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ANNABELLE MINERALS
Podkład MATUJĄCY Beige Dark
Cena

29,40 zł

Opis produktu
Podkład matujący Annabelle Minerals to idealne rozwiązanie dla kobiet z cerą przetłuszczającą się i ze skłonnością do trądziku. Nie tylko pozwala zatuszować wszelkie niedoskonałości, ale tez
pozytywnie wpływa na jej kondycję. Jego zaletą jest prosty i naturalny skład, bez zapychających silikonów, parabenów czy sztucznych barwników. Znaleźć tam można za to doskonale kryjący
dwutlenek tytanu, który dodatkowo zapewnia ochronę przeciwsłoneczną na poziomie 15 SPF oraz antybakteryjny tlenek cynku, który wspomaga proces gojenia się skóry, pomaga w walce z
wypryskami i pozostawia matowe wykończenie przez długi czas, nawet w strefie T.
Efekt idealnej cery można osiągnąć jedynie z idealnie dobranym odcieniem podkładu. W naszym sklepie dostępne są aż 4 gamy kolorystyczne i różne stopnie jasności każdej z nich. Gama
beige stworzona została dla kobiet o chłodnej karnacji z wyraźnymi różowymi tonami. Gama natural sprawdzi się u Pań o cerze w neutralnym, beżowym kolorze, bez przewagi żółtych czy
różowych nut. Gama golden dedykowana jest Paniom o cerze z widocznymi żółto-oliwkowymi tonami. Gama sunny natomiast powstała z myślą o kobietach, które posiadają słowiański typ
urody.
Ten sypki podkład matujący posiada jedwabistą konsystencję i doskonale rozprowadza się po twarzy. Nie pozostawia smug ani plam i zapewnia pełne krycie bez efektu maski. Najlepszy efekt
aplikacji można uzyskać, posługując się dedykowanymi do tego celu pędzlami Annabelle Minerals. Ich syntetyczne włosie przystosowane jest do wrażliwej skóry twarzy i dobrze „chwyta”
kosmetyki, niwelując ryzyko ich osypywania się. Pozwala równomiernie nałożyć podkład, przedłużając jego trwałość bez efektu maski.

Marka Annabelle Minerals posiada w swojej ofercie matujący podkład mineralny, bez którego wiele kobiet nie wyobraża sobie codziennego makijażu. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po
pierwsze posiada on bardzo krótki, w pełni naturalny skład. Nie znajdziemy w nim osłabiających skórę parabenów, konserwantów czy sztucznych barwników. Obecny tam za to
m.in. dwutlenektytanu pozwoli uzyskać kryjące wykończenie makijażu, które utrzyma się na twarzy przez długi czas i zapewnia ochronę przeciwsłoneczną na
poziomie 15SPF. Tlenekcynku natomiast, dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym ukoi problematyczną cerę, pomoże wyregulować poziom wydzielanego sebum, przyspieszy
proces gojenia się zmian trądzikowych oraz zmatuje skórę na wiele godzin. Unikalna kompozycja tlenków żelaza zapewni odpowiedni,
delikatnie rozświetli
będzie długo czekać.

dopasowujący się odcień. Mika
skórę, doda jej witalności i świeżego wyglądu. Ponadto regularne stosowanie tego produktu korzystnie wpłynie na kondycję cery, a na widoczne efekty nie trzeba

Podkład posiada jedwabistą, niemalże kremową konsystencję. Bardzo łatwo rozprowadza się po twarzy, nie zostawiając plam ani smug. Dzięki w 100% mineralnemu składowi produkt stapia
się ze skórą zapewniając dobre krycie, bez efektu maski. Podkład nie ciemnieje na skórze, ani nie waży się w ciągu dnia. Jego sypka forma pozwoli precyzyjnie dobrać ilość aplikowanego
produktu. Najlepszy efekt daje użycie pędzla z syntetycznym włosiem i nakładanie podkładu cienkimi warstwami. Aby wzmocnić krycie można wypróbować metodę aplikacji na mokro. Całość
zamknięta jest w funkcjonalnym

słoiczku z ruchomym sitkiem, które zapobiega rozsypywaniu się podkładu podczas transportu.
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