
 

 

Puder brązujacy So-Bronze 1, 2 i 3 

 

Cechy i zalety: 

•So-Bronze 1 to klasyczny kolor  terra-cotta z małymi plamkami złotej miki dla dodania blasku skórze  

• So-Bronze 2 to nieco ciemniejszy odcień z dodatkiem prasowanego złotego pudru  w kształcie półksiężyca  

•So-Bronze 3 to bronzer o brzoskwiniowym zabarwieniu z dodatkiem 

połyskującego, brzoskwiniowo – różowego odcienia  w kształcie półksiężyca    

• Użyj odcieni oddzielnie ( nałóż połyskujący cień na oczy i usta) lub nanieś na 

pędzel obydwa kolory 

• Dostarcza naturalnego wyglądu, tak jakby musnął cię promyk słońca 

 

Co to jest: 

•Puder w odcieniu terra-cotta wykorzystywany jako bronzer do konturowania 

twarzy    

 

Właściwości 

• Rozświetla  

• Konturuje 

• Dodaje koloru skórze 

So-Bronze 

Net Wt. 9.9 g/.35 oz 

Składniki 

Mica (CI 77019), Boron Nitride, Titanium Dioxide (CI 77891), Zinc Stearate, Dimethicone, Stearic Acid, Pinus 

Strobus (Pine) Bark Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Extract, Isopropyl Jojobate. Może zawierać: Iron Oxides (CI 

77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Carmine (CI 75470). 

 

Kluczowe składniki: 

• Azotek boru (Boron Nitride) 

o Rolls Royce wśród minerałów 

o Doskonałe właściwości przylegające 

o Poślizg 

o Rozproszenie światła 

• 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 

• Puder sypki Amazing Base lub puder prasowany PurePressed Base 

 



 

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 zewnętrznej krawędzi wierzchu 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 wzdłuż 

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

 

Wskazówki 

Nanieś bronzer na miejsca na które w pada słońce – kości policzkowe, podbródek, nos i czoło. opalone. Dla jasnych cer, 

brozner może być zbyt ciemny.  W takim przypadku użyj pudru prasowanego o parę odcieni ciemniejszego w miejsce 

bronzera. Uzyskasz dzięki temu bardziej naturalne wzmocnienie koloru cery i struktury kości policzkowych. 


