


کر مپودر پنسیا با خواص و ماندگاري 24 ساعته روي پوست
 شما ثابت خواهد ماند و از   SPF 15برخوردار است. کر مپودر
 پنسیا هماهنگ با رنگ پوست شما خواهد بود و از آن ب هعنوان
 یک زیرساز م یتوانید استفاده کنید. این کر مپودر ضمن محافظت
 از پوست شما در مقابل اشع هي مضر نور خورشید از ماندگاري

 باالیی برخوردار بوده که تا 24 ساعت اثر آن روي پوست شما 
خواهد ماند. کر مپودر تیوپی پنسیا با حجم 30 میل یلیتر با پوست
 شما سازگاري دارد و از خشک شدن پوست جلوگیري م یکند. 
داشتن بافت سبک این محصول باعث شده که استفاده از آن به
مدت طوالنی احساس سنگینی را به همراه نخواهد داشت.  

پنکیک پنسیا همراه با پوشش نرم ومخملی، چهره شما را لطافت بخشیده 

و با تاثیرفوق العاده اي پوست را یکدست ومات می سازد. عیوب پوست 

رابه حداقل رسانده ودرعین حال درخشندگی طبیعی براي پوستتان فراهم

 می کند. رنگدانه هاي این پنکیک بصورتی است که براي هر نوع پوست 

مناسب بوده وبه دلیل 2 منظوره بودن فرمول میتوان آن رابه صورت معمولی

 و یا با پد مرطوب جهت پوشش بیشتر استفاده نمود . این پنکیک با فرمولی

 بی نظیر دربرابر آب وچربی ناشی ازتعرق ماندگار می باشد. ویژگی پنکیک

 پنسیا این پنکیک حاوي ویتامین SPF  B3  B5  E بوده که یک انتی اکسیدان

قوي و همچنین ضدباکتري وضدالتهاب وبه دلیل فاقد پارابن ، ضدحساسیت 

می باشد.
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است که از پخش شدن آن روي لب جلوگیري کرده و حدود لب را کامال  

 مشخص م یکند. این محصول ماندگاري بسیار باالیی نیز دارد. بافت 

خاص این کاال آن براي کشیدن یک خط لب دقیق و با دوام مناسب 

 isododecane  می سازد.تبخیر روغن هاي سبک سیلیکون فرار و 

سبب تثبیت رنگ مداد شده و به آن خاصیت ماندگاري باالیی میدهد. 

ماده Stearyl glycyrrhetinateو استات 

بوده که از لب حفاظت کرده و آن را

 نرم و آرام میکند.

E

پنسیا سرشار از  خ ط لب  

توکوفرول (از مشتقات ویتامین   )

مداد چشم کربن بلک که از ویژگ یهاي مثبت این محصول، خاصیت ضد آب 

بودن آن است. بدین معنی که در صورت تعریق و تماس مستقیم با 

آب از بین نخواهد رفت و پشت چشم باقی خواهد ماند. بنابراین 

خان مها دغدغ هاي براي از بین رفتن آرایش چشمانشان نخواهند داشت.

 بافت نرم و سبک این مداد چشم از دیگر ویژگ یهاي مثبت این محصول

 است. بنابراین به راحتی روي پوست حرکت کرده و حس خوبی را ب هوجود

 خواهد آورد.مداد چشم بادوام کربن بلک پنسیا می تواند نیاز شما را از 

یک مداد چشم ایده آل تامین نماید.این مداد چشم ماندگاري 24 ساعته

 دارد و با رنگ دانه هاي فوق العاده متراکم کربنی،پوششی بسیار عالی و

 صیقل به چشمانتان می دهد.
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خط چشم ماژیکی پنسیا داراي  نشانگر گرافیکی ضد آب، با رنگی

بسیار عمیق است که مناسب کاربران مبتدي و متخصص است و 

داراي یک لوله خمیده براي کنترل آسان و عالی است.با این قلم

امکان طراحی انواع خط چشم هاي زیبا و متنوع مانند خط چشم گربه اي

و یا یک خط ساده به صورت نازك یا پهن را خواهید داشت.

فرمول این مداد به گونه ایست که بدون هیچ زحمتی کشیده می شود 

و پس از کشیدن سرازیر نمی گردد. با این فرموالسیون می توانید 

اطمینان حاصل کنید که در دست نمی لغزد، پوسته پوسته نمی شود

و زیر چشم نمی ریزد.

مداد چشم ضد آب تراش دار  با رنگ دانه هاي غنی و ماندگار و

 طراحی کاربردي محصولی حرفه اي براي انواع آرایش چشم می باشد.

 مداد چشم ضد آب تراشدار داراي تراش و اسفنج مخصوص بوده 

که با بافتی بسیار روان و سبک انواع خطوط دلخواه با ضخامت هاي 

متفاوت بر روي چشم ایجاد می کند. رنگ دانه هاي مداد چشم ضد آب

 تراش دار حاوي سیلیکون بوده و دوام طوالنی بر روي پوست دارد.

 مداد چشم ضد آب تراش دار  به هیچ عنوان بر روي پلک ها پخش

 نمی گردد و ایجاد لک یا سایه نیز نمی کند از این محصول به راحتی

 می توانید در داخل چشم نیز استفاده کنید.
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مژه ها می شود و نقش مهمی در زیبایی و جذابیت چشم ها دارد . ریمل حجم دهنده

 پنسیا با برسی مخروطــی و الـــیاف حج مدهـــنده  به صـــورت ویــژه براي بدست آمدن

 بیشترین حجم ممکن طراحی شده است . ریمل پنسیا براي ایجاد حجمی فوق العاده و 

بدون ایجاد چسبندگی مناسب است و بدون تجمع مایع ریمل روي مژ هها، آ نها را حجیم 

و پرپشت م یکند. هم ه ي افراد دوست دارند مژ ههایی بلند و پرپشت داشته باشند و 

همیشه به دنبال را ه حلی خوب مثل یک ریمل عالی م یگردند تا نتیج هي دلخواهشان را به

 دست آورند. ریمل پنسیا حجم دهنده با فرمول عملکرد دوگانه نه تنها حجم، بلکه طول 

مژه ها را نیز افزایش می دهد . با استفاده ازاین ریمل ، داشتن مژ ههایی با شکوه و فریبنده

 را تنها با یک بار استفاده تجربه کنید و نگران تجمع مایع ریمل روي مژ هها نباشید.
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