Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia,
sua fórmula possui textura leve e de fácil aplicação,
além disso, uniformiza o tom da pele, acabamento
matte, toque aveludado, não oleosa e é resistente a
água, garantindo maior durabilidade na pele.

* I ND I CAD O PA R A TODOS OS TI P OS DE PEL E.

rosto

base líquida 35g

Sua aplicação aceita construir camadas, para um
resultado de alta cobertura.
> EFEITO MATTE
> RESISTENTE À ÁGUA
> FÓRMULA NÃO OLEOSA
> MÉDIA COBERTUR A
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pó iluminador
hd glow 10g
Ilumine a sua maquiagem com Pó Iluminador HD Glow
Ricosti, desenvolvido com micropartículas ultrafinas
refletoras de luz, textura superconfortável e que adere
muito bem a pele.
Proporciona um efeito natural e iluminado, garantindo
uma perfeita finalização da maquiagem.

shine

pearl

blush 10g
Além de colorir e iluminar a pele, realça e valoriza
a beleza do rosto, deixando-a com aquele aspecto
saudável. Textura aveludada e ultra fina, que
proporciona aplicação suave e ótima fixação.

cerâmica

pêssego

bronze

terracota

bronze

corretivo líquido 4ml
Sua fórmula foi desenvolvida para trazer conforto e
entregar os resultados durante a aplicação, ou seja,
devido a sua alta cobertura, proporciona o disfarce de
olheiras e outras imperfeições da pele de forma eficaz.
> ALTA CO BE RTURA
> FÁCIL APLICAÇÃO

rosto

> O IL FRE E
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pó compacto 10g
Textura ultrafina que proporciona uma aplicação
suave e macia, garantindo um acabamento
uniforme, deixando a pele do rosto natural e com
toque aveludado.

> EFEITO NATUR AL
> TEXTUR A ULTR AF INA

acqua sérum facial
antipoluição 30ml
Apresenta uma textura leve e de rápida absorção.
Sua fórmula é composta de ativos que revitalizam
a pele, promovendo hidratação intensa e proteção
contra agressores externos (antipoluição).

> PROTEG E A PELE DA POLUIÇÃO
> COM PRÓ-VITAMINA B5
> F IRMEZA E ELASTICIDADE
> AN TIEN VELHECIMENTO

pó finalizador 7,5g
Com textura super fina e agradável, matifica a
pele (efeito sem brilho), aumentando a durabilidade
e proporcionando uma finalização impecável da
maquiagem, auxiliando também no controle da
oleosidade do rosto ao longo do dia.

translúcido

banana

água micelar 120ml
Desenvolvida para ser utilizada em toda a área do
rosto (face, lábios e olhos) promovendo a limpeza
diária, e indicado para todos os tipos de pele. Sua
fórmula contém ingredientes suaves, que garantem
uma pele higienizada, refrescante e tonificada.
Além disso, elimina impurezas da maquiagem,
deixando-a com um toque super agradável, sem
agredi-la.
> SEM COR ANTES

bruma fixadora 120ml
Promove maior fixação e durabilidade da maquiagem.
Além disso, hidrata e deixa a pele do rosto macia e
saudável, devido à combinação de agentes altamente
hidratantes em sua fórmula, sendo grande aliada na
rotina de cuidados diários com a pele.
> COM EXTRATOS NATUR AIS
> AUXILIA NA FIXAÇÃO DA MAQUIAG EM
> PELE MACIA E HIDR ATADA

* IN DI CA D O PA RA TO D OS OS TIP OS DE PE LE .

rosto

> SEM FR AG RÂNCIA

batom 3,6g
Textura macia e confortável que garante fácil
aplicação, proporcionando um acabamento
uniforme e com alta pigmentação, além disso,
conta com uma variedade de cores incríveis.

boca

Sua fórmula é enriquecida contém Manteiga
de Karité que possui propriedades altamente
hidratantes e Vitamina E atuando como um
excelente antioxidante, e que protege a pele
dos radicais livres.

scarlet

rosa nude

carmine

cedro

cardeal

nude retrô

vermelho
quente

desiree

rosé

rosa chá

jabuticaba

azaléia

lip tint 10ml
Proporciona aos lábios um aspecto natural
e saudável. Sua fórmula exclusiva contém
ingredientes de alta qualidade, textura leve,
secagem rápida e acabamento matte, que garante
uma fácil aplicação e alta fixação. Além disso, o seu
cheirinho é incrível, com aroma super agradável.
> TEXTURA LEVE E CO N FO RTÁVEL
> EFEITO MATTE
> ASPECTO NATURA L E SAU D ÁVEL

pitaya

cereja

amora

batom
ultra fosco 3,6g
Fórmula hidratante e com sensorial agradável, desenvolvida para
proporcionar uma aplicação macia que desliza nos lábios suavemente,
resultando em ótima cobertura e com acabamento sem brilho.
Com cores modernas que irão deixar seus lábios muitos mais bonitos.

desejo

velvet

dolce

red

chocolate

vinho
intenso

rubi

caramelo

marsala

vermelho
cereja

boca nude

carmim

protetor labial com
manteiga de cacau 3,3g
Protege e hidrata os lábios ressecados durante todas
as estações do ano.

batom líquido
matte 4ml
Lábios intensamente mais bonitos.
Com textura leve e de fácil aplicação,
proporciona aquele maravilhoso
acabamento matte, com alta cobertura
e fixação.
Sua fórmula contém Manteiga de Karité
que hirata os lábios, e além disso não
transfere, garantindo maior durabilidade.

> ALTA C OB E RTU R A
> MAI OR FI X AÇÃO
> C ORES I N TE N SAS

boca

> H I DRATA OS LÁB I OS

charme

glam

wine

sweet

vermelho
intenso

nude rosado

bem me quer

nude clássico

gloss labial 4ml
Textura confortável e de fácil aplicação, garante aos
lábios um brilho super fashion e o mais incrível, pode
ser usado sozinho ou sobre o seu batom preferido.

rosa fashion

cristal fashion
incolor

máscara para
cílios alonga &
volume 4ml

olhos

Sua fórmula possui resistência à água e
é enriquecida com Óleo de Argan e ProVitamina B5 que promovem hidratação,
revitalização e maciez aos cílios.
Com textura leve, facilita a aplicação,
proporcionando cílios Alongados e
Volumosos com Alta Definição.
Dica: Para remover o produto com mais
facilidade, utilize água morna massageando
suavemente os cílios.

preta

> RESISTENTE À ÁGUA
> FÁCIL APLICAÇÃO
> ALTA DEFINIÇÃO

máscara para cílios
volume & curva 4ml
Sua fórmula possui resistência à água e é enriquecida com
Óleo de Argan e Pro-Vitamina B5 que promovem hidratação,
revitalização e maciez aos cílios.
Com textura leve, facilita a aplicação, proporcionando cílios
Volumosos e Curvados dando aquele Efeito Boneca, valorizando
o olhar.
Dica: Para remover o produto com mais facilidade, utilize água morna
massageando suavemente os cílios.

> RESISTENTE À ÁGUA
> FÁCIL APLICAÇÃO
> EFEITO BONECA

preta

máscara para cílios
efeito natural 4ml
Modela os cílios e sobrancelhas, proporcionando
um efeito natural.

incolor

delineador líquido 3ml

olhos

Permite traços precisos e firmeza na aplicação, realçando o
olhar. Perfeito para fazer aquele delineado gatinho. Possui
alta pigmentação (carbon black) e resistência à água.

> ALTA PIG MENTAÇÃO
> RESISTENTE À ÁGUA
> TR AÇO PRECISO

preto

paleta de
sombras 8,5g
Textura ultrafina que facilita a aplicação,
com excelente cobertura e fixação.
A combinação das cores cintilantes e
matte, possibilitam criar vários looks que
deixarão sua maquiagem perfeita.

amor

gratidão

ricosti.com.br
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