




KATALOG DEKORATIVNÍ KOSMETIKY 
MALU WILZ 

2019/2020



ZÁKLADNÍ PRODUKTY

4390 BÁZE POD OČNÍ STÍNY
Výživná krémová báze pod oční stíny. Stíny 
jsou s touto bází intenzivnější a po celý den 
rovnoměrně rozprostřené. 

4310 360° VOLUME MASCARA BASE
360° Volume Mascara Base obalí každičkou jednotlivou řasu, 
takže řasy jsou opticky delší a plnější. Výživné složení báze 
optimálně připraví řasy pro aplikaci řasenky. Dermatologicky 
testováno. Bez parfemace a bez parabenů.

4779.X PRIME TIME EYE BASE
Krémová rychleschnoucí struktura sjednotí a vy-
hladí oční víčko, na které lze potom snadno apliko-
vat rovnoměrnou vrstvu očního stínu. 

LIMITOVANÁ EDICE

7021 VYSOCE HYDRATAČNÍ BALZÁM NA RTY
Balzám s ochranným faktorem SPF 10 obsahuje kyselinu    
hyaluronovou, která rty nejen hydratuje, ale i vyplňuje vrásky. 
ximeniový olej a bisabol rty chrání a zklidňují a něžná vůně va-
nilky potěší i smysly. 



43907 ODLIČOVAČ OČÍ
Velmi účinný, nemastný odličovač citlivého očního okolí. 
Ideální nejen pro odlíčení, ale také pro korekci drobných 
chyb při vytváření make-upu. Výborně odličuje také líčení rtů                       
a voděodolné líčení očí. Neutrální PH.

45050 LIQUID FACE PRIMER 
Perfektně připraví pleť pro následný make-up, zvýší odolnost 
make-upu. Obsahuje vysoce kvalitní komplex minerálů zinku     
a magnezia. Bez silikonů, bez olejů. 

47577 SUMMER GLOW SHIMMER FLUID
Projasňující báze pod make-up. Lze použít i na make-up na 
projasnění. Jemný třpyt dodá rozzářený vzhled Vaší pleti. 
Obsažená kyselina hyaluronová pleť hydratuje a vitamín E 
vyživuje. Vhodné i pro citlivou pleť. 

LIMITOVANÁ EDICE

7024.X BB KRÉM 
Všestranný tónovací krém pro výživu, ochranu a zdokonalení 
pleti. Speciální komplex aktivních látek reguluje produkci mazu 
a zamezuje nežádoucímu lesknutí pleti. Perfektně se přizpůsobí 
tónu pleti, dodá jí bezchybný, čistý a hladký vzhled. Lze použít 
samostatně i jako podklad pod make-up. Bez parabenů.



47503 FIXAČNÍ A OSVĚŽUJÍCÍ SPREJ
Jemný sprej s minerálním komplexem zafixuje make-up              
a dodá pleti svěží a přirozený vzhled. Dokonalý produkt pro 
doplnění hydratace pleti a jako ochrana před dehydratací.                        
Rychlé a snadné použití. Vhodná výbava pro cestování. Jemná 
osvěžující vůně.

47370 PUDROVÉ PAPÍRKY
Jemné, lehounké, absorbční papírky pro 
odstranění nežádoucího lesku z obličeje. 
Jednoduché rychlé použití. Ideální pomoc-
ník vhodný do každé kabelky.

7041 NATURAL BEAUTY DAY CREAM 
Zdokonalující denní krém s SPF 10. Ideální pro všechny ty, kteří 
chtějí dodat tón své pleti a zároveň ji barevně sjednotit. Po     
aplikaci vypadá pleť přirozeně a svěže. 



KAMUFLÁŽE

457.XX KAMUFLÁŽ V TUŽCE
Voděodolný produkt jemné krémové struktury umožňuje přesné 
korekce. Zakrývá červené skvrny, jizvičky a drobné pleťové ne-
dokonalosti. 

458.XX KAMUFLÁŽ V KELÍMKU
Voděodolný krycí krém spolehlivě                
a bezchybně zakrývá nedokonalosti pleti, 
odstíny lze kombinovat. Zvyšuje odolnost 
make-upu. Zajistí perfektní make-up 
pro svatební den, při focení či pro běžné 
nošení.

45800 MINIPALETKA S KAMUFLÁŽEMI
Profesionální paletka s osmi odstíny kamufláží     
vhodná i pro domácí použití. Všechny odstíny lze 
kombinovat dle potřeby. 



MAKE - UP

4500.XX NATURAL FINISH FOUNDATION
Fluidní make-up pro velmi přirozený vzhled, lze jej                 
i snadno vrstvit a docílit tak většího krytí. Vhodný pro 
všechny typy pleti, kromě mastné. 

452.XX VELVET MAKE-UP
Luxusní krémový make-up pro zralou či suchou pleť, 
zajistí dokonale sametový vzhled. Obsahuje prosvětlující 
složky, které skryjí drobné nerovnosti, jako například jem-
né vrásky.  Napomáhá vyhlazení vrásek a pleť hydratuje. 

4530.XX LONGWEAR FOUNDATION
Velmi odolný make-up bez olejů vhodný zejména pro   
mastící se a problematickou či smíšenou pleť. Střední 
krytí, které lze zvýšit opakovanou aplikací umožňuje 
přirozený vzhled i vzhled bez jediné nedokonalosti. 

459.XX HIGH COVER MAKE-UP
Fluidní takzvaný „Kamufláž make-up“ make-up se silnou 
krycí schopností a s dlouhotrvajícím efektem. Vynikající 
pro zakrytí pigmentových skvrn nebo červených žilek. 
Dermatologicky testováno.



455.XX KRÉMOVO-PUDROVÝ MAKE-UP
Matující make-up v praktickém balení se zrcátkem, který 
není nutné přepudrovat. Díky obsahu vitamínu E a UV 
filtru chrání pleť před škodlivými vlivy životního prostředí. 
Je velmi odolný a neobsahuje žádnou parfemaci. 

456.XX NÁHRADNÍ NÁPLŇ
Náhradní náplň pro pudrovo-krémový make-up. 
Finančně velmi výhodné. 



ROZJASŇOVAČE

4391.X LIGHT ROZJASŇOVAČ 
Pomocí prosvětlujících pigmentů jsou zakryty drobné 
vrásky a stíny. Pleť získá zářivý a svěží vzhled. Velmi 
snadná aplikace pomocí praktické houbičky. Slouží                       
k projasnění očního okolí a partií, které potřebují projasnit.

4392.X LIFTINGOVÝ ROZJASŇOVAČ 
Rozjasňovač s liftingovým efektem. Vyživuje oční okolí       
a snižuje tvorbu jemných vrásek. Pleť má odpočatý               
a prozářený vzhled. Snadná a jednoduchá aplikace. Slouží 
k projasnění očního okolí a partií, které potřebují projasnit.

4394.X LONG LASTING CONCEALER
Krémový, korekční rozjasňovač se zmatňujícím pudrovým 
efektem. Oční okolí je po aplikaci dokonale projasněné, 
zmatněné, ale není vysušené. Po aplikaci se stává 
voděodolným. Bez parabenů.



PUDRY

4590 FIXAČNÍ PUDR
Transparentní pudr pro zafixování 
kamufláže a make-upu. Při nanesení 
silné vrstvy přes kamufláž se kamufláž 
stává voděodolnou. 

445.XX KONTUROVACÍ PUDR
Velmi jemný konturovací pudr pro vytvarování či 
prohloubení kontur obličeje. 

4611.XX JEMNÝ KOMPAKTNÍ PUDR
Kompaktní pudr vhodný pro fixaci make-upu 
a zmatnění pleti. Klinicky testovaný. Bez par-
femace. V balení je zakomponované zrcátko     
a houbička. 



4785.X BRONZOVÉ PERLY
Bronzové perličky pro přirozeně opálený 
vzhled. Použitelné jako tvářenka, či 
pudr pro jemné konturování obličeje.

47585 KONTUROVACÍ SET 
Profesionální set na konturování obličeje. Dva 
snadno roztíratelné odstíny perfektně dotvoří 
symetrii obličeje. Neobsahuje minerální oleje, 
parabeny ani parfemace.

LIMITOVANÁ EDICE

485.XX PUDROVÝ MAKE-UP
Minerální pudrový make-up se 
středně krycí schopností. Dodává 
pleti přirozený vzhled a nezatěžuje ji.              
Smícháním s denním krémem lze 
snadno vytvořit fluidní make-up.



TVÁŘENKY A PROJASŇUJÍCÍ PRODUKTY

4444.XX PUDROVÁ TVÁŘENKA
Pudrová tvářenka s praktickým “klick” systémem. Široká 
barevná škála lehce perleťových i matných odstínů. 
Tvářenka může být vložena do elegantního TRIO boxu se 
zrcátkem.

4440 ROSY CHEEK BLUSHER
Tvářenka ve studeném tónu. Vzor je 
složen ze tří odstínů, které lze kombinovat 
i používat jednotlivě. Atraktivní balení se 
zrcátkem a štětečkem Vám zajistí snadnou 
aplikaci kdekoliv. 

47841 COLOR CUBE BLUSHER
Tvářenka ve studeném odstínu v praktickém 
balení se zrcátkem. Vhodná pro každodenní 
použití v letních i zimních měsících. 

4752.1 LUMINIZING FINISH POWDER
Hedvábně jemný pudr s projasňujícím efektem. Vy-
nikající pomocník pro konturování a projasňování 
obličeje. Perleťový pigment odráží světlo a zajišťuje 
tak “zdravý” vzhled. 

LIMITOVANÁ EDICE



47582 LUMINIZING SKIN HIGHLITER
Hedvábně jemný pudr s projasňujícím                  
efektem. Vynikající pomocník pro konturování                
a projasňování obličeje. Perleťový pigment odráží 
světlo a zajišťuje tak “zdravý” vzhled. 

47583 DROPS OF CRYSTAL
Elixír se třpytkami na obličej i tělo. Tekutý 
dvoufázový rozjasňovač s luxusními, jemnými                          
a elegantními třpytkami rozzáří vybrané části těla, 
obličeje či krku. Bez parfemace, neobsahuje para-
beny. Dermatologicky testováno. 

LIMITOVANÁ EDICE

47584 CRYSTAL BEAUTY PEARLS
Projasňující pudrové perličky. Sametově 
jemné pudrové perličky ve třech sladěných 
pastelových odstínech. Neobsahuje parabeny. 
Bez parfemace. Dermatologicky testováno. 

LIMITOVANÁ EDICE

47586 COLOR CORRECTING POWDER
Luxusní pudr se šesti, pleť sjednocujícími 
odstíny. Po aplikaci je pleť rozzářená a svěží. 



OČNÍ STÍNY

4400.XXX OČNÍ STÍNY
Pudrové oční stíny s vysokým obsahem           
pigmentu s širokou škálou barev. Praktický 
“klick” systém umožňuje kombinaci 2, 3 a 8 li-
bovolných stínů v elegantních černých boxech.

449.XX STÍNY DO APLIKÁTORU
Tyto oční stíny spolu s oboustranným aplikátorem, na 
který si můžete našroubovat dva libovolné odstíny, tvoří 
dokonalou dvojici pro každodenní použití. Vhodné do ka-
belky i na cesty. 

4480 OBOUSTRANNÝ APLIKÁTOR NA STÍNY
Aplikátor má z jedné strany konec silnější a z druhé tenčí. 
Na silnějsí konec je vhodné nasadit světlý odstín a na 
tenčí tmavší odstín. 

4757.X LONGWEAR EYESHADOW PEN
Voděodolné krémové stíny v tužce s integrovaným 
ořezávátkem. Stíny je možné nanášet přes sebe a tím 
získat další krásné odstíny. Bez parfemace.  



47505 LA DOLCE VITA
Paletka čtyř očních stínů v pastelo-
vých tónech s jemnou perletí.  Pro 
jemné letní líčení dle nálady.

LIMITOVANÁ EDICE

47507 ADDICTED TO VELVET
Paletka čtyř očních stínů v chladných 
podzimních tónech. Pro neodolatelné 
večerní líčení i příjemně chladivé denní.

 

LIMITOVANÁ EDICE



ŘASENKY

4311.1 24H ŘASENKA
Velmi odolná řasenka s 24 hodinovou trvanlivostí. Ino-
vativní gumový kartáček umožňuje přesnou aplikaci, 
řasy jsou dokonale odděleny a zvýrazněny. Odolná vůči 
vlažným a chladným tekutinám. Omyvatelná pouze 
teplou vodou. Bez parfemace.

4313.1 DRAMATIC LOOK ŘASENKA
Řasenka pro výrazné a perfektně upravené řasy. Speciálně 
vytvarovaný kartáček zajistí přesnou aplikaci. Vhodné pro 
citlivé oči a při používání kontaktních čoček. Bez par-
femace.

4323.1 ONE FOR ALL ŘASENKA
Řasenka, která Vám dodá vše - objem, hustotu, délku        
i tvar. Řasenka má dlouhotrvající efekt. Vhodná pro no-
sitelky kontaktních čoček a citlivé oči. Bez parfemace.

Dostupná také ve voděodolné formě.

4325.1 VOLUME DELUX ŘASENKA
Objemující řasenka se zahušťujícím a prodlužujícím efek-
tem. Velký kartáček umožňuje rychlou aplikaci po celé 
délce řas. Vhodné pro nositelky kontaktních čoček a citlivé 
oči. Bez parfemace.



4326.1 DIVA ŘASENKA
Objemující řasenka se zkoseným kartáčkem, díky kterému 
se dostanete i do vnitřního koutku oka. Řasy jsou po ap-
likaci výrazně zahuštěné a prodloužené. Vhodné pro  nos-
itelky čoček a citlivé oči. Bez parfemace.

4327.1 360° VOLUME MASCARA
Díky patentované „Spider Technology“ je řasenka 
nanášena postupně a řasy získají velkolepý objem. 
Přírodní přísady vyživují řasy. Řasenka je vhodná i pro    
citlivé oči a pro nositelky kontaktních čoček. Dermatolo-
gicky testováno. Bez parfemace.

47512 EYEMAZING SET
Kombinace oblíbené 24hodinové řasenky & liftingového 
rozjasňovače. Oblíbená 24hodinová řasenka, která se 
smývá pouze teplou vodou, dodá řasám krásné prohnutí   
a je velmi odolná. Jedinečný rozjasňovač, který rozzáří 
Vaše oči a jemnou kůžičku očního okolí lehce vypne.



OČNÍ LINKY A PRODUKTY NA OBOČÍ

4375.X SUPER FINE LIQUID LINER 
Velmi trvanlivá oční linka, perfektní aplikace s jemným 
štětečkem, intenzivní barva a vysoké krytí. Linka rychle 
zasychá. Pomocí tenké linky blízko řas docílíte optického 
zahuštění.  

Nově dostupná také v tmavě hnědém odstínu

4377.XX MECHANICKÁ TUŽKA
Tužka na oči s krémovou konzistencí, voděodolná, inten-
zivních barev. Moderní design tužky s gumovým úchytem 
usnadňuje pevné uchycení pro snadnou práci. Tužka má 
integrované ořezávátko. Neobsahuje konzervační látky,       
minerální oleje ani parfemace.

4385.X TUŽKA NA OBOČÍ
Tužka pro přirozené vystínování obočí s integrovaným 
kartáčkem pro úpravu tvaru. Barvy v nabídce dokonale 
odpovídají studeným a teplým tónům. Bez parfemace.

4763.1 EASY ROLL DISC EYELINER 
Revoluční linka s roll-on pro precizní líčení. Díky inovativnímu 
systému je aplikace množství barvy stejnoměrné. Rychle-
schnoucí složení, matně černá barva, vysoký obsah pigmen-
tu, to vše pro dokonale nalíčenou linku.Dermatologicky te-
stováno. Vhodné pro citlivé oči a nositelky kontaktních čoček.



4738.X GEL NA OBOČÍ
Gel probarví, vytvaruje a zafixuje obočí do tvaru tak, aby 
neztratilo svůj přirozený tvar. Perfektní obočí je nezbytnou 
součástí dokonalého vzhledu. Bez parfemace.

4774.X STÍNY NA OBOČÍ V BOXU
Boxík pro profesionální úpravu obočí. Ve sty-
lovém boxíku je integrované zrcátko a postup 
krok za krokem. Dermatologicky testováno.

LIMITOVANÁ EDICE

4386.X DUO EYEBROW STYLER
Perfektní 2v1 produkt pro každé obočí. Praktické balení do 
kabelky i na cesty. Lze použít i jako oční stín a linku. Bez 
parabenů a parfemace.

472.X SUPER PRECISION EYEBROW LINER
Velmi tenká tužka na obočí pro přesné obrysy a přirozený 
vzhled. Integrovaný spirálovitý kartáček umožňuje pročesání 
a upravení chloupků. Tužku netřeba ořezávat a je voděodolná. 



4775.X EYE BROW FILLING GEL
Barevný gel na obočí s jemnými chloupky pro optické 
zahuštění obočí. Barevný gel zvýrazní přirozenou barvu 
obočí a perfektně jej zafixuje do tvaru. Dermatologicky tes-
továno.

4793.X LONGWEAR LIQUID EYE LINER
Fix na obočí s perfektním hrotem. Tenká špička umožňuje 
rovnoměrné, tenké tahy, kterými lze vykreslit i zcela 
chybějící části obočí. Intenzivní odstíny, které neblednou                                  
a nerozmazávají se.



KONTURY, RTĚNKY A LESKY NA RTY

421.XX KONTURA NA RTY
Voděodolná konturovací tužka. Díky kontuře se prodlouží 
trvanlivost rtěnky a zvýší její intenzita. 

422.XX RTĚNKA
Hedvábně jemná rtěnka sjednotí barvu rtů a zároveň 
intenzivně hydratuje. Vyberte si tu pravou z mnoha barev 
perleťových i rtěnek bez perleti. 

429.XX JEMNÝ PERLEŤOVÝ LESK
Elegantní jemné lesky prozáří rty, které získají plnější 
vzhled. Složení lesků nabízí bezkonkurenční komfort pro 
rty. Příjemná, něžná vanilková vůně.

4241.X GLOSSY LIP STYLO
Příjemná hydratační, voděodolná rtěnka s vysouvacím 
systémem a svěží ovocnou vůní, zanechá vaše rty hladké 
a přirozeně lesklé.  



4773.XX TRUE MATT LIPSTICK
Matná rtěnka s inovativním složením. Jemné složení 
rty zmatní, hydratuje a nevysušuje. Dlouhotrvající                       
a odolná! 

473.XX TRUE MATT LIP FLUID
Vysoce trvanlivá rtěnka s matným efektem. Obsah čistých 
pigmentů zaručuje intenzivní a jednolitou barvu. Neobsa-
huje parabeny ani silikony. 

474.XX METALLIC MATT LIP COLOR
Fluid na rty s vysokou krycí schopností a matným ale 
metalickým povrchem. Lehká gelová struktura se snadno 
aplikuje, rty jsou po aplikaci jemné, nevysychají. Derma-
tologicky testováno. Vhodné i pro citlivou pleť

4761.X LONGWEAR SOFT TOUCH LIPSTICK
Velmi odolná voděodolná rtěnka. Krémová a hebká 
konzistence zanechá rty jemné, matné a díky obsaženému 
avokádovému oleji i hydratované. Bez parfemace.  Der-
matologicky testováno. 



47588 NATURAL GLOW LIP OIL
Hydratační lesk se schopností aktivace vlastního                
pigmentu. Rty se tak zbarví do Vašeho unikátního 
odstínu. Příjemné mátové aroma provoní dech a rty jsou 
krásně lesklé a hladké. Neobsahuje parabeny.

47572 NATURAL GLOW LIP BALM
Unikátní produkt, který aktivuje Váš vlastní pigment           
a zdůrazní přirozenou barvu rtů. Rty jsou hydratované,  
ošetřené a jemný lesk jim dodá na objemu. Příjemné 
mátové aroma provoní dech. Neobsahuje parabeny.



BOXY NA STÍNY

4451 BOX NA STÍNY MAXI
Vytvořte si vlastní, přesně vybranou, 
barevnou kombinaci. Praktický “klick” 
systém umožňuje snadné používání. 

4453 BOX NA STÍNY TRIO
Vytvořte si vlastní, přesně vybranou, 
barevnou kombinaci. Praktický “klick” 
systém umožňuje snadné používání. 

4454 BOX NA STÍNY DUO
Vytvořte si vlastní, přesně vybranou, 
barevnou kombinaci. Praktický “klick” 
systém umožňuje snadné používání. 



OŘEZÁVÁTKA, APLIKÁTORY A HOUBIČKY

46901 MONO OŘEZÁVÁTKO
Praktické ořezávátko pro Vaše tužky.

46902 DUO OŘEZÁVÁTKO
Praktické ořezávátko pro různé veliko-
sti Vašich tužek.

46910 ŠTĚTEČEK + HOUBIČKA
Aplikátor do boxu na stíny.

46912 PĚNOVÝ APLIKÁTOR 
Aplikátor do boxu na stíny.



46913 PĚNOVÝ APLIKÁTOR MALÝ
Aplikátor do boxu na stíny.

46914 HOUBIČKOVÝ APLIKÁTOR
Aplikátor do boxu na stíny.

46932 ŠTĚTEČEK NA TVÁŘENKU
Štěteček na tvářenku do boxu na stíny.

46983 HOUBIČKY NA MAKE-UP 8KS
Pratelné, latexové houbičky na make-
up.



46986 OVÁLNÁ HOUBIČKA NA MAKE-UP
Elastická, latexová houbička na make-up.

46988 HRANATÁ HOUBIČKA NA MAKE-UP
Elastická, latexová houbička na make-up.       
V balení po dvou kusech.



ŠTĚTCE

46991 ŠTĚTEC NA PUDR
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 

46992 ŠTĚTEC NA TVÁŘENKU ČI MAKE-UP
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 

46989 ŠTĚTEC NA MAKE-UP
Štětec na make-up ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu.

46987 ŠTĚTEC NA ROZJASŇOVAČ
Štětec na make-up ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu.



46994 ŠTĚTEC NA STÍNY MALÝ
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 

46995 ŠTĚTEC NA STÍNY  -  BLENDING BRUSH
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 

46996 APLIKÁTOR NA STÍNY
Aplikátor je vyroben z ultrajemného pěnového materiálu 
RUBICELL. 

46993 ŠTĚTEC NA STÍNY VELKÝ
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 



46997 ŠTĚTEC NA OČNÍ LINKU
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 

46998 ŠTĚTEC NA RTY
Štětec je vyroben ze syntetických vláken s vlastnostmi 
přírodního chlupu. 

46999 KARTÁČEK NA ŘASY A OBOČÍ
Kartáček je vyroben ze syntetických vláken. 

47000 ŠTĚTEC NA OBOČÍ ČI LINKU 
Štětec na obočí či linku ze syntetických vláken                       s 
vlastnostmi přírodního chlupu.



47004 KABUKI ŠTĚTEC
Štětec je vyroben ze syntetických vláken                                
s vlastnostmi přírodního chlupu. 

47007 KABUKI ŠTĚTEC
Štětec je vyroben ze syntetických vláken                                
s vlastnostmi přírodního chlupu. 

LIMITOVANÁ EDICE



46974 SEDM ŠTĚTCŮ V PRAKTICKÉM POUZDŘE
Profesionální kvalita štětců v praktickém cestovním balení. Štětce jsou 
kombinace syntetického vlákna a přírodních srstí.

47006 ČISTIČ ŠTĚTCŮ
Důkladně vyčistí a zároveň desinfikuje štětce. 

7438 KARTÁČEK 
Kartáček lze použít na odstranění 
přebytečného fixačního pudru. Také na 
obličejovou masáž, při čištění a odličování 
obličeje.



LUCZY S.R.O. 
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KOSMETIKY MALU WILZ 

PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU 
WWW.MALU-WILZ.CZ


