
 

 

Pochłaniacz tłuszczu Absence 

 

Co to jest: 

• Kremowy podkład pod puder  

 

Właściwości: 

• Pochłania nadmiar sebum  

• Redukuje błyszczenie skóry 

• Zapewnia ochronę słoneczną SPF 15 

• Wygładza pory i zmarszczki 

• Wpływa na niższe zużycie podkładu, pudru 

• Utrzymuje kolor zastosowanego minerału 

• Pielęgnuje skórę  

o Uspokaja i koi skórę 

o Posiada właściwości antybakteryjne 

o Zmniejsza stany zapalne i zaczerwienienia skóry 

Absence 

Net Wt. 12 g 

Składniki: 

Składniki aktywne: Zinc Oxide (CI 77947) 5%, Titanium Dioxide (CI 77891) 4.5%.  

Składniki: Ethyl Macadamiate, Mica (CI 77019), Isostearyl Neopentanoate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Ozokerite, 

Beeswax, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Hydrated Silica, Silicone Powder, Boron Nitride, Triticum Vulgare (Wheat) 

Starch, Tribehenin, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Extract, Camellia Sinensis 

(Green Tea) Leaf Extract, Syringa Vulgaris (Lilac) Extract, Stearic Acid, Tocopherol, Bisabolol. 

 

Kluczowe składniki:  

• Uwodniony dwutlenek krzemu (Hydrated Silica) 

o Utrzymuje w wilgoci jego 7 krotną wagę molekularną 

o Absorbuje nadmiar sebum 

• Ekstrakt z wodorostów (Kelp Extract) 

o Stabilizuje natłuszczenie skóry 

• Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Green Tea Leaf Extract) 

o Posiada właściwości antybakteryjne 

o Posiada właściwości łagodzące 

o Oferuje działanie antyoksydacyjne 

 

Rodzaje skóry: 

• Wszystkie rodzaje skóry, w szczególności tłuste 

 

System:  

• Pędzel Foundation  

• Puder sypki Amazing Base lub prasowany PurePressed Base 

 

Zalecane przygotowanie:  

• Oczyść skórę twarzy rękawicą Magic Mitt lub innym zmywaczem  



 

• Nałóż odpowiedni krem nawilżający i poczekaj aż do jego całkowitego wchłonięcia  

• Postępuj zgodnie z instrukcją nakładania pudru Absence 

 

Aplikacja:    

1.Wyjmij puder Absence z opakowania. .Odkręć pokrywkę pudru Absence. Wyjmij gąbeczkę (bez domieszki lateksu), a 

następnie wyrzuć przezroczystą, plastikową pokrywkę pudru. Przygotuj pędzel Foundation. 

2.Wykorzystując metalową bądź jednorazowego użytku szpatułkę, nanieś niewielką ilość pudru Absence (wielkość 

groszku) na zewnętrzną krawędź dłoni bądź na metalową, sterylną paletkę. 

3.Płaskim zakończeniem pędzelka Foundation naciśnij puder Absence, a następnie na metalowej paletce bądź na 

oczyszczonej krawędzi dłoni wykonuj ruchy krzyżowe, jednocześnie zmieniając strony pędzelka.  Technika ta, zapewni 

równomierne rozprowadzenie pudru na pędzelku. 

4.Ze średnim naciskiem, wykonując ruch krzyżowe nałóż puder na wybrane (tłuste) obszary twarzy bądź na całą twarz. 

Naniesiony na skórę twarzy puder Absence, powinien być transparentny – w przeciwnym razie, nałożono go zbyt wiele. 

5.Aby usunąć nadmiar pudru Absence, użyj dołączonej do pudru gąbeczki ( bez domieszki lateksu). Następnie użyj pudru 

sypkiego Amazing Base lub pudru prasowanego PurePressed Base. 

 

 

 

 

 


