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

529 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by
Margaret Beige 7ml
Nazwa produktu: 529 Lakier hybrydowy UV Hybrid Semilac Legendary Six by Margaret Beige 7ml
Producent: Model produktu: Beżowy lakier hybrydowy Semilac &ndash; bo klasa niejedno ma imię!
Beżowy lakier hybrydowy Semilac&nbsp;to podstawa klasycznego i bardzo
stonowanego manicure. Nie mogło go zabraknąć także w&nbsp;gwiazdorskiej kolekcji
Margaret!&nbsp;Semilac&nbsp;stworzył razem z ambasadorką&nbsp;marki beżowy
lakier hybrydowy,&nbsp;ktory jest idealną bazą dla delikatnych i bardzo kobiecych
stylizacji!
Beżowy lakier do paznokci &ndash; Margaret poleca doprawić go wyjątkowym
lśnieniem!
Beżowy lakier do paznokci z kolekcji Semilac Legendary Six by Margaret&nbsp;to
szczypta wysmakowanej kobiecości, dostojnej rozwagi, dojrzałego wywarzenia i
kuszącego niedopowiedzenie. Na jego bazie stworzysz stylizację, ktora będzie
przyciągać nienachalne spojrzenia. Możesz zdecydować się na jej wersję lekką
lub&hellip; na bogato!
Beżowy lakier do paznokci&nbsp;ma wiele twarzy! Jeśli chcesz uczynić go gwiazdą
wieczoru &ndash; wystarczy tylko doprawić całość drobiną! A jeśli
wzbogacać&nbsp;beżowy lakier do paznokci z kolekcji Margaret,&nbsp;to tylko
brokatem z najwyższej połki! Sięgnij po ktoryś z&nbsp;biżuteryjnych lakierow
hybrydowych Semilac Platinum&nbsp;&ndash; to przepis na sukces!
Beżowy lakier hybrydowy Semilac &ndash; trwałość i pełnia blasku. Aż do 21 dni!
Beżowy lakier hybrydowy Semilac z kolekcji Margaret&nbsp;przyciąga uwagę
wysmakowanym połączeniem czystości bieli ze stanowczością brązu. Jest wdzięczny,
jeśli chodzi o łączenie z innymi&nbsp;kolorami lakierow hybrydowych z kolekcji
Semilac Legendary Six by Margaret&nbsp;oraz&hellip; bogactwem
drobin&nbsp;Semilac Platinum. Jego mocna strona to także trwałość!&nbsp;Beżowy
lakier hybrydowy Semilac&nbsp;będzie błyszczeć w stylizacji aż do 21 dni! Sprawdź,
na własnych paznokciach!
Semilac Legendary Six by Margaret Beige 529&nbsp;&ndash;&nbsp; to wysmakowana
walka czystości bieli ze stanowczością brązu. Sprawdzi się w stylizacjach, ktore mają
wyrażać wolność oraz nieskrępowanie w podkreślaniu elegancji. Ikona kobiecości
&ndash; Coco Chanel &ndash; zwykła mawiać, że Panie wybierające beż nigdy nie
miewają złego nastroju. Choćby z tej przyczyny warto mieć go w swojej&nbsp;kolekcji
lakierow hybrydowych Semilac!

Cena: 29.99zł

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