
 

  



 

  

essence застава зад модерните, уникални и висококачествени козметични продукти! 
От пролет / лято сезон към essence  се присъединяват още по-привлекателни продукти, 
които просто трябва да имате. Готиният грим с уау-ефект е гарантиран! 
 

Следете  най-новите новини: 
Всекидневни вдъхновяващи постове - вълнуващи уроци, интересни видеоклипове, 
първите новини и всичко за света на  essence  - на Facebook http://www.facebook.com/ 
Essence-Cosmetics-Bulgaria и Instagram http://instagram.com/essence_cosmetics. 

 

Please do not publish this press information about 
“essence news from February 2017” online before 
the 13th of January 2017.  
Thank you!  
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Създай своята палитра, без която не можеш! 

 
Палитрата от 4-цвята чака да бъде създадена от теб. 
Просто избери любимите си сенки за очи и използвай 
специалния клик-механизъм, за да ги поставиш в 
многофункционалната палитра. 
 
Празна палитра must haves 4  цвята Цена 3,29 лв. 
 
Всяка от 20-те индивидуални цветни сенки за очи must 
haves Цена 3,29 лв. 

спирала за обем и извиване 18ч volume stylist  

Кремообразната черна текстура с микро стилизиращи 
частици, осигурява на миглите ти дълготраен обем и 
невероятно извиване. 
Цена 6,59 лв. 

спирала за обем и дължина 18ч volume 
stylist 

 
Диамантената форма на четката е 
съчетана със специални косъмчета за  
удължаване, за да създадеш дълги и 
плътни мигли. 
Цена 6,59 лв. 

спирала за обем lash princess оформяне 

 
Драматичен обем или дефинирани мигли - новата 
спирала със специално скосена четка склуптурира 
индивидуално твоите мигли. 
Цена 6,59 лв. 



 

  

 

 сенки палитра toffee 

сенки палитра за очи от осем модерни, идеално подбрани цвята - 
от светли до тъмни нюанси. Леката и дълготрайна текстура с 
различни ефекти ти позволява да създаваш оличаващи се стилове 
грим. 
Цена 8,79 лв. 

 

 

 

Аз ♥ цветовете  

база за сенки за подсилване на цвета 

Използвай  като основа за сенки, която ще 
направи всички сенки по-наситени, по-
интензивни и по-дълготрайни. Цена 5,49 лв. 

палитра за очи и лице 

 
Цветово съчетани сенки за очи, руж и хайлайтър, 
превръщат тези две палитри в абсолютно 
задължителни за твоите очи и лице. 
Цена 8,79 лв. 

четка за очна линия гел прецизна 

Очна линия с изключително фин 
апликатор – четка. идеална за 
постигане на точни линии, както и за 
създаване на различни дизайни! 
Цена 6,19 лв. 

гел за вежди - цвят&форма 

 
Подчертайте и оформете идеално веждите си без да се 
слепват с новия гел за вежди. Гелът има приятна 
текстура и дълготрайно покритие. Цена 6,59 лв. 

 



 

  

коректор течен камуфлаж 

Дълготрайна и силно 
пигментирана, кремообразна течна 
текстура, която плътно покрива 
тъмните кръгове под очите и всички 
други кожни недостатъци. За 
естествен, напълно свеж поглед. 
Цена 5,49 лв. 

 

 

спрей за мигновено матиране на 
лицето 

 
Лекият, прозрачен спрей обогатен с 
естествен комплекс от активни 
съставки, матира кожата и запазва 
грима по-дълго. задължителен за 
всеки грим комплект. 
Цена 6,59 лв. 

 

 

бронзираща пудра luminous matt 

 
матова бронзираща текстура с копринено-блестяща 
част за създаване на ефект „целунато от слънцето“ 
лице. 

Цена 6,59 лв. 

 

четка за вежди 

 
скосена четка за вежди, която е идеална за нанасяне на 
различни текстури, като гел или прах върху веждите. 
Цена 3,29 лв. 

 

 



 

 

гланц за устни блясък с мокър ефект 

 
Най-гладката, лека текстура на гланц, коята създава 
изключителен  блясък с мокър ефект върху устните 
ти. От естествени нюанси до интензивни цветове, за 
устни обляти с блестящи ефекти. 

Цена 4,39 лв. 

 

лак за нокти с наситен цвят 

 
Наситено пигментирани лакове в модерени пастелни 
и интензивни цветове - гарантират най-мадерните 
нокти за лятото! Най-лъскавата формула с плътно 
покритие само с едно нанасяне. Цена 3,99 лв. 

 

лак за нокти грижа & блясък 

 
Новата серия лакове за нокти заздравява 
и предпазва ноктите. създава лек блясък с 
малки блестящи частици. Съдържа кукуи 
масло. 
Цена 3,99 лв. 

 

топ лак за бързо съхнене  

 
essence прави лесно 
запечатването на любимите 
ти лакове и стайлинг 
творения. Този топ лак 
изсъхва супер бързо и прави 
ноктите ти невероятно 
лъскави. 

Цена 3,69 лв. 


