SUMMER EDITION 2021
BE AN EXPLORER

ERA PRO SEMI PERMANENT SOAK OFF UV/LED
COLOR GEL POLISH
ΚΩ∆.: ΟΖΤΕΠ-001 έως 103

5,90 € Π.Λ.Τ

Eπαγγελµατικό Bερνίκι Nυχιών. Μέγιστη Αντοχή και Λάµψη.
Το απόλυτο Eπαγγελµατικό Bερνίκι Nυχιών χαρίζει Maximum αντοχή µε διάρκεια 20 έως 30 ηµέρες και ∆ιπλή
Λάµψη. Αψεγάδιαστα και υγιή νύχια χωρίς ξεφλούδισµα ή ρωγµές.
Εφαρµογή: Ανακινήστε πριν τη χρήση. Τα νύχια πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά πριν την έναρξη της
διαδικασίας. Όλες οι στρώσεις πρέπει να είναι λεπτές και να µην ακουµπάνε στα επωνύχια. Εφαρµόστε
πρώτ στρώση ERA PRO BASE COAT και πολυµερίστε σε φουρνάκι UV για 2 λεπτά ή σε λάµπα LED για 30’’.
Συνεχίζετε µε δύο λεπτές στρώσεις χρώµατος (έως τρεις στρώσεις) για άριστο αποτέλεσµα. Mετά από κάθε
εφαρµογή πολυµερίστε το προϊόν σε φουρνάκι UV για 2 λεπτά ή σε λάµπα LED για 30’’. Τέλος εφαρµόστε µία
στρώση του γυαλιστικού ERA PRO TOP COAT και πολυµερίστε.
Αφαίρεση: Ξεκινήστε µε ένα ελαφρύ λιµάρισµα. Η αφαίρεσή του επιτυγχάνεται µε µούλιασµα των νυχιών για
10 έως 15 λεπτά µέσα σε καθαρή ακετόνη. Προσεκτικά µε ένα ξύλινο pusher αφαιρέσετε το διασπασµένο υλικό
από την επιφάνεια του νυχιού.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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ΚΩ∆.: 49-ΠΡ-ΕRΑΡRΟ
PLEXIGLASS VACUM ERA PRO
30ΘΕΣΕΩΝ 21,30 x 18,4 x 2,3 cm

6

NAILS / LIPS / EYES / FACE

ERA PRO SEMI PERMANENT
GEL BASE COAT
ΚΩ∆.: ΟΖΤΕΠΘ-001

5,90 € Π.Λ.Τ

Το πρώτο βήµα από τα 3 µέρη του
ERA PRO Professional Gel Nail
Polish. Το Base gel coat λειτουργεί
ως ενισχυτικό πρόσφυσης,
εγγυάται τη µέγιστη ανθεκτικότητα
ισχυροποιώντας την προσκόλληση
των επικαλύψεων. Εφαρµογή:
Ανακινήστε πριν τη χρήση. Τα νύχια
πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά
πριν την έναρξη της διαδικασίας.
Όλες οι στρώσεις πρέπει να είναι
πολύ λεπτές και να µην ακουµπάνε
στα επωνύχια. Εφαρµόστε µια λεπτή
στρώση ERA PRO BASE COAT και
πολυµερίστε σε φουρνάκι UV για 2
λεπτά ή σε λάµπα LED για 30’’.

ERA PRO SEMI PERMANENT
GEL TOP COAT
ΚΩ∆.: ΟΖΤΕΠΘ-002

Το τρίτο και τελευταίο βήµα από τα
3 µέρη του ERA PRO Professional
Gel Nail Polish. Το Top gel coat
εξασφαλίζει τη µέγιστη λάµψη και
την προστασία των προηγούµενων
επικαλύψεων. Professional Top gel
coat µε εξαιρετική υψηλή λάµψη,
µη κολλητικό µετά τη σκλήρυνση.
Εγγυηµένη ανθεκτικότητα και αντοχή
µεγάλης διάρκειας, προστατεύει
το νύχι, από πιθανόν σπασίµατα
του χρώµατος. Εφαρµογή: Αφού
στεγνώσει το χρώµα, περνάτε µια
λεπτή στρώση του ERA PRO TOP
COAT και πολυµερίστε σε φουρνάκι
UV για 2 λεπτά ή σε λάµπα LED για
30’’.

001

ERA PRO SEMI PERMANENT
GEL MATTE TOP COAT
ΚΩ∆.: ΟΖΤΕΠΘ-003

5,90 € Π.Λ.Τ

5,90 € Π.Λ.Τ

Το κορυφαίο αυτό top coat
αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε
το ηµιµόνιµο βερνίκι έτσι ώστε να
δώσει στα νύχια σας το ένα απόλυτο
matte αποτέλεσµα. H Formula του
στεγνώνει γρήγορα, επιµηκύνει
την διάρκεια ζωής του βερνικιού
σφραγίζοντας το χρώµα ενώ
παράλληλα χαρίζει το τέλειο matte
effect στα νύχια σας. Εφαρµογή:
Αφού στεγνώσει το χρώµα, περνάτε
µια λεπτή στρώση του ERA PRO
MATTE TOP COAT και πολυµερίστε
σε φουρνάκι UV για 2 λεπτά ή σε
λάµπα LED για 30’’.

002

WEEKLY GEL TOP COAT
ULTRA SHINE FORMULA
EXTRA STRONG
ΚΩ∆.: ΟΖΤΘ-117

3,95 € Π.Λ.Τ

Παρέχει ατελείωτη και µακράς
διάρκειας λάµψη και άµεσο όγκο
ενώ διαµορφώνει τα τέλεια νύχια.
Επαγγελµατική τεχνολογία για
professional gel look, at home η
κορυφαία formula τεχνολογίας
FREEZES διατηρεί το χρώµα στα
νύχια σας µέχρι να το αφαιρέσετε.
H επαναστατική formula Pro-Wear
Oligomer υψηλής συγκέντρωσης
και δραστικότητας µεγιστοποιεί την
ευελιξία του film επιµηκύνοντας
την διάρκεια ζωής του βερνικιού.
∆ηµιουργήστε το εκθαµβωτικό Gellook record lasting Shine!
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WEEKLY GEL POLISH NEW FORMULA EXTRA STRONG
3,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤ-501 έως 646

Η νέα βελτιωµένη και πρωτοποριακή σύνθεση WEEKLY GEL POLISH New Formula Extra strong χαρίζει µακράς διάρκειας λάµψη στα νύχια σας.
Απολαύστε, αψεγάδιαστα και υγιή νύχια µε διάρκεια έως 14 ηµέρες χωρίς ξεφλούδισµα, µε τη δύναµη του ήλιου! Τα ολιγοµερή στοιχεία στην σύνθεση
της Νew Formula Extra strong παρέχουν την εντυπωσιακή τριπλή δράση: Στέγνωµα - Σκλήρυνση - Μακρά ∆ιάρκεια.
∆εν περιέχει µονοµερή ή υδροκινόνη, τολουένη και φορµαλδεΰδη. Τους χειµερινούς µήνες, στεγνώστε µε φυσικό τρόπο ή χρησιµοποιήστε το
«φουρνάκι» (λάµπα UV ή LED). ∆εν απαιτείται βάση πριν την εφαρµογή του χρώµατος.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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WEEKLY GEL POLISH

3,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤ-503 έως 595
Τέλεια, αψεγάδιαστα, υγιή νύχια µε διάρκεια έως 14 ηµέρες, µε τη δύναµη του ήλιου! Τα βερνίκια WEEKLY GEL POLISH χρησιµοποιούν την Pro - UV
technology formula για άψογο αποτέλεσµα στα νύχια χωρίς ξεφλούδισµα. Πρόκειται για την επαναστατική formula που δεν χρειάζεται βάση και
εφαρµόζει τέλεια. Στεγνώνει γρήγορα, δίνει έντονη λάµψη που ενισχύεται µε το φως του ήλιου και είναι απόλυτα ασφαλής για τα νύχια. ∆εν περιέχει
µονοµερή ή υδροκινόνη. Τους ηλιόλουστους µήνες, στεγνώστε τα νύχια σας στον ήλιο. Το βερνίκι πολυµερίζεται και διαρκεί έως και 14 ηµέρες. Τους
χειµερινούς µήνες, αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά ή χρησιµοποιήστε το «φουρνάκι» (λάµπα UV ή LED). ∆εν απαιτείται βάση πριν την εφαρµογή του
χρώµατος.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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APPLY & GO NAIL POLISH
2,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤ-104 έως 394

1 δευτερόλεπτο, 1 πέρασµα, Apply & Go. Η επαναστατική της σύνθεση παρέχει την ταχύτερη λύση στην βαφή νυχιών. Έχει εύκολη εφαρµογή µε ένα
µόνο πέρασµα χρώµατος, και στεγνώνει σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. ∆ίνει το τέλειο αποτέλεσµα. Όταν στεγνώσει, το φινίρισµα είναι εξαιρετικό,
γυαλιστερό και λαµπερό. Το film είναι ισχυρό, αλλά και ελαστικό. Περιέχει φίλτρο UV για την πρόληψη από αποχρωµατισµό και ξεφλούδισµα προκειµένου
να επιτευχθεί η τέλεια µακροπρόθεσµη σταθερότητα στο βερνίκι. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την χρήση βάσης πριν το βερνίκι.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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APPLY & GO GLITTER & CONFETTI
2,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤ-327, 369, 370 & 371
Σειρά από βερνίκι νυχιών σε 4
όµορφες αποχρώσεις-σχέδια.
Προσφέρουν απεριόριστες επιλογές
για styling νυχιών δηµιουργώντας
απίστευτα σχέδια και styles.
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NEON SHADES NAIL POLISH
2,20 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: OZT-141 έως 165
Σειρά από βερνίκι νυχιών σε 5
Styling αποχρώσεις. Χαρίστε το
απόλυτο εντυπωσιακό "NEON
EFFECT" στα νύχια σας.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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EFFECT NAIL POLISH

3,00 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤ-701 έως 718
Σειρά βερνίκι νυχιών σε 18 αποχρώσεις. Χάρη στην καινοτόµα
σύνθεσή της παρέχει εξαιρετικές προτάσεις για styling νυχιών.
Εξαιρετικό χρώµα µε ιριδίζουσα εκθαµβωτική λάµψη Glam
Effect, Garden και Party Look. Τέλος η Leather Matte Color
Effect συνδυάζει εντυπωσιακά matte χρώµατα, για leather-style
nails finish.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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GLITTER & CONFETTI NAIL POLISH
2,20 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤ-201 έως 207
Σειρά από βερνίκι νυχιών Styling σε 6 όµορφες
αποχρώσεις-σχέδια. Προσφέρουν απεριόριστες
επιλογές για styling νυχιών δηµιουργώντας
απίστευτα σχέδια και styles.
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NAIL POLISH
2,20 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: OΖΤ-110 έως 208

Εξαιρετική σειρά βερνίκια νυχιών σε 12 αποχρώσεις. Η πρωτοποριακή της φόρµουλα παρέχει τέλειο αποτελέσµατα για κάλυψη, διάρκεια και λάµψη σε
λιγότερο από 1 λεπτό.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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PRO 8 IN 1 MIRACLE OIL
ΚΩ∆.: ΟΖΤΘ-115
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PRO INSTANT HARDENER
2,90 € Π.Λ.Τ

Πολυτελές λάδι µασάζ µε θαυµατουργές ιδιότητες ενυδάτωσης και
reconditioning για πολύ ξηρά, τραχιά νύχια και πετσάκια. Αµεσα
αποτελέσµατα µε την σύνθεση των µυθικών ελαίων: Coconut and
Kukui oils, Nut oil, Baobab oil, Sweet almond oil, Passion fruit
oil. Τα νύχια και πετσάκια τρέφονται και ενυδατώνονται µετά από
µία εβδοµάδα σε ποσοστό 100%. Περιέχει Βιταµίνη Ε για φυσική
ενυδάτωση των νυχιών και των παρανυχίδων και Light yellow µασάζ
oil µε απολαυστική αίσθηση καρύδας. Οδηγίες χρήσης: Εφαρµόστε
µια σταγόνα στo γυµνό νύχι και το περίγραµµα του νυχιού. Κάντε
µασάζ για να διευκολύνετε την απορρόφησή του.

115

110

ΚΩ∆.: ΟΖΤΘ-116

2,90 € Π.Λ.Τ

Με την µοναδική formula αυτού του σκληρυντικού τα νύχια
γίνονται µηχανικά σκληρά αµέσως, µετά τις εφαρµογές. Λαµπερή,
ισχυρή και προστατευτική ασπίδα που προστατεύει τα νύχια
από το σπάσιµο, το ξεφλούδισµα, και το «τσάκισµα». Η ισχυρή
του φόρµουλα θα αυξήσει την αντοχή τους και θα τους χαρίσει
έντονη σε διάρκεια λάµψη. Επιπρόσθετα ενυδατώνει τα νύχια,
ενισχύοντας τα ακόµη περισσότερο ενάντια στη φθορά. Οδηγίες
χρήσης: Εφαρµόστε δύο φορές την εβδοµάδα για ισχυρά και υγιή
νύχια. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε και ως βάση, εφόσον το
εφαρµόσετε µία φορά κάτω από το βερνίκι νυχιών.

116

NAIL CARE
2,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΟΖΤΘ-102 έως 114

102

HARDENER
Η µοναδική formula αυτού του
σκληρυντικού προστατεύει
και ενισχύει τα νύχια σας από
το σπάσιµο ,το ξεφλούδισµα,
το «τσάκισµα» ή κάποια άλλη
ατέλεια στο νύχι. Η ισχυρή του
φόρµουλα δηµιουργεί µια ελαστική
επιφάνεια, υγιή νύχια, όπως
επίσης θα αυξήσει την αντοχή τους.
Παράλληλα µε την προστασία,
το συγκεκριµένο σκληρυντικό
ενυδατώνει τα νύχια, ενισχύοντας
τα ακόµη περισσότερο ενάντια στη
φθορά τους. Εάν αντιµετωπίζετε
οποιαδήποτε αποδυνάµωση
των νυχιών τότε αρχίστε να
χρησιµοποιείτε το HARDENER
NAIL CARE για υπέροχα υγιή νύχια.

112

104

GEL EFFECT
TOP COAT
Το κορυφαίο αυτό Τop Coat
αναπτύχθηκε έτσι ώστε να δίνει
την αίσθηση του Gel, χωρίς όµως
να καταστρέφει ή να επιβαρύνει τα
νύχια σας. Επιτυγχάνει άψογα υγιή
νύχια µε "wet look shine". Περιέχει
φίλτρα UV ώστε να διατηρεί το
χρώµα στην αρχική του µορφή
και υφή. Επιµηκύνει την διάρκεια
ζωής του βερνικιού 4 χ.

113

105

BASE & TOP COAT
∆ιπλή Χρήση, ∆ιπλή Προστασία!
Χρησιµοποιήστε το, τόσο ως
βάση όσο & ως top coat για να
θωρακίσετε τα νύχια σας από
το ενοχλητικό κιτρίνισµα & τον
αποχρωµατισµό. Σταθεροποιεί
το χρώµα έτσι ώστε να τα
διατηρήσετε περισσότερο καιρό
σε άψογη κατάσταση.
Η φόρµουλα υψηλής
τεχνολογίας ισχυροποιεί την
αντίσταση του νυχιού ενάντια
στις φθορές και τα τσακίσµατα.
Περιέχει φίλτρα UV ώστε να
διατηρεί το χρώµα στην αρχική
του ένταση.

109

MIRACLE 5 in 1
NAIL CARE
Εάν αντιµετωπίζετε αλλοίωση
στα νύχια σας όπως ξηρότητα,
αποχρωµατισµό, ξεφλούδισµα
& ράγισµα ήρθε η ώρα να
πάρετε σοβαρά την προστασία
των νυχιών σας. Η θεραπεία
Miracle 5 in 1 είναι µια
ολοκληρωµένη θεραπεία
νυχιών που θα προστατεύσει
τα νύχια σας από οποιαδήποτε
φθορά ή αποδυνάµωση από
προηγούµενη κακής ποιότητας
υλικά καθώς συντελεί στην
υγιή ανάπτυξη τους µέσω της
ενεργοποίησης της κερατίνης.
Περιέχει βιταµίνες Α, B5, C,
E & F.

114

PEEL-OFF AQUA
BASE COAT

CUTICLES
REMOVER

MULTI
NOURISHING OIL

Αυτή η καινοτόµος φόρµουλα
για Glitters έχει ως βάση το
νερό για απόλυτα όµορφα και
υγιή νύχια. Νύχια που λάµπουν
χωρίς να χρειάζεται η χρήση
του aceton ή το παραδοσιακό
µούλιασµα. Είναι τόσο εύκολη
η αποµάκρυνση της απόχρωσης
που µπορείτε να κάνετε συχνές
αλλαγές στο χρώµα. Τα νύχια
προστατεύονται αποτελεσµατικά
από λεκέδες και κιτρίνισµα
λόγω του αποχρωµατισµού των
χρωστικών. Απολαύστε το Glitter
look χωρίς την ανάγκη remover.
Άπλα αφαίρεσε το.

Η µοναδική θεραπευτική
φόρµουλα αφαιρεί τις
παρανυχίδες νυχιών.
Παρέχει την πιο κατάλληλη
περιποίηση στις ξηρές και
ταλαιπωρηµένες παρανυχίδες,
στα αδύναµα και εύθραυστα
νύχια. Η θεραπεία είναι
σχεδιασµένη εκτός από το
να αφαιρεί τις παρανυχίδες,
επιπλέον να σταµατά την
ανάπτυξη τους. Το έλαιο
ενυδατώνει την λεπτή
επιδερµίδα γύρω από τα νύχια
και εµποδίζει την φθορά τους,
εξασφαλίζοντας την άψογη
εµφάνιση των νυχιών σας.

Η θεραπεία MULTI NURISHING
είναι σχεδιασµένη για να
επαναφέρει τα ταλαιπωρηµένα
και εύθραυστα νύχια στην
φυσική υγιή µορφή τους.
Eνδείκνυται για την καθηµερινή
φροντίδα ενίσχυσης
και προστασίας νυχιών.
Eµπλουτισµένη σύνθεση
µε έλαιο από αµύγδαλο και
βιταµίνες Ε και F, παρέχει την
µέγιστη θρέψη και περιποίηση
στα αδύναµα και εύθραυστα
νύχια. Είναι δερµατολογικά
ελεγµένο. Το έλαιο εξοµαλύνει,
ενυδατώνει και προστατεύει
τον λεπτό ιστό του δέρµατος
γύρω από τα νύχια.

GRIGI.GR 17

EXPLORE THE SHADES
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MATTE LIPSTICK
4,00 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚM-01 έως 47

Έχεις πάθος για TRENDY MATTE FINISH κραγιόν; Επέλεξε την µοναδικά σχεδιασµένη formula που δεν επιτρέπει να παρεκκλίνουν τα χείλη σου από το
TRENDY MATTE FINISH. Μια φυσική formula που περιέχει βιταµίνη Ε. Εφαρµόζεται οµαλά και οµοιόµορφα στα χείλη. Με βελούδινη αίσθηση, προσφέρει
µακράς διάρκειας τέλειο ΜΑΤΤΕ αποτέλεσµα. Τhe Must - Have lipstick. ∆ιατίθεται σε 41 µοναδικές Μatte finish αποχρώσεις.
Σταντ 8 αποχρώσεων: 48 τεµαχίων + 8 testers.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
08

*

*
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*
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*
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*

*
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*

32

*

*
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41

*
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*

47
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20

*

21

*

28

*

30

37

ΚΩ∆.: 4-ΠΡ-ΤΚΜ
STAND GRIGI MAKE UP
ΓΙΑ TESTER LIPSTICK
ΠΑΓΚΟΥ 36 ΘΕΣΕΩΝ
22 x 13,5 x 37 cm

04

*

*

Οι αποχρώσεις θα είναι διαθέσιµες στη νέα συσκευασία κατόπιν εξαντλήσεως της παλιάς.

4,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚMPRO-05 έως 48

** ∆ιαθέσιµο τον Σεπτέµβριο του 2021
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LIPSTICK PRO
4,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚΝΠ-501 έως 509

Η µοναδική pro φόρµουλα, µεγάλης διάρκειας µε εξαιρετικής ποιότητας Satin Effect φινίρισµα, εξασφαλίζει την οµοιόµορφη και ευχάριστη εφαρµογή
µε το πρώτο πέρασµα. ∆εν στεγνώνει τα χείλη, ενώ απολαµβάνεται ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσµα σε χρώµα καθόλη την διάρκεια της ηµέρας.
∆ιατίθεται σε 25 Satin Effect συναρπαστικές αποχρώσεις.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

501

502

506

507
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*

*

504

*

505

508

509

510

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

NUDE MATTE LIPSTICK
4,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚΝΜ-105 έως 108

ΚΩ∆.: ΤΚΝΜPRO-101 έως 111

4,90 € Π.Λ.Τ

Το εκπληκτικό Nude Matte lipstick συνδυάζεται µε άπειρες αποχρώσεις του δέρµατος. Highly pigmented, µεταξένια & βελούδινη υφή, Νude finish
χρώµατα-έντονο matte αποτέλεσµα. Χάρη στην πλούσια σύνθεση του γλιστράει πάνω στα χείλη και τα ενυδατώνει οµοιόµορφα. Στέκεται σταθερά και
εξασφαλίζει µακράς διάρκειας παραµονή στα χείλη χωρίς να συνοδεύεται από συµπτώµατα ξηρότητας. Σταντ 8 αποχρώσεων: 48 τεµαχίων + 8 testers.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

105

*

108

*

107

*

Οι αποχρώσεις θα είναι
διαθέσιµες στη νέα συσκευασία
κατόπιν εξαντλήσεως της παλιάς.
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101

102

106

109

110

111

METALLIC MATTE LIPSTICK
4,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚ ΤΜ-301 έως 308

Η απόλυτη fashionable τάση, Matte - βελούδινη ανάλαφρη
υφή µε Metallic φινίρισµα. Πλούσια Trendy - Metallic
χρώµατα, απλώνεται εύκολα, απαλά και οµοιόµορφα
απλώνοντας µια έκρηξη λαµπερού χρώµατος στα χείλη.
Βάλτε τα χείλη σας στο επίκεντρο µε Metallic style. Μακράς
διάρκειας, υπέροχα απαλά και λεία χείλη µε την µοναδική
Metallic λάµψη της σειράς TRENDY METALLIC MATTE
LIPSTICK.

GLOSS LIQUID LIPSTICK
ΚΩ∆.: ΤΓΚ Λ Λ-01

5,00 € Π.Λ.Τ

ΤΓΚ Λ Λ-02 έως 03

5,50 € Π.Λ.Τ

Υγρό κραγιόν µεγάλης διάρκειας για χείλη ενυδατωµένα και λαµπερά όλη µέρα.
Σε ένα χρώµα, διάφανο και δύο super glitter αποχρώσεις.

* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

302

*

307

*

01
TRANSPARENT

02
CHAMPAGNE
SPARKLE

03
ROSE GOLD
GLITTER SPARKLE

MINI MATTE LONGSTAY LIQUID LIPSTICK
2,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΜΙΝΙΚ ΥΜ-02 έως 42
Mini Matte Longstay Liquid Lipsticks µικρού µεγέθους συσκευασία. Formula µε vitamin E, δρα αναπλαστικά και ενυδατικά στο
δέρµα των χειλιών. ∆ίνει στα χείλη πλούσιο και βαθύ χρώµα, προσφέροντας πλήρη κάλυψη, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες
χρωµατικές διορθώσεις. Συνιστάται ιδιαίτερα σε γυναίκες που επιθυµούν να φέρουν ελαφριές και µικρές συσκευασίες
καλλυντικών στην τσάντα τους. ∆ιατίθεται σε 12 αποχρώσεις.
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40

41

42
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MATTE LONG STAY LIQUID LIPSTICK
5,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚ ΥΜ-01ΝΣ έως 49ΝΣ

Περιέχει µια εξαιρετικά πλούσια φόρµουλα που προσδίδει πλούσια χρώµατα, µε οµαλή και πλήρη κάλυψη, Matte φινίρισµα. Χάρη στην βελούδινη
σύνθεση του, γλιστράει επάνω στα χείλη οµοιόµορφα, µένοντας σταθερό και ισχυρό. Έτσι εξασφαλίζει µια µακράς διάρκειας όµορφο matte φινίρισµα
στα χείλη. Σταντ 24 αποχρώσεων: 144 τεµαχίων + 24 testers. Σταντ 8 αποχρώσεων: 48 τεµαχίων + 8 testers.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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** ∆ιαθέσιµο τον Σεπτέµβριο του 2021
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**

ΚΩ∆.: 16-ΠΡ-ΤΚΥΜΝΣ
PLEXIGLASS STAND
GRIGI MAKE UP LIQUID
LIPSTICK ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
24,5 x 14 x 22 cm

*

11

MATTE LIQUID LIPSTICK PRO
6,30 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΚ ΥΜ-ΡRΟ401 έως ΡRΟ424

Aφήστε τα χείλη σας να λάµψουν µε την νέα σειρά ΜΑΤΤΕ PRO LIQUID LIPSTICK. Μια πολύ ελαστική µεγάλης διάρκειας formula εξασφαλίζει εύκολη
και ευχάριστη εφαρµογή. Συγχρόνως είναι εµπλουτισµένη µε vitamin E, δρα αναπλαστικά και ενυδατικά στο δέρµα των χειλιών. ∆ώστε στα χείλη σας
γοητευτική και σαγηνευτική εµφάνιση ενώ παράλληλα εξασφαλίστε το τέλειο σε διακριτική λάµψη φινίρισµα µακιγιάζ χειλιών.Σταντ 8 αποχρώσεων:
48 τεµαχίων + 8 testers.
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ONLY MATTE JUMBO LONG LASTING LIP PENCIL

4,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΖΜΧ-01 έως 16
Φέρτε τα χείλη στο επίκεντρο του µακιγιάζ. ∆ηµιουργήστε τα πιο σαγηνευτικά χείλη µε Matte jumbo µακράς διάρκειας µολύβι
χειλιών. Το jumbo lip pencil, είναι µέρος της σειράς ONLY MATTTE όπου τα χείλη παραµένουν στο επίκεντρο της προσοχής.
Μεταξένιο άγγιγµα, απλώνεται εύκολα & διαρκεί για ώρες. Περιέχει βιταµίνη Ε. Αφήνει στα χείλη ένα εξαιρετικό βελούδινο Matte
finish. Απλώνεται οµαλά και η υφή του παραµένει σταθερή στα χείλη. Parabens free.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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LIP SILKY PENCIL

2,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: TMX-01 έως 28
Αναδείξτε τα χείλη σας µε το µακράς διάρκειας, σταθερής ολίσθησης, συνεχούς χρωµατισµού, απαλής και έντονης µεταξένιας υφής
µολύβι χειλιών. Εξασφαλίζει αισθητικά όµορφο και αψεγάδιαστα φωτεινό µακιγιάζ. ∆ιατίθεται σε 25 αδιάβροχες όµορφες αποχρώσεις.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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ΚΩ∆.: 1-ΠΡ-ΤΜΜ-ΤΜΧ-ΤΜΦ
STAND GRIGI MAKE UP EYE-LIPEYEBROW PENCIL 17 x 11 x 18 cm

EYE SILKY PENCIL

2,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΜΜ-01 έως 18
Νέα βελτιωµένη φόρµουλα. Απόκτησε το ιδανικό, αδιάβροχο, σταθερό και µαλακής ολίσθησης - µεταξένιας υφής µολύβι µατιών.
Το αψεγάδιαστο αποτέλεσµα και η εύκολη εφαρµογή δίνουν ένα φωτεινό, καθαρό αποτέλεσµα στα µάτια σας για οποιοδήποτε
τύπο µακιγιάζ και αν επιλέξετε. ∆ιατίθεται σε 9 αδιάβροχα όµορφα φωτεινά χρώµατα.

24
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ΚΩ∆.: 1-ΠΡ-ΤΜΜ-ΤΜΧ-ΤΜΦ
STAND GRIGI MAKE UP EYELIP-EYEBROW PENCIL
17 x 11 x 18 cm

KHOL EYELINER
PENCIL PRO
ΚΩ∆.: ΤΜΜ-ΚΗΟL-101

3,95 € Π.Λ.Τ

Μολύβι µατιών για επαγγελµατική χρήση
µε µεταξωτή υφή και έντονο µαύρο χρώµα
για την πιο ευαίσθητη περιοχή των µατιών.
Για εσωτερική χρήση στο µάτι.
Opthalmologically tested. Paraben free.

TINTED BROW POMADE PRO
ΚΩ∆.: ΤΠΦΡRΟ-10 (ΜΑΥΡΟ), ΤΠΦΡRΟ-11 (ESPRESSO),
ΤΠΦΡRΟ-12 (BRUNETTE)

Το απόλυτο εργαλείο σχεδιασµού φρυδιών µε επαγγελµατικό αποτέλεσµα. ∆ώστε έξτρα
ζωντάνια και σχήµα στα φρύδια σας µε την εύχρηστη αυτή ποµάδα. Εφαρµόζεται πολύ
εύκολα και δεν µουντζουρώνει. Αδιάβροχη σύνθεση σε 3 αποχρώσεις.
* ∆ιαθέσιµο τον Σεπτέµβριο του 2021

10-MAYΡΟ

11-ESPRESSO

12-BRUNETTE

EYEBROW SOAP PRO
ΚΩ∆.: ΤΣΦΡRΟ-01
Το απόλυτο εργαλείο περιποίησης φρυδιών. Αναπτύχθηκε για να δηµιουργήσει τέλεια
περιποιηµένα φρύδια. Το Grigi Eyebrow Soap Pro είναι το προϊόν που αποτελεί την
must have τάση για την περιποίηση φρυδιών όλο το χρόνο. Η φόρµουλα έχει σαν άµεσο
αποτέλεσµα το «γέµισµα» των φρυδιών. ∆υνατό κράτηµα για όµορφα σχεδιασµένα
φρύδια όλη την ηµέρα.
* ∆ιαθέσιµο τέλος Ιουνίου 2021
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EYEBROW
DEFINER PENCIL

EYEBROW
PENCIL PRO
ΚΩ∆.: ΤΜΦΡRΟ-07
έως 09

5,00 € Π.Λ.Τ

Το τέλειο µολύβι για φρύδια, θα
καθορίσετε το επιθυµητό σχήµα και χρώµα
ενώ παράλληλα θα τονίσει το όµορφο
βλέµµα σας. Άνετη, σταθερή και ακριβή
εφαρµογή. Χάρη στην ιδανική συνοχή στην
υφή του, απλώνεται οµαλά και δεν λερώνει
τα βλέφαρα. θα πυκνώσει τα φρύδια σας
χτενίζοντας τα µε το νέας τεχνολογίας
καινοτόµο βουρτσάκι το οποίο γεµίζει και
χτενίζει µε αβίαστες κινήσεις. Αποκτήστε
καλοσχηµατισµένα µε άψογο φινίρισµα
fashionable φρύδια. ∆ιατίθεται σε 3
αποχρώσεις. Paraben free.

ΚΩ∆.: ΤΜΦ-02 έως 06

3,50 € Π.Λ.Τ

∆ηµιουργήστε την ιδανική γραµµή φρυδιών
µε το Eyebrow Definer Pencil. Ενισχύστε
το περίγραµµα µατιών και αποκαλύψτε
καλοσχηµατισµένα φρύδια µε την χρήση
του ειδικού Eyebrow Definer Pencil. Η
«Chalky texture» καθορίζει το σωστό σχήµα
των φρυδιών ενισχύοντας την εικόνα ενός
καλλίγραµµου και νεανικού "beauty look"
Η ξηρή αλλά ταυτόχρονα ολισθηρή υφή
του µολυβιού σταθεροποιεί την γραµµή
φρυδιών, κάνοντας την αµετάβλητη, ώστε να
αποφευχθεί οποιοδήποτε λάθος στο µακιγιάζ.
∆ιατίθεται σε 5 ιδανικές αποχρώσεις.
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GEL
EYELINER PRO*
ΚΩ∆.: ΤΖΑΙ-ΡRΟ-101
έως 102

9,90 € Π.Λ.Τ

Gel µακράς διάρκειας, αδιάβροχη
formula, eyeliner µε υψηλό και
κορυφαίο σε ποιότητα µαύρο πήκτωµα.
Η φόρµουλας gel προσφέρει την ίδια
ακρίβεια, ευκολία και αίσθηση όπως
αυτή της υγρής εφαρµογής. Εξασφαλίζει
υψηλή ακρίβεια και αψεγάδιαστη
εφαρµογή. Ανθεκτικό στην εφίδρωση και
υγρασία.
* ∆ιαθέσιµο τον Σεπτέµβριο του 2021

101 BLACK

ΚΩ∆.: 1-ΠΡ-ΤΜΜ-ΤΜΧ-ΤΜΦ
STAND GRIGI MAKE UP
EYE-LIP-EYEBROW PENCIL
17 x 11 x 18 cm

ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΔΙΠΛΗ
ΚΩ∆.: ΑΞ-ΒΚ-1748
Για µολύβια διαµέτρου 7,9 mm και 12 mm.
* ∆ιαθέσιµη τέλος Ιουνίου του 2021
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1,50 € Π.Λ.Τ

EYELINER PRO
ΚΩ∆.: ΤΜΜ-ΡRΟ-01

3,90 € Π.Λ.Τ

Γοήτευσε σε κάθε εµφάνιση σου µε το
εξαιρετικά εύκολο στην εφαρµογή eyeliner
pencil. Έντονο χρώµα, απαλό και λείο,
twist self sharpen eyeliner pencil µατιών.
Απόλυτη ακρίβεια µόλις µε ένα πέρασµα.
Η απαλή φόρµουλα του γλιστράει κατά
µήκος στην εσωτερική και την εξωτερική
γραµµή των µατιών δηµιουργώντας
εκθαµβωτικά µε έντονο µαύρο
χρωµατισµένα µάτια. ∆ιατίθεται σε µαύρο
χρώµα. ∆ερµατολογικά και οφθαλµολογικά
ελεγµένο.

EYELINER
WATERPROOF PRO
ΚΩ∆.: ΤΑΙΡRΟ-01

6,00 € Π.Λ.Τ

∆ηµιουργήστε ή διορθώστε το
περίγραµµα των µατιών µε το εξαιρετικά
ακριβές PRO EYELINER. Τέλεια σταθερή
λεπτή ή κανονική γραµµή στο βλέφαρο
γρήγορα και εύκολα. Ολοκληρώστε την
γραµµή του σχήµατος που επιθυµείτε
χωρίς το µακιγιάζ σας να επηρεάζεται
από µουντζούρα. Για τέλεια αισθησιακή,
φρέσκια εµφάνιση καθ' όλη την
διάρκεια της ηµέρας εµπιστευτείτε την
ανθεκτικότητα, του µεγάλης ακρίβειας
PRO EYELINER.

DIPLINER PRO
ΚΩ∆.: ΤΑΙΝΤΡRΟ-01

6,00 € Π.Λ.Τ

Το υψηλής ποιότητας, εργονοµικά
σχεδιασµένο applicator του PRO
DIPLINER υπογραµµίζει και
αναδεικνύει το περίγραµµα των µατιών,
υποστηρίζοντας την δηµιουργία
ενός τέλειου καλοσχηµατισµένου
περιγράµµατος χωρίς καµία µουντζούρα.
Για απόλυτες ευθείες, εύκολες γραµµές
χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Θα
παραµείνουν στα βλέφαρα καθ' όλη την
διάρκεια της ηµέρας.

LIQUID PRECISION EYELINER PEN
5,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΑΙ-02
Ακρίβεια µε ένα πέρασµα στην εφαρµογή του. Το αδιάβροχο, ανθεκτικό
και αµετάβλητο Liquid Eyeliner pencil εξασφαλίζει σταθερό µακιγιάζ.
Παρά το γεγονός ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός υγρού Eyeliner είναι
εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ενιαία
γραµµή µακράς διάρκειας & ακρίβειας, καθότι στεγνώνει γρήγορα. Το
πινέλο είναι σταθερό και µαλακό, µε λεπτή µύτη έτσι ώστε να διασφαλίζει
ακριβή και αµετάβλητα αποτελέσµατα.

02 ΒROWN
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EXTREME LOOKS
RICH VOLUME
LASHES MASCARA

COLOR ZOOM
LENGTH
MASCARA

ΚΩ∆.: ΤΜΑ-Ε Χ ΤRΕΜΕLΟΟΚSBLUE(ΜΠΛΕ)
ΤΜΑ-Ε Χ ΤRΕΜΕLΟΟΚSBROWN (ΚΑΦΕ)
ΤΜΑ-Ε Χ ΤRΕΜΕLΟΟΚSPURPLE (ΜΩΒ)

ΚΩ∆.: ΤΜΑ-CΟLΖΟΟΜΒLΑCΚ (ΜΑΥΡΟ),
ΤΜΑ-CΟLΖΟΟΜΒLWPRF (WATERPROOF)

6,90 € Π.Λ.Τ

Η Extreme Looks Mascara, µε βουρτσάκι
σιλικόνης, αναδεικνύει τη σωστή ένταση και
προσδίδει δύναµη στο βλέµµα. Απίστευτος
όγκος, έξτρα µήκος, βαθύ µαύρο χρώµα, τέλεια
εφαρµογή χωρίς"κόµπους" ή "κοµµατάκια".
Εξασφαλίζει ακριβή εφαρµογή ενισχύοντας
το σχήµα και την εµφάνιση του προσώπου
σας. Εµπλουτισµένη µε λάδι Argan, θρέφει
και ενυδατώνει τις βλεφαρίδες, καθώς βοηθά
στην φυσική ενίσχυση τους δίνοντας µεγάλη
διάρκεια. Το Flexy βουρτσάκι σιλικόνης
προσαρµόζεται τέλεια στη γραµµή των
βλεφαρίδων. Σε 3 αποχρώσεις µπλε, καφέ και
µωβ. Σταντ 11 τεµαχίων + 1 tester.
* ∆ιαθέσιµη τον Σεπτέµβριο του 2021

*
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6,90 € Π.Λ.Τ

COLOR ZOOM LENGTH BLACK MASCARA
Επιλέξτε µήκος και ένταση στο βλέµµα
σας σε εντυπωσιακό µαύρο χρώµα µε
την έντονη COLOR ZOOM Black Mascara.
∆ιατίθεται σε δύο τύπους.
Σταντ 11 τεµαχίων + 1 tester.

BLACK PARTY
FULL VOLUME
LASHES
MASCARA
ΚΩ∆.: ΤΜΑ- ΒLΑCΚΡΑRΤ Υ

6,90 € Π.Λ.Τ

Ανακαλύψτε την επαναστατική
Black Party Mascara για
βλεφαρίδες µε πλούσιο όγκο. Έχει
λεπτόρρευστη υφή για ακόµη πιο
εύκολη εφαρµογή. Οι έντονες,
µαύρες γοητευτικές βλεφαρίδες
της Black Party χαρίζουν έξτρα
όγκο µε ένα πέρασµα χωρίς να
«βαραίνουν». Το ειδικό βουρτσάκι
«bundled lashes» εξασφαλίζει τον
καλό διαχωρισµό των βλεφαρίδων
όπως και την εύκολη και γρήγορη
εφαρµογή.
Σταντ 11 τεµαχίων + 1 tester.

PRO MASCARA JET BLACK
ΚΩ∆.: ΤΜΑ-ΡRΟCURL (ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ), ΤΜΑ-ΡRΟLΕΝGΤΗ (ΜΗΚΟΣ), ΤΜΑ-ΡRΟVΟLUΜΕ (ΟΓΚΟΣ),
ΤΜΑ-ΡRΟΑLLΙΝΟΝΕ (ΜΗΚΟΣ-ΟΓΚΟΣ-ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ), TMA-PROLASHLIF T (ΓΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ)

CURL PRO
JET BLACK MASCARA
Μια από τις πιο όµορφες,
ιδιαίτερα σχεδιασµένες
και προσωποποιηµένες
mascara παρέχει την
απόλυτη καµπύλη στην
βλεφαρίδα. Super
καµπυλωτές βλεφαρίδες µε
το πρώτο πέρασµα, σε ένα
πανέµορφο και µοναδικό
jet black χρώµα .Aνθεκτική
στην χρήση της, δεν
αφήνει εξογκώµατα, δεν
κολλάει τις βλεφαρίδες.
Τις ανυψώνει από τις
ρίζες προσφέροντας
περισσότερο όγκο και
µήκος. Curl-eyed status
look µε την Curl Pro
mascara. Σταντ 11 τεµαχίων
+ 1 tester.

7,90 € Π.Λ.Τ

LENGTH PRO
JET BLACK MASCARA
Μια από τις πιο όµορφες
ιδιαίτερα σχεδιασµένες
και προσωποποιηµένες
mascara παρέχει super
µακριές µε εκρηκτικό όγκο
βλεφαρίδες. Το βουρτσάκι
επιµηκύνει και διαχωρίζει
τις βλεφαρίδες µε το
πρώτο πέρασµα, σε ένα
πανέµορφο και µοναδικό
jet black χρώµα. Ανθεκτική
στην χρήση της, δεν αφήνει
εξογκώµατα όπως επίσης
δεν κολλάει τις βλεφαρίδες.
Τις ανυψώνει από τις ρίζες
προσφέροντας περισσότερο
όγκο και µήκος. Wide-eyed
status look µε την Length
Pro mascara. Σταντ 11
τεµαχίων + 1 tester.

NEO
ΠΙΝΕΛΟ

VΟLUΜΕ PRO
JET BLACK
MASCARA
Μια από τις πιο
προσωπικές Status
design mascara.
VOLUME PRO για
αισθητικά πυκνές και
µακριές βλεφαρίδες.
Τις ανυψώνει από τις
ρίζες ενώ ταυτόχρονα
τις διαχωρίζει
όµορφα σε ένα
ανεπανάληπτο έντονο
Jet black χρώµα.
Χωρίς κόµπους και
κοµµατάκια δεν
κολλάει. VOLUME
PRO mascara για
ακαταµάχητες πυκνές
και ελκυστικές
βλεφαρίδες. Σταντ 11
τεµαχίων + 1 tester.

ALL IN 1 PRO
JET BLACK MASCARA
Μια από τις πιο
προσωπικές Status
design µάσκαρα.
ALL IN 1 PRO µε
το επαναστατικό
βουρτσάκι της
εξασφαλίζει την
τέλεια επιµήκυνση,
όγκο αλλά και την
απόλυτη καµπύλη
στις βλεφαρίδες σε
Jet black χρώµα.
Τις διαχωρίζει
οµοιόµορφα,
χωρίς κόµπους και
κοµµατάκια δεν
κολλάει. ALL ΙΝ 1 PRO
mascara κορυφαία
σε ποιότητα και style.
Σταντ 11 τεµαχίων + 1
tester.

LASH LIFT JET BLACK
MASCARA PRO
Μία από τι πιο
όµορφες, ιδιαίτερα
σχεδιασµένες
mascara µε
αποτέλεσµα την
απόλυτη καµπύλη στη
βλεφαρίδα. Super
lash lift αποτέλεσµα
µε ένα µόλις
πέρασµα. Ανθεκτική
στη χρήση της, δεν
αφήνει εξογκώµατα,
δεν κολλάει τις
βλεφαρίδες. Τις
ανυψώνει από τις
ρίζες προσφέροντας
έντονη καµπύλη.
Lash lift catwalk look
µε τη Lash Lift Pro
Mascara. Σταντ 11
τεµαχίων + 1 tester.
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PRO PALETTE
11,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΑ Λ-ΡRΟ41 έως 46

Σταντ 2 αποχρώσεων:
8 τεµαχίων + 2 tester.

41 PRO NUDE
Ουδέτερη παλέτα σκιών µατιών σε 12
χρωµατικές αποχρώσεις του matte shimmer Μπεζ και Καφέ. Εξαιρετικές
µαλακές µατ και σατινέ σε υφή σκιές µατιών.

42 PRO RED
Παλέτα σκιών µατιών σε 12 καυτές
χρωµατικές αποχρώσεις µε χρώµατα
που εναρµονίζονται τέλεια µεταξύ των
shimmering έως το µεταλλικό κόκκινο.
Εξαιρετικά ζεστές χρωµατικές αποχρώσεις
για οποιοδήποτε τόνο δέρµατος για
σαγηνευτικό smokey βλέµµα και ultra-hot
looks. Εξαιρετικές µαλακές µατ και σατινέ
σε υφή σκιές µατιών.

43 PRO PINK
Παλέτα σκιών µατιών σε 12 χρωµατικές
αποχρώσεις µε χρώµατα που εναρµονίζονται
τέλεια µεταξύ των matte, shimmer και
χρυσές αποχρώσεις του ροζ και του taupe.

44 PRO CORALS & BLUES
Παλέτα σκιών µατιών σε 12 χρωµατικές
αποχρώσεις µεταξύ των shimmering έως
το µεταλλικό µπλε. Απίστευτα Pro-coral
& blues χρωµατικά παιχνίδια που σας
εξασφαλίζουν το τέλειο µακιγιάζ µατιών.

45 PRO COOKIES & BROWNIES
Παλέτα σκιών µατιών σε 12 χρωµατικές
αποχρώσεις του καφέ και του nude.
H υψηλή σε χρωµατική απόδοσης και
διάρκειας Cookies & Βrownies φόρµουλα θα
σας εξασφαλίσει το τέλειο µακιγιάζ µατιών.

46 PRO NUDE EXTREME
Παλέτα σκιών µατιών σε 12 χρωµατικές
αποχρώσεις. Συνδυάζοντας τις τονικές
διαβαθµίσεις του nude rose, καφέ µπορντώ,
και των 4 µεταλλικών αποχρώσεων, µπορείτε
να δηµιουργήσετε 3 διαφορετικά µακιγιάζ.
Εξαιρετικά µαλακές σε µατ, satin και metallic
σε υφή σκιές µατιών.
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PALETTE PRO 18 COLOURS
ΚΩ∆.: ΤΠΑ Λ-ΡRΟ18-01 έως 02

14,90 € Π.Λ.Τ

Παλέτα metallic effect 18 σκιές µατιών µε εξαιρετική κάλυψη και λάµψη προσφέρουν µια µοναδική, εύκολη και οµοιόµορφη εφαρµογή. Με εξαιρετική
υφή, αναµιγνύονται εύκολα, έτσι ώστε µε ένα πέρασµα να εξασφαλίσετε την ένταση και φωτεινότητα που επιθυµείται στα µατιά σας. Σε 2 χρωµατικές
γκάµες για extreme Nude Metallic & Luminous επιλογές.

01 THE METALLIC COLLECTION

02 THE TROPICAL COLLECTION
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MULTI PALETTE PRO - TRIO
ΚΩ∆.: ΤΠΑ Λ-ΡRΟΤRΙΟ-01 έως 03

7,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΑ Λ-ΡRΟΤRΙΟ-04

8,90 € Π.Λ.Τ

Η Multi Palette, σας δίνει την δυνατότητα να βρείτε τον εντυπωσιακότερο συνδυασµό µακιγιάζ µέσα από 3 αποχρώσεις Highlighter, Βlusher & Βronzer.
Blend it, για να δηµιουργήσετε το τέλειο κοµψό, σµιλευµένο, λαµπερό και δροσερό πρόσωπο. Σε 4 διαφορετικούς χρωµατικούς συνδυασµούς. Η νέα
Multi Palette 04 Blush Paradise αποτελεί την must have τάση του blush contour για φωτεινό πρόσωπο όλο τον χρόνο.

01- CORAL PARADISE

03- BRONZING PARADISE

02- BROWN PARADISE

04- BLUSH PARADISE

THE MUST HAVE PALETTES
6,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΑ Λ-03

METALLIC EYESHADOW
ΠΑΛΕΤΑ 4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΣΚΙΩΝ
Η METALLIC No3 παλέτα σκιών HIGH SHINE
EYESHADOW παρέχει 4 εξαιρετικά όµορφες,
πλούσια σε λάµψη χρωµατικές αποχρώσεις έτσι
ώστε να δηµιουργήσετε το τέλειο trendy βλέµµα.
Τα mix-and -match πολύ λεπτά σωµατίδια
µετάλλων απλώνονται εύκολα έτσι ώστε να
ρυθµίσετε την ένταση που επιθυµείτε στα µάτια
σας. ∆ηµιουργήσετε το look που θέλετε, έντονο
- τολµηρό-Sexy µε την Must Have Metallic
eyeshadow palette.

* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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PALETTE PRO
8,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΑ Λ-PRO501 έως 507
Γεµίστε τα πινέλα σας µε φωτεινά ή σκούρα χρώµατα για να τονίσετε σκοτεινές και
ρηχές περιοχές ή εάν χρειαστεί να διορθώσετε το σχήµα αλλά και το γενικότερο
περίγραµµα των µατιών σας ή των φρυδιών σας. Oι νέες παλέτες µε καθρέπτη
σε απίστευτες επιλογές χρωµάτων σας βοηθούν να δηµιουργήσετε τις τέλειες
εναλλακτικές σκιάσεις - look που επιθυµείτε. Εύκολες στη χρήση, εύκολο να κάνετε
την διαφορά!

501 METALLIC & SHIMMER EYESHADOW PALETTE 5 COLOURS
GOLD & PURPLE

502 METALLIC & SHIMMER EYESHADOW PALETTE 5 COLOURS
CINNAMON

503 METALLIC & SHIMMER EYESHADOW PALETTE 5 COLOURS
FUCHSIA & GOLD

504 METALLIC & SHIMMER EYESHADOW PALETTE 5 COLOURS
PINK & PURPLE

505 METALLIC & SHIMMER EYESHADOW PALETTE 5 COLOURS
PASTEL PARADISE

506 EYEBROW MAT LOOK PALETTE 4 COLOURS + FIXER

507 METALLIC & SHIMMER EYESHADOW PALETTE 5 COLOURS
THE GREEN PARADISE
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GLITTER PRIMER

METALLIC SHOTS, GLITTER SHOTS
ΚΩ∆.: ΤΣΣ-101 έως 105 (METALLIC SHOTS),
ΤΣΣ-106 έως 108 (GLITTER SHOTS)

4,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΡ-100

Συγκρατήστε το µακιγιάζ σας διατηρώντας
το σταθερό για όση διάρκεια επιθυµείτε µε
το Glitter Primer. Παρατείνει εξαιρετικά τη
διάρκεια ζωής του µακιγιάζ. Απλώνετε µια
µικρή ποσότητα που θα πρέπει να εφαρµοστεί
στην περιοχή του µατιού πάνω από το βλέφαρο
και στην κάτω γραµµή των βλεφαρίδων.

4,50 € Π.Λ.Τ

∆ηµιουργήστε trendy και µεταλλικά looks µε τις σκιές µατιών σε ελεύθερη µορφή. Απλώνεται
εύκολα και οµοιόµορφα αφήνοντας µια εκπληκτική έκρηξη λαµπερού χρώµατος στα µάτια σας.
Βάλτε τα µάτια σας στο επίκεντρο µε τα προϊόντα της σειράς Metallic shots. Απογειώστε την
εµφάνισή σας συνδυάζοντας το µε Glitter Primer για µεγαλύτερη διάρκεια της σκιάς µατιών
δηµιουργώντας το απόλυτα λαµπερό look! ∆ιατίθεται σε 5 µεταλλικές αποχρώσεις και σε 3
glitter αποχρώσεις. Σταντ 8 αποχρώσεων: 40 τεµαχίων + 8 tester, Glitter Primer 15 τεµαχίων
+ 1 tester.

101

102

104

105

106

107

103

108

ONLY MATTE EYESHADOW
3,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΣΜΜ-07 & 08
Με εξαιρετική εφαρµογή η σκιά µατιών αποτελεί µέρος της σειράς ONLY MATTE. Με απαλή και
οµοιόµορφη υφή. Ανθεκτική, σταθερή και µακράς διαρκείας φόρµουλα. Ενυδατική και θρεπτική
δράση µε βιταµίνη Ε. Το "MAΤΤΕ trend" γίνεται τώρα το σηµείο αναφοράς στην κατηγορία σκιών
µατιών. Όµορφος και φυσικός χρωµατισµός. ∆ιατίθεται σε 2 χρώµατα.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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MAX BLUSH ON
5,00 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΡ-01 έως 24

Έχει µια ολοκληρωµένη γεµάτη σε υφή φόρµουλα που διασφαλίζει ένα όµορφο απαράµιλλο, φυσικό και φωτεινό αποτέλεσµα. Με εξαιρετική ελαστική
υφή εφαρµόζεται εύκολα και απαλά στο δέρµα. Περιέχει θρεπτική βιταµίνη Ε. Η µακράς διάρκειας φόρµουλα εγγυάται άνεση, σταθερότητα και
οµαλότητα στο µακιγιάζ. ∆ιατίθεται σε 24 όµορφα χρώµατα. Μέγιστη ποιότητα της maximum ποσότητας των 9g.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TERRA SHINE FINISH BLUSH ON
11,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΡT-01 έως 05
Το απαλό & ιριδίζον φινίρισµα αυτού του ρούζ έχει ως αποτέλεσµα µια τέλεια λάµψη. Η υψηλής ισχύος baked rich
formula είναι πλούσια σε θρεπτικές πολυβιταµίνες. Η εφαρµογή του είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη & εξασφαλίζει
ένα µεταξένιο, οµοιόµορφης υφής µακιγιάζ µακράς διάρκειας. Η ισορροπηµένη φόρµουλα του διασφαλίζει οµαλά,
ακριβή και αµετάβλητα αποτελέσµατα. Αναδεικνύει το πρόσωπό σας χαρίζοντας το τη φωτεινότητα που χρειάζεται.
∆ιατίθεται σε 4 αποχρώσεις. Σταντ 4 αποχρώσεων: 24 τεµαχίων + 4 tester
** ∆ιαθέσιµο τον Ιούνιο του 2021

01

03

04

05

**
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MAX LIQUID HIGHLIGHTER
6,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ Υ Χ Λ-01 έως 02

Max Liquid highlighter συνιστάται ιδιαίτερα
σε γυναίκες που επιθυµούν να φέρουν
ελαφριά και µικρού µεγέθους καλλυντικά
στις τσάντες τους. Προσαρµόζεται και
λειτουργεί άψογα στην επιδερµίδα για την
καθηµερινή χρήση make up, αφαιρώντας
ακόµη και τα συµπτώµατα κόπωσης. ∆ιπλή
χρήση καθώς µπορεί να αναµιχθεί στο
Foundation σας για ένα τέλειο luminous
finish. Άνετο στη χρήση για να τονίσετε τα
σηµεία του προσώπου που επιθυµείται.
Στεγνώνει άµεσα µε κάλυψη µεγάλης
διάρκειας. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

*

02

*

101
GOLD

HIGHLIGHTER POWDER
6,00 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΧ Λ-00

Tο Highlighter powder δίνει µια οµοιόµορφη αύξηση στον
τόνο του χρώµατος µε ιριδίζον αποτέλεσµα στο δέρµα
σας. Τονίζει τις διαστάσεις σε κάποια χαρακτηριστικά
µέρη του προσώπου, αντανακλά το φως, παρέχει ένα
απαράµιλλο µεταξένιο, φυσικό, φωτεινό, και οµοιόµορφο
αποτέλεσµα στο δέρµα. Ενδείκνυται για όλους τους
τόνους επιδερµίδας. ∆ιατίθεται σε 2 εκθαµβωτικές
αποχρώσεις.

ΚΩ∆.: ΤΠΧ Λ-ΡRΟ101 έως ΡRΟ104
Φωτίζει την επιδερµίδα µε έντονη λάµψη
και ιριδίζον αποτέλεσµα στο δέρµα σας.
Απλώνεται εύκολα και προσαρµόζεται
τέλεια στο δέρµα, φροντίζοντας για ένα
οµοιόµορφο αποτέλεσµα. Ενδείκνυται για
όλους τους τόνους επιδερµίδας. ∆ιατίθεται
σε 4 αποχρώσεις. Σταντ 3 αποχρώσεων:
18 τεµαχίων + 3 tester.

101 GOLD

*
102 PINK

103 GOLD COPPER

105 BEIGE GOLD
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102
BRONZE

HIGHLIGHTER POWDER PRO

* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

00 SOFT
PINK NUDE

11,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ Υ Χ Λ-ΡRΟ-101 & 102

Η επανάσταση στο Make up ονοµάζεται
Liquid Highlighter. Φωτίστε το χρώµα
του δέρµατός σας µε την έντονη και
αντανακλαστική λάµψη του liquid
highlighter. ∆ιπλή χρήση - Βρείτε την
ιδανική απόχρωση του make up- καθώς
µπορεί να αναµιχθεί στο Foundation σας
για ένα τέλειο luminous finish. Η εφαρµογή
είναι εύκολη, προσαρµόζεται τέλεια
στο δέρµα. Μετά την χρήση του αφήνει
ένα βελούδινο, µεταξένιο άγγιγµα ενώ
αναµειγνύεται εύκολα στην επιδερµίδα
για να δώσετε έµφαση στα σηµεία του
προσώπου που επιθυµείτε. Formula
σιλικόνης ελαστοµερών -µη κολλητική
και λιπαρή - στεγνώνει άµεσα µε αόρατη
κάλυψη µεγάλης διάρκειας. ∆ιατίθεται σε
δύο χρώµατα. Ανακινήστε καλά πριν τη
χρήση.

* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

01

PERFECT LIQUID
HIGHLIGHTER PRO

7,50 € Π.Λ.Τ

LOOSE POWDER PRO
TRANSLUCENT MATTE FIXING
8,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠΛ-10

Πούδρα ελεύθερης µορφής για διάφανο matte αποτέλεσµα! Με
ηµιδιάφανη υφή, για φυσικό αποτέλεσµα που διαρκεί όλη µέρα, χωρίς
να επιβαρύνει την επιδερµίδα. Ιδανική για όλους τους τύπους δέρµατος,
ακόµη και για τις πιο ξηρές επιδερµίδες. Περιέχει τάλκη εξαιρετικά
λεπτής υφής. Απλώνεται εύκολα και οµοιόµορφα πάνω στο δέρµα
και χαρίζει βελούδινη υφή. ∆ίνει διάρκεια στο µακιγιάζ και matte
αποτέλεσµα. Χρησιµοποιείται πάνω από το make up ή κατευθείαν πάνω
από την κρέµα βάσης για να αποµακρύνετε την ανεπιθύµητη γυαλάδα
της επιδερµίδας. Χωρίς flash Back effect!

BRONZING
POWDER PRO
ΚΩ∆.: ΤBΠ-ΡRΟ-07 έως ΡRΟ-09

7,50 € Π.Λ.Τ

Το Grigi Bronzing compact powder pro θα χαρίσει στην επιδερµίδα
σας ηλιοκαµένη όψη. Επιλέξτε την απόχρωση που σας ταιριάζει και
δηµιουργήστε το απόλυτο bronzing look για την πόλη. Το bronzer
είναι ένα φανταστικό προϊόν µακιγιάζ µε διακριτικό χρώµα σε µορφή
πούδρας και προσφέρει βελούδινη υφή στο πρόσωπο, στο ντεκολτέ
αλλά και στο σώµα. Για να το εφαρµόσετε σωστά θα χρησιµοποιήσετε
ένα πινέλο ή ειδικό σφουγγαράκι, ανάλογα την περίπτωση. Θα
απολαύσετε ένα οµοιόµορφο και πολύ φυσικό αποτέλεσµα χωρίς
ατέλειες που ταιριάζει σε κάθε τύπο επιδερµίδας. ∆ηµιουργήστε
εύκολα µια φυσική, µαυρισµένη επιδερµίδα και αναδείξτε το
πρόσωπό σας µε τα µοναδικά bronzer προϊόντα Grigi!
Σταντ 3 αποχρώσεων: 18 τεµαχίων + 3 tester.

07 CITY
BRONZE

08 BEACH
BRONZE

09 SPARKLE
BRONZE

MAX COMPACT POWDER
5,50 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΠ-01 έως 14

Η MAX COMPACT POWDER - fine formula δρα τέλεια, εφαρµόζεται εύκολα, απαλά και οµοιόµορφα. Έχει εξαιρετική βελούδινη και απαλή υφή &
εξασφαλίζει φωτεινό look. Εξαλείφει την εµφάνιση των λεπτών γραµµών και τους πόρους στο πρόσωπο ή κάποιες άλλες µικρές ατέλειες. Τα συστατικά
της MAX COMPACT POWDER αποτελούν µια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία θα προστεθούν άλλα καλλυντικά προϊόντα. ∆ιατίθεται σε 6 αποχρώσεις
έτσι ώστε να συνδυάζονται µε τον ανάλογο χρωµατικό τόνο του δέρµατος. Σταντ 3 αποχρώσεων: 18 τεµαχίων + 3 tester

02 PINK IVORY

03 IVORY

05 DARK BEIGE

12 BEIGE NEUTRAL
GOLD

13 PEACHY NEUTRAL
GOLD

14 MEDIUM BEIGE

* Οι αποχρώσεις 01, 04, 06 καταργήθηκαν και
αντικαθίστανται από τις αποχρώσεις 12, 13, 14
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ULTRA COVER LIQUID CONCEALER PRO

6,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ ΥΚ-ΡRΟ14 έως ΡRΟ22
Η Ultra pro formula gel Concealer υψηλής καλυπτικότητας και ποιότητας, θα δώσει το τέλειο λείο φινίρισµα στην
επιδερµίδα. Μακράς διάρκειας, διορθώνει τις ατέλειες, δίνοντας την κατάλληλη κάλυψη και ως αποτέλεσµα την
άψογη και λαµπερή επιδερµίδα. Χάρη στην λεπτή υφή του, το concealer απλώνεται µε ακρίβεια, συνδυάζοντας τέλεια
κάλυψη µε µια φυσική φρεσκάδα. Εξοµαλύνει τις λεπτές ρυτίδες, γραµµές χαλάρωσης, καλύπτει τα συµπτώµατα της
κούρασης δίνοντας µια φρέσκια. ζωηρή και νεανική λάµψη στην επιδερµίδα. Για αψεγάδιαστα αποτελέσµατα και λεία
επιδερµίδα επιλέξτε το Ultra Pro Covering. ∆ιατίθεται σε 7 αποχρώσεις.

14 LIGHT BEIGE

17 NEUTRAL

18 SECOND SKIN

19 NUDE BEIGE

20 IVORY

21 DARK NUDE BEIGE

22 LUMINOUS BEIGE

MATTE COVER STICK
4,30 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤΑΝΤ-01 έως 03

Η ολοκληρωµένη φόρµουλα του «cover stick matte finish» προσφέρει εξαιρετική κάλυψη και σταθερότητα.
Η κρεµώδη ελαστική Matte υφή του δρα καλυπτικά για να αποκρύψετε οποιαδήποτε ατέλεια στο πρόσωπο που
σχετίζεται µε την ηλικία. Επίσης για καµουφλάζ στους µαύρους κύκλους, όπως και άλλα αισθητικά προβλήµατα που
εµφανίζονται στο δέρµα. Απλώνεται πολύ εύκολα και διατίθεται σε 3 αποχρώσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν µε τον
ανάλογο χρωµατικό τόνο του δέρµατος. Σταντ 3 αποχρώσεων: 48 τεµαχίων + 3 tester.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

01 PINK BEIGE

02 BEIGE

*

*

03 DARK BEIGE
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MATTE FILLER FOUNDATION PRO
9,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ ΥΓΜ-TUBEPRO-310 έως 360
ΜΑΤΤE foundation µε φυσική σύνθεση in tube size. Το foundation FILLER PRO
απλώνεται σταθερά και άψογα πάνω στην επιδερµίδα. Η εξαιρετική µακράς διάρκειας
καλυπτικότητα του βοηθά στην λείανση και φωτεινή εµφάνιση της επιδερµίδας.
Ανήκει στην κατηγορία Skincare καθώς η σύνθεση του είναι εµπλουτισµένη µε
υψηλή συγκέντρωση Ηyaluronic acid & microprotein complex µε ενυδατικές και
επανορθωτικές ιδιότητες. Σταντ 5 αποχρώσεων: 30 τεµαχίων + 5 tester

310 FAIR BEIGE

340 VANILLA

320 BEIGE

350 DARK BEIGE

330 SAND BEIGE

360 NUDE

MATTE FILLER FOUNDATION PRO
11,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ ΥΓΜ-ΡRΟ31 έως ΡRΟ36
ΜΑΤΤE foundation µε φυσική σύνθεση. Η Matte - velvety texture whipped cream formula παρέχει
την τέλεια κάλυψη. To foundation PRO FILLER είναι το απόλυτο ''εργαλείο'' λόγω της καταπληκτικής
καλυπτικότητάς του καθώς απλώνεται σταθερά και άψογα πάνω στην επιδερµίδα, λειαίνοντας και
βελτιώνοντας την επιφάνεια του δέρµατος. Γεµίζει τις ρυτίδες και τις γραµµές έκφρασης όπως πολλές
άλλες ατέλειες. Μακράς διάρκειας, συνδυάζεται τέλεια µε τον τόνο του δέρµατος δίνοντας την
τέλεια φωτεινή εµφάνιση στο πρόσωπο. Ανήκει στην κατηγορία Skincare καθώς η σύνθεση της είναι
εµπλουτισµένη µε υψηλή συγκέντρωση Ηyaluronic acid & microprotein complex µε ενυδατικές και
επανορθωτικές ιδιότητες βοηθώντας στην λείανση της επιδερµίδας. ∆ιατίθεται σε 6 αποχρώσεις.
Σταντ 6 αποχρώσεων: 36 τεµαχίων + 6 tester.

31 FAIR BEIGE

34 VANILLA

32 BEIGE

35 DARK BEIGE

33 SAND BEIGE

36 NUDE
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LUMINOUS FOUNDATION PRO
11,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ ΥΓΜ-ΡRO21 έως ΡRΟ30
Foundation µακράς διαρκείας για φυσικό super φωτεινό look. Παρέχει µια αψεγάδιαστη επιδερµίδα µε µεταξένια
υφή. Προσφέρει τέλεια κάλυψη από µεσαία έως και υψηλή, εξασφαλίζοντας την οµοιόµορφη απόχρωση του
προσώπου. Εγγυάται εξαιρετική ανθεκτικότητα και υψηλή αντοχή στην διάρκεια της χρήσης του. Χάρη στα
εξαιρετικά λεπτά έλαια σιλικόνης απλώνεται µε ακρίβεια, συνδυάζοντας την τέλεια κάλυψη µε την φυσική οµορφη
αίσθηση στο δέρµα, µε αποτέλεσµα να αποπνέει µια άνεση και φρεσκάδα. To ''τέλειο'' µακιγιάζ, διορθώνει τις
ατέλειες, δίνοντας την κατάλληλη κάλυψη και ως αποτέλεσµα την άψογη λαµπερή επιδερµίδα καθ' όλη την
διάρκεια της ηµέρας-Paraben free. ∆ιατίθεται σε 9 αποχρώσεις έτσι ώστε να συνδυάζονται µε τον ανάλογο
χρωµατικό τόνο του δέρµατος. Σταντ 6 αποχρώσεων: 36 τεµαχίων + 6 tester.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

21 LIGHT BEIGE

*

25 DARK BEIGE

*

28 GOLDEN SAND

22 NEUTRAL

26 IVORY

29 RADIANT BEIGE

23 CANDLE BEIGE

27 NATURAL

30 WARM BEIGE

*

24HOURS 3 IN 1 FOUNDATION PRO
14,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: Τ ΥΓΜ-ΡRΟ42 έως ΡRΟ47
3 σε 1 Foundation. Η πιο αποτελεσµατική λύση στο µακιγιάζ. Foundation - Primer - Concealer σε ένα προϊόν.
Luminous complexion εξασφαλίζει φρέσκια υγιή και λαµπερή επιδερµίδα έως και 24 ώρες. H µοναδική σε
σύνθεση φόρµουλα του βελτιώνει το φυσικό αποτέλεσµα του δέρµατος και εξισορροπεί τον τόνο του. To PRO
24 HOURS χάρη στην ελαφριά σύνθεση του, εφαρµόζεται εξαιρετικά και οµαλά δηµιουργώντας ένα οµοιογενές
φιλµ στο δέρµα. Με εκχυλίσµατα φρούτων που διατηρούν την υγεία της επιδερµίδας την ενυδατώνουν και
την επιτρέπουν να αναπνέει. Η Vitamin C και η Chromocare, βελτιώνει και περιποιείται την επιδερµίδας σας
καθηµερινά. Καταπολεµά την ερυθρότητα του δέρµατος, δυσχρωµίες και συµβάλλει στη µείωση των ρυτίδων. Για
φυσικό και άψογο look, χωρίς ατέλειες, γεµάτη λάµψη εµφάνιση, µεταξένιο φινίρισµα και τέλεια εµφάνιση όλη την
ηµέρα. ∆ιατίθεται σε 6 αποχρώσεις. Paraben Free. Σταντ 6 αποχρώσεων: 36 τεµαχίων + 6 tester.
* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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42 NUDE LIGHT

44 NATURAL

43 NUDE DARK

45 CARAMEL
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46 TAN

*

47 PORCELAIN

PERFECT FIXER MAKE UP PRO
ΚΩ∆.: ΤΠΦΠ-01 (PERFECT),
ΤΓΦΠ-02 (GLOW)

6,99 € Π.Λ.Τ

7,99 € Π.Λ.Τ

Προϊόν στερέωσης µακιγιάζ σε
µορφή spray, θα επεκτείνει την
ανθεκτικότητα του µακιγιάζ και
θα το κρατήσει αναλλοίωτο κατά
την διάρκεια της ηµέρας. Το
σταθεροποιητικό spray µπορεί
να εφαρµοστεί απευθείας µετά
το µακιγιάζ ή κατά την διάρκεια
της ηµέρας αναζωογονώντας το
make up. ∆ρα σαν µια αόρατη
προστατευτική µεµβράνη που
θα παρατείνει τη διάρκεια του
µακιγιάζ έως και 12ωρες. Προϊόν
νέας τεχνολογίας, µε βάση τα
επιλεγµένα ενεργά συστατικά
προσφέρει τέλεια προστασία
στο δέρµα από την ρύπανση
και τις γενικότερες επιπτώσεις
του εξωτερικού περιβάλλοντος
όπως την ζέστη, υγρασία και
ιδρώτα. Εφαρµογή: Αµέσως
µόλις ολοκληρώσετε το µακιγιάζ,
ψεκάζετε µε γρήγορες και κυκλικές
κινήσεις σε απόσταση περίπου 25 30 εκ. από το πρόσωπο. Στεγνώνει
σε λίγα µόλις δευτερόλεπτα.
Parabens free, silicon free, tea
free, mineral oil free.

Η βάση µακιγιάζ PRO OPTIMUM
µεταξένια υφής στηρίζεται στην
πρωτοποριακή σύνθεση της, ένα
µείγµα µε υψηλό ποσοστό νερού
και ελαστοµερή έλαια σιλικόνης.
Απλώνεται σταθερά και τέλεια πάνω
στην επιδερµίδα, λειαίνοντας άµεσα,
βελτιώνοντας την επιφάνεια του
δέρµατος, γεµίζοντας τις ρυτίδες
και άλλες ατέλειες. Τα µοναδικά
µακράς διάρκειας συστατικά της
βάσης PRO OPTIMUM µαζί µε την
ελαστοµερή σιλικόνη ενισχύουν τη
δοµή της επιδερµίδας, βελτιώνοντας
την πυκνότητα και ελαστικότητά
της. Συνδυάζεται τέλεια µε τον τόνο
του δέρµατος καθώς η φόρµουλα
εξισορροπεί την εξαιρετική
ανθεκτικότητα και υψηλή αντοχή της
µε τη φυσική, µαλακή και φρέσκια
οπτική εικόνα του προσώπου.

ΚΩ∆.: ΤΒΜ-03

15,90 € Π.Λ.Τ

Η Grigi Pro Luminous
Primer 3 in 1, σε
ένα µείγµα από
εστέρες και πολυµερή
χαµηλού µοριακού
βάρους, µειώνει την
απώλεια νερού από
την επιδερµίδα και
την ενυδατώνει σε
βάθος. Αποτελεί ένα
λεπτό και ελαφρύ
γαλάκτωµα µε υπέροχη
αίσθηση. Η gel-cream
υφή της είναι απαλή
και µεταξένια. Μόλις
εφαρµοστεί, στεγνώνει
γρήγορα, αφήνοντας
το δέρµα σας απαλό
και όµορφο. Επιπλέον,
είναι ένα multi-use
προϊόν 3 in 1, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ως
κρέµα ηµέρας, ως υγρό
highlighter και ως βάση
µακιγιάζ! Paraben free,
Vegan Friendly.

OPTIMUM PRIMER PRO
ΚΩ∆.: TBM-01

PRO LUMINOUS
PRIMER 3 IN 1

PERFECT PRIMER PRO
11,95 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: TBM-02

14,95 € Π.Λ.Τ

Αν ψάχνετε για ένα primer προσώπου
που εφαρµόζει οµοιόµορφα
παρέχοντας µια ιδανική βάση για
foundation τότε το PRO PERFECT
PRIMER συνδυάζεται ιδανικά µε την
επιδερµίδα σας υπογραµµίζοντας την
οµορφιά της. Primer νέας γενιάς µε
ενυδατική δράση και καταπραϋντικές
αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες, αφήνει
στο δέρµα ένα matte, οµοιόµορφο
φινίρισµα. Μειώνει την ορατότητα
των ρυτίδων, έτσι ώστε δέρµα σας
να φαίνεται τέλειο και φυσικό χωρίς
ατέλειες.
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SPARKLE BRONZE
BODY LOTION 250ml
ΚΩ∆.: ΤΣΜΠΛ-01

Το GRIGI SPARKLE BODY
LOTION είναι προϊόν
σώµατος για ηλιοκαµένη
και λαµπερή όψη σε
ολόκληρο το σώµα. Η
µοναδική αυτή κρέµα
σώµατος µε χρώµα & µε
LUMINOUS ΥΦΗ, GLITTER
ΥΠΟ-ΤΟΝΟΥΣ θα αφήσει
την επιδερµίδα σας πολύ
απαλή, ενυδατωµένη
και πάνω απ όλα πολύ
διακριτικά ηλιοκαµένη!
Λόγω των ALOE VERA ,
και MACADAMIA OIL που
περιέχει εφαρµόζεται
οµοιόµορφα και µε
πολύ µεγάλη ευκολία.
Εφαρµόστε το προϊόν
10 µε 15 λεπτά προτού
ντυθείτε στα εµφανή
σηµεία, ντεκολτέ, χέρια
και πόδια. Αφήστε το
προϊόν να απορροφηθεί
και µετά ντυθείτε. Είναι
ιδανική απόχρωση
για ανοιχτόχρωµές
επιδερµίδες! Το
συγκλονιστικό coconut
paradise άρωµά του θα
σας γοητεύσει! Vegan
friendly.

9,90 € Π.Λ.Τ

SPARKLE HAIR & BODY MIST
150ml
9,90 € Π.Λ.Τ

ΚΩ∆.: ΤMΠΜ-01 έως 03

Το GRIGI SPARKLE BODY MIST είναι ένα αρωµατισµένο spray λάµψης για το
σώµα. Η λαµπερή και αρωµατική σύνθεση του απλώνεται σαν φυσικό πέπλο
στην επιδερµίδα σας, χαρίζοντας φυσική λάµψη και αναζωογόνηση. Ψεκάστε σε
ολόκληρο το σώµα σας & στα µαλλιά για να προσφέρετε µεθυστικό άρωµα και
λαµπερό glitter φινίρισµα στην εµφάνισή σας. Σε 3 διαφορετικούς Glitter τόνους.

01 LUMINUS
GOLD BRONZE

02 LUMINUS
PEACH CORAL

03 LUMINUS
NUDE PINK

BODY CREAM - THE BRONZING COLLECTION 200ml
ΚΩ∆.: ΤΜΠK-01
Η συγκεκριµένη κρέµα
σώµατος περιέχει ένα
συνδυασµό διαφορετικών
χρωστικών από πέρλα,
έχει µεταξένια υφή,
απλώνεται πάρα πολύ
εύκολα και στεγνώνει
πολύ γρήγορα
αφήνοντας στο δέρµα
µια «ηλιοκαµµένη» πολύ
υγιής όψη. Η πλούσια σε
Aloe Vera, Macadamia
Oil, Argan Oil, Sweet
Almond Oil φόρµουλα
της συµπληρώνεται από
ένα εξαιρετικό άρωµα
καρύδας και είναι Cruelty
Free & Vegan Friendly.

42

NAILS / LIPS / EYES / FACE

19,90 € Π.Λ.Τ

GENERAL TESTER
Γόνδολα 2ης όψεως GRIGI MAKE UP PRO, 151 x 91 x 135 cm
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ΚΩ∆.: 53-ΠΡ-Ξ ΥΛΙΝΟ-ΣΤΑΝΤ
Ξύλινο stand GRIGI 230 x 41 x 213 cm

44

DISPLAYS

ΚΩ∆.: 47-ΠΡ-ΟΖΤΕΠ

ΚΩ∆.: 48-ΠΡ-ΟΖΤΕΠ

Stand GRIGI Era Pro δαπέδου 10όροφο µαρµαρί φουξ
51 x 30 x 202 cm

Plexiglass stand GRIGI Era Pro Gel Polish 6όροφο
53 x 35 x 14 cm
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ΚΩ∆.: 18-ΠΡ-ΟΖΤ
Plexiglass stand GRIGI Nail Polish 4όροφο
35 x 14 x 35 cm

ΚΩ∆.: 5-ΠΡ-ΟΖΤ
Stand GRIGI Nail Polish 6όροφο
35 x 14 x 53 cm

46

DISPLAYS

ΚΩ∆.: 65-ΠΡ-ΠΛ-GΕΝΕR ΑL
ΤΕSΤΕR GRΙGΙ
Plexiglass stand general tester
50 x 32,5 x 54 cm

ΚΩ∆.: 65-ΠΡ-ΠΛ-GΕΝΕR ΑL
ΤΕSΤΕR Σ ΥΡΤΑΡΙΕΡΑ
General tester συρταριέρα
35 x 50 x 75 cm

ΚΩ∆.: 8-ΠΡ-ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Stand GRIGI 10 θέσεων µε φωτισµό, αριστερή κολώνα
69 χ 30 χ 204 cm

ΚΩ∆.: 15-ΠΡ-ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Stand GRIGI 8όροφο διπλής όψεως
61 χ 30 χ 204 cm
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ΚΩ∆.: 63-ΠΡ-ΣΤΑΝΤ-GRΙGΙ-ΡVC-5-ΟΡΟΦΩΝ

ΚΩ∆.: 62-ΠΡ-ΣΤΑΝΤ-GRΙGΙ-8-ΟΡΟΦΩΝ

Plexiglass stand GRIGI PVC 5όροφο 27 x 27 x 156 cm

Plexiglass stand GRIGI 8όροφο 27 x 27,5 x 151 cm

DISPLAYS

GRIGORIADIS GROUP
Γιαννιτσών 240
546 28 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 459121, 2310 488684
F. 2310 459120
E. grigiexports@grigi.gr
grigi459@otenet.gr
grigi@hal.forthnet.gr
www.facebook.com/Grigimakeup
@grigimakeup

www.grigi.gr
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