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De fem mest omtyckta skönhetsprodukterna hos StyleLounge 

Glow Tonic från Pixi (225 kr): 

Om du är en av de som klickar denna produkt till din 

varukorg tillhör du de lyckligt lottade. Denna produkt 

är nämligen så populär att den är nästintill konstant 

slutsåld överallt. Så, om du tillhör en av de lyckligt 

lottade, unna dig själv denna makalösa Glow Tonic 

från Pixi. Den har speciellt utvecklats för hyn i 

ansiktet och förser det med syre, ginseng och 

fruktos. Din hy blir naturligt slät och stärkt, döda 

hudceller avlägsnas och ditt ansikte får en härligt 

lyster. Produkten passar för normal, torr, åldrande 

och känslig hy.  

 https://goo.gl/S5hl9b  

 

 

Lash Senstional från Maybelline (125 kr): 

Vi vet, ingenting är svårare än att rekommendera en 

mascara som kann möta allas krav. Vi upplever alla 

effekten av mascaror olika, beroende på form på dina 

fransar så väl som din stil. Däremot är denna mascara 

ett undantag. Ingen produkt platsar i vårt sortiment 

utan en god anledning. Upptäck de sanslösa 

svepande ögonfransarna du får med Lash 

Sensational från Maybelline. Den revolutionerande 

borsten omsluter varje frans för sig och ger ett 

enastående resultat. Vi lovar!    https://goo.gl/G3bjtV  
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Ögonskugga från Make Up Store (155 kr): 

I Make Up Stores sortiment finner du en liten 

men kraftfull microögonskugga. Make Up Store 

har utvecklat denna högpigmenterade 

ögonskuggan berikad med vitamin E som ger 

ett långvarigt resultat. Tack vare den höga 

koncentrationen av pigment kan du enkelt trolla 

fram en felfri ögonmakeup för ynka 155 kronor. 

Vår favorit är bland alla färger är nyansen 

Muffin som täcker väl och har en härlig nude-

ton som smälter väl in med din hud.  

https://goo.gl/6TTFXU 

 

 

Butter Up Eyeshadow Stick från theBalm (159 kr): 

Precis som med Glow Tonic från Pixi, tillhör du en av de lyckligt lottade om du 

får tag på denna ögonskugga i pennformat. Butter Up Eyeshadow Stick 

kommer från det trendiga skönhetsmärket theBalm och är en serie med 

krämiga ögonskuggor som appliceras enkelt med hjälp av en penna på 

ögonlocket. Om du vill ha ett mer naturligt resultat kan du jämna ut skuggan 

med fingrarna eller en sminkborste efter applicering. Den högpigmenterande 

formulan kan med fördel blandas och byggas på med andra nyanser av Butter 

Up Eyeshadow-pennorna. Tillsammans skapar de ett långvarigt och felfritt 

resultat!    https://goo.gl/H2KHzs  
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Luminous Crème Blush från Youngblood (319 kr): 

Denna crème-rouge från Youngblood är ett självklart 

alternativ när puderrouge känns för krångligt. 

Konsistensen bidrar till att du enkelt applicerar rätt 

mängd och resultatet förblir naturligt varje gång tack 

vare rougens krämighet och lätta skimmer. Den lätta 

formulan bidrar med fukt till huden och produkten är 

ideal att använda under dagen när du vill fräscha upp 

dig enkelt och snabbt. Rougen appliceras med fördel 

med fingrarna och kan intensifieras genom att lägga 

på flera lager över varandra.  https://goo.gl/73smxF  

 

Om StyleLounge 

StyleLounge erbjuder den första direkta prisjämförelsen och tillgänglighetskontrollen för mode 

på nätet. Inte långt efter sitt grundande har detta Hamburg-baserade företag klarat av att 

förena över 300 butiker med mer än tre miljoner produkter från över 5.000 märken på sin 

plattform. Företaget grundades 2015 och i dagsläget leds ett team av 40 anställda av e-

handelsexperterna Kay Schlaaffoch Guido Lange. Tillsammans ger de kunder i sex länder ett 

enkelt och prismedvetet sätt att jämföra mode- och livsstilsprodukter.  

 

Presskontakt StyleLounge 

Maren Schmitz 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

Styelounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

www.StyleLounge.de  
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