
1) Czym jest zestaw do konturowania twarzy?

Jest to zestaw kosmetyków przeznaczonych do podkreślenia i modelowania konturów twarzy każdego dnia. 
Wzajemnie uzupełniające się trzy produkty o różnych odcieniach pozwolą zaakcentować atuty i zniwelować 
niedoskonałości: podkreślić kości policzkowe, wymodelować nos i stworzyć idealną linię żuchwy w kilku 
prostych krokach.

2) Co wchodzi w skład zestawu?

Puder do konturowania – matowy kosmetyk, który stworzy wrażenie cienia i podkreśli kości policzkowe.

Bronzer –  wzmacnia efekt konturowania. Nadaje skórze odcień naturalnej, zdrowej opalenizny.

Rozjaśniacz – uwypukla, więc doskonale podkreśli centralną część twarzy. Dodaje skórze blasku i odbija 
światło, ukrywając niedoskonałości. 

Zestaw do konturowania  to kosmetyk 3 w 1, zamknięty w wygodnej kasetce z lusterkiem. Dzięki dobremu 
napigmentowaniu świetnie sprawdzi się także w roli cieni do powiek. 

3)  Na czym polega konturowanie twarzy?

Podstawą konturowania jest wiedza o tym, że rozjaśnione obszary twarzy wychodzą na pierwszy plan  
a ciemniejsze – pozostają na dalszym. To nadaje twarzy wielowymiarowość, przez co wygląda ona 
atrakcyjniej.  

Specjalnym pudrem do konturowania twarzy należy wycieniować miejsce pod kośćmi policzkowymi, linię 
żuchwy i boki nosa. Bronzerem modelujemy policzki oraz nos. Rozjaśniacz należy nanieść w miejscach, które 
chcemy wyeksponować: łuk brwiowy, szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa, pod oczami, łuk Kupidyna, 
środek czoła, kości skroniowe i broda.

Konturować twarz należy delikatnymi pociągnięciami pędzla, rozcierając przejścia tonalne. Idealnie nadaje się 
do tego pędzel do róży FM GROUP MAKE-UP.

4)  Jakie składniki aktywne zawiera kosmetyk?

Zawiera takie składniki aktywne jak: glinka biała, która doskonale absorbuje sebum, zapobiegając świeceniu 
się cery; mąka z owsa, która nadaje makijażowi aksamitne, luksusowe wykończenie, oraz krzemionka, która 
ma zdolność rozpraszania światła, więc optycznie zmniejsza zmarszczki i ukrywa niedoskonałości. 
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5) Jakiego pędzla należy używać do konturowania twarzy?

Do konturowania najlepiej posłuży ścięty pędzel do różu, dostępny w ofercie akcesoriów do makijażu  
FM GROUP MAKE UP. Do zestawu do konturowania pędzel nie został dołączony, należy go zakupić osobno. 

6) Skąd będę wiedzieć, jak dokładnie stosować produkt?

Do każdego kosmetyku dołączona została ulotka z czytelną instrukcją.



1) Czym jest utrwalający spray do makijażu? 

Jest to utrwalacz makijażu w postaci lekkiej, wygodnej w użyciu mgiełki, który pozostawia na twarzy delikatną, 
lekką powłokę ochronną, przedłuża trwałość makijażu oraz zabezpiecza go, a cerze nadaje promienny wygląd. 

2) Czy kosmetyk pielęgnuje skórę?

Tak. Spray zawiera nawilżającą sól kwasu mlekowego, a także wodę oczarową, która reguluje wydzielanie 
sebum, zmniejszając świecenie się cery. Ekstrakt z kory afrykańskiego drzewa oraz pantenol łagodzą 
podrażnienia, a dodatek witaminy E zmniejsza działanie promieni słonecznych.

3)  Czy można używać tego kosmetyku do odświeżania cery w ciągu dnia?

Tak, idealnie się do tego nadaje dzięki formie wygodnej w użyciu mgiełki oraz lekkiej, bogatej w składniki 
aktywne formule.

4)  Jak stosować utrwalający spray do makijażu?

Należy rozpylić mgiełkę na twarz z odległości około 20 cm. Pozostawić do wyschnięcia. Podczas aplikowania 
należy zamknąć oczy i usta. Stosować jako ostatni krok podczas makijażu lub do odświeżenia cery w ciągu 
dnia. 

5)  Do jakiego rodzaju cery jest polecany ten produkt?

Utrwalający spray do makijażu jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry.

6)  Czy spray ściąga skórę oraz zatyka pory?

Lekka formuła kosmetyku nie powoduje ściągnięcia skóry ani uczucia lepkości. Zawiera ekstrakt z kory drzewa 
afrykańskiego, który zmniejsza wydzielanie sebum i widoczność rozszerzonych porów.
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1) Czym nowy tusz LashExpert Mascara różni się od poprzednich tuszy FM GROUP MAKE UP?

Posiada elastomerową szczoteczkę, która, w połączeniu z aksamitną, lekką konsystencją tuszu, pozwala na 
uzyskanie zachwycającego efektu maksymalnie wydłużonych i zalotnie podkręconych rzęs. Mascara pielęgnuje 
i wzmacnia rzęsy, ale także zapewnia idealny makijaż nawet do 12 godzin, bez rozmazywania i kruszenia.

2) Na czym polega fenomen elastomerowej szczoteczki?

Szczoteczka składa się z krótszych wypustek po jednej stronie i dłuższych po drugiej. Krótsze wypustki 
docierają nawet do najkrótszych rzęs na dolnej powiece, idealnie pokrywają je tuszem i perfekcyjnie rozdzielają. 
Dłuższe wypustki odpowiadają za spektakularne wymodelowanie dłuższych rzęs oraz ich uniesienie.

3)   Jak długo mascara utrzymuje się na rzęsach?

Zapewnia idealny makijaż nawet do 12 godzin. Bez rozmazywania i kruszenia.

4)   Czy tusz LashExpert ma działanie pielęgnacyjne?

Tak, formuła została wzbogacona składnikami aktywnymi: olejem arganowym oraz proteinami pszenicy. 
Wzmacnia i poprawia kondycję rzęs. Polimery i woski sprawiają, że mascara nie obsypuje się i nie kruszy. 
Zdrowsze, gładsze rzęsy łatwiej jest pomalować, a efekt jest dużo bardziej widoczny.

5)   Czy nowa mascara jest wodoodporna?

Nie. Polecamy nałożenie na nią wodoodpornego żelu na tusz do rzęs FM GROUP MAKE UP, który tworzy 
niewidoczną, ultralekką powłokę, chroniącą rzęsy przed wilgocią i wodą. Idealnie sprawdza się nawet w deszczu 
czy na basenie.

6)  W jakich wersjach kolorystycznych występuje tusz?

Kolor tuszu jest jeden – klasyczna czerń Glam Black.

7)   Jaki produkt będzie odpowiedni do demakijażu oczu pomalowanych mascarą Lash Expert?

Polecamy płyn micelarny oraz emulsję do demakijażu 3 w 1 z serii β-Glucan Active, która skutecznie i szybko 
zmywa nawet wodoodporny makijaż.
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1) Czym różni się nowy krem do skórek i paznokci od poprzedniego?

Formuła kremu została udoskonalona, wzbogacona regenerującym olejem arganowym oraz nawilżającym 
sokiem z aloesu. Teraz pielęgnacja jest jeszcze intensywniejsza. Kosmetyk zapewnia odpowiedni poziom 
nawilżenia, przywracając skórkom miękkość, a płytce – elastyczność. Regularnie stosowany, zapobiega 
narastaniu skórek i powstawaniu tzw. zadziorków oraz poprawia stan kruchych, rozdwajających się paznokci. 
Zapewnia kompleksową kurację oraz piękny, zdrowy wygląd.

2) Czy sposób użycia kremu pozostał bez zmian?

Tak, należy wmasować delikatnie niewielką ilość kremu w płytkę paznokcia oraz skórki wokół niej. Pozostawić 
do wchłonięcia. Nie malować paznokci bezpośrednio po nałożeniu kremu.

3)  Czy zmieniła się pojemność kosmetyku?

Nie. Każde opakowanie zawiera 15 ml produktu. 

4) Czy zmienił się sposób aplikacji kremu?

Nie. Praktyczna cienka końcówka tubki umożliwia łatwe, precyzyjne aplikowanie kremu.
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Nowa formuła!



1) Czym różni się nowy korektor rozświetlający od poprzedniego?

Nowa formuła została wzbogacona kojącym rumiankiem, zmiękczającym olejem ze słodkich migdałów oraz 
witaminą E. Korektor nawilża i wygładza skórę oraz sprawia, że zmarszczki są mniej widoczne. Mineralne 
pigmenty rozjaśniają zmęczoną cerę, maskują cienie pod oczami i ukrywają niedoskonałości.

2) Czy sposób użycia kosmetyku pozostał bez zmian?

Tak, należy nanieść punktowo niewielką ilość korektora na skórę wokół oczu lub przebarwienie, a następnie 
delikatnie rozprowadzić. Korektor rozświetlający warto nałożyć także w kąciki oczu, wokół skrzydełek nosa,  
w bruzdy nosowo-wargowe.

3)  Czy zmienił się sposób aplikacji korektora?

Nie. Miękki pędzelek zapewnia perfekcyjną i wygodną aplikację bezpośrednio na skórę.

4) Czy zmieniły się dostępne kolory kosmetyku?

Nie. Korektor dostępny jest w dwóch odcieniach: Porcelain Beige i Medium Beige.
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Nowa formuła!



1) Jak zmieniły się opakowania sypkich pudrów?

Pudry zapakowane są w praktyczne, zakręcane słoiczki. W opakowaniu znajduje się dwa razy więcej produktu 
niż w poprzedniej wersji – teraz jest to 10 g. Nowe opakowania ułatwiają nabranie produktu na pędzel do pudru 
FM GROUP MAKE UP.

2) Czy wzrosła cena produktów?

Opakowanie pudrów jest wydajniejsze, a kosmetyku w nim dwa razy więcej, więc oszczędzamy. Cena za 10 g 
produktu w przeliczeniu na 1000 g jest niższa. 

MINERALNY PUDER SYPKI 
I TRANSPARENTNY 
PUDER SYPKI

MINERAL LOOSE POWDER AND FIXING POWDER
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Nowe opakowania!

FM GROUP Polska Artur Trawiński

wpisany do CEIDG
NIP: 898-195-35-47
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny: 
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

DZIAŁ REKLAMACJI:

tel. 71 327 00 23, 71 327 00 24,  
71 327 00 25 
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:

tel. 71 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
faks 71 327 00 53, 71 327 00 54 
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

SALON SPRZEDAŻY:

ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. 71 328 98 90


