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Pestrobarevnou dekorativní kosmetiku 

bagsy (z Marionnaud) ocení i veganky 
 
 

 

Jako malované. Přesně tak 

vypadají nádherné obaly nové 

dekorativní kosmetiky bagsy, 

která je k dostání v síti parfumerií 

Marionnaud. Když si bagsy 

vyzkoušíme, zjistíme, že má také 

krásné, stálé barvy, příjemné 

konzistence, jemné vůně a 

báječně se s ní pracuje. Kdo půjde 

ještě dál, ocení fakt, že je to 

značka veganská a pyšní se 

certifikací Cruelty Free, která zcela 

odmítá testování na zvířatech. 

S novou řadou bagsy, která 

zahrnuje dekorativní kosmetiku na rty, oči, tváře, včetně krásných doplňků, nás může 

hřát i dobrý pocit z této přidané hodnoty. Bagsy je k dostání výhradně v síti parfumerií 

Marionnaud.  

 

Obaly, které vypadají jako plátno malíře. I tak může vypadat dekorativní kosmetika. Bagsy taková je. 

Hravá, kreativní a kvalitní. Můžeme se z ní radovat my samy, ale skvěle poslouží také jako dárek. 

Rtěnky, balzámy na rty, oční stíny, tvářenky, bronzery – to všechny v praktické formě se snadnou 

aplikací, abychom naším zkrášlováním netrávily čas navíc.  
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BAGSY 

LIP COCOON 

 

 

Krásné hebké rty jsou povinností každé ženy. 

O ty naše se nyní mohou postarat tyto dva 

hydratační balzámy, které o rty perfektně 

pečují.  

Obsahují slunečnicový olej, bambucké máslo a 

ricinový olej, které rty doslova hýčkají. Na 

výběr jsou dvě varianty, bezbarvý Lemon 

Lustre a jemně tónovaný Raspberry, který 

dodá rtům lehounký červený nádech.  

 

 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 259 Kč 

 

 

 

____________________________________ 

 

BAGSY 

WOW LIPS 

 

 

Šikovná rtěnka v tužce ve čtyřech odstínech se 

hodí do každé kabelky. Snadno si během dne 

upravíte make up podle potřeby. Krásné syté 

barvy dlouho drží na rtech a hydratační složky 

zajistí svůdné rty po celý den.  

Na výběr jsou tyto čtyři odstíny: 

01 – rudá Killer Heels 

02 – nude odstín Happy Days 

03 – tmavší odstín Ready to Wear 

04 – svěží do oranžova odstín Cocktail Hour. 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 479 Kč 
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BAGSY 

LIP VELVET 

 

 

Překrásná tekutá matná rtěnka, která na rozdíl 

od řady matných rtěnek rty nevysušuje, ale 

hydratuje.  

Rty jsou po aplikaci dokonale nalíčené, a 

příjemně hebké, nelepí, ani se nestahují.  

Na výběr jsou tyto čtyři barevné odstíny: 

01 – romantická růžová No Frills 

02 – sytější růžová Spilling Plates 

03 – rudá Rush Hour 

04 – svěží Living the Dream 

 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud Za 

cenu 449 Kč 

____________________________________ 

 

BAGSY 

BEAUTIFUL EYES 

 

 

Oční stíny v tužce lze použít k vyčarování 

make-upu pro každou příležitost. Se čtyřmi 

odstíny se dají vykouzlit kouřové stíny vhodné 

pro večerní události, ale i třeba jen něžný look 

pro každodenní nošení.  

Tužky můžeme využít také jako oční linky, 

barvy perfektně drží a skvěle se s nimi pracuje. 

Součástí balení je i ořezávátko.  

Na výběr jsou tyto odstíny: 

01 – jemná perleťová Pearly Bird  

02 – třpytivá do hněda Caffeine Fix 

03 – tmavší odstín The Big Smoke 

04 – modrá Take The Plunge 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 499 Kč 
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BAGSY 

WONDER WAND 

 

 

Tato dvoubarevná tužka je skutečným 

zázrakem, podle nějž zřejmě dostala svůj 

název – wonder.  

Tmavou část využijeme jako korektor na 

drobné nedokonalosti pleti, či zamaskování 

kruhů pod očima, světlou část použijeme jako 

rozjasňovač.  

Tužku lze využít také na populární konturování 

obličeje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 649 Kč 

 

 

____________________________________ 

 

BAGSY 

RAY OF SUNSHINE 

 

 

Perfektní přirozený, sluncem ošlehaný vzhled 

nám dodá tento bronzující pudr. Je takovou 

sladkou tečkou make-upu, zamezí 

nežádoucímu lesknutí pleti, dodá zdravý 

vzhled.  

Kromě krásného obalu a sáčku na pudr do 

kabelky nás může denně těšit milý nápis na 

pudru – „Sunshine is my favourit accessory“ 

(slunce je mým nejoblíbenějším doplňkem).  

Na výběr jsou dvě varianty – pro světlejší typy 

Light/Medium, pro tmavší pokožku je tu 

Medium/Dark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 649 Kč 
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____________________________________ 

 

BAGSY 

PREETY CHEEKS 

 

 

Dvě hravé tvářenky ve speciálním obalu doladí 

výsledný make-up k naprosté dokonalosti. 

S tvářenkami se výborně pracuje, jsou 

krémové, ale zároveň matné, navíc jsou 

opatřeny příjemnou vůní.  

Na výběr jsou dvě varianty – do korálova 

laděná barva Velvet Coral a růžová Velvet 

Rose.  

 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 569 Kč 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

BAGSY 

COSMETIC BAG 

 

 

Kosmetická taštička s populárními plameňáky 

bude skvělým místem pro dekorativku bagsy.  

Pestrou taštičku snadno najdeme i 

v prostornějších kabelkách a díky povrchu 

z PVC nám vydrží déle čistá. Všechny naše 

poklady si v ní můžeme bezpečně zapnout na 

zip.  

Veselá, praktická a trendy, prostě bagsy. 

 

 

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 479 Kč 


