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Selecție atentă a materiilor prime.

Control sistematic al întregului proces de producție.

Căutați cele mai bune materiale de ambalare.

Acestea sunt secretele care produc produse
Unika Make Up este ceva unic
și calitate superioară.

Culorile și texturile inovatoare fac timp de machiaj
o experiență unică și inimitabilă.

Excelența „Made in Italy”

UnikaMake-upMilano by
Sorgenta este un produs
„Fabricat în Italia” în prim-plan,
oferind astfel consumatorului
siguranța unui produs testat
și de calitate, în deplină
conformitate cu siguranța
dermatologică și prezența
metalelor grele, conform
standardelor de siguranță
stabilite de comunitatea
internațională. Materiile prime
sunt testate și garantate
dermatologic. cu un control
constant al calității
produselor și o selecție
atentă în toate fazele de
producție.

Bio & Mineral

Produsele bio constau din
materii prime de origine
biologică. Cele mai multe
produse sub formă de
pulbere sau compacte,
datorită texturii lor deosebite,
dau un rezultat perfect în
respectul total al pielii, chiar
dacă sunt sensibile sau
predispuse la imperfecțiuni.
Pigmenții și micele utilizate
fiind derivate în mod natural,
sunt hipoalergenice, cu
tolerabilitate pentru piele.
Dimensiunea foartemică a
particulelor permite
produsului să adere perfect
la epidermă, făcându-l ușor
de aplicat.
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OCHI EYESHADOW PIGMENTE

€ 9,99
Pigmenți liberi

Pigmenți liberi cu o culoare
intensă, intens reflexivă și
măcinată fin. Acestea
creează efecte de sclipici
elegante, cu culori foarte
strălucitoare, datorită pudrei
de culoare perlată.

Pigmenții liberi pot fi folosiți
în mai multe moduri diferite:
ca fard de ochi dau un
machiaj plin de farmec, ca
un marcator pe fard creează
accente rafinate. Culorile pot
fi aplicate individual sau
amestecate împreună.

Consistența fină facilitează
aplicarea și amestecarea.

COD. PIG-01 COD. PIG-02 COD. PIG-03

COD.: PIG-04 COD.: PIG-05 COD.: PIG-06

COD.: PIG-07 COD: PIG-08 COD.: PIG-09

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului. 3



€ 8,99
Fard de pleoape compact

În scopul formulării
produselor cu materii prime
strict selectate, se naște
această linie de produse,
potrivită chiar și pentru pielea
cea mai sensibilă.
Pigmentare ridicată
și scriere, răspândire
excelentă, rezistență ridicată
și nuanțe deosebite și
elegante.

OCHI COMPACT EYESHADOW

OMB-001 OMB-002 OMB-003 OMB-004

OMB-005 OMB-006 OMB-007 OMB-008

OMB-009 OMB-010 OMB-011 OMB-012

Finisaj luminos, datorită
prezenței perlelor tratate,
care sunt amestecate cu o
culoare satinată pentru un
efect de lumină și reflexii.
Fardele compacte au
game diferite
de culoare, dar sunt uniți
de o textură moale și
mătăsoasă.

Formula sa îmbogățită cu
ulei și aloe vera
migdalele dulci și vitamina E
fac posibilă obținerea unui
nivel ridicat de catifelare și
hidratare.
Datorită unui film extrem de
subțire și incredibil de
aderent, acesta are o
aderență și o intensitate
excelente.
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OCHI EYESHADOW

PAL-OMB-EYESH

€ 38,99
Paleta de farduri de pleoape 12 Eyeshadows.

PAL-OCH

€ 29,99
Fard de pleoape Smokey Palette

PAL-OMB-04

€ 12,99
Fard de pleoape Ochi
Paleta de farduri de pleoape

Strălucitor

Paletele de fard de pleoape
Unika rămân impecabile pe
pleoape, fără a intra
vreodată în cute chiar și fără
grund, timp de până la 12
ore.

Sunt foarte ușor de
amestecat, ambalajul ultra
compact le face perfecte
pentru a le lua cu dvs. cu
orice ocazie.

PAL-OMB-03

PAL-OMB-02

PAL-OMB-01

5N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



OCHI

41EYEBR547

Pământul umbrelor
naturale

41EYEBR549

Țara umbrelor
arse

41EYEBR550

Terra di Siena
Natural

41EYEBR548

Sienna
ars

€ 11,99
Eyebrow Rimel

Formula sa Cream-
Gel definește și
colorează
sprâncenele fără
efort, controlându-le
și dându-le formă.
Prezența
provitaminei B5
ajută sprâncenele să
se întărească și să ia
o întorsătură bine
definită.
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WPM-101

€ 13,99
Waterproof Rimel
Veți avea tovarășul
perfect pentru vară
și sport.
Ceară și pigmenți
impermeabili la apă,
umiditate și lacrimi, prin
urmare nu se topește,
nu picură și nu pătează.

ICM-101

€ 15,99
Rimel Intense
Curvature
Textura deosebitămoale
și cremoasă cu extracte
de plante conferă
genelor o curbă perfectă,
pe toată lungimea lor

COD. XVM-101

€ 17,99
Rimel XXL
Dangerous Volume
Gene foarte groase,
neponderate, de culoare
neagră intensă, cu
pigment negru de fum.
nu picura si nu pateaza.

OCHI Rimel     /Dangerous Volume

7N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



OCHI FLUIDE / Tus de ochi

COD.: EYL

€ 14,99
Tus de ochi

Formula de înaltă
tehnologie îmbunătățește
aspectul genelor
permițând definirea
imediată

Poate fi aplicat singur,
pe creion sau pe fard.
Ușor de aplicat: spre
deosebire de eyelinerul
clasic, nu aveți nevoie de
o mână fermă pentru
aplicarea acestuia.

a unui eyeliner lichid
cu un pas simplu!

OCHI FLUIDe / Inkliner
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COD.: INL

€ 14,99
Inkliner

Cremozitatea extremă a
acestui produs, uscarea
sa rapidă, fac aplicarea
sa foarte simplă.



OCHI sprancene / creion

OCHI / creion

€ 9,15
Eyebrow creion

Creionul de ceară pentru a desena
și umple sprâncenele.
Culoarea ton pe ton se combină
perfect cu culoarea naturală a
sprâncenelor
Un creion de lungă durată care
definește și disciplinează forma
sprâncenelor. Două produse într-
unul pentru o linie impecabilă: un
fir moale și precis
pentru a desena curba
sprâncenelor
Și un pieptene disciplinar.
Machiajul sprâncenelor nu a fost
niciodată mai ușor.

€ 9,15
creion Eye

Îmbunătățește forma ochilor și
luminează-ți privirea
creionul pentru ochi, produsul de
top pentru a îmbunătăți și a plasa
acest element al feței în centrul
atenției. Conturează contururile
definite
și intens sau creează mai multe
nuanțe, folosește creion negru
sau îndrăznește cu cele colorate.
Alegeți-le pentru a crea o notă de
culoare umbrită, ca bază pentru
fard, ca umbră de-a lungul
capacului inferior sau ca un
contur de ochi definit: vă vor
surprinde prin ușurința lor de
utilizare, intensitatea culorii și
durabilitatea extremă

001-14 002-11 003-13 004-12

2952 2350 2951 2953

MO-15 MO-16 MO-17 MO-15 MO-15
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BUZE

€ 11,99
Simply Nude

Lipstick

Textura inovatoare „mat-
cremoasă” alunecă
puternic pe buze,

definindu-le profilurile și
creând un film catifelat și
moale. O formulă ultra-
ușoară, care nu usucă

buzele și nu murdărește
pentru un confort
extraordinar. Culori

pigmentate și acoperitoare
într-o singură aplicație
pentru buze sublime, în

mod natural nud.

SNL-102 SNL-106 SNL-107 SNL-108

BUZE Simply Nude Lipstick / 4 ml
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COD. CML-101

€ 14,99
Colorful Matte Lipstick

Din angajamentul de a
formula produse cu
materii prime strict
selectate pentru a
minimiza riscul de
alergie și pentru a

proteja chiar și pielea cea
mai sensibilă, se naște
acest ruj cu o textură

moale și ușoară care se
întinde ca un voal pe buze

fără a le cântări.
Pigmenții conținuți aderă

complet la epidermă,
creând un film invizibil

care asigură o durabilitate
bună.

BUZE matte Lipstick / 4 ml

€ 14,99
Coloful Matte lipstick

Limited edition

CML-101 CML-102 CML-103 CML-104 CML-105 CML-106

CML-LE-01 CML-LE-02 CML-LE-03 CML-LE-04 CML-LE-05 CML-LE-06 CML-LE-07 CML-LE-08

BUZE Colorful Matte Lipstick Color / 4 ml

11N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



BUZE LEVRES DE VELOURS / 3,5 ml

BUZE RUȘ DE LICHID SHAKER

LDV-401 LDV-402 LDV-403 LDV-404 LDV-406 LDV-407 LDV-408

LDV-380 LDV-513 LDV-379 LDV-516 LDV-389

SK01 SK02 SK03 SK04 SK05

€ 11,99
Ruș De Lichid
Shaker

€ 15,99
Lèvres de Velours
lipgloss
Formula extrem de
tehnologică, datorită
căreia nu veți avea nicio
culoare murdară pe tot
parcursul zilei.

Cantitatea de pigment
conținută este cu adevărat
uimitoare, dă o senzație de
învăluire, care nu usucă
buzele. Formula inovatoare
garantează perlele

conținute în ea să iasă
la suprafață, oferind
nuanțelor noastre
mate toată
luminozitatea posibilă.
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BUZE VELVET LIPS / 4 ml

BUZE creion de buze

VL-511 VL-515 VL-522 VL-381 VL-514 VL-386 VL-384 VL-383 VL-387

€ 15,99
Velvet Lips

O culoare ridicată și extrem
de opacă a buzelor mate.
Se aplică și se răspândește
ușor. Senzația de moliciune
este imediată
și confortabil: nu murdărește,
nu patează și intensitatea
culorii garantează o uzură
îndelungată.
Este un produs extrem de
versatil. Uscarea imediată
caracterizează efectul fără
transfer și face ca culoarea
de pe buze să dureze mult
timp.

€ 8,54
Creion de buze

Un creion conceput pentru
amodela, contura sau
umple buzele.
Creioanele pentru buze au
o textură cremoasă și
uniformă, perfectă pentru
îmbunătățirea buzelor sau
pentru umplerea lor cu
culoare. Rezistă mult timp
și sunt disponibile într-o
selecție largă de culori,
fiecare dintre ele
îmbinându-se perfect cu
multe nuanțe de ruj.
Creioanele pentru buze
conțin și vitamina E, care
acționează ca un
antioxidant. Creioanele
pentru buze pot fi purtate
singure, cu ruj sau luciu de
buze.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2222 2225 2224 2220 2226 2221 2218 2920 2219 2217
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BUZE Lip Cover /

LIPCOV-01 LIPCOV-02 LIPCOV-03 LIPCOV-04 LIPCOV-05 LIPCOV-06 LIPCOV-07 LIPCOV-018

€ 10,99
Lip Cover - Vopsea
buzelor
Luciu de buze
hidratant și hrănitor cu
efect hidratant, pentru
un efect natural și
volumizant al buzelor.
Ca ingredient activ are
acid hialuronic care
permite pielii să-și
obțină propria

hidratare și elasticitate
naturală. Are o formulă
specială cu agenți de
hidratare și pigmenți puri.
Aplicabil cu ușurință vă
permite să acoperiți
buzele dintr-o singură
lovitură.
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BUZE Shiny Lipgloss

LIPG-01 LIPG-02 LIPG-03 LIPG-04 LIPG-05 LIPG-06 LIPG-07 LIPG-08

€ 10,99
Shiny Lipgloss

O minunată luciu de buze
cu o cremă surprinzătoare
care face culoare și
strălucire și confort,
punctele sale cheie. Este, de
asemenea, un produs
durabil, dar în același timp
un adevărat răsfăț pentru
buze. Textura ușor de
aplicat, non-uleioasă,

perfect aderentă și
modulară în aplicare, fără
nicio senzație lipicioasă sau
grea, acoperă buzele cu o
culoare plină extrem de
strălucitoare și strălucitoare,
cu un finisaj flexibil. Buzele
vor apărea mai pline și mai
rotunjite, cu un efect de
netezime extraordinar,

rezistent la vârstă și crăpat.
Ingrediente active: Vitamina
E: Este un nutrient vitaminic
cu o mare putere
antioxidantă.

Acid hialuronic: hidratant și
netezitor.

Aloe Vera: hidratant.
15
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FAȚĂ

€ 21,99
Cream to Powder
Foundation

Datorită unei prelucrări
speciale, obține o bază
omogenă, mătăsoasă și de
acoperire, care conferă pielii
un efect transparent și
natural. Pulberile ultra-fine,
amestecate cu urme de
minerale și siliconi,
garantează o netezime
maximă și ușurință în
aplicare, lăsând pielea ca
învelită într-un voal de satin
moale: o senzație care
durează toată ziua.
Acoperă imperfecțiunile,

CTP-396 CTP-397 CTP-399 CTP-400

oferind un aspect neted,
catifelat, natural și
impecabil. Potrivit chiar
și pentru pielea ceamai
sensibilă.
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Datorită micro-sferelor
de pigmenți, permite o
piele sensibilă și netedă
și un ten uniform.

FTF8H-101 FTF8H-102 FTF8H -103 FTF8H-104

€ 17,99
Foundation Matte 8h
Long Lasting

Particularitatea acestui
produs în comparație cu
un fond de ten fluid
normal este durata sa de
8 ore pe piele, deoarece
constă dintr-o textură de
lungă durată, chiar și în
condiții meteorologice
nefavorabile. Alcătuit din
materii prime speciale,
permite pielii să fie
întotdeauna bine
hidratată și să nu aibă
efect de mască, care este
foarte des nedorit.

FTFEN-101 FTFEN-102 FTFEN-103 FTFEN-104

€ 17,99
Natural Effect Fluid
Foundation

Un fond de ten lichid care
permite o acoperire

flexibilă de la lumină la
medie și un finisaj
natural, impecabil. Cu
Vit. E care îndeplinește
două funcții importante:
la doze foarte mici

previne oxidarea și la
doze mai mari are o
acțiune antioxidantă
pentru piele.

FAȚĂ FUNDAȚIE / Long lasting / 30ml

17N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.

FAȚĂ NATURAL EFFECT FLUID FOUNDATION / 35ml



FAȚĂ SEDICIKAPPA FUNDAȚIE / 30 ml

UM-FT16K1 UM-FT16K2 UM-FT16K3 UM-FT16K4 UM-FT16K5 UM-FT16K6

FAȚĂ BB CREAM / 30 ml

UM-BBC1 UM-BBC2 UM-BBC3

€ 34,99
SEDICIKAPPA Fundație
Fundație SEDICIKAPPA Ten
uniform și natural, acoperire
impecabilă, atât demult
încât este invizibil cu ochiul
liber și camere video de 16K.
Un produs profesional de
îmbunătățit și nu

€ 29,99
BB Cream

Hidratează, hrănește și
netezește tonul pielii.

Pielea estemaimoale și
matasoasă la atingere,
asemănătoare cu „pielea
unui nou-născut”. Mod de
utilizare: Se toarnăpuținăBB
Cream pe palma mâinii, se
îndepărtează cu un burete,
se tamponează pe frunte,
bărbie și obraji și se întinde
uniform pe față și pe gât.

cântăriți pielea fiecărei femei.
Mod de utilizare: Se toarnă
puțin fond de ten
SEDICIKAPPA pe palma
mâinii, se îndepărtează cu

o perie și întindeți-o uniform
din centrul feței spre
exterior cumișcări
ascendente pentru a urca
de-a lungul caracteristicilor.
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SF-01 SF-02 SF-03 SF-04

€ 13,99
Stick Foundation

Fondotinta dalla texture
leggera e non grassa che si
fonde perfettamente con la
pelle e dona un aspetto
vellutato impeccabile.
Si presenta in uno stick
molto facile da usare.
E’ presente il Retinyl
Palmitate che penetra
rapidamente attraverso
la pelle e le membrane
cellulari determinando
un aumento della
produzione di collagene,
con un miglioramento della

“struttura di sostegno”
che conferisce tono ed
elasticità alla pelle. La
vitamina E ed i suoi esteri
possiedono un’elevata
attività antiossidante perché

in grado di smorzare la
reattività dei radicali liberi,
bloccando la cascata di
eventi che determinano lo
stress ossidativo che causa
danni alle cellule della pelle.

SH-01 SH-02 SH-03

€ 15,99
Stick Hightlighter
Iluminează zonele feței prin
captarea naturală a luminii
pentru a spori strălucirea
tenului. Bogate în reflexii,
nuanțele perlate se adaptează
perfect tuturor tenurilor.
Textura cremoasă cu finisaj
pudră se amestecă perfect cu
pielea, pentru a modula
intensitatea culorii în funcție
de nevoile dumneavoastră.

Un format la îndemână și de
buzunar. Datorită formei sale
rotunjite, produsul poate fi

aplicat direct pe zonele feței
care urmează să fie
iluminate.

FAȚĂ luminoase make-up

€ 18,99
Precious Cake Foundation
Un fond de ten compact, care
protejează pielea de

deteriorările cauzate de
agresiunile externe, cum ar fi
razele UV și aerul uscat.
Rezistent la apă, garantează

uzura de lungă durată și un finisaj
natural, protejând în același timp
frumusețea pielii tale.

FTC-101 FTC-102 FTC-103 FTC-104 FTC-105 FTC-106

FAȚĂ FUNDAȚIE / 7 gr

FAȚĂ FUNDAȚIE Stick /35 ml

19N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.



FAȚĂ PUDRĂ COMPACTĂ bronze /7g

BLC-101 BLC-102 BLC-103 BLC-104 BLC-105 BLC-106

€ 12,99
Compact Blush

Fardul compact este
conceput pentru a conferi
tenului o culoare naturală și
potrivit pentru toate tipurile
de piele, chiar și pentru cele
mai sensibile. Micasele din
satin conținute în acesta îi

permit să fie neted pe piele
și ușor de aplicat, dar
rezistent în același timp.
Ușor și moale la atingere,
îmbunătățește și
sculptează trăsăturile feței
prin iluminarea obrajilor.
Pulberile speciale
impalpabile pe bază de
pigmenți fin micronizați,

asigură un randament și
modulație excelentă a culorii.
Uleiurile conținute
protejează și mențin pielea
moale, în timp ce vitamina E
protejează împotriva
deteriorării radicalilor liberi.

FAȚĂ FARD/ COMPACTĂ / 7 gr

€ 19,49
Bronzer Powder.
Pulberea bronzantă cu o
textură ultra-subțire aderă
perfect la față pentru a
elibera un efect de
bronzare delicat. Formula
conține pulberi micronizate
pentru a face atingerea
impalpabilă.

Se estompează ușor, nu
patează și durează mult.
Rezultatul este un aspect
natural și luminos:
imperfecțiunile sunt reduse la
minimum datorită pulberilor
sublimatoare ușoare Soft
Focus și ușurinței texturii care
permit produsului să adere
perfect la piele.

Acest produs nu numai că
garantează o senzație de
confort pe tot parcursul zilei,
ci datorită filtrelor solare
conținute în el, efectuează o
acțiune de protecție
împotriva agenților
atmosferici externi.

BPC-101 BPC-102 BPC-103 BPC-105 BPC-106
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FAȚĂ pudra de fata

€ 16,99
Pure Shine Baked
Highlighter luminoase
make-up

Acest produs cu o textură
moale, se amestecă ușor și
conferă străluciri de
lumină feței.

Formula bazată pe
vitamine, creme de
protecție solară și perle
ultra-reflectorizante
înseamnă că produsul

creează un film luminos
de lungă durată cu o
singură trecere, făcându-l
un produs optim pentru
sporirea bronzului.

FAȚĂ luminoase make-up

PSBH-01 PSBH-02 PSBH-03

€ 8,99
Puff Pudra de Fata

HU-PUFF-02

HU-PUFF-01

21
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FAȚĂ EFECT COMPACT CATIFEA PUDRĂ / 7 gr

VPC-103 VPC-105 VPC-106 VPC-10718,99
Velvet Compact Powder

Un produs cu o atingere
catifelată care asigură un
ten natural și luminos pe
față, făcând tenul perfect
uniform, ascunzând tot
felul de imperfecțiuni.
Pigmenții conținuți în

acesta, combinați cu
talcuri micronizate,
permit o aderență mai
mare la piele și, prin
urmare, o mai mare
reținere, în timp ce micele
reflectorizante conferă
luminozitate feței.

€ 10,99
Perfection Concealer Stick
natural „gol”.

Este un produs ușor de
amestecat și simplu de
aplicat, perfect pentru a
ascunde cearcănele și
pungile sub ochi datorită
texturii sale aderente
deosebite. Este un produs
care poate fi considerat de
bază, deoarece
uniformizează tenul prin
ascunderea imperfecțiunilor
și ștergerea decolorării.
Vitaminele conținute fac ca
formula să fie hidratantă și
plăcută la atingere, iar
formula sa particulară fără
parabeni o face potrivită
chiar și pentru pielea ceamai
sensibilă.

C-01 C-02 C-03 C-04

22

Textura impalpabilă și
ușoară este extrem de
plăcută la atingere și
facilitează aplicarea și
durează mai mult. Un
produs practic și util
pentru retușarea zilnică
care asigură un rezultat
imediat.



€ 29,99
Contouring & Highlighting
Face Palette

În cremă cu aplicator și
oglindă integrată în opt
nuanțe, ideală pentru a crea
un contur perfect pe fiecare
ten și pentru a ilumina perfect
fața.

€ 25,99
Față Palette Corrector

Formula cremoasă, non-
pastoasă, se usucă și nu unge,
nu usucă pielea și este perfect
fixată. Vitaminele conținute fac
ca formula să fie hidratantă și
plăcută la atingere, iar formula
sa particulară fără parabeni o
face potrivită și pentru piei

€ 25,99
Palette Blush

Culori presate multifuncționale
cu nuanțe radiante în mod
natural. Nuanțe create pentru a
defini, îmbunătăți și conferi un
aspect sănătos și proaspăt
feței. Paleta conține tot ce aveți
nevoie pentru a spori fața cu
fiecare ocazie, culori de fard
multifuncționale diferite în
culori și finisaje.

FAȚĂ Palette / fard

PAL-VIS

PAL-COR-COL

FAȚĂ BLUSH / CONTOURING PALETTE

FAȚĂ CORECTOR / FAȚĂ Palette

COD. PAL-BLUSH
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ACCESORII

ACCESSORiI PERII

€ 21,99
KABUKI
UN10090

Periile Kabuki sunt perii cu peri
foarte densi și moi, caracterizați
mai ales printr-un mâner scurt
care facilitează prinderea. Părul
este aranjat pentru a forma un
con, cu vârful ușor rotunjit. Se
folosește pentru a aplica o gamă
largă de produse pentru bază:
puteți aplica produse de machiaj
minerale, cum ar fi fond de ten
mineral, dar și pulbere liberă sau
pământ de față.

Peria kabuki ar trebui să fie
scufundată în produsul sub
formă de pudră (fond de ten sau
pudră de față) și apoi mutată cu
mișcări circulare pentru a
răspândi produsul uniform.

€ 21,99
BLUSH PERIE
UN10091

Peria rotundă de blush,
datorită formei sale,
este potrivită în special
pentru aplicarea
fardului de obraz pe
obraji pentru un efect
„bonne minne” și pe
pomeți pentru a le spori.
Pentru un efect „bonne
minne”, aplicați, zâmbind
și evidențiind obrajii, pe
obraji în centrul feței și
amestecați-vă spre
tâmple făcând mișcări
circulare. Pentru a spori
pomeții, aplicați de pe
obraji pe tâmple și
invers.

€ 21,99
BLUSH PERIE
UN10093

Perie moale și
unghiulară pentru a
facilita aplicarea
machiajului pe pomeți și
zone mici ale feței.
Conformația sa
unghiulară vă permite să
definiți formele feței,
răspândește și
estompează roșurile,
bronzele, evidențierile,
pulberile într-un mod
profesional
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ACCESSORiI PERII

UNIK-PENN

€ 25,99
3 buc perie de machiaj ovală,
mic mediu mare
Periile de machiaj ovale, în
dimensiuni, mici, medii și mari,
răspândesc fondul de ten lichid ca și
când ar fi catifea, excelente pentru un
rezultat compact și fără urme.

Textura este optimă, moale și delicată
pentru piele.

Nici măcar nu-și pierd părul!

€ 21,99
PERIE FUM

EYESHADOW
FARFURIE

UN10096

Pensulă profesională

pentrumachiaj, cu vârful
rotunjit, cu peri lungi și foarte

moi. Studiat pentru a amesteca
și amesteca fardurile de ochi

pudră înmodul cel mai omogen
și natural. Păr scurt, compact,

cu tăietură oblică, pentru
aplicarea creionului de ochi și
pentru a obține o linie foarte
precisă și subtilă. Părul are o

secțiune conică și nu absoarbe
produsul spre deosebire de cele

naturale. Instrument
excepțional pentru a-ți spori
frumusețea, adaptându-te la
toate nevoile unui machiaj

profesional.

€ 21,99
PERIE
OCHIU OBLIC
UN10097

Moale și densă, pentru a
netezi sau a amesteca
fardul de pleoape sau
produsele pe bază de
emolienți. Cu o formă
conică, rotunjită, cu fibre
regulate, compacte, fine.
Poate fi folosit pentru a
construi o culoare intensă
pe pleoapă.

€ 21,99
PERIE DE BUZE

UN10095

Peria de buze vă permite să
amestecați perfect creionul
conturului buzelor, rujul sau

luciul perfect cu precizie
maximă. În cele din urmă un

machiaj „de ultimă
generație”. Forma conică

permite aplicarea perfectă
chiar și în cele mai dificile

zone.

€ 21,99
EYESHADOW
DETAIL BRUSH
UN10099

Pensula cu detalii de fard de
pleoape este o perie de fard
de pleoape mică și groasă,
perfectă pentru machiajul
ochilor. Instrumentul ideal
pentru accentuarea ochilor cu
detalii rafinate și nuanțe
sofisticate, această perie este
o alegere excelentă pentru
lucrul fardului în colțurile
interioare ale ochilor și pentru
evidențierea reflexiilor ochilor.

€ 21,99
298 PERIE DE FUMĂ DE
OCHI
UN10098

Perie ușor de utilizat cu
randament excepțional datorită
fibrelor sintetice de înaltă
calitate. Peria aplicatoare de pete,
datorită vârfului său căptușit,
este perfectă pentru a răspândi
fardul de pleoape pe întreaga
pleoapă și arcadă și pentru a
amesteca capetele la perfecțiune.

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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ACCESSORII ACCESSORII Strugurel

€19,99
MAKEUP FIXAREA SPRAY
FIXER
Formula sa cu alcool
cosmetic cu evaporare
instantanee, permite o fixare
extremă a machiajului, fără
a-l modifica. Imperceptibil și
nelipicios, fixatorul de
machiaj este delicat cu fața.
Prezența aloe vera calmează
pielea și are proprietăți anti-
îmbătrânire.

€ 18,30
PRIMER CORRECTIVE
PERFECT FACE
21PRSI000

Baza de față matifiantă și
netezitoare, ideală pentru
tenul mixt până la gras,
care tinde să devină
strălucitor în timpul zilei.
Îmbunătățește aplicarea și
menținerea fundației.
Textura transparentă se
absoarbe ușor și conferă
tenului un aspect neted
mat, care durează mult
timp.

€ 9,99
PROPOLIS
Strugurel
4,5 g
UNIKA-BRCA

€9,99
BUZE SCRUB

4,5 g
UNIKA-SRB
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COD. 104

€ 8,78
Geană Bigudiu
Professional
R36000

€ 5,12
APLICATOR
DE SPONGE
Professional
Quality
SmoothSoft
Value

€ 5,85
APLICATOR
DE SPONGE
Professional

R61070
R63250

MÂINI / PEDICURĂ 
ACCESSORII 

€ 6,59
DOSAR
PENTRU CALLI
ALB
Professional
R43010

€ 8,05
FOARFECE
Professional
R32067

€ 7,32
Foarfece cu
două puncte
Professional
R32040

€ 6,59
Sprânceană
Pensete
Professional
R31360

€ 8,05
Foarfece
de piele
Professional
R32083

€ 8,05
CUTTERS
UNGHI PICIOR
Professional
R37090

€ 6,59
DOSAR PENTRU
CALLI ROSE
Professional
RDROSA

€ 6,59
DOSAR
PENTRU

CALLI
PICIOARE

Professional
R43006

€ 6,59
CREDO
Professional
R44130

€ 6,59
DOSAR
PENTRU CALLI
ALB
Professional
R44040

€ 6,59
APLICATOR
DE SPONGE
SILICONIC
ProfessionalRSS

R60120

R60200

€ 5,12
SPONGE PENTRU
Pudră de față
Professional

€ 6,59
SPONGE NATURAL
Professional Quality,
Clean Esfoliante,
Balance, Soft
101

€ 5,12
SOFT&SMOOTH
APLICATOR
DE SPONGE
103

€ 8,05
CUTTERS
Professional
37010

102

N.B.imaginile produselor sunt pur orientative și pot varia în funcţie de disponibilitatea ambalajului.
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