
1) Czym jest system Mix & Match?

Modułowy system magnetyczny Mix & Match to unikalne rozwiązanie, umożliwiające dowolne zestawianie 
ulubionych kosmetyków do makijażu w wygodnych kasetkach wielokrotnego użytku. Szeroka gama 
kosmetyków w formie wymiennych wkładów to sposób na stworzenie palety do codziennego makijażu,  
jak i na specjalne okazje. W ofercie znajdziemy cienie, pudry, róże i rozświetlacze do dowolnego komponowania  
w zestawy. Rozwiązanie to sprawdzi się na co dzień i w podróży: możesz zawsze mieć przy sobie swój 
podręczny makijażowy niezbędnik w ulubionych kolorach. 

2)  Jakiego rodzaju kasetki znajdują się w ofercie?

W ofercie znajdują się kasetka mała oraz kasetka duża Mix & Match. Kasetka mała pomieści cztery cienie  
do powiek albo róż i rozświetlacz lub też jeden puder. Kasetka duża jest dwa razy większa: pomieści osiem 
cieni do powiek lub cztery róże albo też dwa pudry. Kosmetyki można łączyć w dowolne zestawy, np. w kasetce 
dużej umieścić puder, róż i dwa cienie. Kasetki są eleganckie, zamykane za pomocą magnesów, z satynową 
pokrywką. Kompaktowa forma opakowania zajmuje mniej miejsca niż kosmetyczka.

3) Czy kasetki Mix & Match są wielorazowego użytku?

Tak. W Mix & Match kasetkę możesz uzupełniać wielokrotnie, bezproblemowo wymieniając wykorzystane 
kosmetyki na nowe, tej samej wielkości. Możesz też komponować w tej samej kasetce różne zestawy cieni  
i innych kosmetyków, zależnie od nastroju i okazji. Każdy z produktów Mix & Match można nabyć oddzielnie. 

4) Jakie kosmetyki można umieścić w kasetkach Mix & Match?

W ofercie znajdziesz cienie, róże, rozświetlacze oraz pudry w szerokiej gamie kolorów. Kosmetyki w formie 
wkładów są dostępne w trzech rozmiarach: najmniejszy mają cienie, dwa razy większe od nich są róże  
i rozświetlacze, a pudry – cztery razy większe od cieni. Dzięki tej prostej arytmetyce możesz dodawać do swojej 
kasetki pasujące do niej rozmiarem ulubione kosmetyki.  

5) Czy wkłady Mix & Match są bezpiecznie umieszczone w kasetkach?

Tak, każdy wkład ma magnetyczną obudowę, dzięki czemu dobrze utrzymuje się w kasetce. Podczas zakupu 
jest zapakowany w ochronne opakowanie z przezroczystego plastiku.

SYSTEM MIX & MATCH
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1) Czym charakteryzują się cienie Mix & Match?

To cienie w szerokiej gamie mocno nasyconych kolorów – aż 21 różnych barw do wyboru. W ofercie znajdują 
się klasyczne maty, opalizujące cienie satynowe oraz kolory metaliczne i odcienie z połyskującymi drobinkami.  
Ta różnorodność daje nieograniczone możliwości kreowania makijażu oczu. Pakowane są pojedynczo  
w plastikowe, przezroczyste etui. Cienie możesz dowolnie komponować w kasetkach Mix & Match.

2)  Do jakiego makijażu powinnam użyć cienia matowego?

Cień matowy bardzo dobrze sprawdza się w makijażu dziennym i biznesowym. Jest doskonały  
do modelowania kształtu oczu. Polecamy go również osobom noszącym okulary. 

3)  W jakim makijażu użyć cienia satynowego?

Cienie satynowe są idealne dla osób ceniących dzienny, naturalny i świeży wygląd z wysublimowanym 
rozświetleniem.

4) Do jakiego makijażu wykorzystać cień metaliczny? 

Nasycone metaliki o nowoczesnym połysku to doskonały wybór na wieczór, a jasne odcienie rozświetlą kącik 
oka i pas pod łukiem brwiowym, optycznie „otwierając” oko.

5) W jaki sposób należy aplikować cienie?

Cień należy nanieść na powiekę za pomocą pędzelka, dozując intensywność koloru.

6)  Czym jest mika, którą znajdziemy w składzie cieni Mix & Match?

Mika jest składnikiem mineralnym, który dodaje kosmetykom lekkości i powoduje, że mają jedwabistą 
konsystencję oraz dobrze się rozprowadzają.

CIEŃ DO POWIEK 
MIX & MATCH

MIX & MATCH EYESHADOW
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1) Jakiego rodzaju pudry znajdują się w ofercie Mix & Match?

Oferujemy szeroki wybór odcieni i funkcji nowych pudrów. Są to kosmetyki matujące, kryjące, korygujące  
oraz brązujące. W ofercie Mix & Match znajduje się aż 6 pudrów. 

2) Czym charakteryzują się najnowsze pudry?

Pudry te są idealne do wykończenia i utrwalenia makijażu oraz poprawek w ciągu dnia. Przeznaczone są  
do różnego rodzaju skóry. Posiadają jedwabistą i lekką formułę, ułatwiającą rozprowadzanie produktu. 
Pakowane są pojedynczo w plastikowe, przezroczyste etui. Przeznaczone są do umieszczenia w kupowanych 
osobno kasetkach Mix & Match.

3) Czym jest bronzer?

Bronzer jest doskonały do modelowania rysów twarzy. Ożywia cerę oraz podkreśla i utrwala opaleniznę.  
W ofercie Mix & Match bronzerem jest odcień Golden Tan z dodającymi świeżości drobinkami.

4) Jaką funkcję pełni puder koloryzująco-kryjący?

Ten rodzaj pudru wyrównuje koloryt skóry, nadając jej piękny wygląd. Polecany jest szczególnie do cery 
trądzikowej. W ofercie Mix & Match pudrem koloryzująco-kryjącym jest odcień Porcelain.

5) Jaką zaletę ma puder matujący?

Puder matujący wspiera skórę w walce z nadmiernym świeceniem, tonizuje ją i nadaje ładny koloryt. W ofercie 
Mix & Match pudry matujące to Warm Almond i Cameo Beige.

6) Jaką funkcję pełni puder korygujący?

Puder korygujący minimalizuje niedoskonałości, koi, matuje i wygładza. Polecany jest najbardziej do cery 
wrażliwej i z przebarwieniami. W ofercie Mix & Match pudry korygujące to Natural Beige i Sand Beige.

7) W jaki sposób należy aplikować pudry?

Należy nabrać na pędzel niewielką ilość pudru, po czym rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu. 

PUDER 
MIX & MATCH

MIX & MATCH POWDER
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1) Jaką funkcję pełni róż Mix & Match?

Róż nadaje cerze świeży i promienny wygląd. Jest doskonały do modelowania rysów twarzy i podkreślania 
kości policzkowych. Przeznaczony do różnego rodzaju skóry.

2) Czy róż również mogę dodać do kasetki Mix & Match?

Tak, róż możesz również dodać do swojej ulubionej kompozycji kosmetyków. Możesz wybrać idealny kolor 
różu z szerokiej gamy aż 6 najmodniejszych kolorów, pasujących do różnych typów urody. Każdy róż z oferty  
Mix & Match pakowany jest pojedynczo w plastikowe, przezroczyste etui.

3)  Jak wybrać najlepszy dla siebie odcień różu?

Przede wszystkim należy brać pod uwagę typ urody: ciepła karnacja (jesień, wiosna) dobrze komponuje się  
z ciepłymi odcieniami a zimna (zima, lato) z zimnymi. Po drugie róż powinien być jedynie o odcień ciemniejszy 
od skóry, aby nie wyglądał nienaturalnie. Jeśli nie wiesz, który róż najbardziej Ci pasuje, wypróbuj różne odcienie 
z oferty Mix & Match lub wybierz najbardziej uniwersalny róż w odcieniu brzoskwiniowym.

4) W jaki sposób aplikuje się róż?

Róż należy aplikować za pomocą specjalnie wyprofilowanego pędzla do różu, podkreślając kości policzkowe  
i modelując owal twarzy. Jego jedwabista i lekka formuła ułatwia rozprowadzanie na twarzy.

RÓŻ 
MIX & MATCH

MIX & MATCH BLUSH
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1) Czym charakteryzuje się rozświetlacz Mix & Match?

Przygotowaliśmy rozświetlacz w 3 pięknych, subtelnych kolorach. Jest doskonały zarówno na dzień, jak i na 
wieczór. O jedwabistej, lekkiej formule, ułatwiającej rozprowadzanie, przeznaczony do różnego rodzaju skóry. 
Każdy rozświetlacz pakowany jest pojedynczo w plastikowe, przezroczyste etui.

2)  W jakim celu używa się rozświetlacza?

Rozświetlacz dodaje skórze blasku, sprawia, że cera wygląda świeżo i zdrowo. Wspaniale podkreśla szczyty 
kości policzkowych, jest doskonały do rozświetlania wybranych partii twarzy: grzbietu nosa, okolic łuku 
brwiowego, łuku kupidyna.

3)  W jaki sposób aplikuje się rozświetlacz?

Należy nabrać na pędzel niewielką ilość rozświetlacza, po czym równomiernie rozprowadzić na skórze. 
Aplikować na szczyty kości policzkowych, nos, kąciki oczu, łuk brwiowy i dekolt.

4)  W jaki sposób aplikuje się rozświetlacz?

Należy nabrać na pędzel niewielką ilość rozświetlacza, po czym równomiernie rozprowadzić na skórze. 
Aplikować na szczyty kości policzkowych, nos, kąciki oczu, łuk brwiowy i dekolt.

ROZŚWIETLACZ
MIX & MATCH

MIX & MATCH HIGHLIGHTER
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PODKŁADY FEDERICO 
MAHORA MAKEUP

FEDERICO MAHORA MAKEUP FOUNDATIONS

1) Jakiego rodzaju podkłady są nowością w ofercie FM WORLD?

Przygotowaliśmy trzy rodzaje podkładów: matujące, liftingujące oraz matujące. Wszystkie podkłady mają 
jedwabistą, lekką formułę, która idealnie się rozprowadza oraz dopasowuje do kolorytu skóry.

2) Jak stosować podkład?

Podkład należy równomiernie nanieść na skórę twarzy i szyi. Można wykorzystać do tego jedną z nowych 
gąbek do makijażu z oferty Federico Mahora Makeup lub pędzel do podkładu.

3) Jak wybrać idealny dla siebie kolor podkładu?

Należy nanieść podkład linią idącą od dołu policzka, poprzez krawędź szczęki aż do szyi. Ten odcień,  
który po kilku minutach najbardziej zleje się z naturalnym kolorem naszej skóry, jest najodpowiedniejszy.  
Wyboru koloru należy dokonywać zarówno w świetle naturalnym, jak i sztucznym.
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1) Czym charakteryzuje się podkład matujący?

Podkład ten długotrwale matuje, ujednolica i znakomicie dopasowuje się do cery, nadając aksamitne 
wykończenie. Unikalne połączenie pigmentów i składników pudrowych poprawia odcień skóry, tuszuje 
niedoskonałości i drobne zmarszczki.

2) Jakie składniki pielęgnujące zawiera podkład?

Witamina B3 zawarta w składzie podkładu zmniejsza widoczność porów, reguluje wydzielanie sebum  
i ogranicza błyszczenie się skóry.

3) Dla jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest ten podkład?

Podkład odpowiedni jest do cery mieszanej i tłustej.

4) Jakie odcienie podkładu znajdują się w ofercie?

Podkład występuje w trzech odcieniach: Ivory, Vanilla i Neutral Beige. 

PODKŁAD MATUJĄCY

MATTE ME UP FOUNDATION
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1) Czym charakteryzuje się podkład kryjący?

Podkład kryjący nadaje skórze naturalny, świeży i jednolity wygląd. Zapewnia aksamitną gładkość.  
Wysoka zawartość mikropigmentów, które idealnie stapiają się ze skórą, poprawia i wyrównuje jej koloryt,  
tuszuje przebarwienia i drobne zmarszczki.

2) Jakie składniki pielęgnujące zawiera podkład?

Kosmetyk zawiera witaminę E o działaniu przeciwstarzeniowym, nawilżającym i wygładzającym.

3)  Dla jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest podkład kryjący?

Podkład kryjący perfekcyjnie poprawia wygląd cery mieszanej, z niedoskonałościami i zmianami 
pigmentacyjnymi.

4) Jakie odcienie podkładu znajdują się w ofercie?

Podkład występuje w trzech odcieniach: Nude, Cashew i Desert Beige.

PODKŁAD KRYJĄCY

FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION
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1) Czym charakteryzuje się podkład liftingujący?

Podkład liftingujący wspomaga cerę w walce z oznakami starzenia. Dodaje blasku, kryje niedoskonałości  
i drobne zmarszczki. Nadaje efekt aksamitnie gładkiej i jednolitej cery.

2) Jakie ma zalety ten podkład?

Podkład jest oparty na unikalnej formule odmładzającej. Zawiera wyjątkowe połączenie odmładzających 
składników aktywnych, takich jak witamina E i kwas hialuronowy, z pigmentami korygująco-kryjącymi. 

3) Dla jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest ten podkład?

Stworzony jest do cery pozbawionej blasku w wyniku starzenia lub czynników zewnętrznych.

4) Jakie odcienie podkładu znajdują się w ofercie?

Podkład występuje w trzech odcieniach: Cream, Light Beige i Golden Beige.

PODKŁAD
LIFTINGUJĄCY

LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION

NOWOŚCI WIOSNA 2017 
W A R T O  W I E D Z I E Ć



1) Jaka jest nowa pomadka w płynie Federico Mahora Makeup?

Nowa matowa pomadka w płynie to 8 mocno napigmentowanych kolorów, które zapewnią doskonały makijaż 
Twoich ust. Głębokie i intensywne kolory przyciągną spojrzenia prawdziwych znawców trendów.

2) Czy pomadka wysusza usta?

Nie, pomadka nie wysusza ust. Ma przyjemną, kremową formułę, która bardzo dobrze rozprowadza się  
i zapewnia uczucie wyjątkowego komfortu.

3) W jaki sposób aplikuje się pomadkę?

Pomadkę należy nałożyć równomiernie na usta za pomocą wygodnego, miękkiego aplikatora.  
Perfekcyjne krycie zauważysz już po pierwszej aplikacji.

MATOWA POMADKA 
W PŁYNIE

MATTE LIQUID LIPSTICK
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GĄBKA DO MAKIJAŻU
BEZLATEKSOWA 
“BLEND IT!” 

BLEND IT! LATEX-FREE MAKEUP SPONGE
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1) W jakim celu używa się gąbki do makijażu „Blend it!”?

Gąbka precyzyjnie rozprowadza bazę pod makijaż, podkład, płynny korektor i róż w kremie. Ma kształt,  
który pozwala na łatwe i dokładne rozprowadzenie kosmetyku nawet w okolicach oczu i ust.

2) W jaki sposób używa się tej gąbki?

Należy namoczyć gąbkę i odcisnąć nadmiar wody. Gdy zwiększy swoją objętość, należy aplikować przy jej 
pomocy bazę pod makijaż, fluid i płynny korektor, delikatnie przyciskając gąbkę z kosmetykiem do skóry.

3) Jak maksymalnie wykorzystać kształt tego aplikatora?

Boki gąbki świetnie sprawdzą się przy nakładaniu bazy pod makijaż i fluidu, a także różu w kremie.  
Szpic przeznaczony jest do aplikowania płynnego korektora w okolicach oczu, a płaską część i jej krawędzie 
wykorzystaj przy rozprowadzaniu kosmetyku w okolicach nosa i ust.

4) Czy gąbka nie wchłania nadmiernie płynnych kosmetyków?

Nie, gąbka „Blend it!” nie wchłania nadmiernie kosmetyków. Ponieważ przed użyciem gąbkę należy namoczyć, 
zmniejsza to jej chłonność.

5) Jak pielęgnować gąbkę?

Po każdym użyciu należy umyć gąbkę w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła lub szamponu  
i pozostawić do wyschnięcia.



GĄBKA DO MAKIJAŻU
“BLEND IT 2!” 

BLEND IT 2! MAKEUP SPONGE

1) Do czego służy gąbka „Blend it 2!”?

Gąbka doskonale rozprowadza bazę pod makijaż, podkład, płynny korektor i róż w kremie. Jej poręczny  
kształt stempla pozwala na wygodne aplikowanie kosmetyku zarówno na większych powierzchniach,  
jak i w zakamarkach oczu i ust.

2)  W jaki sposób należy używać tej gąbki?

Już sam kształt gąbki “Blend it 2!” jest podpowiedzią, jak jej używać. Po jej zwilżeniu i odciśnięciu, nakładamy 
na nią kosmetyk i „stemplujemy” miejsce po miejscu, delikatnie wciskając kosmetyk w skórę. Nie należy 
kosmetyku wcierać ani wykonywać posuwistych ruchów. 

3) W jaki sposób pielęgnować gąbkę? 

Po każdym użyciu należy umyć gąbkę w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła lub szamponu  
i pozostawić do wyschnięcia.

4) Czy gąbka „Blend it 2!” zawiera lateks?

Tak, gąbka „Blend it 2!” zawiera lateks. Osobom, które wolą gąbkę bezlateksową polecamy gąbkę  
do makijażu „Blend it!”.
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MAKEUP REMOVER TOWEL

1) Jak działa ręcznik do demakijażu?

Dokładnie usuwa nawet wodoodporny makijaż bez użycia kosmetyków. Idealnie sprawdza się nawet  
przy zmywaniu tuszu do rzęs.

2) W jaki sposób ten ręcznik usuwa makijaż?

Ręcznik stosujemy bez użycia kosmetyków. Należy zwilżyć go ciepłą wodą i okrężnymi ruchami masować 
okolice oczu, a następnie całą twarz, szyję i dekolt, starannie usuwając makijaż. 

3) W jaki sposób należy pielęgnować ręcznik?  

Przed pierwszym zastosowaniem oraz po każdym kolejnym należy wyprać ręcznik w pralce lub ręcznie  
w wodzie z mydłem. 

4) Dla jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest ten ręcznik?  

Ręcznik jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej.

4) Z czego wykonany jest ręcznik do demakijażu? 

Ręcznik wykonany jest w 100% z naturalnych składników – miękkiej flaneli.

RĘCZNIK 
DO DEMAKIJAŻU 
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