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FIT ME ANTI-SHINE Meikkivoidepuikko, jossa on twistiä



ESITTELYSSÄ…FIT ME ANTI-SHINE

     MATTAPINTAINEN
MEIKKIVOIDE, JOSSA     
   ON TWISTIÄ!

Moitteettoman tasaisen ja mattapintaisen meikkipohjan 
teko on tunnetusti ollut aikaa vievää puuhaa. 
Nyt Maybelline New York esittelee, kaksivaikutteisen 
Fit Me Anti-Shine -meikkivoiteen, joka tekee ihosta 
virheettömän näköisen ja hillitsee kiiltoa – ja jossa 
on twistiä!

Voidemainen, notkeasti levittyvä Fit Me Anti-Shine 
tasoittaa ihon sävyä ja muuttuu iholla kauniin matta-
pintaiseksi. Meikkivoidepuikon ydin koostuu keveistä 
puutereista, jotka hillitsevät kiiltoa ja saavat ai-
kaan mattapinnan – täydellinen tuote naisille, joilla 
on rasvoittuva tai sekaiho. Kiiltoa himmentävää ydin-
tä ympäröi meikkivoide. Sen öljytön geelikoostumus ja 
ihoon sulautuvat pigmentit antavat tasaisen loppu-
tuloksen, joka tuntuu miellyttävän kevyeltä. Fit Me 
Anti-Shine -meikkivoiteen neljästä sävystä jokaiseen 
ihonväriin löytyy parhaiten sopiva vaihtoehto – Fit Me 
-meikeille ominaiseen tyyliin.

Maybelline New York Fit Me Anti-Shine 
-meikkivoide tasoittaa ihon sävyä ja hillitsee 

kiiltoa – välittömästi.



     MATTAPINTAINEN
MEIKKIVOIDE, JOSSA     
   ON TWISTIÄ!

NÄIN TEET 
  PARHAAN POHJAN

Piirrä Fit Me Anti-Shine -meikkivoidepuikolla leveät 
viivat otsan poikki, nenänselkään, poskille ja leukaan. ”Levitä 
meikki sormilla pyöritellen kunnes se on täysin sulautunut ihoon”, 
Gato opastaa. Fit Me Anti-Shine tasoittaa ihonväriä ja hillitsee 
kiiltoa, mutta ei tunnu paksulta eikä raskaalta. 
”Lopputulos on luonnollisen peittävä ja kauniin mattapintainen 
– ja näyttää täydelliseltä aamuin illoin”, Gato sanoo.

Pehmeästi levittyä geelimeikkivoide ja sen sisällä oleva kiiltoa 
hillitsevä ydin tekevät ihosta luonnollisen peittävän ja mat-
tapintaisen.
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Maybelline New York 
-meikkitaiteilija Gato antoi 
meikkipohjan tekovinkkinsä 
New Yorkissa pidetyn 
Mercedes-Benz Fashion Week 
-tapahtuman aikana.
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EAN3600530898312 Fit Me 

Anti-Shine -meikkivoidepuikko, sävy 105 Ivory  
 

EAN3600530898329 Fit Me 
Anti-Shine -meikkivoidepuikko, sävy 120 Classic ivory  

 
EAN3600530898336 Fit Me 

Anti Shine -meikkivoidepuikko, sävy 130 Buff beige  
 

EAN3600530898343 Fit Me 
Anti-Shine -meikkivoidepuikko, sävy 220 Natural Beige

Saatavilla elokuussa 2013

Suosituskuluttajahinta-arvio 11,90 euroa  


