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Un noU look 
de primăvară
Fiţi creativi cu colecţia de machiaj Primăvară 2015 de la  
Amway şi începeţi sezonul cu un nou look.

Primăvara cerul este senin şi 
natura prinde viaţă. Bucuraţi-vă 
de un look proaspăt şi diferit în 
ton cu acest sezon! Descoperiţi 

frumuseţea sezonului cu Creionul-fard 
pentru ochi Indigo Trio ARTISTRY™, în 
ediţie limitată. Creionul-fard cu o textură 
catifelată este disponibil în trei nuanţe: 
Indigo este o nuanţă intensă şi luminoasă, 
Sky Blue este o nuanţă strălucitoare, iar 
Desert Sand este o nuanţă caldă şi 
sclipitoare. Acesta poate fi folosit ca fard de 
ochi sau dermatograf pentru a defini şi a 
pune în evidenţă ochii dumneavoastră cu 
nuanţe intense şi delicate ce rezistă. Creaţi 
fără efort un machiaj perfect cu acest 
creion-fard cu formulă cremoasă, uşoară şi 
catifelată. Nu este necesar să folosiţi un 
aplicator: aplicaţi o singură dată şi 
uniformizaţi uşor cu vârful degetelor.  
Puteţi experimenta foarte uşor diferite 
machiaje - în nuanţe fumurii, elegante sau 
strălucitoare. Iar pentru a trasa linii mai 
subţiri şi bine definite, folosiţi ascuţitoarea 
integrată la capătul creionului-fard. Folosiţi 
creionul-fard oriunde şi oricând!

Gene fermecătoare, buze atrăgătoare
Pentru un machiaj de vis al ochilor, 
transformaţi-vă genele cu o nuanţă de 
albastru strălucitor şi folosiţi Mascara 

Vânzări de succes

pentru volum ARTISTRY SIGNATURE 
EYES™, Indigo. Această formulă 
revoluţionară în culori intense amplifică  
şi conferă genelor cu până la 600% mai 
mult volum. Aceasta conţine ingrediente 
hidratante pentru ca genele dumneavoastră 
să aibă un aspect catifelat, sănătos şi bogat, 
precum şi peria exclusivă MagnaBoost  
care conferă volum şi separă genele. 

Completaţi-vă noul machiaj de 
primăvară cu noi nuanțe în ediție limitată 
ale Rujurilor ARTISTRY SIGNATURE 
COLOR™: Sandstone, o nuanţă bej cu 
strălucire naturală, Pink Quartz, o nuanţă 
de roz pal sclipitor, şi Coral Sunrise, o 
nuanţă cremoasă în tonuri reci.

Această colecţie minunată de rujuri, 
cu o textură cremoasă şi în culori bogate, 
este special concepută cu un nivel perfect 
de pigmenţi şi ingrediente de hidratare 
intensă, conferind buzelor un aspect 
întinerit şi catifelat datorită vitaminei E.



Descoperiţi frumuseţea şi 
prospeţimea acestui sezon cu 

un machiaj perfect.
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Vânzări de succes

1 – ÎNGRIJIREA TENULUI:  
Ser concentrat ARTISTRY™ YOUTH XTEND™, Cremă  

hrănitoare ARTISTRY YOUTH XTEND şi Cremă de ochi hrănitoare 
ARTISTRY YOUTH XTEND. 

2 – UNIFORMIZARE:  
Fond de ten pudră  

ARTISTRY EXACT FIT™. Folosiţi o pensulă şi întindeţi fondul de ten  
cu mişcări circulare, începând din zona nasului. Rezultatul va fi un 

ten care arată natural şi luminos.

3 – DEFINIRE:  
Creion-fard pentru ochi Indigo Trio ARTISTRY. 

 Folosind vârful degetelor, aplicaţi Creionul-fard pentru ochi în 
nuanţa Desert Sand de la linia genelor, de-a lungul pleoapei şi 

până la sprâncene.

În continuare, aplicaţi Creionul-fard pentru ochi în nuanţa Sky Blue 
de-a lungul pleoapei, de la linia genelor şi până la pliul pleoapei.

Trasaţi o linie exterioară de-a lungul unei treimi din linia superioară 
şi inferioară a genelor cu Creionul-fard pentru ochi în nuanţa 
Indigo. Trasaţi o linie interioară de-a lungul celor două treimi 

rămase din linia genelor cu Creionul-fard pentru ochi în nuanţa  
Sky Blue şi Desert Sand.

 Folosiţi Mascara pentru volum ARTISTRY SIGNATURE EYE™ în 
nuanţa Indigo de la rădăcina până la vârful genelor, apoi aplicaţi 
imediat la rădăcina genelor un strat de Mascara pentru alungire  

şi definire ARTISTRY SIGNATURE EYES. 

4 – MACHIERE:  
Întindeţi Fardul de obraz ARTISTRY în nuanţa Sun Kissed  

sau Tuscany de-a lungul pomeţilor.

5 – MACHIERE:  
Aplicaţi pe buze Rujul diafan ARTISTRY SIGNATURE COLOR™  

în nuanţa Pink Quartz sau Sandstone. 

Un machiaj boem
de primăvară!

Urmaţi paşii 1 – ÎNGRIJIREA TENULUI şi  
2 – UNIFORMIZARE (din stânga) pentru a crea o bază perfectă 

pentru un machiaj de petrecere. Apoi, aplicaţi nuanţele 
senzaţionale.

3 – DEFINIRE:  
Creion-fard pentru ochi Indigo Trio ARTISTRY. 

Trasaţi o linie exterioară pe trei sferturi din linia genelor superioare 
cu Creionul-fard pentru ochi în nuanţa Indigo. Întindeţi de-a lungul 

pleoapei până deasupra pliurilor. Aplicaţi de-a lungul liniei 
inferioare a genelor şi uniformizaţi.

 Trasaţi o linie interioară pe un sfert din linia genelor superioare  
cu Creionul-fard pentru ochi în nuanţa Desert Sand. Aplicaţi de la 
linia genelor în sus şi pe pleoapă, de-a lungul arcadelor până sub 

linia sprâncenelor. 

 Aplicaţi un strat subţire de Creion-fard pentru ochi în nuanţa Sky 
Blue de-a lungul liniei inferioare a genelor şi uniformizaţi.

 Folosiţi Mascara pentru volum ARTISTRY SIGNATURE EYES în 
nuanţa Indigo de la rădăcină până la vârful genelor, apoi aplicaţi 
imediat la rădăcina genelor un strat de Mascara pentru alungire  

şi definire ARTISTRY SIGNATURE EYES.

4 – MACHIERE:  
Întindeţi Fardul de obraz ARTISTRY în nuanţa Sun Kissed  

sau Tuscany de-a lungul pomeţilor.

5 – MACHIERE:  
Aplicaţi Rujul cremă ARTISTRY SIGNATURE COLOR în  

nuanţa Coral Sunrise pe buze.

Un machiaj îndrăzneţ
de primăvară!

Noi stiluri de machiaj de primăvară
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Vânzări de succes

1.  Fond de ten pudră ARTISTRY 
EXACT FIT™ – în numeroase 
nuanțe

2.  Creion-fard pentru ochi Indigo 
Trio ARTISTRY™: Indigo, Sky 
Blue şi Desert Sand, 
Comanda nr. 118335;  
Mascara pentru volum 
ARTISTRY SIGNATURE 
EYES™, Indigo, 
Comanda nr. 118337

3.  Ruj diafan ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™, Pink 
Quartz, Comanda nr. 118339 
Ruj cremă, Coral Sunrise, 
Comanda nr. 119398 
Ruj diafan, Sandstone, 
Comanda nr. 118338

4.  Fard de obraz ARTISTRY,  
Sunkissed, Comanda nr. 109937,  
Tuscany, Comanda nr. 109938
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Creaţi un 
nou look

„În acest sezon, mi-am concentrat 
atenţia asupra machiajului ochilor 
cu creioane-fard pentru ochi în 
nuanţe inspirate de culorile naturii 
din america de Sud-Vest, care 
pot fi folosite ca farduri pentru 
ochi şi dermatografe. Sper să 
vă distraţi şi să încercaţi toate 
aceste nuanţe - pentru a crea 
un machiaj fermecător ce scoate 
în evidenţă frumuseţea ochilor 
dumneavoastră!”

Sfatul lui Rick:
Pentru un machiaj de zi, aplicaţi pe pleoape 
Creionul-fard pentru ochi în nuanţa Desert 
Sand, de la linia genelor până la sprâncene.

Lăsaţi să se usuce pentru a crea o bază perfectă 
pentru orice alte farduri sau creioane-fard de ochi.

Distraţi-vă şi încercaţi 
toate aceste nuanţe 
– Rick DiCecca, 
Make-up artist 
internaţional 
ARTISTRY

Vânzări de succes

un machiaj de vis în 
nuanţe de albastru

Eternul albastru
Albastru denim este o nuanţă clasică întâlnită pe cele mai cunoscute 
podiumuri de modă. Folosiţi diferite nuanţe de albastru pentru un 
machiaj mereu la modă, ca această ţinută elegantă în stilul Gucci.
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Set de pensule cosmetice 
ARTISTRY™, 6 buc. 
Comanda nr. 0867




