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MINERAL COMPACT FOUNDATION
Met hoogwaardige mineralen

Geeft de huid een gelijkmatige, matte en tegelijkertijd 

natuurlijke afwerking

De dekkracht kan naar wens gevarieerd worden van licht 

tot intensief

In de mooie poederdoos met geïntegreerd spiegeltje en 

kussen is het een handige en snelle ‘mooimaker’ voor 

onderweg, om de teint weer op te frissen

Beschermt tegen stressvolle omgevingsfactoren en heeft 

een harmoniserende werking, voor een gelijkmatig, rustig 

huidbeeld

Met Aziatische waternavel, echinacea, vitamine E en 

rozemarijnextract

Met uv-filters

Vrij van oliën, wassen, siliconen, parabenen en parfum

De Mineral Compact Foundation combineert het matterende effect van een poeder met de 

dekkracht van een klassieke foundation. De zijdezachte textuur bevat hoogwaardige mineralen 

en werkzame stoffen zoals zink, magnesium, vitamine E en rozemarijnextract. Ze beschermt 

de huid en zorgt voor een gelijkmatige, zachte gematteerde afwerking. Vrij van wassen, oliën, 

siliconen, parabenen en parfum. Ook geschikt voor de gevoelige huid.

TOEPASSINGSGEBIED

teint, gezicht

MAKE-UP TECHNIEK

gelijkmatige huid, foundation 

aanbrengen, camoufleren, 

camoufleren, materen

DEKKINGSKRACHT

variabel
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HUID TYPE:

vette huid (sicca), vette huid (oleosa), gemengde huid 

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

HUID CONDITIE:

onreine huid, huid met grove poriën

VOEDENDE EIGENSCHAPPEN: licht

TEXTUUR: poeder

Neem de foundation op met het bijgeleverde kussen of een poederborstel en breng hem aan 

op de huid. Herhaal het proces indien nodig voor een grotere dekkracht. Laat rond de ogen 

een groot deel van de huid vrij. Gebruik hier bij voorkeur de passende Illuminating Concealer.

Opmerking: gebruik de foundation alleen droog.

Pro fes s ione le  t i p

Ideaal als ongecompliceerde foundation voor onderweg en tijdens de zomermaanden. Perfect 

voor jongere klanten en mannen.

Produc tvar i an ten

Item Nr. 55419 | Mineral Compact Foundation 19 Honinggeel | 10 gram

Item Nr. 55459 | Mineral Compact Foundation 59 Roze beige | 10 gram

Item Nr. 55480 | Mineral Compact Foundation 80 Kasjmier | 10 gram

TOEPASSING
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