AFANDI ORIENTAL DREAM
"Sekret urody kobiet orientu"
www.afandi.eu
biuro@afandi.eu
mob.: +48 888 421 995

Dane aktualne na dzień: 23-07-2021 17:38

Link do produktu: https://www.casablanca.sklep.pl/kajal-hashmi-do-oczu-arabski-makijaz-p-125.html

KAJAL HASHMI DO OCZU ARABSKI MAKIJAŻ
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Kayal Hashmi – naturalny, ziołowy eyeliner który pozwala aby oczy stały się magiczne jak z krajów tysiąca i jednej nocy...
Oto ulepszona formuła kajalu o naturalny olejek migdałowy i witaminy, aby Twoje oczy miały piękne, świeże
spojrzenie pełne blasku !

Prezentowany kayal ma form? czarnego sztyftu którym mo?na wykona? grubsz? kresk?.

Żadną kredką nie jesteśmy w stanie uzyskać tak głębokiej czerni jaką uzyskamy dzięki Hashmi Kayal !
Kayal może służyć zarówno jako cień do powiek i kredka do oczu oraz brwi. Jest bardzo łatwy w aplikacji.
Kolor czarny pozostaje intensywny na wiele godzin !
Kohl nie zawiera ołowiu, ani składników mogących zaszkodzić Twoim oczom.
Aby kohl dłużej utrzymywał się na oku należy przygotować odpowiednio powiekę nakładając bazę pod cienie,
puder wykańczający i cień do powiek. Kohl jak każda kredka do makijażu nie będzie utrzymywał się długo jeśli będzie
nałożony tylko na "gołą powiekę".
Firma Hashmi, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę ma aż 200 lat tradycji w produkcji kohli.
Kraj pochodzenia: Pakistan
Skład: Zinc Oxide, Clarified Butter, Carbon Black, Cera Alba, Cinnammomum camphora, Aczardiracta indica, Prunus
Amygdalus dulcis (Sweet Almond), Cassia absus Linn, Cera microcrystalina.
Zapraszam do oglądania mojego pokazu makijażu kohlem który wykonałam w programie "Pytanie na
Śniadanie":
WYWIAD - PYTANIE NA ŚNIADANIE TVP2 - POKAZ MAKIJAŻU KOHLEM
Zdjęcia z mojego wywiadu:

Polecam poczytać o stosowaniu kohla na moim blogu: JAK STOSOWAĆ KOHL?
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UWAGA !
Ostrzegam wszystkich naszych Klientów przed podróbkami kohli Hashmi dostępnych na polskim rynku. Sklep Afandi Oriental
Dream jest wyłącznym dystrybutorem firmy Hashmi na Polskę - tylko u nas mogą Państwo zakupić oryginalne produkty
tej firmy. Posiadamy również certyfikat oryginalności produktów. Mogą być Państwo pewni, że kupują produkt w 100%
oryginalny.
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