




STAGECOLOR COSMETICS 

Korkealuokkaista värikosmetiikkaa. STAGECOLOR COSMETICS tarjoaa 

kokonaisvaltaisen ja nykyaikaisen valikoiman erinomaisia tuotteita ja 

upeita sävyjä, joilla korostat luonnollista kauneutta ja luot trendikkäitä 

vivahteita meikkiin. Ainutlaatuiset ja innovatiiviset koostumukset, sekä 

korkealuokkaiset ja tarkoin valitut raaka-aineet tekevät brändistä erittäin 

kilpailukykyisen. Vaativille ammattilaisille kehitetty brändi on 

ammattimainen, korkealuokkainen ja innovatiivinen. Lisäksi ajankohtaiset 

meikkitrendit, uutuustuotteet ja one-shotit houkuttelevat tutustumaan 

brändiin uudestaan ja uudestaan. 
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SISÄLLYS 

• Eyeliner Pen  28 
• Eyeliner Forever  29 
• Liquid Eyeliner  30 
• Sparkle Powder  31 
• Velvet Touch – Mono Eyeshadow  32 
• Satin Feeling – Eyeshadow Quartet 33 
• False Lash Effect Mascara  34 
• Dramatic Volume Mascara  35 
• Showstar Mascara  36 
• All Intense Waterproof Mascara 37 

• Perfect Skin BB Cream  16 
• Liquid Foundation-2nd Skin Serum 17 
• Stick Foundation  18 
• Body & Face Waterproof Make-Up 19 
• Compact BB Cream  20 
• Silk Powder Make-Up  21 
• Mineral Powder Foundation  22 
• Fixing Powder  23 
• HD Finishing Powder  24 
• Face Design Collection  25 

• Perfect Teint Fluid Concealer 8 
• Natural Touch Fluid Concealer 9 
• Skin Refining Face Primer 10 
• Invisible Perfection Eye Primer 11 
• Contour Wax Liner  12 
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• Classic Lipstick  40 
• Pure Lasting Color Lipstick 41 
• Lip Gloss   42 
• Classic Lipliner  43 

• Meikkisienet  46 
• Puuterivippa  47 
• Sivellinsetti  48 
• Siveltimet   49 
• Meikkisalkku  54 
• Meikkituoli   55 
• Artist Make-Up Station  56 
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INVISIBLE PERFECTION  
EYE PRIMER 

CONTOUR  
WAX LINER 

PERFECT TEINT  
FLUID CONCEALER 

SKIN REFINING  
FACE PRIMER 
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Light Beige  
01117 

Yellow Beige  
01119 

Pale Beige  
01116 

Medium Beige  
01118 

PERFECT TEINT 

FLUID 
CONCEALER 

TUOTE 
PERFECT TEINT FLUID CONCEALER peittää ihon virheellisyydet, kirkastaa tummat ihoalueet ja 
silmänympärykset. Hienojakoinen, nestemäinen koostumus on keskipeittävä ja tekee iholle 
samettisen mattapinnan. Intensiiviset ja hienojakoiset väripigmentit mukautuvat ihon sävyyn 
täydellisesti. PERFECT TEINT  FLUID CONCEALER pysyy hyvin paikallaan, eikä kuivata ihon pintaa. 
Hajusteeton ja parabeeniton. 

KÄYTTÖ 
PERFECT TEINT FLUID CONCEALER sopii erityisesti 
normaalista kuivalle, tai ikääntyvälle iholle. FLUID 
CONCEALER tasoittaa ihon sävyä ja kirkastaa ihoa. 
Ohut koostumus ei keräänny juonteisiin. Erinomainen 
nasolabiaali-juonteiden häivyttäjä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Sieniapplikaattori 
• Hienojakoinen, 

nestemäinen koostumus 
• Helppo levittää ja 

häivyttää 
• Medium-peittävä 
• Kosteuttaa 

pitkäkestoisesti 
• Hajusteeton ja 

parabeeniton 
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Light Beige  
01104 

Yellow Beige  
01106 

Pale Beige  
01103 

Medium Beige  
01105 

NATURAL 
TOUCH 
CREAM 
CONCEALER 

TUOTE 
Valoa heijastava NATURAL TOUCH CREAM CONCEALER on helppo levittää ja häivyttää.  
Peitä ihon virheellisyydet, punoitus, tummuus silmänympäryksillä tai pigmenttimuutokset 
nopeasti ja luonnollisesti. Miellyttävän voidemainen, medium-peittävä peitevoide tekee iholle 
samettisen pinnan eikä keräänny juonteisiin. Hajusteeton ja silikoniton, SPF 25.  

KÄYTTÖ 
NATURAL TOUCH CREAM CONCEALER sopii 
kaikenikäisille ja kaikille ihotyypeille. Erinomainen 
tummien silmänalusten häivyttäjä, kasvonpiirteiden 
muokkaaja ja ihon kirkastaja. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Helppo levittää ja häivyttää 
• Keskipeittävä 
• Luonnollisen tuntuinen 

iholla 
• Ei keräänny juonteisiin 
• SPF 25 
• Hajusteeton ja silikoniton 
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SKIN REFINING 

Colorless  
00740 

FACE 
PRIMER 

KÄYTTÖ 
Nuori, öljyinen tai sekaiho: levitä FACE PRIMER voiteen 
tavoin käsin tai meikkivoidesiveltimellä (63225). Voit 
käyttää FACE PRIMERia myös yksistään, ilman 
meikkivoidetta. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Tuo iholle raikkaan 

hehkun 
• Öljytön 
• Mattapintainen lopputulos 
• Silkkinen iho 
• Erittäin kevyt 
• Ei säilöntäaineita 

TUOTE 
SKIN REFINING FACE PRIMER häivyttää pienet juonteet ja ihohuokoset. Öljytön 
meikinpohjustus tekee ihosta mattapintaisen ja silkkisen pehmeän. Huomaamattoman kevyen 
tuntuinen iholla. Säilöntäaineeton. 
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INVISIBLE 
PERFECTION 
EYE PRIMER 

Colorless  
01100 

KÄYTTÖ 
Levitä EYE PRIMER silmänympärysvoiteen tavoin 
sormin. Tuote voidaan levittää sekä liikkuvalle 
luomelle, että alaluomelle. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Korostaa ihon kirkkautta 
• Saa ihon näyttämään tasaiselta 
• Edistää silmämeikin kestoa 

huomattavasti 
• Täydellinen pohja silmämeikille 
• Helpottaa silmämeikin levittämistä 

TUOTE 
INVISIBLE PERFECTION EYE PRIMER tuplaa CONCEALERin vaikutuksen: se korostaa ihon kirkkautta 
ja tasaisuutta ja edistää silmämeikin pysymistä. EYE PRIMERin erikoiskoostumus toimii kilpenä ihon 
omaa talia vastaan ja sen ansiosta silmämeikki kestää huomattavasti pidempään. Vettähylkivä kalvo 
toimii täydellisenä pohjana silmämeikille, joka levittyy pohjustetulle luomelle paremmin ja 
tasaisemmin. 
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CONTOUR 

WAX 
LINER 

Colorless  
003179 

TUOTE 
Tähtituote, jolla loihdit pehmeät ja täydellisesti rajatut huulet! CONTOUR WAX LINER 
ehkäisee huulipunan karkaamista ja samalla sheavoi ja jojobaöljy kosteuttavat ja 
pehmentävät huulia. 

KÄYTTÖ 
CONTOUR WAX LINER  ehkäisee huulipunan 
karkaamisen juonteisiin ja valmistaa huulet  trendik-
käälle tai klassiselle huulimeikille. Rajaamisen jäl-
keen viimeistele CLASSIC  LIPLINERlla  ja/tai 
LIPSTICKllä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Huulihoide ja rajauskynä samassa 
• Sheavoi ja jojobaöljy kosteuttavat 
• Ehkäisee huulipunaa karkaamasta 
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STICK 
FOUNDATION 

LIQUID FOUNDATION 
2ND SKIN SERUM 

SILK POWDER  
MAKE-UP 

HD FINISHING 
POWDER 

FACE DESIGN 
COLLECTION 

FIXING  
POWDER 

PERFECT SKIN 
BB CREAM 02 

BODY&FACE 
MAKE-UP 
WATERPROOF 

COMPACT  
BB CREAM 

MINERAL 
POWDER 
FOUNDATION 



16 

Natural Beige  
00791 

Yellow Beige  
00793 

Light Beige  
00790 

Medium Beige  
00792 

PERFECT SKIN 
BB CREAM 
NEW  FORMULA 

TUOTE 
STAGECOLOR BB CREAM on poikkeuksellinen tuote, joka yhdistää meikkivoiteen ja päivittäisen 
ihonhoidon. Se säilyttää kosteuden ja tasapainottaa ihoa, tekee ihosta sileämmän ja hoidetun 
näköisen. Vesi-öljyssä -emulsiokoostumus on kevyt, mutta ravitseva. Hyaluronihappo kosteuttaa 
intensiivisesti ja lisää ihon nuorekkuutta. Celldetox® yhdistettynä ihoa kirkastavaan vaikuttavaan 
aineeseen poistaa kuona-aineita ja lisää ihon kirkkautta. Suojakerroin 25 suojaa ihoa UV-säteiden 
aiheuttamalta ennenaikaiselta ikääntymiseltä. Pitkäkestoiset väripigmentit häivyttävät pieniä juonteita 
ja mukautuvat ihonsävyyn täydellisesti. STAGECOLOR BB  CREAM – nerokas tuote helppoon 
meikkiin! 

KÄYTTÖ 
Levitä aamuisin puhtaalle iholle muutama tippa BB CREAMia 

otsalle, nenälle poskille ja leukaan ja levitä kasvojen reunoja kohti 

nopeasti. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Meikkivoide, kosteusvoide ja aurinkosuojavoide yhdessä 
• Hoidettu iho ja luonnollinen lopputulos  

• Luonnollinen ja läpikuultava  

• Tekee ihosta silkkisen sileän 

• Nopea, yksinkertainen ja luonnollinen 

• Raikas, terveennäköinen iho joka päivä 
• BB CREAM voidaan levittää myös hoitovoiteen ja/tai 

seerumin päälle 

• Erinomainen kiireisille naisille, jotka eivät halua 
käyttää liikaa aikaa meikkaamiseen 
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Natural Beige  
00718 

Dark Beige  
00720 

Cool Beige  
00717 

Olive Beige  
00719 

TUOTE 
Nestemäinen koostumus on kuin toinen iho. Kevyt peittävyys tuo kaikenikäisten naisten ihoon 
aamusta iltaan kestävää raikkautta ja pysyy mukana harrastuksissa ja eri ilmasto-olosuhteissa. 
Kevyt koostumus sopii kaikille ihotyypeille, eikä keräänny juonteisiin. LIQUID FOUNDATION on 
öljytön, alkoholiton ja parabeeniton. Lisäksi SK 15 suojaa ihoa ennenaikaiselta ikääntymiseltä. 
Pipettiannostelijan avulla tuotetta on helppo ja nopea levittää oikea määrä. 

KÄYTTÖ 
Ravista pulloa kevyesti. Levitä meikkivoidetta suoraan otsalle, poskille ja 

leukaan ja levitä sormin. Voit käyttää meikkivoidetta myös paikallisesti 

esim. poskilla peittämään punoitusta. Nestemäinen koostumus on helppo 

levittää nopeasti ja tasaisesti iholle. Meikkivoidetta voi kerrostaa 

tarvittaessa. Voit myös kerrostaa paikallisesti voimakkaamman 

punoituksen, pigmenttimuutosten tms. peittämiseksi. 

HÄIVYTYS: Häivytä huolellisesti, jotta kerrostetut alueet eivät erotu. 

Parhaan lopputuloksen saat levittämällä LIQUID FOUNDATIONin 

meikkivoidesiveltimellä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Silkkinen, nestemäinen koostumus 

• Erittäin nopea levittää 

• Kevyt peittävyys 

• Sopii kaikille ihotyypeille 

• Heleä lopputulos 

• Silottaa ihoa, ilman naamiomaista 
vaikutelmaa 

• Huomaamattoman tuntuinen iholla 
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Natural Tan  
00853 

Sunny Tan  
00858 

Rose Beige  
00852 

Medium Olive  
00857 

TUOTE 
STICK FOUNDATION, superpeittävä, samettisen mattapintainen ja ihoa kosteuttava koostumus 
tekee ihmeitä –  nopeasti täydellisen tasainen iho! Ihon virheellisyydet katoavat, iho tuntuu 
raikkaalta ja lopputulos on upea!  

KÄYTTÖ 
Kosteuttava, hyvin levittyvä koostumus on helppo käyttää. Levitä pieni 

määrä meikkivoidetta otsalle, nenään, leukaan ja poskille suoraan 

puikosta. Levitä ja häivytä kevyin sik-sak -vedoin sormin, sienellä tai 

meikkivoidesiveltimellä. Kerrosta tarvittaessa, kunnes haluttu peittävyys 

on saavutettu. STICK FOUNDATION on erinomainen meikin korjailuun 

päivän mittaan. 

STICK FOUNDATION toimii myös miehillä! Täydellisen luonnollinen 

lopputulos! 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Meikkivoide ja peiteaine samassa 

• Helppo käyttää matkoilla 

• Erittäin korkea peittokyky ja kestävyys 
• Pienet ja isot ihovirheet peittyvät ja silottuvat  

• Voidemainen koostumus, mattapintainen 
lopputulos 



BODY & FACE 
WATERPROOF 
MAKE-UP 

Espresso  
00755 

Medium  
00752 

Dark Beige  
00756 

Yellow Beige  
00758 
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KÄYTTÖ 
Levitä tasaisesti kasvoille ja vartalolle. Kiinnitä erityistä huomiota 

punottaviin ja epätasaisen sävyisiin ihoalueisiin. Sopii myös 

suonikohjujen ja arpien peittämiseen. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Tekee ihosta tasaisen ja virheettömän näköisen 

• Helppo levittää myös vartalon iholle 

• Kevyt koostumus tuntuu iholla miellyttävältä 

• Erinomainen peittävyys ja pysyvyys 

• Vettähylkivä 

• Sisältää ihoa auringolta suojaavia väripigmenttejä 

TUOTE 
BODY & FACE MAKE-UP on vettähylkivä, raikkaantuoksuinen meikkivoide. Pitkäkestoinen 
koostumus pysyy paikoillaan urheillessa tai rannalla. Nestemäinen koostumus on riittoisa ja 
helppo käyttää. Korkea peittävyys jättää luonnollisen mattapinnan ja silkkisen ihon. SPF 8 
suojaa ihoa UV-säteilyltä. 
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COMPACT 
BB CREAM 

Light 
Beige  
00865 

Dark 
Beige  
00866 

TUOTE 
COMPACT BB CREAM on voidemainen meikkivoide, joka tekee ihosta sileän ja tasaisen näköisen. 
Helppo levittää ja lähes huomaamattoman luonnollinen iholla. Hoitava koostumus, käytännöllisyys 
ja nopea levitettävyys ovat tuotteen vahvoja etuja. Lisäksi E-vitamiini suojaa ihoa ennenaikaiselta 
ikääntymiseltä. Erinomainen normaalista sekaiholle. 

KÄYTTÖ 
Levitä FACE PRIMER (00740) päivävoiteen päälle tasoittaaksesi 

ihon. Levitä COMPACT BB CREAM kasvoille meikkisienellä. 

Tarvittaessa voit levittää toisen kerroksen mikäli tarvitset 

lisäpeittävyyttä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Samettinen koostumus 

• Medium-peittävyys 

• Pitkäkestoinen 

• Helppo levittää sienellä 

• Käytännöllinen matkoilla 

• Peittää pienet ihovirheet 
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Medium  
00761 

Sun   
00763 

SILK POWDER 
MAKE-UP 

KÄYTTÖ 
Levitä sienellä ja saat aikaan kevyen ja 

luonnollisen lopputuloksen. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Silkkisen tuntuinen iho 

• Erinomainen peittävyys 
• Voidaan käyttää kuivana ja kosteana; meikki- ja 

kivipuuteri yhdessä 

• Täydellisen tasainen iho 

• Helppo käyttää tien päällä 

TUOTE 
MEIKKI- JA KIVIPUUTERI YHDESSÄ. SILK POWDER MAKE-UP on erittäin pehmeä, silkkinen ja 
pitkäkestoinen meikkipuuteri, joka ei vain tunnu silkiltä, vaan myös tekee ihosta silkkisen 
näköisen. Kevyen mattapintainen lopputulos, tekee ihosta pehmeän tuntuisen. Täydellinen meikin 
pikakorjailuun päivän aikana. 
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Soft Nude  
02151 

Desert  
02153 

MINERAL 
POWDER 
FOUNDATION 

Light Peach  
02152 

Honey  
02155 

KÄYTTÖ 
Ota pieni määrä tuotetta rasian kanteen ja levitä iholle 

pyörittelevin liikkein KABUKI-siveltimellä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Kevyt koostumus 

• Mattapintainen, tasainen lopputulos 

• Silminnähden raikkaampi, luonnollinen iho 
• Peittää kuin perinteinen meikkivoide 

• Pitkäkestoinen koostumus 

• Talkiton ja öljytön 
• Hajusteeton, ei sisällä hajustettuja raaka-

aineita 

• Erinomainen herkälle iholle 

TUOTE 
Ihoystävällisiä raaka-aineita ja luonnollisia mineraalipigmenttejä sisältävä mattapintainen 
irtopuuteri. Kevyen koostumuksensa ansiosta pitkäkestoinen puuteri luo iholle mattapinnan ja 
on peittävyydeltään kuin perinteinen meikkivoide. Pienet juonteet häivyttyvät optisesti ja 
lopputulos on luonnollinen. MINERAL POWDER FOUNDATION on erinomainen herkälle iholle. 
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Neutral  
01166 

FIXING 
POWDER 

TUOTE 
VETTÄHYLKIVÄ IRTOPUUTERI erilaisille meikkivoiteille. Erinomainen yllätysten, kuten 
yllättävän sadekuuron varalle. Pysyy paikoillaan koko päivän. FIXING POWDERia voi käyttää 
minkä tahansa meikkivoiteen kanssa vaikuttamatta sen sävyyn. 

KÄYTTÖ 
Levitä runsaasti FIXING POWDERia kasvoille puuterivipalla, lopputulos saa 

olla jauhoinen. Anna kiinnittyä 10 minuuttia! Vaikutusaikana voit tehdä 

silmämeikin. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Mukautuu erisävyisiin meikkivoiteisiin 

• Ehkäisee ei-toivottua kiiltoa 

• Riittoisa käytössä 

• Helppo annostella 

• 100 % vettähylkivä irtopuuteri 

• 100 % väritön 

• Kiinnittää kaikki meikkivoiteet 

• Pitkäkestoinen 

• Hajusteeton 
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Neutral  
00769 

HD 
FINISHING 
POWDER 

KÄYTTÖ 
HD POWDER voidaan levittää meikkivoiteen päälle lisäämään 

sen kestoa ja matifioimaan T-aluetta. Yksi levityskerta riittää. 

Yksistään käytettynä tekee ihosta luonnollisen tasaisen näköisen. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Tekee iholle silkkisen läpinäkyvän ”soft focus” efektin 
• Häivyttää optisia ihovirheitä ja värieroja 

ihossa 

• Helppo levittää 

• Ei asetu juonteisiin 

• Erinomainen aikuiselle iholle 

• Myös miehille 

• Voidaan levittää meikkivoiteen päälle tai suoraan 
iholle 

• Sisältää oliivista uutettua, patentoitua Signaline S -
aktiiviainetta, joka ylläpitää ihon nuorekkuutta 

• Sisältää luonnollisia mineraaleja; serisiitti ja silikaatti 

• Parabeeniton, talkiton ja mineraaliöljytön 

TUOTE 
Tyylikäs puristepuuteri luo iholle näkymättömän ”soft focus” efektin, jonka ansiosta tuote sopii 
kaikille ihonsävyille. On iho sitten hyvin vaalea tai välimerellisen oliivin sävyinen, HD Powder tekee 
ihosta samettisen tasaisen ja kirkkaan jättämättä jälkeäkään valkoisesta sävystään. Erittäin 
hienojakoisen koostumuksensa ansiosta puuteri ei keräänny juonteisiin edes silmien tai huulten 
ympärillä. HD Powder sopii erinomaisesti myös aikuiselle iholle. Puuteri tekee kaikista 
meikkivoiteista mattapintaisen ja yksinään käytettynä tasoittaa ihon sävyä. Korkea 
mineraalipitoisuus peittää pienet ihovirheet ja tekee ihosta kuulaan ja raikkaan. 
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FACE DESIGN 
COLLECTION 

Tender Rosewood  
001270 

Soft Apricot  
001272 

Fresh Flamingo  
001271 

TUOTE 
Kasvonpiirteitä muokkaava ja ihoa raikastava trio; aurinkopuuteri, poskipuna ja korostusväri 
yhdessä! FACE DESIGN COLLECTION vakuuttaa modernilla koostumuksellaan. Mikrojauhettu 
topaasi antaa iholle raikkaan tunteen. Hienojakoinen, pitkäkestoinen puuterimainen koostumus 
levittyy ja häivyttyy täydellisesti. Kolme, kaikille ihonsävyille sopivaa väriyhdistelmää kevyestä 
kirkkaaseen ja intensiiviseen – kasvonpiirteiden muokkaamiseen ja korostamiseen. 

KÄYTTÖ 
FACE DESIGN COLLECTION muotoilee kasvonpiirteitä nopeasti. 

Poskipuna keskellä, varjostusväri vasemmalla ja korostusväri oikealla, 

on helppo levittää. Levitä ensin poskipunaa poskiluulta ohimoille ja 

häivytä ulospäin. Kaventaaksesi kasvoja levitä varjostusväriä 

poskiluun alapuolelle. Vaaleimmalla sävyllä korostat parhaita puoliasi. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Pitkäkestoinen 

• Helppo häivyttää 

• Kirkastaa ihoa 

• Häivyttää ihon virheellisyyksiä 

• Parabeeniton 



SILMÄT 



EYELINER FOREVER 

SHOWSTAR  MASCARA 

SATIN FEELING-  
EYESHADOW QUARTET 

VELVET TOUCH-  
MONO EYESHADOW 

ALL INTENSE  
WATERPROOF  MASCARA 

DRAMATIC VOLUME 
MASCARA 

LIQUID EYELINER 

SPARKLE POWDER 

EYELINER PEN 03 
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Black  
03191 

Stormy Grey  
03196 

Smokey Green  
03194 

Avocado  
03199 

Midnight  
03195 

Navy  
03197 

White  
03192 

Taupe  
03198 

Dark Brown  
03193 

EYELINER 

PEN 

TUOTE 
Silmille, kulmille ja huulille. Helppokäyttöinen, ihoystävällinen koostumus tarkkojen rajausten 
tekoon. Laaja valikoima klassisia sävyjä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Kolmen alueen kynät; kulmakarvat, silmät ja 

huulet 

• Sopivat myös piilolinssien käyttäjille 

• Erittäin helppo käyttää pehmeän 
koostumuksen ansiosta 

• Laaja sävyvalikoima 

• Sisältävät A- ja E-vitamiineja 

• Ravitsevat ihoa jojobaöljyn avulla 

KÄYTTÖ 
Erityisesti ylä- ja alaripsirajaa korostava koostumus. Saa 

silmät näyttämää suuremmilta ja vaikuttavammilta. 
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Black  
09771 

Brown  
09772 

EYELINER 
FOREVER 

TUOTE 
VEDENKESTÄVÄ RAJAUSTUSSI. Täydellisesti tehdyt silmänrajaukset korostavat silmiä ja 
tuovat ne keskeiseen osaan meikkiä. Pehmeä huopakärki mahdollistaa helpon ja tarkan 
levityksen. Vedenkestävä koostumus takaa, että rajaus näyttää täydelliseltä koko päivän. Sopii 
myös leveämpien rajausten tekoon. Suljettava huolellisesti käytön jälkeen. 

KÄYTTÖ 
Rajaa silmät toiveidesi mukaan, ohuemmalla tai paksummalla rajalla. 

Varmista että iho on öljytön ennen rajauksen tekoa pysyvyyden 

takaamiseksi. Säilytä korkki alaspäin pidentääksesi tuotteen 

käyttöikää. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Pysyy jopa 24 tuntia 

• Vedenkestävä 

• Voidaan käyttää myös tatuointikynänä 
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LIQUID 
EYELINER 

Black  
01001 

Brown  
01005 

TUOTE 
STAGECOLOR COSMETICS eyelinerit sopivat yhteen klassisten ripsivärisävyjen kanssa. 
Nestemäinen eyeliner korostaa silmämeikkiä täydellisesti eikä leviä luomelle. 

KÄYTTÖ 
Pyyhi liika värimassa siveltimestä ennen tuotteen levittämistä. Levitä 

kaksi ohutta kerrosta yhden paksun kerroksen sijasta. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Erityinen valmistusmenetelmä tekee koostumuksesta sileän 

levittää 

• Hyvä peittävyys intensiivisten sävyjen ansiosta 

• Kapea sivellin mahdollistaa tarkan rajauksen teon 

• Nestemäisen koostumuksen ansiosta yksi kerros riittää 

• Täydellinen raskaiden luomien peittämiseen 

• Sisältää hoitavaa mehiläisvahaa 
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SPARKLE 
POWDER 

Pink Champagne  
00114 

Brown Gold  
00105 

Sunstone  
00119 

Champagne  
00106 

White Blue  
00121 

Luna Sea White  
00111 

TUOTE 
Kauniin kimaltava, jauhemainen ja erittäin monikäyttöinen tuote! Helppo levittää ja se houkuttelee 
kokeilemaan uusia meikki-ideoita! Hienojakoiset pigmentit ovat riittoisia, upean kimaltavat sävyt 
voidaan levittää myös kostealla siveltimellä. Erityinen AIR-SPAN -menetelmä tekee pigmenteistä 
poikkeuksellisen hienojakoiset. 

KÄYTTÖ 
Ota pieni määrä puuteria rasian kanteen, joka helpottaa 

tuotteen levitystä. Levitä kannelta kuivalla tai kostealla 

applikaattorilla. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Innovatiivinen tuote 

• Erittäin hienojakoinen koostumus 

• Upean kimaltavat sävyt 

• Trendikkäät erikoisefektit 
• Monikäyttöiset erilaisten 

sekoitustekniikoiden ansiosta 

• Riittoisat käytössä 
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VELVET 
TOUCH 
MONO EYESHADOW 

Soft Vanilla Velvet Rose Pearl Romance Golden Apricot Colorful Mauve Tender Violet Light Aubergine Olive Mud 

001480 001481 001482 001483 001484 001485 001486 001487 

Gentle Brown Royal Topaze Satin Taupe Cool Copper Midnight Plum Shady 
Chocolate 

Glow 
Anthracite 

Silky 
Black 

001488 001489 001490 001491 001492 001493 001494 001495 

TUOTE 
Luonnollisen mattapintaisista satiinisiin ja upean helmiäisiin sävyihin. Uudet VELVET TOUCH 
luomivärit toimivat kaikissa tilanteissa! Samettinen koostumus sisältää runsaasti 
mikropigmenttejä, levittyy helposti ja vakuuttaa pitkäkestoisuudellaan. 

KÄYTTÖ 
Yhdistä luomivärisävyjä mielesi mukaan tai käytä niitä yksin. 16 

sävyvaihtoehtoa mukautuvat toisiinsa ja häivyttyvät täydellisesti 

innovatiivisen koostumuksensa ansiosta. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Mattapintainen 

• Satiinen 

• Helmiäinen 

• Valoa heijastava 

• Erinomainen peittävyys 

• Helppokäyttöinen 

• Riittoisa 

• Pitkäkestoinen 
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Purple Dream  
002483 

Brown Metallics  
002481 

Shades of Nude  
002480 

Green Forest  
002482 

SATIN FEELING 
EYESHADOW 
QUARTET 

TUOTE 
Neljä luomivärikvartettia, joiden koostumus on sama kuin yksittäisten luomivärien. 
Yhdistele paletin sävyjä mielesi mukaan. Paletissa on matta-, satiini- ja helmiäissävyjä 
samasta sävyperheestä. Paletin sävyjä yhdistelemällä lopputulos on aina harmoninen. 

KÄYTTÖ 
Käytä sävyjä yksistään tai yhdistele mielesi mukaan. Beautiful is 

what  you like! Kvartettien harmoniset väriyhdistelmät sopivat 

aina täydellisesti yhteen. Häivytä sävy huolellisesti ennen 

seuraavan sävyn levitystä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Mattapintainen 

• Satiininen 

• Helmiäinen 

• Valoa heijastava 

• Erinomainen peittävyys 

• Helppokäyttöinen 

• Riittoisa 

• Pitkäkestoinen 
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Black  
00552 

DRAMATIC 
VOLUME 
MASCARA 

TUOTE 
DRAMAATTISTA VOLYYMIA, TÄYDELLISESTI MUOTOILLUT RIPSET. DRAMATIC VOLUME 
MASCARA tuo ripsille runsaasti ja tasaisesti massaa ja tekee ripsistä näyttävät jo yhdellä 
levityskerralla. Syvän musta ripsiväri myös taivuttaa ripsiä ja tekee niistä joustavan tuntuiset. 
Ripsiin tulee huomattavaa lisävolyymia ja samalla kameliaöljy ravitsee niitä. Erityinen 
kalvonmuodostaja tekee ripsiväristä erittäin pysyvän. Ylellinen, tiivis harja kesyttää 
villeimmätkin ripset ja avaa katsetta. Harjakset erottelevat ripset tarkasti toisistaan ja levittävät 
ripsivärin tasaisesti ripsiin. 

KÄYTTÖ 
Levitä ripsiväri puhtaille ripsille tyvestä latvaan. Levitä 

useampi kerros jos haluat vielä intensiivisemmän 

lopputuloksen. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Huomattavaa volyymia ripsille 

• Joustavat ja taivutetut ripset 

• Pitkäkestoinen 

• Hoitaa ripsiä kameliaöljyn avulla 

• Oftalmologisesti testattu 
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SHOWSTAR 
MASCARA 

Black  
00541 

Black Blue  
00542 

KÄYTTÖ 
Varmista että ripset ovat puhtaat ennen ripsivärin levitystä. Levitä 

ripsiväri tasaisesti juuresta kärkiin. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Helppo levittää, upea lopputulos 

• Pehmeä, voidemainen koostumus 

• Tekee ripsistä tuuheamman näköiset 
• Taivuttaa ripsiä vahan ja 

kalvonmuodostajapolymeerien kanssa 

• Intensiivinen väripigmentti 

• Sisältää ripsiä hoitavaa mehiläisvahaa ja 
manteliöljyä 

• Hajusteeton 

TUOTE 
TÄYDELLISESTI EROTELLUT JA TAIVUTETUT RIPSET NÄYTTÄVÄÄN SISÄÄNTULOON. 
Hienostuneen voidemainen koostumus on helppo levittää, pitkäkestoinen ja syvän musta ripsissä. 
Manteliöljy ravitsee samalla kun pehmentävät vahat tuovat valoa ripsille ja erottelevat ne täydellisesti. 
Innovatiivinen synteettinen harja sopii kaiken mittaisille ripsille ja päällystää ne tarkasti tekemättä 
paakkuja. Ripset on kammattu tyvestä kärkiin ja täydellisen erotellut. 
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ALL INTENSE 
WATERPROOF 
MASCARA 

Black  
00551 

TUOTE 
Intensiivinen sävy. Intensiivistä pituutta. Täydellisen vedenkestävä. ALL  INTENSE  WATERPROOF   
MASCARA on erittäin monipuolinen ripsiväri. Vedenkestävä syvän musta koostumus tuo ripsiin 
pitkäkestoista pituutta ja tuuheutta. Luonnollinen karnaubavaha tuo ripsiin volyymia, ryhtiä ja 
joustavuutta ilman paakkuja. Polybuteeni ja vettähylkivät raaka-aineet tekevät koostumuksesta 100% 
vedenkestävän ja tekevät lopputuloksesta vaikuttavan. Testattu oftalmologin valvonnassa. Tasaiset 
raot harjasten välissä annostelevat juuri oikean määrän ripsiväriä joka kerta. Kapea kärki tavoittaa 
erinomaisesti lyhimmätkin ripset. 

KÄYTTÖ 
Levitä vedenkestävä ripsiväri aina tasaisesti. Tarkista, että 

harja on kauttaaltaan massan peittämä ennen levitystä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Tuo ripsille volyymia ja taivuttaa 

• Ylläpitää ripsien joustavuutta karnaubavahan avulla 

• 100% vedenkestävä 

• Oftalmologisesti testattu 



HUULET 



04 CLASSIC LIPLINER 

LIPGLOSS 

CLASSIC LIPSTICK 
PURE LASTING  
COLOR  LIPSTICK 
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CLASSIC 
LIPSTICK 

Flirty Pink  
0380 

Pretty Peach  
0389 

Soft Plum  
0381 

Classic Nude  
0386 

Pearly Rosewood  
0383 

Clear Coral  
0388 

Glamour Rose  
0384 

Creamy Chocolate  
0382 

Golden Red  
0387 

Antique Rose  
0385 

TUOTE 
CLASSIC LIPSTICK on upea yhdistelmä kirkkaita sävyjä, miellyttävää keveyttä yhdistettynä 
sileään koostumukseen. Jojoba ja erityinen raaka-aine tekevät koostumuksesta samettisen 
voidemaisen ja kevyesti kiiltävän. Tehokkaasti kosteuttava ja ravitseva koostumus pitää huulten 
ihon pehmeänä ja joustavana. Kymmenen viehättävää ja pitkäkestoista sävyä.  

KÄYTTÖ 
On tavoitteena sitten naisellinen, trendikäs tai nopea päivämeikki 

CLASSIC LIPSTICK toimii aina. Luonnollisen lopputuloksen 

saadaksesi levitä CLASSIC LIPSTICK huulille. Halutessasi 

lopputuloksesta intensiivisemmän ja näyttävämmän, rajaa huulet 

CLASSIC LIPLINERlla ennen huulipunan levitystä. Väritön 

huulikiilto amorinkaarella saa huulet näyttämään täyteläisemmiltä. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Intensiiviset, kirkkaat sävyt 

• Erittäin kevyt koostumus 

• Poikkeuksellisen pitkäkestoinen 
• Jojoba ja erityinen esteri kosteuttavat intensiivisesti 

• E-vitamiini ehkäisee ihon ennenaikaista ikääntymistä 

• Parabeeniton 



41 

Authentic Red  
3442 

Rich Ruby  
3445 

PURE 
LASTING 
COLOR 
LIPSTICK 

Intense Orange  
3440 

Giant Rose  
3449 

Pure Red  
3441 

Fair Plum  
3446 

True Pink  
3443 

Royal Auburn  
3448 

Deep Fuchsia  
3444 

Basic Nude  
3447 

TUOTE 
PURE LASTING COLOR LIPSTICK vaikuttaa pitkäkestoisuudellaan ja intensiivisen puhtailla 
sävyillään. Miellyttävä ja helppokäyttöinen huulipuna tuntuu huulilla upean kevyeltä ja tekee 
huulille tyylikkään ja vastustamattoman silkkisen mattapinnan. 

KÄYTTÖ 
Parhaan tuloksen saamiseksi levitä hoitotuote huulille ennen 

huulipunaa. Poista ylimääräinen hoitotuote ennen huulipunan 

levitystä. Halutusta lopputuloksesta riippuen voit käyttää huulipunaa 

joko huultenrajauskynän kanssa tai ilman rajausta. CLASSIC  
LIPLINER edistää huulipunan pysymistä. Halutessasi 

intensiivisemmän lopputuloksen, rajaa ja maalaa huulet kokonaan 

CLASSIC LIPLINERilla ennen huulipunan levitystä ja levitä 

huulipuna suoraan huulille ilman sivellintä. Imeytä liika huulipuna 

kasvopaperiin huulten punaamisen jälkeen. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Innovatiivinen koostumus 

• Intensiivinen ja kirkas lopputulos yhdellä 
levityskerralla 

• Poikkeuksellinen pysyvyys ja upea väri-
intensiteetti 

• Tuntuu kevyeltä ja silkkiseltä 
• Korkealuokkaiset raaka-aineet hoitavat ihoa 

• HILURLIP® (LIPOTEC,  S.A.U.:n rekisteröimä 
tavaramerkki) kosteuttaa ja täyteläistää huulia 
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LIP 

Rose  
00249 

Soft Plum  
00253 

Marble Shine  
00250 

Rosy Beige  
00254 

Light Coral  
00251 

Bright Pink  
00255 

Colorless  
00248 

GLOSS 

Dark Berry  
00258 

TUOTE 
Silkkinen LIP GLOSS on saatavana kahdeksassa upeassa sävyssä, jotka lumoavat upealla 
kiillollaan ja intensiivisyydellään. Pitkäkestoiset huulikiillot on helppo levittää applikaattorilla. 
Jokaiseen makuun ja ihonsävyyn on sopiva sävy, haluat sitten luonnollisen huomaamatonta tai 
intensiivisen näyttävää kiiltoa. 

KÄYTTÖ 
Voit korostaa ja muotoilla huulia rajaamalla huulet ennen 

huulikiillon levittämistä. Huomioi että rajauskynä ja huulikiilto 

sopivat yhteen. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Hienojakoisen helmiäisen ansiosta upea kiilto 

• Pitkäkestoinen koostumus 

• Helppo levittää pakkauksen pehmeällä 
applikaattorilla 

• Tuntuu iholla silkkisen sileältä ja kevyeltä 

• Hurmaava sävyvalikoima 

• Helppo käyttää missä vain 

• Voidaan käyttää yhdessä STAGECOLOR 
huulipunien kanssa 
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CLASSIC 
LIPLINER 

Antique Rose  
03184 

Pure Red  
03187 

Clear Coral  
03185 

Rich Ruby  
03188 

Medium  
3190 

Pearly Rosewood  
03183 

Golden Red  
3186 

Creamy Chocolate  
03182 

True Pink  
03189 

TUOTE 
Piirrä ja rajaa huulet tarkasti CLASSIC LIPLINERin avulla. Silkkinen, ravitsevaa E-vitamiinia 
sisältävä koostumus on väripigmenteiltään pitkäkestoinen ja intensiivinen. CLASSIC LIPLINER 
on saatavana useassa mattapintaisessa tai helmiäissävyssä. 

KÄYTTÖ 
Rajaa huulet tarkasti CLASSIC LIPLINERlla. Laajasta 

sävyvalikoimasta löytyy suosikkisävy jokaiselle. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Miellyttävä ja helppo käyttää 

• E-vitamiini kosteuttaa ja on antioksidanttinen 

• Intensiiviset väripigmentit 

• Mattapintaisia ja helmiäisiä 

• Yhdeksän sävyvaihtoehtoa 



TARVIKKEET 



05 
MAKE-UP  
SPONGE 

POWDER PUFF 

ARTIST MAKE-UP  
STATION 

COSMETIC  
ARTIST CASE 

MAKE-UP  
CHAIR PROFI BRUSH-SET 
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MAKE-UP 
SPONGE 

4 kpl  
64010 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Ihoystävällistä lateksia 

• Voidaan käyttää kuivana ja kosteana 

• Säilyttävät muotonsa jatkuvassakin 
käytössä 

• Helppo puhdistaa 

• Helppo ja taloudellinen käyttää 

TUOTE 
Meikkisienellä levität meikin nopeasti ja tasaisesti. Sienellä levitettynä meikistä tulee silkkisen 
mattapintainen. Erityisesti silmänympärysalueella, kaulalla ja dekolteella meikkisieni mahdollistaa 
pehmeän, tarkan ja näkymättömän häivytyksen. Meikkisieniä voi käyttää myös kosteana, jolloin ne 
imevät itseensä vähemmän meikkiä ja ovat taloudellisemmat käytössä. Meikkisienet imevät 
ylimääräisen meikkivoiteen itseensä ja ne voidaan pestä käytön jälkeen. Sienet myös säilyttävät 
muotonsa jatkuvassa käytössä. Voidaan pestä pesukoneessa 30-asteessa pesupussissa. 



47 

POWDER 

PUFF 

TUOTE 
Kaksi erikokoista puuterivippaa tuntuvat iholla miellyttäviltä ja levittävät puuterin 
tasaisesti iholle. 

small  
64021 

large  
64020 

MYYNTIARGUMENTTI 
• 100 % puuvillaa 

• Valmistettu käsin 

• Käsinpestävä 



PROFIBRUSH 

SET 

48 
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LISÄTIETOA 

SIVELTIMISTÄ 

TUOTE 
Laaja valikoima erikokoisia siveltimiä vaativillekin ammattilaisille.  

NÄÄDÄNKARVA 
Elastinen ja teräväkärkinen karva mahdollistaa tarkan 
työskentelyn ja upean tasaisen lopputuloksen 
• Silmämeikkisiveltimet 63216, 63221 ja 63203 

SYNTEETTISET SIVELTIMET 
Jäljittelevät aitoa karvaa ja ovat 
poikkeuksellisen pitkäikäiset 
• Kevyeen ja tarkkaan työskentelyyn 
• Siveltimet: 63215, 63211, 63223 ja 63225 

VUOHENKARVA 
Joustava ja pehmeäkärkisyys tekee siveltimestä 
miellyttävän käyttää ja lopputuloksesta tasaisen 
• Puuteri- ja poskipunasiveltimet 63219 ja 63218 

PONINKARVA 
Erityisen pehmeä karva häivytykseen 
• Luomivärisivellin 63222 

Korkealaatuiset, pehmeät siveltimet tuntuvat 
iholla miellyttäviltä ja tekevät meikistä 
erityisen kokemuksen! 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Aitoa ja synteettistä karvaa 

• Laaja valikoima kaikkiin tekniikoihin 
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1 PROFI APPLICATOR 
63201 19,5 cm 

Applikaattori pohjustuksen ja luomivärin levitykseen 

2 PROFI-EYELASH SPIRALE 
63211 19,5 cm 

Kierreharja, synteettistä kuitua 
 
 
 

3 PROFI EYELASH/COMB. BRUSH 
63212 19,5 cm 

Siankarvasta valmistettu sivellin ripsien erottamiseen ja 
kulmakarvoille 
 

5 PROFI LIPBRUSH 
63203 19,5 cm 

Helppokäyttöinen huulipunasivellin huulipunan 

hygieeniseen levittämiseen. 
 
 
 

7 PROFI EYESHADOW BRUSH 
63216 15 cm 

Luomivärin levitykseen 
 
 

8 PROFI BLENDING BRUSH, OVAL 
63224 16 cm 

Varjostuksiin ja häivytykseen. Pehmeää vuohenkarvaa, hieman litteä ja 

leveä sivellin 
 
 

9 PROFI EYELINER BRUSH 
63215 15 cm 

Täydellisen silmänrajauksen tekoon 

PROFI 
BRUSH 
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10 PROFI POWDER BRUSH 
63218  17 cm 

Ylellinen puuterisivellin meikin viimeistelyyn. Levitä ja harjaa 
ylimääräinen pois kevyesti 

11 PROFI ROUGE BRUSH 
63219 • 15,5 cm 

Poskipunasiveltimellä korostat ja muokkaat kasvonpiirteitä 
 
 
 

12 LIGHTENER BRUSH 
63221 15,5 cm 

Luomivärin levitykseen ja häivytykseen 

13 EYESHADOW BRUSH 
63222 14,5 cm 
 
Pehmeä häivytyssivellin 

 
 
 

14 PROFI FOUNDATION BRUSH 
63225 • 15,5 cm 

Meikkivoiteen levitykseen ja häivytykseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 KABUKI BRUSH 
63223 • 5 cm 
 
Mineraalipuuterin levitykseen 

PROFI 
BRUSH 
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COSMETIC 

66524 

ARTIST 
CASE 

TUOTE 
Käytännöllinen meikkipakki ammattikäyttöön. 
Pakkiin mahtuvat kaikki perusmeikkituotteet ja  
-välineet. Tuotteet ja välineet pysyvät paikoillaan 
ja turvassa kuljetettaessa ja pakki lisää 
ammattimaisuutta. Pakki on valmistettu 
helppohoitoisesta, kestävästä ja kevyestä 
alumiinista ja se on lukittava. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Must-have liikkuville meikkitaiteilijoille (häämeikit, 

meikkitapahtumat, messut ym.) 

• Ammattimaisen näköinen 

• Pitää tavarat järjestyksessä 

• Käytännöllinen muotoilu sisältä ja ulkopinnalta 

• Kevyttä, helppohoitoista alumiinia 

• Sisältää kantohihnan 
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MAKE-UP 
CHAIR 

TUOTE 
Modernin kauneushoitolan katseenvangitsija. 
Innovatiivinen muotoilu yhdistää mustan puun ja 
kankaan, toimivuuden ja korkean laadun, jotka ovat 
STAGECOLOR meikkituolin tärkeimmät 
ominaisuudet. Säädettävä korkeus mahdollistaa 
miellyttävän ja ergonomisen työskentelyn ja on 
asiakkaalle miellyttävä istua meikkikonsultaation 
aikana. Kokoon taittuva tuoli sopii erityisesti 
liikkuville meikkitaiteilijoille.  

MYYNTIARGUMENTIT 
• Innovatiivinen muotoilu 
• Mahdollistaa miellyttävän ja ergonomisen 

työskentelyn säädettävän korkeuden ansiosta 

• Helppo kuljettaa mukana 

• Katseenvangitsija hoitolassa 

• Lisää ammattimaisuutta 

Puuta  
66700 
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ARTIST 
MAKE-UP 
STATION 

TUOTE 
Tyylikäs ARTIST MAKE-UP STATION tuo 
STAGECOLOR-tuotteet näyttävästi esiin. 
Teline houkuttelee testaamaan ja 
hankkimaan uusia tuotteita. Muokattavat 
komponentit tuovat vakiovalikoiman 
mahdollistavat telineen muokkaamisen 
tarvittaessa. Kapea teline ei vaadi paljoa 
tilaa ja on käyttäjäystävällinen. Alakaappi 
sisältää runsaasti varastointitilaa. 

MYYNTIARGUMENTIT 
• Uusi, korkealuokkainen muotoilu 

• Erilliset, vaihdettavat moduulit 

• Vakiovalikoiman tuotteet näyttävästi esillä 
• Uusien tuotteiden lanseerauksessa erilliset moduulit 

vaihdetaan 

• Täydellinen ammattimaiseen konsultaatioon 

• Testerit saman kokoisia kuin myyntikoot 
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Epäpuhdas tai öljyinen iho 

• •  • • •  •  

 
Seka-öljyinen iho 

• •  •  • • •  •  

 
Sekaiho 

• •  •  • • •  •  

 
Seka-kuiva iho 

• •  •  • •  

 
Kosteusköyhä iho 

• •  •  • •  

 
Erittäin kosteusköyhä iho 

•  • 

 

Aikuinen iho 
•  • •  

 

Aikuinen, kosteusköyhä iho 
•  • 

 
Herkkä iho 

• •  •  • • •  •  

MEIKKIVOITEEN VALINTA 
ERI IHOTYYPEILLE 
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