
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-01

Pillangó
1 Alapozzuk le rózsaszínre (fehéret

keverjük pinkkel) a pillangóformát a

szivaccsal. Satírozzuk ki a közepét

ezüsttel, kifelé érve pedig pinkkel. 

2 Az egész pillangóformát kontúroz-

zuk körbe egy ecsettel pink színre,

az ajkakat színezzük be szintén. 

3 A testet és csápokat fessük antra-

cit színűre és tegyünk fehér pöttyö-

ket. 4 Az ecsettel fessünk fel fehér

akcentusokat a szárnyakra. 5 Vé -

gezetül emeljük ki Glitter Gel zselé-

vel a szárnyszéleket, a pillangófejet

és a csápokat. 

Tengerimalac
1 Először készítsük el a fehér felü-

letet. A barna szín különböző árnya-

lataival kell kisatíroznunk az arcot

és a homlokot. Keverjük össze a

fehér, sárga, piros és barna színár-

nyalatokat. Fessük fel a tengerima-

lac füleit és emeljük ki a szem körü-

li részt feketével. 2 Egy ecsettel

rajzoljuk be fehérre a szőröcskéket.

3 Fessük fel feketével az orrocskát,

pofát és fogakat. A bunda kontúrjait

emeljük ki szintén fekete színnel és

egy vékony ecsettel. 4 A fekete von-

alakat lássuk el Glitter Gel zselével. 

Ezek a vidám állatkák színpompás alternatívák a
szokványos sminkjavaslatokhoz. 

SMINKFESTÉKEK

Szép pillangó & cuki tengerimalac

TIPP
Ahhoz, hogy a szemeket ki tudjuk satírozni,
a gyermek nézzen felfelé, anélkül, hogy
megemelné a fejét. 

SZERSZÁMOK
Sminkecset készlet
(Cikkszám 26424) lásd főkatalógus 2011 / 12  377. oldal

Szivacs - Latex
(Cikkszám 26425) lásd főkatalógus 2011 / 12  377. oldal

ALAPANYAG
Pillangó:
Aqua Make Up - festékkészlet Pearl FANTASY 
(Cikkszám 25452) lásd balra

Sminkkrém - JOVI
(Cikkszám 2543.. fehér-01) lásd FK 2011/12 376. oldal

Glitter Gel - FANTASY
(Cikkszám 2546.. ezüst-92) lásd balra

Tengerimalac:
Sminkkrém - JOVI 
(Cikkszám 2543.. fehér-01, sárga-10, piros-30, barna-80, 
fekete-90) lásd főkatalógus 376. oldal

Glitter Gel - FANTASY
(Cikkszám 2546.. arany-18) lásd balra

PRODUKTE
Aqua Make Up - festékkészlet 
Pearl FANTASY

Tartalom:
 6 gyöngyház fényű szín

(zöld, arany, pink, kék, ezüst, antracit)
 2 sminkecset

25452 per db .................................4.050,—

18 92

Csillám zselé - FANTASY

Előkelő kiegészítés a smink-
festék kínálathoz. Tart a bőrön 
kiegészítő rögzítés nélkül, 
egyszerűen csak ecsettel 
vagy az ujjunkkal feltupfoljuk,
lemosással eltávolítható.

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2546 .. 15 ml / tubus .......................1.010,—


