نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

نوران جلمالك الطبيعي
مستحضرات جتميل ماركات عاملية مجلة  /جتزئة
منتجاتنا طبيعية وذات تأثري فعال بشهادات عاملية

جمموعة فرش املاكياج من بايواكوا عدد
 7فرشاة ذات جودة عالية مقبض وردي
وبنفسجي عصري ذات الياف ناعمة ال
تسقط ابدا و توحد مستوى اللون على
البشرة.
هذا املنتج جديد ماركة بايواكوا العاملية ويتميز
باليافه اليت تساعدكي يف عمل مكياجك على
بشرتك بسهوله وبشكل متساوي على بشرتك

مالحظة
نتمنى عند ذهابك الحدى نقاط البيع  ،ان ختربيهم انكي تريدين احدى منتجات نوران  ..ومن
ثم تطليب ما تريدين  ،وتاكدي ان الصق نوران موجود فوق املنتج الن نقاط البيع لديهم منتجات
اخرى .حيث ال نضمن اي منتج غري منتجات نوران فقط  ،النها خاليه من الكحوليات واملواد
العطرية املدمره للبشرة  ،فلنكن حريصني على إختيار منتجات نوران .
مجالكن طبيعي فحافضن عليه.

تفاصيل املنتج
فرش  BIOAQUAمصنوعة من ألياف عالية
اجلودة  ،ناعمة وال تسقط ابدا ذات مقبض وردي
وبنفسجي عصري  ،وسهل االستخدام مع أي
كريم أو سائل أو مسحوق.
• فرشاة اسفنجية لضل العني  :صممت
على شكل قلب  ،سهلة االستخدام ،
تستخدم جلزء ظالل العيون من صبغة اهلالة.
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• فرشاة الشفاه  :ذات أل ياف دقيقة  ،لطاخة ناعمة جدا  ،جلعل حميط او حدود الشفاه
واضح  ،جلعل لون امحر الشفاه موحد.
• فرشاة ظالل صغرية  :فرشاة ذات الياف شعر ناعم  ،متسك جيدا بالبودر او املسحوق
الزالته من على البشرة  ،شعر حساس  ،ميكن أن يزيل تأثري ماكياج العيون متعدد
الطبقات بسهولة.
• فرشاة ظالل كبرية  :فرشاة ذات الياف شعر ناعم  ،متسك جيدا بالبودر او املسحوق
الزالته من على البشرة  ،شعر حساس  ،ميكن أن يزيل تأثري ماكياج العيون متعدد
الطبقات بسهولة.
• فرشاة أساس  :فرشاة إلنشاء مكياج رقيق  ،له تأثري تغطية جيد  ،عملية مرنة اذا اردنا
ماكياج ذات مساكه موحدة على البشرة.
• فرشاة احلاجب  :فرشاة احلواجب املائلة  ،ميكنك رسم ظالل لشكل احلاجب
الطبيعي.
• فرشاة بودرة  /فرشاة خدود  :فرشاة البودرة للخدود :سهلة للوجه  ،تلطخ بشكل جيد ،
فرشاة تستخدم للمسحوق  ،ألمحر اخلدود  ،للظل.

ميزات فرشات بايواكوا
• جودة عالية للعمر تدوم
• الياف ناعمة توحد االستخدام على البشرة
• الوان زاهية تشعرك بالسعادة
• مقبض خشيب مريح جدا
• الياف ال تسقط ابداً
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