THE BRAND

EMITE MAKE UP

BY ARTISTS FOR ARTIST

Emite Cosmetics is een natuurlijke make-up lijn die zuivere
mineralen en pigmenten bevat, zonder conserveringsmiddelen
en een verzachtende werking hebben op de gevoelige huid.
Na non-infasieve beautybehandelingen is Emite perfect
aan te brengen op de dan gevoelige huid. Emite geeft het
gezicht een natuurlijke glow en egaliseert de oneffenheden.
Als extra pluspunt beschikt Emite over zuivere mineralen
en

beschermende

eigenschappen

tegen

schadelijke

invloeden van de zon. Ook is aan anti aging gedacht d.m.v.
de regenererende ingrediënten die zijn toegevoegd. Het
werkt niet verstoppend op de huid en veroorzaakt geen
acne. Millesis is bijv. een formule met korenbloem dit werkt
ontstekend remmend en is verwerkt in de Liquide foundation
te verkrijgen in 8 tinten. Fijn dat Emite cosmetics een lijn heeft
ontwikkeld die je niet alleen laat stralen maar ook nog eens
zeer verzorgend werkt voor de huid.

Diervriendelijke, veganistische make-up
Exclusieve bekroonde formules

GEMICRONISEERD PIGMENT
Om aan de hoogste eisen te voldoen, gebruikt Emite in veel
van de producten gemicroniseerde pigmenten. Zij zijn er
zeker van dat gemicroniseerde pigmenten veel makkelijker
is om mee te werken en dat dit ook de het beste uiteindelijke
resultaat levert. Door deze bewerking hebben deze poeders
bijna geen ‘fall-out’ meer. Emite produceert daarnaast ook
“pure pigments”, zonder enige ﬁllers of andere toevoegingen.

SOCIALE
VERANTWOORDELIJKHEID
EN VRIENDEN

GEMAAKT IN EUROPA

ALLES IN EEN

OCTROOI FORMULES

Microniseren houdt in dat het pigment door middel van
een speciale techniek versteven wordt. Deeltjes van het
pigment worden onder hoge druk door een cilinder gevoerd,
waardoor er een soort centrifugale roering op gang komt.
De deeltjes komen tegen elkaar aan en worden afgebroken
in kleinere deeltjes. Vervolgens worden deze elementen
dankzij een vacuüm functie opgevangen, waarna men een
gemicroniseerd product overhoudt. Deze technologie is veel
meer geavanceerd dan de traditionele technieken die nog

DIERPROEFVRIJ

VEGAN-FRIENDLY

BEKROONDE
PRODUCTEN

SCANDINAVISCH DESIGN

steeds door andere bedrijven worden gebruikt om pigment
te bewerken.
Zij hebben ervoor gekozen om samen te werken met de
internationale marktleider op dit gebied, het Zwitserse
bedrijf Micro-Macinazione, om onze pigmenten te laten
microniseren. Micro-Macinazione bewerkt al sinds de jaren
‘70 pigment en gebruikt vandaag de dag de allernieuwste
technieken wat betreft het microniseren hiervan.

FACE

BASE PRIMER

BASE PRIMER

FOUNDATION PRIMER

FOUNDATION PRIMER

DIAMOND HEART

RED CORAL

DRY/NORMAL SKIN

OIL BLOCKING

De Diamond Heart basisprimer geeft uw huid een gezonde gloed met een

De Red Coral basisprimer is het perfecte “combinatieproduct” – hydraterende

EMU Mineral Foundation Primer voor de droge en normale huid creëert de

Speciaal ontwikkeld voor een vette huid en acne. De lichtreflecterende

gladder effect. De primer kan zelfstandig worden gebruikt om een gloedeffect

crème en primer in één. De Red Coral basisprimer hydrateert, zorgt voor een

beste basislaag voor een langdurig, natuurlijk resultaat. De transparante

eigenschappen van het product camoufleren fijne lijntjes en diepe poriën, en

te creëren, of als primer worden aangebracht onder uw foundation/BB Cream.

zachte, egale huid, verbergt tekenen van veroudering, vermindert roodheid en

formule trekt snel in de huid en camoufleert zo alle oneffenheden en droge

absorberen overtollig huidvet. Aanbrengen na hydraterende crème en vóór

camoufleert pigmentvlekken. Red Coral basisprimer werkt voor alle leeftijden,

plekken. Aanbrengen na hydraterende crème en vóór foundation. EMU

foundation. EMU Mineral Foundation Primer – Matterend creëert de beste

huidtypen en -tinten.

Mineral Foundation Primer bevat SEPILIFT DPHP, dat een bewezen anti-

basislaag voor een langdurig, natuurlijk resultaat. Deze primer bevat SEPILIFT

verouderingseffect heeft.

DPHP, dat een bewezen anti-verouderingseffect heeft.

Diamond Heart basisprimer bevat een speciale kleurcorrigerende
pigmentsamenstelling die voor een gelijkmatige huidskleur zorgt en een
corrigerend effect heeft. De goudkleurige lichtreflecterende deeltjes geven de

Het belangrijkste bestanddeel van Red Coral basisprimer is rode koraal.

huid een gezonde gloed en glans.

Rode koraal is rijk aan mineraalzout. Het bevordert celvernieuwing en

Belangrijke ingrediënten zijn arganolie en jojoba – beide bekend om hun

Het belangrijkste ingrediënt is silica. Silica is een natuurlijk wit mineraal dat

hydrateert de huid. De zachte, gladde textuur is het gevolg van de combinatie

voedende eigenschappen. EMU Foundation Primer bevat daarnaast de

overtollig huidvet doeltreffend absorbeert. Silica helpt het product over de

van hoogwaardige technologische bestanddelen die samenwerken om

vitaminen C en E, die een kalmerend effect hebben en de huid beschermen

huid te 'glijden' en vergemakkelijkt het aanbrengen. EMU Foundation Primer

hyperpigmentatie en roodheid te corrigeren.

met antioxidanten.

bevat daarnaast ook de vitaminen C en E, die de huid beschermen met

VERLICHTEND

100% VEGAN

PIGMENT CORRECTING

DIERPROEFVRIJ

DEMPT ROODHEID

100% VEGAN

ANTI VEROUDERINGS

VRIJ VAN PARABENEN EN PARFUM

DIERPROEFVRIJ

HYDRATEREND

100% VEGAN
DIERPROEFVRIJ

antioxidanten, en rozenbottelolie en jojoba, die een reinigend en kalmerend
effect hebben.

OIL-BLOCKING

100% VEGAN

ANTI VEROUDERINGS

DIERPROEFVRIJ

EMU MINERAL FOUNDATION

MILLESIS ACTIVE FOUNDATION™

SPF 15

BESCHIKBAAR IN 8 KLEUREN

EMU Mineral Foundation is de perfecte keuze voor

Millesis Active Foundation is een verfijnde, zijdezachte foundation

mensen met een gevoelige huid en voor diegenen

die een gezond en natuurlijk resultaat oplevert. Millesis Active

die alleen natuurlijke ingrediënten en pure mineralen

Foundation trekt snel in de huid en corrigeert zo oneffenheden en

willen gebruiken. EMU Mineral Foundation is zeer

fijne lijntjes. De versterkende ingrediënten beschermen, helpen de

eenvoudig aan te brengen en glijdt gelijkmatig over

huid te herstellen, en houden de vochtigheidsgraad van de huid

de huid. Het biedt bovendien fysieke zonscherming tot

op peil. Het resultaat is een gelijkmatige en perfect gladde huid.

SPF-15.
Millesis® Active Moisture Foundation biedt UVA- en UVB-

BEVAT SLECHTS 7 INGREDIËNTEN
• Titaandioxide – zonbescherming
• IJzeroxide – om het product kleur te geven
• Zinkoxide – beschermt en voedt
• Mica – laat de huid stralen
• Aloë vera – kalmeert de huid
• Jojoba – verzacht en hydrateert
• Kaolien – een klei die huidvet absorbeert
EMU Mineral Foundation gebruikt een minimum
aantal ingrediënten om een product te leveren dat zo
huidvriendelijk mogelijk is. EMU Mineral Foundation
bevat voornamelijk mineralen die een genezend
en voedend effect hebben. Het is perfect voor de
gevoelige huid of als behandeling na cosmetische
chirurgie. De ingrediënten aloë vera en jojoba
verzachten, herstellen en voeden de huid, terwijl
kaolien (of chinaklei) vettige plekken voorkomt.

SPF 15

DIERPROEFVRIJ

100% NATURAL
INGREDIENTS

100% VEGAN

bescherming – SPF15.

BESCHIKBAAR IN 8 KLEUREN:

Het belangrijkste ingrediënt van Millesis is een nieuw, innovatief en
gepatenteerd ingrediënt met een anti-verouderingseffect dat uw
huid een perfect gladde en gezonde uitstraling geeft. De Millesis
foundation bevat onder andere korenbloemextract, dat bekend
staat om zijn ontstekingsremmende en antibacteriële werking.

ANTI VEROUDERINGS

DIERPROEFVRIJ

VRIJ VAN PARABENEN
EN PARFUM

100% VEGAN

KLEUREN:

ACTIVE EYE LIGHT™

BB CREAM
BESCHIKBAAR IN 3 KLEUREN

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

BB CREAM – RED CORAL is de perfecte combinatie van huidverzorging

Millesis Active Eye Light is zeer doeltreffend in het verminderen van

en make-up. De lichte basis verzacht, camoufleert oneffenheden,

verouderingstekenen en helpt donkere kringen zo veel mogelijk te camoufleren.

hydrateert, en zorgt voor een mooie, gelijkmatige teint. Bovendien biedt

De hoogwaardige formule van Millesis verstevigt de huid en werkt tegelijkertijd

het SPF-20 bescherming tegen de schadelijke stralen van de zon.

kleurcorrigerend, wat zorgt voor een stralende, gezonde aanblik.

BB CREAM RED CORAL biedt fysieke UVB en UVA zonbescherming –

Het unieke, innovatieve bestanddeel Millesis maakt de huidbarrière sterker en

SPF-20

weerbaarder. Het stimuleert de huid om collageen aan te maken en maakt het gebied
rond de ogen lichter. De combinatie van rijst-rozenolie en arnica-extract, bevordert de

Red Coral BB Cream/Foundation is een geweldige mix van alle

circulatie in de huid door zijn antioxiderende eigenschappen.

goede dingen die de natuur ons te bieden heeft. Rode koraalmelk en
plantaardige ingrediënten zorgen voor efficiënte hydratatie en voeding
van de huid. Rode koraal is rijk aan mineraalzout, dat celvernieuwing
bevordert en de huid hydrateert. Dit is gecombineerd met hyaluronzuur,

ANTI VEROUDERINGS

100% VEGAN

VRIJ VAN PARABENEN EN PARFUM

DIERPROEFVRIJ

dat ook tekenen van veroudering vertraagt en helpt om de
vochtigheidsgraad van de huid op lange termijn op peil te houden.

REHYDRATEERT

PLANTAARDIG

SPF 20

DIERPROEFVRIJ

HOE BRENGT U HET AAN?

HOE BRENGT U HET AAN?
Begin met een beetje en breng geleidelijk meer aan. Gebruik een borstel of uw
vingertoppen om het product in de huid te blenden. Om donkere kringen onder de
ogen te camoufleren moet Active Eye Light zowel in een driehoek als in de ooghoek
worden aangebracht. Het is ook perfect om als highlighter aan te brengen op andere
delen van het gezicht, zoals de neusbrug, jukbeenderen of kin.

Breng een kleine hoeveelheid BB cream/foundation aan op het
voorhoofd, de neus, kin en wangen. Blend vanaf het midden van het
gezicht naar buiten. Gebruik daarvoor een borstel, sponsje of uw vingers.

KLEUREN:

KLEUREN:

TOTAL COVERAGE FOUNDATION / CONCEAL
BESCHIKBAAR IN 15 KLEUREN
Total Coverage Foundation/Concealer is een op crème gebaseerde foundation
die volledige dekking geeft. De romige, gladde samenstelling trekt snel in de
huidstructuur. Het resultaat is een gelijkmatige huidskleur met een perfecte,
gladde afwerking. TCC is waterproof en zal gedurende de hele dag hetzelfde
mooie resultaat behouden.
Om een lichtere basislaag te creëren, kan TCC eenvoudig worden gemengd met
een vloeibare foundation.
Total Coverage Foundation/Concealer bevat heilzame oliën die de huid
verzachten en beschermen.
Avocado, jojoba en abrikoos verzachten en beschermen, terwijl rozenbottelolie
huidirritaties zoals acne en eczeem tegengaat en verlicht. Rozenbottelolie zorgt
er bovendien voor dat grove poriën kleiner worden en de kans op acnelittekens
vermindert.

VOLLEDIGE DEKKING
VERZORGENDE

KLEUREN:

100% VEGAN
DIERPROEFVRIJ

BB HIGHLIGHTING PEN

CONCEALER PENCIL

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

BB Highlight Pen is het perfecte highlight-product dat gemakkelijk en

Het Concealerpotlood camoufleert en neutraliseert acne,

effectief de gebieden rond de ogen, jukbeenderen en neusbrug benadrukt

pigmentveranderingen en donkere kringen onder de ogen. Het handige

en lichter maakt. Deze praktische pen maakt precieze en exacte dosering

potlood maakt het gemakkelijk om op lastig te bereiken plekken te komen,

mogelijk, waardoor het risico op vegen vermindert. De BB Highlight Pen is ook

zoals de neusgaten en de binnenhoek van het oog. De verzachtende en

perfect als oogschaduwprimer. De kleuren zijn zacht en neutraal, en geschikt

voedende oliën zorgen voor een glad en fluweelachtig gevoel, terwijl de

voor de meeste huidtinten. De kleur ALMO heeft een roze ondertoon.

antibacteriële ingrediënten acne tegengaan.

ANTI VEROUDERINGS

100% VEGAN

VITAMINE E EN C

HYDRATEREND

DIERPROEFVRIJ

VRIJ VAN PARABENEN EN
PARFUM

ONTSTEKINGSREMMEND

DIERPROEFVRIJ

KLEUREN:
KLEUREN:

MICRONIZED PRESSED POWDER
CORRECT & CONCEAL
ORANJE - GEEL - BEIGE
Correct & Conceal is een hooggepigmenteerde concealer die de kleur van
minder gewenste oneffenheden in de huid camoufleert en corrigeert,
zoals donkere kringen onder de ogen, zichtbare bloedvaatjes en andere
verkleuringen. Correct & Conceal voorkomt ook droge huid, fijne lijntjes en
rimpels.

SESAME SEEDS

HD

Micronized Pressed Powder is een ongeparfumeerd, transparant compact

HD – Silica Setting Powder is een transparant, los poeder dat efficiënt de

poeder dat op doeltreffende wijze de foundation fixeert en tegelijkertijd

(ongekleurde) doffe huid tegengaat en alle soorten basismake-up fixeert. De

overtollig huidvet absorbeert. Dit resulteert in een zijdezachte, gave teint die

huid ziet er stralend en glad uit dankzij de geweldige combinatie van silica,

een gebruiksvriendelijke basis vormt voor andere make-uptoepassingen. De

rozemarijn en zonnebloem. De huidverzorgende ingrediënten rozemarijn en

kleur SESA is geschikt voor een extra lichte huid.

zonnebloem helpen om de huid te voorzien van een gezonde hoeveelheid
vitaminen, terwijl silica overtollig huidvet absorbeert en fijne lijntjes en grove

De fluweelzachte formule geeft een natuurlijk, gelijkmatig resultaat, terwijl het

Oranje - neutraliseert blauwe tinten zoals donkere kringen en blauwe plekken.
Geel - neutraliseert roodheid, zoals bloedvaatjes rond de neusgaten en
oogleden.
Beige - dient als een mengkleur en highlighter/oogschaduwprimer.

JAPAN VAX - KALMEERT DE
DROGE EN GEÏRRITEERDE HUID

WATERBESTENDIG

JOJOBA EN ZONNEBLOEMOLIE

DIERPROEFVRIJ

SILICA SETTING POWDER

poriën minimaliseert. Silica is ook verzorgend en zacht voor de huid.

mineraal mica een camouflerend effect heeft.
HD – Silica Setting Powder is rijk aan vitaminen en wordt gemaakt van

EGALISEERT

DIERPROEFVRIJ

ABSORBEREND

100% VEGAN

BESCHIKBAAR IN 4 KLEUREN:

natuurlijke ingrediënten. Silica Setting Powder bevat rozemarijnextract en
zonnebloemolie die rijk is aan antioxidanten en de vitaminen B en C. Een
van de meest effectieve hydraterende bestanddelen in de formule is Caprylyl
Glycol, dat op natuurlijke wijze uit kokosnoot wordt gewonnen. Caprylyl Glycol
heeft het unieke vermogen om vocht voor langere tijd vast te houden en heeft
bovendien een antimicrobiële, huidbeschermende werking.

ABSORBEREND

DIERPROEFVRIJ

HOUDT VOCHT VAST

100% VEGAN

CHEEK

NATURAL SHIMMER

MINERAL SHIMMER

DIAMOND HEART STROBE CREAM

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

Diamond Heart Strobe Cream geeft uw huid een prachtige glans met een

EMU Mineral Shimmer is de perfecte keuze voor mensen met een gevoelige

parelachtig effect. De parelachtige, lichtreflecterende formule trekt snel in de

huid en voor diegenen die alleen natuurlijke ingrediënten en pure mineralen

huid en zorgt voor een prachtige, gezonde glans.

willen gebruiken. EMU Mineral Shimmer kan worden gemengd met EMU

CREME
DIAMOND HEART

Mineral Foundation of olie, of in geconcentreerde vorm worden aangebracht

GLANZEND EFFECT
ANTI-AGE

DIERPROEFVRIJ
100% VEGAN

op de wangen en het decolleté.
EMU Mineral Shimmer bevat mineralen die een genezend en voedend
effect hebben. Het is perfect voor de gevoelige huid of als behandeling na

HOE BRENGT U HET AAN?
Breng aan onder de foundation voor een natuurlijke schittering of als
afwerking voor een sterkere highlighter. Breng Diamond Heart Strobe Cream
aan op het hoogste punt dat u lichter wilt maken; op de jukbeenderen, op de

cosmetische chirurgie.

GLANZEND EFFECT

DIERPROEFVRIJ

100% NATUURLIJK

100% VEGAN

neus, in de binnenhoek van het oog en boven de lipcontour. Diamond Heart
Strobe Cream kan geblend worden met uw foundation om uw basislaag een
natuurlijke gloed te geven.

KLEUREN:

GLOW
DIAMOND HEART

Diamond Heart Crème geeft uw huid een prachtige glans met een

Diamond Heart - GLOW geeft de huid een weelderige, mooie en gezonde

parelachtig effect. Het kan worden gebruikt als primer voor Pure Pigments,

glans. Het glanzende parelpigment verspreidt zich mooi op de huid en heeft

oogschaduw of highlighter. De zachte formule is ook uitermate geschikt

een natuurlijk highlighter effect. Diamond Heart - GLOW is de beste keuze

voor de lippen. Meng met Emite's Pure Pigment, een kleur naar keuze, en

voor het creëren van een perfecte schittering. Het wordt aangebracht op de

gebruik het als lippenstift. Diamond Heart Crème verandert elk product in een

hoogste punten van het gezicht, zoals de jukbeenderen, kin en neusbrug. Het

langdurige, waterproof make-up. Om de nieuwste trend, glass skin, te creëren

is ook uitermate geschikt om onder de wenkbrauwen en boven de lipcontour

brengt u Diamond Heart Crème tegelijk aan met uw foundation.

aan te brengen.

Diamond Heart Crème bevat een samenstelling van verschillende soorten was.

Diamond Heart Glow bevat heilzame, voedende oliën. Deze ingrediënten

Deze zorgen er samen voor dat het product waterproof en voedend is. Het

verstevigen de huid en stimuleren celvernieuwing. Dit uitstekend ontwikkelde

glanseffect versterkt pigmenten en geeft de huid een vitale gloed.

glanspigment zorgt voor een gladde, aangename afwerking met een luxe

NATURAL SHIMMER

100% VEGAN

WATERBESTENDIG

DIERPROEFVRIJ

touch.

STROBING-EFFECT

100% VEGAN

VRIJ VAN PARABENEN EN PARFUM

DIERPROEFVRIJ

MINERAL BLUSH

MICRONIZED POWDER BLUSH

BESCHIKBAAR IN 4 KLEUREN

BESCHIKBAAR IN 5 KLEUREN

EMU Mineral Blush is de perfecte keuze voor mensen met een

Micronized Powder Blush is de perfecte keuze voor het creëren van

gevoelige huid en voor diegenen die alleen natuurlijke ingrediënten

hoge jukbeenderen en een warme gloed in uw gezicht. De formule

en pure mineralen willen gebruiken. EMU Mineral Blush is zeer

is gemicroniseerd en heeft een gereguleerde hoeveelheid pigment,

eenvoudig aan te brengen en glijdt gelijkmatig over de huid. Het

waardoor het product gemakkelijk kan worden aangebracht. De

biedt bovendien fysieke zonscherming tot SPF-15.

blush verspreidt zich gelijkmatig en netjes over de jukbeenderen en
geeft de huid een prachtige teint. De kleur MAGN is geschikt voor

Bevat slechts 6 ingrediënten

een lichte tot middellichte huid.

• Titaandioxide – zonbescherming

Micronized Powder Blush bevat het lichtreflecterende mineraal mica.

• IJzeroxide – om het product kleur te geven

Dit mineraal geeft de huid glans en heeft een camouflerend effect op

• Mica – laat de huid stralen

oneffenheden.

• Aloë vera – kalmeert de huid

NATUURLIJKE GLANS

• Jojoba – verzacht en hydrateert

100% VEGAN

DIERPROEFVRIJ

RED LIKE FIELDS OF
CLARKIAS

FADED COSMOS
FLOWERS

• Kaolien – een klei die huidvet absorbeert
EMU Mineral Blush bevat mineralen die een genezend en

KLEUREN:

voedend effect hebben. Het is perfect voor de gevoelige huid of als
behandeling na cosmetische chirurgie.

SPF 15

KLEUREN:

100% NATUURLIJK
DIERPROEFVRIJ
100% VEGAN
MORNING MAGNOLIA
BLOSSOMS

CHRYSANTHEMUM BLUSH

SOFT PINK ASTILBES

ARTIST COLOUR POWDER BLUSH

TAN BOOSTER BRONZER

BESCHIKBAAR IN 20 KLEUREN

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

Artist Colour Powder Blush geeft kleur en vorm aan de wangen. De

Met Tan Booster Bronzer kunt u veilig bruinen terwijl u geniet

rijkelijk gepigmenteerde formule kan eenvoudig op de huid worden

van een onberispelijke, perfecte make-up! Tan Booster Bronzer

aangebracht en zorgt voor een perfecte afwerking van uw make-up.

is een praktisch combinatieproduct: een bronspoeder en

De kleur TULI is zacht bruinroze en volledig mat. Deze is geschikt voor

zonnebrandbescherming in één. Dankzij de toevoeging van SPF

een middellichte huid.

10 helpt het product u om geleidelijk een bruine kleur te krijgen
terwijl u tegelijkertijd beschermd bent tegen de schadelijke stralen

Artist Colour Powder Blush is ontwikkeld voor de gevoelige huid en

van de zon. Tan Booster Bronzer kan het gemakkelijkst worden

bevat absoluut geen olie, nikkel, metaal, parabenen of parfum. Artist

aangebracht met een groot poederpenseel. Het kan over het

Colour Powder Blush is bovendien volledig glutenvrij. Verkrijgbaar in

hele lichaam worden gebruikt. Het resultaat is een zijdezachte,

zowel matte als glanzende uitvoeringen.

ultragladde huid met een egale bruine kleur. Tan Booster Bronzer

VRIJ VAN NIKKEL

DIERPROEFVRIJ

VRIJ VAN PARABENEN
EN PARFUM

100% VEGAN

bevat geen glansmiddel.
Het actieve ingrediënt is een biochemische verbinding van
natuurlijke stoffen. Het werkt door de productie van melanine
te stimuleren, wat ons bruin maakt. Het bestanddeel Phototan
versnelt en versterkt de natuurlijke pigmentatie van de huid, terwijl

BEST SELLERS:

het de huid tegelijkertijd beschermt. Tan Booster Bronzer bevat ook
distel en smeerwortel, die een kalmerend effect op de huid hebben.

KLEUREN:

SPF 10
VRIJ VAN PARABENEN EN PARFUM
DIERPROEFVRIJ
100% VEGAN

STAY STRONG LIKE
CARPINUS

PALE WHEATS

PINK LIKE PROUD
PETUNIAS

SUBTLY RED TULIP

SUMPTUOUS
INCARVILLEA

HOE BRENGT U HET AAN?
Tan Booster Bronzer kan het gemakkelijkst worden aangebracht
met een groot poederpenseel. Breng de bronzer aan in de vorm van
het getal 3: op het voorhoofd, de jukbeenderen en de kaaklijn. Tan
Booster Bronzer kan over het hele lichaam worden gebruikt.

SUNFLOWER STANDS TALL

ALMONDS

EYE

KLEUREN:

KLEUREN:

MICRONIZED EYE SHADOW

HIGH SHINE EYE SHADOW

BESCHIKBAAR IN 49 KLEUREN

SUN-DRIED AMARANTS BECOME
GOLDEN

Micronized Eye Shadow geeft de oogleden een
fluweelzachte touch met een mooie glans of een
prachtige matte afwerking. De oogschaduw is
gemakkelijk in gebruik en hooggepigmenteerd,
waardoor het eenvoudig aan te brengen is.
De ingrediënten van Micronized Eye Shadow
zijn zorgvuldig gekozen op hun geschiktheid
voor gebruikers die gevoelige ogen hebben,
contactlenzen dragen, of allergisch zijn voor nikkel.
Micronized Eye Shadow is verkrijgbaar in zowel
matte als glanzende uitvoeringen. Het product kan
zowel droog als nat worden gebruikt.
Micronized Eye Shadow bevat absoluut geen olie,
nikkel, metaal, parabenen of parfum.

High Shine Eye Shadow geeft een diep en intens
glanzend effect
De metaalachtige gloed is uniek voor High Shine
Eye Shadow. Een voor de hand liggende keuze
voor iedereen die graag creatief is met make-up.
Meng verschillende kleuren om uw eigen, unieke,
creatieve kleurenpalet te creëren.
De voedende sojaolie zorgt ervoor dat de
oogschaduw zacht aanvoelt en maakt het
gemakkelijk om deze te mengen. High Shine
Eye Shadow trekt snel in de huid en geeft een
waterproof resultaat.

WATERAFSTOTEND
RIJK AAN PIGMENT

DIERPROEFVRIJ

VRIJ VAN NIKKEL

100% VEGAN

DIERPROEFVRIJ
100% VEGAN

ARTIST LASHES MASCARA

ARTIST LASHES MASCARA

DAMSON BLACK

BARK BROWN

Make Up Artist Lashes Mascara is geweldig om uw wimpers lengte en volume

Make Up Artist Lashes Mascara is geweldig om uw wimpers lengte en volume

Long Lash Waterproof Mascara is een zachte mascara voor gevoelige ogen.

te geven. De milde formule is waterproof en met de eenvoudige siliconen

te geven. De milde formule is waterproof en met de eenvoudige siliconen

De mascara geeft u lange, volle wimpers met een diepzwarte kleur. De

applicator kunt u gemakkelijk volle, gescheiden wimpers creëren.

applicator kunt u gemakkelijk volle, gescheiden wimpers creëren.

ergonomische vorm van het penseel maakt het eenvoudig om de mascara

Met Make Up Artist Lashes Mascara kunt u de wimpers hebben waarvan u

Met Make Up Artist Lashes Mascara kunt u de wimpers hebben waarvan u

Mascara is de beste keuze voor gebruikers die een zachte, waterdichte mascara

altijd al hebt gedroomd. Make up Artist Lashes Mascara is volledig parfum-,

altijd al hebt gedroomd. Make up Artist Lashes Mascara is volledig parfum-,

willen die resulteert in volle, lange en gescheiden wimpers met een prachtige

zand- en vezelvrij, waardoor het prima geschikt is voor gebruikers met

zand- en vezelvrij, waardoor het prima geschikt is voor gebruikers met

glans.

contactlenzen of gevoelige ogen.

contactlenzen of gevoelige ogen.

LONG LASH WATERPROOF MASCARA
DAMSON BLACK

wimper voor wimper aan te brengen zonder vegen. Long Lash Waterproof

Long Lash Waterproof Mascara bevat onder andere bisabolol en carnaubawas.

VRIJ VAN VEZELS

VRIJ VAN VEZELS

WATERAFSTOTEND

WATERAFSTOTEND

DIERPROEFVRIJ

DIERPROEFVRIJ

De unieke wasformule is waterproof, verstevigt en geeft een mooie glans,
terwijl bisabolol voedt en beschermt.

OFTALMOLOGISCH GETEST
VRIJ VAN PARABENEN
DIERPROEFVRIJ

KLEUREN:

BROW DEFINER
BESCHIKBAAR IN 5 KLEUREN

LIKE THE SPYNY
FIELD-RUSH

ANDERE 3 KLEUREN:

DRIED OUT
MEADOW-SWEETS

Met Brow Definer creëert u zachte en natuurlijk
mooie wenkbrauwen. De eenvoudige toepassing
te benadrukken en ze een diepere kleur te geven. Voor
het beste resultaat wordt aangeraden het product
aan te brengen met een schuin wenkbrauwpenseel.

en sesamolie. Dit zijn heilzame oliën die zowel

BROW & LASH GEL

LIKE THE SPINY FIELD-RUSH

PETRIFIED RESIN

Met de Precision Brow Pencil kunt u vele verschillende

De perfecte haargel voor wenkbrauwen!

maakt het eenvoudig om een mooie vorm te creëren en

Deze transparante gel plaatst elk

de illusie van een vollere wenkbrauw te creëren. De kleur

haar in de wenkbrauw zodanig dat er

FIEL heeft een beige ondertoon.

een perfecte wenkbrauwvorm wordt

DRIED OUT
BURDOCK BROWN

beschermen als hydrateren.

LIKE THE PECULIAR
GETAPE

gecreëerd. Brow & Lash Gel werkt

De Precision Brow Pencil heeft een speciale geperste

ook goed als transparante mascara,

kern, zowel om de precisie te verbeteren als om een

waarbij het vooral wordt gebruikt om

rommelig resultaat te voorkomen.

DRIED FLOWERS MIGHT BECOME GREY

de natuurlijke kleur van de wimpers

RIJK AAN PIGMENT

DIERPROEFVRIJ

VRIJ VAN NIKKEL

100% VEGAN

te versterken zonder pigment toe te
voegen.
Brow & Lash Gel is niet zwaar en
geeft een natuurlijk resultaat. Het

HOE BRENGT U HET AAN?

kegelvormige penseel vergemakkelijkt

Borstel de wenkbrauw met een wenkbrauwpenseel.

het vormen van wenkbrauwen en zorgt

Begin met aanbrengen op het buitenste, hoogste
deel van de wenkbrauw en werk van daaruit
naar het midden. Wissel af tussen de rechter- en
linkerwenkbrauw en breng aan in de richting van
de haargroei. Fixeer de Brow Definer voor het beste
resultaat met Brow & Lash Gel.

DRIED OUT BURDOC BROWN

vormen aan uw wenkbrauwen geven. Het potlood

helpt u om de natuurlijke vorm van de wenkbrauwen

De belangrijkste ingrediënten zijn citroengras-

PRECISION BROW PENCIL

LIKE UNRIPE HOLLY
FLOWERS

voor de juiste dosering.

LONG-LASTING
100% VEGAN
DIERPROEFVRIJ

LONG-LASTING

100% VEGAN

DIERPROEFVRIJ

HOE BRENGT U HET AAN?
Borstel de wenkbrauwen met het penseel op de dop.
Begin met aanbrengen op het buitenste deel van de
wenkbrauw en werk van daaruit naar het midden in de
richting van de haargroei. Wissel af tussen de rechteren linkerwenkbrauw en breng aan in de richting van
de haargroei. Om volle wenkbrauwen te creëren kunt u
het beste kleine lijntjes omhoog maken. Fixeer de Brow
Definer voor het beste resultaat met Brow & Lash Gel.

DAMSON BLACK

KLEUREN:

PRECISION EYE PENCIL

SPARKLING GYPSOPHILA

SOFT SPIARE BLOSSOMS
PALE

LIGHT GIVING CLOCK
VINES

LIKE THE PECULIAR
GETAPEL

DAMSON BLACK

BORA

BESCHIKBAAR IN 6 KLEUREN

GEL EYELINER

PRECISION EYELINER

De Precision Eye Pencil zorgt voor perfecte nauwkeurigheid wanneer

DAMSON BLACK

u een opvallende oogmake-up wilt benadrukken of creëren. Het

Gel Eyeliner DAMS is gel based eyeliner. The gentle formula is waterproof and

Precision Eyeliner DAMS is een eyelinerpotlood met een viltstiftpunt. Deze

natuurlijke wimperlijn. De formule is zacht en soepel, waardoor hij

adapted for the eye lids sensitive skin. With the product's deep matte pigment

stevige punt maakt het gemakkelijker om het product nauwkeurig aan

the eyes are given a neat contouring with intensity. This enables a large

te brengen. De zachte samenstelling is waterproof en uitermate geschikt

quantity of variations - everything from a discrete eyelash marking to a neat

voor de gevoelige huid van de oogleden. Het resultaat is een perfect matte,

eyeliner with a wing. The result will be a perfectly matt deep black line.

diepzwarte lijn.

Gel Eyeliner is also well suited to be used as an eyeshadow. The gel-based

Het potlood is ook perfect geschikt voor een warm en vochtig klimaat.

is mild en bevat absoluut geen ingrediënten die irritatie kunnen

De Precision Eyeliner DAMS is op waterbasis en zacht voor de huid. Het

op de gevoelige waterlijn van het oog.

DAMSON BLACK

potlood is ook buitengewoon geschikt voor het creëren van een

droogt snel en geeft een waterproof resultaat.
Gel Eyeliner DAMS is water based and gentle to the skin. It dries quickly and
gives a waterproof result.

WATERPROOF

100% VEGAN

VEEGVAST

DIERPROEFVRIJ

Dat is perfect voor het vergroten van kleine ogen en diepliggende
ogen.
De zachte formule is speciaal ontwikkeld voor gevoelige ogen. Het

formula is prefect for blending, as an eyeshadow base and for Smokey eye. The
result will be a waterproof eye makeup which will hold in all weathers.

eenvoudig en perfect te mengen is. De kleur GYPS is helemaal wit.

WATERPROOF

100% VEGAN

VEEGVAST

DIERPROEFVRIJ

veroorzaken. De Precision Eye Pencil kan ook worden aangebracht

ZACHTE FORMULE

DIERPROEFVRIJ

100% VEGAN

HOE BRENGT U HET AAN?
Breng Precision Eye Pencil aan op de wimperlijn en blend of
corrigeer met een wattenstaafje. De zachte formule van dit
oogpotlood is ook perfect om te worden gebruikt als crèmebasis
voor een smokey eye-effect.

KLEUREN:

LIP & CHEEK TINT
WATER-BASED
Met Lip & Cheek Tint kunt u eenvoudig de natuurlijke
kleur van uw wangen en lippen versterken, wat ideaal is
voor diegenen die graag een natuurlijke look willen. Het
rijke pigment dringt door in de huid en zorgt voor een
langdurige, gezonde gloed. Lip & Cheek Tint is eenvoudig
in gebruik en kan het gemakkelijkst worden aangebracht
met de meegeleverde applicator. Het rijke pigment kan

ALOE VERA LIPGLOSS
GERBERA BRINGS GOLD
Aloë Vera Lipgloss is een glanzende lipgloss die
de lippen beschermt en verzacht. De Aloë Vera

gemakkelijk worden verdikt om een intensere kleur te
creëren.

HYDRATEREND

100% VEGAN

LONG-LASTING

DIERPROEFVRIJ

Lipgloss is op smaak gebracht met muntextract
voor een koele, frisse smaak, en bevat aloë vera om
de geïrriteerde huid te voeden en kalmeren. De
gladde textuur voelt prettig aan op de lippen en de
voedende vitaminen werken hydraterend. De kleur

HOE BRENGT U HET AAN?
Op de lippen: Breng Lip & Cheek aan met de

ROSE is helderrood.

meegeleverde applicator. Gebruik uw vingertoppen om de

De Aloë Vera Lipgloss is verrijkt met voedende

deze stappen te herhalen, kan Lip & Cheek gemakkelijk

kleur te laten vervagen en druk uw lippen op elkaar. Door

aloë veragel en de vitaminen C en E. Aloë vera
verfrist, voedt en beschermt, terwijl de voedende
vitaminen vocht en voedingsstoffen toevoegen en
tegelijkertijd een natuurlijk anti-verouderingseffect
hebben.

worden verdikt tot de kleur de gewenste intensiteit heeft
bereikt. U krijgt het beste resultaat als de lippen vochtig
zijn. Dit voorkomt uitdroging.
Op de wangen: Breng drie kleine dotjes aan op de wangen
en blend deze vervolgens snel met uw vingertoppen of

OP BASIS VAN ALOË VERA

DIERPROEFVRIJ

VITAMINE E EN C

100% VEGAN

een make-upsponsje.

KLEUREN:

KLEUREN:

HOE BRENGT U HET AAN?
Pure Lipstick kan met of zonder
lippotlood worden gebruikt. Met de Pure
Lip Pencil krijgt u een scherp resultaat,
zonder potlood zal het resultaat discreter
zijn.
Voor een langdurig resultaat raden we
de bijpassende Pure Lip Pencil aan.
Breng Pure Lip Pencil aan langs de

PURE LIP PENCIL
BESCHIKBAAR IN 10 KLEUREN

PURE LIPSTICK

Pure Lip Pencil voelt glad en licht aan, en heeft

BESCHIKBAAR IN 10 KLEUREN

een hydraterend effect. Het potlood kan worden

Pure Lipstick is een rijkelijk gepigmenteerde, beschermende

lipgloss om een grote verscheidenheid aan effecten

CC-lippenstift (Colour & Care) die lang blijft zitten en zachte,

te creëren. Het kan ook zelfstandig worden gebruikt

voedende ingrediënten bevat. Pure Lipstick glijdt gelijkmatig

op de gehele lip om deze een matte afwerking met

over de lippen en zorgt voor een gemiddelde dekking met

volledige dekking te geven. De kleur ROOT heeft

een natuurlijke glans. De kleur ASTI heeft een lichtroze-paarse

een warme bruine tint. Perfect voor het creëren van

tint.

een natuurlijke liplijn.

Candelillawas verzacht en beschermt gebarsten lippen op

De Pure Lip Pencil bevat uitsluitend ingrediënten

effectieve wijze, terwijl de antibacteriële eigenschappen van

die 100% plantaardig zijn. De combinatie van

granaatappel de geïrriteerde huid kalmeren.

vitamine E, carnauba en candelillawas zorgt voor

gebruikt in combinatie met een lippenstift of

natuurlijke hydratatie met een langdurig effect.

VERZACHT

DIERPROEFVRIJ

ANTIBACTERIEEL

100% VEGAN

LONG LASTING

DIERPROEFVRIJ

MAT EFFECT

100% VEGAN

contouren van de lip en blend van buiten
naar binnen. Op deze manier creëert u
een goede, langdurende basis voor uw
Pure Lipstick.
Voor een discreter resultaat kunt u alleen
Pure Lipstick gebruiken. Breng aan
met het staafje, een penseel, of met uw
vingertoppen.

TOOLS

BRUSH CARE
Maak uw penseel altijd schoon na gebruik. Dit
verlengt de levensduur en vermindert het risico op het
verspreiden van bacteriën. U zult bovendien betere
make-upresultaten bereiken als u schone accessoires
gebruikt.
Maak de penselen schoon met Brush Soap, normale
zeep, of afwasmiddel. Gebruik lauw water. Zorg ervoor
dat de schacht van het penseel niet nat wordt. Laat
het penseel aan de lucht drogen in een horizontale
positie.

EYE LINER BRUSH

DETAIL BRUSH

100

140

LIP / CONCEALER BRUSH

EYE SHADOW BRUSH

BLENDING BRUSH

110

112

145

De Eye Liner Brush - 100 is ontwikkeld

De Detail Brush - 140 heeft een

De Lip/Concealer Brush - 110 heeft een kleiner,

De Eye Shadow Brush - 112 is een klassiek, plat

De Blending Brush - 145 is een penseel dat

voor het aanbrengen van eyeliner. Dit

breed V-vormig uiteinde dat speciaal

ovaal en vlak uiteinde dat geschikt is voor het

oogschaduwpenseel. Het is even geschikt voor

speciaal ontwikkeld is voor het blenden van

penseel kan worden gebruikt voor

is ontwikkeld voor het eenvoudig

aanbrengen van lippenstift als concealer.

crème-oogschaduw als voor poederoogschaduw.

oogschaduw, highlights, en het aanbrengen van

vloeibare eyeliner of de crème- of

aanbrengen van een brede eyelinerstreep

De borstel van het penseel is 10 mm breed

poeder op kleinere gebieden, zoals rond de ogen

gelversies daarvan. De penseelharen

of het uitwrijven van randen langs de

De Lip/Concealer Brush - 110 is vervaardigd van

en extra zacht, waardoor het penseel goed te

en neusvleugels. De penseelharen zijn ongeveer

zijn extra dun en puntig, waardoor u

ooglijn. Kan voor elk type product worden

synthetische vezels.

gebruiken is om lijnen te blenden en uit te

15 mm lang en de borstel is kegelvormig,

gemakkelijk een scherpe dunne lijn

gebruikt.

strijken.

waardoor het gemakkelijker is om strakke lijnen

Detail Brush - 140 is vervaardigd van

De Eye Shadow Brush - 112 is vervaardigd van

langs de wimperlijn kunt maken.
De Eye Liner Brush - 100 is vervaardigd
van synthetische vezels.

te trekken.
synthetische vezels.

De Blending Brush - 145 is vervaardigd van
synthetische vezels.

EYE SHADOW BRUSH

ALL OVER BRUSH

FAN BRUSH

141

129

F261

De Eye Shadow Brush - 141 is een rond penseel

De Eye Shadow Brush - 141 is een rond penseel

De Fan Brush - F261 is een klein, waaiervormig

met een ovale punt die een diameter heeft van

met een ovale punt die een diameter heeft van

penseel. Het is perfect voor het aanbrengen van

7 mm. Dit penseel is perfect geschikt voor het

7 mm. Dit penseel is perfect geschikt voor het

mascara, omdat het een extra natuurlijk resultaat

blenden van verschillenden oogschaduwen.

blenden van verschillenden oogschaduwen.

oplevert. De penseelharen zijn 15 mm lang.

De Eye Shadow Brush - 141 is vervaardigd van

De Eye Shadow Brush - 141 is vervaardigd van

De Fan Brush - F261 is vervaardigd van

synthetische vezels.

synthetische vezels.

synthetische vezels.

SLANTED LIP / EYELINER
BRUSH
133
De Slanted Lip/Eyeliner Brush - 133 is een plat,
hoekig penseel dat ontwikkeld is voor het
aanbrengen van lippenstift of eyeliner.
De Slanted Lip/Eyeliner Brush - 133 is vervaardigd
van synthetische vezels.

ANGULAR BROW BRUSH

FLAT LINE BRUSH

131

123

De Angular Brow Brush - 131 is een plat, hoekig

De Flat Line Brush - 123 is een plat, rechtgesneden

penseel dat ontwikkeld is voor het aanbrengen

penseel dat perfect is voor het benadrukken van

van wenkbrauwschaduwen. Het is bovendien

wimpers en het aanbrengen van eyeliner. Even

even geschikt voor poederproducten als voor gel-

geschikt voor poederproducten als voor gel- of

of crèmeproducten.

crèmeproducten.

De Angular Brow Brush - 131 is vervaardigd van

De Flat Line Brush - 123 is vervaardigd van

synthetische vezels.

synthetische vezels.

CONCEALER
BRUSH

SLANTED CONCEAL /
CONTOUR BRUSH

FOUNDATION / CONCEAL
BRUSH

122

150

240

De Concealer Brush - 122 is een afgerond, plat

De Slanted Conceal/Contour Brush - 150 is een

De Foundation/Conceal Brush - 240 is een groter

penseel dat geschikt is voor het aanbrengen van

dicht, rond penseel met een platte punt. Perfect

penseel met een afgeronde punt. De borstel van

vettige of natte producten. Perfect voor concealer,

voor concealer en voor het contouren van kleinere

het penseel is ongeveer 30 mm breed en dicht.

primer en oogschaduwcrèmes.

gebieden zoals de neus, slapen en kin.

Perfect voor het aanbrengen van concealer op

De Concealer Brush - 122 is vervaardigd van

De Slanted Conceal/Contour Brush - 150 is

synthetische vezels.

vervaardigd van synthetische vezels.

grotere gebieden en van foundation in vloeibare
of crèmevorm.
De Foundation/Conceal Brush - 240 is vervaardigd
van synthetische vezels.

FOUNDATION BRUSH

FLAT FOUNDATION BRUSH

241

F231

De Foundation Brush - 241 is een groter, rond

De Flat Foundation Brush - F231 is een klassiek

penseel voor het aanbrengen van foundation.

foundationpenseel. De borstel van het penseel

De borstel van het penseel meet 30 x 30 mm, is

is plat met een afgerond uiteinde. Perfect voor

afgerond en de haren staan dicht op elkaar. Dit

het aanbrengen van foundation in vloeibare of

penseel is perfect voor het aanbrengen van alle

crèmevorm.

soorten foundations.
De Flat Foundation Brush - F231 is vervaardigd
De Foundation Brush - 241 is vervaardigd van
synthetische vezels.

van synthetische vezels.

FOUNDATION / CONTOUR
BRUSH
F211
De Foundation/Contour Brush - F211 is een schuin
foundationpenseel. De borstel van het penseel
is plat met een diagonaal afgesneden uiteinde.
Dit penseel is perfect voor het aanbrengen
van foundation in vloeibare of crèmevorm. De
Foundation/Contour Brush - F211 is ook geschikt
voor het contouren met een crèmeproduct.
De Foundation/Contour Brush - F211 is vervaardigd
van synthetische vezels.

SLANTED POWDER BLUSH
BRUSH
214
Slanted Powder Blush Brush - 214 is een diagonaal
gesneden zachte borstel die perfect is voor het
aanbrengen van rouge of contour in poedervorm.
Slanted Powder Blush Brush - 214 is gemaakt van
synthetische vezels.

LARGE POWDER BRUSH

POWDER BLUSH BRUSH

POWDER BRUSH

202

221

101

Powder Brush - 202 is een ovale en zachte borstel

Poederborstel - 221 is een klassieke grote en

101 is aangepast voor het aanbrengen van poeder,

die perfect is voor het aanbrengen van rouge.

zachte poederkwast. Het borstelhaar is ongeveer

Het borstelhaar is ongeveer 30 mm lang met een

45 mm lang met een afgeronde punt.

afgeronde punt.
Poederborstel - 221 is gemaakt van synthetische
Poederborstel - 202 is gemaakt van synthetische
vezels.

vezels.

minerale producten en blush- en bronzingpoeder.
De compacte poederkwast is ook perfect geschikt
voor het aanbrengen van vloeibare foundation.

KABUKI BRUSH
Kabuki Brush is een dichte synthetische
borstel met een ronde vorm. Aangepast voor

PROFESSIONAL SLANT
TWEEZER
EMITE

het aanbrengen van minerale foundation. Het
extra zachte synthetische borstelhaar geeft een

De pincet voor wenkbrauwen van professionals!

fluweelzacht en perfect resultaat.

Met Emite Make Up Slant Tweezer creëer je
perfect gevormde wenkbrauwen. De schuine en

Vervaardigd met een gloednieuwe technologie.
Poederborstel - 101 behoudt zijn vorm en volheid en
levert een professioneel resultaat op.

Kabuki Brush is gemaakt van synthetische

lasergesneden punt grijpt elk wenkbrauwhaar met

haarvezel/

precisie vast.
Slant Tweezer is gemaakt van Zweeds roestvrij staal.

Grote poederborstel - 101 is gemaakt van exclusieve
synthetische haarvezel.

BRUSH DISINFECTANT

BRUSH SOAP

EMITE

EMITE

PProfessional Makeup Sponges worden gebruikt
voor het aanbrengen van vloeibare foundation,
crèmepoeder, en crème-blush. Met de perfect
ontworpen latexvrije Make-Up Sponge kunt

Met Brush Soap kunt u al uw make-upaccessoires
grondig schoonmaken. Deze zeep is even geschikt
voor een pincet als voor uw wimperkrultang en
make-uppenselen. De verzorgende reiniging
verzacht, beschermt en verwijdert al het vuil in
één keer. De praktische opbergdoos is gemaakt
van recyclebaar aluminium.

u uw make-up eenvoudig en hygiënisch
aanbrengen. De vorm is speciaal ontwikkeld
om op lastig te bereiken plekken te komen,
zoals de ooghoek, de randen van neusgaten,
enz. De extra fijne poreuze textuur zorgt voor
een gelijkmatige en nette afwerking zonder
zichtbare randen in de basislaag. De spons is
bovendien eenvoudig schoon te maken omdat

De formule is ontwikkeld om uw penselen op een
zachte manier te reinigen en te onderhouden.
Glycerine reinigt, terwijl kokosolie verzacht en de
penseelharen beschermt tegen uitdrogen.

hij in grootte kan verdubbelen tijdens het
reinigen.
Professional Makeup Sponges zorgen voor
een comfortabel, zacht, mokka-achtig gevoel

LARGE OVAL
MAKEUP SPONGES

RUBIS
MAKEUP SPONGES

2 PCS

4 PCS

FLOWER
MAKEUP SPONGES

TRIANGULAR
MAKEUP SPONGES

6 PCS

8 PCS

tijdens het aanbrengen en bevatten geen latex,

GLYCERINE GEBASEERD

allergenen of parfums.

VERZACHTENDE KOKOSOLIE

VRIJ VAN LATEX

100% VEGAN

VRIJ VAN ALLERGENEN

DIERPROEFVRIJ

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
VRIJ VAN GEUREN

COSMETIC
SHARPENER
EMITE

MICRONIZED POWDER BLUSH

BROW DEFINER

MILLESIS ACTIVE FOUNDATION™

CORRECT & CONCEAL

DISPLAY MET 5 KLEUREN

DISPLAY MET 5 KLEUREN

BESCHIKBAAR IN 8 KLEUREN

& CONCEALER PENCIL

Meer informatie bekijk pagina 19.

Meer informatie bekijk pagina 26.

Meer informatie bekijk pagina 9.

Meer informatie bekijk pagina 13, 14.

EMU FOUNDATION
FOUNDATION, BLUSHES &
SHIMMER
Meer informatie bekijk pagina 8, 18.

MICRONIZED EYE SHADOW

DIAMOND HEART EN MILLESIS

DISPLAY MET 5 KLEUREN

DISPLAY MET DH BASE PRIMER, MILLESIS
ACTIVE FOUNDATION EN ACTIVE EYE LIGHT

Meer informatie bekijk pagina 22.

Meer informatie bekijk pagina 6, 9 en 11.

BB HIGHLIGHTING PEN

PURE LIP PENCIL

TAN BOOSTER BRONZER

DISPLAY MET 6 KLEUREN

BESCHIKBAAR IN 2 KLEUREN

Meer informatie bekijk pagina 33.

Meer informatie bekijk pagina 21.

ALOE VERA LIPGLOSS

PURE LIPSTICK

ARTIST LASHES MASCARA

DISPLAY MET 5 KLEUREN

DISPLAY MET 5 KLEUREN

DAMSON BLACK

Meer informatie bekijk pagina 30.

Meer informatie bekijk pagina 32.

Meer informatie bekijk pagina 24.

Meer informatie bekijk pagina 13.
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