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Zestaw pędzli
Profesjonalnych 24szt z
etui
Cena brutto

89,99 zł

Cena netto

73,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CL0887

Kod EAN

5903887327022

Opis produktu

ZESTAW PROFESJONALNYCH PĘDZLI DO
MAKIJAŻU + ETUI
Aktualnie dostępna wersja ciemniejszych pędzelków
Zestaw 12 pędzli z włosia syntetycznego, osadzone w złotej skuwce to podstawa perfekcyjnego makijażu. Dzięki
syntetycznemu włosiu, który jest gładki w przeciwieństwie do włosia naturalnego, pędzle te nie zatrzymują na sobie
produktów kosmetycznych powodując ich mniejsze zużycie. Dodatkowo włosie takie jest łatwiejsze w utrzymaniu
czystości (można je myć mydłem pod bieżącą wodą) i mniej podatne na odkształcenia.
Nasze pędzle przeznaczone są zarówno dla profesjonalnych wizażystek jak i dla amatorek idealnego makijażu. Makijaż przy
użyciu pędzli jest ładniejszy, bardziej staranny i szybszy. Pędzle pozwalają precyzyjnie nakładać podkład, puder, korektor,
róż do policzków, ułatwiają również aplikację cienia.

Zestaw 24 profesjonalnych pędzli do makijażu w eleganckim
jasnym etui z magnetycznym zapięciem
Pędzel wachlarzowy
Pędzel do podkładu
Pędzel do kosmetyków płynnych
Pędzelek do korektora
Eyeliner
Pędzel do konturowania kształtu
Pędzelek do podkreślenia i korygowania kształtu brwi
Szczotka

Pędzelek do ust
Pędzelek do konturowania ust
Pędzel do konturowania cieni

wygenerowano w programie shopGold

Pędzel do blendowania cieni
Pędzel do rozcierania cieni
Pędzel do cieni do powiek
Pędzel do różu
Pełny pędzel do twarzy
Grzebyk do rzęs i szczoteczka do brwi
Szczoteczka do rzęs i brwi
Pędzle z takiego włosia nie zatrzymują na sobie produktów kosmetycznych dzięki czemu ich zużycie jest mniejsze, w
odróżnieniu do pędzli z włosia naturalnego. Dodatkowo włosie syntetyczne jest łatwiejsze w utrzymaniu czystości - można je
myć mydłem pod bieżącą wodą oraz mniej podatne na odkształcenia.
Pędzle przeznaczone są do użytku dla profesjonalnych wizażystek jak również amatorek doskonałego makijażu. A pędzle, obok
dobrych kosmetyków, to podstawa, aby stworzyć trwały, perfekcyjny makijaż.
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