
1) Що таке система Mix & Match?
Модульна система чарівних засобів для макіяжу Mix & Match є унікальним рішенням, що дозволяє будь-кому зібрати 
улюблені засоби для макіяжу в зручних багаторазових касетках. Широкий асортимент косметики у вигляді змінних 
вкладок є способом створити палітру макіяжу на кожен день і для особливих випадків. Серед запропонованих 
ти можеш знайти тіні, рум’яна, пудри та розсвітлювачі на будь-який смак. Цей набір буде з тобою щодня і під час 
подорожі, ти завжди матимеш із собою кишеньковий набір для макіяжу в улюблених відтінках. 

2)  Які касетки ми пропонуємо?

Ми пропонує маленьку та велику касетки Mix & Match. Маленька касетка вміщує чотири тіні для повік або рум’яна і 
розвітлювач або пудру. Велика касетка вдвічі більша: в неї можна помістити вісім тіней або чотири рум’яна або дві 
пудри. Вкладки можна поєднувати у будь-якій комбінації, наприклад, у маленьку касетку можна помістити рум’яна 
і дві тіні. Касетки елегантні, закриваються за допомогою магнітів на сатиновій кришці. Компактна форма упаковки 
займає менше місця, ніж косметичка.

3) Чи можна касетки Mix & Match використовувати багаторазово?

Так. Касетки Mix & Match ти можеш доповнювати багато разів, легко замінювати косметику, використовуючи нову 
того ж розміру. Ти також можеш створювати в одних і тих же касетках різні набори тіней та інших засобів макіяжу, в 
залежності від настрою і випадку. Кожен продукт Mix & Match можна придбати окремо. 

4) Які засоби макіяжу можуть бути розміщені в касетках Mix & Match?

Ми пропонуємо тіні, рум’яна, розсвітлювачі і пудри в широкій палітрі кольорів. Вкладки до касетки доступні в трьох 
розмірах: найменші тіні, в два рази більші рум’яна і розсвітлювачі ів чотири рази більші пудри. За допомогою цієї 
простої арифметики, ти можеш обрати для свої касетки улюблену косметику, що підходить за розміром.  

5) Чи надійно розміщують вкладки в касетках Mix & Match?

Так, кожна вкладка має магнітний корпус, тому добре утримується в касетці. При покупці упаковані в захисні упаковки 
з прозорим пластиком.

КАСЕТКИ MIX & MATCH
MIX & MATCH SYSTEM
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1) Які особливості тіней Mix & Match?
Це тіні в широкому діапазоні сильно насичених кольорів - цілих 21 різних кольорів на вибір. Асортимент включає 
в себе класичні матові, сатинові і райдужні тіні з блискучими вкрапленнями, а також відтінки кольору металік. Ця 
різноманітність дає необмежені можливості для створення макіяжу очей. Вони упаковані окремо в пластиковому, 
прозорому корпусі. Тіні можна вільно компонувати в касетках Mix & Match.

2)  В якому макіяжі краще використовувати матові тіні?

Матові тіні дуже добре використовувати для створення бізнесового та повсякденного макіяжу. Вони ідеально 
підходять для моделювання форми очей. Ми також рекомендуємо їх для тих, хто носить окуляри. 

3)  В якому макіяжі краще використовувати сатинові тіні?

Сатинові тіні ідеально підходять для тих, хто цінує живу, природну і свіжу красу зі світлими акцентами.

4) В якому макіяжі краще використовувати тіні металік? 

Насичені тіні металік додають сучасного лоску, тому це ідеальний вибір для вечірнього макіяжу, а світлі відтінки краще 
використовувати у кутах ока і під бровною дугою, що візуально «відкриє» очі.

5) Як правильно наносити тіні?

Тіні повинні бути нанесені на повіку за допомогою спеціального пензлика, завдяки якою можна дозувати інтенсивність 
кольору тіні.

6)  Що таке слюда, яка входить до складу тіней Mix & Match?

Слюда – це мінерал, який додає легкості, шовковистості текстурі тіней та полегшує їхнє нанесення.

ТІНІ ДЛЯ ОЧЕЙ 
MIX & MATCH
MIX & MATCH EYESHADOW
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1) Які пудри пропонує Mix & Match?
Ми пропонуємо широкий спектр відтінків, які мають нові пудри. Це матуюча, тонуюча, коригуюча і бронзуюча пудра. 
Mix & Match представлена 6 пудрами. 

2) Які особливості пудри?

Пудра ідеально підходять для макіяжу і його правки протягом дня. Вона призначена для різних типів шкіри. Має 
шовковисту, легку формулу, яка полегшує її нанесення. Продається запакованою окремо в пластиковому, прозорому 
корпусі. Призначена для розміщення в касетках Mix & Match, які купуються окремо.

3) Що таке пудра - бронзатор?

Пудра - бронзатор ідеально підходить для моделювання рис обличчя. Оживляє колір обличчя, додає сяяння і 
підкреслює засмагу. Бронзатор Mix & Match має відтінок Golden Tan із мерехтливими вкрапленнями.

4) Яку функцію виконує тонуюча пудра?

Цей тип пудри вирівнює тон шкіри, надаючи їй гарного вигляду. Рекомендується особливо для проблемної шкіри із 
акне. Тонуюча пудра Mix & Match представлена у відтінку Porcelain.

5) Які переваги матуючої пудри?

Матуюча Пудра захищає шкіру від надмірного жирного блиску, тонує і надає їй приємного відтінку. Матуюча пудра Mix 
& Match представлена двома відтінками Warm Almond та Cameo Beige.

6) Що робить корегуючи пудра?

Корегуюча пудра зводить до мінімуму недоліки, заспокоює, розгладжує шкіру. Рекомендується для чутливої шкіри і 
шкіри із пігментними плямами. Корегуюча пудра Mix & Match представлена двома відтінками Natural Beige та Sand 
Beige.

7) Як наносити пудру?

Взяти невелику кількість пудри за допомогою спеціально пензлика, потім нанести на шкіру обличчя, шиї і зони 
декольте. 

ПУДРИ 
MIX & MATCH
MIX & MATCH POWDER
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1) Яку функцію виконують рум’яна Mix & Match?
Рум’яна надають шкірі свіжого і сяючого вигляду. Вони ідеально підходить для моделювання рис обличчя і 
підкреслюють вилиці. Підходять для всіх типів шкіри.

2) Чи можу я додати рум’яна до касетки Mix & Match?

Так, рум’яна можна додавати до свого улюбленого набору для макіяжу. Ти можеш вибрати ідеальний колір рум’ян із 
палітри 6 модних кольорів, які відповідають різним колоротипам. Кожні рум’яна Mix & Match упаковані індивідуально в 
пластиковий прозорий корпус.

3)  Як вибрати кращий для себе відтінок рум’ян?

По-перше, ти повинна врахувати свій колоротип: тепло шкіри (осінь, весна) добре підкреслити теплим відтінком, а 
холодним типам шкіри (зима, літо) краще пасують холодні відтінки. По-друге, рум’яна повинні бути тільки на відтінок 
темніше, ніж шкіра, щоб не виглядати штучно. Якщо ти не знаєш, які тобі пасують рум’яна, спробуй різні відтінки Mix 
& Match, або обери найбільш універсальний персиковий відтінок.

4) Як наносити рум’яна?

Рум’яна потрібно наносити за допомогою спеціального пензля для рум’ян, виділяючи вилиці і формуючи контур 
обличчя. Їх шовковиста, легка формула допомагає легко наносити їх.

РУМ’ЯНА 
MIX & MATCH
MIX & MATCH BLUSH
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1) Які особливості розсвітлювачів Mix & Match?
Ми приготували розсвітлювачі в 3 красивих, ніжних відтінках. Вони ідеально підходить як для денного, так і для 
вечірнього макіяжу. Шовковиста, легка формула полегшує нанесення, призначена для різних типів шкіри. Кожен 
розсвітлювач упакований індивідуально в пластиковий прозорий корпус.

2)  З якою метою використовується розсвітлювач?

Розсвітлювач додає шкіру сяяння, змушує шкіру виглядати свіжою і здоровою. Прекрасно підкреслює вершини вилиць, 
ідеально підходить для освітлення вибраних частин обличчя: переносиці, брівних дуг, дуги Купідона.

3)  Як наносити розсвітлювач?

Необхідно взяти невелику кількість розсвітлювача за допомогою спеціального пензля. Нанести на вершини вилиць, 
ніс, кути очей, брів і шию.

РОЗСВІТЛЮВАЧІ
MIX & MATCH
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

НОВИНКИ ВЕСНИ 2017 
К О Р И С Н О  З Н А Т И . . .



ТОНАЛЬНІ ОСНОВИ 
FEDERICO MAHORA 
MAKE UP
FEDERICO MAHORA MAKEUP FOUNDATIONS

1) Які нові тональні основи пропонує FM WORLD?
Ми підготували три типи тональних основ: матуюча, покриваюча та з ліфтинг-ефектом. Всі основи мають шовковисту, 
легку формулу, яка ідеально розподіляється та відповідає тону шкіри.

2) Як наносити основу?

Основу слід наносити рівномірно на обличчя і шию. Ти можеш використовувати для цього один із нових спонжиків  або 
спеціальну кисть для основи.

3) Як вибрати ідеальний відтінок тональної основи?

Нанеси тонкі лінії від нижнього краю щоки по краю щелепи до шиї. Той відтінок, який через кілька хвилин найбільше 
зіллється із природним кольором твоєї шкіри, є найбільш підходящим. Вибір кольору необхідно робити, як при 
штучному, так і природному освітленні.
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1) Які властивості матуючої основи?
Основа забезпечує довготривале матування, відмінно пристосовується до тону шкіри, надаючи їй оксамитової 
текстури. Унікальне поєднання пігментів та пудрових інгредієнтів підвищує тонус шкіри, приховує недоліки і дрібні 
зморшки.

2) Який інгредієнти для догляду за шкірою містить основа?

Вітамін B3, який входить до складу тональної основи, зменшує пори, регулює секрецію шкірного сала і зменшує 
жирний блиск.

3) Для якого типу шкіри призначений продукт?

Продукт підходить для комбінованої і жирної шкіри.

4) Які відтінки має продукт?

Основа випускається в трьох відтінках: Ivory, Vanilla i Neutral Beige. 

МАТУЮЧА ОСНОВА
MATTE ME UP FOUNDATION
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1) Які особливості ІДЕАЛЬНОЇ ПОКРИВАЮЧОЇ ТОНАЛЬНОЇ ОСНОВИ?
Основа забезпечує шкірі природний, свіжий і однорідний тон та оксамитову гладкість. Високий вміст мікропігментів, 
що абсолютно зливаються з шкірою, покращує і вирівнює її колір, приховуючи плями і дрібні зморшки.

2) Які інгредієнти для догляду містить основа?

Продукт містить вітамін Е з антиоксидантними і зволожуючими властивостями.

3)  Для якого типу шкіри призначений продукт?

Продукт чудово приховує недоліки сірої шкіри з пігментними плямами.

4) Які відтінки має продукт?

Основа випускається в трьох відтінках: Nude, Cashew i Desert Beige.

ІДЕАЛЬНА ПОКРИВАЮЧА 
ОСНОВА
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION
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ТОНАЛЬНА ОСНОВА З 
ЛІФТИНГ-ЕФЕКТОМ
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION
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1) Які особливості ТОНАЛЬНОЇ ОСНОВИ З ЛІФТИНГ - ЕФЕКТОМ?
Основа допомагає шкірі боротися з ознаками старіння. Додає блиску, приховує нерівності і дрібні зморшки, створює 
ефект оксамитової, гладенької і однорідної шкіри.

2) Які переваги цього продукту?

Продукт створений на основі унікальної омолоджуючої формули. Він має унікальну комбінацію активних анти-ейдж 
інгредієнтів, таких як вітамін Е, гіалуронова кислота, корегуючи пігменти. 

3) Для якого типу шкіри призначений для треку?

Розроблений притупити старіння шкіри через зовнішні чинники.

4) Які відтінки має продукт?

Основа випускається в трьох відтінках: Cream, Light Beige i Golden Beige.



1) Що таке РІДКА МАТОВА ПОМАДА Federico Mahora?
Нова рідка матова помада представлена у 8 інтенсивних відтінках, які забезпечують ідеальний макіяж губ. Глибокі і 
насичені модні кольори привернуть увагу.

2) Чи викликає помада сухість шкіри губ?

Ні, ніяких відчуттів сухості. Вона має приємну вершкову формулу, яка чудово наноситься і забезпечує відчуття 
виняткового комфорту.

3) Як наносити помаду?

Помаду легко рівномірно нанести на губи за допомогою зручного, м’якого аплікатору. Досконале насичене покриття 
вже після першого застосування.

РІДКА МАТОВА ПОМАДА
MATTE LIQUID LIPSTICK
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“BLEND IT!” СПОНЖ 
БЕЗ СИЛІКОНУ ДЛЯ 
НАНЕСЕННЯ МАКІЯЖУ
BLEND IT! LATEX-FREE MAKEUP SPONGE
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1) Для чого використовується спонж “BLEND IT!”?
Спонж точно розподіляє основу для макіяжу, праймер, консілер і рідкі кремові рум’яна. Він має форму, яка дозволяє 
легко і точно розподіл косметику, навіть навколо очей і роту.

2) Як використовувати спонж?

Намочити спонж і віджати зайву воду. Для покращення нанесення засобів, необхідно притискувати спонжик із 
косметичним засобом до шкіри.

3) Як правильно використовувати різні сторони спонжика?

Бічну сторону краще використовувати при нанесенні тональної основи, кремових рум’ян на обличчя. Гострий 
кінчик краще використовувати для нанесення тону навколо очей, а плоску частину – для розподілення 
косметичного засобу навколо носа і роту.

4) Чи не вбирає епонж занадто багато косметичного засобу?

Ні, спонж «Blend it!» не поглинає занадто багато косметики. Оскільки перед використанням спонж має бути промитим, 
це знижує його поглинаючу здатність.

5) Як чистити спонж?

Після кожного використання спонж необхідно мити в теплій воді з м’яким милом або шампунем і залишати сохнути.



“BLEND IT 2!” СПОНЖ 
ДЛЯ НАНЕСЕННЯ 
МАКІЯЖУ
BLEND IT 2! MAKEUP SPONGE

1) Що таке спонж «BLEND IT 2!”?
Губка прекрасно розподіляє основу для макіяжу, праймер, консілер и кремові рум’яна. Зручна форма епонжу дозволяє 
комфортно наносити косметику як на великі поверхні, так і в куточку очей та роту.

2)  Як слід використовувати цей спонж?

Навіть форма епонжу «Blend it! 2» - підказка, як його використовувати. Після змочування і віджимання води, необхідно 
нанести косметичний засіб і розподілити його по поверхні шкіри притискуючи ми рухами. Не терти та не виконувати 
ковзаючі рухи. 

3) Як чистити спонж? 

Після кожного використання спонж необхідно мити в теплій воді з м’яким милом або шампунем і залишати сохнути.

4) Чи містить спонж «Blend it! 2» латекс?

Так, він містить латекс. Люди, які хочуть спонж без латексу, можуть використовувати спонж «Blend it!».
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MAKEUP REMOVER TOWEL

1) Як працює РУШНИК ДЛ ДЕМАКІЯЖУ?
Ретельно видаляє навіть водостійку косметику без використання косметики. Ідеально видаляє навіть туші для вій.

2) Як рушник видаляє макіяж?

Використовуй рушник без використання косметики. Змочи його теплою водою і втирай круговими рухами навколо очей 
і всього обличчя, шиї і декольте, ретельно знімаючи макіяж. 

3) Як слід використовувати рушник?  

Перед першим використанням і після кожного наступного рушники слід прати в пральній машині або вручну з милом 
і водою. 

4) Для якого типу шкіри призначений рушник?  

Рушник підходить для всіх типів шкіри, навіть чутливої.

5) З чого виготовлений рушник? 

Рушник виготовлено з 100% натуральних інгредієнтів - м’якої фланелі.

РУШНИК ДЛЯ 
ДЕМАКІЯЖУ 
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