Ontdek
de nieuwste
trendproducten
Wil jij een flawless make-up look volgens
de laatste trends? Dat kan, én ook nog eens
voor een betaalbare prijs. Etos introduceert
4 nieuwe make-up producten zodat je in
een handomdraai zelf die prachtige
look kunt creëren. Jij hebt geen
visagist nodig!
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Ook voor de nieuwste en meest trendy make-up producten is Etos het go-to adres.
Etos make-up staat voor kwaliteit met een vriendelijke prijs en dankzij de prachtige
verpakking en musthave producten is het een beautymerk om hebberig van te worden.
Dit seizoen breidt Etos haar make-upcollectie uit

je oogschaduw perfect en langdurig blijft zitten en

met de populaire Banana powder (Kim Kardashian
kan niet zonder) en een Eyebrow Palette met alles

ook een illuminating finish geeft. En last but not
least heeft Etos ook nog eens 5 nieuwe kleuren

wat je nodig hebt om je wenkbrauwen perfect
te definiëren. Daarnaast introduceert Etos de
Eyeshadow primer illuminating die ervoor zorgt dat

Color Care lipsticks ontwikkeld, in dé trendkleuren
van dit moment. Met deze musthave lipsticks maak
je jouw look helemaal compleet!

Banana powder vanaf 26 september verkrijgbaar
De nieuwste hype in make-up land is banana powder!
Gebruik de zijdezachte, losse poeder als highlighter
of all over om je make-up te fixeren en voor een
flawless finish. Bevat ultrafijne, licht reflecterende
pigmenten voor een prachtige glow.

5.99

Make-up van Etos
Eyebrow Palette
vanaf nu verkrijgbaar
In dit wenkbrauwpalet zitten twee poeders – een
donkere en een lichte - en een wax. De donkere
poeder gebruik je aan het einde van de wenkbrauw
en de lichte kleur aan het begin, om een zo natuurlijk
mogelijke uitstraling te creëren. De gekleurde
wax is om te fixeren. Verkrijgbaar in de
kleuren Taupe en Brown.

5.99
tipDe Eyeshadow primer

Eyeshadow primer illuminating
vanaf nu verkrijgbaar
Deze speciale primer voorkomt dat oogschaduw in de lijntjes
gaat zitten en houdt je oogmake-up langdurig op zijn plaats.
Maakt tevens de kleur van je oogschaduw intenser
en geeft een illuminating finish.

is ook los te gebruiken als
highlighter onder de wenkbrauw
of voor een subtiele shimmer
op het bewegende ooglid.

3.99

Lipstick
vanaf 1 september verkrijgbaar
De Color Care lipsticklijn krijgt 5 nieuwe kleuren.
3 nudes: Desert Rose, 50 Shades Of Nude en
Kylie’s Fav en 2 trendkleuren: Rebel en Pretty Liar.
De lipsticks geven een intense kleur en
hydrateren de lippen tegelijkertijd.

3.99
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Mooi PR – Michelle van Donge
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in
Nederland. We geloven dat met een goede verzorging de wereld aan
je voeten ligt. Elke dag staan 5.000 medewerkers klaar om klanten te
verwelkomen en hen een deskundig en betrouwbaar advies te geven.
Het assortiment bestaat uit gezondheids-, lichaamsverzorging-, babyen beautyproducten, aangeboden in A-merk en een goed en voordelig
eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse prijzen die

t

020 60 60 773

e

michelle@mooipr.nl

Etos gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van
2015’ in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen van Nederland is de
grootste consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos al 5 keer
verkozen tot ‘Beste Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919 opgericht
als coöperatie voor werknemers van het Philips concern en in 1931
geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is het bedrijf onderdeel
van Koninklijke Ahold NV- nu Koninklijke Ahold Delhaize NV.

