
SOCZYSTE NAWILŻENIE - NIESPOTYKANY BLASK

CRUSHED OIL-INFUSED GLOSS

Dostępne od stycznia 2020 w salonie firmowym Bobbi Brown w CH Plac Unii City Shopping w Warszawie, w wybranych 

perfumeriach Douglas oraz na douglas.pl. Obserwuj: @bobbibrown

Kontakt PR: Edyta Paszek, CRUSO PR, ul. Wilcza 22/28, 00-544 Warszawa, tel. +48 608 466 248, epaszek@cruso.pl
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Formuła z olejkami nadaje temu błyszczykowi 

miękkość i zapewnia łatwą i przyjemną aplikację. 

Mieszanka odżywczych, roślinnych składników, w 

tym olejków z nasion kawy i z orzechów Kukui, 

wypełnia usta pielęgnującą wilgocią, sprawiając, że 

stają się miękkie i odżywione. Głęboko nawilżający 

efekt jest wzmocniony szklistym połyskiem, a 

zmysłowe kolory - od nude po jaskrawe -

podkreślają naturalny wygląd ust. 

Nigdy się nie klei ani nie obciąża ust. Crushed Oil-

Infused Gloss to przyciągający wzrok kolor, 

odżywcze nawilżenie i  lekka konsystencja. 

Bez parabenów, ftalanów, glutenu, siarczynów, talku, 
oleju mineralnego i składników pochodzenia 
zwierzęcego.

Nowy błyszczyk, który pokochają Twoje usta, to połączenie pielęgnujących olejków z 

niepowtarzalnym blaskiem. Twoja najnowsza obsesja na punkcie piękna - Crushed Oil-Infused

Gloss - eksploduje soczystymi kolorami nadając ustom połysk jak nigdy przedtem.

Sugerowana cena detaliczna: 131 zł



UKOCHANE ODCIENIE YARY

CRUSHED OIL-INFUSED GLOSS

Dostępne od stycznia 2020 w salonie firmowym Bobbi Brown w CH Plac Unii City Shopping w Warszawie, w 

wybranych perfumeriach Douglas oraz na douglas.pl. Obserwuj: @bobbibrown

Kontakt PR: Edyta Paszek, CRUSO PR, ul. Wilcza 22/28, 00-544 Warszawa, tel. +48 608 466 248, 

epaszek@cruso.pl 

Znajdź swój ulubiony wśród limitowanej kolekcji kolorów 

stworzonych przez ambasadorkę marki Bobbi Brown - Yarę

Shahidi. 

Czyste pigmenty, odżywczy eliksir soczystych olejków roślinnych, 

mocny połysk Twoich marzeń. Każdy z trzech odcieni świetnie 

pasuje do wszystkich karnacji.

„Każdy tych kolorów był inspirowany moimi nastrojami. 

Chciałam, żeby pasowały do różnych tonów skóry ” - Yara Shahidi

Forever Chill
“Zazwyczaj nie maluję ust. To jest mój nowy 
kolor na co dzień.”

Spring Bliss
“Chciałam stworzyć piękny różowy kolor, 
który będzie pasował do wszystkich odcieni 
skóry.”

In the Flow
“To odcień różu, który kocham. Wiosenna 
eksplozja koloru.”

Sugerowana cena detaliczna: 131 zł

KOLEKCJA  LIMITOWANA DOSTĘPNA 
WYŁĄCZNIE W SALONIE FIRMOWYM BOBBI 
BROWN – W CH PLAC UNII CITY SHOPPING 
W WARSZAWIE


