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About us:

Pippa of London® are a British makeup brand with unbeatable quality products. Our product 
range has been selected with the aid of expert research, resulting in added 'wow' and a market-
leading brand.

Our makeup has been chosen with influences from across the globe, creating an unprecedented 
mix with that unmistakably elegant London style.

Don’t just take our word for it: Step inside your new personal studio today and see it for yourself.



Pippa of London® محصوالت ما با استفاده از تحقیقات. یک برند آرایشی بریتانیایی با محصوالت با کیفیت و بی نظیر است

تر از حد مجاز اعالم شده از سوی 

گسترده و با 
ضافه گردیده همکاری مجرب ترین متخصصین آرایشی انتخاب شده است و در نتیجه ، بعنوان نام تجاری پیشرو در بازار جهانی محصوالت آرایشی ا

.است

بی نظیر ا سبکی لوازم آرایشی ما با توجه به نیاز مصرف کنندگان از سراسر جهان با دقت بسیار باال  انتخاب شده اند، ایجاد یک ترکیب فوق العاده ب
.و زیبا از لندن

.به داخل استدیوی شخصی خود قدم بگذارید و آن را تجربه کنید: اعتقاد و باور ما این است

Pippa of London®  د استفاده از مرغوب ترین و با کیفیت مواد اولیه ، عاری از هرگونه مواد نگه دارنده هماننبا محصوالت آرایشی و بهداشتی
ر آرایشی پایین همچنین میزان سرب در محصوالت این برند معتب. پارابن و مشتقات حیوانی می باشند که بر روی حیوانات نیز تست نگردیده اند 

FDA و

محصوالت آرایشی و بهداشتی 

.نزدیک به صفر است و برخی از محصوالت نیز فاقد سرب می باشند

Pippa of London®   مجهزترین آزمایشگاه ها و با استفاده از استاندارد های معتبر و به روز اروپا و آمریکا در
.مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند و موفق به اخذ تاییدیه متخصصین پوست و چشم گردیده اند



ویژگی اصلی محصوالت

وگان چیست و چرا باید از این محصوالت استفاده کنیم؟محصوالت 

میکشتهایمی بینندآزارحیواناتآن هابه واسطه کهموادیسایرو چربی هامانندحیوانیدر آن از انواع مواد هستندمحصوالتیوگنبهداشتیو آرایشیمحصوالت 
.نشده اندآزمایشحیواناترویتولیدفراینددر مهمترنشده و از همه استفادهشوند

نشان لوگو. باشدمیکلیماینباشده تولیدمحصوالت رویبر ( Vegan Society)وگانجمعیتلوگویمحصوالت گونهاینشناختجهت ممکنراه ترینسریع
تولیدت، آن اسدهندهنشان کهتست نشده اند نیزحیواناترویهمچنینباشد و نمیحیواناتپایهبر یاحیواناتمحصول از ایندر موادیهیچکهآن است دهنده
.استنکردهشرکتباشه حیواناتبادر ارتباط یاو قسمتیشامل، کهآزمایشیهیچدر کننده

.باشدمیآن رویدر حال جهش خرگوشلوگویتست نشده وجود حیواناترویمحصول یکآنکهشناختهایاز راه دیگریکی (Leaping Bunny)

درصدایینترینپتقریباموضوع ایندر چیناز جمله  کشورهااز برخیدر آنکهباشد، حال میگیرانهسخت بسیارحیواناترویکردنتست با، در رابطه اروپاقوانین
.استگردیدهتست حیواناترویاتوماتیکشود به صورت میفروختهیاو تولیدآنجااز کهمحصولیهر بنابراین، باشندمیرا دارا 



ویژگی اصلی محصوالت

(فاقد هرگونه مواد نگه دارنده شیمیایی) فاقد پارابن 

؟کنیماستفادهپارابناز محصوالت فاقد بایدچراو چیستپارابن

مواد گروهر ، دآن هااز رشد جلوگیریو باکتریاییخواص ضدّ دلیلبه پارابن ها. شوندمیمشتق بنزوئیکاسیداز کههستندشیمیاییاز مواد گروهیپارابن ها
.می گردندطبقه بندینگهدارنده

 ، پوستیو التهاباتسوزشبه طور خالصه، . می شوندشناختهسرطانیغدد تشکیلو سلولیمسمومیت هایاز عوامل یکیپارابن هابر اساس مطالعات انجام شده، 
و یآرایشدر محصوالت پارابن هااز استفادهاز عوارض مادراندر رحم جنینبر منفیتاثیراتدر مردان و ناباروریایجادو استروژنترشح هورمون افزایشسرطان، 
ینه هایهزپارابنمحصوالت بدون تولیدکهچندهر . داشتخواهدکنندگانمصرف برایبسیاریمزایایپارابناز محصوالت بدون استفاده. می باشدبهداشتی
.می گرددمشتریانرضایتمندیافزایش؛ امّا در دراز مدت باعث می کندتحمیلتولید کنندگانرا بر بیشتری



ویژگی اصلی محصوالت

تایید شده توسط متخصصین پوست 

.  ن پرداخته استنامگذاری شده است به این معنی است که یک متخصص پوست به بررسی چگونگی واکنش پوست به محصول و مواد آ"آزمایش پوستی"عنوان به 

تایید شده توسط متخصصین چشم

اد که  نامگذاری شده است به این معنی است که یک متخصص چشم  به بررسی چگونگی واکنش به محصول و مو"آزمایش چشمی"است که به عنوان چیزی 
. همچون انواع مداد های چشم و ریمل آن پرداخته است

.توسط متخصصین پوست در بهترین آزمایشگاه های اروپا مورد بررسی و ارزیابی گرفته شده اندندن المحصوالت آرایشی پیپا آف 



ویژگی اصلی محصوالت

(مقاوم در برابر تعریق، رطوبت و اشک) واتر پروف 

.اوم هستندفراوانی دارد در محصوالتی استفاده می شود که در برابر عرق کردن و ریزش اشک مقکاربرد اصطالح نام ضدآب یا واترپروف که در محصوالتی آرایشی 

. اده کنید، استفشم برای پاک کردن آرایش چشمان تان، از مواد پاک کننده آرایش که ویژه چشم است و با استفاده از حرکات مالیم تردست تان روی پوست اطراف چ

.دارندبیشتریمراقبتبه نیازو حساسندبسیاراطراف آن پوستشما و چشمان



(:جدول محصوالت)درباره برند 
No Category Products Brand SKUs SKUs

1 Eyes Compact powder pencil Pippa of London Black Thunder/ Velvet Super Soft Powderliner-801 1 Colour

2 Eyes Eye liner pencil/ Precise Tip Pippa of London ultra soft eye liner pencil 1 Colour

3 Eyes kajal eyeliner Pippa of London True kohl kajal eyeliner 10 Colours

4 Eyes Penliner / Fine Tip Pippa of London Midnight / Artist brush-701 1 Colour

5 Eyes Dipliner Pippa of London precision carbon black Dipliner-702 1 Colour

6 Eyes Dipliner / Fine Tip Pippa of London Magician Diplinr-703 1 Colour

7 Eyes Dipliner Pippa of London Precision Rolling Dipliner-710 1 Colour

8 Eyebrow Eyebrow Pencil Pippa of London Luxury Powder/ Velvet Matte Eyebrow Pencil 7 Colours

9 Eyebrow Eyebrow Pencil Pippa of London Faultless Non Powder Browliner 6 Colours

10 Eyebrow Eyebrow Liner/ Filler Pippa of London Perfectionist Precision Brow Filler 3 Colours

11 Eyebrow Eyebrow Mascara Pippa of London High Brow Styling Gel Mascara-190 1 Colour

12 Eyebrow Eyebrow Mascara Pippa of London Define Fix & Refine Tinted Brow Gel 2 Colours

13 Eyes Eyeshadow Pencil Pippa of London Magic Star/Powder Eeyeshadow Pencil 14 Colours

14 Eyes Eyeshadow Pallete Pippa of London Soho Eyeshadow Pallete 18 Colours

15 Eyes Eyeshadow Pallete Pippa of London Camden Eyeshadow Pallete 9 Colours

16 Eyes Eyeshadow Pallete Pippa of London Chelsea Eyeshadow Pallete 9 Colours

17 Eyes Mascara Pippa of London Dark Queen -501 1 Colour

18 Eyes Mascara Pippa of London Legendary Lashes-503 1 Colour

19 Eyes Mascara Pippa of London Devil Eyes -504 1 Colour

20 Eyes Mascara Pippa of London Full Fat-506 1 Colour



(:جدول محصوالت)درباره برند 
No Category Products Brand SKUs SKUs

21 Eyes Mascara Pippa of London Killer Lash-507 1 Colour

22 Eyes Mascara Pippa of London Nightfall-508 1 Colour

23 Eyes Mascara Pippa of London Eternal Dusk-510 1 Colour

24 Face Foundation Pippa of London Immaculate Foundation 6 Colours

25 Face Liquid Concealer Pippa of London Pure Cover Concealer 4 Colours

26 Face Blush, Bronzer & Highlighter Pippa of London Afterglow Bronzer Powder 3 Colours

27 Face Blush, Bronzer & Highlighter Pippa of London Inbloom Blush Soft Focus Powder 6 Colours

28 Face Blush, Bronzer & Highlighter Pippa of London stardust Highlighter Pallete 4 Colours

29 Face Blush, Bronzer & Highlighter Pippa of London Eclipse Highlighter Pallete 4 Colours

30 Face Powder & Compacts Pippa of London Mayfair Compact Powder 10 Colours

31 Lips Lip pencil Pippa of London Precise Ultra Soft Colour Rich Defining Lip Liner 18 Colours

32 Lips Matte Lipstick Pippa of London Envy Matte Lipstick 12 Colours

33 Lips Lipstick Pencil Pippa of London Excellent Suppermatte Lipstick 14 Colours

34 Accessories Sharpener Pippa of London Twin Pencil Sharpener -798 1

35 Accessories Sharpener Pippa of London Standard Sharpener -780 1

36 Accessories Sharpener Pippa of London Large Sharpener -782 1

37 Accessories Brush Pippa of London Studio FX brush -Foundation Brush 1

38 Accessories Brush Pippa of London Studio FX brush -Fan Brush 1

39 Accessories Brush Pippa of London Studio FX brush -Blush Brush 1

40 Accessories Brush Pippa of London Studio FX brush -Duet Brush 1



(:درخت محصولی)درباره برند



(:درخت محصولی)درباره برند



True Eyes 

Eyes Products



Black Thunder/ Velvet Super Soft Powerliner

Black Thunder/ Velvet Super Soft Powerliner - 801

شیدن خطهای بسیار مناسب برای ک.  ل خواهد شدرطودارای بافت پودری، کامال مشکی و نرم که خط یکنواخت را روی پلک شما ترسیم می کند ، مقاوم در برابر تعریق که باعث افزایش ماندگاری د
.ظریف و دقیق بصورت خشک و مرطوب، همراه با اپلیکاتور حرفه ای جهت استفاده آسان و رسیدن به فرم دلخواه شما خواهد بود

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

.سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند. است®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 

:اطالعات بیشتر

.مستقیما روی پلک استفاده نمایید

.داخل چشم استفاده نکنید

.مداد را به صورت خیس استفاده و یا تراش نفرمایید



Ultra Soft Eye Liner Pencil

Ultra Soft Eye Liner Pencil - 901

برای چشم راف چشمان شما پخش نمی شود، واطبافت نرم و کرمی که خطی روان و یکدست با ماندگاری باال به جای می گذارد، مقاوم در برابر تعریق و رطوبت، در حالی که بافت نرم آن بهدارای 
.های حساس مناسب است

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

پوستتایید شده توسط متخصصین 

.سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند. است ®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 



True Kohl/ Kajal Eyeliner

True Kohl/ Kajal Eyeliner

اده قابلیت استف. دارای فرمول مقاوم در برابر تعریق و رطوبت که از ریزش و پخش شدن به اطراف چشم ها جلوگیری می کند. ساعت ماندگار می باشد14بافت نرم و روان با رنگ دهی باال که تا 
. جهت پلک داخلی چشم را دارد و برای چشم های حساس مناسب است

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

چشمتایید شده توسط متخصصین 

تایید شده توسط متخصصین پوست

.سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند. است®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 

822 -

823 -

832 -

835 -



Midnight/ Artist Brush Penliner

Midnight/ Artist Brush Penliner - 701

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت با رنگ دهی باال ، عدم پخش . ساعت ماندگار خواهد بود24خط چشم مایع با اپلیکاتورباریک که با استفاده از آن می توان خطهای دقیق را روی پلک کشید که تا 
.شدن اطراف پلک، که طراحی و کشیدن خطوط باریک و پهن روی پلک ها را برای شما امکان پذیر خواهد کرد

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست



Precision Carbon Black Dipliner Silky Matte

Precision Carbon Black Dipliner Silky Matte - 702

پلیکاتور اسفنجی ا. همانند آرایشگران حرفه ای را ایجاد نمودشی با فرمولی دارای بافت ابریشمی مات، حاوی رنگدانه های بسیار غنی، و مقاوم در برابر تعریق و رطوبت که با استفاده از آن می توان آرای
.انعطاف پذیر و ظریف، استفاده آسان و دقیق را ممکن می کند

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

فاقد پارابن

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست



Magician Dipliner

Magician Dipliner - 703

ی باال  ایجاد نمود و بر روی پلک همراه با رنگ دهشدنرنگ مشکی مات همراه با اپلیکاتورمتناسب با رنگ دهی باال، که با استفاده از  آن می توان خطی بسیار دقیق و ظریف بدون تکه تکه و پخش 
.  کشیدن خطوط باریک و پهن را برای شما امکان پذیر خواهد کرد

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

فاقد پارابن

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست



Precision Rolling Dipliner

Precision Rolling Dipliner - 710

ن می توان آرایشی یق و رطوبت که با استفاده از آتعرفرمولی دارای بافت ابریشمی مات، مناسب جهت خشک شدن سریع و حاوی رنگدانه های بسیار غنی و مشکی، با ماندگاری باال و مقاوم در برابر با 
را تی دراپلیکاتور این مدل خط چشم رولی است  و سری اپلیکاتور آن به صورت گرد و رولی شکل که با استفاده از آن می توانید خطوط ظریف و یکدس. همانند آرایشگران حرفه ای را ایجاد نمود

.خلق کنید

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست



Brow Stylist



Luxury Powder/ Velvet Matte Eyebrow Pencil

Luxury Powder/ Velvet Matte Eyebrow Pencil

و زیبایی را اثر یکنواخت و یکدست را ایجاد می کندای دارای بافت پودری و نرم با رنگ دهی و ماندگاری باال که  براحتی و بدون ریزش بر روی ابروهای پخش می شود و همراه با اپلیکاتور حرفه 
.  برای شما به ارمغان می آورد

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین پوست

.سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند. است ®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 

:اطالعات بیشتر

.داخل چشم استفاده نکنید

.مداد را به صورت خیس استفاده و یا تراش نفرمایید

101     102    103     104    105     106      107



Faultless Non Powder Browliner

Faultless Non Powder Browliner

ز آن می توان یق و رطوبت که با استفاده اتعرفرمولی دارای بافت ابریشمی مات، مناسب جهت خشک شدن سریع و حاوی رنگدانه های بسیار غنی و مشکی، با ماندگاری باال و مقاوم در برابر با 
و اپلیکاتور این مدل خط چشم رولی است  و سری اپلیکاتور آن به صورت گرد و رولی شکل که با استفاده از آن می توانید خطوط ظریف. آرایشی همانند آرایشگران حرفه ای را ایجاد نمود

.یکدستی در را خلق کنید

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

111         112            113           114                 115          116



Perfectionist Precision Brow Filler

Perfectionist Precision Brow Filler

از به تخصص یک راه با استفاده آسان و بدون نیدی ابرو پرفکشنیست پیپا دارای فرموالسیون روان بدون ایجاد سایه و خشکی با رنگ دهی فوق العاده همراه با ماندگاری باال، دارای سر سه بعهاشور 
.ی باشدهزینه بدون درد و خونریزی مرینحل فوق العاده برای اصالح فرم، مرتب کردن و پر کردن فضای خالی بین ابروها و جایگزینی مناسب برای هاشور و میکروبلندینگ ابرو با کمت

.میزان سرب موجود در این محصول نزدیک به صفر می باشد

:آنچه باید بدانید

ساعت ماندگاری 16

اپلیکاتور ظریف، دقیق و انعطاف پذیر

در برابر تعریق و رطوبتمقاوم 

(فاقد مشتقات حیوانی)وگن 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست
171      172       173 



High Brow Styling Gel Mascara

High Brow Styling Gel Mascara-190

ه و با این محصول حالت ابرو را ثابت نگاه داشت.لیفت ابرو با بافت ژله ای، شفاف و فاقد رنگ جهت حالت دهی ،  یکنواخت نمودن حالت و ضخیم تر نشان دادن تار های ابروها می باشدژل 
.فرموالسیون ژله ای و سبک جلوه ای طبیعی خواهد داشت

.میزان سرب موجود در این محصول نزدیک به صفر می باشد

:آنچه باید بدانید

ماندگاری باال

اپلیکاتور ظریف، جهت 

در برابر تعریق و رطوبتمقاوم 

(فاقد مشتقات حیوانی)وگن 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست



Define Fix & Refine Tinted Brow Gel

Define Fix & Refine Tinted Brow Gel

گاه داشته و این محصول حالت ابرو را ثابت ن.یکنواخت نمودن حالت و ضخیم تر نشان دادن تار های ابروها می باشدرنگ دهی و حالت دهی ، کرمی، یکدست، نرم و سبک جهت بافت ریمل ابرو با 
.طبیعی خواهد داشتعالوه بر رنگ دهی بدون ایجاد پخش شدگی و ریزش با ماندگاری باال جلوه ای و سبک کرمی با فرموالسیون 

:باید بدانیدآنچه 

ماندگاری باال

اپلیکاتور ظریف، جهت 

(فاقد مشتقات حیوانی)وگن 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

181                     182



Eye Glow



Magic Star/Powder Eyeshadow Pencil

Magic Star/Powder Eyeshadow Pencil

دارای بافت پودری و بسیار نرم همراه با استفاده آسان بر روی پلک خشک و مرطوب، رنگ دهی و پوشش دهی باال، عدم پخش شدن اطراف پلک با 

.که بر زیبایی هر بیشتر چشمان شما خواهد افزودطوالنی ماندگاری 

:آنچه الزم است بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

.سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند. است®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 

:اطالعات بیشتر

.مستقیما روی پلک استفاده نمایید

.داخل چشم استفاده نکنید

.مداد را به صورت خیس استفاده و یا تراش نفرمایید

301 -

302 -

303 -

304 -
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331 -

332 -



Eyeshadow Pallete

Soho Eyeshadow Pallete

رنگ جذاب و دلفریب با بافت های براق، مات، 18طوالنی در ماندگاری پخش شدن اطراف پلک با باال، عدم رنگ دهی و پوشش دهی پلک، پودری و بسیار نرم همراه با استفاده آسان بر روی بافت 
.افزودبر زیبایی هر بیشتر چشمان شما خواهد که مرواریدی 

:آنچه الزم است بدانید

ماندگاری باال

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

فاقد پارابن

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

پوستشده توسط متخصصین تایید 

 STUDIO FX DUET BLENDING & CONCEALER BRUSHپیشنهاد می گردد برای افزایش پوشانندگی محصول، از برس 

پیپا استفاده کنید برند 



Eyeshadow Pallete

Camden Eyeshadow Pallete

رنگ جذاب و دلفریب با بافت های براق، مات، 9بافت پودری و بسیار نرم همراه با استفاده آسان بر روی پلک، رنگ دهی و پوشش دهی باال، عدم پخش شدن اطراف پلک با ماندگاری طوالنی در
.مرواریدی که بر زیبایی هر بیشتر چشمان شما خواهد افزود

:آنچه الزم است بدانید

ماندگاری باال

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

فاقد پارابن

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

تایید شده توسط متخصصین پوست

پیپا استفاده کنید برند  STUDIO FX DUET BLENDING & CONCEALER BRUSHپیشنهاد می گردد برای افزایش پوشانندگی محصول، از برس 



Eyeshadow Pallete

Chelsea Eyeshadow Pallete

رنگ جذاب و دلفریب با بافت های براق، مات، 9بافت پودری و بسیار نرم همراه با استفاده آسان بر روی پلک، رنگ دهی و پوشش دهی باال، عدم پخش شدن اطراف پلک با ماندگاری طوالنی در
.مرواریدی که بر زیبایی هر بیشتر چشمان شما خواهد افزود

:آنچه الزم است بدانید

ماندگاری باال

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

فاقد پارابن

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

تایید شده توسط متخصصین پوست

پیپا استفاده کنید برند  STUDIO FX DUET BLENDING & CONCEALER BRUSHپیشنهاد می گردد برای افزایش پوشانندگی محصول، از برس 



Charming 
Eyes



Dark Queen Mascara

Dark Queen Mascara - 501

تر ، افزایش و آنها، باعث حالت دهی بیشکی دارای برس سیلیکونی قابل شستشو که با استفاده از فرموالسیون خاص و کرمی، حاوی موم زنبور عسل جهت حفظ رطوبت مژه ها و جلوگیری از خش
.دجذابیت چشمان شما در طول روز خواهد افزوبر حجم دهی هر بیشتر مژه ها می گردد و با پوشش دهی باال ، مقاوم در برابر تعریق و رطوبت، بدون ریزش و ایجاد سیاهی اطراف چشمان شما ، 

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 

شده توسط متخصصین چشمتایید 

تایید شده توسط متخصصین پوست

تراز حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی استفاده : اطالعات بیشتر

.جلوه دادن مژه ها کمک خواهد کرد



Legendary Lashes Mascara

Legendary Lashes Mascara - 503

طه رنگ و ظاهر مژه ها بواس.در استفاده می شودولتدارای فرمول مالیم و کامال مشکی، مقاوم در برابر تعریق و رطوبت جهت پوشش دهی ، حجم دهی بیشتر مژه ها همراه با برس موئی که باعث سه
.دوام این ریمل به طور باورنکردنی جذاب و زیبا  به نظر می رسد

.می آوردغاندارای برس موئی و منحصر بفرد جهت افزایش حجم دهی و بلند کنندگی هرچه بیشتر بین مژه ها که زیبایی چشمگیری را برای چشمان شما به ارم

:  آنچه باید بدانید
فاقد پارابن

شده توسط متخصصین چشمتایید 
پوستتایید شده توسط متخصصین 

: اطالعات بیشتر
کرداز حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی تر جلوه دادن مژه ها کمک خواهد استفاده 

.



Devil Eyes Mascara

Devil Eyes Mascara - 504

وم در حجم دهی هر بیشتر و مقال وبرس منحصربفرد، همراه با فرموالسیون کرمی و حاوی موم زنبور عسل جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی مژه ها ، جهت حالت دهی ،افزایش طودارای 
.  برابر تعریق و رطوبت با  ماندگاری باال بر روی مژه ها می باشد

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 

شده توسط متخصصین چشمتایید 

تایید شده توسط متخصصین پوست

: اطالعات بیشتر

.کرداز حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی تر جلوه دادن مژه ها کمک خواهد استفاده 



Full Fat Mascara

Full Fat Mascara - 506

برابر مقاوم در.  مژه ها می گرددشترفرموالسیون کرمی، حاوی موم زنبور عسل جهت حفظ رطوبت مژه ها و جلوگیری از خشکی آنها، باعث حالت دهی بیشتر ، افزایش و حجم دهی هر بیدارای 
.تعریق و رطوبت و با پوشش دهی باال، بدون ریزش و ایجاد سیاهی اطراف چشمان شما ، ب زیبایی هر چه بیشتر چشمان شما خواهد افزود

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین چشم

پوستتایید شده توسط متخصصین 

: اطالعات بیشتر

.کرداز حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی تر جلوه دادن مژه ها کمک خواهد استفاده 



Killer Lash Mascara

Killer Lash Mascara - 507

.  روز بهمراه می آوردطولفرمول کرمی و مقاوم در برابر تعریق و رطوبت، جهت حجم دهی و حالت دهندگی فوق العاده که جلوه زیبا و جذاب تری را برای چشمان شما در دارای 

.دآوردارای برس موئی و حرفه ای جهت افزایش حجم دهی و پر نمودن فضای خالی بین مژه ها که زیبایی چشمگیری را برای چشمان شما به ارمغان می 

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

: اطالعات بیشتر

.کرداز حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی تر جلوه دادن مژه ها کمک خواهد استفاده 



Nightfall Mascara

Nightfall Mascara - 508

گی را مژه هایی پر حجم تر ، خوش حالت تر و بدون چسبند. فرمول کامال مشکی به مژه ها حجم زیادی می دهد و فقط با چند حرکت کوتاه و منظم رنگ مشکی نافذی به مژه ها می بخشدبا 
.برای شما به ارمغان می آورد

.دارای برس موئی و باریک جهت بلند کنندگی هرچه بیشتر بین مژه ها که زیبایی چشمگیری را برای چشمان شما به ارمغان می آورد

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

: اطالعات بیشتر

.کرداز حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی تر جلوه دادن مژه ها کمک خواهد استفاده 



Eternal Dusk Mascara

Eternal Dusk Mascara - 510

مژه ها به یری جلوه بی نظبا چند حرکت کوتاه و منظم تنهاهمراه با برس موئی جهت حجم دهی و حالت دهی باال بدون ایجاد چسبندگی، خشکی  و ریزشمشکی کامال با بافت کرمی و با فرمول 
.  می بخشد

:  باید بدانیدآنچه 

فاقد پارابن

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

تایید شده توسط متخصصین چشم

تایید شده توسط متخصصین پوست

: بیشتراطالعات 

.واهد کردک خاستفاده از حرکت زیگزاگ برس ریمل از ابتدای رویش مژه ها تا انتهای آنها به افزایش حجم و حالت پذیری و مشکی تر جلوه دادن مژه ها کم



Face Products

Photo Perfect



Immaculate Foundation ( DD Foundation)

Immaculate Foundation

برخوردار است  و به واسطه داشتن روغن هسته انگور دارای فرمول آنتی اکسیدان جهت جلوگیری از  SPF 35این محصول از عامل محافظتی پوست در مقابل اشعه خورشید با 
ت ، بهمراه بافت همراه با پوشش دهی باال ، یکدست و یکنواخت با ماندگاری باال بر روی پوس. ایجاد چروک و پیری پوست با خاصیت رطوبت رسانی فوق العاده پوست می باشد 

.مات و مخملی که حس نرمی ، لطافت و سبکی را بر روی پوست ایجاد می کند

:انگورهستهروغن

پوستتغذیهورسانیرطوبتدرموثرترکیب

قویبسیارهایاکسیدانآنتی

پوستاالستینکالژن،ساختبهکمک

SPF35

محافظتی پوست در برابر اشعه مضر نور خورشیدفاکتور 

برای انواع پوست مناسب 



Immaculate Foundation ( DD Foundation)

Immaculate Foundation

:  آنچه باید بدانید

SPFدارای 35

روزانهاستفادهبرایمناسب

پوستانواعبرایمناسب

باالپوشانندگی

انگورهستهروغنحاوی

(حیوانیمشتقاتفاقد)وگن

نگهدارندهموادوپارابنفاقد

پوستپیریوچروکضد

پوسترسانرطوبت

پوستمتخصصینتوسطشدهتایید

201
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Immaculate Foundation ( DD Foundation)

Immaculate Foundation

:نحوه استفاده

.از یک مرطوب کننده و یا پرایمر برای زیر سازی استفاده شودحتما 

مقدار کمی از کرم پودر را بر روی پوست قرار داده و پس از آن با استفاده از حرکت دورانی انگشتان آن را بر روی پوست پخش 

.و اجازه دهید جذب پوستتان گرددکنید 

پیپا استفاده کنید برند  STUDIO FX FOUNDATIONمی گردد برای افزایش پوشانندگی محصول، از برس پیشنهاد 

.الیه بزنید3و اجازه دهید الیه اول خشک گردد و پس از آن مجددا الیه های بعدی را تا 

:اطالعات بیشتر

.از استفاده، ظرف محصول حتما تکان داده شودقبل 

.از استفاده از محصول حتما درب آن را ببندیدپس 
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NEW SHADES COMING SOON



High Brow Styling Gel Mascara

Pure Cover Concealer

ه واسطه این محصول ب. ازدی سکامال سبک و مخملی ، با پوشانندگی مناسب که به پنهان شدن سیاهی دور چشم و کم شدن پف آن کمک نموده و چشمان شما را دوست داشتنی تر مبافت 
.  داشتن عصاره درخت چای سفید، دارای فرمول آنتی اکسیدان جهت جلوگیری از ایجاد چروک و پیری پوست می باشد و مناسب انواع پوست می باشد

:  آنچه باید بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)وگن 

فاقد پارابن

دارای پوشانندگی مناسب

ضد چروک و پیری پوست

مناسب پوست های حساس و دارای حساسیت

پوستتایید شده توسط متخصصین 



Pure Cover Concealer

Pure Cover Concealer

:اطالعات بیشتر

.قبل از استفاده، ظرف محصول حتما تکان داده شود

.حتما از یک مرطوب کننده و یا پرایمر برای زیر سازی استفاده شود

.روی کرم پودر استفاده نگردد

.برای افزایش پوشانندگی محصول، اجازه دهید الیه اول خشک گردد و پس از آن مجددا الیه های بعدی را بزنید

پیپا استفاده کنید برند  STUDIO FX DUET BLENDING & CONCEALER BRUSHپیشنهاد می گردد برای افزایش پوشانندگی محصول، از برس 

451       452       453     454 



Afterglow Bronzer Powder

Afterglow Bronzer Powder

یعی را برای پوست ست صورت که جلوه طبپوبافت فشرده ، نرم و سبک همراه با پوشش دهی باال ، یکدست و یکنواخت بدون پخش شدگی و ریزش با بافت براق جهت برجسته سازی نواحی مختلف
.  شما به ارمغان می آورد

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 

جهت رطوبت رسانیEحاوی ویتامین 

پوستپیریوچروکضد

ماندگاریباهمراهباالدهیپوشش

رطوبتوتعریقبرابردرمقاوم

STUDIOبرسازمحصول،پوشانندگیافزایشبرایگرددمیپیشنهاد FX BLUSH BRUSHکنیداستفادهپیپابرند

891            892           893 



Inbloom Blush Soft Focus Powder

Inbloom Blush Soft Focus Powder

گونه ها همراه با ماندگاری باالبرجسته سازی جلوه براق و مات جهت بافت فشرده ، نرم و سبک همراه با پوشش دهی باال ، یکدست و یکنواخت بدون پخش شدگی و ریزش با 

:  آنچه باید بدانید

پارابنفاقد 

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 
ماندگاریباهمراهباالدهیپوشش

رطوبتوتعریقبرابردرمقاوم

STUDIOبرسازمحصول،پوشانندگیافزایشبرایگرددمیپیشنهاد FX BLUSH BRUSHکنیداستفادهپیپابرند

871         872        873        874         875         876 



Highlighter Pallete

stardust Highlighter Pallete

جلوه رت که ، نرم و سبک همراه با پوشش دهی باال ، یکدست و یکنواخت بدون پخش شدگی و ریزش با بافت براق جهت برجسته سازی نواحی مختلف پوست صوپودری و کرمی فشرده بافت 
.  طبیعی را برای پوست شما به ارمغان می آورد

:  آنچه باید بدانید

فاقد پارابن

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 
ماندگاریباهمراهباالدهیپوشش

رطوبتوتعریقبرابردرمقاوم

STUDIOبرسازمحصول،پوشانندگیافزایشبرایگرددمیپیشنهاد FX FAN BRUSHکنیداستفادهپیپابرند

هاابروزیروچانهبینی،گونه،روینواحیسازیبرجستهبرایهمچنینوگردداستفادهترتیرههایرنگازگرددمیپیشنهادگونهنواحیسازیبرجسهبرای

.گردداستفادهترروشنهایرنگاز



Highlighter Pallete

Eclipse Highlighter Pallete

رت که جلوه واحی مختلف پوست صوی نبافت پودری و کرمی فشرده ، نرم و سبک همراه با پوشش دهی باال ، یکدست و یکنواخت بدون پخش شدگی و ریزش با بافت براق جهت برجسته ساز
.  طبیعی را برای پوست شما به ارمغان می آورد

:  آنچه باید بدانید

فاقد پارابن

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 
ماندگاریباهمراهباالدهیپوشش

رطوبتوتعریقبرابردرمقاوم

STUDIOبرسازمحصول،پوشانندگیافزایشبرایگرددمیپیشنهاد FX FAN BRUSHکنیداستفادهپیپابرند

هاابروزیروچانهبینی،گونه،روینواحیسازیبرجستهبرایهمچنینوگردداستفادهترتیرههایرنگازگرددمیپیشنهادگونهنواحیسازیبرجسهبرای

.گردداستفادهترروشنهایرنگاز



Mayfair Compact Powder

Mayfair Compact Powder

بافت کامال نرم، سبک و مخملی، پوشش مات یکدست و یکنواخت مات با ماندگاری باال، مقاوم در 

.برابر تعریق و رطوبت ، بدون ریزش که جلوه طبیعی را برای شما به ارمغان می آورد

:  آنچه باید بدانید

عصاره درخت چای سفید بعنوان انتی اکسیدانحاوی 

پوستضد چروک و پیری 

پارابنفاقد 

(فاقد هرگونه مشتقات حیوانی)وگن 

پوستشده توسط متخصصین تایید 

851          852           853         854         855         856 

NEW SHADES COMING SOON



Lips Products

Colour Design



Precise Ultra Soft Colour Rich Defining Lip Liner

Precise Ultra Soft Colour Rich Defining Lip Liner

.ب جلوگیری می کندژ لمداد لب بسیار نرم و روان با نوک ظریف، که خط لب با بافت کرمی را روی لب ها ایجاد می کند و رنگ را روی لب حفظ کرده و از پخش شدن ر

(استفاده از آیکون: )آنچه الزم است بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

رطوبتمقاوم در برابر تعریق و 

تایید شده توسط متخصصین پوست

:اطالعات بیشتر

.  است®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 

.سایر تراش ها ممکن است به آن آسیب برسانند
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Excellent Supermatte Lipstick

Excellent Supermatte Lipstick

. با رنگ دهی  و ماندگاری باال که پوشش فوق العاده مات را برای لب های شما به ارمغان می آوردEدارای بافت کرمی ، مقاوم در برابر تعریق و رطوبت همراه با ویتامین 

:  آنچه الزم است بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

پارابنفاقد 

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

ماندگاری باال

تایید شده توسط متخصصین پوست

.  است®Pippa of Londonمناسب ترین تراش برای این محصول 

:بیشتراطالعات 

جهت کشیدن. از استفاده، بهتراست لب ها را با استفاده ازبالم لب مناسب، چرب و یا مرطوب کنید قبل 

.با رنگ رژلب جامد شما است، استفاده نماییدمتناسب که Defining Lip Linerخط لب از مداد لب 

401     402     403    404      405    406     407
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Envy Matte Lipstick

Envy Matte Lipstick

با رنگ دهی  و ماندگاری باال که پوشش فوق العاده مات را برای لب های شما Eدر برابر تعریق و رطوبت همراه با ویتامین رنگ دهی باال بدون عدم پخش شدگی، مقاوم ، کرمی و مخملی دارای بافت 
. به ارمغان می آورد

:  آنچه الزم است بدانید

(فاقد مشتقات حیوانی)گیاهی 

فاقد پارابن

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت

ماندگاری باال

تایید شده توسط متخصصین پوست

:بیشتراطالعات 

باکه متناسب Defining Lip Linerلب از مداد لب کشیدن خط جهت 

.رنگ رژلب جامد شما است، استفاده نمایید

425 426 427 428 429 430

431 432 433 434 435 436



Accessories



Pencil Sharpener 

Pencil Sharpener 

نگهداری مداد و عدم خرد شدن و آسیب زدن به مغزی مداد نقش عالوه بر نحوه نگه داری محصوالت مداد آرایشی، بخصوص محصوالت مدادی پودری نوع مداد تراشی که استفاده میکنید در حفظ و
.مهمی را ایفا می کند

.همین طور نیاز به تراشیدن مداوم مدادهای آرایشی را نداشته باشدبه مغزی مداد وارد نکند ویاست که از مداد تراشی با تیغه تیز و با کیفیت و مرغوب استفاده کنید که آسیببهتر 

می توانید ®Pippa of Londonتراش آرایشی اد خالف تراش های بی کیفیت که باعث زیاد تراشیده شدن مداد می شوند و در نهایت نوک تمیزی به شما نمی دهند، شما با استفاده از انواع مدبر 
.با کمترین مقدار مصرف مداد یک نوک تیز و منظم داشته باشید و به راحتی مداد کشیدن را انجام دهید

:نحوه نگهداری

برداریدکافی است مقداری پنبه و الکل . تمیز کردن آنها نیز بسیار ساده است. ها تا زمانی که قادر به تراشیدن باشند، قابل استفاده هستندمداد تراش

.هر چقدر در تمیز کردن مداد تراش بیشتر دقت کنید، مدادهای تیزتری خواهید داشت. و مداد تراش را با آن بسابید



Pencil Sharpener 

Pencil Sharpener 

:آنچه الزم است بدانید

می ®Pippa of Londonتیغه تیز و با کیفیت باال و متناسب با نوع و فرمول های استفاده شده در محصوالت مدادی استاندار، جامبو و دوقلو همراه درب محافظ با نوع 3مداد تراش آرایشی در 
.  باشند

آرایشی با سایز بزرگ و استانداردتراش مدادقابلیت 

(پودری و غیر پودری)قابلیت تراش انواع مداد با فرمول مختلف 

دارای دسته تمیز کننده

(استاندارد)میلی متر 8تراشیدن مداد با قطر کوچک برای روزنه 

(بزرگ)میلی متر 12تراشیدن رژلب مدادی و سایه چشم مدادی پودری با قطر بزرگ برای روزنه 

Twin Pencil 
Sharpener 

(798)

Large 
Sharpener 

(782)

Standard 
Sharpener 

(780)



Pencil Sharpener 

Pencil Sharpener 

:آنچه الزم است بدانید

می ®Pippa of Londonتیغه تیز و با کیفیت باال و متناسب با نوع و فرمول های استفاده شده در محصوالت مدادی استاندار، جامبو و دوقلو همراه درب محافظ با نوع 3مداد تراش آرایشی در 
.  باشند

آرایشی با سایز بزرگ و استانداردتراش مدادقابلیت 

(پودری و غیر پودری)قابلیت تراش انواع مداد با فرمول مختلف 

دارای دسته تمیز کننده

(استاندارد)میلی متر 8تراشیدن مداد با قطر کوچک برای روزنه 

(بزرگ)میلی متر 12تراشیدن رژلب مدادی و سایه چشم مدادی پودری با قطر بزرگ برای روزنه 

Twin Pencil 
Sharpener 

(798)

Large 
Sharpener 

(782)

Standard 
Sharpener 

(780)



STUDIO FX BRUSHES

STUDIO FX FOUNDATION BRUSH - 788 

کی سبک خود ال نرم و صاف همراه با دسته پالستیکاماین براش بدلیل استفاده از موی صد در صد مصنوعی دارای سر زاویه دار و پهن و انعطاف پذیر می باشد که با بهره گیری از موهای یکدست، 
ش کنید و بهترین روی نواحی مختلف پوست صورت پخبراین امکان را به شما که با کمترین حرکت انواع  کرم پودر با بافت های مختلف را با بهترین پوشش دهی و بدون ایجاد تکه تکه شده و خط ،

.جلوه از پوست خود را به نمایش بگذارید

از ویژگی های خوب براش های با موهای مصنوعی این است که مانند براش های طبیعی سطح آن ها دارای خلل و 

فرج نیست و مواد آرایشی را به خود جذب نمی کنند همچنین وجود سر زاویه دار بر روی برس باعث ایجاد انعطاف پذیری

بیشتر گردیده است که شما را قادر میسازد که بدون نیاز به کشیدن پوست،  کرم پودر را بر روی نواحی مختلف صورت و 

.دارای برجستگی پخش کنید

:نحوه استفاده

برای داشتن ظاهر کامال طبیعی و بدون ایجاد خط و توزیع یکنواخت و یکدست کرم پودر روی پوست پیشنهاد می گردد 

.با استفاده از حرکت دورانی کرم پودر را بر روی سطح پوست پخش نمایید



STUDIO FX BRUSHES

STUDIO FX BLUSH BRUSH – 785

ی سبک خود این صاف همراه با دسته پالستیکو براش بدلیل استفاده از موی صد در صد مصنوعی دارای سر گرد و پهن و انعطاف پذیر می باشد که  با بهره گیری از موهای یکدست، کامال نرماین 
هی و بدون ایجاد بافت های مختلف را با بهترین پوشش دباامکان را به شما که با کمترین حرکت و به آرامی انواع مختلف پودرهای فشرده شده همچون رژگونه ساده ، پودرهای برنزه کننده و هایالیتر

.به نمایش بگذاریدرا پخش شدگی ، ریزش و خط ، بر روی گونه ها و نواحی از پوست صورت که نیاز به برجسته سازی را دارد پخش کنید و بهترین جلوه از پوست خود 

از ویژگی های خوب براش های با موهای مصنوعی این است که مانند براش های طبیعی سطح آن ها دارای خلل و فرج

نیست و مواد آرایشی را به خود جذب نمی کنند همچنین وجود سر پهن و نرم برس باعث ایجاد انعطاف پذیری بیشتر

گردیده است که شما را قادر میسازد که بدون نیاز به کشیدن پوست،  انواع مختلف پودر را بر روی گونه ها و  

.  نواحی مختلف صورت و دارای برجستگی پخش کنید

:نحوه استفاده

ضربه ایبا استفاده از براش  کمی از رژگونه پودری را به صورت . می شود( محو)رژگونه درست روی سیب گونه زده می شود و به سمت استخوان گونه فید 

.  روی سیب گونه و دو انگشت مانده به بینی زده و به آرامی پخش کنید

در این حالت به صورت مستقیم در آینه . برای اینکه بدانید سیب گونه دقیقا کجاست باید با لب های بسته لبخند بزنید

.نگاه کنید  برجستگی گونه نمایان شده و این دقیقا همان سیب گونه است



STUDIO FX BRUSHES

STUDIO FX FOUNDATION BRUSH - 788 

کی سبک خود ال نرم و صاف همراه با دسته پالستیکاماین براش بدلیل استفاده از موی صد در صد مصنوعی دارای سر زاویه دار و پهن و انعطاف پذیر می باشد که با بهره گیری از موهای یکدست، 
ش کنید و بهترین روی نواحی مختلف پوست صورت پخبراین امکان را به شما که با کمترین حرکت انواع  کرم پودر با بافت های مختلف را با بهترین پوشش دهی و بدون ایجاد تکه تکه شده و خط ،

.جلوه از پوست خود را به نمایش بگذارید

از ویژگی های خوب براش های با موهای مصنوعی این است که مانند براش های طبیعی سطح آن ها دارای خلل و 

فرج نیست و مواد آرایشی را به خود جذب نمی کنند همچنین وجود سر زاویه دار بر روی برس باعث ایجاد انعطاف پذیری

بیشتر گردیده است که شما را قادر میسازد که بدون نیاز به کشیدن پوست،  کرم پودر را بر روی نواحی مختلف صورت و 

.دارای برجستگی پخش کنید

:نحوه استفاده

برای داشتن ظاهر کامال طبیعی و بدون ایجاد خط و توزیع یکنواخت و یکدست کرم پودر روی پوست پیشنهاد می گردد 

.با استفاده از حرکت دورانی کرم پودر را بر روی سطح پوست پخش نمایید



STUDIO FX BRUSHES

STUDIO FX FAN BRUSH - 786

تیکی سبک خود ال نرم و صاف همراه با دسته پالسکاماین براش بدلیل استفاده از موی صد در صد مصنوعی دارای سر بادبزنی  و پهن و انعطاف پذیر می باشد که  با بهره گیری از موهای یکدست، 
لوه از پوست خود ا حرکت دهید،  پخش کنید و  بهترین جن راین امکان را به شما که با کمترین حرکت هایالیتر و برونزر را روی قسمت هایی مانند استخوان گونه و نوک بینی قرار دهید و به آرامی آ

.را به نمایش بگذارید

از ویژگی های خوب براش های با موهای مصنوعی این است که مانند براش های طبیعی سطح آن ها دارای خلل و فرج 

نیست و مواد آرایشی را به خود جذب نمی کنند همچنین وجود سر بادبزنی و نرم برس باعث ایجاد انعطاف پذیری

بیشتر گردیده است و همچنین شما را قادر می سازد با استفاده از این براش خط و خطوط ایجاد شده ، پودر های اضافی

.  پخش شده روی نواحی مختلف پوست و در صورت نیاز برای زدن رژگون سبک بر روی گونه ها از این محصول استفاده کنید

:نحوه استفاده

.ست استفاده کنیدراسر برس را به آرامی بر روی بافت محصول زده  و مستقیماً به استخوان گونه آغشته شوید و برس را در یک زاویه نگه دارید و از حرکت چپ و

برای استفاده از رنگ روی پیشانی یا نوک بینی ، مقدار از پودر را  روی نوک موهای سر برس قرار دهید و قلم مو را زاویه دهید

.تا بتوانید خطوط نرم و بدون پخش شدگی را ایجاد کنید



STUDIO FX BRUSHES

STUDIO FX DUET BLENDING & CONCEALER BRUSH - 787

ری از موهای ف پذیر می باشد که  با بهره گیعطااین براش بدلیل استفاده از موی صد در صد مصنوعی و دارای دو سر جهت استفاده برای سایه چشم و کانسیلر می باشد که  دارای مویی نرم ان
ر روی پلک و زیر چشم  چشم با بافت های مختلف را بایهیکدست، کامال نرم و صاف همراه با دسته پالستیکی سبک خود این امکان را به شما که با کمترین حرکت با استفاده از یک سر انواع مختلف س

.ا به نمایش بگذاریدبهترین جلوه از پوست خود رو  و با سر دیگر انواع مختلف کانسیلر با بافت های مختلف در نواحی مختلف صورت از قبیل زیر چشم ، روی پلک و نواحی مختلف صورت پخش کنید 

از ویژگی های خوب براش های با موهای مصنوعی این است که مانند براش های طبیعی سطح آن ها دارای 

.  خلل و فرج نیست و مواد آرایشی را به خود جذب نمی کنند 

:نحوه استفاده

جهت استفاده برای کانسیلر پیشنهاد می گردد از قسمت انتهایی تخت برس استفاده کنید و به آرامی محصول کانسیلر

.را زیر چشم بکشید و آنرا پخش کنید تا جذب پوست گردد

جهت  استفاده برای سایه چشم ، از قسمت نرم برس استفاده کنید و به آرامی پودر را بردارید و بر روی پشت 

پلک و نواحی که قصد زدن سایه را دارید بکشید و با استفاده از حرکت رفت و برگشتی آنرا پخش کنید تا به 

.  فرم و حالت دلخواه خود برسد
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:بدانیدبایدآنچه

موهای مصنوعی فوق العاده نرم و صاف

(موی صد در صد مصنوعی)وگن 

عدم تست بر روی حیوانات

شسشتوی آسان 

کامال منسجم 

:اطالعات بیشتر

دارای محفظه پالستیکی



هبهاوخلدمدوخمرسب ویاهنواهبیوحنتسهکمنوتیمگنر گنر

. هدافتسازانیاتالپوراههبهیقبمهداهنشیپمنکیم
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