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COLOR BOOM
Parlaklığı ve etkileyiciliği 

birleştiren COLOR BOOM 
markamız, en son makyaj 

trendlerini, yüksek performanslı 
ürünler ve uzmanından 

güzellik tavsiyelerini size bir 
arada sunuyor.

GÜZELLIĞIN RENKLI 
DÜNYASINA HOŞ 
GELDINIZ
Siberian Wellness’de renkli kozmetik 
kategorisi, renklerden çok daha fazlasını 
vadediyor.

Çünkü biz, makyajın doğal güzelliğinizi 
zenginleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Sofistike ürünleri ve gelişmiş 
formülasyonları bir araya getiren 
geniş portföyümüzle güzelliği ve saflığı 
sunuyoruz.

Böylece kozmetik serilerimiz; ruh haliniz 
veya tarzınız nasıl olursa olsun, sizinle 
mükemmel uyum sağlar!

Çünkü hayat renklerle güzel!

RENKLI KOZMETIK ÜRÜNLERIMIZLE 
TANIŞIN
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Gözler
Göz makyajınızda, yüzün 
diğer bölgelerinden 
farklı olarak, yaratıcı 
olmayı deneyebilir, 
makyajınızı eğlenceye 
dönüştürebilirsiniz. Yeni 
renkler ve farklı uygulama 
teknikleri keşfedin, hayal 
ettiğiniz buğulu gözlere 
veya rüya gibi romantik 
bakışlara sahip olun!

BELIRGIN VE ETKILEYICI 
GÖZLER IÇIN

GÖZ SÜRMESI, 
GÖZ KALEMI
Hayalinizdeki 
görünüme 
kavuşmak üzere 
kalın veya ince 
çizgiler çekin.

RIMEL
Kirpiklerinizi 
ister uzatın, ister 
kalınlaştırın, 
ister 
belirginleştirin.

KAŞ
Kaşlarınızı 
şekillendirip, 
son dokunuşu 
yapın.

2



3



UZUN VE 
GÜZEL 

KIVRIMLI 
KIRPIKLER
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5 BOYUTLU HACIMLI 
KIRPIKLER
5D DIMENSION MASCARA
Ağırlık yapmayan hafif formülü 
ile kirpiklerde topaklanma, akma 
ve bulaşmaya neden olmaz. Her 
kirpik için dizayn edilmiş özel 
fırçası sayesinde, dipten uca 
ve baştan sona tüm kirpikleri 
yakalar. Kirpikleri uzatır, kıvırır, 
ayırır, hacimlendirir ve gür 
görünmesini sağlar. Ekstra hacimli 
ve tek tek ayrılmış kirpikler, gün 
boyu kalıcılığını kaybetmez. Her 
kirpik için dizayn edilmiş özel 
fırçası sayesinde, kirpiklerinizi 
adeta yeniden yaratır. 
 90 TL
SONUÇ: HACIMLI VE UZUN 
KIRPIKLER.

HEM ETKILEYICI, 
HEM ÇEKICI GÖZLER
WATERPROOF MASCARA 
SUPER-CURL VOLUMINOUS 
Kıvrımlı silikon fırçası, kirpikleri 
dipten uca kadar her bir kirpiği 
kavrayarak kaldırır. Daha belirgin 
görünüm için tüm kirpikleri 
ayırır, kıvırır ve hacim verir. 
Kirpiklerinizin çok düz olmasından 
şikayetçiyseniz, kıvrımlı fırçası 
ile waterproof maskara bunu 
tamamen değiştirmektedir. Yay 
şeklindeki fırçası sayesinde kirpik 
dibine tam uyum sağlar ve tek 
hamlede kirpiklerinizi ortaya 
çıkarır. Waterproof formülü 
sayesinde her türlü zorlu koşula 
karşı dayanıklılığını korur.  
Akma, bulaşma ve topaklanma 
yapmaz.
 90 TL
SONUÇ: UZUN, KIVRIK VE 
BELIRGIN KIRPIKLER.

419725  
Extreme 
Black (01)

419726  
Black (01)
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BAKIŞLARINIZ 
SIZI 

ANLATSIN
Kaşlar ve Göz Hatları

Mükemmel bir 
görünüm için kaşlarınızı 

belirginleştirin ve 
kirpikleriniz kalın, ince ve 

kalıcı çizgilerle gözlerinizi 
ortaya çıkarsın.
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EYEBROW KIT
Setin içerisinde bulunan kaş 
farı boşlukları doldururken, 
wax ile sabitleyebilirsiniz. Çift 
yönlü aplikatörün bir yönü 
ile kaşlarınızı şekillendirin ve 
belirginleştirin, diğer yönü 
ile boşlukları doldurarak 
arzuladığınız kaşlara  
sahip olun.
 100 TL

EYE PENCIL 
Keskin siyah bir çizgi ya da 
dağıtılmış dumanlı göz makyajı, 
tercihin ne olursa olsun Eye 
Pencil mükemmel performans 
sergiler. Kremsi yapısı sayesinde, 
göz kapağınızdan kolayca 
kayarak pürüzsüz bir uygulama 
yapmanızı sağlar. Yumuşak 
formülü sayesinde, buğulu göz 
makyajı için mükemmel bir tercih. 
Yoğun siyah renk gözlerinizin 
parlaklığını ortaya çıkarır.
 50 TL

FINE EYELINER
Hassas keçeli ucu sayesinde 
istediğin kalınlıkta parlak ve 
siyah çizgiler elde edebilirsin. 
Likit yapısı sayesinde uygulanır. 
Uygulama bittikten sonra siyah 
renk pigmentleri göz kapağına 
sıkıca tutunur ve sabitlenir. Gün 
içinde çatlamaz, bulaşmaz ve pul 
pul dökülme yapmaz.
 70 TL

419749 
Dark Brown (01)

419748  
Ultra Black 01 

419747 
01 black 
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Yüz
Makyajın başladığı yer! 
Tuvalimiz; bizim yüzümüz. 
Nemlendirme ve güneş 
koruma özelliği ile 
kusurlarınızı örtün, cilt 
tonunuzu eşitleyin, 
makyajınızı diğer adımlara 
hazırlayın ve mükemmel 
görünümü yakalayın.

KUSURSUZ BIR CILT 
IÇIN 6 BASIT ADIM

BAZ
Pürüzsüz bir cilt 
için tüm yüze 
baz uygulayarak 
başlayın.

FONDÖTEN
Yüzünüze ve boyun 
bölgenize eşit bir 
şekilde fondöten 
uygulayın.

KAPATICI
Kapatıcı ile 
koyu halkaları 
veya kusurları 
gizleyin.

PUDRA
Makyajınızın 
daha uzun süre 
dayanıklı olması 
için  pudra ile 
sabitleyin.

ALLIK/
BRONZLAŞTIRICI
Yüzünüzün kemik 
yapısını öne 
çıkaracak, teninize 
ağlıklı bir ışıltı 
katacak şekilde allık 
veya bronzlaştırıcı 
uygulayın.

AYDINLATICI
Burun kemiğine, 
dudak üstüne, 
elmacık ve kaş 
kemiklerine 
uygulayarak 
cildinize ışıltı 
katın.
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MÜKEMMEL 
PÜRÜZSÜZ 
TON
Cilt tonunuzu eşitlemek için tek başına 
da kullanabileceğiniz, makyajınızın 
kalıcılığını arttıran makyaj bazıyla gün 
boyu kusursuz görünün.
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MINERAL PRIMER 
OIL FREE
Gözenekleri ve kusurları gizler. 
Ciltteki çizgi ve kırışıklıkların 
görünümünü azaltır. Ince doku, 
kadifemsi ve kusursuz bir zemin 
hazırlar. Uzun süre kalıcı, kusursuz 
bir cilt makyajı elde etmenin ilk 
adımı baz kullanmaktan geçer. 
Makyajın kalıcılığını arttırır ve gün 
boyu pürüzsüzlük sağlar.
419720 150 TL
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Cilt Tonunuza Uygun
DOĞRU FONDÖTENI 
BULMANIZ ARTIK 
ÇOK KOLAY!

AÇIK
Cilt, çevre koşullarından en kolay 
etkinenen organımızdır. Dış 
etkilerle değişen cilt tonumuzu 
dengeye kavuşturmak artık çok 
kolay.

BUĞDAY
Cilt, açık tenlilere göre daha az 
etkilense de dış etkilerle zarar 
görür ve daha zor bronzlaşır. 

CILT TONUNUZU BULUN
Doğru fondöteni bulmanız için 
doğal cilt tonunuzu bilmeli ve ona 
göre renk seçimi yapmalısınız.

CILDINIZIN IHTIYAÇLARINA 
GÖRE SEÇIN
Fondötenden istediğiniz etki ve 
bitişin ne olduğunu belirleyin. Böylece 
ihtiyaçlarınıza uygun fondöteni 
seçebilirsiniz.

1
2
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Lightweight Skin  
Serum Foundation

Long-wear  
Tint Foundation

Açıklama Özel pigmentler 
sayesinde eşit dağlır  
ve tek görünüm  
sağlar 

 • Kapatması zor 
kusurları kolayca 
pürüzsüzleştirir.

 • 12 saate kadar 
dayanıklılık.

Kapatıcılık Orta Orta/Tam

Bitiş Yarı Mat Mat

Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Tüm Cilt Tipleri

GKF - SPF 
(güneş 
koruma 
faktörü)

15 –

ORTA
Cilt, aşırı güneşe maruz 
kaldığında zarar görür ve  
yavaş yavaş bronzlaşır. Bu ten 
rengindeki insanların saç ve göz 
renkleri farklılık gösterebilirler.

ORTA/ESMER
Cilt kolayca bronzlaşır ve 
güneşte nadiren zarar görür. 
Çoğunlukla koyu renk saçlara, 
ela veya kahverengi gözlere 
sahip insanların ten rengidir.
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LONG-WEAR 
TINT FOUNDATION
12 SAATE KADAR DAYANIKLILIK
Uzun süre kalıcılık sunan, cildinize 
canlı bir görünüm kazandıran 
ve yüksek kapatıcılığa sahip bir 
fondöten arıyorsanız, Long-wear 
Tint Foundation tam sana göre! 
Içeriğinde bulunanlar sayesinde, 
cildinin nem dengesini koruyan, 
12 saat kalıcı etkisi ile Long-wear 
Tint fondöten, 3 ton alternatifi ile 
seni bekliyor.
 180 TL

419739 
02 Sand

419740 
03 Natural

419738 
01 Vanilla
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LIGHTWEIGHT SKIN 
SERUM FOUNDATION
SPF 15
Hafif dokusuna rağmen yüksek 
kapatıcılığı ile cilt üzerindeki tüm 
kusurları yok eder. Cildinizde, 
doğal görünen pürüzsüz bir 
kapatıcılık sağlar. Uygulandığı 
anda cilde taze, sağlıklı ve 
eşitlenmiş bir görünüm verir. 
Ince çizgilerin ve gözeneklerin 
görünümünü azaltır. Cildin 
doğal güzelliğinin ortaya 
çıkmasına yardımcı olur. Uzun 
süre kalıcı formülü sayesinde 
kusursuzluğun gün boyu devam 
etmesini sağlar.
 190 TL

419737 
13 Pale Almond

419736 
14 Natural

419735 
15 Сream Beige

419734 
16 Light Beige
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GÖRÜNMEZ 
KALIRKEN, 
CILT 
KUSURLARINI 
ANINDA VE 
GÜVENLI 
BIR ŞEKILDE 
GIZLER
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LONG-WEAR MINERALIZE 
CONCEALER
Kusursuz bir cilde hazır mısınız? 
Kolay kullanım sağlayan 
aplikatörü ile cildinizde istediğiniz 
bölgeyi kolayca kapatın. Göz 
altı morlukları, sivilceler ve cilt 
lekeleri için yüksek düzeyde 
kapatıcılık sağlar. Long-wear 
Mineralize Concealer kusurları 
gizlerken ince çizgilerin arasına 
dolmaz. Özel formülü sayesinde, 
göz altını kurutmadan mükemmel 
bir kapatıcılık elde edebilirsiniz. 
Göz çevresinde aydınlık ve canlı 
bir görünüm sağlar.
 80 TL

419741 
01 Ivory

419742 
02 Nude

419743 
03 Medium
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MÜKEMMEL 
GÖRÜNÜN
1. Cildinizi tonlamak ve tonu 

daha kalıcı hale getirmek 
için makyajın altına 
fondöten uygulayın.

2. Cilt kusurlarını gizlemek 
için cildinize uygun bir 
fondöten uygulayın.

3. Göz altındaki morlukları 
ve torbaları gizlemek 
için kapatıcı kullanın 
ve ardından sonucu 
düzeltmek için pudra 
kullanın.

4. (Şekil 1’de) Şekillendirmeyi 
kullanarak elmacık 
kemiklerini seçin, burnun 
kenarlarına, şakaklara 
ve saç çizgisi boyunca 
hizasında uygulayın.

5. (şekil 2) Bir kalem 
kullanarak hafif vurgular 
yapın: alnın ortasında, 
burun köprüsünde, 
gözlerin köşelerinde ve 
kaşların altında, çenede ve 
üst dudağın üstünde. 

6. (Şekil 3’te) Yanaklarınıza 
allık ile dokunarak 
mükemmel görünümü 
elde edin.

1

2

3

18



CREAMY BALM FINE  
CONTOURING STICK
Kontür uygulaması makyajı, 
gölgeyi ve ışığı mükemmel 
biçimde dengeler. Yüz hatlarını 
boyutlandırmak anlamına 
gelmektedir. Kremsi ve kolay 
dağılan formülü sayesinde, 
mükemmel görünüme 
ulaşabilirsiniz. Kadifemsi yapısı, 
yüzünüzle mükemmel bir uyum 
sağlar ve cildin doğal görünümünü 
bozmaz. Uzun süre kalıcı formülü, 
uygulandıktan sonra gün boyu 
sabit kalır ve dağılmaz. Bu ürün 
ile birlikte, oldukça basit ve hızlı 
uygulama yapabilirsiniz. Yüzünüzü 
boyutlandırırken aynı zamanda 
kusurları ve renk eşitsizliklerini 
ortadan kaldırır.
 100 TL

GLOW BALM FLASH 
HIGHLIGHTING STICK
Pratik ambalajı ile ışıldamak 
istediğin her an kolayca 
uygulayabilirsin. Işığı yansıtan 
pigmentleri ile yüzünüzün ön 
plana çıkmasını istediğiniz 
bölgelerde ışığı yansıtın. 
Kremden pudraya dönüşen yapısı 
kolayca uygulanır. Cildinizde 
uzun saatler boyunca, sağlıklı ve 
aydınlık bir görünüm isteyenlerin 
bir numaralı tercihi. Yumuşak 
formülü sayesinde naturel durur, 
cildinizle bütünleşerek, doğal bir 
görünüm verir.
 120 TL

419721 
06 espresso

419722 
11 pink flash

419724 
12 peach flash
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PUDRALAR
Kusurları yumuşatmaya ve 
cilt tonunu dengelemeye 
yardımcı olurken cilde mat 
bir görünüm kazandırır.
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PERFECT SKIN 
MINERAL POWDER 
Cildinizde, uzun süre kalıcı mat 
bir bitiş sağlar. Cildin nefes 
almasına izin veren formülü ile 
mükemmel bir görünüm sağlar. 
Yumuşak yapısı, kadifemsi bir 
pürüzsüzlük sağlar ve ciltteki 
aşırı yağlanmayı kontrol eder. 
Içinde bulunan özel pigmentleri 
sayesinde, cildin soluk 
görünmesini engeller. Ciltteki 
renk eşitsizlikleri ve kusurları 
gizler. Cildinize doğal görünen bir 
kusursuzluk verir. Minerallerle 
zenginleştirilmiş formülü cildi dış 
etkenlere karşı korur.
 170 TL

419744 
01 Vanilla

419745 
02 Sand

419746 
03 Natural Pair
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ALLIK
Çiçeksi tonları ve hafif 
yapısıyla yanakları nazikçe 
renklendirir. Ince mineral 
yapısıyla uygulama 
kolaylığı sunar.
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PERFECT SKIN 
LIGHTING BLUSH
Formülünde bulunan mineraller 
sayesinde cildinizde hafif ve 
sağlıklı bir görünüm oluşturur. 
Ipeksi yapısı ile kolayca cilde 
yayılır. Işıltılı ve sedefli bitiş 
seçenekleriyle sağlıkla ışıldayan 
cildiniz enerjinizi yükseltecek. 
Uzun süre kalıcı formülü ve 
nemlendirici içeriği sayesinde 
her an tazelenmiş ve canlı 
bir görünüm sağlar.
 160 TL

419754 
023 brick red

419755 
024 golden fuchsia
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Çarpıcı bir ifade oluşturmanın 
en etkili yolu; dolgun ve çekici 
dudaklar! Neyse ki sınırsız 
renk ve doku yelpazesine 
sahip rujlarımız ve dudak 
kalemlerimiz ile her gün 
yepyeni çarpıcı bir görünüm 
elde edebilirsiniz.

ÇARPICI DUDAKLAR 
IÇIN IPUÇLARI 

DUDAK KALEMINI 
RUJ GIBI KULLANIN.
Dudak kalemiyle 
dudağınızı 
çerçeveledikten sonra 
içini yine aynı kalemle 
doldurarak pratik bir 
makyaj uygulaması 
yapabilirsiniz.

DUDAĞINIZDAN BIR 
YA DA IKI TON KOYU 
DUDAK KALEMI ILE 
DUDAKLARINIZI 
ÇERÇEVELEYIN.
Rujunuzdan bir ya da iki ton 
koyu renkteki dudak kalemiyle 
dudaklarınızı daha belirgin ve 
dolgun gösterebilirsiniz.

Dudaklar
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UZUN 
SÜRE 

KALICI 
MAT LIKIT 

RUJ
26



STAY MATTE 
LONG-WEAR LIQUID 
LIPSTICK
Yoğun renk veren pigmentleri 
sayesinde istediğiniz etkileyici 
ve çekici dudaklara kolayca 
ulaşırsınız. Dudaklarınızı 
kurutmadan, pürüzsüz bir 
görünüm verir. Üstelik rujun 
mükemmel bir şekilde yayılmasını 
sağlayan aplikatörü ile uygulaması 
çok rahattır. Uygulandıktan sonra 
akma, bulaşma yapmaz, kalıcılığını 
asla kaybetmez. 
 110 TL

LIP PENCIL
Dudak hatlarını belirginleştiren 
dudak kalemi. Kolay sürümü, 
uzun süre kalıcı, yüksek pigmentli 
formülü ile rujunuzun en büyük 
destekçisi yardımcısı.
 60 TL

419733 
010 Tender Terra

419732 
011 Autumn Timber

419731 
012 Fall Rose

419730 
013 Cherry Blossom

419750 
010 Tender Terra

419751 
011 Autumn Timber

419753 
012 Fall Rose

419752 
013 Cherry Blossom
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Tam kapatıcı ve 11 
saate kadar* kalıcı, 
suya dayanıklı ruj ultra 
mat bitiş sunar.

* Tüketici Testi.
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419729 
040 Peach

419728 
045 Cinnabar

419727 
048 Ruby

VELVET MATTE 
LONG-WEAR LIP CREAM
Özel formülü ve kremsi yapısı 
sayesinde tek katla pürüzsüz 
uygulama ve yoğun kapatıcılık 
sağlar. Eşsiz aplikatörü sayesinde, 
dudaklarınıza hacimli ve 
dolgun bir görünüm kazandırır. 
Dudak üzerinde ağırlık, pul pul 
dökülme ve çizgilenme yapmaz. 
Uygulandıktan sonra bulaşma 
yapmaz ve kalıcılığını kaybetmez. 
Iddialı renkler ile dolgun ve dikkat 
çekici dudaklar elde etmek için 
özel olarak tasarlandı. 
 110 TL
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ONLINE SİPARİŞ
SIBERIANWELLNESS.COM


