
  

 مكياج بيريدو
TEARS IN RAIN 

 ماسكارا مقاومة للماء



 

 
 

 مكياج بيريدو  
 بيريدو  عيون لربيع من خالل ا
 

بصورة المتوردة  و   ة نالظهور األول لمجموعة بلسم الشفاه الملو  تقدم بيريدو أحدث فصل في سلسلة منتجاتها الثورية للمكياج:  
عيون. لل  منتجاتبديلة من الخيارات  و   لمذهبشكل  المميزة    Colour Sticks  التلوين  أقالمنب ظالل متنوعة من  اجإلى  ،  منعشة

محدد  و   Eyeshadows 5 Colours  عيون ال  ظالل  في سلسلةتألق  إلى فصل مكالسيكية  اللماسكارا  للماء  ل  مقاوم  كرار  ت  من
 وجهة نظر بيريدو.الربيع من خالل هكذا يبدو ، شرق بني مبلون  عيون 

 
في جميع   مختارين، ومن خالل شركاء  Byredo.com، عبر اإلنترنت على  بيريدوفي جميع متاجر  يتوفر مكياج بيريدو  

  ظالل و   Practical Brown  باللون البني  عيون محدد  و   Tears in Rain  بلون   المقاومة للماء  ماسكاراالتم إطالق  أنحاء العالم.  
في    Tinted Lip Balms  م الشفاهسريعًا بلس  سيتبعها، و في األول من أبريل  Dysco  بلون   Eyeshadow 5 Colours  عيون ال

 . يونيو 1في   Colour Sticksالتلوين قالم أل جديدةاألول من مايو وظالل 
  



 Tears in Rain بلون  مة للماءمقاو   ماسكارا

 
  24بفضل تركيبتها المبتكرة بشكل جوهري، تجمع الماسكارا المقاومة للماء من بيريدو بين تعريف مقاومة التلطيخ على مدار  

مناسبة   فائقة للماءال  تها. مقاوملحصول على أفضل ما في هذين المضمارينمن أخل اترطيب  التليين و للساعة مع خصائص  
 أو، كما يوحي به االسم، البكاء تحت المطر.  - ة جّداً تمامًا للظروف الحارة والرطب

 
للوصول إلى الرموش   -الموجودة في الماسكارا الكالسيكية  تلك    نفس  –من السيليكون  الدقيقة  و القصيرة    تهافرشايمكن استخدام  

 ، أو ببساطة لتطبيق الماسكارا بسرعة وسهولة.ؤهنايمكن بتأثير مع  نحتالو  تعزيزلل، بشكل فردي
 

مة للماء األعلى نظافة في السوق،  إنها   يمكنك الحصول على    %.100ونباتية    %89  طبيعية بنسبة  هيو الماسكارا المقاو 
 أسود.  كأنهلمدة طويلة و  ،أي لون 

 
 

 
  

 المكتب اإلعالمي لبيريدو 

 ياردينا داهان 

94 84 50  44  1 (0 )33 + 

ydahan@byredo.com 

 

 شارع ديه رونود 35

 باريس، فرنسا  75017

 ريفاليو 

 صونيا ليريتز 

87 11 774 97156 + 

sl@revalue-partners.com 

 

Byredo.com 



 Practical Brown ينب اللون المحدد للعيون ب 
 

دقيق مع    تحديد  توفير  إلى جانب.  بيريدو  من  المتأّلقالبني    محدد العيون إنه  العملي:    ة عن األداءجديد  وجهة نظرتقديم  
ه يافرك ثم  ،حتى يجف ي ر: ببساطة انتظر مزج هذا الظل الجديد في لمعان معبّ  اً ، يمكن أيضناعمبشكل متأللئة  أخيرةلمسة 

 . فيه عرق اللؤلؤ ألوان تغّير لمعان و بلطف إما بإصبعك أو بفرشاة لتضخيم 
 

  سواء كانتو   -%  99.2نباتية بالكامل، وطبيعية بنسبة تركيبة  و   –للماء  مة  مة للتلطيخ واالنتقال إلى جانب مقاو  مقاو  يمتاز ب
 ة ساعة. شكلها لمدة اثنتي عشر على حافظ توف سفعريضة أو رفيعة، الخطوط 
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 Dyscoبلون   Eyeshadow 5ظالل العيون 
 

 ماضيال  القرن   سبعينيات  في  الصيفمواسم    مستوحى من،  بيريدوأللوان  جديد  تناغم  حفظ  تم  داخل صدفة ذهبية متموجة  
ون  لبحاجب من  تمتد -  ساطعةمحايدة مع لمسة نهائية ترابية و شمسية ألوان ل تدّرج لظاليعمل . لديسكول ة الخاّلب والجاذبية 

 .من التعبير األنيق عن الذاتجّذابة ال تنتهي فترة  كريمتعلى  –متأللئ نحاسي دافئ إلى ي ؤ لؤلبيج 
 
لعرض  ب لتر مع  و   ألصابعمساو   بكثافة  كيبة خاصة  ظالل ال  شّجعتتغري و ،  ًا معّيناً غرض  حتى تؤديكل بودرة مضغوطة 

 يةقابلب،  الذي يثبت لمدة طويلة  وناعم الملمس  الغني  يمتاز نسيجها.  تطبيقهافل و مسحها نحو األس  على بشكل غريزي    الخمسة
  - يمكن وضعها في طبقات أو مزجها ، ظالل متجذرة في التعبير عن الذات إنهالتفضيالت الشخصية: ا حسببلطف  ئهابن

 ات ال حصر لها.فختالا تكاربوا –الفرشاة بباألصابع أو 
 

Feather: اقمائل إلى أحمر الدرّ لؤلؤي بيج ون ل 
Haze:  بّراقردي ذهب و لون 
Flare:  وجريء  متأللئلون ذهب معدني 

Velvet: متوسط اللمعان و  ناعم لون برونز 
Faux Fur:  مع بريق نحاسي غير المع و لون بني دافئ 
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 م التلوينأقال
 

  ةالمتحّرر   المقاربةقلب  على  من بيريدو    Color Sticks  الم التلوينأق  تسيطر،  والتعبير عن الذات  الشخصي احتفااًل بالجمال  
تعكس التجسيد الكامل  ،  العينين  الخدين أو   ،على الشفاه  وضعهتصميمها كمنتج عالمي يمكن    معلماكياج.  لللعالمة التجارية  

 وال بن  ال أنا: "فتقول  سامايا فرينشإ  أما  ".رهبةدون  من  ورهام على أنه "نظام مفتوح للجمال  غلما يشير إليه المؤسس بن  
 أن ألهمهم." بل، مستحضرات التجميل يضعون "ال أريد أن أخبر الناس كيف  وتتابع "،اً ثمينأو  تقليديًا جداً  اً مكياج أردنا

 
مة ليتم وضعها والمصم    ، ضعها بسهولة كبيرةيقدم الفصل الجديد فيها اختالفات ديناميكية بالدرجات لأللوان التي يمكن و 

 بمفردها، تنسيقها مع أقالم تلوين أخرى أو مزجها مع منتجات أخرى للحصول على اختالفات ال ُتحصى. 
 

Solar Flare  :البشكل خفيف  ، يمكن وضعه  فائق  لمعان ، أو وضعه في  بأبعادمتأللئ و للحصول على تأثير    بشرةعلى 
 . ذهبيّ لتدّرج  طبقات

Dravite : أحمر.  بريقمع  ساطع، يتحّول إلى  بلون الجمرمر حمائل إلى األبّني عميق 
Coleoptera : األمزيج ثنائي اللون من( حمر الخمريburgundy) ة. تحويلي بألوان فيروزي مع التسعينيات    منمحايد ال 
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ن اللشفاه  ابلسم   ملو 
 

فائقة الترطيب.   %100  طبيعيةالنباتية  اللتركيبة  ا  إلى   ن الو صبغة من األ  بيريدوالشفاه الكالسيكي من  بلسم  يقدم تطور جديد ل
في طبقات للحصول على    ه يمكن وضع  ، كمامن األلوان  وشاحاً   واحدة ة سلسطبقة    تعطي،  وطبيعية  متوّردة  ظاللمع ثالثة  

. داخل علبة معدنية منحنية ئهبنا و مزجه    اتإمكانيفي أفضل    ةالمجدد للحيويأكثر كثافة. هذا هو اإلشراق  و شفافة    أخيرةلمسة  
 مميزة. بنقرة مغناطيسية بإحكام مع فتح وتسكير  رفيعة الشكل األداة  م حفظيت، األنتراسيتالشكل مميزة من 

 
Rosa  :.لون زهري متّورد 

Argila : منعش ومتّوّرد. ياديحلون 
Ocra .أحمر ترابي : 
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 مكياج بيريدو
OCRA 
 ن و  بلسم شفاه مل


