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mevsim için yeni 
görüntüler
Sınırlı sayıda üretilen ARTISTRY 2015 İlkbahar makyaj koleksiyonu 
ile yaratıcı olun, mevsime yeni bir görüntü ile başlayın.

İlkbahar zamanı: Gökyüzü masmavi, 
çiçekler açıyor. Her şey daha canlı ve 
farklı görünüyor - ve tabii siz de! Sınırlı 
sayıda üretilen ARTISTRY™ Indigo Skies 

Crayon 3'lü Göz Farı ile siz de mevsimin 
güzelliğini yakalayın. Üç süper yumuşak 
kalem, zengin ve aydınlık Indigo, pırıltılı  
Sky Blue, sıcak ve ışık saçan Desert Sand. 
Bunları göz farı olarak kullanabilir veya 
yumuşak, kalıcı ve zengin renkleriyle 
gözlerinize, anlam ve vurgu katmak için 
kullanabilirsiniz. Bu kremsi, hafif, süper 
yumuşak formül ile yumuşak ve hassas 
veya yüksek etkili vurguları zahmetsizce 
yapabilirsiniz. Bir aplikatöre ihtiyacınız  
yok: Tek bir hareket ile zahmetsizce renk 
verebilir ve parmak uçlarınızı kullanarak 
renkleri karıştırabilirsiniz. Buğuludan şık bir 
bakışa, canlı renklere kadar değişik makyaj 
stilleri yaratabilirsiniz. Daha ince ve daha 
vurgulu bakışlar yaratmak istiyorsanız, 
kalemin ucunda bulunan kalemtıraşı 
kullanabilirsiniz. Dilediğiniz zaman 
dilediğiniz yerde kullanın!

İYİ sAtın

Büyüleyici maskara, çekici dudaklar
Rüya gibi ilkbahar gözlerine sahip olmak 
istiyorsanız, kirpiklerinize parlak mavi 
tondaki ARTISTRY SIGNATURE EYES™ 
Volume Mascara Indigo uygulayabilirsiniz. 

Bu devrim yaratan, yoğun renkli 
formül, her bir kirpiğe nüfuz ederek 
hacmini oldukça artırır. İçerisindeki 
nemlendirici sayesinde kirpiklerinizi 
nemlendirir, parlatır ve koyulaştırır. Özel 
MagnaBoost fırça teknolojisi ile hacim 
verirken her bir kirpik telini birbirinden ayırır. 

Üç tonda bulunan ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™ Ruj serisinden 
dilediğinizi seçerek ilkbahar makyajınızı 
tamamlayabilirsiniz: Hafif pırıltılı açık bej 
Sandstone, mat ışıltılı Pink Quartz ve  
havalı kremsi Coral Sunrise.

Bu harika ruj koleksiyonu, yoğun 
nemlendirici ve mükemmel seviyede 
pigment ile özel olarak formüle edildi – 
kremsi, zengin renkler ile dudaklarınız 
renklenirken aynı zamanda E vitamini ile 
gençleşecek ve yumuşayacak.



Mevsimin güzelliğini ve 
canlılığını yakalayın ve yeni 

görünüşlere sahip olun.
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İYİ sAtın

1 – CİLT BAKIMI:  
ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ Serum, ARTISTRY YOUTH XTEND 

Yoğun Besleyici Krem ve ARTISTRY YOUTH XTEND Yoğun 
Besleyici Göz Kremi. 

2 – PÜRÜZSÜZLEŞTİRİN:  
ARTISTRY EXACT FIT™  

Toz fondöten. Burundan başlayarak fondöteni fırça yardımı ile 
dairesel hareketler halinde uygulayın. Sonuç olarak hafif doğal bir 

görüntü elde edeceksiniz. 

3 – VURGULAYIN:  
ARTISTRY Indigo Skies Crayon 3'lü Göz Farı. 

 Parmak ucunuzu kullanarak Desert Sand Göz Farını  
kirpik dibinizden başlayarak göz kapağı ile birlikte kaşınızın  

altına kadar uygulayın.

Daha sonra göz kapaklarınızın üzerine, kirpik çizgisinden  
kapak çizginize kadar Sky Blue Göz Farını uygulayın.

Üst ve alt kirpik diplerinizin dıştan içe doğru üçte birine Indigo  
Göz Farını sürün. Kirpik çizginizin geri kalan üçte ikilik kısmına  

Sky Blue ve Desert Sand uygulayın.

 Kökten uca kirpiklerinize ARTISTRY SIGNATURE EYE™  
Volume Maskara – Indigo sürdükten hemen sonra  

kirpiklerinizin dibine bir kat ARTISTRY SIGNATURE EYES  
Length and Definition Maskara – Siyah uygulayın. 

4 – RENKLENDİRİN:  
Elmacık kemiklerinizin üzerine ARTISTRY Sun Kissed  

veya Tuscany allık sürün. 

5 – RENKLENDİRİN:  
Dudaklarınıza ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Şeffaf Ruj –  

Pink Quartz veya Sandstone sürün. 

Denenebilecek yeni ilkbahar
makyaj stilleri!

1 – CİLT BAKIMI ve 2 – PÜRÜZSÜZLEŞTİRME  
adımlarını (sol) takip ederek parti makyajınızda  

mükemmel bazı yaratın. Daha sonra mükemmel tonları uygulayın.

3 – VURGULAYIN:  
ARTISTRY Indigo Skies Crayon 3'lü Göz Farı. 

Üst kirpiğinizin dışına Indigo Göz Farı uygulayın.  
Göz kapağının kıvrımının hemen üzerinde karıştırın.  

Alt kirpik çizginize de genişlemesine uygulayın ve karıştırın. 

 Üst kirpik diplerinizin içine Desert Sand Göz Farı uygulayın. Kaşınızın 
tam altındaki kaş kemiğinizin üzerine doğru ve göz kapağınızın 

üzerinde karıştırın. 

 Alt kirpik diplerinize az miktarda Sky Blue  
Göz farı uygulayın ve karıştırın.

 Kökten uca kirpiklerinize ARTISTRY SIGNATURE EYES Volume 
Mascara - Indigo uygulayın ve hemen sonra kirpiklerinizin dibine bir 

kat ARTISTRY SIGNATURE EYES Length and Definition  
Maskara – Siyah uygulayın. 

4 – RENKLENDİRİN:  
Elmacık kemiklerinizin üzerine ARTISTRY Sun Kissed veya  

Tuscany allık sürün. 

5 – RENKLENDİRİN:  
Dudaklarınıza ARTISTRY SIGNATURE COLOR Ruj –  

Coral Sunrise sürün.

cesur ilkbahar Partisi
makyajı!

Yeni ilkbahar makyaj stilleri
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İYİ sAtın

1.  ARTISTRY EXACT FIT™  
Toz Fondöten – set olarak  
da mevcuttur!

2.  ARTISTRY™ Indigo Skies 
Crayon 3'lü Göz Farı: Indigo, 
Sky Blue ve Desert Sand, 
Ürün Kodu 118335;  
ARTISTRY SIGNATURE EYES™ 
Mascara Indigo, 
Ürün Kodu 118337

3.  ARTISTRY SIGNATURE 
COLOR™ Şeffaf Ruj – Pink 
Quartz, Ürün Kodu 118339 
Ruj – Sunrise, 
Ürün Kodu 119398 
Şeffaf Ruj – Sandstone, 
Ürün Kodu 118338

4.  ARTISTRY Allık  
Sunkissed, Ürün Kodu 109937, 
Tuscany, Ürün Kodu 109938
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Yeni 
görünüşünüzü 
Yaratın

»Bu mevsimde, göz farı ve göz 
kalemleri kadar göz boyalarında 
da amerikan güneybatı'sının 
renklerinden ilham alan gözler 
üzerinde duruyorum. Umarım bu 
tonları dener ve çok beğenirsiniz!«

Rick'in ipuçları:
Makyajınızı gün içerisinde kullanmak 
istiyorsanız, göz kapaklarınıza kirpiklerden 
kaşlara doğru Desert Sand Göz Farını uygulayın.

Diğer tonlar veya farlar için ne kadar kusursuz 
bir baz oluşturduğunu göreceksiniz.

Bu tonlar ile deneyin, 
oynayın ve eğlenin – 
Rick DiCecca, 
ARTISTRY Global 
Makyözü

İYİ sAtın

rüya kotlar

Sonsuza kadar mavi
Sonsuz bir klasik olan mavi kot, modadaki yerini güvence altına almış 
durumda. Mavi kotun mükemmel tonlarıyla ve bu şık Gucci kıyafet gibi 
asla solmayacak bir görüntüye sahip olun. 
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ARTISTRY™ Kozmetik 
Fırçası Seti, 6 parça 
Ürün Kodu 0867




