צבעים של אצולה
מאת :גליה תורן חן

בעולם עמוס במותגים ,בולט לטובה מותג שמצליח להעביר מסר אמיתי ,מותג שהוא דרך חיים.
" SISLEYאיננה חברת קוסמטיקה ,אלא קונספט שלם ומובחן ,חשיבה אחרת על יופי" ,אומר אלכסנדר
קולוניאני ,המאפר הבינלאומי של סיסלי פריז בביקורו בישראל .שיחה על יצירה ,אמנות ויופי מעורר השראה.

ס

מדור אינפורמטיבי

יסלי נולדה בשנת  1976בצרפת למשפחת אצולה בעלת מסורת וידע
נרחב בתחום הקוסמטיקה .ההשראה :עולם הבוטניקה  -כדור הארץ עשיר
בכ 800,000-מינים שונים של צמחים הממתינים שנחקור את התועלות שלהם למין
האנושי.
קונספט ה"פיטו קוסמטיקה" (שימוש בתמציות צמחים בוטאניות במוצרי
קוסמטיקה) שפותח ע"י הרוזן והרוזנת ד'אורננו ,שינה את חייהן של מיליוני
שוחרות טיפוח ברחבי העולם .בסיסלי אין פשרות .המוצרים מושתתים על
הטוב והטהור ביותר בטבע :מהקרם המתוחכם ועד עיפרון האיפור והשפתון,
מהטקסטורה ועד האריזה ,ניכר מגע מרגיע של אצולה.
פיתוח מוצר חדש אורך שנים ,ללא מגבלת זמן ,עד לתוצאה מושלמת.
ההקפדה על הפרטים היא שמניעה את המותג קדימה ,בכל מוצר טמונות
יעילות חסרת תקדים וחדשנות יוצאת דופן.

טיפים למראה המושלם
של SISLEY

איפור כתמונה אימפרסיוניסטית

 - SISLEYעל שם הצייר האימפרסיוניסטי אלפרד סיסלי ,מומחה בציורי טבע
ונוף .עקבות ההשראה האמנותית של המותג ניכרים בכל בחירה  -אמן
האיפור הבינלאומי של סיסלי אלכסנדר קולוניאני ( ,)40נושא דיפלומה בציור
ואמנות ונוסע בעולם חמוש מכחולי איפור ובלוק ציור .קולוניאני ,איטלקי מלא
קסם המתגורר בצרפת מגלה הבנה עמוקה במורפולוגיה (תורת המבנה)
של הפנים ואהבה לצבע ,צורה ומרקם.
כמאפר ראשי בסרטים בינלאומיים ובהפקות אופרה יוקרתיות עבד עם
שחקנים וזמרים ידועי שם ,בתפקידו הנוכחי הוא מעניק תנועה אמנותית
לאיפור של סיסלי ויוצר מראות איפור מהפנטים.
קולוניאלי מסביר" :מוצרי איפור שאינם איכותיים מספיק ,יזיקו למשתמשת.
פגשתי שחקניות שעור פניהן נהרס מהשימוש התכוף במוצרי איפור לא
איכותיים .מרבית אמני האיפור מסתפקים בתוצאה יפה .אני חושב על הטווח
הארוך -כיצד יראה העור של הלקוחה שלי בעתיד .בסיסלי אין מוצרי איפור,
אנחנו יוצרים מוצרי טיפוח עם פיגמנטים".
מגע אחד בפודרה או במייק אפ של סיסלי מבהיר מיד :האיפור הוא ההמשך
הטבעי של קו הטיפוח  -המרקם משיי וקטיפתי ,המריחה נוחה וקלה והאיפור
כמו מלטף ועוטף את עור הפנים בזוהר .שחקניות בינלאומיות כדוגמת סופי
מרסו האייקונית ,מוניקה בלוצ'י החושנית ונטלי פורטמן הנערית כבר התמכרו
למגע ולאיכות .קולוניאני חולק עימן את הטיפים האחרונים ממזוודת האיפור
המהודרת שלו .ההערכה שלהן לסיסלי נובעת מהיכולת של המוצרים להעניק
מראה מושלם וזוהר ללא צורך בהתערבות מלאכותית.

עולם שלם של יופי

קולוניאני מגיע לישראל לאחר ביקור ארוך בסין ,שם הפיץ את תורת האיפור
ב 12-ערים שונות בשלושה שבועות .בין המדינות הרבות שהוא פוקד ,מציין
האמן את יפן כמעוררת השראה" :סטייליסטים יוצרי מגמות אופנה מתבוננים
באופנה היפנית ומתכתבים עימה .באביב -קיץ הקרוב יבלוט מראה פנטזיה
המשלב את הצבעוניות העזה של שנות ה 80-עם השראה יפנית".
הנשים הישראליות מזכירות לקולוניאני את בנות משפחתו מטוסקנה:
"אנחנו חולקים אזור ים תיכוני ,שטוף שמש ,עשיר בצמחיה ובאור .לכן ,יופי
ישראלי הוא חם ומקרב לבבות .החיבוק ,המגע ואהבת המולדת משותפת
לאיטלקים ולישראלים".

מוצרים שמדברים בעד עצמם

בשקט ,ללא רעש פרסומי ושיווקי הפכו מוצרי סיסלי לקלאסיקה בתחום היופי.
במגוון החברה שפע מוצרים לטיפוח העור הפועלים בעדינות וביעילות בזכות
תמציות הצמחים והשמנים החיוניים .מוצרי האנטי אייג'ינג של החברה ,כדוגמת
סדרת הסיסליה הפכו לשם דבר בעולם הקוסמטיקה.
כמי שהנחילו לנשות העולם את חשיבות השימוש בסרום (תמצית מרוכזת
של מרכיבים פעילים המסייעת לטיפול בעומק העור) ,מחדשים שוב המדענים
של סיסלי עם סרום ממצק ומעצב לקווי המתאר של הפניםSISLYA GLOBAL -

 .FIRMING SERUMהנוסחה החדשה מעניקה נפח לאזור הלחיים ובה בעת מחטבת
ומגדירה מחדש את קו הלסת ואת מבנה הפנים של הנעורים.
קו הבשמים היוקרתי ומוצרי האיפור האציליים מאפשרים ללקוחה להמשיך בטבעיות
את שגרת היופי שלה .הבסיס לאיפור -המייק אפ הוא תכשיר האיפור החשוב
ביותר ,כיוון שהוא בא במגע עם שטח נרחב של העור .לאחרונה הושקה גרסה
קומפקטית ,נוחה לנשיאה למייק אפ הבוטניPHYTO TEINT ECLAT COMPACT .
המעניק מראה קורן לעור באופן מידי .מרקם הקרם המינראלי שלו הופך אותו
לאידיאלי אפילו לעור יבש.
אפילו במוצרים בהם נראה כי אין מה לחדש ,מצליחה סיסלי להפתיע.
קולקציית עפרונות העיניים של המותג ,זכתה בהכרה עולמית  -עפרונות הדגל
 PHYTO KOHL PERFECTמאפשרים יצירת מראה מעושן בקלות בזכות ספוגית
הטשטוש .הנוסחה מעודנת כל כך עד שהיא מתאימה למרכיבות עדשות מגע
ולעיניים רגישות .הגרסה הנוצצת של העפרונות מגיעה עם עיטור של אבן
סברובסקי ,PHYTO KOHL STAR ,הוא עיפרון עשיר במינרלים וחלקיקי אבני חן
זוהרות שמאירות את העיניים.
הקונספט המנצח של סיסלי משתלב נפלא עם האקלים הדורסני בארצנו
בקטנטונת וגורם לנו לחשוב מחדש על כל מוצר שבא במגע עם העור שלנו.
 במהלך ביקורו בישראל ,זכינו לצפות מקרוב בעבודתו של אמן האיפור שלסיסלי אלכסנדר קולוניאני ,בהפקת האופנה עם שירלי בוגנים המציגה מראות
ערב תוכלו להתרשם ממגע הקסם שלו.

• הכנת העור היא המפתח לאיפור עמיד
שנראה מצוין ,הקפידי על ניקוי ,לחות והזנה
איכותיים.
• קרם יום איכותי צריך להעניק לך הגנה
ממשית מפגעי הסביבה שהם האויבים
הגדולים של העור ,ALL DAY ALL YEAR -הוא
מוצר מנצח המגן על גרעין התא מפני
פגיעת השמש והסביבה .מומלץ לכל גיל,
בכל עונה ,כל השנה.
• במסגרת הכנת העור מומלץ להשתמש
בתכשיר תיקוני מקדים למריחת המייק
אפ ,INSTANT PERFECT SISLEY -הופך את עורך
מעייף למושלם תוך שניות .הוא ממלא
קמטוטים ומטשטש נקבוביות בזכות תמציות
פפטידים של סויה.
• להחייאת המראה בשניות ,נסי את
 -SiSLEY PHYTO TOUCHצלליות המגע הקסומות
של סיסלי במרקם קרם -אבקה המיועדות
להחייאת והארת אזורי הלחיים ,העפעפיים
והשפתיים.
• המעבר ממראה יום למראה ערב יכול
להתבצע בשניות ,הוסיפי עיפרון זוהר,
אייליינר ומסקרה ותגלי מראה מלא
עוצמה.
• בסיס האיפור הוא החשוב ביותר למראה
מושלם -השקיעי במייק אפ ,פודרה וקונסילר
איכותיים.
• הקונסילר הוא ידידה הטוב ביותר של כל
אישה פעילה ,השתמשי בו בכל מקום שבו
ניכרת עייפות או כהות בעור.
• הקדישי מחשבה והקשבה לבחירת איכות
מוצרי האיפור שלך ולא רק לצבעים.
מוצרי הטיפוח של סיסלי ישפרו את עורך,
מוצרי האיפור ישדרגו את חייך!
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סדרת הדגל של סיסלי "סיסליה"

