
 

 

Rozjaśniona skóra o nieskazitelnym wyglądzie – nowe produkty marki 
ARTISTRY 

   
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu na rynek dwóch 

nowych produktów marki ARTISTRY:  

 

ARTISTRY IDEAL RADIANCE Rozświetlający krem wyrównujący 

koloryt (Krem CC) Filtr SPF 50 łączy rozjaśniające i ochronne 

działanie produktu pielęgnacyjnego z udoskonalającymi  

właściwościami podkładu.   

ARTISTRY EXACT FIT Korektor udoskonalający  skutecznie 

tuszuje wypryski i poprawia ogólny wygląd cery. Sprawia, że 

drobne niedoskonałości skóry stają się niewidoczne.  
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ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Rozświetlający krem 

wyrównujący koloryt  (Krem CC) SPF 50  

Unikalna formuła, która udoskonala wygląd skóry i wyrównuje jej koloryt, 

jednocześnie ją rozjaśniając. Blask, wyrównany koloryt, przejrzystość – 

trzy wymiary promiennego wyglądu skóry, który zapewnia jeden 

kompleksowy produkt.  

Kluczowe właściwości: 

• Natychmiast rozjaśnia skórę i nadaje jej promienny blask.  

• Zmniejsza widoczność ciemnych plam, drobnych zmarszczek  

i innych niedoskonałości dzięki kryciu o niskim i średnim poziomie 

intensywności.  

• Nawilża i wygładza skórę, przygotowując ją w ten sposób do aplikacji 

podkładu. Ułatwia nakładanie podkładu i wydłuża jego trwałość.  

• Dostępny w 3 odcieniach pasujących do większości tonacji skóry.   

• Filtr SPF 50 chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieni UV. 

• Zapewnia długotrwałe krycie utrzymujące się na skórze przez cały 

dzień.  

 



 

 
 

 

 
ARTISTRY EXACT FIT™ Korektor udoskonalający 

Wielofunkcyny Korektor skutecznie kryje niedoskonałości. Technologia 

Color Lock ARTISTRY zapewnia krycie, które utrzymuje się w wysokich 

temperaturach, przy dużej wilgotności powietrza oraz podczas aktywności 

fizycznej. Zapewnia idealne krycie, dając naturalne, nieskazitelne 

wykończenie makijażu.  

Kluczowe właściwości: 

• Zapewnia długotrwałe krycie i nieskazitelny wygląd skóry.  

• Zmniejsza widoczność ciemnych plam, zaczerwienień, rozszerzonych 

porów i wyprysków.  

• Dostępny w trzech neutralnych odcieniach pasujących do wszystkich 

tonacji skóry oraz w postaci Rozświetlacza (Brightener).  

• Nadaje spojrzeniu blask i sprawia, że oczy wyglądają na bardziej 

wypoczęte; pełni również funkcję podkładu pod cienie do powiek, 

wydłużając ich trwałość.   

• Rozświetlacz, dostępny w jednym uniwersalnym odcieniu pasującym 

do większości tonacji skóry, może być stosowany do rozjaśniania partii 

twarzy oraz pod oczami; zmniejsza bowiem widoczność ciemnych 

plam. Kosmetyk niezbędny dla każdej kobiety!  

• Korektor z lusterkiem, które ułatwia dokonywanie poprawek makijażu 

w ciągu dnia.  



 

 
 

   Ceny:            

Numer 
katalogowy 

Nazwa produktu Rozmiar WP  WO Cena bez VAT Cena z VAT Cena detaliczna 

120360 
ARTISTRY EXACT FIT Korektor 

udoskonalający - Light 
7,2 g 11,01 70,74 70,74 87,01 117,00 

120361 
ARTISTRY EXACT FIT Korektor 

udoskonalający - Light Medium 
7,2 g 11,01 70,74 70,74 87,01 117,00 

120362 
ARTISTRY EXACT FIT Korektor 

udoskonalający - Medium 
7,2 g 11,01 70,74 70,74 87,01 117,00 

120365 
ARTISTRY EXACT FIT Korektor 
udoskonalający - Brightener 

7,2 g 11,01 70,74 70,74 87,01 117,00 

118208 
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ 

Rozświetlający krem wyrównujący 
koloryt (Krem CC)  - Light 

30 ml 17,36 111,54 111,54 137,19 185,00 

118207 

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ 
Rozświetlający krem wyrównujący 
koloryt (Krem CC)  - Light Medium 

 

30 ml 17,36 111,54 111,54 137,19 185,00 

119336 
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ 

Rozświetlający krem wyrównujący 
koloryt (Krem CC)  - Medium 

30 ml 17,36 111,54 111,54 137,19 185,00 

 

 

 



 

 
 

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie www.amway.pl. 

 

Z poważaniem, 

Zespół Marketingu Europejskiego  

 

 

  


