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Podkladová HD báze 14g
202011

Prodlužuje trvanlivost makeupu
Minimalizuje póry
Minimalizuje vrásky
Normální a smíšená pleť
Denní líčení
Vhodná pro fotomakeup
Bezbarvá
Gelová
Obsah: 14 g

Průhledná podkladová HD báze
202001

Prodlužuje trvanlivost makeupu
Minimalizuje póry
Minimalizuje vrásky
Normální a suchá pleť
Vhodná pro fotomakeup
Bezbarvá
Gelová
Obsah: 30 ml

Průhledná podkladová báze
202013

Prodlužuje trvanlivost makeupu
Minimalizuje póry
Mastná pleť
Vhodná pro fotomakeup
Bezbarvá
Gelová
Obsah: 20 g

Silikonová podkladová báze
202031

Prodlužuje trvanlivost makeupu
Minimalizuje póry
Minimalizuje vrásky
Normální a suchá pleť
Vhodná pro fotomakeup
Bezbarvá
Krémová
Obsah: 20 g

Štětec vhodný k nanášení báze: 

401017

podkladová bázefashion

Nevíte si rady s výběrem báze? 
Nechte si poradit naším průvodcem na webových stránkách www.polafashion.cz.



Podkladový HD makeup

Voděodolný 
Krémová konzistence
Hydratační
Plné krytí
Liftingový
Rozjasňující
Obsah: 30 ml
 
201101 - pro světlou pleť
201106 - pro tmavou pleť

Rozjasňujíci podkladový makeup 

Tekutá konzistence
Hydratační
Lehké krytí
Rozjasňující

Obsah: 30 ml
 
201001 - pro světlou pleť
201002 - pro střední tón pleti
201003 - pro tmavou pleť

CC Letní makeup
Kombinace báze a makeupu 
s lehkým krytím

Krémová konzistence
Hydratační
Lehké krytí
Rozjasňující

Obsah: 30 g
 
201015 - pro veškeré tóny pleti

Štětce vhodné k nanášení makeupu: 

makeupmakeup

401006   401016     401012      401015      401022      401021     401017

Nevíte si rady s výběrem makeupu? 
Nechte si poradit naším průvodcem na webových stránkách www.polafashion.cz.



Použití korektoru

Naneste štětcem světlou 
barvu korektoru a aplikujte 

ji na tvář podle obrázku vlevo. Poté 
naneste tmavou barvu. Pomocí makeupu korektor 

postupně roztírejte od světlých míst, poté 
rozestínujte tmavé části.

Zvýrazněním světlých a upozaděním tmavých 
míst dodáte své pleti krásný a přirozený kontrast.

Namíchejte si ideální odstín makeupu. Nebojte 
se kombinovat korektor s makeupem.

Naneste makeup na ruku, štětcem přidejte 
korektor a promíchejte. Postupně

přidávejte korektor dokud nedosáhnete 
ideálního odstínu.

Odstín makeupu 
na míru jen pro Vás

fashion
Kód: 203003
Trio korektor



Štětce vhodné k nanášení korektoru: 

Korektor 5 se používá na zamaskování nedokonalostí pleti.

Tělové barvy se používají pro sjednocení barvy pleti, 
zamaskování pih, kruhů pod očima a mateřských znamének.

Tmavší broskvová barva se používá na vyrovnání tmavých skvrn.
Může se také použít jako podklad pro oční stíny.

Zelenou barvu používáme k neutralizování načervenalých míst na pleti.
Je ideální na červená místa po zahojeném pupínku.

Korektor má krémovou konzistenci. Je voděodolný.
Používá se na normální nebo smíšenou pleť.

kód:  401024       401020   401019        401018       401026      401027     401028        401023          401017

Kód: 203005
Korektor 5



HD pudr

Sypká konzistence
Vhodný pro fotomakeup
Nemění barvu makeupu

Obsah: 13 g
 
221001 - pro veškeré tóny pleti

Kompaktní pudr

Kompaktní pudr se lépe nanáší, 
má lepší krycí schopnosti 
Není mastný a neucpává póry.

Obsah: 13 g
 
221031 - pro světlou pleť
221032 - pro střední tón pleti
221033 - pro tmavou pleť

Štětce na tvářenku: 

401011                401013

Tvářenka 814
kód: 231001

Rozzáří Váš obličej.
Je jemně svěží a má vysokou 
hustotu. Na tváři působí zdravým 
a příjemným dojmem.

Balení obsahuje tvářenku, 
zrcátko a štětec.

Obsah: 5,8 g
 

Štětec na pudr
401014

pudr

HD pudr  
Kód: 221001

Kompaktní pudr
Kód: 221031

fashion



Paleta s očními 
stíny 8g 100
Kód: 303010
Obsah: 8 g

Paleta s očními 
stíny 8g 101
Kód: 303011
Obsah: 8 g

Jednotlivé barvy v paletě je 
možné doplňovat zvlášť.

Kompaktní oční stín 20
Kód: 304020

401003        401004         401007 401008         401009       401010            401022

Štětce vhodné k nanášení očních stínů: 

401001     401002        401005        401029

očních linek: 

Gelové oční linky
Kód: 301002

oční stíny a linky

Paleta s očními stíny 8g 100
Kód: 303010

fashion



Oční stíny

Oční stíny jsou nepostradatelným 
pomocníkem v líčení očí. 

Každá příležitost vyžaduje jiný 
oční stín. Vyberte si z široké 
škály odstínů.

Balení obsahuje oční stín 
a zrcátko.

Obsah: 3 g

Štětec na rty
Kód: 401025

Rtěnka 106
Kód: 701106

Lesk na rty 02
Kód: 701002

Lesk na rty 20
Kód: 701020

Rtěnka 104
Kód: 701104

Kód: 401025

Kód: 401002

rtěnky a lesky



Pola Fashion, s.r.o.
IČO: 04717473

Na Vyhlídce 2582
738 01 Frýdek-Místek

www.polafashion.cz

Dekorativní kosmetika pro život
fashion

Jsme nově vzniklá česká společnost 
zaměřující se na prodej dekorativní kosmetiky.

Nabízíme Vám výrobky kvalitní značky 
Pola Fashion.

Naleznete nás na našem eshopu  
www.polafashion.cz


