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EYELINER WATERPROOF
Om de oogcontouren te accentueren

Accentueert de oogcontouren, zorgt voor een sensuele blik, 

vergroot en lift optisch de ogen

Garandeert een bijzonder goede kleurafgifte en hoge 

dekkracht

De aangenaam crèmige consistentie van de punt zorgt voor 

een eenvoudige en nauwkeurige toepassing en maakt 

gemakkelijk vervagen mogelijk

Vlekbestendige en waterbestendige formule onmiddellijk na 

het drogen

Geschikt voor personen met een gevoelige huid en 

contactlensdraagsters

Parfum- en parabenenvrij

Het waterbestendige oogpotlood met een aangenaam zachte consistentie is gemakkelijk en 

nauwkeurig aan te brengen. Het zorgt voor een mooie oogcontour en overtuigt met 

langhoudende, briljante kleuren.

TOEPASSINGSGEBIED

ogen

MAKE-UP TECHNIEK

ogen accentueren

DEKKINGSKRACHT

intensief
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Breng het potlood onmiddellijk langs de bovenste en/of onderste wimperlijn aan. Om een 

dunne en precieze lijn te trekken, moet u het potlood van tevoren slijpen. Om een zacht lijntje 

en dus een natuurlijke look te creëren, verzacht u de liner onmiddellijk na het aanbrengen 

door hem lichtjes te vervagen met een plat kwastje of met de vingertoppen. Na enkele 

seconden is de liner veegbestendig. Na gebruik weer goed sluiten, zodat het potlood zacht en 

soepel blijft.

P ro fes s ione le  t i p

Dankzij de zachte punt is de eyeliner ideaal om te vervagen en dus voor rokerige looks zoals 

smokey eyes.

Om een dunne en precieze lijn te trekken, moet u de liner van tevoren goed slijpen.

Gebruik daarvoor altijd een speciale slijper voor kajal.

P roduc tvar i an ten

Item Nr. 53638 | Eyeliner waterproof 38 Reebruin | 1,2 gram

Item Nr. 53640 | Eyeliner waterproof 40 Riet | 1,2 gram

Item Nr. 53658 | Eyeliner waterproof 58 Anthraciet | 1,2 gram

Item Nr. 53675 | Eyeliner waterproof 75 Zwart | 1,2 gram

TOEPASSING
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