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Gold collection

Silver collection

Скъпи дами, 

Добре дошли в света на Green Master – свят на безграничен успех и благоденствие! Имаме удоволствието да Ви представим нашите най-нови 
серии в сферата на декоративната козметика:

Двете колекции са собствено производство на полската компания Joko Cosmetics/ Multicolor Distribution, a Green Master притежава ексклузивните права за 
разпространението им.

Повече от 20 години опит в сферата на разработване, производство и разпространение на всички продукти в четирите раздела на 
декоративната козметика: очи, лице, устни и нокти. 

История и интересни факти  - компанията е собственост на семейство Грегор и Йоланта Ковзил. На първите букви на името на дамата е 
кръстена и серията JOKO. 

Мисия: „Най-високото качество винаги е било въпрос на изключителна важност за нас, затова винаги въвеждаме 
най-новите технологии на производство в индустрията, имаме многоброен персонал от професионалисти, който 
създава най-добрите формули така, че едновременно да разкрасяват и да се грижат за кожата на жените! Нашите 
стилисти винаги са запознати с най-горещите световни тенденции в грима и сезонните ни колекции конкурират 
най-големите световни компании! “

Сертификати – производството на продуктите е позиционирано в Полша и се спазват всички изисквания на 
законодателството на Европейския съюз. Компанията има сертификат за GMP (good manufacturing practice) – добри 

производствени практики, който обхваща целия производствен цикъл: от проверката на всички суровини от доставчиците, през всяка 
една фаза на производството, опаковането и транспортирането, техническото обезпечение и персонала. 

За контакти:
www.green-master.eu

Завладяваща красота и пълноценна грижа с

 ЦВЕТНОТО ВЪЛШЕБСТВО на Virtual и Joko!

разпространението им.

производствени практики, който обхваща целия производствен цикъл: от проверката на всички суровини от доставчиците, през всяка 

Двете колекции са собствено производство на полската компания Joko Cosmetics/ Multicolor Distribution, a Green Master притежава ексклузивните права за 

За стилните и модерни жени,
които очакват високо качество 
и богато разнообразие на 
атрактивни цени!                                                               

За изисканите жени, които очакват 
високо качество, класически нюанси  
и атрактивен дизайн!
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Микронизация - Multicolor Distribution е единствената компания в Полша, която притежава патент за производство на декоративна козметика по 
Swiss Micronization Technology®. Микронизацията представлява процес на намаляване на всички компоненти до микроскопичен размер без риск от 
наночастици.

Тази технология на производство използват 
само най-големите и известни марки в света!

Предимства на микронизираните продукти: 
- лека и фина текстура, лесна за нанасяне 
- 100 % оцветяване и голяма трайност на цвета 
- плътно нанасяне върху кожата, без да се събира в гънките

маса преди
микронизацията

маса след
микронизацията

Основни групи продукти според метода на производство:
Компактни – след микронизацията компактните сенки, пудри и други продукти се обработват допълнително при много високо налягане и съответно дават 

разкошен кадифен ефект върху кожата, като абсорбират излишната секреция на себум при необходимост и изравняват тена на лицето. 
Печени – технология „изпечени в пещ“ - след микронизацията печените сенки, пудри и други продукти се обработват допълнително при много висока 

температура, не съдържат талк и съответно придават разкошен сияен ефект върху кожата.

Състав на продуктите – всички продукти са с повишено съдържание на минерална слюда (Mica), която има свойството да заздравява кожата и да подобрява 
тургора й. Някои са обогатени с прах от скъпоценни камъни, които са все по-актуални в сферата на декоративната козметика с грижа за кожата с натурални 
багрила. В много от продуктите за лицето са извадени от състава или са в много намалено количество съставките, които има вероятност да създадат кожни 
реакции, а именно талк, парабени, парфюмни композиции. Допълнително са добавени различни природни восъци, масла и екстракти от различни растения, 
които подхранват, регенерират, хидратират и предпазват кожата от външни влияния. В продуктите за нокти няма формалдехид, толуол и DBP и имат сетификат 
за хипоалергенен продукт.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО:

Заповядайте и изберете Вашите цветове и продукти! 

Насладете се на красив външен вид, здрави кожа и нокти!

Потопете се с удоволствие в цветното вълшебство, защото го заслужавате!
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Минерални сенки за очи със скъпоценни камъни.Очи като скъпоценни камъни 

Virtual Mineral Pressed Eye Shadow Sapphire Trio Satin
Минерални сенки със скъпоценни камъни Sapphire Trio Satin
12 оригинални комбинации от интригуващи цветове с лек сатенен блясък ще направят очите 
Ви зашеметяващи! 

Virtual Mineral Pressed Eye Shadow Citrine Quattro Satin
Минерални сенки със скъпоценни камъни Citrine Quattro Satin
8 идеално подбрани комбинации от фантастични цветове с лек сатенен блясък ще направят очите Ви искрящи като скъпоценни 
камъни! Четирите цвята са достатъчни за перфектно оформяне на грима на окото: тъмните нюанси подчертават цвета и формата на 
очите, с възможност за акцент върху външните ъгли на клепачите, постепенно преливайки се в светлите, които от своя страна придават 
свежест и блясък на погледа за целия ден. Разнообразявайте с различни комбинации в зависимост от Вашия тоалет и настроение!

Най-новата колекция на Virtual е от 40 разнообразни минерални сенки със скъпоценни камъни и е вдъхновена 
от Тадж Махал, Кашмир и Долината на цветята – един ориенталски свят с уникално изкуство, етерични аромати, 
изненадващи вкусове, цветове и богатство на природните минерали. Микронизираните минерални пигменти и 
скъпоценни камъни създават перфектна мека, копринена текстура на сенките, което ги прави лесни за нанасяне 
и дълготрайни. Магнетичният турмалин, тонизиращият рубин, пречистващият сапфир, освежаващият цитрин, 
минералните пигменти и другите полезни съставки на сенките действат регенериращо на кожата и създават 
естествена защитна бариера срещу вредни външни фактори. 
Всички продукти от колекцията са с апликатор за нанасяне на сенките. Не съдържат парабени!

Virtual Mineral Pressed Eye Shadow Tourmaline Mono
Минерални сенки със скъпоценни камъни Tourmaline Mono
Колекцията включва осем нюанса. Четири от цветовете са с ефект Diamond с брокатени частици и нежен 
блясък. Могат да се използват и като основа. Другите четири цвята са с ефект Metallic и придават интензивен 
метален блясък и е добре да се комбинират с други сенки. 

Virtual Mineral Pressed Eye Shadow Ruby Duo 
Минерални сенки със скъпоценни камъни Ruby Duo 
12 двуцветни сенки: 4 от серията са с ефект Mat с класически, вечни цветови комбинации без блясък, а останалите 
8 са Satin – с лек сатенен блясък.
Тъмните нюанси подчертават цвета и формата на очите,
а светлите придават свежест на погледа за целия ден. 

EY
ES
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4 г /  7,80 лв
Код: 63 013 _ _ _ 

4 г / 9,00 лв 
Код: 63 013 _ _ _

4 г / 9,60 лв 
Код: 63 013 _ _ _

4 г /  8,40 лв
Код: 63 013 _ _ _ 041                     042                       043                     044

045                      046                      047                     048

073                      074                     075                      076

077                     078                      079                      080

Код: 63 013 _ _ _ 

049                      050                      051                       052

053                      054                      055                      056

057                      058                      059                      060

061                      062                      063                      064

065                      066                      067                      068

069                      070                      071                      072

Tourmaline

СЕНКИ MONO

СЕНКИ TRIO SATIN

СЕНКИ QUATTRO SATIN

Sapphire

Citrine 

Ruby

Ориенталско спокойствие
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Звездата на Индия

Златото на Далечния изток

Съкровище 
от долината 
Кашмир
СЕНКИ DUO

EY
ES
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С влажен апликатор вземете от 
краищата на сенките.

Центърът на сенките 
оставете сух.

Нанасянето на сенките с влажен апликатор им 
придава интензивен метален блясък.  
Нашият съвет: нанесете сенките с тънкия край 
на апликатора и ще получите ефект от очна 
линия или молив. 

Насладете се сами на лесните за употреба, 
привлекателни, разнообразни сенки, които 
същевременно поддържат влажността на 
Вашата кожа. 

Virtual Baked Eye Shadows Trio Baked Wet&Dry
Печени сенки за очи Trio Baked Wet&Dry
Разработени със специалната технология „изпечени в пещ“. Печените сенки съдържат 90% минерални пигменти с проблясващи частици и не 
съдържат талк. А това води до подсилване на всички свойства на грима и в комбинация с другите полезни съставки в сенките до поддържане 
на хидратацията на кожата под тях. 

Уникалните преливащи се цветови 
комбинации на сенките с копринена 

текстура придават на очите 
очарователен и бляскав вид! Лесни за 

нанасяне и изключително трайни! 
Съдържат масло от макадамия, известно 

с хидратиращите си свойства.
Всяка опаковка съдържа двоен 

апликатор.
Не съдържат талк! 

Изключителен перлен блясък!
Страхотни цветови комбинации! 

90                                91                                 92                                93                                94                                 95

Цветове с два ефекта: 
1. При влажно нанасяне –
много интензивен и блестящ цвят
2. При сухо нанасяне –
деликатен перлен цвят

wet

dry

3 х 1,6 г / 18,70 лв 
Код: 63 014 0 _ _

EY
ES
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Virtual Baked Eye Shadows Lava 
Печени сенки за очи Lava
Изключително деликатни сенки за очи с преливащи се перлени цветове 
и блестящи частици. Лесни за нанасяне и много трайни. Изберете от 
палитрата любимите си цветове и употребявайте сенките сухи за деликатен 
блестящ ефект или влажни за интензивно перлено покритие. 
Съдържат масло от макадамия, известно с хидратиращите си свойства. 
Всяка опаковка съдържа двоен апликатор (с гъбка и четка) за най-удобно 
нанасяне. 
Не съдържат талк! 

305                     306                     307                     308

309                     310                     311                     312

100% преливащи се 
перлени цветове! 

Обичате ли да правите впечатление?
Пробвайте нюансите на 

прахообразните минерални сенки!

Virtual Mineral Loose Eye Shadows Just Loose 
Прахообразни минерални сенки Just Loose
Прецизно нанасяне, дълготраен ефект.
Класическите цветове на прахообразните сенки са 
подходящи за всеки повод.
С изключително удобен апликатор за прецизно 
нанасяне. 
Не съдържат талк и парабени! 

01                               02

03                               04

05                               06

EY
ES

2,2 г / 9,90 лв 
Код: 63 014 _ _ _

2,5 г / 11,50 лв 
Код: 63 015 0 _ _
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Virtual Lash Conditioner Stars‘ Secret                  
Серум за мигли Stars‘ Secret

МОДЕЛИРАНЕ И ПОДХРАНВАНЕ НА ВЕЖДИТЕ

Незабавен и траен ефект върху Вашите клепачи ... 
Колекцията от блестящите наситени перлени цветове на очните линии е перфектна, както за по-
смелия грим, така и за класическия. Интензивни нюанси, които остават задълго върху клепача, като 
изсъхват бързо след нанасяне и не се размазват дори и при висока влажност. 

Virtual Long Lasting Eye Liner    
Дълготрайна очна линия 
Искате ли да придадете на погледа си дълбочина? 
Подчертайте контура на окото!
Очната линия е с водоустойчиво черно мастило и тънка четка за 
изписване на фини линии в основата на миглите. Гримът запазва 
естествения си вид през целия ден, като че ли e току-що нанесен. 

Вашият поглед ще стане още по-привлекателен с ... 
Очната линия с прецизен апликатор която, освен водоустойчиво 
черно мастило, има и заострен латексов апликатор. Позволява Ви 
да рисувате по различни начини върху клепачите и дори може да си 
направите модерните еднодневни татуировки.  

Virtual Long Lasting Deep Liner    
Дълготрайна очна линия с прецизен апликатор

Virtual Color Eye Liner    
Цветна очна линия

2 лесни стъпки за идеален вид на очите.

- Подходящ като основа за спирала през деня (удължава и удебелява миглите, като помага за разпределяне на 
мастилото) и за грижа през нощта.
- Формула, богата на хранителни вещества, която прави миглите по-еластични.
- Съдържа натурални восъци, растителни екстракти и масла от различни растения (невен, арника, латинка, 
лайка, жожоба, макадамия, розмарин и други, използвани в грижата за косата). Съдържа глицерин и пантенол.
- Намалява падането на миглите и ги прави по-силни, по-плътни и по- блестящи, без да създава чувство на 
тежест. 
- Не съдържа парабени! 

Virtual Eyebrow Conditioner
Гел-балсам за вежди
- Лека консистенция – изсъхва бързо, без да слепва 
веждите. 
- Съдържа богат комплекс от растителни екстракти (невен, 
латинка, градински чай, лайка, розмарин и други).
- Подхранва, укрепва и защитава веждите благодарение на 
добавените пантенол, арника и глицерин. 
- Прави крехките и чупливи вежди по-еластични. 
- Придава блясък и оформя перфектни вежди.

02                03                04               05               06                07

01 00

4,2 г / 9,90 лв   Код: 63 012 0 _ _

4,2 г / 9,90 лв   Код: 63 012 0 _ _

9 мл / 9,90 лв 
Код: 63 012 009

7 мл / 8,90 лв / Код: 63 012 008

EY
ES
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20 Chocolate

21 Macchiato

14 h

Средно меките моливи за очи с микронизирани пигменти дават възможност
за  перфектен завършек на грима на очите с плътна или тънка линия,
в зависимост от Вашите предпочитания.
Цветът не се изтрива и се запазва на клепача в продължение на много часове. 
Съдържат подхранващи съставки като: пчелен восък, какаово масло, масло от ший.

Овлажняваща основа с телесен цвят и кремообразна текстура. 
Предотвратява натрупването на сенките в гънките на клепача. 

Помага за по-добро разпространение на сенките, за осигуряване 
на по-интензивен цвят и по-голяма дълготрайност. 

Основата е богата на подхранващи съставки:
соево масло, витамин А и Е, шафраново масло,

линоленова киселина.

Нашият съвет: Нанесете равномерно тънък 
слой върху цялата повърхност на клепача.

Virtual Eye Shadow Base
Основа за грим за очите

Осигурява безупречен грим на очите за минимум 14 часа!

Virtual Long Lasting Eye Pencil 
Дълготраен молив за очи

01

02

03

05

06

07

08

Насладете се на перфектен грим
още по-дълго!

 Моливът моделира идеално естествения контур на веждите, 
а консистенцията му позволява изписването на фини или плътни 
линии, които да коригират или сгъстят оптически веждата. Има 
допълнителна четка за разресване и оформяне. 
Съдържа подхранващи съставки като: пчелен восък, какаово масло, 
масло от ший.
Нашият съвет: Нанесете линията, както желаете. Срешете 
веждите с четчицата, за да ги оформите и да махнете остатъчния 
прах от грима. Не забравяйте, че цветът на веждите трябва да 
хармонизира с цвета на косата, като е поне с един тон по-светъл.

Virtual Eye Brow Pencil 
To define the eye brows 
Молив за вежди с четчица

5 г / 8,40 лв 
Код: 63 012 010

1,16 г / 4,90 лв
Код: 63 011 0 _ _

1,16 г / 7,80 лв 
Код: 63 011 0 _ _

EY
ES
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четка с размер XXL

С по-голяма четка!

С по-голяма четка!

За повече обем!

За повече обем!

И по-бързо нанасяне!

И по-бързо нанасяне!

С по-дълготраен ефект!

С по-дълготраен ефект!

BIGGER!

BETTER!

FASTER!

MORE!

Virtual Mascara Full Screen Size
Спирала за удивителни мигли Full Screen Size
Създадена за модерните жени, които ценят класиката!

EY
ES

Спиралата за удивителни мигли прави Вашите очи дълбоки и с възможно най-обемните мигли, благодарение на класическата четка с размер XXL. С нея мастилото 
покрива и най-малките мигли още от първото нанасяне. Голямата и специално изработена четка разпределя добре цвета и оставя миглите перфектно моделирани. 
Формулата съдържа японски восък, който прави миглите по-гъвкави и осигурява по-добра адхезия на мастилото. В него е използван и пигмент от чист въглерод (черен 
въглен) - Carbon Black, който има изключително наситен черен цвят и 3 пъти по-малко пигменти от конвенционалните мастила.
Съдържа също масла от жожоба, соя и шафран, които подхранват миглите и ги защитават срещу механични повреди. 
Спиралата за удивителни мигли Full Screen Size Mascara придава изключителен обем и наситен черен цвят на миглите, като прави погледа дълбок и 
привлекателен!  Не слепва миглите, не оставя бучки, не се рони и размазва!

8 мл / 12,90 лв 
Код: 63 016 001
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Забележителени мигли!
„Умна“ четка!
Пигмент Carbon Black!

Смолисточерният пигмент означава просто прекрасни мигли!
Иновационната формула съдържа пигмент от чист въглерод (черен въглен) 
- Carbon Black, благодарение на който миглите Ви ще бъдат наситено черни, 
както никога преди! Леката консистенция позволява изключително лесното 
нанасяне на няколко слоя без слепване. Съдържа също масла от жожоба, соя 
и шафран, които подхранват миглите и ги защитават
срещу механични повреди.

Гъвкавата „умна“ силиконова четка със специални ресни нанася туша върху 
всяка мигла, като в същото време ги разделя една от друга.

DEEP CARBON BLACKVirtual mascara
Спирала Deep Carbon Black 

АТРАКТИВНИ МИГЛИ:
ПРЕЦИЗНО РАЗДЕЛЕНИ,

ЕЛЕГАНТНИ,
НАСИТЕНО ЧЕРНИ,

КАКТО НИКОГА ДОСЕГА ...
Предлага се в три варианта
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иликонова четка

Забележителени мигли!

8 мл / 9,90 лв 
Код: 63 016 0 _ _
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Специални микровлакна!  „Умна“ четка!  Пигмент Carbon Black!

Virtual Mascara Eye Max
Спирала Eye Max

Драматичен ефект върху Вашите ресни с едно движение! 

Формулата съдържа специални микровлакна,  които правят 
миглите по-плътни и дълги, създавайки драматичен, театрален 
ефект на погледа. 

Гъвкавата „умна“ силиконова четка със специални ресни 
нанася туша върху всяка мигла, като в същото време разделя 
миглите една от друга.

Пигментът от чист въглерод (черен въглен) - Carbon Black 
подсилва драматичния ефект, като дава още по-голяма 
дълбочина на погледа и лъскав, катраненочерен цвят! 
Съдържа също масла от жожоба, соя и шафран, които 
подхранват миглите и ги защитават срещу механични повреди.ПО-ПЛЪТНИ,

    ПО-ДЪЛГИ МИГЛИ,
В НАЙ-ДЪЛБОКИЯ
 ЧЕРЕН ЦВЯТ!
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8 мл / 10,90 лв 
Код: 63 016 0 _ _

05 06 07

12



13

Последната разработена формула на Virtual съдържа:  
- Пигмент от чист въглерод (черен въглен) - Carbon Black, благодарение на който миглите Ви ще бъдат наситено черни. 
- Специално подбрани полимери за подсилване. 
- Натурални восъци, които правят миглите еластични. 
- Масла от жожоба, соя и шафран, които подхранват миглите и ги защитават срещу механични повреди. 
- Специални микровлакна, които правят миглите по-плътни и дълги.
Леката консистенция позволява изключително лесното нанасяне без слепване и ронене. 
Специално подбраните четки с различна форма позволяват постигане на три различни ефекта в грима.

Спирала
Movie Star lenght&curl
(Дълги и извити мигли)

Спирала
Spectacular E�ect volume&length
(Обемни и дълги мигли)

Спирала
Total Black 3 in 1
long&volume&waterproof 
(Дълги и обемни мигли, водоустойчива)

10 мл / 9,00 лв 
Код: 63 016 0 _ _

3 НОВИ СУПЕР СПИРАЛИ!

EY
ES

08 09 10
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Професионалният начин да постигнете гладка, свежа и сияйна кожа! 

Virtual Concealer Stick Precision Touch 
Коректор стик Precision Touch
Изключително мощен коректор, който прикрива дори и най-неприятните  кожни проблеми:
сенки, кръгове под очите, зачервявания, спукани капиляри, пъпки и други несъвършенства.
Формулата е обогатена с овлажняващи и подхранващи съставки: рициново масло, природни восъци от канделила и 
карнауба, масло от шафран, които помагат да се чувствате комфортно и естествено през целия ден.

 Нашият съвет: все повече специалисти съветват коректорът да се нанася след фон дьо тена, за да се 
намали използваното количество и да се избегне утежняването на грима.

 Най-добра покривност се получава, като се смеси с фон дьо тена
 и се разнесе с върха на пръстите.

Безупречно гладката кожа и дълготрайният грим са мечтата на всяка жена. 
Професионална основа за грим Satin Smooth  Base изравнява тена на кожата,  прикрива видимостта на порите и фините линии.
Иновационната формула без мазнини включва частици, които поглъщат мазнините, и овлажняващи съставки за сухите зони 
на кожата. 
Съдържа летлив силикон, който се изпарява за секунди, като прикрива малките несъвършенства и матира кожата,
като представлява идеална основа за следващите стъпки на нанасяне на грима. 

Професионалната основа за грим Satin Smooth удължава живота на грима, без да изсушава деликатната кожа на лицето.

Предназначена е за всеки тип кожа. Не стяга и не изсушава кожата.

Не съдържа мазнини, парабени и талк. Безцветна. 

Virtual Foundation Base Professional Primer Satin Smooth 
Професионална основа за грим Satin Smooth  

FA
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E

15 мл / 12,90 лв 
Код: 63 024 001

4,8 г / 7,80 лв 
Код: 63 021 0 _ _
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Цветни коректори – когато твоята кожа не е съвършена 
и се нуждае от помощ!

FA
C

E

Комплектът цветни кремообразни коректори помага за коригиране на цвета на кожата. Те 
уравновесяват различните оттенъци, правят тена по-тъмен или по-светъл и прикриват кожните 
недостатъци. 

ЗЕЛЕНО: НЕУТРАЛИЗИРАНЕ – визуално неутрализира зачервяванията: червени пъпки, спукани 
капиляри, слънчеви изгаряния и изпръхнали бузи.

РОЗОВО: ОСВЕЖАВАНЕ – освежава оптически уморената кожа: бледа, сива кожа, тъмни петна.

БЕЖОВО: МАСКИРАНЕ – прикрива неравенства, петна и обезцветявване на кожата. 

БЯЛО с микрорефлексни частици: ОЗАРЯВАНЕ – придава естествена лъчезарност на кожата в 
областта на челото, бузите и деколтето. 

Съдържат природен восък от канделила и цинков оксид, които имат успокояващо действие върху 
кожата. 
Нашият съвет: Нанесете с апликатора в комплекта,
като разнесете с върха на пръстите.
Резултатът е най-добър, когато зеленият цвят
се нанася преди фон дьо тена, а останалите се смесят
с него или с пудрата. 

Virtual Concealer Palette Crème Camouflage
Комплект коректори Crème Camouflage

7 г / 12,90 лв 
Код: 63 021 004

15
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За проблемна кожа с петна, зачервявания и неравности.
Течен фон дьо тен с лека текстура. Съдържа високо микронизиран пигмент, което е предпоставка за изключително 
равномерното му разнасяне. В резултат на това тенът на кожата се изравнява визуално, изглажда се, матира се и се 
прикриват всички недостатъци, без да остава ефекта „маска”. 
Съдържа масло от жожоба, соя и шафран, витамини А, Е и F. Подходящ за всеки тип кожа, идеален за тази с 
хиперпигментация, зачервявания, екземи и  следи от външни негативни влияния.  

Резултатът: перфектен, естествен тен, без ефект „маска“.
Нашият съвет: Преди употреба разклатете добре, разнесете на малки количества от върха на носа към 
външните части на кожата на лицето, използвайки върха на пръстите си. 

За мазна и лъщяща кожа.
Дълготраен матиращ фон дьо тен с лека текстура, която не запушва порите и не създава ефект „маска“. 
Съдържа микро частици, които попиват прекомерното секретиране на себума и поддържат 
кожата матова до 12 часа.Съдържа масло от жожоба, соя и шафран, витамини А, Е и F. Подходящ 
за смесена и мазна кожа, както и за лица, които пребивават често в помещения с климатици. 

Резултатът: матирана, кадифена кожа през целия ден.
Нашият съвет: Преди употреба разклатете добре, разнесете на малки количества от върха на носа към 
външните части на кожата на лицето, използвайки върха на пръстите си. 

ФОН ДЬО ТЕН Вашата кожа може да изглежда перфектно! 

perfect COVER  make up

long MATT  make up

Virtual Foundation Perfect Cover  
Фон дьо тен за перфектна кожа Perfect Cover с масло от жожоба

Virtual Foundation Long Matt  
Матиращ фон дьо тен Long Matt с масло от жожоба

30 мл / 9,90 лв 
Код: 63 024 0 _ _   

30 мл / 9,90 лв 
Код: 63 024 0 _ _          

22
IVORY 

23
NATURAL

24 
BEIGE 

25
GOLDEN BEIGE

12
IVORY 
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NATURAL

14 
BEIGE 

15
GOLDEN BEIGE

FA
C

E



1717

L IFT ING effect  make up

32
PORCELAIN

33
LIGHT BEIGE   

34 
BEIGE  

За уморена и потъмняла кожа.
Озаряващ фон дьо тен с лека текстура. Съдържа специални светло-
отразителни микро частици, които придават естествена лъчезарност на 
лицето и правят кожат по-светла и сияйна. 
Съдържа масло от жожоба, соя и шафран, витамини А, Е и F.  Подходящ за 
всички типове кожа. 

Резултатът: равномерен тен, сияйна, свежа и гладка кожа за 12 часа.
Нашият съвет: Преди употреба разклатете добре, разнесете на малки 
количества от върха на носа към външните части на кожата на лицето, 
използвайки върха на пръстите си. 

natural  SHINE  make up

Virtual Foundation Natural Shine   
Озаряващ фон дьо тен Natural Shine с масло от жожоба

Virtual Foundation Lifting Effect
Стягащ фон дьо тен Lifting Effect с колаген и еластин

30 мл / 9,90 лв 
Код: 63 024 0 _ _          

30 мл / 12,90 лв 
Код: 63 024 0 _ _          

02
IVORY 

03
NATURAL

04 
BEIGE 

05
GOLDEN BEIGE

За зряла кожа.
Стягащ и повдигащ фон дьо тен с лека текстура. Изглажда фините бръчки, леко матира
кожата, без да създава ефект „маска“. 
Съдържа специални съставки, с повдигащо, регенериращо и подхранващо действие
към кожата: колаген, еластин, комплекс от витамини A, E и F, масло от жожоба,
макадамия и ший, копринени протеини. Подходящ за всички типове кожа. 

Резултатът: равномерен тен, стегната кожа, по-малка видимост на бръчките.
Нашият съвет: Преди употреба разклатете добре, разнесете на малки количества
от върха на носа към външните части на кожата на лицето, използвайки върха на пръстите си. 

35
GOLDEN BEIGE   

FA
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E
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Virtual Pressed Powder Velvet Finish/ Pure Mat
Компактна пудра с кадифен ефект Velvet Finish/ Pure Mat
За най-взискателните жени!

Изключително фина компактна пудра в елегантна и ефирна опаковка, с 
огледало, и отделение за висококачествена гъбка за нанасяне. 
Всички пудри от серията са подложени на процес по прецизно 
шлифоване на частиците чрез микронизация и затова придават на 
кожата кадифен вид.
Съдържат и специални микрочастици, които разсейват
светлината и правят кожата да изглежда свежа и сияйна.
   Освен това съдържат хранителни вещества, които
     предпазват кожата от външни негативни влияния
      и й позволяват да диша свободно.
         Подходящи за всеки тип кожа.

701
TRANSPARENT

702
NATURAL

703
BEIGE

704
PEACH

705
GOLDEN BEIGE

706
AMBER 

707
TRANSPARENT

708
NATURAL

709
GOLDEN BEIGE 
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PURE MAT
С матиращ ефект. Различните пигменти от 
мозайката перфектно изравняват тена на 

кожата.

VELVET FINISH
Идеално изглажда кожата, подходяща за нанасяне след фон дьо тена и за завършване 
на ежедневния грим. Придава на кожата кадифен ефект. 12 г / 11,50 лв

Код: 63 022 _ _ _

12 г / 12,90 лв
Код: 63 022 _ _ _
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7 г / 13,60 лв
Код: 63 022 _ _ _

18 г / 8,40 лв
Код: 63 022 0 _ _
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7 г / 13,60 лв

Почувствайте копринена мекота!
Искате да имате перфектно гладка и сияйна кожа?
Опитайте подхранващата пудра с копринени протеини!
Благодарение на микронизиращата технология на производство и богатството си на полезни съставки тази 
компактна пудра матира лъскавите части на кожата, а в същото време я овлажнява и подхранва. 
Съдържа копринени протеини, витамини A, E, F, масло от соя и шафран. Успешно прикрива малките несъвършенства 
и петна по кожата, като я прави копринено гладка и мека. Благодарение на хранителните свойства на съставките си, 
се препоръчва особено за суха, чувствителна или предразположена към алергии кожа. Не запушва порите, не оставя 
следи по дрехите. Пудрата с копринени протеини се предлага в няколко нюанса, като най-светлия (11 Transparent) от 
тях има леко прозрачен ефект и напълно съвпада с цвета на всяка кожа.

Нашият съвет: Компактната пудра с копринени протеини може да се използва, както за фиксация на фон дьо 
тена, така и самостоятелно, за да се постигне ефекта на сияйна и свежа кожа.  

Печените бронзиращи пудри са разработени със специалната технология „изпечени в пещ“. Подходящи за освежаване, както 
на цвета на лицето, така и на тялото. Богати на масло от жожоба и макадамия, екстракт от бяла лилия, които притежават 
овлажняващи и защитни свойства. Съдържат глицерин. Номер 301 не съдържа талк и парабени! Подходящи за всеки тип кожа. 

Пудрите се предлагат в три различни варианта, всеки от които предлага различен ефект: лек перлен (Light pearl), блестящ 
(Shining)  и матиращ с микро частици с лек блясък (Mat with micro-pearls). 

Нашият съвет: Пудрите са изключително подходящи 
за подчертаване на скулите и моделиране на лицето.
Всяка опаковка съдържа висококачествена гъбка,
но най-добрият ефект може да се постигне, ако се 
нанасят с четка за пудра/руж. 

300
LIGHT PEARL

301
SHINING

302
MAT WITH MICRO-PEARLS 

11
TRANSPARENT

12
PORCELAIN BEIGE

13
NATURAL BEIGE

14
NATURAL BEIGE

15
GOLDEN BEIGE 

За няколко минути ... получете тена, за който сте мечтали! 

Virtual Baked Bronzing Powder
Печена бронзираща пудра

Virtual Pressed Powder Silky
Компактна пудра с копринени протеини Silky
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Леката формула на цветната пудра на прах предпазва кожата от изсушаване. Съдържа блестящи частици,
       които отразяват светлината и придават на кожата сияен вид. Идеално изравнява тена и прикрива малките
              несъвършенства. Перфектна за завършващата фаза на грима. Съдържа подхранващи и
   слънцезащитни съставки. Не запушва порите и не пречи на кожата да диша. Не съдържа парабени!
         Нашият съвет: Всяка опаковка съдържа висококачествена гъбка, но най-добрият ефект се
  постига, ако пудрата се нанася със съответната по-обемна четка за пудра/руж.

Озаряващите перли за лице дават светлина и блясък на кожата, като подчертават
красотата на скулите и освежават цвета на кожата. Може да се използват за оптическо 
коригиране на грима на финалния етап на нанасянето му, ако на места се е получило 

прекалено потъмняване.  Подходящи за всички типове кожа.
Нашият съвет: За постигане на по-светъл или по-тъмен нюанс, можете да извадите 

временно някои от перлите. Всяка опаковка съдържа висококачествена гъбка, но най-добрият 
ефект се постига, ако пудрата се нанася със съответната по-обемна четка за пудра/руж.

Освежете тена на лицето си! 

Virtual Pearls Powder Illuminating
Озаряващи перли

Virtual Pearls Powder Bronzing
Бронзови перли

Кадифените бронзиращи перли дават възможност за 
елегантен завършек на вечерния грим. Подчертават 
скулите и помагат за моделирането им. При нанасяне на 
лицето, шията и рамената, подчертават и подсилват цвета 
на кожата, като й придават естествен златисто-блестящ тен. 
Съдържат витамин Е, както UVA и UVB защита за кожата от вредните
слънчеви лъчи. Подходяща за всички типове кожа.
Нашият съвет: Всяка опаковка съдържа висококачествена гъбка, но най-добрият ефект се постига, ако 
пудрата се нанася със съответната по-обемна четка за пудра/руж.

Перфектна комбинация за бронзов загар!

Virtual Loose Powder
Пудра на прах
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18 г / 23,00 лв
Код: 63 022 001

18 г / 23,00 лв
Код: 63 022 002

18 г / 16,60 лв
Код: 63 022 _ _ _
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4,5 г / 9,90 лв
Код: 63 023 0 _ _

21

blusherblusherVirtual Pressed Blusher
Компактен руж
Вашетo лице ще бъде озаряващо!
Кадифената консистенция на компактния руж придава на кожата естествен 
свеж  вид. Перфектно подчертава скулите, моделира формата на лицето и 
деликатно прикрива петънцата. 
Нашият съвет: Във всяка опаковка има специална скосена четка. Нанесете 
с нея тънък слой от текстурата по скулите, челото, слепоочията и 
брадичката. Ако случайно се получи повече от необходимото, отнемете 
излишното с чиста четка.
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VIRTUAL LONG LASTING LIP PENCIL
ДЪЛГОТРАЕН МОЛИВ ЗА УСТНИ

1. Нанесете коректор 
върху устните.

2. Очертайте контура на
устните (или целите устни) 
с помощта на молива.

3. Нанесете червилото върху горната 
устна от центъра към ъглите, а върху 
долната – от ъгъл до ъгъл. 

Оформете перфектно устните си. Подчертайте усмивката си!
Дълготрайният молив за  устни позволява точно оформяне на контура на устните и създава бариера, 
която предотвратява размазването на червилото. 
Нашият съвет: Ако нанесете от молива не само по очертанията, но и по целите устни, 
червилото Ви ще увеличи трайността си!

Нашият съвет: Ако искате устните да изглеждат още по-сочни, след червилото нанесете гланц в 
съответния нюанс в центъра на горната и долната устна. 
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1,16 г/ 4,90 лв
Код: 63 032 0 _ _

Освежете тена на лицето си! 
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VIRTUAL CREAM LIPSTICK WATERBASE
ЧЕРВИЛО-КРЕМ WATERBASE

Червило-крем Waterbase е уникално съчетание на цвят и грижа за устните. 
Кремообразното червило съдържа витамини А, Е и F. Формулата е обогатена с 
овлажняващи и подхранващи съставки: рициново масло, природни восъци от 
канделила и карнауба, масло от шафран и соя, пчелен восък. Благодарение на 
техните свойства, устните Ви ще са меки, гъвкави и устойчиви на външни влияния. 
Изберете от 12-те пищни, съблазнителни цветове с аромат на пресни плодове и 
дълготраен, интензивен цвят. 

Нашият съвет: Червилата и гланцовете за устни от серията Virtual можете да 
нанасяте свободно заедно, което ви дава неограничени възможности за забавление 
и постигане на богато разнообразие от цветови ефекти.

Ако цените качеството и елегантността, в съчетание с 
подхранване и грижа за устните, то това червило е точно за Вас! LI

PS

4,3 г / 8,90 лв
Код: 63 033 _ _ _
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VIRTUAL LIP GLOSS METALLIC
ГЛАНЦ ЗА УСТНИ METALLIC

Дълготраен, непрозрачен гланц за устни с интензивен метален блясък. Осигурява 
равномерно покритие. Съдържа висококачествени хидратиращи съставки: масло 
от гроздови семки, натурален восък от канделила, масло от соя и шафран. 
Благодарение на тях е подходящ и при чувствителна кожа на устните.

Нашият съвет: Гланцът за устни Metallic има изключително ефикасен 
апликатор с гъбка, чрез който да нанесете равномерно текстурата или да 
отнемете излишното количество. 

Оставя дълготраен метален блясък върху устните на всички ...
... които са го опитвали.

201 202 203 204 205 206 207 208 209
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7 мл / 8,90 лв
Код: 63 031 _ _ _
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Гланц за устни Maxi Brilliant е деликатен гланц, който увеличава оптически  устните и 
създава ефект на блестящо отражение на светлината, като от истински брилянт.
Хидратира и подхранва кожата, благодарение на специалната си формула, съдържаща 
комплекс с витамините А, E и F, масло от соя и шафран.
Не съдържа парабени! 

Нашият съвет: Специалният удължен апликатор е наклонен под определен ъгъл, за 
да можете да постигнете маскимална покривност и блясък! 

... е най-добрият приятел на една жена!
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VIRTUAL LIP GLOSS MAXI BRILLANT         
ГЛАНЦ ЗА УСТНИ MAXI BRILLIANT

9 мл / 8,90 лв
Код: 63 031 0 _ _
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Водоустойчиви мигли ...
Цветни и ефектни „мокри устни“ ...

26
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Бъдете готови за всяка ситуация!
Virtual Mascara Splash waterproof&long&volume
Спирала Splash waterproof&long&volume
Уникална и дълготрайна водоустойчива спирала за мигли, която ги прави обемни, дълги и кокетни. 
Тайната на тази нова формула е в идеалните пропорции на природни восъци и специални 
полимери. Нанася се с класическа обемна четка и ще Ви помогне да изглеждате перфектно дори в 
екстремна ситуация. 
За активната и динамична жена, която може да прави джогинг в дъжда, да се занимава с 
ветроходство, плуване и гмуркане, и пак да изглежда страхотно! 

Нашият съвет: Тушът лесно се отстранява с тоалетно мляко или продуктите за почистване 
на грим на Green Master. 

Меки, секси, блестящи, „мокри устни“ ...
Virtual Lip Gloss Splash Water Glaze
Гланц за устни Splash Water Glaze
Полупрозрачен гланц със съвършено еднородна текстура за гарантиране на ефекта „мокри устни“ – 
след нанасяне устните изглеждат като спокойна и гладка водна повърхност! 
Съдържа витамини А и Е, както и висококачествени хидратиращи съставки: масло от гроздови 
семки, натурален восък от канделила, масло от жожоба, соя и шафран. 

Нашият съвет: Деликатният аромат ще стимулира сетивата Ви и ще подобри настроението 
Ви, а класическата четка ще Ви помогне за перфектното нанасяне.

Чувствени устни, с дълготраен блясък ...
Virtual Lipstick Splash Water Shine 
Червило Splash Water Shine  
Червилата от тази колекция съдържат 12 нюанса в елегантни тонове. 
Новата специална формула с японски восък, природни восъци от 
канделила и карнауба, и прах от скъпоцения камък рубин (Ruby) е 
предпоставка, дълго след нанасянето, червилото да блести върху устните 
като водно огледало. Съдържа също витамини А, Е и F, рициново масло, 
масло от шафран, ший и соя, пчелен восък. 

Нашият съвет: Нанесете дълготраен молив за устни преди червилото, 
за да оформите контура на устните и да увеличите трайността му.
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10 мл / 14,80 лв
Код: 63 016 011

Червило 3,9 г / 12,90 лв
Код: 63 033_ _ _

Гланц 9 мл / 9,90 лв
Код: 63 031 0 _ _
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Можете да избирате от изключително богатото разнообразие на цветове според Вашето настроение и 
тоалет. Предлагаме всички нюанси на розово и лилаво – от меките, пастелни цветове до интензивните, 
дълбоки тонове. Не сме пропуснали и натуралните, естествени цветове, както и отново модерните 
класически нюанси в наситено червено, малиново и бордо. Палитрата ни е допълненa и от по-
специалните сиви и сини цветове, както и от различни нюанси на цветовете на нощта.
Формулата на лака съдържа специални винилови полимери, които предпазват ноктите и повишават 
трайността на лака. Благодарение на тях лакът изсъхва бързо,  не се бели и запазва максимално дълго 
блясъка си. Осигурява максимално покритие дори и след нанасяне на един слой лак. Не потъмняват 
нокътната плочка. Не съдържа толуол, DBP и формалдехид! Хипоалергенен!
Нашият съвет: За максимална трайност на лака нанасяйте по 2 слоя. За да имате перфектен 
маникюр, не пропускайте да използвате разнообразните ни продукти от серията Грижа за ноктите 
от златната ни колекция Joko.

ЦВЕТОВЕТЕ НА ГРАДА!

VIRTUAL NAIL POLISH STREET FASHION
ЛАК ЗА НОКТИ STREET FASHION
Цветното вълшебство на града - колекция от 60 актуални нюанса!

10 мл / 6,50 лв
Код: 63 042 _ _ _
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БЪДЕТЕ СЕБЕ СИ!
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РАЗЛИЧНИ!

СМЕСВАЙТЕ

СТИЛОВЕТЕ!
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FRENCH

Всеки комплект съдържа основен лак, бял лак за върха 
на ноктите, 40 самозалепващи се ленти за по-лесно 
нанасяне. 

За да имате перфектен маникюр, 
не пропускайте да използвате 
разнообразните ни продукти 
от серията Грижа за ноктите от 
златната ни колекция Joko.

Virtual French Manicure Classic
Комплект за френски маникюр 
Classic 
Класическа комбинация в 
пастелно розово и бяло.
Код: 63 041 002

Virtual French Manicure Natural
Комплект за френски маникюр Natural
Лакът е с елегантен цвят, близък до 
естествения, който придава блясък 
на ноктите, като избелва пожълтели и 
обезцветени нокти. Съдържа: екстракт 
от морски водорасли, Вит. Е, калций. 
Код: 63 041 003

Virtual French Manicure Shine
Комплект за френски маникюр 
Shine
Безцветният лак съдържа 
блестящи сребърни частици. 
Код: 63 041 004

Virtual French Manicure Calcium
Комплект за френски маникюр Calcium
Лакът с калций придава лек топъл 
пастелен цвят. Подходящ за подсилване 
на чупливи нокти. Съдържа активни 
съставки: розово масло от Rosa 
Moschata, Вит. Е и екстракт от морски 
водорасли.
Код: 63 041 001

Virtual French Manicure Ultraviolet
Комплект за френски маникюр Ultraviolet
Ултравиолетовият лак придава блестящ 
вид на ноктите Ви през деня, а под 
светлините в дискотеките ги прави 
искрящо бели като сняг! 
Код: 63 041 005

Изберете най-подходящия за Вашите нокти!

Професионални комплекти за френски маникюр и у дома!

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:

1.                     2.                      3.

Хипоалергенни - не съдържат толуол 
и формалдехид.
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2 х 10 мл / 12,90 лв

2 х 10 мл / 12,90 лв

2 х 10 мл / 12,90 лв

2 х 10 мл / 12,90 лв

2 х 10 мл / 12,90 лв


