Hot new
make-up

Ontdek de nieuwste make-up
voor deze herfst en winter

Van lip primer tot een glow boosting CC cream; Etos introduceert voor deze herfst en
winter 6 nieuwe wannahave make-up producten die onmisbaar zijn voor het creëren van
de looks van dit moment. Trendy make-up voor een betaalbaar prijs? Het kan bij Etos!
Etos speelt met haar make-up collectie in op de laatste
trends, zodat je er zeker van bent dat je ook de nieuwste
make-up producten bij Etos kunt scoren. Etos make-up
staat voor kwaliteit met een vriendelijke prijs en dankzij
de prachtige verpakking en trendy nieuwe producten
is het een beautymerk om hebberig van te worden.

Dit seizoen breidt Etos haar make-up collectie
wederom uit met de laatste wannahaves. Naast alle
essentials voor je lippen, zoals een lip scrub, 4
overheerlijke lip balms en een lip primer, komt
Etos ook met een CC radiance en een shaping &
highlighting kit.

Perfect glow
Shaping & highlighting kit
Deze kit bevat een highlighter, contouring
powder en blush in één. Kortom: alle musthaves
voor het perfect contouren, shapen en
highlighten.
Verkrijgbaar in
light en medium

6.99

tip

Start door de contouring powder in een 3-vorm langs de zijkant van je gezicht aan te brengen.
Vervolg met een beetje blush op de appels van je wangen en finish met de highlighter op jukbenen,
neusbrug, onder de wenkbrauwen en op de cupidoboog voor extra vol uitziende lippen.  

CC radiance cream spf15
De CC radiance cream is de perfecte oplossing voor iedereen die op
zoek is naar een product dat de huid verzorgt, een mooie glow én
medium dekking geeft. Deze hightech formule laat een doffe of vale
teint weer stralen. Dankzij de licht-weerkaatsende pigmenten ontstaat
er een optisch anti-rimpeleffect. Het anti-blemish complex
ondersteunt de natuurlijke barrièrefunctie van de huid, stimuleert de
collageen aanmaak en beschermt, conditioneert en hydrateert de
gevoelige huid. Het resultaat: een verzorgde, egale en stralende huid.
Dermatologisch getest.
Verkrijgbaar in light,
medium en dark

5.99

Luscious lips
Lip balm
Zachte en verzorgende lipbalm in 4 heerlijke
smaken: Moroccan Mint, Peaches n’ Cream,
Girly girl en I’v been drinking Watermelon.
De lipbalms bevatten shea butter, vitamine A,
C en E zodat de lippen langdurig gevoed blijven
en niet uitdrogen.

3.99

Lip scrub
Tijdens de wintermaanden heeft de gevoelige huid van
je lippen het extra zwaar te verduren. Met de Etos Lip
scrub ontdoe je je lippen van velletjes en geef je de
bloedcirculatie een boost zodat ze weer zacht en
kissable worden.
Verkrijgbaar in de smaken
					
munt en bubblegum

3.99

Lip primer
De Lip primer dient als basis voor gekleurde
lipproducten. De primer neutraliseert de kleur van de
lippen waardoor de lipstick intenser lijkt. Het product
zorgt daarnaast voor een egalere, langdurige dekking
en voorkomt dat de aangebrachte lipstick uitloopt.

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-, baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een
goed en voordelig eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse
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prijzen die 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.

