BATONS MATTE SONYA EDIÇÃO LIMITADA
As cores junto com a moda acompanham momentos históricos, as
artes e o inconsciente coletivo. Para o lançamento do batom Sonya de
Edição Limitada temos as cores pêssego, vermelho e rosa intenso. Seus
nomes? Peach Kiss, Red Pepper e Cherry Blossom, respectivamente.
Todos os nomes inspirados nos frutos que a natureza nos dá, o que
evoca naturalidade e beleza para o seu make up.
Com a praticidade de ter um aplicador para o desenho e contorno
perfeito dos lábios, este lançamento é uma evolução do batom. Possui
a praticidade de um gloss, mas, é um batom. E líquido.
De longa duração, é possível passar até 5 horas sem retoques. Também
é muito difícil que este manche copos, ou roupas. Ao aplicar o batom,
sentirá uma leve fragrância e, nos primeiros 3 minutos, é possível
perceber o quanto é emoliente a sensação na pele dos lábios. Em
poucos segundos, ele seca a sua cor conferindo uma cobertura
totalmente matte e livre de qualquer brilho.
Conheça mais sobre as cores dos batons:

CHERRY BLOSSOM
Uma cor de cereja intensa para os lábios
para àquelas horas que queremos um tom
mais forte, mas, não necessariamente o
vermelho clássico. Um verdadeiro bouquet
de pigmentos vívidos e marcantes. Fica lindo
para o uso diário e noturno.

PEACH KISS
A leveza do pêssego para lábios bem desenhados,
porém, discretos. Uma cor coringa, recomendada
para o uso diário e ocasiões formais como o seu
ambiente de trabalho. Para usá-lo na noite,
garanta olhos bem marcados com sombra escura,
delineador e até cílios postiços. Essa cor também
vai bem quando o objetivo é destacar o make no
olhar.

RED PEPPER
Atreva-se a ser clássica. Qual mulher hoje
não tem ainda o seu batom vermelho de
estimação? Use-o de dia para um look mais
ousado, ou, a noite, onde ele cairá muito
bem. Você nunca usou um batom vermelho
com uma cobertura tão confortável. Sinta-se
confiante e bela. Vá de vermelho Red
Pepper.

USO CONJUGADO COM OUTROS PRODUTOS FOREVER
Um sorriso “preso” é quando estamos totalmente sem batom, ou sem
hidratante labial. Tentamos sorrir mais os lábios prendem. A boca
ressecada fica “flat” ou seja, não revela todo o volume que possui. Isto
confere ao rosto um visual pesado, cansado e envelhecido.
O que pode ser feito para melhorar?

Primeiro passo: Exfoliação suave. Use o Aloe Scrub de Forever Living para
retirar as peles mortas dos lábios. Aplique uma gotinha e massageie bem
devagar. Isto vai revelar uma nova pele, com cor mais vívida e vai ajudar a
deixar o contorno dos seus lábios mais visíveis facilitando a aplicação do
batom líquido Sonya e deixando você ainda mais bonita.

Segundo passo: Hidratação. Use o Aloe Lips Forever para hidratar. Uma
pele livre de peles mortas fica mais suscetível e absorve melhor os ativos
do nosso hidratante de lábios, além de protegidos. Use-o antes do batom,
retirando o excesso.
Pronto. Agora é só escolher a cor Sonya Favorita.

