
A nő ajka – mindig is a 
figyelem középpontjában 
van, s e mellett… a 
csábítás egyik legfőbb 
eszköze! 

Akaratlanul is vonzza a 
férfiak tekintetét… 

Következésképpen – 
különleges kozmetikai 
ápolószereket igényel! A 
TianDe luxus kategóriájú 
kozmetikumait! 



Most elfelejtheti a 
kompromisszumokat, és 
megkaphat mindent, MÉGPEDIG 
AZONNAL! 

A TianDe ultradivatos 
újdonsága a legigényesebbek 
számára!  



Luxus kategóriájú növényi formula 

Mandulaolaj: 
• táplálja, puhítja az ajkakat, 
azoknak ápolt külsőt kölcsönöz; 

• E-vitamin tartalmának 
köszönhetően lassítja a bőr 
öregedési folyamatait; 

• védi a zsenge ajkakat a külső 
környezet káros hatásaitól; 

• hidratál, az A-vitaminnak 
köszönhetően meggátolja a 
hámlást; 

• biztosítja a kényelmes felhordást. 



Olívaolaj 
• véd a szárazságtól; 
• hidratálja az ajkak repedezett bőrét, 
hosszan tartóan megőrizve a 
nedvességet; 
• visszaadja az ajkak rugalmasságát és 
frissességét; 
• helyreállítja az ajkak bőrének 
védekező funkcióit. 
 

Luxus kategóriájú növényi formula 

Az olívaolaj összetétele 
tartalmaz A-, E-, B-, D- és K-
vitamint, szkvalént, valamint 
a bőr számára értékes 
telítetlen zsírsavakat. 



Méhviasz 
• puhító, tápláló és 
gyulladásgátló hatású; 
• javítja az ajkak bőrének 
állapotát, a bőrt zsengévé és 
bársonyossá varázsolja; 
• megakadályozza a bőr 
dehidratálódását; 
• garantálja a kényelmes és 
finom felhordást; 
• tartós színt biztosít. 

Luxus kategóriájú növényi formula 



Az ajkak színe megbabonáz…  
Natura Lux – 12 tökéletes színárnyalat! 
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Színszabályok 
Férfiak által alkotott törvények szerint, a férfiak által 
irányított világban élek, ugyanakkor sosem felejtem el, 
hogy mi a legfontosabb egy nő számára – az, hogy képes 
legyen megválasztani a megfelelő színű ajakrúzst. 

Carole Lombard 

A RÚZS JÓL MEGVÁLASZTOTT ÁRNYALATA KÉPES RAGYOGÁST KÖLCSÖNÖZNI A SZEMNEK ÉS 
ÉLÉNKEBBÉ TENNI A TEKINTETET. 

Barna szem:  
barna, sápadt rózsaszín 

és ragyogóan vörös 
árnyalat  

Kék szem:  
meggypiros és bézs-

rózsaszín  

Zöld szem: 
vörös-narancs és 
terrakotta színek  

Szürke szem:  
szilva és természetes 

bézs árnyalatok  
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Színszabályok 

A meleg bőrszínárnyalattal 
rendelkező hölgyeknek a rúzs 

meleg színárnyalatai a 
megfelelők: őszibarack, 

narancs, korall 

Hideg bőrszínárnyalatú 
hölgyeknek a rózsaszín 

árnyalatait ajánlott 
választani 

A természetes 
színárnyalatú rúzsok – 

latte, homokszín – illenek 
bármely 

bőrszínárnyalathoz. 
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A RÚZS SZÍNÁRNYALATÁT A BŐRSZÍN ÁRNYALATÁVAL ÖSSZHANGBAN KELL MEGVÁLASZTANI. 



Színszabályok 

A rúzs színárnyalatának megválasztása 
függ a hajszíntől is. 

Minél sötétebb a hajszíne, annál 
világosabbnak és teltebbnek kell lennie az 
Ön által használt rúzs színének. 

Világosabb hajú hölgyeknek óvatosabbnak 
kell lenniük az élénk színárnyalatokkal, 
hiszen az ő ajkukon a rúzs színe 
világosabbnak hat, mint amilyen az 
valójában. 


