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COLOR RICHE 
QUADS 

-LUOMIVÄRIT



L’Oréal Paris’n värisuunnittelija Orrea 
Light:

”Näillä upeilla väreillä voidaan luoda näyttäviä silmämeikkejä. 
Jokainen paletti tarjoaa lukuisia yhdistelyvaihtoehtoja; nyt kaikki 
voivat päästää sisäisen meikkitaiteilijansa valloilleen.” 

Upeita värejä l’oréal paris’lta

Color Riche Quads -luomivärit tarjoavat laajan värivalikoiman, ja 
ne on pakattu silmiä hiveleviin rasioihin. Tyylikäs mustan ja kullan 
värinen rasia kulkee helposti mukanasi. Color Riche Quads on 
kevään ”it”-asuste!

Smoky
5 palettia, jotka kuuluvat 
joka naisen meikkiarse-
naaliin. Yhtä tarpeellisia 
kuin pikkumusta vaate-
komerossasi.

Luminous
1 paletti, jossa on juuri 
sopivasti hohdetta illan-
viettoa varten. 

Shocking
2 palettia ainutlaatuisia, 
säväyttäviä trendivärejä.

Kokeile kykyjäsi meikkitaiteilijana
4 värillä luot täydellisen silmämeikin
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IntensIIvIset värIt
L’Oréal Paris loi Color Riche Quads -luomivärit voidakseen tarjota naisille laajan vali-
koiman ainutlaatuisia ja ylellisiä värejä silmien ehostamiseen. Laboratoriomme tekivät 
tarkkaa työtä valitessaan ja yhdistellessään ensiluokkaisia aineosia (väripigmenttejä, 
helmiäispigmenttejä, sideaineita, läpinäkyviä täyteaineita) saadakseen aikaan luo-
mivärejä, jotka tekevät silmämeikistä intensiivisen ja todella näyttävän. Tämän kehi-
tystyön tuloksena syntyivät uuden sukupolven koostumukset ja innovatiivinen Color 
Boost -teknologia. Uutta intensiteettiä ja ainutlaatuisia värejä silmillesi!

Ihastuttava koostumus
Color Riche Quads -luomivärien täyteläinen ja pehmeä koostumus tekee luomivärin 
levittämisestä helppoa ja nautinnollista. Koostumus peittää luomen harsomaisen ke-
vyesti intensiivisellä värillä ja tekee ehostuksestasi tyylikään ja ylellisen. 

hIgh-tech-applIkaattorI
Color Riche Quads -luomiväreissä on kaksiosainen applikaattori, jolla syntyy am-
mattilaistasoinen silmämeikki. Toisessa päässä oleva vaahtomuoviapplikaattori sopii 
pohjasävyjen levittämiseen, ja vinopäinen sivellin puolestaan sopii tarkkuutta vaativiin 
yksityiskohtiin ja silmien rajaamiseen.  
   

vIettelevät sIlmät
 intensiiviset, hehkuvat värit
 kevyt, pehmeä koostumus
 kestää siistinä 12 tuntia*
 helppo levittää 

AINUTLAATUINEN 
COLOR BOOST-
TEKNOLOGIA

*Itsearviointi, 60 naista.





sumusIlmät ovat tulleet 
JääDäkseen
Intensiivisiä sävyjä kohtalokkaiden sumusilmien luomiseen. 
”Smoky eye -tyyli” syntyy nyt vaivattomammin kuin koskaan ennen: 
luomiväripaletin muotoilu ja kaksiosainen applikaattori tekevät 
luomivärien käytöstä uskomattoman helppoa!

SMOKY 

E1 Timeless Beige E2 Beloved Nude E3 Forever Bronze

E4 Absolute TaupeE5 Incredible Grey





hehkuvIa 
vIhreItä sävYJä

Jalokivisävyjä, jotka saavat silmät sädehtimään korujen 
lailla ja tekevät katseesta todella lumoavan. 

Luomivärit on sijoitettu rasiaan siten, että niillä on 
helppo luoda harmoninen silmämeikki.

LUMINOUS

p3 Emerald Conquest





FantastIsta värIen Juhlaa

Täydellinen yhdistelmä lämpimiä ja kylmiä sävyjä, joilla voidaan 
luoda mielikuvituksellisia, värikkäitä silmämeikkejä.

SHOCKING 

S3 Disco Smoking S4 Tropical Tutu





COLOR RICHE 
QUADS 
-LUOMIVÄRIT

ForYourInformation. Vuoden 2012 
innovaatio: Color Riche Quads -luomivärit. 
L’Oréal Paris tarjoaa nyt todellista värien 
juhlaa.    Color Boost -teknologian ansiosta 
värit ovat intensiivisiä ja hehkuvia ja niillä 
voidaan luoda silmämeikkejä, jotka kelpaisivat 
vaikka catwalkille.    Kauniit rasiat ovat kuin 
pieniä korulippaita.    Luomiväripaletit ovat 
meikkitaiteilijoiden luomivärirasioiden inspiroimia 
ja muotoiltu siten, että silmämeikki on helppo 
tehdä vaihe vaiheelta.    Valitse paletti 
tilaisuuden ja mielentilasi mukaan.
   Color Riche Quads -luomivärit 
– värejä, jotka viettelevät!
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L’Oréal Paris Color Riche Quad -luomivärit, 29gr, 
suosituskuluttajahinta-arvio 12,90 euroa

Color Riche Quad E1 Beige Trench  EAN 3600522203520   
Color Riche Quad E2 Nude Lingerie  EAN 3600522203537 
Color Riche Quad E3 Infiniment Bronze  EAN 3600522203544  
Color Riche Quad E4 Marron Glace EAN 3600522203551 
Color Riche Quad E5 Velours Noir EAN 3600522203568 
Color Riche Quad P3 Baie d Emeraudes  EAN 3600522203643 
Color Riche Quad S3 Disco Smoking  EAN 3600522203704 
Color Riche Quad S4 Tropical Tutu  EAN 3600522203711   
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