
 

 
HYPNÔSE DRAMA 

”Dramaattisen tuuheat ripset välittömästi. 
 Hypnotisoi häikäilemättömästi.” 
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Lancôme mullistaa tuuheuden käsitteen 
Vuonna 2004 Lancôme loi legendaarisen Hypnôse-maskaran, joka valloitti markkinat ja johon 
naiset kaikkialla maailmassa ihastuivat. Hypnôse taivuttaa ripsiä ja tekee niistä asteittain 
tuuheammat; lopputuloksena upea silmämeikki. Erityissuunniteltu harja levittää nestemäistä 
koostumusta tarkkaan tehden silmistä magneettisen intensiiviset. 
 
 
Hypnôse Drama 
Välittömästi tuuheammat ripset, lumoavan hypnoottiset silmät  
Aina täydellisyyttä tavoitteleva Lancôme esittelee nyt Hypnôse Draman, jonka ainutlaatuinen 
suuri harja auttaa tekemään ripsistä todella näyttävät. Harjan kaareva muoto ja ripset 
täydellisesti peittävä koostumus tekevät silmistä intensiivisen ilmeikkäät ja ripsistä upean 
tuuheat... Vain muutamalla harjanvedolla Hypnôse Drama tuo ilmeeseen hypnoottista 
aistillisuutta. Voit itse päättää, kuinka näyttävät ripset haluat – maskara tekee niistä asteittain 
tuuheammat.  
 
 
Uuden sukupolven koostumus, äärimmäistä tuuheutta 
Häpeilemättömän flirttailevan katseen saat levittämällä useita kerroksia mustaa Hypnôse 
Drama -maskaraa – voit itse valita kuinka tuuheat ripset haluat. Pehmeä ja tahraamaton 
koostumus liukuu vaivattomasti jokaisen ripsen päälle peittäen ne ja tuuhentaen niitä tyvestä 
kärkeen. Korkean vahapitoisuuden ansiosta ripset saavat välittömästi lisää volyymiä. 
Intensiivisten pigmenttiensä ansiosta Hypnôse Drama verhoilee ripset puhtaaseen, 
syvänmustaan väriin.  
 
 
Suuri kupera harja, joka ulottuu jokaiseen ripseen 
Maskaraa varten Lancôme suunnitteli uudenlaisen, suuren ja kaarevan harjan, joka yhdessä 
koostumuksen kanssa avaa katseen ja lisää ripsien tuuheutta välittömästi. Dramaattisesti 
kaareutuva harja ylettää ripsien tyveen saakka, ja siinä on yhdistetty lyhyitä harjaksia, jotka 
tavoittavat lyhyimmätkin ripset mistä kulmasta tahansa, ja pitkiä harjaksia, jotka lisäävät 
tuuheutta ja muotoilevat jokaisen ripsen. Joustavat harjakset takaavat virheettömän 
meikkituloksen. Ainutlaatuisen harjasten asettelun ja pehmeän kaarevan muotonsa ansiosta 
harja levittää koostumuksen ripsiin ennennäkemättömän tarkasti. Ripsistä tulee 
uskomattoman tuuheat jo muutamalla harjanvedolla ja katseesta lumoavan vangitseva.  
 
 
Hypnôse Draman levitystekniikka  
Aseta harja ripsien tyveen ja liu’uta sitä kevyesti kohti ripsien kärkiä. Harjan ainutlaatuinen 
S:n muotoinen kaari antaa ripsille tuuheutta välittömästi ja tehokkaammin kuin mikään muu 
Lancôme-harja. Harjan suippo kärki varmistaa, että kaikkein lyhyimmätkin ripset värjäytyvät 
kauttaaltaan jo ensilevityksellä. Lisää tuuheutta ripsiin saat levittämällä useampia 
maskarakerroksia.  
 
 
Naisellisuutta henkivää, sensuellia designia… 
Hypnôse Drama esittelee uuden tulkinnan klassisesta, upean sensuellista Hypnôse-designista: 
uuden hylsyn pyöreät, naiselliset linjat heijastavat maskaran intensiivistä lopputulosta.  
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Mainos: upeat hypnoottiset silmät 
Nick Knightin kaiken paljastava kamera on vanginnut Daria Werbowyn hypnoottisen syvät silmät 
lumoavampina kuin koskaan. Tämä uusi Lontoossa kuvattu mainoskuva korostaa Hypnôse 
Draman uskomatonta meikkitulosta ja on samalla kunnianosoitus Hypnôsen ensimmäisen 
maskarakampanjan ikoniselle kuvalle.  
 
 
Lancôme: huippuinnovaatioita kaikille naisille 
Hypnôse Drama, Lancômen toistaiseksi tuuheuttavin maskara, on loistava lisä maskaravalikoi-
maamme, joka täyttää naisten kaikki tarpeet ja toiveet.  
 
Virtuôse tekee ripsistä uskomattoman kaarevat ja muotoilee silmät kauniisti…  
Définicils erottelee ja peittää ripset tarkasti. 
Ôscillation ja Ôscillation Water-resistant ovat värähteleviä maskaroita, jotka peittävät ripset 
kauttaaltaan ja lisäävät niiden tuuheutta…  
Ja sitten on tietenkin Hypnôse, asteittain tuuheuttavien maskaroiden mestari…  
 
Lancômen ainutlaatuinen valikoima vertaansa vailla olevia maskarainnovaatioita, joista jokainen 
nainen löytää oman suosikkinsa.  
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