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

528 Lakier Hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by
Margaret Orange 7ml
Nazwa produktu: 528 Lakier Hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Orange 7ml
Producent: Model produktu: -

Pomarańczowy lakier do paznokci &ndash; dla podkreślenia Twojego dynamizmu!
Pomarańczowy lakier do paznokci&nbsp;to pozbawiona wszelkiej sztampy
propozycja&nbsp;Margaret,ktora spodoba się fankom odważnych kolorow. Nasz oranż
z gwiazdorskiej kolekcji to mocny zawodnik, ktory zapewni widoczny i wręcz
elektryzujący manicure, obok ktorego nikt nie przejdzie obojętne! Co ważne &ndash;
nie straci przy tym klasy i wyczucia!
Pomarańczowy lakier hybrydowy Semilac &ndash; Margaret ubrała w niego swoje
marzenia!
Kolekcja Semilac Legendary Six by Margaret&nbsp;to legendarne kolory, ktore
pozwalają&nbsp;Margaretwrocić wspomnieniami do najważniejszych momentow. Jeśli
chodzi o&nbsp;pomarańczowy lakier hybrydowy Semilac z tej kolekcji, jest on esencją
najbardziej elektryzujących i dynamicznych chwil w życiu artystki!
Semilac i Margaret&nbsp;stworzyli wspolnie odcień, ktory najlepiej podkreśla
niepokorność artystycznej duszy, chęć do działania, odwagę w podejmowaniu decyzji i
wiarę w realizację marzeń. A jeśli marzyć &ndash; to z rozmachem! I taki właśnie
jest&nbsp;nasz pomarańczowy lakier hybrydowy do paznokci!
Pomarańczowy lakier hybrydowy Semilac &ndash; Margaret poleca łączenie go z
brokatem!
Lakier hybrydowy z brokatem? Semilac&nbsp;poleca&nbsp;kolekcję
Platinum!&nbsp;To 9 majestatycznych i lśniących pełną mocą kolorow, ktore zapewnią
spektakularne zdobienie na każdym paznokciu. Ta dostojna drobina najlepiej
prezentuje się na gwiazdorskich kolorach z&nbsp;kolekcji Margaret dla
Semilac!&nbsp;Sprawdź &ndash; jesteśmy pewni, że masz już pomysł na swoje
najlepsze zestawienie!

Semilac Legendary Six by Margaret Orange 528 &ndash;&nbsp;w tym&nbsp;lakierze
hybrydowym Semilac&nbsp;finezyjnie mieszają się ze sobą żywiołowa energia,
pobudzająca radość życia i bardziej zdystansowany prestiż. Ten luksusowy odcień
dojrzałego oranżu&nbsp;z kolekcji Margaret dla Semilac&nbsp;dedykowany jest
zdecydowanym kobietom, ktore wiedzą, czego chcą od życia. I nie boją się po to
sięgać. Utrzymanie go w cieplejszej tonacji złagodzi kategoryczność w dążeniu do
celu.&nbsp;

Cena: 29.99zł

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