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Trend rtů k zulíbání zůstává nezměněn, neboť není nic svůdnějšího než smyslně nalíčená ústa. Podobně 
jako i jiné produkty dekorativní kosmetiky, mají i rtěnky a lesky různé konzistence a odpovídají rozmanitým 
požadavkům. Ústa jsou nejvíce vzrušující částí obličeje. Oblékejte je proto každý den do zcela nového hávu 
- smyslně, přirozeně nebo půvabně. Podle Vaší chuti a nálady!

RTY

8/0106 LIP COUTURE LIPSTICK
Rtěnka Lip Couture

Haute Couture pro plné rty! Vysoce účinné mořské vyplňující látky (Marine 
Filling Spheres) dodávají rtům nový objem. Rekonstrukční látka Lipodermol 
posiluje, regeneruje a poskytuje intenzivní hydrataci. Rtěnka nabízí smyslné 
i něžné barvy, neodolatelnou lehkost i dlouhotrvající pohodlí při nošení.

8/0107 COLOR PASSION LIPSTICK
Rtěnka Color Passion

Rovnoměrné jemné barvy s výjimečnou odolností. Rtěnka halí rty do de-
centního barevného závoje. Vysoký podíl pečujících vosků jemně rty obaluje 
a chrání před vysycháním.
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8/0104 PERFECT MAT LIPSTICK
Rtěnka Perfect Mat

Intenzivní a dlouhotrvající výrazná barva s vysokým stupněm krytí a 
matným zakončením. Díky svému vysoce kvalitnímu složení se rtěnka 
snadno nanáší a zanechává na rtech příjemný pocit. Složení je obohaceno 
o 3D objemový peptid Maxi-Lip, který rty vyživuje a hydratuje. Dodává jim 
výjimečnou jemnost a plný vzhled. Antioxidační účinky vitamínu E poskytují 
rtům dokonalou ochranu před nepříznivými účinky vnějších vlivů.  

NEW! Skladem 

v průběhu listopadu 

2018!



8/0122 LIP VOLUME GLOSS
Lesk na rty Lip Volume Gloss

Hedvábně jemný lesk pro svůdný objem rtů. Účinná látka Volulip dodává 
rtům vícerozměrný 3D efekt. Rty získají větší objem, dochází k aktivaci 
přirozené hydratace a rty působí viditelně plnějším a výraznějším dojmem. 
Hedvábná krémová textura lesku splývá se rty a zároveň poskytuje rtům 
jedinečnou péči.
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8/0122 COLOR ELIXIER GLOSS
Lesk na rty Color Elixier Gloss

Tento okouzlující lesk na rty spojuje živé barvy s dechberoucí lehkostí. 
Pro vysoce lesklý vzhled bez pocitu lepení. Exkluzivní aplikátor propůj-
čuje konturám rtů ideální tvar, umožňuje optimální dávkování a precizní 
nanášení.

8/0122 MULTISHINE GLOSS
Lesk na rty Multishine Gloss

Efektivní lesk na rty Multishine dodává rtům smyslně zářivý vzhled a 
díky speciálním lesklým pigmentům dokáže vykouzlit opticky větší 
objem rtů. Hedvábné složení lesku ke rtům ideálně přilne a ozdobí je 
extrémním leskem.

8/0122 DIAMOND ILLUMINATION GLOSS
Lesk na rty Diamond Illumination Gloss

Lesk na rty je obohacen exkluzivními perlovými pigmenty. V kombinaci 
s extrémně lesklou texturou je zaručen třpyt a diamantový lesk. Rty 
zazáří dechberoucím třpytem jako moře plné diamantů.

Dekorativní kosmetika être belle



8/0117 LIP FINISH LIPGLOSS
Lesk na rty Lip Finish

Dlouhotrvající barva a zářivý lesk ve dvoufázovém lesku na rty s dlouhodo-
bým účinkem pro lesklé a perfektně nalíčené rty. Sestává ze semiperma-
nentní barvy a pěstícího fixačního lesku. 

8/0131 WATERPROOF LIP LINER PENCIL
Voděodolná tužka na rty

Ultra jemná, voděodolná a dlouhotrvající konturovací tužka na rty. Vodě-
odolná tužka rovnoměrně vykreslí kontury rtů, jež rtěnku výborně ohraničí, a 
tím účinně zabrání rozpíjení barvy.
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8/0108 LIP TWIST PENCIL
Tužka na rty Lip Twist

Krémová luxusní textura a neodolatelné barvy pro mimořádně ženský 
vzhled. Spojení konturovací tužky na rty a rtěnky vytváří ideální dvojici pro 
smyslně krásné rty.



8/0135 PERMANENT LIP LINER
Permanentní tužka na rty

Rychleschnoucí permanentní tužka na rty má jemnou nylonovou špičku, 
která umožní precizní a jednoduchou aplikaci i rovnoměrné nanesení barvy. 
Díky intenzivní barvě a dlouhotrvající textuře vydrží kontury rtů po celý den 
bez rozmazání.

8/0132 LIP LINER DUO PEN
Dvoubarevná konturovací tužka na rty 

Dlouhotrvající konturovací tužka na rty pro jednoduchou aplikaci a per-
fektní kontury rtů. Krémová, výrazně pigmentovaná textura dodává 
dlouhotrvající hydrataci. Nerozmazává se a rtěnka nebo lesk, který je 
aplikován na tužku, vydrží mnohem déle. Ve čtyřech perfektně sladěných 
dvojkombinacích!

8/0137 DIAMOND LIP CONTOUR
Diamantová tužka na rty

Diamantová konturovací tužka na rty zajistí praktickou transparentní bázi 
pro ohraničené kontury rtů. Už žádné rozmazání nebo vyblednutí! Tužka 
účinně zamezí také rozpíjení rtěnky do jemných linek a vrásek kolem úst.

8/0101 LIP PROTECTOR
Objemový balzám na rty

Intenzivní péče o rty a maximální objem v jednom! Pečující balzám obsahuje 
vysoce cenné bambucké máslo, mateří kašičku a propolis, díky čemuž 
vyhlazuje a regeneruje rty i jejich kontury. Obsažená účinná látka Maxilip 
zanechává rty plnější a dodává jim mladistvý vzhled.
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OČI
Ať už pouze s pomocí černé řasenky nebo dramatických očních stínů – oční make-up musí zvýraznit oči. Oční 
partie nemají ve skutečnosti žádné ohraničení. Každý způsob, jedno jestli se jedná o kouzla s očními stíny, 
tužkami na obočí nebo očními linkami, může zaujmout. Oslavte Váš oční make-up např. závratně dlouhými 
řasami nebo přitažlivým kouřovým líčením.

8/0324 HYPNOTIC EYES EYE SHADOW
Oční stíny Hypnotic Eyes

Vysoce koncentrované hedvábné metalické pigmenty se spojují v této 
bohaté textuře očních stínů s hypnotizující lehkostí. Dlouhotrvající 
krémově-pudrová textura se jemně a rovnoměrně nanáší a optimálně 
roztírá. Pro svůdný pohled s vícerozměrným třpytem.

8/0323 MONO MATT EYE SHADOW
Oční stíny Mono Matt

Intenzivní pudrové oční stíny s matným zakončením. Lehce se nanášejí a 
perfektně se roztírají. Ultra jemná textura výborně klouže po pokožce a op-
ticky vyhlazuje povrch očních víček.
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8/0324 HYPNOTIC EYES EYE SHADOW 
- RELAUNCH
Oční stíny Hypnotic Eyes

Bohatá konzistence očních stínů Hypnotic Eyes zahaluje víčko tekutým 
kovem, odráží světlo a dodává očím okouzlující vzhled. Perfektní kombinace 
lesklých metalických a saténových pigmentů zajišťuje svůdný pohled 
s  multidimenzionálním metalickým efektem. Pudrově krémové oční stíny 
nabízejí šest barevných kombinací . 

NEW!

DOPRODEJ!

Skladem 

v průběhu listopadu 

2018!



8/0350 EYEbROW & EYELINER COMPACT
Kompaktní set na obočí a oční linky

Pro perfektně tvarované a definované obočí nebo svůdné kouřové 
líčení očí. Set obsahuje vzájemně vyladěné barevné odstíny v pudrové 
a gelové textuře – pro přirozeně upravené obočí a výrazné oči plné 
hloubky.

8/0326 LONGLASTING EYE SHADOW PEN
Dlouhotrvající oční stíny v tužce

Hedvábné oční stíny v tužce – perfektně se roztírají prsty nebo 
štětečkem na oční stíny. Odolné proti vodě i otěru. Pro jemné i glamour 
líčení.

8/0341 WATERPROOF EYELINER PENCIL
Voděodolná tužka na oči

Krémová tužka na oční kontury s dlouhotrvajícím účinkem pro 
jednoduché a precizní zvýraznění očních kontur. Po nanesení je 
linka odolná proti vodě i otěru. Přesně se nanáší, vyniká vysokou 
krycí schopností i dlouhotrvajícím barevným výsledkem.

Dekorativní kosmetika être belle
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8/0345 PERMANENT EYELINER
Permanentní oční linky

Rychleschnoucí permanentní oční linky mají jemnou nylonovou 
špičku, která umožňuje precizní a jednoduchou aplikaci i rovnoměrné 
nanesení barvy. Díky intenzivní barvě a dlouhotrvající textuře vydrží 
linky po celý den bez rozmazání.
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8/0391 1 + 1 DOUbLE EFFECT MAXIMIZING 
MASCARA
Objemová řasenka 1 + 1 s dvojím účinkem

Objem podle přání! Od přirozeně decentního po intenzivní gla-
mour líčení. Okouzlete Vaším vlastním stylem! Díky inteligentní-
mu aplikačnímu systému můžete nanést na kartáček optimální 
množství barvy podle Vaší chuti a nálady. Tím vytvoříte vlastní 
individuální líčení od výrazného objemu až po XXXL objem. 
Vhodná také pro prodloužené řasy.

8/0390 MASCARA LASH X-PRESS & HYALURONIC
Hyaluronová řasenka Lash X-Press

Pro záviděníhodné dlouhé, silné a perfektně tvarované řasy 
s výrazným objemem. Zahnutý kartáček „maxicurl“ imituje 
účinek kleštiček na řasy pro získání fascinujícího tvaru. 
Opakovaným nanesením řasenky získáte srovnatelný účinek 
s efektem prodloužených řas. Kyselina hyaluronová zajišťuje 
hedvábné a pružné řasy. Vhodná také pro prodloužené řasy.

8/0370 EYELINER MATIC
Tekuté oční linky Matic

Již jediným tahem štětečku získáte perfektní krytí pro intenzivní 
pohled, plnější a opticky hustější oblouk řas. Kvalitní štěteček vý-
borně klouže podél očních kontur a umožňuje snadné a přesné 
nanášení.

Dekorativní kosmetika être belle
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8/0385 LASH CREATION 
MASCARA
Řasenka Lash Creation

Voděodolná řasenka s minimalistickým kartáčkem 
pro maximální efekt. Pro dlouhé, objemné a vý-
razné řasy. Objemové složení řasenky v kombinaci 
s malým kartáčkem překrývá a obaluje dokonce i 
ty nejkratší řasy od kořínků po konečky. Výsledkem 
jsou perfektně definované, silnější a pružnější řasy, 
které vydrží dokonale nalíčené po celý den. 

NEW!
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PLEŤ
Krása začíná bezchybnou pletí. Pokud je základ správně nanesený, působí pleť jemným a hedvábným dojmem. 
Považujte svou pleť za plátno umělce. Díky optimálnímu základnímu „nátěru“, který může být přirozeně 
lehký i perfektně krycí, dochází ke sjednocení pleti a make-upu bez výrazných barevných přechodů. Díky 
výjimečným konzistencím a rozmanitým odstínům jsou uspokojeny požadavky pro každý typ pleti! Najděte 
si také Vy svůj make-up, který Vám bude vyhovovat!

8/0424 bOOSTER ANTI WRINKLE POWER
Booster proti vráskám s trojím účinkem - podkladová báze

Síla proti vráskám s trojím účinkem. Booster se nanáší na péči a pod make-up, čímž vyrovnává 
nerovnosti a vrásky. Pro matný a rovnoměrný vzhled pleti.

8/0426 VELVET MAT MATIFYING MAKE-UP | SPF 10
Matující make-up Velvet s OF 10

Sametově matný make-up s vysokou krycí schopností a dlouhou trvanlivostí. Kontroluje 
lesk pleti a disponuje modelačními vlastnostmi díky pigmentům Soft-Focus, které 
zajišťují jemný a rovnoměrný vzhled pleti. 

8/0642 TC ANTI-AGING CONCEALER + MAKE-UP | SPF 15
Make-up a korektor Time Control s anti-aging účinkem a s OF 15

Spojuje anti-aging technologii péče s rovnoměrným a zářivým účinkem make-upu. 
Představuje kombinaci hydratačního korektoru a zpevňujícího pěstícího make-upu se 
střední krycí schopností. Nanesením dochází k okamžitému zjemnění suchých linek a 
vrásek. Pleť získává rovnoměrně zářivý a hedvábný vzhled – působí jako omlazená.

8/0427 SILK FINISH MAKE-UP + HYALURON
Hyaluronový make-up Silk Finish 

Hydratační make-up se střední krycí schopností a pigmenty, které odrážejí světlo pro za-
jištění rovnoměrného a hedvábného vzhledu pleti. Vysoká odolnost bez rozmazání – „no 
transfer effect“. Hyaluronový hydratační komplex s vitamíny vyrovnává hydratační deficit 
pokožky a chrání před škodlivými vlivy životního prostředí.



8/0429 DIAMOND FOUNDATION PERFECT TEINT 
MAKE-UP | SPF 15
Make-up pro perfektní pleť Diamond Foundation s OF 15

Make-up zdokonalující pleť - tajemství okamžitě perfektní pokožky! 
Make-up jemně zahaluje pleť posilujícím diamantovým práškem pro 
zářivý a přirozeně jasný vzhled. Vícerozměrné světelné odrazy spolu 
s posilujícími peptidy zdokonalují pleť a perfektně se přizpůsobí 
vlastnímu tónu pokožky. 

8/0450 DOUbLE FACE MAKE-UP
Make-up Double Face

Výrobek 2 v 1 je velmi vhodný pro mastnou a nečistou pleť. Pokud 
jej nanesete vlhkou houbičkou, získáte perfektně krycí make-up. 
Pokud jej nanesete nasucho, získáte hedvábně matný kompaktní 
pudr.

8/0455 COLOR PERFECTION COMPACT 
MAKE-UP | SPF 15
Kompaktní make-up Color Perfection s OF 15

Krémový kompaktní make-up pro přirozený a jako na míru šitý 
make-up. Ultra jemná nemastná konzistence perfektně splyne 
s pletí a neviditelně se přizpůsobí vlastnímu tónu pleti.

8/0461 HYDRA CONCEALER
Hydratační korektor

Hydratační vyhlazující korektor. Cíleně zakrývá kruhy pod očima, 
vrásky a nerovnoměrnosti pokožky. Umožňuje precizní aplikaci i ro-
zetření doztracena.

Dekorativní kosmetika être belle
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8/0410 DUST POWDER LOOSE
Práškový pudr Loose

Práškový pudr Loose s aplikátorem pro perfektní pleť. Díky kva-
litní mikrotextuře dochází k perfektnímu zafixování make-upu a 
získání sametově hedvábného vzhledu pleti.

8/0420 TEINT PERFECTIONIST COMPACT POWDER
Kompaktní pudr Teint Perfectionist

Pro přirozeně sametový vzhled pleti a vysoké pohodlí při nošení. 
Obsahuje látky, které stimulují maz, zmatňují a dodávají hydra-
taci. Aloe vera reguluje hydrataci a výtažek z bobulí acai, boha-
tých na vitamín C, chrání před škodlivými vlivy životního prostře-
dí. Pleť získává okamžitě jemnější a rovnoměrnější vzhled.

8/0421 DIAMOND MINERAL POWDER
Diamantový minerální pudr

Diamantový minerální pudr je obohacen o pigmenty z ametystu 
a turmalínu. Minerální látky dodávají pleti novou energii a zajišťují 
zářivý vzhled. Lehký minerální pudr zjemňuje povrch pleti a dodá-
vá jí jemný a hedvábný pocit. Tak přirozený, že jej jen stěží ucítíte.

8/0462 CLEAR SKIN CONCEALER
Korektor Clear Skin 

Okamžitá pomoc pro získání čisté a bezchybné pleti. Korektor 
splyne s pletí a perfektně zakryje pupínky, nečistoty i začerve-
nání. Vyrovnávací složení korektoru udržuje pleť v rovnováze.

Dekorativní kosmetika être belle
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8/0477 SHINY bRONZING POWDER
Pudr Shiny Bronzing

Jemný pudr s třpytivým leskem! Propůjčuje pokožce přirozený tón 
a zvýrazňuje sluncem políbenou pleť. Rozjasňovač pro obličej a de-
kolt ještě více umocní atraktivní opálení.

8/0476 ARAbESQUE MULTI COLOR POWDER
Pudr Arabesque Multi Color

Vícebarevný lisovaný pudr Arabesque lze použít jako lehce krycí 
sluneční pudr, tvářenku i oční stíny. Ideální pro ženy, které mají 
více přání najednou. Jemná mikrotextura umožňuje rovnoměrné a 
snadné nanesení.

8/0327 DIAMOND GLOW COMPACT HIGHLIGHTER
Kompaktní rozjasňovač Diamond Glow

Krémový a mnohostranně kombinovatelný kompaktní rozjasňovač 
pro dechberoucí světelné akcenty. Jednoduše naneste prsty 
na tváře, oči nebo rty. Modeluje obličejové partie a dodává jim 
neodolatelnou přitažlivost.

Dekorativní kosmetika être belle

8/0620 LEOPARD COMPACT POWDER
Kompaktní pudr Leopard

Pro přirozeně matné zakončení v leopardím stylu. Přirozeně se 
přizpůsobí tónu pleti. Jemná pudrová textura se rovnoměrně 
nanáší a drobné nerovnosti pokožky jednoduše mizí. Pro přirozeně 
matnou pleť.

01
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8/0402 DREAM bLUSH ROUGE
Tvářenka Dream Blush

Lehká jako peříčko je sametová pudrová tvářenka pro jemný a rov-
noměrně barevný vzhled pleti s dlouhotrvajícím účinkem. Přírodní 
látky propůjčují pokožce hedvábný pocit. Tváře jsou přirozeně tó-
novány a září svěžestí. Tvářenka obsahuje látky, které odrážejí světlo 
a zároveň zajišťují jednoduchou a bezchybnou aplikaci. 

8/0401 MULTI bUbbLE bLUSH ROUGE
Tvářenka Multi Bubble

V této matně třpytivé tvářence jsou vždy spojeny tři lichotící 
barevné odstíny. Zářivě krásné odstíny zdůrazňují, oživují a akcentují 
rysy obličeje pro neodolatelně svěží a na míru šitý zářivý vzhled.

8/0422 DIAMOND MINERAL ROUGE
Tvářenka Diamond Mineral Rouge

Vysoce kvalitní minerální tvářenka zahalí tváře barvou a světlem. Je 
obohacena o ametyst a turmalín a  modeluje tváře pro nekonečně 
svěží a zářivý vzhled pleti.

Dekorativní kosmetika être belle

8/0423 DIAMOND POWDER SENSATION
Diamantový pudr Sensation

Pudr s ultralehkou texturou. Perfektně na pleti drží a zůstává ne-
změněn po dlouhé hodiny. Pro neodolatelný vzhled pleti a vždy 
nové barevné kreace.
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DOPLŇKY

8/X482-0001 PROFI bRUSH SET - SMALL
Profesionální sada štětců - malá

Vysoce kvalitní profesionální sada štětců v černé etui. 
Sestává ze šesti kvalitních štětců z přírodních vlasů, 
které slouží k profesionálnímu líčení.

8/X482-0000 PROFI bRUSH SET - LARGE
Profesionální sada štětců - velká 

Vysoce kvalitní profesionální sada štětců z přírodních 
vlasů v černé etui.

8/X489-0004 PROFESSIONAL POWDER bRUSH
Profesionální štětec na pudr

Díky speciálnímu tvaru profesionálního štětce na pudr 
snadno a rovnoměrně nanesete práškový nebo kom-
paktní pudr. Velmi jemné, speciálně zakulacené synte-
tické vlasy jsou k pokožce výjimečně jemné. Štětec je 
vhodný také pro alergiky.

8/X487-0004 PROFESSIONAL ROUGE bRUSH
Profesionální štětec na tvářenku

Vysoce kvalitní štětec na tvářenku jemně modeluje bě-
hem nanášení barevné přechody a díky 100% syntetic-
kým štětcovým vlasům je vhodný také pro alergiky. 



8/X485 bRUSH TO HANDbAG
Štětec na tvářenku - černozlatý
 
Zasouvací štětec na tvářenku v exkluzivním zlatém 
pouzdru. Díky tomu jsou štětiny chráněny před tlakem 
a nečistotami. Štětec je vyroben z vysoce kvalitních ko-
zích chlupů. 

8/X490-0001 PROFESSIONAL EYE SHADOW 
bRUSH
Profesionální štětec na oční stíny

Multifunkční štětec na oční stíny pro perfektní zapra-
cování a vystínování všech typů očních stínů. Díky 100% 
syntetickým štětcovým vlasům je vhodný také pro aler-
giky. 

8/X491-0001 PERFECT FOUNDATION 
MAKE-UP bRUSH
Profesionální štětec na make-up

Štětec na make-up zajišťuje přirozené zakončení s per-
fektní krycí schopností. Lehce sešikmená špička op-
timálně vyhovuje pleti a umožňuje plynulé nanesení 
základu bez viditelných kontur. Štětec sestává ze 100% 
syntetických štětcových vlasů. Vhodný pro tekutý, kré-
mový i pudrový make-up.

Dekorativní kosmetika être belle
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8/X487-01 ROUGE bRUSH STRASS/
RHINESTONE WHITE
Štětec na tvářenku - bílý 

Exkluzivní štětec na tvářenku se štrasovým zdobením 
a  s jemnými kozími chlupy pro perfektní make-up.

8/X487-01 ROUGE bRUSH STRASS/
RHINESTONE bLACK
Štětec na tvářenku - černý 

Exkluzivní štětec na tvářenku se štrasovým zdobením 
a s jemnými kozími chlupy pro perfektní make-up.



8/X325 SHARPENER JUMbO
Ořezávátko Jumbo

Velké černé ořezávátko se hodí především pro ořezávání 
tužek s větším průměrem. Je vhodné např. pro korektor 
Clear Skin Concealer (8/0462). 

8/X376 SHARPENER DUO
Ořezávátko Duo

Kosmetické ořezávátko s víčkem pro ořezávání kosme-
tických tužek o průměru 8-12 mm. Ideální pro oční stíny 
v tužce Longlasting Eye Shadows Pencil (8/0326).

8/X375 SHARPENER bLACK/GOLD
Ořezávátko černozlaté

Ořezávátko v elegantní černé a zlaté barvě je vhodné 
např. pro ořezávání voděodolné tužky na oči Waterproof 
Eyeliner Pencil (8/0341). 

8/1966 KAbUKI bRUSH
Štětec Kabuki ve zlaté taštičce

Vynikající pomocník pro aplikaci tvářenky nebo make-upu 
ze syntetických štětcových vlasů. Zlatá taštička je opatřena 
logem značky être belle. Taštička má zlatý zip a její rozměry 
jsou 80 x 55 x 50 mm. Výška štětečku je 6 cm, průměr 3 cm.

Dekorativní kosmetika être belle

8/X114-0001 MAKE-UP SPONGE ROUND
Houbička na make-up - kulatá

Kulatá latexová houbička pro rovnoměrnou aplikaci 
make-upu. V balení 2 ks.

8/X114-0002 MAKE-UP SPONGE TRIANGULAR
Houbička na make-up - trojhranná

Trojhranná latexová houbička pro rovnoměrnou aplikaci 
make-upu. V balení 1 ks.
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Dekorativní kosmetika être belle

8/3136-0000 bI-PHASIC MAKE-UP REMOVER 
Dvoufázový odstraňovač make-upu

Dvoufázový odstraňovač očního make-upu je vhodný i na 
velmi citlivé oči. Neobsahuje emulgátory a je pokožkou 
velmi dobře snášen. Olejová složka chrání přípravek před 
oxidací vzdušným kyslíkem, takže přípravek má zaručenou 
sterilitu po celou dobu používání. Praktický rozprašovací 
uzávěr zaručuje komfortní používání a šetrné dávkování. 
Oční okolí čistí a vyživuje, rychle se vstřebává.

8/3137-0000 LOTION bLEUET
Lotion Bleuet

Unikátní multifunkční tonikum bez obsahu alkoholu. 
Osvěžuje citlivé oční okolí, odstraňuje zbytky čisticího 
mléka, zklidňuje a tonizuje. Zanechává svěží a čistý pocit. 
Přípravek je ve svém složení obohacen o panthenol, 
který napomáhá lepší a rychlejší regeneraci pokožky.
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PLATÍČKA A STOJÁNKY

8/X327 DIAMOND GLOW PLATEAU
Platíčko s tvářenkou Diamond Glow

8/X324 HYPNOTIC EYES PLATEAU
Platíčko s očními stíny Hypnotic Eyes

8/X402 DREAM bLUSH PLATEAU
Platíčko s tvářenkou Dream Blush

STOJANY DO SALONŮ

Stojany na objednávku - dle aktuální nabídky dodavatele.

8/70-100 DISPLAY LIPS 
+ EYES
Stojánek s dekorativními 
produkty pro líčení očí a rtů

8/70-200 DISPLAY FACE
Stojánek s dekorativními 
produkty pro líčení tváře

8/X074-0001 DISPLAY
Velký prezentační stojan 
na zem s dekorativními 
produkty être belle

8/X402 DISPLAY DREAM bLUSH
Stojánek na 6 balení tvářenek a 3 testery

8/X324 DISPLAY HYPNOTIC EYES
Stojánek na 12 balení očních stínů a 6 testerů 



Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 150, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk

Najdete nás 
na facebooku
etrebelle.cz

8/X108 DISPLAY LIP 
TWIST
Stojánek na 6 barev 
rtěnky Lip Twist

8/X122-99 DISPLAY GLOSS 
COLLECTION
Stojánek na 16 lesků na rty 
+ 4 testery

8/X107 DISPLAY 
LIPSTICK
Stojánek na 12 
testerů rtěnek

8/X117-9913 DISPLAY LIP 
FINISH LIPGLOSS + LIP 
LINER DUO
Stojánek na 6 lesků na rty 
a 4 konturovací tužky na rty

8/X326 DISPLAY LONG 
LASTING EYE SHADOW PEN
Stojánek na 6 barev očních 
stínů v tužce

8/X429 DISPLAY DIAMOND 
FOUNDATION
Stojánek na 8 balení make-upu 
+ 2 testery

8/X391 DISPLAY 1 + 1 DOUbLE 
EFFECT MAXIMIZING MASCARA
Stojánek na 14 balení řasenek 
+ 1 tester


