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PAZNOKCIE > Lakiery hybrydowe SEMILAC > Lakiery hybrydowe kolor. > Legendary Six

526 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by
Margaret Teal 7ml
Nazwa produktu: 526 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Teal 7ml
Producent: Model produktu: -

Morski lakier do paznokci Semilac &ndash; gdy cenisz wyszukane rozwiązania
Morski lakier do paznokci Semilac&nbsp;to jedna z przewodnich propozycji z
najnowszej kolekcji&nbsp;Margaret. Semilac&nbsp;poleca tę propozycję kobietom
ceniącym kuszące niedopowiedzenia. To siła symboliki, moc intrygujących niuansow i
dojrzałych wyborow.&nbsp;Morski lakier do paznokci Semilac&nbsp;zauroczy Cię
głębią koloru i będzie najlepszym zaproszeniem do bliższego poznania!&nbsp;
Morski kolor lakieru do paznokci &ndash; tylko dla prawdziwej gwiazdy
Najnowsza kolekcja lakierow hybrydowych Semilac&nbsp;stworzona we wspołpracy
z&nbsp;Margaret&nbsp;to 6 ponadczasowych, klasycznych propozycji. Przy tworzeniu
tego zestawu&nbsp;Margaret &amp; Semilacdopracowali każdy szczegoł. Możecie
mieć pewność, że sięgając po&nbsp;lakiery hybrydowe Semilac Legendary
Six&nbsp;podkreślicie swoją kobiecość, ale także siłę niezależności i odwagę w
dążeniu do realizacji marzeń.
Morski kolor lakieru do paznokci&nbsp;to uosobienie drzemiącej w Tobie tajemnicy,
ktora kusi i zachęca do odkrycia sekretow.&nbsp;Semilac Legendary Six by
Margaret&nbsp;Teal 526&nbsp;to dojrzała barwa, ktora przypadnie do gustu fankom
niejednoznacznego manicure, ktory dodatkowo zyskuje przy bliższym poznaniu.
Morski lakier do paznokci Semilac - wzory stworz brokatowym lakierem hybrydowym!
Morski lakier do paznokci Semilac&nbsp;może pochwalić się wyszukaną barwą, ktora
gwarantuje elegancką i wyszukaną stylizację. Jeśli jednak masz ochotę na dodatkowe
zdobienie, polecamy&nbsp;lakiery hybrydowe z brokatem Semilac Platinum.&nbsp;To
moc wyjątkowej drobiny, ktora wspaniale łączy się z kolorami wyśnionymi
przez&nbsp;Margaret! Semilac&nbsp;rekomenduje ich wspolne zestawienie &ndash; to
hit sezonu!

Semilac Legendary Six by Margaret Teal 526&nbsp;&ndash; intrygujący odcień
morskich otchłani, ktory symbolicznie podkreśli Twoją tajemniczość. Jeśli swoją
kobiecość ubierasz w kuszące niedopowiedzenia, a codzienność w rożnego rodzaju
rzeczy nieoczywiste &ndash; ten&nbsp;morski kolor lakieru hybrydowego Semilac z
kolekcji Margaret&nbsp;spotka się z Twoją aprobatą. Noś go na paznokciach dla
wzmocnienia chęci wejścia za kulisy Twojej osobowości.

Cena: 29.99zł

Dostępność: Ten produkt został dodany do sklepu w dniu środa, 10 styczeń 2018
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