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NNoowwoośśćć  CCEELLIIII  ––  ppoommaaddkkaa  zz  kkoollaaggeenneemm  
 
Znana i przez ostatnie 50 lat ceniona za 
wyjątkową jakość szminek marka Celia 
poszerza i unowocześnia portfolio swoich 
pomadek. Tym razem o kolekcję 
pomadek z kolagenem. W kolekcji 
znajduje się 12 różnorodnych kolorów, 
z których każda pani wybierze coś dla 
siebie. Głęboka, karminowa czerwień,  
„brudny” róż czy delikatny pastelowy 
fiolet to tylko niektóre propozycje. 
Pomadki, dzięki zawartości kolagenu, 
w wyjątkowy sposób pielęgnują usta. 
Przywracają im jędrność i wyraźny 
kontur. Nowe szminki wyróżnia bogactwo składników odżywczych, które chronią 
i nawilżają delikatną skórę ust. Szczególną uwagę zwraca także bardzo eleganckie złote 
opakowanie. 
Pomadki z kolagenem dostępne są na rynku od października 2009r. Cena ok. 9 zł. 
 
 
 
 
Wyraziste, czerwone czy delikatnie podkreślone pastelowym kolorem usta są ważne 
w każdym makijażu. Sposobów dobierania właściwego koloru jest wiele. Wybór może być 
determinowany urodą, rodzajem makijażu lub specjalną stylizacją. Kolory w kolekcji 
pomadek z kolagenem zostały skomponowane tak, by zadowolić gusta wszystkich pań. 
Barwy zbliżone do naturalnych kolorów ust - subtelne róże w czystym odcieniu, z poświatą 
fioletu lub delikatnie złamane beżem, piękny koral, eleganckie brązy i… czerwień, która 
zasługuje na szczególną uwagę. Chłodny, karminowy odcień (nr 107) pasuje do wszystkich 
typów urody. Dzięki zawartości niebieskich mikropigmentów pomadka w tym kolorze 
sprawia, że zęby wyglądają na bielsze, a uśmiech staje się bardziej promienny. W kolekcji 
znajdują się także nadal poszukiwane przez panie kolory perłowe. Na życzenie 
najwierniejszych klientek Celia wprowadziła je w odcieniu fioletowym i różowym.  
Kolekcja pomadek z kolagenem to paleta 12 najbardziej uniwersalnych i pasujących 
wszystkim kolorów. 
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Z wiekiem skóra staje się wiotka i mniej elastyczna. Dotyczy to nie tylko twarzy, ale także 
delikatnej skóry ust, która traci jędrność i wyraźny kontur. Zawartość kolagenu w nowych 
pomadkach Celi gwarantuje skórze ust odpowiednie nawilżenie, wygładzenie i ujędrnienie. 
Delikatny naskórek warg wymaga także specjalnej pielęgnacji i ochrony. Dlatego pomadki 
z kolagenem Celi wzbogaciliśmy o cenne składniki: 

• Olej makadamia – natłuszcza i nawilża, działa 
przeciwzamrszczkowo, przywraca sprężystość 
skóry. 

• Masło kakaowe – chroni warstwę lipidową 
delikatnego naskórka ust, zabezpieczając go przed 
wysuszeniem, nadaje połysk. 

• Witaminy E i C – chronią przed wolnymi 
rodnikami, spowalniając procesy starzenia się 
skóry. 

 
 

 
   
 
 
Starannie pomalowane usta to podstawa makijażu. By efekt był spektakularny warto  
postępować zgodnie ze sztuką wizażu.  

1. Usta  do makijażu należy odpowiednio przygotować, wykonując peeling lub masaż 
miękką szczoteczką do zębów. 

2. W wargi należy wklepać dodatkową kropelkę podkładu, a krawędź ust obrysować 
korektorem (np.: podwójny korektor w płynie CELIA). 

3. Przed nałożeniem pomadki warto oprószyć usta pudrem. 
4. Na przygotowane w taki sposób wargi za pomocą małego pędzelka nakładamy 

szminkę, dokładnie wypracowując kontur. 
5. Po pierwszym nałożeniu pomadki odciskamy usta na chusteczce higienicznej. W ten  

sposób zbierzemy z nich nadmiar szminki. 
6. Ponownie pudrujemy usta. Najlepiej użyć do tego jednowarstwowej chusteczki 

higienicznej. (Przy pudrowaniu idealnie sprawdzi się hipoalergiczny puder CELIA). 
7. Po tych zabiegach możemy przystąpić do drugiego i ostatniego nałożenia koloru, 

w szczególny sposób dbając o to, by kolor był równomiernie rozłożony.  
W efekcie uzyskujemy pięknie podkreślone usta i trwały efekt makijażu. 
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MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU 
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