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CEL LINII
Vagheggi na nowo odkrywa tajemnice skutecznego peelingu. Primissima 
opiera się na kompozycji 7 kwasów połączonych z najsilniejszą wśród witamin 
wygładzających – Witaminą A, czyli Retinolem. Tak specjalistyczne połączenie 
złuszcza powierzchnię skóry, regeneruje ją i ujędrnia u podstaw stymulując 
powstawanie nowych włókien podporowych, czyli kolagenu i elastyny.
Jakich efektów możesz się spodziewać? Przebarwienia są zredukowane, a koloryt 
cery wyrównany, zmarszczki wygładzone, skóra jest zrewitalizowana, jednolita 
i promienna. Co sprawia, że linia Primissima wyróżnia się wśród zabiegów z 
kwasami? Marka Vagheggi zastosowała innowacyjny system złuszczający „CFWS”, 
który jest wzmocniony i kontrolowany przez wyekstrahowany specjalny składnik 
aktywny z Passiflora Edulis z Peru. Uzyskana substancja aktywna pomaga szybko 
zregenerować powierzchnię skóry, stymuluje jej odbudowę na poziomie skóry 
właściwej, zwiększając jędrność i napięcie cery.

PRZEZNACZENIE
• Linia Primissima jest przeznaczona do skóry dojrzałej, o obniżonej elastyczności,  
   ze skłonnością do utraty naturalnego blasku typowego dla młodej cery. 
• Idealna dla mężczyzn - oprócz poprawy elastyczności skóry i dodania jej blasku,  
   kosmetyki linii Primissima są cennym sprzymierzeńcem podczas walki  
   z zanieczyszczeniami typowymi dla męskiej cery.
• Odpowiednia do wszystkich rodzajów skóry borykającej się ze grubieniem   
   naskórka, zanieczyszczeniami i niedoskonałościami.

Kiedy skóra jest młoda, a jej mechanizmy fizjologiczne funkcjonują prawidłowo, 
komórka skóry przechodzi pełny cykl swojego życia w ciągu około 28 dni. W miarę 
upływu lat, cykl życia komórki wydłuża się do niemal dwóch miesięcy. Rezultatem 
jest szara skóra o nierównej, grubszej fakturze. Podobne zjawisko może zachodzić 
również w przypadku młodszej skóry, jeżeli ma na nią wpływ niezdrowy tryb życia, 
smog, nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne lub jeżeli jest ona wrażliwa 
na stres. Nagromadzenie martwych komórek naskórka wymaga łagodnego 
peelingu kosmetycznego, aby umożliwić np. doprowadzenie wody do głębszych 
tkanek skóry.

primissima
_ROZJAŚNIONA, CZYLI 
DOSKONAŁA

16 delay infinity

20 intense

22 atypical

26 thema

28 sikelia

30 sinecell

32 fuoco plus

18 75.15

24 primissima

34

38

42

44

46

48

bio+

sun summer paradise

make-up - oh my lucrezia

make-up - oh my grace

make-up - oh my eva

make-up - oh my frida

50 make-up - oh my make-up



 4  5

Equilibrium to linia, która dba o odżywienie i przywrócenie naturalnej równowagi 
skóry na bazie wyciągów roślinnych i olejków eterycznych. Przeznaczona do 
wszystkich rodzajów skóry, niezastąpiona dla osób rozpoczynających zabiegi 
pielęgnacyjne. 

EQUILIBRIUM
_WIELKA HISTORIA PIĘKNA

Mleczko 
oczyszczające, 
butelka 200 ml

Maska złuszczająca 
Geopeel, tuba 150 ml 

Płyn do demakijażu 
oczu i ust,  

butelka 125 ml 

Oczyszczający fitożel, 
butelka 200 ml 

Krem do twarzy, 
słoiczek 50 ml 

TONIK PRZYWRACAJĄCY 
RÓWNOWAGĘ,  

BUTELKA 200 ML

• Wyciągi ze ślazu, lipy, kocanki i rumianku 
• Wyciągi z szałwii, pokrzywy i łopianu
• Destylat z oczaru wirginijskiego

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Intensywnie 
nawilżające ampułki, 
10 ampułek x 2,5 ml

Skoncentrowane 
serum nawilżające, 

butelka 30 ml

Krem pod oczy, 
butelka 30 ml

Intensywnie 
nawilżający krem, 

słoiczek 50 ml

Rehydra to linia przeznaczona do skóry w każdym wieku, naturalnie podatnej na 
odwodnienie, a także dla skór, które wymagają dodatkowego nawilżenia. To jedyna 
linia kosmetyków do twarzy, której elementy można stosować podczas innych 
zabiegów na twarz.

REHYDRA
_NAWILŻONA, CZYLI DOSKONAŁA

Nawilżające mleczko 
oczyszczające, 
butelka 200 ml

Nawilżający 
tonik,  

butelka 200 ml

• Althaea officinalis (o wysokiej zawartości śluzu) 
• Kwas hialuronowy, naturalny biosacharyd, masło shea i kwas ksymenowy
• Olej jojoba

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Nawilżający 
krem na dzień,
słoiczek 50 ml

Nawilżający 
krem na noc,

słoiczek 50 ml



 8  9

Linia Lime to pobudzenie skóry i dodanie jej blasku, ochrona i odżywienie. 
Produkty z tej linii działają przeciwutleniająco i skutecznie zapobiegają 
przedwczesnemu starzeniu się skóry, zwalczając wpływ wolnych rodników  
i smogu. Doskonale uzupełniają wszelkie zabiegi przed ekspozycją na 
promienie słoneczne i po jej zakończeniu.

lime
_ENERGIA W NAJCZYSTSZEJ POSTACI

Płyn micelarny do 
twarzy i ciała z wit. C, 

butelka 200 ml

fluid z wit. C, butelka 
z dozownikiem 50 ml

Krem do twarzy 
z wit. C, słoik 50 ml

• Stabilizowana witamina C 
• Sok wyciskany z całych czerwonych pomarańczy z Kalabrii
• Masło i olejek eteryczny z limonki

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Cynk + pomarańcza 
– tonik 

remineralizujący, 
butelka 200 ml
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Balance to dedykowana linia produktów do skóry zanieczyszczonej, mieszanej  
i z niedoskonałościami (rozszerzonymi porami, świeceniem się, krostkami  
i nierównościami), które zmniejszają widoczność zmian skórnych oraz wygładzają  
i wyrównują powierzchnię skóry, gwarantując idealnie matową cerę przez cały dzień.

BALANCE
_ROZWIĄZANIE DLA ZANIECZYSZCZONEJ SKÓRY

Oczyszczający żel 
złuszczający,  
tuba 150 ml

Żelowy korektor,  
tuba 15 ml

Krem matujący,  
tuba 50 ml

Serum w ampułkach, 
10 ampułek x 2,5 ml 

tonik matujący, 
butelka 200 ml

• Dynia 
• Awokado
• Ananas 
• Wierzba biała

SKŁADNIKI AKTYWNE
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maska - gąbka,  
słoik 160 ml
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Emozioni Plus dba o wzmocnienie bariery ochronnej skóry, zabezpieczenie naczyń 
włosowatych i kontrolę procesu utleniania w celu przywrócenia ogólnego komfortu  
i doskonałego samopoczucia skóry.

EMOZIONI PLUS
_SKÓRA WRAŻLIWA I ZE SKŁONNOŚCIĄ 
DO NIETOLERANCJI

KREM OCZYSZCZAJĄCY, 
tuba 150 ml

CHŁODZĄCE SERUM, 
butelka  

z dozownikiem 30 ml

ANTYSTRESOWA MASKA 
DO TWARZY,  
tuba 200 ml

ŁAGODZĄCA 
SKONCENTROWANA MGIEŁKA, 

SPRAY 100 ML

PREPARAT PRZECIW 
ZANIECZYSZCZENIOM SPF50+, 
butelka z zakraplaczem

30 ml

24-GODZINNY OTULAJĄCY 
KREM DO TWARZY, butelka  

z dozownikiem 50 ml

• Ostryż długi 
• Zanthoxylum Bungeanum (pieprz syczuański)
• Sosna nadmorska

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Linia White Moon działa w sposób kompleksowy, skutecznie rozświetlając skórę  
i nadając jej jednolity koloryt. Kosmetyki z linii White Moon ujednolicają cerę  
i działają rozświetlająco, wygładzająco i łagodząco, niezależnie od pory roku.

WHITE MOON 
_ROZJAŚNIONA, CZYLI DOSKONAŁA

Tonik 
oczyszczający, 

tuba 125 ml

Koncentrat 
rozjaśniający, 

butelka z 
dozownikiem 30 ml

Ampułki 
rozjaśniające,  

10 ampułek x 2,5 ml

• Glabrydyna 
• Żywokost lekarski, lukrecja gładka, łopian większy
• Synergia substancji złuszczających: mieszanka kwasu jabłkowego, winnego,     
   cytrynowego, glikolowego i mlekowego

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Emulsja ochronno-
rozjaśniająca, 

butelka 
z dozownikiem 50 ml
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Linia Delay Infinity łączy w sobie bogactwo wyciągów roślinnych pozyskanych dzięki 
najnowszym odkryciom w dziedzinie kosmetologii, które pomagają fizjologicznym 
substancjom wspierającym komunikację komórkową zapobiegać powstawaniu 
pierwszych zmarszczek i opóźniać ich pojawianie się na skórze. 

DELAY INFINITY
_OBROŃ SWOJE PIĘKNO

Mleczko 
oczyszczające,
butelka 200 ml

Krem na noc,
słoiczek 50 ml

Intensywne serum, 
butelka 30 ml

Krem na dzień,
słoiczek 50 ml

tonik, 
butelka 200 ml

• Krokus złocisty 
• Czarny ryż (Oryza Sativa, odmiana Khao Gram)
• Biopolimer z Manioku (Manihot esculenta)

SKŁADNIKI AKTYWNE
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krem do okolicy oka  
i pomadka do ust, 

tuba 30 ml
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Drogocenny składnik aktywny pozyskiwany z grudek żywicy pistacji kleistej, zawarty 
w recepturach kosmetyków z linii 75.15, odzwierciedla nową strategię zwalczania 
oznak starzenia się, mającą na celu odmłodzenie skóry. Przywraca skórze gęstość 
i zwartość, ponownie aktywizuje ją i poprawia jej strukturę, nadaje wyrazistość 
konturom twarzy i tworzy efekt liftingu. Nadaje skórze młodzieńczy wygląd  
i modeluje owal twarzy.

75.15
_MODELOWANIE, PRZYWRÓCENIE  
GĘSTOŚCI, LIFTING

KREM 
OCZYSZCZAJĄCY, 

słoik 200 ml

DROGOCENNY 
OLEJEK DO TWARZY, 

butelka 30 ml

WYGŁADZAJĄCY 
KREM NA DZIEŃ,
słoiczek 50 ml

INTENSYWNY KREM 
POD OCZY, 

butelka 30 ml

DROGOCENNY 
TONIK, 

butelka 125 ml

• Olejek z pistacji 
• Brunatnice
• Ametyst

SKŁADNIKI AKTYWNE
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KREM-SORBET  
DO TWARZY,
SŁOIK 50 ml

KREM NA NOC 
POPRAWIAJĄCY GĘSTOŚĆ 
SKÓRY, słoiczek 50 ml

peeling DO TWARZY,
SŁOIK 75 ml
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Praktyczna i skuteczna kuracja do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu, redukująca 
zmarszczki. Intense wspomaga przywrócenie naturalnego rytmu dobowego 
skóry dla uzyskania natychmiastowego i długotrwałego piękna, w szczególności 
koncentrując się na następstwach nowoczesnego stylu życia oraz zanieczyszenia 
skóry przez niebieskie światło emitowane przez urządzenia elektroniczne. 

INTENSE
_PIĘKNO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Odprężający krem 
do twarzy, 

słoiczek 50 ml

liftingujący krem 
do twarzy,

butelka 50 ml

dwufazowy płyn 
oczyszczający do 

skóry twarzy i oczu, 
butelka 200 ml

Balsam pod oczy,
słoiczek 15 ml

Rozświetlające 
serum do twarzy, 

butelka 30 ml

• Listownica północna 
• Kakaowiec właściwy
• Biała peonia

SKŁADNIKI AKTYWNE

_
LIN

IA
 in

te
n
se

Odprężająca maska 
na noc,

tuba 125 ml



 22  23

Gama kosmetyków zawierających wyciąg z nasion konopi (Cannabis sativa), 
stworzona z myślą o potrzebach skóry wynikających ze współczesnych nawyków 
i stylu życia. To nowe podejście w kosmetyce ma na celu utrzymanie warstwy 
hydrolipidowej i mikrobioty w optymalnej kondycji, aby skóra była świeża  
i ożywiona.

Atypical
_dostosowana do stylu życia

regenerujący krem 
do twarzy,
tuba 50 ml

płatki pod oczy, 
6 saszetek

• Wyciąg z nasion konopi (Cannabis sativa) 
• Peptyd “Mohawk-like”
• Aktywna woda morska

SKŁADNIKI AKTYWNE
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krem ochronny  
na tatuaż,
tuba 100 ml

Żel oczyszczający  
z peelingiem,  
tuba 100 ml

serum nawilżające  
- krem po goleniu 2:1,

tuba 50 ml
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Unikalne połączenie kwasów złuszcza i nawilża skórę, jednocześnie chroniąc 
ją przed wpływem wolnych rodników, wspierając procesy odnowy tkanek, 
ponownie zagęszczając skórę i dbając o dobrą kondycję nowych komórek. 

primissima
_ROZJAŚNIONA, CZYLI DOSKONAŁA

Krem regenerujący 
do twarzy, 50 ml

• Witamina A - retinol 
• Kwas migdałowy, karboksylowy piryrolidonu, jabłkowy, glikolowy
• Passiflora edulis

SKŁADNIKI AKTYWNE
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PŁATKI ZŁUSZCZAJĄCE, 135 ml
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Thema zapewnia rewitalizację i oczyszczenie skóry. Dzięki regularnemu stosowaniu 
produktu do pielęgnacji domowej skóra jest czysta i doskonale odżywiona. Linia 
Thema jest przeznaczona dla wszystkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn,  
którzy pragną uniknąć odwodnienia i przedwczesnego starzenia się skóry. Idealna 
również dla osób ze skłonnością do otyłości i zatrzymywania wody.

THEMA
_PIERWSZY KROK: USUNIĘCIE TOKSYN

Odżywczy peeling 
do ciała,

słoik 200 ml

• Oliwa z oliwek 
• Masło Shea
• Cukier trzcinowy

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Linia Sikelia ma przede wszystkim na celu ujędrnienie ciała przy użyciu specjalnych 
receptur odpowiadających na potrzeby konkretnych obszarów: klatki piersiowej, 
talii, nóg, ramion i pośladków. Linia Sikelia spełnia pragnienia każdej kobiety, która 
wie, że piękno kryje się w harmonii. Linia Sikelia to rozwiązanie odpowiednie dla 
skóry w każdym wieku: przywraca elastyczność, jednocześnie niwelując rozstępy 
i zapobiegając ich powstawaniu, modeluje sylwetkę, w tym biust, oraz łagodzi 
dyskomfort skóry związany z menopauzą po 50 roku życia.

SIKELIA
_DWA ODKRYCIA NAUKOWE – W IMIĘ 
PIĘKNA

Ujędrniające 
serum do biustu,

tuba 125 ml

Krem przeciwko 
rozstępom, 
tuba 200 ml

Modelujące masło 
do ciała 50+,
słoik 200 ml

• Wyciągi z bergamotki, klementynki i pomarańczy chinotto 
• Wyciąg z alg Tisochrysis
• Algi Dictyopteris

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Ujędrniający 
żelowy krem 

do ciała,  
tuba 200 ml

Ujędrniający 
booster do 

ciała, butelka 
100 ml
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Linia Sinecell to długo oczekiwana, profesjonalna i skuteczna odpowiedź  
na nieestetyczne zmiany cellulitowe i nagromadzenie tkanki tłuszczowej.  
To kompleksowa linia produktów najnowszej generacji przeznaczona do 
zabiegów zarówno w salonie jak i w domu. 

SINECELL
_NOWA LINIA PRODUKTÓW  
ANTYCELLULITOWYCH DO CIAŁA

Musująca 
pianka do ciała, 
butelka150 ml

System 
antycellulitowy

• Probiotyki 
• Morszczyn pęcherzykowaty
• Organiczny jod (opatentowana cząsteczka)

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Peeling 
antycellulitowy,

słoik 200 ml
• Specjalna rękawica do 

masażu i stymulacji krążenia 

• Liftingujący koncentrat 
antycellulitowy, 100 ml

• Antycellulitowa maska do 
ciała na noc, 250 ml 

WYSZCZUPLAJĄCY 
KREM DO OBSZARÓW 
NEWRALGICZNYCH 

tuba 200 ml

chłodzące 
serum o lekkiej 
konsystencji, 

butelka 100 ml
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Celem linii jest redukcja zlokalizowanej tkanki tłuszczowej w miejscach 
szczególnie narażonych na jej gromadzenie, czyli pośladki, uda i brzuch. 
Zabieg oraz produkty nastawione są na wyrzeźbienie i wymodelowanie 
konturów ciała w celu podkreślenia idealnej sylwetki.

FUOCO plus
_wyrzeźbione ciało.  
BŁYSKAWICZNIE.

• Ekstrakt z czarnej róży 
• Dioryt
• Krwawnica pospolita
• Rosiczka

SKŁADNIKI AKTYWNE
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Czarny krem 
modelujący ciało,
słoiczek 200 ml

MODELUJĄCY 
BOOSTER DO CIAŁA, 

butelka 100 ml
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Bio+ to nowa linia kosmetyków organicznych marki Vagheggi opatrzonych certyfikatem 
Cosmos. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną dokonywać świadomych 
wyborów i szanować środowisko naturalne. Prawdziwą wartość dodaną stanowią 
receptury zawierające fitokosmetyczne DNA marki Vagheggi, a także certyfikowane 
składniki, które pozwalają na tworzenie wysoce skutecznych, funkcjonalnych kosmetyków 
organicznych. A wszystko to zamknięte w opakowaniach odzwierciedlających precyzyjny, 
spójny wybór marki, która w pełni szanuje środowisko, człowieka i zwierzęta.

bio+
_organiczne piękno

_
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• Piołun 
• Pomelo
• Siemię lniane
• Oliwka

SKŁADNIKI AKTYWNE

• Malina
• Żurawina
• Liczi

przeciwstarzeniowe 
serum do twarzy, 

butelka 30 ml

emulsja 
oczyszczająca, 

tuba 150 ml

peeling do  
twarzy,

tuba 150 ml

przeciwutleniające 
serum do twarzy, 

butelka 30 ml

maska przywracająca 
równowagę skóry,

tuba 150 ml

odżywcze 
 serum do twarzy, 

butelka 30 ml

nawilżający krem
do twarzy 24h, 

słoik 50 ml
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bio+
_organiczne piękno
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• Sok z winogron 
• Olej lniany
• Oleolit marchwiowy

SKŁADNIKI AKTYWNE

• Piołun
• Olej z krokosza barwierskiego
• Pomelo

PŁYN DO MYCIA  
LUB KĄPIELI, 

butelka 250 ml

LILAC TIN FIOLETOWA 
SKRZYNECZKA  

Z KOSMETYKAMI DO 
TWARZY

PEELING DO CIAŁA, 
tuba 200 ml

ODŻYWCZY KREM  
DO CIAŁA, 

tuba 200 ml

TOURQUISE TIN 
TURKUSOWA 

SKRZYNECZKA  
Z KOSMETYKAMI

do twarzy

GREEN TIN OLIWKOWA 
SKRZYNECZKA  

Z KOSMETYKAMI DO 
TWARZY
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Ochrona zarówno przed rozpoczęciem ekspozycji na działanie promieniowania 
słonecznego, jak i po jej zakończeniu jest niezwykle istotna i różni się w zależności od 
rodzaju skóry. Produkty do opalania marki Vagheggi to gama kosmetyków o doskonale 
zbilansowanych recepturach, które zawierają naturalne, wielofunkcyjne składniki 
zapewniające kompleksową ochronę skóry i spełnienie jej różnorodnych potrzeb.

sun
_piękno i zdrowie w pełnym 
słońcu

_
LIN

IA
 su

n

• Orzechy kola    • Witamina E    • Aloes    • Masło murumuru

SKŁADNIKI AKTYWNE

przeciwstarzeniowy 
krem do twarzy  

SPF30+ uva, tuba 50 ml

mleczko do  
opalania spf30+ uva, 

butelka 150 ml

przeciwstarzeniowy 
krem do twarzy  

SPF50+ uva, tuba 50 ml

Przeciwłoneczny 
korektor do 
delikatnych 

obszarów, znamion 
skóry spf50+,
sztyft 9 ml

spray do opalania  
SPF 20 UVA,

butelka 150 ml

krem do opalania
spf50+ uva, 
tuba 150 ml

mleczko do  
opalania spf30+ uva, 

butelka 150 ml

krem do opalania  
SPF15 UVA,

tuba 150 ml
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sun
_piękno i zdrowie w pełnym 
słońcu

_
LIN

IA
 su

n

olejek 
wyszczuplający do 
opalania SPF20 UVA, 

butelka 150 ml

Odświeżająca  
mgiełka nawilżająca, 

butelka 200 ml

Słoneczna woda do 
opalania spf 10,  
butelka 150 ml

Przeciwzmarszczowy 
posłoneczny krem  

do twarzy,
tuba 50 ml

krem posłoneczny 
odświeżająco 
-nawilżający,
tuba 250 ml

Intensywny 
przyspieszacz 

opalania, słoik 200 ml

Żel przygotowujący 
skórę do opalania, 

tuba 150 ml

Żel i szampon  
2 w 1 po opalaniu,

tuba 250 ml

Set masek 
nawilżających, 
chłodzących  

i kojących
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Lucrezia Borgia, czyli kobieta renesansu. Uwielbiana przez mężczyzn i kochana przez 
artystów. Poświęcono jej wiele utworów literackich, oper, czy też filmów, dlatego również 
Vagheggi dedykuje jej jedną ze swoich linii produktów make-up. W kolekcji Lucrezii 
znajdziesz funkcjonalną paletę cieni, nasycone czerwienią pomadki oraz przepiękne  
i głębokie kolory lakierów. To kolory dobrane dla każdego typu skóry oraz na każdą 
okazję - od biznesowych spotkań po wielkie wyjścia!

make-up super wow
_oh my lucrezia

_
LIN

IA
 m

a
k
e
-u

p

paleta cieni do 
powiek lucrezia

lakiery do paznokci
lucrezia

błyszczyki matowe  
do ust lucrezia

pomadki  
do ust lucrezia

kredki 
do ust lucrezia
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Któż nie zna Grace Kelly? Hollywoodzką gwiazdę lat 50. a następnie żonę księcia 
Monako! Jej delikatna uroda i styl zachwycały wiele kobiet, dlatego stała się dla 
nich inspiracją. Vagheggi inspirując się Grace stworzyli kolekcję pełną pastelowych, 
stonowanych odcieni, które pokocha każda kobieta! Są idealne do stworzenia  
lekkiego codziennego makijażu.

make-up super wow
_oh my grace

_
LIN

IA
 m

a
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e
-u

p

paleta cieni do 
powiek grace

lakiery do paznokci
grace

błyszczyki matowe  
do ust grace

pomadki  
do ust grace

kredki 
do ust grace
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Postać i historia biblijnej Evy jest wszystkim dobrze znana. Kobieta, która zamieszkiwała 
rajski ogród, naturalna, ale również ciekawska i intrygująca. Tymi cechami kierowali się 
twórcy w Vagheggi kreując linię kolorowych kosmetyków Eva. Kolory inspirowane są 
żywiołami i kolorami Ziemi - są stonowane, ale nie nudne! Kosmetyki idealnie nadają się 
do makijaży dziennego, ale również na wieczorne wyjścia z domu.

make-up super wow
_oh my eva

_
LIN

IA
 m

a
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e
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p

paleta cieni do 
powiek eva

lakiery do paznokci
eva

błyszczyki matowe  
do ust eva

pomadki  
do ust eva

kredka 
do ust eva
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Frida Khalo - jej twórczość, a przede wszystkim autoportrety są dziełami sztuki.  
Są pełne kolorów i ekspresji, dlatego też zainspirowały Vagheggi do stworzenia  
kolekcji kosmetyków kolorowych nazwaną jej imieniem. Frida to szalone kolory  
lakierów do paznokci, głęboko nasycone jaskrawymi kolorami pomadki do ust  
oraz paleta zawierająca m.in. piękny turkus oraz róż. 

make-up super wow
_oh my frida

_
LIN

IA
 m

a
k
e
-u

p

paleta cieni do 
powiek frida

lakiery do paznokci
frida

błyszczyki 
matowe 

do ust frida

pomadki  
do ust frida

kredka 
do ust frida

błyszczyk 
do ust 
frida
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Podczas tworzenia idealnie współgrającego makijażu postaw na kosmetyki bazowe, które 
oferuje marka Vagheggi. W portfolio włoskiej firmy znajdziesz takie produkty jak: pudry, 
podkłady, róże, bronzery, maskary, rozświetlacze oraz akcesoria do makijażu i lakiery 
pielęgnacyjne do paznokci. Odpowiednio dobrane formuły kosmetyków sprawiają, że 
cera wygląda nie tylko pięknie i promiennie, ale również jest nawilżona i chroniona przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo w różach i bronzerach zawarte są 
cenne oleje roślinne, a maskary wzbogacone są o witaminę E, która wzmacnia  
i przyspiesza porost rzęs. Sprawdź również pędzle do makijażu i pielęgnacyjne lakiery  
do paznokci Vagheggi! 

make-up super wow
_oh my make-up

_
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p

podkłady i korektory  
do twarzy

pudry, bronzery i róże  
do twarzy

mascary, eyelinery, 
kuracja do brwi i rzęs

kredki do 
oczu i brwi

pielęgnacja
paznokci

pędzle 
do makijażu
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