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BLUSHER
Voor de modellering en vormgeving van het gezicht

Verschaft een gezonde, frisse teint en benadrukt de 

natuurlijke gezichtscontouren

Hoge kleurglans garandeert een intensieve kleurafgifte en 

zorgt voor individuele effecten: nu eens zacht, dan weer 

intensief – helemaal volgens uw eigen wensen

Ideaal voor de modellering en vormgeving van het gezicht, 

ook als oogschaduw te gebruiken

De zijdezachte lichte poedertextuur is fluweelachtig in het 

gebruik en laat een aangenaam huidgevoel achter

Blijft lang zitten

Parfum- en parabenenvrij

Het zijdezachte poederrouge is perfect geschikt voor modellering en vormgeving van het 

gezicht. De zachte textuur kan eenvoudig en nauwkeurig aangebracht worden en zorgt voor 

een frisse en stralende teint.

HUID TYPE:

gemengde huid (oleosa), gemengde huid (sicca), normale 

huid, droge huid, vette huid (oleosa), vette huid (sicca)

TOEPASSINGSGEBIED

ogen, gezicht, teint

MAKE-UP TECHNIEK

ogen accentueren, 

contouring

DEKKINGSKRACHT

medium
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VOEDENDE EIGENSCHAPPEN: licht

TEXTUUR: poeder

Neem het poeder op met een rougepenseel en breng het aan op de wangen. Neem het 

poeder bij gebruik als oogschaduw op met een oogschaduwkwast of -applicator en breng het 

op het ooglid aan. Bij het aanbrengen van rouge speelt de vorm van het gezicht een 

doorslaggevende rol. Bij een hoekige gezichtsvorm wordt de blusher iets onder de 

jukbeenderen aangebracht. Dit maakt de wangen zachter. Om een rond gezicht optisch 

smaller te doen lijken, brengt u de blusher diagonaal aan van de slapen tot de mondhoeken 

onder de jukbeenderen. Bij een ovaal gezicht brengt u de blusher horizontaal aan op het 

hoogste deel van de jukbeenderen. Hierdoor blijft de smalle vorm van uw gezicht behouden.

Pro fes s ione le  t i p

Voor een snelle make-up worden kleine rougeaccenten met een zeer zachte kleurintensiteit 

aangebracht op het voorhoofd, de kinpunt en op de wenkbrauwbotten.

Produc tvar i an ten

Item Nr. 54402 | Blusher 02 Abrikoos | 2,8 gram

Item Nr. 54430 | Blusher 30 Perzik | 2,8 gram

Item Nr. 54456 | Blusher 56 Felroze | 2,8 gram

Item Nr. 54458 | Blusher 58 Zalm | 2,8 gram

TOEPASSING
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