
 

 

Puder brązujący Moonglow 

 

Cechy i zalety: 

• Może być używany na policzki, usta, jako cień lub jako bronzer na całą 

powierzchnie skóry 

• Cztery luksusowe, złote odcienie do wyboru, które można łączyć ze sobą 

w dowolny sposób w zależności od nastroju 

• Użyj pudru na sucho, bądź zmieszaj go z kremem nawilżającym lub 

żelem do włosów  

• Stworzony z oryginalnych, 24 karatowych płatków złota   

 

Co to jest: 

• Złoty puder stworzony z 24 karatowych płatków złota do twarzy i ciała  

 

Właściwości 

• Rozświetla  

• Nadaje efekt opalenizny (bronzer) 

• Może być stosowany jako róż na policzki 

• Może być stosowany jako cień na powieki  

Moonglow 

Net Wt. 8.5 g/.3 oz 

Składniki 

Mica (CI 77019), Boron Nitride, Dimethicone, Stearic Acid, 24-Karat Gold Leaf (CI 77480), Pinus Strobus (Pine) Bark 

Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Extract. Może zawierać: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77489, CI 

77491, CI 77492, CI 77499). 

 

Kluczowe składniki: 

• Mika (Mica) 

o Zapewnia poślizg 

• Ekstrakt z granatu (Pomegranate Extract) 

o Dostarcza silnej ochrony antyoksydacyjnej  

o Działa jako naturalny środek konserwujący 

• Ekstrakt z kory sosny (Pine Bark Extract) 

o Dostarcza silnej ochrony antyoksydacyjnej  

 

Rodzaje skóry: 

• Wszystkie rodzaje skóry 

 

System: 

• Pędzel White Fan 

• Pędzel Deluxe Shader 

 

Zalecane przygotowanie 

• Nanieś po aplikacji pudru sypkiego Amazing Base lub pudru prasowanego PurePressed Base 

 

 



 

Aplikacja: 

1.Umieść końcówkę włosia pędzla White Fan, płasko na zewnętrznej krawędzi wierzchniej warstwy pudru. Następnie 

delikatnie obróć pędzel ruchem kolistym dwa razy wokół wierzchniej, zewnętrznej krawędzi pudru. 

2.Nadmiar pudru strzepnij do puderniczki 

3.Umieść pędzel na środku czoła na linii włosów a następnie ruchem pionowym w dół delikatnie nanieś pyłek na twarz. 

Upewnij się iż kolor znajduje się na policzkach, na koniuszku nosa, podbródka i wokół linii włosów 

• Produkt może być stosowany jako cień do oczu 

 

Wskazówki 

Aby uzyskać wygląd bankietowy, nanieś puder Moonglow na ramiona i dekolt 


