


PROFESSIONAL COSMETICS

Ideą marki AFFECT jest dostarczanie wysokiej jakości kosmetyków tworzonych z pasją  

i w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Naszym celem jest wspieranie dążenia kobiet  

do posiadania najwyższej jakości kosmetyków do makijażu.  

Nasza oferta jest kompletna od samego początku – dzięki naszym produktom  

stworzysz wszelkiego rodzaju makijaż.  

Gwarantujemy wysokiej jakości kosmetyki z innowacyjnymi recepturami 

w przystępnych cenach.

Oferujemy naszym partnerom kompleksową obsługę  

i zapewniamy szybką realizację zamówień.



TWARZ
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NAWILŻAJĄCY
KWAS

HIALURONOWY
EFEKT

UNIESIENIASPF

10

PODKŁAD LIFTINGUJĄCY HIGH PERFORMANCE SPF 10 Z KWASEM HIALURONOWYM

Wyrównuje naturalny koloryt, przywraca skórze blask i witalność.  Napina skórę, wygładzając zmarszczki,  
daje satynowe wykończenie. Nie tworzy efektu maski, nie blokuje porów i pozwala skórze oddychać.  
Nie tworzy smug, równomiernie się rozprowadza, nie zmienia koloru w ciągu dnia. Szczególnie polecany 
dla cery dojrzałej. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego intensywnie nawilża skórę i wspomaga jej 
pielęgnację. Zawiera SPF 10, oliwę z oliwek i proteiny pszeniczne.

Pojemność: 30 ml

Nasycona pigmentami formuła daje optymalny poziom krycia bez efektu obciążenia. Podkład zawiera żółte 
tony i doskonale dopasowuje się do odcienia skóry, maskując przebarwienia i drobne niedoskonałości. 
Zapobiega nadmiernemu świeceniu, dając naturalny efekt wygładzonej i satynowej skóry przez wiele 
godzin. Równomiernie się rozprowadza oraz zapewnia doskonałe nawilżenie. Podkład posiada elegancką 
szklaną buteleczkę. Ponadto ma higieniczną pompkę, która precyzyjnie wydziela kosmetyk. Dostępny  
w 6 odcieniach. Przeznaczony dla skóry suchej oraz mieszanej.

Pojemność: 30ml

PODKŁAD NAWILŻAJĄCY SKIN EXPERT MOISTURIZING FOUNDATION 

DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY

TONE 1 F-0001

TONE 2 F-0002

TONE 3 F-0003

TONE 4 F-0004

TONE 5
F-0005

TONE 6
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SILK

JEDWABISTY
EFEKT

TALKMATT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
NATURALNE
SKŁADNIKI

IDEALNE
WYKOŃCZENIE

MINERALNY PUDER SYPKI SOFT TOUCH 

Puder sypki, o lekkiej formule. Dopasowuje się do każdego koloru i rodzaju cery. Puder nie daje efektu 
maski, za to wspaniale wykańcza każdy makijaż. Jest oparty na naturalnych tlenkach żelaza. Mika zawarta 
w kosmetyku nadaje cerze promienny i świetlisty wygląd. Dodatkowo zawiera olej avocado, który dzięki 
swym właściwościom wygładza skórę, wspomaga walkę z trądzikiem i ją nawilża.

Waga netto: 10 g

BAZA POD MAKIJAŻ PERFECT SKIN

Lekka bezbarwna baza silikonowa do stosowania pod makijaż. 
Nowoczesna formuła bazy pochłania nadmiar sebum, zapewnia natychmiastowy i długotrwały efekt 
matowienia, nie wysuszając przy tym skóry. Perfekcyjnie wygładza cerę, utrwala makijaż oraz delikatnie 
wyrównuje zmarszczki. Kosmetyk wyróżnia delikatna, beztłuszczowa formuła OIL FREE, która pozwala  
skórze oddychać. 
Teraz w nowym wygodniejszym opakowaniu z precyzyjnym aplikatorem!

Pojemność: 20 ml

DOSTĘPNE KOLORY

B-0001

C-0004



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
DO PALETKI MAGNETYCZNEJ

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
DO PALETKI MAGNETYCZNEJ
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KAMUFLAŻ FULL COVER

Kamuflaż jest idealny nie tylko do codziennego użytku, ale również poradzi sobie podczas charakteryzacji 
modelek. Jest wodoodporny, nie ściera się, nie wysusza skóry, tuszuje przebarwienia, zasinienia, 
zaczerwienienia oraz blizny. Idealnie sprawdzi się również przy modelowaniu twarzy. Kwas hialuronowy 
posiada właściwości łączenia włókien kolagenowych oraz wiązania cząsteczek wody, zapewniając jędrną, 
nawilżoną i odżywioną skórę. Witamina E dodatkowo hamuje procesy starzenia się skóry.

Waga netto: 2,0-2,5 g

V-0001
BEIGE

V-0003

V-0002

V-0004

V-0005
SAND H-0001

V-0007
GREEN

H-0003

V-0006
YELLOW

H-0002

V-0008
LILA

MATT
WODOODPORNY

REDUKCJA
ZACZERWIENIEŃ

MOCNE
KRYCIE

ROZŚWIETLACZ PRASOWANY SHIMMER

Rozświetlacz zapewnia efekt wypoczętej, promiennej cery oraz dodaje skórze blasku. Neutralizuje wolne 
rodniki, jest cennym źródłem substancji nawilżających i nadaje skórze zdrowy, promienny wygląd. 
Zawiera m.in. olej marula, który wzmacnia naturalną barierę ochronną naskórka i stymuluje syntezę 
włókien kolagenowych. Wysoka zawartość miki jako naturalnego składnika mineralnego nadaje miękkość 
i jedwabistość kosmetyku, dodatkowo polepsza właściwości aplikacyjne. Natomiast krzemionka pochłania 
nadmiar wilgoci i zapobiega zbrylaniu się kosmetyku. 

Waga netto: 10 g

SILK

JEDWABISTY
EFEKT

EFEKT
MIGOTANIA ROZŚWIETLAJĄCY

DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY
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H-0101
MOSAIC WITH GREEN

H-0102
MOSAIC WITH ROSE

H-0103
MOSAIC WITH BRONZE

G-0001
GLAMOUR

G-0002
PURE PLEASURE

G-0003
TAWNY

G-0004
SOIL

G-0005
GLOW

G-0006
GOLDEN DREAMS

BRONZER PRASOWANY MOSAIC

Mozaiki dostępne są w wersji brązującej i w wersjach rozświetlających. Mozaiki nie tylko utrwalają 
makijaż, ale rozjaśniają zmęczoną cerę i nadają jej blasku. Odpowiednio dobrane kolory idealnie wtapiają 
się w każdy kolor skóry. Mozaiki rozświetlające zawierają w swym składzie ekstrakt z liści Aloe Vera, 
który ma właściwości nawilżające, antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Służą nie tylko jako puder 
wykończeniowy, ale również sprawdzają się w modelowaniu twarzy.

Waga netto: 10 g

EFEKT
MIGOTANIAKONTURUJĄCY

DOSTĘPNE KOLORY

BRONZER PRASOWANY GLAMOUR

Bronzery występują w 6 odcieniach od zimnych do ciepłych tonacji. Idealne do konturowania twarzy, 
podkreślania kości policzkowych i dodania cerze letniej opalenizny. Zawarte w nim sproszkowane 
minerały i masło Cupuacu sprawiają, że posiada właściwości nawilżające, łagodzące, zmniejszające 
zaczerwienienia i wygładzające. Dodatek bambusa absorbuje nadmiar sebum, nadaje cerze matowy 
wygląd i odczuwalną gładkość. 

Waga netto: 10 g

KONTURUJĄCY

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
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D-0101
SATIN IVORY

D-0102
NATURALLY

D-0103
BISCUIT

T-0001
BAKED PETAL

T-0004
BAKED GOLD

T-0002
BAKED BRONZE

T-0005
BAKED SUN

T-0003
BAKED RAINBOW

T-0006
BAKED TAN

MINERALNY PUDER PRASOWANY

Mineralny Puder Prasowany to drobny i lekki puder, dzięki któremu tworzy się niewidzialna warstwa 
pochłaniająca sebum, dzięki czemu makijaż wygląda świeżo przez cały dzień. Został on wzbogacony 
o olej kakaowy, który odżywia, regeneruje oraz zapobiega wysuszaniu skóry. Puder zawiera dodatkowo 
działający przeciwzapalnie ekstrakt z zielonej herbaty, który jednocześnie nawilża i chroni skórę przed 
wolnymi rodnikami. Produkt idealny dla wielbicieli produktów mineralnych.

Waga netto: 10 g

MATT
NATURALNE
SKŁADNIKI

MINERALNY PUDER WYPIEKANY

Wypiekana formuła łączy w sobie doskonałą jakość, a także niezwykłą trwałość oraz wydajność. Puder idealnie 
stapia się z cerą, a dzięki zawartości sproszkowanych minerałów nie zapycha porów i nie zbiera się w załamaniach 
skóry. W zależności od właściwości matuje, rozświetla lub brązuje, nie pozostawiając plam na twarzy.

Waga netto: 10 g

MATT
KONTURUJĄCY

NATURALNE
SKŁADNIKI



DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY
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D-0001
ECRU

MD-0001
LIGHT

D-0004
NUDE

D-0002
NATURAL BEIGE

MD-0002
MEDIUM

D-0005
PORCELAIN

D-0003
ROSY BEIGE

D-0006
DARK BEIGE

MINERALNY PUDER PRASOWANY SOFT TOUCH PUDER PRASOWANY SMOOTH FINISH

Mineralny puder idealny dla każdego typu skóry, zarówno suchej, jak i dojrzałej. Delikatnie matuje skórę 
i sprawia, że wygląda ona promiennie i zdrowo. Doskonale nadaje się do stosowania pod oczy, ponieważ 
nie podkreśla zmarszczek. Puder zapewnia promienny i zdrowy wygląd. Zawiera olej kakaowy i ekstrakt 
z zielonej herbaty, które regenerują i zapobiegają wysuszaniu. 

Waga netto: 10 g

Zapewnia cerze nieskazitelny, naturalny wygląd. Przywraca jej promienność. Jedwabista formuła idealnie 
stapia się ze skórą i utrwala podkład. Obecne w pudrze kaolin i mika pochłaniają nadmiar sebum. Zawiera 
łagodzące podrażnienia ekstrakty z zielonej herbaty i kakaowca oraz Aloe Vera, który podtrzymuje efekt 
nawilżenia skóry.

Waga netto: 10 g

MATTMATT
NATURALNE
SKŁADNIKI

NATURALNE
SKŁADNIKI
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BRONZER PRASOWANY GLAMOUR BRAZIL I HAVANA

Bronzer prasowany Brazil oraz Havana to dwa z czterech wyjątkowych produktów do konturowania 
twarzy wchodzących w skład unikatowej kolekcji AFFECT i PRO MAKE UP ACADEMY.

Bronzer Havana posiada uniwersalny odcień z przewagą chłodnych tonów, matowe wykończenie i lekka 
konsystencja sprawiają, że idealnie sprawdza się zarówno do konturowania jak i ocieplania twarzy. 
Natomiast bronzer Brazil jest z delikatną przewagą ciepłych tonów. Produkt rozprowadza się z łatwością, 
pięknie łącząc się z innymi kosmetykami, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, 
jak i tych posiadających mniejsze doświadczenie w modelowaniu twarzy bronzerem. Odpowiednio 
nałożony ożywi bladą i pozbawioną koloru cerę, spowoduje, że twarz będzie wyglądała jak po 
kilkudniowym wypoczynku w pełnej słońca Brazylii.

Bronzer zamknięty jest w luksusowym różowo-złotym opakowaniu, dzięki któremu wygląda pięknie nie 
tylko na twarzy.

Waga netto: 9 g

MATT
KONTURUJĄCY

ROZŚWIETLACZ PRASOWANY SHIMMER RIO I LAS VEGAS

Rozświetlacz prasowany Rio i Las Vegas to dwa z czterech wyjątkowych produktów do konturowania twarzy 
wchodzących w skład unikatowej kolekcji AFFECT i PRO MAKE UP ACADEMY.

Inspirowany światłami tętniącego nocnym życiem miasta– rozświetlacz Rio posiada opalizujące różowe refleksy, 
które pięknie odbiją światło oraz sprawią, że twarz wygląda świeżo i promiennie. Natomiast rozświetlacz 
Las Vegas zapewnia złote wykończenie, które pięknie rozświetla twarz. Jest to produkt wielofunkcyjny, który 
świetnie sprawdzi się również jako róż lub cień do powiek na całą powiekę, lub do podkreślenia wewnętrznego 
kącika oka. Rozświetlacz zamknięty jest w luksusowym różowo-złotym opakowaniu, dzięki któremu prezentuje 
się pięknie nie tylko na twarzy, ale również na toaletce, czy w kosmetyczce.

Rozświetlacz tworzy idealny połączenie z bronzerami Havana i Brazil z kolekcji AFFECT i PRO MAKE UP.

Waga netto: 9 g

ROZŚWIETLAJĄCY
EFEKT

MIGOTANIA

H-0008 RIO

H-0009 LAS VEGAS

G-0009 HAVANA 

G-0010 BRAZIL



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
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9Poznajmy się C AFFECT Cosmetic

RÓŻ VELOUR BLUSH ON RÓŻ MINI ROSE TOUCH 

SILK

JEDWABISTY
EFEKT

SILK

JEDWABISTY
EFEKT KONTURUJĄCYKONTURUJĄCY

Prasowany róż Velour Blush On pięknie uzupełni makijaż, ożywi twarz i odejmie jej lat. Skóra będzie wyglądać 
na wypoczętą, pełną życia i promienną. Dzięki wysokiej pigmentacji wystarczy tylko delikatne muśnięcie 
pędzlem, dzięki czemu ładnie rozprowadzi się na policzku i pozostanie na nim przez cały dzień. Róż daje 
delikatne wykończenie, dobrze współgra ze skórą, co wpływa na długotrwały i naturalny efekt zdrowej 
cery. Produkt bazuje na naturalnych składnikach. Dostępny w wersji mini oraz w rozmiarze standardowym.

Waga netto: 10 g

Idealny produkt do modelowania kości policzkowych. Odpowiedni dobór składników w recepturze sprawia, 
że aplikacja produktu jest niezmiernie łatwa. Róż daje jedwabiste wykończenie, dobrze współgra ze skórą, 
co wpływa na długotrwały i naturalny efekt zdrowej cery. Produkt bazuje na naturalnych składnikach. 
Dostępny w wersji mini oraz w rozmiarze standardowym.

Waga netto: 3 g

R-0101
PEONY R-0001

MADELINE

R-0106
SPANISH ROSE

R-0102
THE ROSE 

R-0002
AMELIE

R-0107
DESERT ROSE

R-0104
FRENCH ROSE

R-0004
MICHELLE

R-0109
IRISH ROSE

R-0103
GARDEN ROSE

R-0003
CHARLOTTE

R-0108
MATURE ROSE

R-0105
YOUNG ROSE

R-0005
BRIGITTE

R-0006
CLARA

R-0110
LOVELY ROSE



C-0002 C-0003 C-0001
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TRANSPARENTNY PUDER SYPKI RYŻOWY  
MATT EFFECT

PUDER FIKSUJĄCY FIX&MATTTRANSPARENTNY PUDER PERŁOWY  
ROZŚWIETLAJĄCY 

Doskonały dwuskładnikowy transparentny puder ryżowy niezawierający 
konserwantów, minimalizuje możliwość wystąpienia alergii. Lekka 
i delikatna formuła pudru sprawia, że produkt szybko i bardzo dobrze 
wchłania się na skórze, nie pozostawiając efektu maski.  Połączenie miki 
oraz skrobi ryżowej daje idealne matowe wykończenie. Sprawdzi się 
zarówno w makijażu codziennym, jak i profesjonalnym.

Waga netto: 10 g

Dzięki zawartości skrobi ryżowej, daje większy efekt krycia 
i matowienia, niż puder ryżowy. Utrwala makijaż i sprawia, 
że utrzyma się on w nienaruszonym stanie przez cały dzień. 
Polecany w szczególności na wielkie wyjścia czy sesje fotograficzne. 
Doskonale sprawdza się u osób z problematyczną i przetłuszczającą 
się cerą. Nie przesusza skóry!  Jest transparentny, dzięki czemu 
pasuje do każdego odcienia skóry.

Waga netto: 10 g

To wyjątkowy i idealny produkt do cery wrażliwej oraz normalnej. 
Transparentny puder z perłowym wykończeniem dopasowuje się do koloru 
skóry, nie powodując przy tym efektu maski. Zawarte są w nim między 
innymi takie składniki jak, mika i tlenek cynku, które mają właściwości kryjące 
oraz matujące, a także dodatek perły, który nada skórze efekt delikatnego 
rozświetlenia makijażu. Puder zawiera w swojej formule olej avocado.

Waga netto: 10 g

MATT
SILK

JEDWABISTY
EFEKT

MATT
IDEALNE

WYKOŃCZENIEWODOODPORNYROZŚWIETLAJĄCY
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PROFESJONALNY UTRWALACZ MAKIJAŻU W SPRAYU

Profesjonalny produkt do utrwalania makijażu. Bezbarwna utrwalająca 
mgiełka do twarzy tworzy lekki niewidzialny film ochronny, który 
przedłuża trwałość oraz zabezpiecza makijaż przed ścieraniem 
i rozmazywaniem.
Utrwalacz sprawia, że makijaż nie znika w ciągu dnia, a jego kolory 
są żywe i nie blakną. Efekt utrwalenia makijażu utrzymuje się przez 
wiele godzin. Łatwy do zmycia preparatem do demakijażu.
Sposób użycia: nanieść równomiernie z odległości ok. 30 cm 
przy dokładnie zamkniętych oczach.

Pojemność: 150 ml

WODOODPORNY
IDEALNE

WYKOŃCZENIE

PUDER W PERŁACH

Twarz wykończona pudrem w perłach staje się promienna i rozświetlona, wygląda świeżo i młodo. Perły są bardzo 
wydajne. Dostępne w 2 wersjach: pastelowej – z dodatkami pereł w różnych odcieniach, nadadzą Twojej skórze 
niezwykłego blasku oraz zredukują przebarwienia. Brązującej – z dodatkiem czekoladowych pereł, dający 
efekt skóry muśniętej słońcem. Niezastąpiony w letnich makijażach.

Waga netto: 25 g

EFEKT
MIGOTANIA KONTURUJĄCY ROZŚWIETLAJĄCY

H-0101

H-0103



OCZY
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SILK

JEDWABISTY
EFEKT NAWILŻAJĄCY

GŁĘBOKI 
KOLOR

DŁUGOTRWAŁY
EFEKT

DŁUGOTRWAŁY
EFEKT

BAZA POD CIENIE LONG LASTING EFFECT FOR EYESHADOWS EXCITING LASHES MASCARA VOLUME

Baza pod cienie to nawilżająca baza, zapewniająca trwałość makijażu oka oraz wzmacnia intensywność 
koloru cieni. Baza zamknięta jest w czarnym plastikowym pudełeczku, zabezpieczona sreberkiem. 
Sama baza w pojemniku ma kolor delikatnie różowy, jednak po nałożeniu na powiekę staje się całkowicie 
niewidoczna. Łatwa i szybka w aplikacji sprawi, iż po nałożeniu powieka staje się wyjątkowo gładka. 
Gdy już raz ją zastosujesz, to na pewno nie będziesz mogła się bez niej obejść! Zobaczysz jak szybko  
i łatwo wykonasz piękny makijaż oka.

Waga netto: 14 g

Wyjątkowy tusz pogrubiający dający efekt ekstremalnej objętości oraz piękny, głęboki kolor. Posiada 
innowacyjną formułę, która zapewnia wyrazisty efekt, rzęsy są gęste i aksamitne, a tusz gładko rozprowadza 
się po całej długości rzęs. Tusz nie tworzy grudek, nie kruszy się i nie rozmazuje. Jego silikonowa szczoteczka 
precyzyjnie rozdziela rzęsy, zapewniając perfekcyjny makijaż. Tusz zawiera panthenol, który ma właściwości 
wzmacniające i pielęgnujące.

Waga netto: 10 g



14 www.affectcosmetics.com

GŁĘBOKI 
KOLOR

GŁĘBOKI 
KOLOR

DŁUGOTRWAŁY
EFEKT

DŁUGOTRWAŁY
EFEKT

PARTY ALL NIGHT MASCARA VOLUME, LENGTH AND CURL PROVOCATION MASCARA EXTRA VOLUME AND LENGTH

Innowacyjna mascara, która spektakularnie wydłuża, pogrubia i podkręca rzęsy, tworząc piękny wachlarz, 
nadający intensywności spojrzeniu. Jego unikalna formuła zwiera panthenol, który poprawi kondycje rzęs 
i podkreśli ich naturalne piękno. Tusz jest mocno napigmentowany, a dzięki silikonowej szczoteczce rzęsy 
są precyzyjnie rozdzielone, nie pozostawiając na nich grudek, zapewniając piękny i trwały makijaż.

Waga netto: 10 g

Doskonała mascara, która ekstremalnie pogrubia i wydłuża, nadając wyrazistości naturalnym rzęsom 
oraz maksymalnie zwiększa ich objętość i długość. Jego bogata formuła, która w swoim składzie zawiera 
panthenol, wzmocni rzęsy i poprawi ich kondycje. Dzięki silikonowej szczoteczce rzęsy są perfekcyjne 
rozdzielone i dokładnie pokryte na całej ich długości. Tusz zapewnia wysoką trwałość i jest mocno 
napigmentowany, co pozwala cieszyć się pięknym i wyrazistym spojrzeniem przez cały dzień.

Waga netto: 10 g



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
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CIEŃ PERŁOWY COLOUR ATTACK

EFEKT
MIGOTANIA

GŁĘBOKI 
KOLOR

P-0001 P-0002 P-0003 P-0004 P-0005 P-0006 P-0007 P-0008
GENTLE KISS SWEET CAROLINE HOPS BONBON WATERMELON AMAZING SKY LIZARD INDIGO

P-0009 P-0010 P-0011 P-0012 P-0013 P-0014 P-0015 P-0016
MELON BONE CRYSTAL CICADA SONG GRACEFUL WHITE SKYLARK MY PROMISE PLATINUM

P-0017 P-0018 P-0019 P-0020 P-0021 P-0022 P-0023 P-0024
SIREN VANILLA PAPER MARMALADE WAN CLOUDY SKY MORGENITE MINIMALISM

P-0025 P-0026 P-0027 P-0028 P-0029 P-0030
PEARL VIOLET NATURE MY ROSE HYACINTH TUSCANY IRIS

Główną ich zaletą jest bardzo wysoka jakość oraz mocna pigmentacja. Nasycenie kolorystyczne 
produktów pozwala na szybkie wykonanie pięknego, intensywnego makijażu dziennego, jak i wie-
czorowego. Cienie pokrywają powieki delikatną, perlistą poświatą, która bardzo subtelnie odbija 
światło. Cienie są wyjątkowe trwałe, utrzymują się na powiekach przez wiele godzin, nie tracą swojej 
intensywności. Bardzo łatwo się aplikują, dobrze ze sobą łączą, ładnie blendują i nie osypują, a do 
tego pięknie pachną zieloną herbatą. Dzięki cieniom perłowym dodasz swoim oczom pięknego 
blasku i świeżego spojrzenia.

Waga netto: 2,5 g



CIEŃ MATOWY COLOUR ATTACK

Wysokiej jakości cienie przeznaczone zarówno do dziennego, wieczorowego, jak i profesjonalnego makijażu. Są głęboko napigmentowane, pięknie się blendują i tworzą równomierne przejścia. Znakomicie przylegają 
do powieki nie obciążając jej oraz posiadają minimalną ilość surowców olejowych. Zawarte w nich minerały zwiększają przyczepność, a co za tym idzie zapewniają znakomitą trwałość. Cienie utrzymują się na powiekach 
przez cały dzień w idealnym stanie, nie tracąc intensywności. Dzięki niepowtarzalnym kolorom i odrobiną wyobraźni, możemy stworzyć mnóstwo różnorodnych makijaży dziennych i wieczorowych. Matowe cienie 
sprawią, że oczy każdej kobiety będą piękniejsze, a spojrzenie hipnotyzujące. Dodatkowym atutem jest subtelny ekskluzywny zapach oraz sproszkowana masa perłowa, która chroni skórę przed przedwczesnym 
starzeniem. Nasze cienie matowe sprawdzą się zarówno w kufrze wizażysty, jak i amatorek makijażu.

Waga netto: 2,5 g

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
DO PALETKI MAGNETYCZNEJ
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GŁĘBOKI 
KOLOR

MATT
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M-0001 M-0002 M-0003 M-0004 M-0005 M-0006 M-0007 M-0008 M-0009 M-0010 M-0011 M-0012 M-0013 M-0014 M-0015
OLD TIMES LAVENDER SAND CHABER INCOGNITO SUMMER DAY LOVE GREEN EYE SCOTCH MIST MORNING MIST JUST PINK SPRING RAIN BRONZITE SUN AFTERGLOW

M-0016 M-0017 M-0018 M-0019 M-0020 M-0021 M-0022 M-0023 M-0024 M-0025 M-0026 M-0027 M-0028 M-0029 M-0030
KIWI DELICATE GRAY SUBTLE TOUCH SPANISH LOVE LITTLE PRINCES BLUE RIVIERA SPANISH NIGHT CANDY PINK LIME WHITE GINGER LIGHT GREEN VIOLET DELIGHT DEEP FLOWER PINK

M-0031 M-0032 M-0033 M-0034 M-0035 M-0036 M-0037 M-0038 M-0039 M-0040 M-0041 M-0042 M-0043 M-0044 M-0045
SWEETY SUNNY MANDARIN ILLUSION CHAMPAGNE DAY DREAMER WARM UP WONDERLAND KISS THE SUN NUDE BY DAY DARK GRAY WOMAN IN PINK CANDY GIRL CAT EYE EVENING CLOUDS STONE STATUE

M-0046 M-0047 M-0048 M-0049 M-0050 M-0051 M-0052 M-0053 M-0054 M-0055 M-0056 M-0057 M-0058 M-0059 M-0060
PARADISE LILA’S LOVE MEMORIES APPLE VIVID PINK NUT PANNA COTTA CLASSIC BROWN CROCUS SEA CHOCOLATE GRASS MOON STONE ONYX CASABLANCA

M-0061 M-0062 M-0063 M-0064 M-0065 M-0066 M-0067 M-0068 M-0069 M-0070 M-0071 M-0072 M-0073 M-0074 M-0075
BISCUIT CORAL RUBELLITE VIRTUOSO HAVE A DREAM GOOD LOOK LOLLY PINK FIRST DAY PISTACHIO MYSTIC RED STRONG NUDE BLUE LAGUNE MORNING COFFEE SOLDIER GREEN WALK AT NIGHT

M-0076 M-0077 M-0078 M-0079 M-0080 M-0081 M-0082 M-0083 M-0084 M-0085 M-0086 M-0087 M-0088 M-0089 M-0090
AMORE ALBATROS DAYTIME MORNING BREATH VENUS AUTUMN FRAPPE LIGHT CORAL MAGIC ROSE TURQUISE ROYAL PURPLE PURPLE RAIN NIGHT GRAY POWDER PINK PEAR

M-0091 M-0092 M-0093 M-0094 M-0095 M-0096 M-0097 M-0098 M-0099 M-0100 M-0111 M-0112 M-0113 M-0114 M-0115
COSMOS PINK LADIES HORIZON GRAY AQUA FUCHSIA MAGIC NIGHT SUNNY DAY YELLOW JUICE ORANGE KISSES OF FIRE LEAF LOVE LETTER THE SECRET GARDEN CHERRY PLUM



CIEŃ FOLIOWY COLOUR ATTACK

Dają na powiece charakterystyczny metaliczny połysk, który dodaje oczom pięknego blasku. Konsystencja cieni jest niezwykle miękka, a dzięki obecności kaolinu nie sprawiają problemu w aplikacji. Wystarczy odrobina, 
aby nadać piękne krycie powiece oraz jedwabiste wykończenie. Cienie mają genialny pigment i w zależności od zamierzonego efektu końcowego, możemy uzyskać subtelny odcień lub totalnie napigmentowany błysk.  
Cienie utrzymują się na powiekach przez wiele godzin, nie tracąc przy tym swojej cudownej intensywności. Cień możemy nakładać bezpośrednio na powiekę, stosować z bazą lub również pobawić się w aplikację 
na mokro. Dodatkowym atutem jest subtelny, ekskluzywny zapach oraz sproszkowana masa perłowa, która chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem. Bogata gama pięknych i różnorodnych kolorów, pozwoli 
nam na wyczarowanie delikatnych makijaży dziennych, romantycznych makijaży ślubnych oraz spektakularnych makijaży wieczorowych na wielkie wyjścia. 

Waga netto: 2,5g

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
DO PALETKI MAGNETYCZNEJ
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EFEKT
MIGOTANIA

GŁĘBOKI 
KOLOR
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Y-0001 Y-0002 Y-0003 Y-0004 Y-0005 Y-0006 Y-0007 Y-0008 Y-0009 Y-0010 Y-0011 Y-0012 Y-0013 Y-0014 Y-0015
SURPRISE IVORY PRIMA BALERINA SCARLET SILVER MOON ANGEL SAPPHIRE LET’S PARTY GRAPHITE STAR STONE FOREVER YOUNG BALLET PINK VIBRANT VIOLET NOIR SATIN MADEMOISELLE

Y-0016 Y-0017 Y-0018 Y-0019 Y-0020 Y-0021 Y-0022 Y-0023 Y-0024 Y-0025 Y-0026 Y-0027 Y-0028 Y-0029 Y-0030
AMETHYSTE DESERT ROSE FRENCH KISS SEASIDE PARTY GOLDEN ECLIPSE WALTZ MINT SPARKLING PLUM LONLY ISLAND RUBY STAR WILD WORLD KHAKI CUBA

Y-0031 Y-0032 Y-0033 Y-0034 Y-0035 Y-0036 Y-0037 Y-0038 Y-0039 Y-0040 Y-0041 Y-0042 Y-0043 Y-0044 Y-0045
LULLABY MOUNTAIN TOFFEE CHOCOLATE BROWN MAMAMIA DREAMER BLUE DIAMOND FOXY INFINITY ADRIATIC EMERALD AMORE MIO GIRLFRIEND BURGUNDY MY PALACE

Y-0046 Y-0047 Y-0048 Y-0049 Y-0050 Y-0051 Y-0052 Y-0053 Y-0054 Y-0055 Y-0056 Y-0057 Y-0058 Y-0059 Y-0060
CELEBRATION CLEOPATRA BLUE SKY VAMPIRE ELECTRIC YELLOW LEMON APERITIF AMARANT MAKE BELIEVE LIGHT AMETHYSTE JUNGLE VELVET SORBET BLUE JEANS FUNKY

Y-0061 Y-0062 Y-0063 Y-0064 Y-0065 Y-0066 Y-0067 Y-0068 Y-0069 Y-0070
SNOW WERONA BOLOGNA MILAN PORTOFINO FERRARA AGRIGENTO SORRENTO VICENZA SAN REMO



DOSTĘPNY RÓWNIEŻ JAKO ZAPAS  
DO PALETKI MAGNETYCZNEJ
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WODOODPORNY

CIEŃ DO BRWI SHAPE&COLOUR

Zostały specjalnie stworzone w różnych kolorach, aby idealnie podkreślić każdy kolor brwi oraz nadać 
im wymarzony kształt, a odpowiednia stylizacja brwi sprawi, że twarz nabierze odpowiedniego kształtu 
i charakteru. Cienie oparte są na formule, która w swoim składzie zawiera wodę, dzięki czemu cień nie osypuje 
się, a jego aplikacja jest bardzo łatwa. Brwi stają się wyraziste, a intensywny kolor utrzymuje się na brwiach 
przez długi czas. Obecność stearynianu magnezu polepsza przyczepność, a razem z nylonem zwiększają 
poślizg. Dodatkowo specjalna formuła cieni wpływa na matowe wykończenie i jedwabisty efekt, jak również 
wykazuje właściwości nawilżające i kojące. Cienie można ze sobą mieszać, uzyskując niepowtarzalny kolor.

Waga netto: 2,5 g

GŁĘBOKI 
KOLOR

LIGHT

MEDIUM

DARK
MATT

Wodoodporna pomada do brwi o masełkowo-kremowej konsystencji, w szybki sposób pozwoli nadać brwiom 
odpowiedni kształt i kolor, wypełni przestrzeń między włoskami oraz utrwali kierunek ich wzrostu. Produkt 
łatwo się aplikuje, jest niezwykle trwały i odporny na ścieranie, jak również bardzo wydajny. Efekt można 
stopniować według własnego gustu, od naturalnego do bardziej intensywnego. Produkt posiada wysoki stopień 
pigmentacji i gwarantuje matowe wykończenie, dlatego idealnie nadaje się do wyrazistego makijażu oka. Pięknie 
wyprofilowane brwi sprawiają, że spojrzenie wygląda bardziej intrygująco, a twarz nabiera nowego charakteru.
Pomada dostępna jest w trzech naturalnych kolorach:

1. Light – chłodny brąz
2. Medium – ciepły brąz
3. Dark – ciemny brąz

Waga netto: 5 g
S-0001 S-0002 S-0003

MEDIUM BROWN BLONDE

S-0004 S-0005 S-0006
ASH DARK WOOD

S-0007 S-0008 S-0009
BRUNETTE

S-0010

WODOODPORNA POMADA DO BRWI EYEBROW POMADE WATERPROOF

DOSTĘPNE KOLORY



EFEKT
MIGOTANIA

GŁĘBOKI 
KOLOR
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To intensywne i różnorodne kolory pigmentów do powiek, które pozwolą wyczarować 
zarówno delikatny, romantyczny makijaż, jak i intensywny look nasycony kolorem. 
Każdy z pigmentów posiada bardzo mocną pigmentację, dlatego są bardzo wydajne. 
Można aplikować je na sucho i mokro, są niezwykle trwałe i doskonale się ze sobą blendują. 
Dają niesamowity blask i podbijają kolor cienia, na który je nałożymy. Wykorzystanie 
pigmentów w makijażu sprawi, że stanie się on niepowtarzalny, olśniewający i pięknie 
wyeksponowany.

Waga netto: 2 g

CIEŃ SYPKI CHARMY PIGMENT

N-0101 N-0102 N-0103 N-0104 N-0105 N-0106 N-0107 N-0108
EARTH GREEN COBALT TURQUISE DARK GREEN TERRACOTA GOLD FLASH BROWN BLACK PALE MINT DEEP FUCHSIA

N-0109 N-0110 N-0111 N-0112 N-0113 N-0114 N-0115 N-0116
BRIGHT PURPLE LIGHT BROWN MAY GREEN MIDDLE RED OLIVE GREEN PERMANENT GREEN PINK GOLD BRIGHT LILAC

N-0117 N-0118 N-0119 N-0120 N-0121 N-0122 N-0123 N-0124
BLACKBERRY LITTLE STONE WHITE GREY WHITE POLISH DESERT DEEP GOLD YELLOW OCHRE SNOW FLAKE

N-0125 N-0126 N-0127 N-0128 N-0129 N-0130 N-0131 N-0132
SEAMLESS GOLDEN PALE BROWN LIGHT SAND DARK TERRACOTA MAGNOLIA CINAMON TOUCH COFFEE NUT CHROMIUM GREEN

N-0133 N-0134 N-0135 N-0136 N-0137 N-0138 N-0139 N-0140
DEEP RED SECRET BLACK MIDDLE PINK LIGHT VIOLET OCEANIC BLUE RED WHINE COBALT GREEN CRAZY RED

N-0141 N-0142 N-0143 N-0144 N-0145 N-0146 N-0147 N-0148
COPPER WARMING WHITE RED MAGENTA POMPEIAN RED GALAXY ORANGE GLAZE GREEN GOLD CHAMELEON 

N-0149 N-0150 N-0151
LIGHT TREE SANDAL TREE CREAM MUFFIN
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EFEKT
MIGOTANIA

GŁĘBOKI 
KOLOR

ZESTAW CIENI SYPKICH CHARMY PIGMENT

To intensywne pigmenty do powiek, które dostępne są w wielu zestawach, połączone w 3 różne kolory. Pozwalają 
wyczarować zarówno delikatny romantyczny makijaż, jak i intensywny look nasycony kolorem. Można aplikować 
je na sucho i mokro, są niezwykle wydajne i trwałe, doskonale się ze sobą blendują. Każdy z kolorów daję 
niesamowity blask i podbija kolor cienia, na który jest nałożony. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać, dodając 
makijażowi olśniewającego blasku.

Waga netto: 6 g

To kolekcja sypkich pigmetów do powiek, których nazwy inspirowane są znakami zodiaku. Zawiera 
12 sypkich, unikatowych i efektownych cieni, które zmieniają się w zależności od padającego światła. 
Każdy z cieni jest bardzo mocno napigmentowany, co oznacza, że wystarczy niewielka ilość produktu, 
aby uzyskać zamierzony efekt. Po nałożeniu doskonale się rozprowadzają, pięknie łączą i idealnie blendują 
oraz zapewniają bardzo dobre krycie. Nasze pigmenty doskonale sprawdzą się jednocześnie w makijażu 
oczu, ust oraz całego ciała, idealne będą przy makijażu artystycznym. 
Jeżeli jesteś spokojnym i opanowanym Wodnikiem – Aguarius, możesz postawić na delikatny, jednokolorowy 
i rozświetlający makijaż oka. Jeżeli bliżej Ci do dumnego o silnej osobowości lwa – Leo, możesz wybrać mocny, 
nieoczywisty kolor opalizującej lili i zieleni.

Waga netto: 1 g

N-0005 CHARMING ORIENT

N-0003 NIGHT QUEEN

N-0006 RIO CARNIVAL

N-0004 BLUE LAGUNE

N-0007 PROVANCE HOLIDAY

CIEŃ SYPKI CHARMY PIGMENT ZODIAC SIGNS

N-0152 N-0153 N-0154 N-0155
CAPRICORN AQUARIUS PISCES ARIES

N-0156 N-0157 N-0158 N-0159
TAURUS GEMINI CANCER LEO

N-0160 N-0161 N-0162 N-0163
VIRGO LIBRA SCORPIO SAGITTARIUS

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

N-0001 INDIAN SPACE N-0002 WEDDING STORY



MATT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT

MATT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
EFEKT

SMOKEY
GŁĘBOKI 

KOLOR
GŁĘBOKI 

KOLOR
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KREDKA DO OCZU INTENSE COLOUR KREDKA DO OCZU BLACK SMOKEY

Miękka i komfortowa w aplikacji kredka do oczu, która pozostaje na powiece w nienaruszonym stanie 
przez wiele godzin, bez rozmazywania i kruszenia się. Kredka do oczu dostępna jest w jedenastu 
pięknych, mocno napigmentowanych kolorach, dzięki którym uzyskasz intensywny i głęboki kolor. 
Kredka również dzięki łatwej aplikacji, pozwala na uzyskanie precyzyjnego rysunku na powiece, 
który znakomicie podkreśli spojrzenie, wydobędzie z niego blask i nada mu wyrazistości. 
Kredka do oczu Intense Colour to kredka do zadań specjalnych!

Waga netto: 1,2 g

Kredka za pomocą której, wyczarujesz piękny i wyraźny makijaż smokey eyes. Kredka posiada idealnie kremową 
konsystencję, jest bardzo łatwa w aplikacji, dobrze przylega do powieki i świetnie łączy się z cieniami. Głęboki 
kolor kredki oraz bardzo dobra pigmentacja, dają dobre krycie oraz możliwość stopniowania intensywności w za-
leżności         od zamierzonego efektu. Kredka posiada gąbeczkę, która pozwala uzyskać efekt przydymionych oczu.

Waga netto: 1 g

DOSTĘPNE KOLORY
DOSTĘPNE KOLORY

BROWN

SPARKLING

PLUM

TURQUOISE

LIME

WHITE

BEIGE

NAVY

CHOCOLATE

GLITTER BLACK

GRAPHITE



MATT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
GŁĘBOKI 

KOLORWODOODPORNY
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
GŁĘBOKI 

KOLOR
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WODOODPORNY EYELINER W PISAKU KREDKA DO BRWI SHAPE&COLOUR

To prosty i wygodny liner w pisaku, który umożliwia wykonanie szybko i sprawnie precyzyjnej kreski 
na powiekach. Kreska namalowana pisakiem jest trwała i błyskawicznie schnie, nie rozmazując się. 
Dzięki formule intensywnie nasyconej pigmentami, kreska na powiece doda spojrzeniu wyjątkowej 
głębi i optycznie powiększy oko.

Waga netto: 1,2 g

Kredka, która w perfekcyjny i szybki sposób pozwala nadać brwiom odpowiedni kształt. Na końcu kredki 
znajduje się szczoteczka, która idealnie wyczesze i zdyscyplinuje brwi przed rozpoczęciem wykonania 
makijażu. Kredka utrzymuje się na brwiach przez wiele godzin, dzięki czemu brwi będą dobrze prezentować 
się przez cały dzień.

Waga netto: 1,2 g

DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY

NAVY

LIGHT BROWN

GRAPHITE

BLACKBROWN

DARK BROWN

BLACK



USTA



MATT

MATT

E
WITAMINA E

E
WITAMINA E

GŁĘBOKI 
KOLOR

DŁUGOTRWAŁY
EFEKT

GŁĘBOKI 
KOLOR
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POMADKA TWIST-UP COLOUR LIPSTICK MATUJE I ODŻYWIA POMADKA SATIN LIPSTICK

Nawilżająca pomadka – balsam w sztyfcie 2 w 1. Lekka odżywcza formuła nadaje ustom piękny kolor i połysk, 
łączy funkcję błyszczyka i pomadki. Równomiernie pokrywa usta, zapewnia idealnie matowy i długotrwały efekt 
oraz idealną gładkość ust. Odżywcze masło shea, witamina E i olejek roślinny intensywnie nawilżają i pielęgnują 
usta. Pomadka posiada orzeźwiającą konsystencję i piękne żywe kolory, które zapewnią spektakularny efekt 
całego makijażu.

Waga netto: 3 g

To hybryda pigmentu i pudru matującego. Nadaje ustom nasycony kolor i matowe wykończenie.  
Olej macadamia i masło kakaowe skutecznie odżywia i natłuszcza skórę ust. Nadaje im miękkość  
oraz elastyczność, zapobiegając ich nadmiernemu przesuszeniu. Witamina E nawilża i pielęgnuje usta. 
Świetnie nadaje się na wielkie wyjście, ponieważ utrzymuje się długo na ustach i nie podkreśla suchych 
skórek. Jest dostępna w 14 odcieniach. 

Waga netto: 4,1 gDOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY

MAGENTA
EXPECTATION

STRANGER

FUCHSIA

FLAMES OF LOVE

INVICTUS

ROSE DELICIOUS PASSIONATA

PAPAYA
PARADISE

INCOGNITO

CLASSIC
SURPRISE

TUSCANY CONFIDENCE

DEEP AFFECTION

FLAMENCO
INSOMNIA

LOLLIPOP

MALLOW

SIMPLE PLAN

GLAMOROUS



MATT MATT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
GŁĘBOKI 

KOLOR
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POMADKA LIQUID LIPSTICK SOFT MATTE

Płynna pomadka zapewniająca perfekcyjne matowe i trwałe wykończenie bez efektu wysuszenia ust.  Kremowa 
konsystencja i wygodny precyzyjny aplikator pozwalają uzyskać piękne, pełne krycie bez konieczności użycia 
konturówki. Zawarty w składzie olej arganowy wykazuje działanie łagodzące i regeneracyjne oraz odżywia 
delikatną skórę ust. Olej z awokado głęboko wnika w skórę oraz absorbuje promienie UV.
Dostępna zarówno w soczystych kolorach, jak również w klasycznych odcieniach nude.

Pojemność: 5 ml  

KREDKA DO UST SHAPE&COLOUR

Kredka idealnie obrysowuje linię ust, co umożliwia szybkie i łatwe wykonanie idealnego makijażu, a aksamitna 
konsystencja zapewnia trwały efekt na wiele godzin. 

Waga netto: 1,2 g

DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

NUDE
MADNESS

NUDE BEIGEHARMONY

FOGGY PINK
COTTON CANDY

MAGENTA

PERFECT BALANCE

ROYA REDZEN

NIRVANA

BORDONOSTALGY

WILD ROSE
SIMPLICITY

MYSTERIOUS WAYS

WILD POPPIES
HIGH HEELS



MATT
DŁUGOTRWAŁY

EFEKT
GŁĘBOKI 

KOLOR
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POMADKA 6 MINI LONG-LASTING LIQUID LIPSTICKS

Lekkość i maksymalny efekt – dzięki limitowanej edycji pomadek Mini Long-lasting Liquid Lipsticks to możliwe!
Po nałożeniu pomadki, odczekaj kilka sekund i ciesz się matowym, długotrwałym wykończeniem. Specjalna formuła zapobiega wysuszaniu i lepkości ust. Idealnie dobrany zestaw kolorów, pozwoli Ci stworzyć look na każdą okazję, 
a poręczny aplikator zapewni łatwe i precyzyjne nałożenie. Dodatkowym atutem jest wielkość, dzięki której zmieścisz swój ulubiony kolor w każdej torebce.

Pojemność: 6 x 1,8 ml

DOSTĘPNE KOLORY

EXOTIC KISS

REBEL LIPS

REAL BEAUTY

CRAZY ABOUT NUDE

LOLA LOLA

GLAMOUR LOOK



PALETY
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PALETA CIENI PRASOWANYCH SWEET HARMONY

MATT
EFEKT

MIGOTANIA
GŁĘBOKI 

KOLOR

Paleta cieni prasowanych z kolekcji SWEET HARMONY to najnowsze dzieło firmy AFFECT  
i KAROLINY MATRASZEK.
Ta niezwykła paleta to kompozycja 12 doskonałych cieni w chłodnej tonacji, które dzięki swojej zniewalającej 
pigmentacji i harmonijnemu połączeniu kolorów, pozwolą na wykonanie naturalnego i świeżego makijażu 
w stylu boho, a także na  olśniewający, kontrastowy i odważny makijaż w stylu fashion. Cienie znakomicie 
rozprowadzają się  i perfekcyjne ze sobą blendują, a dodatkowo bardzo długo  utrzymują na powiekach.

Waga netto: 24-30 g

MATT
EFEKT

MIGOTANIA
GŁĘBOKI 

KOLOR

Paleta cieni prasowanych In the Spotlight to kompozycja dwunastu idealnie dobranych kolorów, 
mocno napigmentowanych, które idealnie się blendują, a jej różnorodne formuły zaskoczą Cię swoim 
wykończeniem. W jej skład wchodzi dziesięć intensywnych, matowych cieni oraz dwa niezwykle efektowne 
cienie, zachwycające połyskiem.  Dzięki tej palecie stworzysz różne warianty makijażu, począwszy od 
makijażu dziennego, a kończąc na spektakularnym makijażu wieczorowym. 
Paleta została stworzona z pasją przy współpracy z Karoliną Matraszek i Danielem Sobieśniewskim  
z Pro Make Up Academy i przez wiele osób uważana jest za najlepszą paletę roku 2019.
A zatem stań w świetle reflektorów razem z paletą In The Spotlight!

Waga netto: 24-30 g

PALETA CIENI PRASOWANYCH IN THE SPOTLIGHT



MATT
IDEALNE

WYKOŃCZENIE
GŁĘBOKI 

KOLOR

MATT
GŁĘBOKI 

KOLOR
EFEKT

SMOKEY
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PALETA CIENI PRASOWANYCH NATURALLY MATT

Paleta Naturally Matt to absolutny must-have każdej kobiety, przez wielu wizażystów nazwana paletą 
idealną. Nie bez powodu została doceniona jako MUST HAVE – KOSMETYK ROKU 2017 przez prestiżowy 
magazyn Make-Up Trendy. Paleta stworzona jest z dziesięciu aksamitnie matowych cieni, o idealnej 
konsystencji, które bardzo łatwo się nakłada, a ich blendowanie to czysta przyjemność. Cienie nie osypują 
się, nie robią plam i utrzymują się wiele godzin na powiece. Kolory są znakomicie napigmentowane,  
a ich dobór harmonijny i przemyślany pasuje do każdego typu urody. 
Paleta jest na tyle uniwersalna, że nadaje się zarówno do naturalnego, codziennego makijażu,  
jak i do wykonania smoky eye. 

Waga netto: 18-25 g

PALETA CIENI PRASOWANYCH PURE PASSION

Paleta cieni prasowanych Pure Pasion to kompozycja dziesięciu idealnie dobranych cieni o neutralnych 
kolorach dla każdego kto ceni sobie produkty najwyższej jakości. Cienie charakteryzuje bardzo wysoka 
pigmentacja, brak osypywania się, ogromna łatwość aplikacji i super przyczepność. Paletką możemy 
wyczarować zarówno naturalny, dzienny makijaż, jak i mocniejszy wieczorowy efekt. Ponadto idealnie 
nadaje się do klasycznych makijaży ślubnych. 
Przemyślany dobór kolorów oraz tonacji, niska waga palety, a także formuły umożliwiające perfekcyjne 
blendowanie czynią z niej niezaprzeczalnie MUST HAVE – KOSMETYK ROKU 2018, jak i następnych 
sezonów, czego wynikiem jest otrzymanie również nagrody Love Cosmetics Awards 2019.

Waga netto: 18-25 g



PALETA CIENI PRASOWANYCH PARTY ALL NIGHT

MATT
EFEKT

MIGOTANIA
GŁĘBOKI 

KOLOR
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Paleta Party All Night to cudowna gama kolorów, która umożliwi stworzenie ekstrawaganckiego 
makijażu oczu. Paleta składa się z dziesięciu cieni o różnorodnej strukturze, w której skład wchodzą piękne 
cienie matowe, cienie perłowe oraz cudownie kremowe cienie foliowe. Wszystkie cienie są doskonale 
napigmentowane, dobrze się ze sobą łączą i idealnie blendują. Cienie uzupełnione są w sproszkowaną perłę, 
która chroni powieki przed zbyt szybkim starzeniem. Dzięki tak wyjątkowemu zestawieniu kolorów możemy 
wyczarować mocny, wieczorowy makijaż, jak również subtelny i jednocześnie lśniący makijaż dzienny.

Waga netto: 18-25 g

MATT
EFEKT

MIGOTANIA
GŁĘBOKI 

KOLOR

PALETA CIENI PRASOWANYCH EVENING MOOD

Paleta Evening Mood to paleta dziesięciu profesjonalnych cieni stworzona z myślą zarówno o profesjonalistach, 
jak i amatorach. Zawiera 10 świetnie napigmentowanych cieni o kremowej konsystencji, które sprawiają, 
że malowanie oczu przy użyciu tej palety to prawdziwa przyjemność. W palecie znajdują się trzy duochromy 
– mieniące się cienie, oraz siedem matów. Połączenie kolorystyczne cieni zapewnia pełną dowolność 
w wykonywaniu makijażu od stonowanego do ekstrawaganckiego efektu.

Waga netto: 18-25 g



MATT MATT
EFEKT

MIGOTANIA
GŁĘBOKI 

KOLOR
EFEKT

MIGOTANIA
GŁĘBOKI 

KOLOR
EFEKT

SMOKEY

33Poznajmy się C AFFECT Cosmetic

PALETA CIENI PRASOWANYCH PROVOCATION PALETA CIENI PRASOWANYCH SMOKY AND SHINY

Paleta Provocation to niezwykłe kolory dziesięciu cieni o różnorodnej strukturze, które podbiły serca 
makijażystów w Polsce i na cały świecie. Znajdziemy tu cudne cienie matowe, które idealnie się blendują, 
cienie foliowe, które dają piękny metaliczny połysk oraz cienie perłowe, które tworzą wyjątkowy subtelny 
blask. Wszystkie cienie są bardzo mocno napigmentowane, nie osypują się i utrzymują na powiekach 
wiele  godzin. Paleta ta jest niewątpliwie ciekawą propozycją do wykonania pięknych artystycznych 
makijaży oraz dla wszystkich kobiet, które lubią kolorowy i spektakularny look. 

Waga netto: 18-25 g

Paleta Smoky and Shiny to wysokiej jakości paleta, która zawiera dziesięć mocno nasyconych pigmentem 
cieni, dzięki którym kolor jest wyjątkowo trwały. Odpowiednio dobrane proporcje surowców sprawiają, 
że cienie nie osypują się, są bardzo wygodne w aplikacji i dają piękne, jedwabiste wykończenie. Idealnie 
dobrane cienie nadają się do wykonania mocnego, seksownego, wieczorowego smoky eyes gdzie chcemy 
zachwycić oryginalnością, jak w również delikatniejszej wersji smoky na dzień, gdzie chcemy wyglądać 
niezwykle promiennie. Dodatkowo cienie w palecie wspaniale pachną, a sproszkowana masa perłowa 
zapobiega przedwczesnemu starzeniu się delikatnej skóry powiek.

Waga netto: 18-25 g
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PALETA CIENI PRASOWANYCH DO BRWI COLOUR BROW COLLECTION  

MATT
GŁĘBOKI 

KOLOR

Specjalnie stworzona paleta do brwi Colour Brow Collection sprawi, że każde brwi będą idealne, a makijaż 
dopracowany. W palecie znajduje się 10 specjalnie dobranych, profesjonalnych cieni do każdego rodzaju 
karnacji, które nadadzą im subtelny kolor. Cienie do brwi oparte są na formule, która w swoim składzie 
zawiera wodę, co powoduje, że cienie się nie osypują, a kolor staje się intensywny. Obecność stearynianu 
magnezu polepsza przyczepność, a razem z nylonem zwiększają poślizg, a co za tym idzie, aplikacja staje 
się łatwa i przyjemna. Dodatkowo specjalna formuła cieni wpływa na matowe wykończenie i jedwabisty 
efekt, jak również wykazuje właściwości nawilżające i kojące.  Brązowe barwy możesz ze sobą mieszać, 
uzyskując niepowtarzalny kolor.

Waga netto: 18-25 g

MATT
GŁĘBOKI 

KOLOR
EFEKT

MIGOTANIA

Paleta cieni prasowanych Nude by Day to kompozycja 10 cieni, zawierających odcienie delikatnych róży, 
beży, brązów oraz mocny fioletowy kolor. Cienie są bardzo dobrze napigmentowane, łatwe w aplikacji, 
nie osypują się, dają jedwabiste wykończenie oraz znakomitą trwałość. Z paletką każdy stworzy zarówno 
codzienny, subtelny makijaż dzienny, jak i wyjątkowy look na specjalne okazje. Idealne połączenie 
delikatnych kolorów sprawiło, że paleta ta jest często wykorzystywana w wykonywaniu klasycznych 
makijaży ślubnych. Cienie nie tylko zapewnią cudowny wygląd każdej z nas, ale też dzięki sproszkowanej 
masie perłowej zadbają o kondycję naszej skóry.

Waga netto: 18-25 g

PALETA CIENI PRASOWANYCH NUDE BY DAY
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PALETA DO KONTUROWANIA CONTOUR MAKEUP PALETTE

Paleta do konturowania Contour Makeup Palette to idealna paleta, która pozwala na precyzyjne, trójwymiarowe 
modelowanie twarzy bez efektu sztuczności. We wnętrzu palety znajdują się trzy produkty, które są niesamowicie 
miękkie i aksamitne, a praca z nimi to sama przyjemność. 
1. Puder do konturowania, który pięknie podkreśla nasze kości policzkowe.
2. Puder do rozjaśniania, który delikatnie rozjaśnia, dając efekt trójwymiarowej i wygładzonej twarzy.
3. Rozświetlacz, który pięknie odbija światło i robi efekt zdrowej, świetlistej skóry.
Uniwersalne połączenie odcieni sprawia, że kolory nadają się praktycznie do każdego typu urody, a co więcej, 
intensywność efektu można stopniować. W środku palety, jak i na jej odwrocie znajdziemy instrukcje  
jej nakładania.

Waga netto: 18-25 g

MATT
EFEKT

MIGOTANIA KONTURUJĄCY ROZŚWIETLAJĄCY KONTURUJĄCY ROZŚWIETLAJĄCY
EFEKT

MIGOTANIA

Paleta do konturowania z kolekcji SWEET HARMONY to najnowsze dzieło firmy AFFECT  
i KAROLINY MATRASZEK. 
Paleta zawiera idealny zestaw kosmetyków do precyzyjnego, trójwymiarowego modelowania twarzy. 
W palecie znajduje się uniwersalny bronzer o ciepłych tonach, który pięknie podkreśli kości policzkowe, 
róż pasujący do każdego typu cery, oraz rozświetlacz o intensywnym, świeżym i różowym połysku, 
który pięknie odbije światło. Intensywność produktów w zależności od zamierzonego efektu, można 
stopniować. Paleta sprawdzi się zarówno u profesjonalistów, jak i u osób, które dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z makijażem.
Produkt idealnie komponuje się z naszą nową Paletą cieni SWEET HARMONY.

Waga netto: 15-18 g

PALETA DO KONTUROWANIA CONTOUR PALETTE 2
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PALETA ALUMINIOWA GLOSSY BOX

Pusta paleta na macie magnetycznej pozwala na samodzielny wybór kosmetyków do makijażu. Paleta mieści 
zarówno wkłady cieni, jak i pudrów i bronzerów. Paleta wykonana jest z aluminium, jest bardzo poręczna,  
a na jej wieczku widnieje piękny nadruk. Dzięki niej, można samemu skomponować swoją idealną paletę.

PALETA KAMUFLAŻY FULL COVER

Paleta kamuflaży Full Cover to niezbędny kosmetyk, który powinien znaleźć się w każdej kosmetyczce. Idealnie 
dobrane odcienie kamuflaży pozwolą na zniwelowanie różnych niedoskonałości oraz ujednolicić cerę.
Kamuflaże zamknięte są w wygodnej do trzymania w ręku paletce, dzięki czemu wykonywanie makijażu 
staje się łatwiejsze. Kamuflaże mają kremową konsystencję co pozwala na ich łatwą aplikację, a ponadto 
doskonałe krycie. W paletce zamknięte są takie kolory jak żółty, zielony i fioletowy, które dedykowane są 
odpowiednim zmianom na skórze. Kamuflaż zielony pozwoli na ukrycie zaczerwienienia twarzy, kamuflaż 
fioletowy pomoże przy zakryciu żółtych odcieni, natomiast kamuflaż żółty neutralizuje fioletowe cienie 
pod oczami oraz zakryje krostki.
Jest wodoodporny, nie ściera się, nie wysusza skóry, tuszuje przebarwienia, zasinienia, zaczerwienienia, 
blizny. Idealnie sprawdzi się również przy modelowaniu twarzy.

Waga netto: 18-25 g

MATT
REDUKCJA

ZACZERWIENIEŃWODOODPORNY
MOCNE
KRYCIE



AKCESORIA
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PUDEŁKO PREZENTOWE APLIKATOR DO BLENDOWANIA 3D CEKINOWA KOSMETYCZKA BLACK SWAN

Szukasz najlepszego pomysłu na prezent? Nasze pudełko prezentowe 
z kosmetykami AFFECT sprawi przyjemność każdej kobiecie. Pudełko 
pomieści zarówno palety, jak i pojedyncze kosmetyki. Czarny i biały 
kolor nadaje elegancki wygląd. Nasze pudełko pozwoli Ci stworzyć 
idealny zestaw z kosmetykami.

Profesjonalny aplikator do makijażu gwarantuje równomierne 
nałożenie kosmetyku na całej powierzchni twarzy. Sprawdza się  
zarówno do nakładania, jak i rozprowadzania podkładu. Zapewnia 
nieskazitelny makijaż bez smug i nierówności.

To idealnie połyskujące akcesorium, w którym pomieścisz swoje 
ulubione produkty AFFECT. Kosmetyczka pokryta jest dwustronnymi 
cekinami z możliwością zmiany koloru po obu stronach, jej wnętrze 
wyłożone jest miękką czarną tkaniną, posiada także wygodne 
i bezpieczne zapięcie na suwak. Kosmetyczka Black Swan ma smukły, 
elegancki kształt, a jej rozmiar pozwala na swobodne noszenie  
w każdej torebce.
Z powodzeniem może być używana jako torba na makijaż, 
torebka wieczorowa, ślubna, etui na portfel i wiele innych. 

Wymiary: 18 x 12 cm



STANDY
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BIG STAND

Duży ekspozytor na wiele produktów to idealne rozwiązanie dla sklepów i większych salonów 
kosmetycznych. Nowoczesny design i czarno-biała kolorystyka standu dodaje elegancji każdemu wnętrzu.
Kosmetyki wewnątrz są wymienne, dzięki czemu utrzymanie go w czystości jest bardzo proste.  
Ekspozytor zawiera produkty AFFECT w wybranych kolorach.

Rozmiar matrycy: 117 x 75 x 42 cm
Rozmiar stojaka: 80 x 50 x 82 cm



41Poznajmy się C AFFECT Cosmetic

EKSPOZYTOR NA CIENIE EKSPOZYTOR NA RÓŻE I ROZŚWIETLACZE

Stand przykuwa uwagę ciekawym designem, oryginalną grafiką i bajecznymi kolorami. Doskonale nadaje 
się jako ekspozytor sklepowy i tester, świetnie sprawdzi się przy wykonywaniu pokazowych makijaży na 
eventach promujących sklep. Zawiera wybrane kolory:

• Cieni matowych Colour Attack
• Cieni perłowych High Pearl Colour Attack
• Cieni foliowych Colour Attack

Wymiary: 23,5 x 30,5 cm

Prosty, nowoczesny i elegancki prezenter przyda się w każdym sklepie czy salonie. Makijaż umieszczony 
na grafice demonstruje możliwości rozświetlaczy, które zachwycą każdą kobietę. Ekspozytor zawiera 
kompletną kolorystykę: 

• Róży Velour Blush On
• Bronzerów prasowanych Mosaic
• Rozświetlaczy prasowanych Shimmer 

Wymiary: 23,5 x 29 cm
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MINERAL BAKED POWDERS AND EYESHADOWS STAND EKSPOZYTOR NA BRONZERY

Ekspozytor idealnie prezentuje kosmetyki, a grafika umieszczona z tyłu przykuwa wzrok i inspiruje 
do tworzenia niepowtarzalnego makijażu. Stand prezentuje pełną gamę produktów wypiekanych:

• Mineral Baked Powders
• Love Colours Mineral Baked Eyeshadows 

Wymiar: 23,5 x 30,5 cm

Produkt zajmuje niewiele miejsca, wymienialne wkłady sprawiają, że łatwo się go czyści, jego niebanalny design 
i uniwersalna kolorystyka ozdobią każde wnętrze. Piękny, sweterkowy wzorek na produktach przyciągnie wzrok 
każdej kobiety. Ekspozytor zawiera kompletną kolorystykę:

• Bronzerów prasowanych Glamour
• Pudrów prasowanych Smooth Finish
• Mineralnych pudrów prasowanych

Wymiary: 23,5 x 36,5 cm
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EKSPOZYTOR NA PODKŁADY EKSPOZYTOR NA PUDRY W PERŁACH I PUDRY SYPKIE

Nowoczesny design i kolorystyka pasują do każdego wnętrza. Stand zawiera kompletną kolorystykę 
podkładów liftingujących oraz bazę pod makijaż, która jest absolutnym must-have każdej kobiety. 

Wymiary: 34 x 11 cm

Ten nowoczesny stand doskonale prezentuje produkty służące do perfekcyjnego wykończenia makijażu. 
Czerń i biel standu będą współgrały z każdym wnętrzem, a grafika z wyjątkowym makijażem przykuje 
wzrok klientki już od progu. Ekspozytor zawiera:

• Pudry w perłach
• Transparentny puder sypki ryżowy Matt Effect
• Transparentny puder perłowy rozświetlający 
• Puder fiksujący fix&matt

Wymiary: 43,5 x 10,5 cm
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EKSPOZYTOR NA POMADKI LONG WEAR EKSPOZYTOR NA POMADKI TWIST-UP

Mały, prosty i elegancki stand idealnie eksponuje matowe pomadki Long Wear. Wyjątkowa grafika 
umieszczona na plecach standu jest bardzo kusząca, więc nikt nie oprze się tym pomadkom.

Wymiary: 7,5 x 25,5 cm

Nowoczesny stand świetnie prezentuje pomadki Twist-up Colour. Niebanalna, ekstrawagancka grafika 
umieszczona z tyłu standu z całą pewnością zachęci kobiety do testowania i zakupu tych pomadek. 

Wymiary: 7,5 x 25,5 cm



EFEKT
UNIESIENIA

LEGENDA

EFEKT 
UNIESIENIA

MOCNE
KRYCIE

EFEKT 
LIFTINGU

EFEKT
SMOKEY

EFEKT 
SMOKEY

ROZŚWIETLAJĄCY

ROZŚWIETLAJĄCY

E
WITAMINA E

WITAMINA  
E

DŁUGOTRWAŁY
EFEKT

DŁUGOTRWAŁY 
EFEKT

EFEKT
MIGOTANIA

EFEKT 
MIGOTANIA

REDUKCJA
ZACZERWIENIEŃ

REDUKCJA 
ZACZERWIENIEŃ

SPF

10

SPF

IDEALNE
WYKOŃCZENIE

IDEALNE  
WYKOŃCZENIE

GŁĘBOKI 
KOLOR

GŁĘBOKI 
KOLOR

MATT

MATOWY

TALK

NIE ZAWIERA
TALKU

WODOODPORNY

WODOODPORNY

KWAS
HIALURONOWY

KWAS  
HIALURONOWY

NATURALNE
SKŁADNIKI

NATURALNE 
SKŁADNIKI

SILK

JEDWABISTY
EFEKT

JEDWABISTY 
EFEKT

NAWILŻAJĄCY

NAWILŻAJĄCY

KONTURUJĄCY

KONTURUJĄCY



AFFECT Sp. z o.o.
ul. Michałowicza 46/2

43-300 Bielsko-Biała, Polska

Copyright © AFFECT Cosmetics
www.affectcosmetics.com

Poznajmy się C AFFECT Cosmetics
Instagram: @affectpolska


