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AMAZON PRINCESS 
KESÄN 2010 MEIKKIKOKOELMA  

 

Kesän 2010 meikki on saanut innoituksensa monikulttuurisuudesta, joka antaa Lontoolle 

värikkään ja trendikkään sykkeen. Värikkäät, etniset vaikutteet sulautuvat 

huippumuodikkaisiin lämpimiin, mausteisiin sävyihin. Rimmel-tyttö päästää villin puolensa 

valloilleen ja muuttuu tänä kesänä Amatsonian pirinsessaksi kesän 2010 Amazon Princess -

meikkikokoelman avulla. 

 

Tyyliin sopiva kiihkeänä hehkuva katse syntyy Colour Rush Quad Eyeshadow -

luomiväripaletin Amazon Princess (020) pronssin hohtoisilla sävyillä. Paletti koostuu 

hohtavan beigen, poltetun kullan ja mattapintaisen tummanruskean sävyistä. Näillä sävyillä 

erottuu todella kaupunkiviidakon massasta. Silmämeikin viimeistelee, kuumimmassakin 

kesähelteessä pysyvä, vedenkestävä MAX Volume Flash Waterproof -ripsiväri.  

 

Kimmeltävän silmämeikin vastapariksi sopivat kiiltävät huulet. Jopa kuusi tuntia huulilla 

pysyvän Stay Glossy -huulikiillon kaksi kesämuotiin sopivaa sävyä ovat juuri oikea valinta. 

Lämpimän, kullanhohtoinen Endless Summer (040) ja täyteläinen pronssinhohtoinen 

Definitely Bronzy (060).   

 

Rimmelin Amazon Princess kulkee kaupunkiviidakossa tyylikkäästi lakatuissa kynsissä, joissa 

LYCRA® Pro Nail Polish -kynsilakan vaaleat sävyt hohtavat.  Bahamas Flirt (287) on 

vaalea, lämmin pinkin sävy ja Barely There (362) vaalea hiekan sävy. Ne molemmat 

näyttävät upeilta ruskettunutta ihoa vasten. 

 

Rimmelin Amazon Princess -meikkivärit maustavat kesäilmeen juuri oikealla määrällä 

huippumuodikasta, monikulttuurista tyyliä, joka on kesän ehdoton must. 



Amazon Princess -kesämeikin tuotteet: 

Colour Rush Quad Eyeshadow -luomiväripaletti, suositushinta 8,90 euroa 
• kausisävy Amazon Princess 020 
     
Stay Glossy Lipgloss -huulikiilto, suositushinta 8,20 euroa 
• kausisävy Endless Summer 040 
• kausisävy Definitely Bronzy 060    
     
Lycra Pro Nail Polish -kynsilakka, suositushinta 6,80 euroa 
• kausisävy Bahamas Flirt 287 
• kausisävy Barely There 362  
 
The MAX Volume Flash Waterproof Mascara -ripsiväri, suositushinta 9,30 euroa 
• Black 001 
 
Rimmelin Amazon Princess -kesämeikki on myynnissä rajoitetun ajan kesäkuusta 2010 

lähtien. 

Kesämeikin kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=1121-ghgaiifege&language=FI  
 
Amazon Princess -kesämeikin tiedote on ladattu upea.fi-sivuston mediaosioon nimellä Rimmel 
Amazon Princess -kesämeikki 2010. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana 
kauneus. 
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