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Rodina Delrieuových společně pracuje 

ruku v ruce už od 80. let minulého století.

Po distribuci značek profesionální vlasové 

kosmetiky se začali  zaměřovat na krásu 

rukou a vytvořili si svůj vlastní kosmetický 

svět. Alexandre, Aurélien a Alban spojili 

své síly se svými rodiči a začali otevírat 

nehtová studia.                                      .

Když byli ženám nablízku, zjistili, že se cítí 

svobodné a sebevědomé, když jsou krásné. 

A to pohánělo rodinu Delrieu k dalším pod-

nikatelským cílům.                                    .

V roce 2014 se k rodině Delrieu připojila 

Diane, která přináší svou vlastní fascinaci 

krásou. To bylo impulsem k rozhodnutí 

o novém projektu, založení nové make-up 

značky: 1944 Paris.                              .

RODINA
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NAŠE 
POSLÁNÍ

Líčení je především umění a jako každé umění za-

hrnuje know-how a odbornost. Produkty značky 

1944 Paris byly speciálně navrženy a formulovány 

profesionály s cílem zajistit oslnivé výsledky. 

Je také důležité, aby byly používány správné tech-

niky pro aplikaci produktů a bylo tak dosaženo 

maximálního výsledku. Jednoduché, ale důležité 

techniky.                                                               .

Naším úkolem je uspokojit potřeby a očekávání žen 

všech věkových kategorií a všechny stylů... a ujistit je, 

že se mohou cítit krásné a sebevědomé. Chceme 

pochopit jejich potřeby, naslouchat jim a potom 

i pomáhat k tomu, aby se naším přispěním zlepšily 

jejich každodenní životy                                           .

Make-up už vám nebude skrývat žádné  tajemství...

Diane Tessandier                                                   .

Umělecká ředitelka 1944 Paris                                  .
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ZNAČKA

Nekomplikované a silné, odvážné a svobodné, s láskou 

k umění a ideálům...ženy   zítřka nechtějí ovládat nebo 

být ovládány." Louise Michelová                                   .

Ve Francii ženy dostaly právo volit v roce 1944. Tato 

základní svoboda formovala novou generaci žen, které 

se mohly svobodně vyjádřit.                                       .

Rok 1944 byl pro ženy mezníkem v boji za svá práva, 

aby žily život tak, jak si skutečně přály: milovat, snít, 

smát se, objevovat, plakat, učit se a přijímat život 

tak, jak ho vidí...                                                        .

Protože ženy jsou často vytrvalé, zpravidla vynalé-

zavé a neustále odvážné, rozhodli jsme se jim deno-

denně podávat pomocnou ruku tím, že pomáháme 

zvyšovat jejich sebevědomí za všech okolností.       .

To je důvod, proč jsme vytvořili nezávislou kosme-

tickou značku 1944 Paris, která nabízí produkty 

francouzské kvality pro dokonalý make-up.              .

Historii značky 1944 Paris a žen spojuje krása a pře-

                                               devším svoboda.        .

PRÁVO NA KRÁSU
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KRÁSA ZODPOVĚDNÁ 

K PŘÍRODĚ
                        .

Jsme posedlí spojením kosmetiky a jejích blahodárných 

účinků v péči o pleť, protože první krok v péči o krásu 

vychází zevnitř.                                                              .

Všechny ingredience použité v našich recepturách jsou 

pečlivě vybírány na základě jejich cíleného účinku. Každý 

produkt poskytuje pokožce, rtům nebo očím ochranné 

a vyživující benefity.                                                     .

KAKAO

Antioxidant

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

KOKOS

Výživa

RICIN

Výživa 
regenerace

MALINA

Hydratace

BAMBUCKÉ 
MÁSLO

Výživa 
zklidnění

JOJOBA

Zklidnění 
zjemnění

MARULA

Hydratace 
anti-age

SEZAM

 Antioxidant

SLUNEČNICE

 Výživa
hydratace

regenerace

LNIČKA

 Anti-age
regenerace

hojení

HEŘMÁNEK

 Zklidnění
povzbuzení

KANDELILA

 Vyhlazení
ochrana

NEEM

 Hydratace
změkčení

SOJA

 Posílení
zpevnění

KARNAUBA

Ochrana 
pokožky

BOSWELIA

 Léčivka
antioxidant

SLANOROŽEC

 Hydratace
zpevnění

WAKAME

 Zpevnění
posílení

BAVLNÍK

 Změkčení
zklidnění

MOŘSKÉ 
ŘASY

 Redukce 
tmavých kruhů

LOTUS

 Ochranná 
bariéra

fixace líčení

AVOKÁDO

 Regenerace
antioxidant
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PLET
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BAOBAB

Regenerace 
hydratace

KAKAO

Antioxidant

SLANOROŽEC

 Hydratace
zpevnění

Creme Fouettee je hydratační krém, 

obohacený o řasy, olej ze semen ba-

obabu a kakaové máslo. Jedná se 

o kompletní hloubkovou péči pro 

ochranu, regeneraci a hydrataci po-

kožky.                                             .

Tento krém je vhodný pro všechny 

typy pleti, jeho ideální našlehaná 

textura proniká během okamžiku, 

nezanechává pokožku mastnou, 

ale naopak matný a sametový finiš. 

Před spaním naneste na obličej vel-

kou vrstvu. Když se probudíte, vaše 

pleť je zklidněná, vyživená a zářivá.

Veganský hydratační krém.             .

POUŽITÍ:                                             .

Aplikujte jemnou masáží směrem na-

horu na celý obličej a krk, a to po dů-

kladném očištění a tonizaci.                .

Tip na ošetření, které podporuje tvorbu 

kolagenu a snižuje otoky: vyhlaďte krém 

na pokožku pohybem ve tvaru C a poté 

zespodu přitlačte z obličeje a nahoru 

pomocí konečků prstů, abyste aktivovali 

krevní oběh.                                          .

50ml

LA CREME FOUETTEE
Hydratační krém
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FIXAČNÍ SPREJ
Fixační sprej na make-up, proti znečištěnému ovzduší

Multifunční ultra-hydratační mlha 

s výtažkem kořene lotosového kvě-

tu, který připravuje (pokud se po-

užije jako podkladová báze), fixuje 

a osvěžuje make-up. Poskytuje och-

ranu před znečištěným ovzduším 

a zároveň pomáhá chránit hydra-

tovanou a plně rozzářenou pleť.

VÝHODY:                                     .

Tento ultralehký nelepivý sprej:

- Zafixuje make-up pro celodenní 

  nošení                                        .

- Hydratuje pokožku                   .

- Chrání před městským znečiště-

  ným ovzduším                           .

Vzácný extrakt z kmenových bu-

něk fazole černooké pomáhá před-

cházet stárnutí vlivem záření, zlep-

šuje buněčný metabolismus a chrá-

ní pokožku před poškozením způ-

sobeným znečištěným ovzduším.

V kombinaci s extraktem z bílého 

čaje, který má silné detoxikační 

a antioxidační vlastnosti, tvoří dvo-

jici přírodních,  vysoce ochranných 

látek bojujících proti městskému stresu. 

POUŽITÍ:                                         .

Před použitím lahvičku dobře protře-

pejte. Podržte ji 20 cm od obličeje. 

Pro efekt dokonalého krytí, nanes-

te sprej přes obličej ve tvaru písme-

ne «X», potom ve tvaru «T» a nech-

te uschnout.                                   .

Mlhu také můžete nastříkat přímo 

na štětce, houbičky... atd.              .

Navlhčete houbičku před nanese-

ním produktu.                              .

Po nabrání make-upu štětcem ho 

postříkejte mlhou.                -

LOTUS

 Ochranná 
bariéra

fixace líčení

30ml
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První zásadní krok k bezchybné ple-

ti. Podkladová báze zlepšuje vzhled 

pokožky, aplikaci make-upu a zajistí 

jeho  dlouhou trvanlivost.                .

VÝHODY:                                        .

- Zmatňuje pleť a absorbuje přeby-

tečný maz.                                       .

- Stahuje rozšířené póry, vyhlazuje 

jemné linky a zjemňuje texturu a po-

vrch pokožky.                                  .

- Obsahuje kmenové buňky malin, 

které mají silné hydratační vlastnosti, 

a stimuluje syntézu kyseliny hyalu-

ronové v dermis a epidermis.          .

ZMATŇUJÍCÍ A VYHLAZUJÍCÍ BÁZE
Magický vyhlazující a zmatňující primer - zmatňuje, vyhlazuje a rozjasňuje pleť

- Cílí na povadlou pokožku v důsledku 

stárnutí, posiluje struktury kolagenu 

a tím zajišťuje mladistvý vzhled po-

kožky.                                                  .

- Obnovuje zářivost a projasnění po-

kožky.                                                  .

POUŽITÍ:                                            .

Aplikujte na navlhčenou pleť, začněte 

ve středu obličeje a potom tahy smě-

rem ke konturám obličeje. Pro okam-

žitý vyhlazující efekt stačí aplikovat 

malé množství produktu do T zóny.

MALINA

Hydratace

30ml
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Hedvábný transparentní sypký pudr, který potlačuje lesk, 

je vhodný pro všechny typy pleti. Velmi lehké složení, kte-

ré díky své ultrajemné textuře přirozeně splyne s pletí a po-

tlačí viditelnost pórů.                                                           .

VÝHODY:                                                                         .

Hedvábně hladký prášek, který se neusazuje do jemných 

vrásek. Pokožka se nevysušuje a lesk je pod kontrolou, a to 

díky svému složení s obsahem slunečnicového a baobabo-

vého oleje.                                                                         .

POUŽITÍ:                                                                             .

Používejte střídmě a nanášejte rovnoměrně na make-up. 

Může být použit k fixování základního make upu, anebo 

přímo na čistou a zvlhčenou pleť.  Tipy: Pro tmavší odstíny 

pleti aplikujte raději vtlačením do pokožky pomocí prstů 

rukou než pomocí štětce.                                                    .

Hedvábně jemný sypký pudr, který eliminuje lesk, je vhod-

ný pro každý odstín pleti. Pleť je trvale bez lesku, a to díky 

složkám, které absorbují kožního maz. Ultralehké složení, 

které splývá s pokožkou díky své extrémně jemné textuře. 

Nezanechává žádné stopy a zjemňuje póry pro bezchybný 

finiš.                                                                                     .

TRANSPARENTNÍ PUDR
Zmatňující a změkčující finiš

7g
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Perleťové rozjasnění a fixace pro všechny odstíny pleti

1944 Paris rozjasňovač díky své lehké textuře rozzáří pleť 

jemným perleťovým závojem. Vyrábí se v univerzálním 

zlatém odstínu, který vyhovuje všem tónům pleti. Používá 

se k rozzáření pleti.                                                            .

Tato podkladová báze odráží světlo a splývá s pokožkou, 

která vypadá svěže a získává jemný duhový lesk.              .

VÝHODY:                                                                           .

Složení obsahuje dýni, bohatou na vitamín C a beta-karo-

ten. Dýně je známá svými antioxidačními a anti-aging 

vlastnostmi.                                                                           .

ROZJASŇUJÍCÍ A FIXAČNÍ BÁZE

Obsahuje také papáju, která se může pochlubit velkým množ-

stvím antioxidantů, které bojují proti volným radikálům a po-

máhají předcházet vzniku jemných vrásek.                             .

 

POUŽITÍ:                                                                                .

Aplikujte samostatně nebo na svůj běžný denní krém.          .

30ml
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1944 Paris BB cream je lehký tónovaný krém s SPF50 

a anti-UV ochranou, obsahuje Aloe Veru, fíkový a šíp-

kový olej, který pomáhá zmírňovat vrásky a jemné linky, 

koriguje tón pleti a zabraňuje dehydrataci po celý den.

Dokonale sjednocená pleť! Světlá, zjemněná, viditelně 

krásnější s matným finišem!                                          .

BENEFITY:                                                                    .

- Obsahuje extrakt z listů Aloe Vera, která na pokožce 

vytváří bariéru proti dehydrataci a pomáhá udržovat 

vodu v pokožce.                                                           .

BB KRÉM SPF 50

30ml

Koriguje a sjednocuje tón pleti

- Šípkový olej redukuje nedokonalosti a zklidňuje podrážděnou 

pokožku, zlepšuje celkové doplňování vody do kůže a zároveň 

zlepšuje vzhled jizev a vrásek. Semínka divoké růže jsou tím nej-

lepším zdrojem vitamínu C, obsahuje dokonce až o 50 % více 

vitamínu C než pomeranče.                                                        .

- Fík: silný antioxidant, bylo prokázáno, že fík zlepšuje hydrataci 

tím, že zabraňuje ztrátě vlhkosti z vnějších vrstev pokožky. Vidi-

telně také zlepšuje tón pleti tím, že se zaměřuje na kožní enzym 

(tyrosinázu), který při nadměrné produkci může způsobit nežá-

doucí pigmentace.                                                                         .

POUŽITÍ:                                                                                   .

Naneste tenkou vrstvu BB krému na obličej na běžný denní 

krém. Jemně rozetřete pomocí konečků prstů nebo našeho 

štětce na make up. Výborná báze pod make up.                       .
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Podkladový make-up, který přináší okamžité vypnutí pokož-

ky, vyplnění a prozáření.                                                         .

 .Lehké až střední krytí s přirozeným saténovým finišem.       

VÝHODY:                                                                               .

Složení obohaceno hned o několik omlazujících aktivních 

složek:                                                                                     .

- Kyselina hyaluronová vyhlazuje, hydratuje a vyživuje po-

kožku, minimalizuje výskyt vrásek a jemných linek.                 .

- Verbena evropská a baobab regenerují a hydratují pokožku 

a zároveň zjemňují vrásky a jemné linky.                               .

ANTI-AGE TEKUTÝ MAKE UP

15ml

Hydratační a proti známkám stárnutí

- Mořská řasa Wakame posiluje kožní bariéru (pružnost) 

a chrání kolagen.                                                                 .

- Vysoký obsah vody: osvěžující, lehká textura, která rychle 

schne.                                                                                   .

POUŽITÍ:                                                                             .

Jediná aplikace konečky prstů, štětcem nebo blenderem 

je dostačující. Před použitím lahvičku dobře protřepejte.

Obsahuje také heřmánek zlatý, který bojuje proti otokům. 

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

WAKAME

 Zpevnění
posílení
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Velvety Pearl je ultralehký make-up s efektem „druhé kůže". 

Nabízí vysoké krytí, vyhlazuje a přirozeně vyrovnává tón 

pleti pro sametově matný vzhled.                                          .

VÝHODY:                                                                               .

Lehká textura VELVETY PEARL je vhodná jako podkladová 

báze pro normální, smíšenou až mastnou pleť. Tato ultra-

hladká emulze okamžitě splyne s pokožkou a vytvoří same-

tově hladký a pudrově matný závoj. Obsahuje baobabový 

olej a vitamín E.                                                                       .

ZMATŇUJÍCÍ KRYCÍ MAKE-UP

30ml

Zmatňující make-up báze s vysokým krytím

POUŽITÍ:                                                                             .

Aplikujte VELVETY PEARL po každodenní péči o pleť pomo-

cí blenderu, štetce nebo konečky prstů.                              .

Pro přirozenější výsledek aplikujte konečky prstů a poté od 

středu k vnějším konturám obličeje.                                    .

Přizpůsobte výsledky líčení pomocí malých kapek podkla-

dové báze do oblastí obličeje, kde je třeba vyššího krytí.

BAOBAB

Regenerace 
hydratace
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MINERÁLNÍ MAKE UP
Se speciálním štětcem

Složení minerálního pudrového make upu je postaveno 

na čistých, vysoce kvalitních minerálech.                         .

Po aplikaci na pokožku převládá pocit komfortu a jakoby 

krému. Pudr se rychle a snadno fixuje na obličeji, čímž je 

dosaženo transparentního a  přirozeného finiše. Dodává 

pleti bezchybný, matný a přirozený vzhled.                     .

Štětec: Měkký a velkorysý, poskytuje přesné a perfektní 

krytí. Štětec s kratšími štětinkami ve středu je vyroben 

ze syntetických vláken, které snadno zadržují pudr.      .

Štětec byl navržen tak, aby perfektně pasoval do víček 

balení mineráního make upu a dobře zachytil pudr.     .

POUŽITÍ:                                                                          .

- Nasypte malé množství minerálního make upu  do víčka 

a naberte pudr štětcem, aby se štětinky obarvily.                .

- Klepnutím odstraníte přebytek pudru. Vnější okraje štětce 

by měly být bez prášku.                                                       .

- Nanášejte prášek na obličej krouživými pohyby, začněte 

od okrajů obličeje u lícních kostí.                                         .

Nakonec pudr postupně roztírejte na celý obličej, tváře, čelo 

a nos, abyste dosáhli ideálního krytí.                                     .

5g
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Síla vysoce koncentrovaného omlazujícího séra v plátkové 

masce vyhladí a dobře zhydratuje pleť za pouhých 15 minut. 

Anti-age složení se zpevňujícími účinnými látkami - kožní 

buňky se rychle obnovují, což umožňuje zpevňující účinek 

až do hloubky. Pleť je okamžitě pevnější, pružnější a zářivější.

VÝHODY:                                                                              .

Hydrolyzovaný kolagen, adenosin a sójový extrakt zpevňují 

pokožku, která ztráci svoji pružnost. Pleť je rozjasněná, jem-

né vrásky potlačené a pokožka je celkově plnější a vypjatá.

KOLAGENOVÁ PLÁTKOVÁ MASKA
Rozjasňující omlazující maska

25ml

POUŽITÍ:                                                                             .

Otevřete sáček a rozložte masku. Důkladně naneste masku 

na vyčištěný a suchý obličej. Nechte působit 15 minut.      .

Po sejmutí zapracujte přebytečné sérum konečky prstů do 

pokožky. Neoplachujte. Aplikujte 1 až 2krát týdně.             .

SOJA

 Posílení
zpevnění
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Make-up báze v tyčince dodá sametově matný povrch 

a ochranu SPF 50 (PA +++). Může být také použit jako

korektor. Vytváří neuvěřitelně přirozený vzhled, jeho leh-

ká a krémová textura se snadno vstřebává do pokožky 

a zanechává ji svěží, hladkou a sjednocenou.                  .

VÝHODY:                                                                         .

Inovativní směs změkčovadel – výtažky z jojobového 

oleje, olej z baobabu a kyselina hyaluronová spolu s vi-

tamínem E – poskytují a udržují hydrataci v pokožce, aby 

byla jemná a sametově hladká po celý den.                     .

MAKE UP V TYČINCE

8g

Matný, krémový, SPF 50, s aplikátorem

POUŽITÍ:                                                                        .

Naneste tyčinku na pokožku a rozetřete konečky prstů 

nebo štětcem umístěným na druhém konci tyčinky.     .

Tip: Před aplikací na pokožku zahřejte produkt na hřbetu 

ruky pomocí prstů.                                                          .

29



30



Rozjasňující tekutý korektor, který vydrží i pohyby obličeje. 

Technologie dobrého krytí, pohodlí a dlouhá výdrž funguje 

dobře i jako tenká bariéra proti vlhkosti, vodě a teplu. Za-

nechává bezvadnou a stálou barvu kůže po celý den. Světlý, 

přirozený a ultralehký závoj na nedokonalosti.                     .

VÝHODY:                                                                              .

Receptura je obohacena o 2 druhy mořských řas (původem 

z ostrova Ushant ve francouzské Bretani), které pomáhají 

potlačovat vystupování tmavých kruhů pod očima a posílit 

pokožku kolem očí.                                                               .

Obsahuje také heřmánek zlatý, který bojuje proti otokům. 

TEKUTÝ KOREKTOR
Vysoké a dlouho trvající krytí, proti kruhům pod očima a otokům

Korektor nabízí vynikající a dlouhotrvající krytí a projasnění 

v obličeji.                                                                              .

POUŽITÍ:                                                                             .

Chcete-li si vybrat korektor, vyberte odstín, který je o je-

den tón světlejší než vaše pleť. Aplikujte na anti-age 

make up nebo podkladovou bázi.                                                                               -  

4ml

HEŘMÁNEK

 Zklidnění
povzbuzení

MOŘSKÉ 
ŘASY

 Redukce 
tmavých kruhů
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Univerzální komapktní pudr značky 1944 Paris dodává pleti 

přirozený saténový finiš, zářivý a rovnoměrný tón pleti. Ideál-

ně se hodí pro všechny typy pleti, dlouho vydrží, fixuje a zvý-

razňuje základní make up pro bezchybný výsledek líčení.     .

VÝHODY:                                                                               .

Složení obsahuje baobabový olej, vitamín E a jojobový olejo-

vý základ pro větší komfort. Tento transparentní pudr je 100% 

nemastný a dokonale zmatňuje pleť.                                   .

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ PUDR
Hydatační a anti-age

POUŽITÍ:                                                                          .

Jemně aplikujte štětcem na obličej a věnujte zvláštní po-

zornost lesklým partiím. Aplikujte tak často, jak je potřeba 

během dne pro potlačení lesku.                                        .

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

JOJOBA

Zklidnění 
zjemnění

11g
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První balzámový elixír, který je kombinací ultra výživného, 

přesto lehkého filmu suchého oleje s práškovým finišem. 

Obsahuje vysoký podíl přírodního oleje, a proto krásně 

splývá s pokožkou a vytváří efekt druhé kůže, která je 

okamžitě zjemněná a rozzářená.                                          .

VÝHODY:                                                                         .

Obsahuje aktivní složky pro obnovu pokožky a zlepšení 

její kvality. Složení s extrakty plodů a semen Baobabu 

(proti stárnutí a antioxidant), vitamímen E a slunečnico-

vým olejem (obnovující účinek). Po aplikaci je pleť jemně 

sjednocená.                                                                       .

ROZJASŇUJÍCÍ PUDR
Výživný pudr zlepšující kvalitu pleti, rozjasňující závoj

POUŽITÍ:                                                                              .

Nanášejte štětcem na pudr. Použijte tento pudrový balzám 

samostatně pro okamžité rozjasnění pleti a vytvoření zdra-

vého efektu, anebo aplikujte na základní make up. Lze po-

užít také jako podklad pro základní make up, aby se dosáhlo 

zářivého efektu líčení.                                                             .

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

SLUNEČNICE

 Výživa
hydratace

regenerace

11g
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Hedvábně jemná tvářenka 1944 Paris, vytvořená na základě 

oleje z baobabu, vytváří na lících jemný závoj a zanechává 

dlouhotrvající matný povrch. Dodává nádech přirozené bar-

vy pro okamžitý zdravý zářivý efekt.                                    .

VÝHODY:                                                                            .

Jemně přilne k pokožce a odhaluje přirozený odstín, který 

vydrží celý den.                                                                    .

 

TVÁŘENKA 

POUŽITÍ:                                                                               .

Přejeďte štětcem přes tvářenku a jemným poklepáním od-

straňte přebytečný produkt. Naneste na pokožku a rozetře-

te do ztracena, počínaje lícními kostmi a směrem nahoru k vla-

sové linii. Poté postupujte zpět dolů pro změkčení kontur.       

 

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

10g
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Díky naší patentované technologii Prisma dodává bronzer 

značky 1944 Paris pokožce výjimečný matný a rozjasňující 

efekt. Žádné skvrny, žádný pudrový povrch, prostě bez-

chybná pleť políbená sluncem. Revoluční složení se snadno 

aplikuje a vytváří přirozenou zlatavou barvu. Lehký a snad-

no se rozetře do ztracena.                                                  .

VÝHODY:                                                                             .

Bronzer krásně splyne s pokožkou a vytváří zářivý a zdravý 

lesk. Dokonale vyrovnává tón pleti a  zjemňuje nedokona-

losti díky svému účinku proti vysušování.                            .

BRONZER 
Barva přirozeného opálení

Dlouhotrvající zlatavý a voděodolný povrch, který fixuje 

make-up a zajišťuje dokonale čistý vzhled.                    .

POUŽITÍ:                                                                         .

Bronzer naneste na kontury obličeje pomocí 3 tahů. Na-

neste na tváře a rozetřete směrem do středu obličeje. 

Poté aplikujte od spánků směrem k čelu, nakonec po 

čelisti směrem k bradě.                                                  .

9g
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Díky naší patentované technologii Prisma Shine je tento 

rozjasňovací pudr tou nejlepší kombinací pudrové, te-

kuté a krémové textury pro extrémní rozjasnění. Tento 

rozjasňovač pomáhá zvýraznit kontury obličeje, jako když 

ho osvítí kužel světla.                                                        .

ROZJASŇOVAČ
Unikátní gelová textura

9g

VÝHODY:                                                                       .

Textura beze zbytku splyne s pokožkou a nezanechává 

žádný pudrový finiš. Tajemství spočívá v jeho práškovo

-gelové textuře, která je extrémně lehká a nenápadná.

POUŽITÍ:                                                                         .

Aplikujte na celý obličej nebo na cílené partie, např. lícní 

kosti, obočí a hřbet nosu.                                                .
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Světlo odrážející rozjasňovač okamžitě dodá zářivost 

všem tónům pleti. Má lehké a jiskřivé složení a vysokou 

odolnost. Lehce duhová textura dokonale splyne se vše-

mi barvami pokožky a přinese jí prozáření v univerzálním

 odstínu Champagne.                                                        .

VÝHODY:                                                                         .

Tato tyčinka, vyrobená na základu oleje z baobabu a slu-

nečnic, obsahuje antioxidanty a hydratační složky. Díky 

designu tyčinky ji můžete nosit všude s sebou a poho-

dlně používat během celého dne.                                    .

.

ROZJASŇOVAČ V TYČINCE
Rozjasňuje a hydratuje

POUŽITÍ:                                                                              .

Naneste rozjasňovač na pokožku a rozetřete konečky prstů 

nebo pomocí štětce. Pro jemné rozjasnění zahřejte produkt 

na hřbetu ruky a teprve potom aplikujte konečky prstů na 

pokožku.                                                                               .

Pro výraznější výsledek přidejte pudrový rozjasňovač.        .

5g
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Víceúčelový produkt L'Huile aux Merveilles «La Classique» 

od značky 1944 Paris byl vytvořen pro výživu, zjemnění 

a zkrášlení pokožky a vlasů.                                               .

Vůně je vysoce evokující a textura je velmi příjemná. Slo-

žení suchého oleje je založeno na 4 různých vyživujících

olejích: kokosový, makadamiový, ze semínek kamélie 

a madlový.                                                                        .

SUCHÝ OLEJ NA PLEŤ, TĚLO A VLASY
L'HUILE AUX MERVEILLES - LA CLASSIQUE

100ml

BENEFITY:                                                                            .

Orientální květinová kompozice s akcenty kořeněných růží, 

smíchaných s tóny kadidla, pryskyřice a vzácných dřev, která 

vás ponoří do hřejivé atmosféry a vnese do relaxační atmo-

sféry.                                                                                     .

APLIKACE:                                                                           .

Tento olej se vmasírovává do pokožky krouživými pohyby, 

nejlépe po koupeli nebo sprše.                                           .

Lze použít i pro krásu vlasů: Aplikujte do konečků vlasů.

43
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Hladká a kluzná špička jumbo tužky je ideální pro nanášení 

stínů na oční víčka, zvýraznění líčení nebo zvýrazění očí su-

per tlustou linkou. Hladká a příjemná textura umožňuje 

snadnou aplikaci a odolnost po celý den, přičemž odstíny 

krásně zvýrazňují oči jedním tahem.                                     .

VÝHODY:                                                                                .

Produkt obsahuje rostlinné aktivní složky (čaj, baobab, bílá li-

lie, slunečnice), a proto poskytuje jemnou péči očním víčkům. 

Tato jumbo tužka je praktická na použití a nevyžaduje ořezá-

vání. Otáčením ve spodní části tužky vyšroubujete oční stín 

pro další aplikaci.                                                                   .

OČNÍ STÍNY TWIST-UP TUŽKA
Multifunkční tužka: oční stíny + tužka + linka na oči.

POUŽITÍ:                                                                               .

- Pro barevný nádech: naneste na oční víčko a rozetřete ko-

  nečky prstů.                                                                          .

- Pro intenzivní vzhled: aplikujte tužku přímo na oční víčka.

- Pro intenzivní zvýraznění: nakreslete super tlustou linku 

   podél řas.                                                                           .

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

SLUNEČNICE

 Výživa
hydratace

regenerace

1,5g
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Jedním tahem ozdobí vaše oči zářivou barvou!

1944 Paris vyvinul tuto řadu třpytivých očních stínů 

ve formátu tužky, aby podtrhl váš pohled a dodal 

mu zářivou jiskru. Tužka prostřednictvím hry se světel 

zvýrazní barvu vašich očí.                                             .

VÝHODY:                                                                      .

10 hodin trvající a voděodolné složení bohaté na bam-

bucké máslo. Snadno klouže po pokožce a zaschne bě-

hem několika sekund.                                                    .

ILLUSIONIST OČNÍ STÍNY V TUŽCE
VODĚODOLNÁ, VÝDRŽ 10 HODIN

POUŽITÍ:                                                                       .

Vždy se ujistěte, že je uzávěr zavřený, abyste se ujistili, 

že tužka nevyschne.                                                        .

Naneste na oční víčka a poté rozetřete konečky prstů.

Pro výraznější výsledek nakreslete super tlustou linku 

podél řas.Lze také použít jako linku podél spodního víčka.

2,8g
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Nejprodávanější řasenka 1944 Paris pro intenzivní objem 

a prodloužení řas zajistí, že budete vypadat bezvadně po 

celý den. Krémová a sametově hladká textura s ricinovým 

olejem, vitamíny C a E, baobabem a základem z odolného 

karnaubského vosku dodává řasám výživu, hustotu, pev-

nost a odolnost, ale zároveň je zanechává lehké a pružné. 

VÝHODY:                                                                         .

Tato řasenka prodlouží a dodá řasám objem.                  .

ŘASENKA 

INTENZIVNÍ OBJEM A PÉČE
Podpora objemu, délky, optimální péče

POUŽITÍ:                                                                               .

Aplikujte řasenku, aby rovnoměrně pokryla řasy. 

Po zaschnutí aplikujte druhou vrstvu pro zvětšení objemu 

a prodloužení.                                                                        .

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

RICIN

Výživa 
regenerace

KARNAUBA

Ochrana 
pokožky

13ml
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Tvar kartáčku řasenky dodává řasám extrémní objem 

a neuvěřitelný panoramatický efekt nalíčeným řasám. 

Vlákna kartáčku tvarují řasy a dávají jim pozoruhodný 

objem a délku.                                                              .  

BENEFITY:                                                                    .

Složení s oligopeptidem, stimulujícím růst řas, které 

jsou pak silné a hustší.                                                  .

Extrakt z baobabu je silný antioxidant a řasy chrání.    .

ŘASENKA PŘIROZENÝ OBJEM
Přirozený objem a panoramatický efekt

POUŽITÍ:                                                                       .

- Abyste řasy natočili, nanášejte řasenku od kořínků 

  k vnějšímu koutku oka.                                                .

- Chcete-li přidat větší objem a délku, aplikujte řasenku 

   pomocí klikatých tahů od kořínků ke konečkům řas. 

11ml
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ŘASENKA OBJEM A DÉLKA 
Absolutně černé řasy

Složení obohacené o speciální peptid, který zahušťuje 

a prodlužuje řasy pro výrazný objem. Aplikační štěte-

ček je ve  tvaru přesýpacích hodin.                                                         .    

Jedna vrstva utvoří přirozený objem, dvě vrstvy přidá-

vají na objemu a vytvarují řasy a třetí vrstva dodá ex-

trémní objem.                                                              .

VÝHODY:                                                                     .

Použitelná pro širokou škálu výsledků, od přirozeného 

až extrémní objem, a to pouze s jednou řasenkou.      .

Intenzivní černá barva. Složení se speciálním peptidem 

a dalšími složkami proti stárnutí.                                   .

POUŽITÍ:                                                                       .

Pro přirozený objem naneste 1. vrstvu na konečky řas.

Poté naneste 2. vrstvu na horní a spodní řasy pro jem-

nější a intenzivnější vzhled.                                          .

Pro velkolepý výsledek naneste 3. vrstvu od kořínků 

ke konečkům.                                                              .

13ml
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ŘASENKA PANORAMA
Prodlužující řasenka

Aplikační kartáček kónického tvaru byl navržen tak, 

aby zajistil rovnoměrné probarvení řas až k vnitřní-

mu koutku očí. Složení obohacené o peptidy nabízí 

ultra hladkou aplikaci bez následného rozmazání, 

aniž by zatížilo prodloužené řasy.                            .

VÝHODY:                                                                 .

Panorama odděluje řasy jako žádná jiná řasenka. 

Její exkluzivní složení definuje a tvaruje řasy, které 

vypadají delší a krásnější od kořínků až do špiček, 

bez slepení. Řasy jsou prodloužené, oddělené 

a rovnoměrně probarvené. Složení obohacené 

o specifický peptid s účinkem proti stárnutí.     .

POUŽITÍ:                                                           .

Nanášejte řasenku pomocí klikatého pohybu od 

kořínků ke konečkům řas.                                  .

9,5ml
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ŘASENKA AUTHENTIC

Čisté a přírodní složení řasenky Authentic je vyvinuto 

pomocí zcela nového patentovaného procesu.         .

Textura je sušší než obvykle, což snadno umožňuje 

dodat řasám větší objem. Po aplikaci se prodloužené 

řasy okamžitě zvednou a mají ultračernou barvou.

Tato řasenka také perfektně odděluje řasy a dodává

 jim panoramatický vzhled. Složení je obohaceno 

o vitamín B5 pro lepší kvalitu řas a pomáhá jim dodat 

objem a lesk. Je to dokonalá směs pro oslňující objem, 

zatočení a vytvarování řas.                                            .

Obsahuje až 82 % přírodních složek a je 100% vegan.

MA 005

10,9ml
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PODKLADOVÁ BÁZE NA ŘASY

Tato podkladová báze na řasy je ideálním řešením 

pro výživu vašich řas, pokud chcete  prodloužit jejich 

délku a oddělit jednu od druhé. Její složení obsahuje 

elixír ze 7 autentických květin s neodolatelnou vůní: 

jasmínové pivoňky, japonské třešně, neroli, levandule, 

bezu a růže, které chrání a vyživují řasy.                     .

POUŽITÍ:                                                                             .

Bázi pužijte jako masku na řasy, která vyživuje, regeneruje 

a chrání vaše řasy. Lze použít i jako základ pro přidání ob-

jemu, extra délky a  dlouhotrvajícího efektu. Obsahuje 90,1% 

přírodních složek a je 100% vegan.                                      .

MA 102

9,1ml
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Paletka očních stínů pro snadné líčení nabízí 

4 univerzální odstíny, které krásně zvýrazňují 

všechny barvy očí a dodávají jim přirozený 

vzhled.                                                             .

Vytvořte 3 typy líčení během několika sekund 

přesně podle příležitosti a požadované intenzity.

POUŽITÍ:                                                         .

U denního líčení začněte nanesením odstínu 1 

(vlevo nahoře) přes celé oční víčko. Můžete jej 

také nanést do vnitřních koutků očí, abyste zí-

skali efekt rozšířených očí.                                 .

• Naneste odstín 2 (vpravo nahoře) do vnějšího 

koutku očních víček a rozmažte ho do očního 

PALETKA OČNÍCH STÍNŮ 

víčka. Aplikujte také  podél linie horních a dol-

ních řas.                                                             .

• U večerního líčení proveďte první 2 kroky a po-

té naneste odstín 3 (vlevo dole) na vnější koutek 

očního víčka a rozetřete přes oční víčko směrem 

k vnitřnímu koutku. Aplikujte také podél linie hor-

ních a dolních řas.                                                .

• Po těchto prvních třech krocích vytvořte slavno-

stní večerní líčení tak, že konečky prstů nanesete 

a rozetřete odstín 4 (vpravo dole) do středu oční-

ho víčka.                                                               .

1,5g

O  205
LA CITADINE

PPO  206
L'AMAZONE
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Krémová a snadno aplikovatelná textura, která se 

dokonale roztírá na očních víčkách a dodává jim 

dlouhotrvající  krásnou a zářivou barvu. Výborné 

vlastnosti pro celodenní nošení, saténově zářivá 

barva.                                                                    .

Jeho revoluční složení obohacené o vodu posky-

tuje očím vysoce osvěžující a příjemný pocit.       .

VÝHODY:                                                             .

Obsahuje vitamín E, který hydratuje a poskytuje 

antioxidační ochranu proti volným radikálům 

KRÉMOVÉ OČNÍ STÍNY
Odolné krémové oční stíny

2,5ml

a zároveň vyhlazuje jemné linky a nedokonalosti, aby 

vaše oči vypadaly svěže a mladě.                                 .

POUŽITÍ:                                                                      .

Aplikujte na celé oční víčko pro krásné a rovnoměrné 

zbarvení. Pro větší intenzitu použijte oční stíny v tužce. 

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

60



TUŽKA NA OČI
Voděodolná tužka na oči

Tuto tužku na oči lze použít několika způsoby: kolem 

očí jako oční linky, pro kouřové líčení nebo přes celé 

víčko jako oční stín. Inovativní složení, které kombi-

nuje dlouhou výdrž, intenzivní barvu a snadnou apli-

kaci díky své výjimečné skluznosti. Zajišťuje vysoce 

přesné linky, které se nerozmazávají. Krémová textura 

umožňuje rozetření štětcem.                                       .

VÝHODY:                                                                   .

Složení na základě bambuckého másla a ricinového 

oleje se může pochlubit výjimečnými vlastnostmi pro 

dlouhou výdrž a zároveň skvělý skluz při aplikaci. Tužku 

lze aplikovat na oční víčko a podél vnitřního okraje očí.

POUŽITÍ:                                                                         .

Při použití jako oční linky ji můžete rozmazat ještě před 

zaschnutím. Vždy se ujistěte, že je uzávěr pevně uzavřen.

RICIN

Výživa 
regenerace

BAMBUCKÉ 
MÁSLO

Výživa 
zklidnění

1,2g
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Oční linka s extrémně tenkým a pružným hrotem 

aplikátoru umožňuje snadnou a přesnou aplikaci.

VÝHODY:                                                             .

Tato vysoce pigmentovaná a voděodolná oční 

linka se netřepí a nerozmazává se. Dermatolo-

gicky a oftalmologicky testováno.                                                       .        

LINKA NA OČI
Linka vysoké pigmentace, voděodolná, výdrž 14 hodin

POUŽITÍ:                                                                  .

Změnou tlaku na hrot vytvoříte tenčí nebo silnější 

linku nebo aplikujte několikrát, abyste získali kýžený 

výsledek.                                                                   .

0,6ml
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Oboustranná tužka na oči 1944 Paris má matný a metalický 

odstín, které promění a vylepší vaše oči. Je dostupná v teplé

 jantarové, fialové, safírově modré nebo khaki zelené.          .

Nezapomenutelná oční linka s texturou podobnou gelu, aby 

se snadno a přesně nanášela.                                                 .

Linka podrthne krásu očí, je odolná proti rozmazání, vodě 

a vlhkosti a vydrží až 16 hodin nošení.                                   .

OBOUSTRANNÁ TUŽKA NA OČI
DUO MATNÉHO A METALICKÉHO ODSTÍNU

POUŽITÍ:                                                                            .

Po aplikaci oční linky ji můžete před zaschnutím  jemně ro-

zetřít. Po použití vždy pevně uzavřete, aby tužka nevyschla.
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MASCARA NA OBOČÍ
Tónovaný gel pro okamžitě hustší obočí

Lehká, přesná a přirozená.                                  .

Ideální pro tenké a řídké obočí. Složení mascary 

na obočí 1944 Paris je obohaceno o ricinový olej 

a karnaubský vosk, aby se obočí zpevnilo, upra-

vilo a zahustilo.                                                    .

Tento nepostradatelný lehký make-up je k dispo-

zici v několika odstínech. Jeho přesný miniaturní 

štěteček tvaruje obočí a nezanechává přitom žá-

dné šupinky nebo proužky.  Výsledek líčení pak 

vydrží po celý den.                                               .

VÝHODY:                                                                     .

Miniaturní tvarovací štěteček, který přirozeně ukázňuje 

a vyplňuje obočí. Složení obohacené o ricinový olej pro 

povzbuzení obočí.                                                          .

POUŽITÍ:                                                                       .

Pomocí miniaturního tvarovacího štětečku vytvarujte  

a upravte své obočí přesným nanášením mascary od 

začátku až ke konečkům obočí.                                    .

3,5 ml
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Tužka s hladkým trojúhelníkovým hrotem pro snadnou 

a přesnou aplikaci na obočí. Tato tužka zdůrazňuje, defi-

nuje tvar a vyplní řídké obočí v jediném kroku. Dokonale

přizpůsobený měkký kartáček pomáhá optimálně roztí-

rat barvu do obočí.                                                           .

VÝHODY:                                                                          .

Jeho složení je bohaté na sójový olej, plné nenasycených 

mastných kyselin: Omega-3 a Omega-6 dodávají hydra-

tacia výživu obočí. Obsahuje kokosový olej, který má vy-

soký obsah vitamínu E a intenzivně vyživuje obočí, aby

bylo  hustší a lesklejší.                                                      .

TUŽKA NA OBOČÍ
Zvýrazňuje, tvaruje a vyplňuje řídké obočí

POUŽITÍ:                                                                            .

Nakreslete linku podél spodního okraje obočí a roztírejte 

kartáčkem barvu do obočí směrem nahoru. Poté nakreslete 

linku podél horního okraje obočí a roztírejte kartáčkem 

směrem dolů.                                                                      .

KOKOS

Výživa

SOJA

 Posílení
zpevnění

0,3g
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GEL NA OBOČÍ
Krotí a fixuje obočí

1g

Tento transparentní gel zkrotí neposedné obočí 

a zafixuje v požadovaném tvaru. Nezbytný krok 

pro kompletní rutinu v péči o obočí...zanechává

 na vašem obočí ochrannou fixační vrstvu.         .

Kartáček s pružnými štětinkami rovnoměrně na-

náší gel na obočí.                                                .

VÝHODY:                                                            .

Malý kartáček dokonale ošetří celé obočí. Dlouhé 

štětinky obočí učešou do tvaru, zatímco krátké 

na druhém konci nastavují jeho tvar.                   .

POUŽITÍ:                                                                 .

Lze použít samostatně nebo jako konečnou úpravu

 po aplikaci tužky na obočí.                                       .

Pro dokonalý výsledek začněte aplikací tužky na obo-

čí - nakreslete tužkou vnější kontury obočí a kartáč-

kem barvu roztáhněte směrem do obočí. Pro přidání

na hustotě a pro fixaci obočí aplikujte gel na obočí.
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ROZJASŇUJÍCÍ TUŽKA NA OBOČÍ
Rozjasnění, hydratace a zvýraznění očí

2,98g

Vylepšete své obočí pomocí této tužky, která dodává 

obočí jas a zvýrazňuje oči.                                           .

Tužka má na jedné straně krémový, matný «světle rů-

žový» hrot a perleťový «šampaň» hrot na druhé straně. 

Tužka je obohacena o jojobový, arganový a ricinový 

olej pro hydrataci a ochranu pokožky.                        .

VÝHODY:                                                                            .

Matná a lesklá oboustranná tužka, která zvýrazní a opticky 

zvedne obočí a prozáří pohled.                                            .

POUŽITÍ:                                                                              .

Aplikujte tužku přímo podél spodní linky obočí, poté lehce 

rozetřete.                                                                                .

Pro vytvoření dokonalého tvaru obočí použijte matný odstín 

nad horní linku obočí, od středu až ke špičce obočí. Poté na-

neste perleťový na celou spodní linku obočí a rozetřete ko-

nečky prstů.                                                                           .

2,89g
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RTY
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BALZÁM NA RTY
Vyživuje, hydratuje a regeneruje

2,5ml

Tento balzám na rty od značky 1944 Paris 

okamžitě obnoví komfort rtů a poskytuje 

jim účinnou ochranu. Vyhlazuje a zjemňuje 

rty, zahaluje je do jemného lesku.              .

VÝHODY:                                                   .

Zvláčňující balzám na rty, který přináší vý-

hody péče o pleť a zadržuje v nich vlhkost, 

aby se zabránilo vzniku jemných vrásek.   .

POUŽITÍ:                                               .

Pro přirozeně "šťavnatý" vzhled naneste 

dostatečné množství přímo na rty.        .

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

LNIČKA

 Anti-age
regenerace

hojení
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Hydratační transparentní báze zjemňuje rty 

a připravuje je pro aplikaci rtěnky. Vylepšuje, 

vyhlazuje a lehce hydratuje rty, zlepšuje vý-

sledky make-upu.                                            .

VÝHODY:                                                        .

Vyhlazuje povrch rtů a zajišťuje delší odolnost 

rtěnky, přičemž zabraňuje jejímu rozpití.        .

Složení s avokádovým olejem, vitamíny E a C.

PODKLADOVÁ BÁZE NA RTY
Péče a vyhlazení pod rtěnku

POUŽITÍ:                                                                  .

Naneste tenkou vrstvu na povrch rtů a kontury, poté 

naneste rtěnku.                                                           .

AVOKÁDO

 Regenerace
antioxidant

1,4g
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Řada nadčasových odstínů se saténovým finišem, 

pro všechny ženy, všechny barvy pleti a jakýkoliv 

vkus. Rtěnka 1944 Paris dává rtům intenzivní bar-

vu, pohodlí a odolnost. Díky jedinečnému krémo-

vému složení obohacenému o olej z baobabu 

a meruňkový olej hydratuje a zjemňuje rty.         .

VÝHODY:                                                              .

Rtěnka zanechává na rtech saténově lesklý povrch

Má lehkou tající texturu, dlouho drží a zároveň na-

vrací rtům pružnost a pohodlí. Bohatá na baoba-

bový a meruňkový olej.                                          .

. 

IKONICKÁ PEČUJÍCÍ RTĚNKA 
Saténový finiš, hydratuje a zjemňuje rty

POUŽITÍ:                                                              .

Naneste na rty, začněte od středu a postupujte 

směrem ke koutkům. Pro zpřesnění linií rtů a zvý-

raznění jejich plnosti je před nanesením rtěnky 

doplňte naší konturovací tužkou ve stejném od-

stínu, jako je rtěnka, lehce mimo kontury rtů.

3,5g
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LESK NA RTY

Lesk je vytvořen pro nošení samostatně nebo přes 

rtěnku. Je dostupný v šesti odstínech, od diskrétních 

po výrazné, od zářivě jiskřivé až po lesklý finiš. Tyto 

odstíny jsou vhodné pro každý odstín pleti, příleži-

tost i náladu.                                                                     .    

VÝHODY:                                                                 .

Obohacený o extrakt ze semen baobabu a slunečni-

cový olej, které mají antioxidační a změkčující vlast-

nosti.                                                                     .

 . 

POUŽITÍ:

Pomocí konturovací tužky stejného odstínu obtáhněte kon-

turu rtů, rozetřete směrem do rtů a poté aplikujte lesk.

 . 

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

SLUNEČNICE

 Výživa
hydratace

regenerace

5ml
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MATNÁ TEKUTÁ RTĚNKA
Efekt druhé kůže, nerozpíjí se

Matná tekutá rtěnka, intenzivní a zářivá, s jemnou 

a vydatnou pigmentací. Textura okamžitě splývá 

se rty, vysoce kryje a nerozpíjí se. Zapomenete, 

že ji máte na rtech!                                                 .

VÝHODY:                                                               .

Tající hladká textura, obohacená o několik olejů: 

baobab, sezam, nimba a bosvélie pomáhají uzavřít 

vlhkost do rtů a zabraňují dehydrataci.                  .

POUŽITÍ:

Aplikujte přímo na rty pomocí aplikátoru.

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

SEZAM

 Antioxidant

NEEM

 Hydratace
změkčení

BOSWELIA

 Léčivka
antioxidant

9ml
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Skutečná inovace v líčení rtů: tato lesklá tekutá rtěnka 

je obohacena o vysoce koncentrované pigmenty, aby 

bylo dosaženo intenzivní a dlouhotrvající barvy. Rtěn-

ka dodává rtům objem a 3D lesk, zatímco je zvlhčuje, 

dodává barvu a obnovuje komfort.                            .

VÝHODY:                                                                  .

Ochranný efekt, extrémní barevná pigmentace, ultra 

intenzivní, dlouhotrvající lesk a 3D objem, takže rty 

LESKLÁ TEKUTÁ RTĚNKA
Lesk, hydratace a 3D efekt

9ml

POUŽITÍ:

Naneste lesklý lak samostatně nebo společně s kon-

turovací tužkou na rty.

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

vypadají smyslnější než kdy jindy. Složení na bázi vý-

živného a hydratačního oleje z baobabu.
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Lehká rtěnka s matným finišem. Ultra-lehká textura, 

vysoká pigmentace a dlouhotrvající výdrž. Hydratač-

ní matné složení rtěnky krásně zjemňuje rty.             .

Integrované ořezávátko.                                             .

VÝHODY:                                                                    .

Výtažky z maruly a heřmánku zjemňují, chrání a hyd-

ratují rty a zanechávají zdravý a omlazený vzhled. Jed-

ním jediným tahem tato rtěnka v tužce dodává rtům 

dlouhotrvající a sytou barvu.                                        .

ČISTĚ MATNÁ RTĚNKA
Komfortní lehká rtěnka

POUŽITÍ:

Před aplikací proveďte peeling rtů pro hladší povrch.

MARULA

Hydratace 
anti-age

HEŘMÁNEK

 Zklidnění
povzbuzení

1,4g
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MATNÁ RTĚNKA A TVÁŘENKA V TUŽCE
Multifunkční tužka - konturka, rtěnka, tvářenka

Dlouhotrvající odolné složení rtěnky v tužce, která je zároveň 

voděodolná. Rty se po nalíčení nerozpíjejí a zůstávají jemné. 

Obsahuje vysoký podíl pigmentu, a proto je možné dosáh-

nout maximálního krytí.                                                         .

Krémové, sametově jemné složení rtěnky nabízí přirozené 

krytí a snadno klouže po rtech a tvářích.                               .

VÝHODY:                                                                             .

Tato tužka na rty a tváře je plná hydratačních přísad pro rty 

a pokožku, jako je bambucké máslo a vitamín E.                 .

POUŽITÍ:                                                                                 .

1/ Obtáhněte konturu rtů a poté rozetřete na celý povrch rtů. 

Stiskněte rty k sobě.                                                                 -

2/ Lehce naneste barvu na tváře a poté konečky prstů rozetře-

te směrem ke spánkům.                                                           .

Vždy se ujistěte, že je uzávěr tužky pevně uzavřen, aby nevy-

sychala.                                                                                    .

BAMBUCKÉ 
MÁSLO

Výživa 
zklidnění

2,8g
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Hydratuje a vyživuje

2,5g

Hydratační a výživný balzám, který oživuje přirozenou barvu 

rtů. Příjemný tající balzám dodá rtům zdravý zářivý vzhled. 

Dostupný v několika odstínech, které se hodí ke všem tó-

nům pleti.                                                                              .

Po první aplikaci vypadají rty hladší, měkčí a jsou jemně 

zbarvené.                                                                              .

VÝHODY:                                                                             .

Složení je obohaceno o extrakt z bavlny, ovoce a semena 

baobabu, vitamín E a slunečnicový olej, vyživuje a hydratuje 

rty celý den. Ochranný faktor SPF15.                                     .

POUŽITÍ:                                                                                 .

Aplikujte samostatně jako balzám na rty nebo použijte jako 

bázi pod rtěnku.                                            .

TÓNOVANÝ BALZÁM NA RTY SPF15

BAOBAB

Regenerace 
hydratace

SLUNEČNICE

 Výživa
hydratace

regenerace

BAVLNÍK

 Změkčení
zklidnění
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Voděodolná kontura na rty

1,2g

Tužka na rty, která vám umožní vytvarovat a zintenzivnit obrys 

vašich rtů.  Je k dispozici v šesti barvách - včetně transparentní-

ho odstínu, který se dokonale hodí ke všem kolekcím rtěnek. 

Díky vysoce pigmentovanému a ultramatnému složení s výji-

mečnou skluzností dokáže vyplnit jemné linky. Kolekce kontu-

rovacích tužek na rty, které okamžitě zaschnou a mají dlouhou 

výdrž. 

VÝHODY:

Krémové voděodolné složení s bambuckým máslem s extrém-

ně dlouhou trvanlivostí. Po zaschnutí je z linky nerozmazatelná, 

přesná a vysoce krycí kontura, která pomáhá dojmu většího 

objemu rtů. 

POUŽITÍ:                                                                                 .

Konturovací tužku lze nosit samostatně pro přirozený vzhled 

nebo pod rtěnku, aby dobře držela uzavřená v obrysu rtů. Pro 

přirozený vzhled aplikujte konturu a rychle ji rozmažte směrem 

do rtů. Můžete ji také aplikovat na celý povrch rtů jako rtěnku.

Vždy se ujistěte, že uzávěr je pevně uzavřen, aby konturovací 

tužka nevyschla.                                                           .

BAMBUCKÉ 
MÁSLO

Výživa 
zklidnění

KONTUROVACÍ TUŽKA 
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POMUCKY
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Speciálně navržené štětce pro rychlou a praktickou kosmetickou rutinu.

Profesionální štětce na aplikaci make upu, tvářenky, očních stínů, rtěnky

jsou stvořeny pro cílený výsledek. Jsou nezbytné pro přirozený, rovnoměrný

make-up.

Vyrobeno z přírodního dřeva a ze syntetických vláken.

ŠTĚTCE

Pl001

Štětec 

na pudr

Pl002

Štětec 

na tvářenku

Pl003

Štětec 

na oční linky

Pl004

Štětec

 na rty

Pl005

Štětec 

na make-up

Pl006

Štětec 

na oční stíny

Pl007

Dvojstranný

 štětec 

na oční stíny
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Tato ikonická houbička ve tvatu kapky vody se zpoštělou 

stranou, která napomáhá dokonalé aplikaci make upu. 

Houbička bez latexu nanáší ideální množství produktu, 

zajišťuje vysokou přesnost aplikace a bezchybné rozetření 

make upu.                                                                          .

VÝHODY:                                                                           .

Na profesionální blender naneste make up, rozjasňovač 

nebo korektor a poté rozetřete po pokožce, abyste docílili 

přirozeného vzhledu. Díky svému ultra měkkému materiálu 

PROFESIONÁLNÍ BLENDER
Bez latexu, zploštělá strana pro větší přesnost

dokonale přilne k povrchu obličeje a všem méně dostupným 

místům.                                                                                   .

POUŽITÍ:                                                                                .

Plochá strana slouží k vyhlazení a dokonale vmíchá make-up 

do pleti. Zaoblená strana slouží k aplikaci libovolného množ-

ství make upu a optimalizuje korekci pomocí vklepávání 

make-upu do konkrétních oblastí. Vysoce přesná špička umo-

žňuje aplikaci make-upu na hůře dostupná místa, jako jsou 

např. kontury očí, rtů a okolí nosu.                                         .
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Nezbytná pomůcka pro ořezávání všech produktů v tužce. Udržujte své tužky ořezané. 

Univerzální ořezávátko pojme tři průměry tužek, od standardní po největší průměr.

VÝHODY:

Vhodné pro tenké a silnější tužky. Uvnitř je vložen díl pro čištění, část s ostřím lze vyjmout 

pro vyčištění. Integrovaný zásobník na ořezanou hmotu s odklápěcím víčkem.

OŘEZÁVÁTKO NA TUŽKY

89



RUCE A NOHY
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Kompletní péče a hydratace

Komplexní hydratační péče o pleť rukou a nohou. 

Po aplikaci jsou ruce a nohy optimálně vyživeny, 

neustále hydratovány a jemně voní. Dokonale 

hydratované ruce a nohy jsou měkké a chráněné. 

Zároveň jsou ošetřeny i nehty.                             .

 KLÍČOVÉ INGREDIENCE:                                   .

• Bambucké máslo                                               .

• Olej ze semen Macadamia Ternifolia                .

• Kyselina hyaluronová                                        .

• Olej ze semen kamélie japonské                      .

INTENZIVNÍ KRÉM 

PRO RUCE A NOHY

POUŽITÍ:

Aplikujte intenzivní krém kdykoliv je potřeba a naneste 

znovu po umytí rukou. Aplikujte na ruce před a po vaší 

manikúře, věnujte zvláštní pozornost konturám nehtů, 

aby byly vyživená a zjemněná nehtová lůžka.

Lze aplikovat i na tělo.

100 ml
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Hydratuje pokožku

100 ml

Složení formulováno s obsahem cukru a oleje 

z hroznových jader. Peeling na ruce a nohy za-

nechává pokožku hladkou, hedvábně jemnou 

a zvlhčenou.

 KLÍČOVÉ INGREDIENCE:

• Krystaly cukru

• Olej z hroznových jader

SCRUB NA RUCE A NOHY

POUŽITÍ:

Aplikujte na vlhké ruce a nohy. Jemně masírujte 

pokožku po dobu jedné minuty a poté oplách-

něte teplou vodou.

Lze aplikovat i na tělo.
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VÝŽIVA  A OBNOVA

Masky na ruce a nohy od značky 1944 Paris jsou 

inspirované korejskými rituály krásy, které nabí-

zejí výživné a  regenerační složení na bázi bam-

buckého másla.                                                  .

Optimální účinnost za 15 - 20 minut.                .

Intenzivně hydratuje ruce nebo nohy, zjemňuje 

pokožku a kůžičku u nehtů.                               .

MASKY NA RUCE A NOHY

VÝHODY:

Hydratuje ruce a nohy, zjemňuje pokožku a nehtovou 

kůžičku.

Posiluje elasticitu pokožky a vyživuje do hloubky.

Snadná domácí péče.

Dermatologicky testováno.

BAMBUCKÉ 
MÁSLO

Výživa 
zklidnění

18ml
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Hydratace pokožky rukou

Mléko na ruce nabízí kompletní hydrataci 

a regeneraci pokožky rukou. Obsahuje rost-

linné extrakty, jako je olej Tsubaki, získaný 

z květu kamélie, arganový a avokádový olej.

S vůněmi 1944 Paris mlék na ruce vás zveme 

do exotických destinací: Citron d’Été (Letní ci-

tron), Fleur des Rois (Královský květ), Senteur 

d'Azur (mořský vánek) a Soleil Sucré (sladké 

slunce).                                                          .

Poskytuje okamžitý komfort pokožce a potě-

šení smyslům.                                                .

 

MLÉKO NA RUCE

VÝHODY:                                                      .

Toto mléko hydratuje a vyživuje suché, poško-

zené ruce, nehty a jemnou kůžičku. Od první 

aplikace se mléko snadno roztírá, proniká do 

pokožky a zanechává ruce hluboce vyživené 

a hydratované bez mastného filmu.               .

 

300 ml
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Phyto-pro: výhradní distributor pro Česko a Slovensko

 e-mail: info@phyto-pro.cz

telefon: 733 344 676

www.phytomania.cz

www.phyto-pro.cz (pouze pro profesionály)


