
 

 

 

Puder sypki Amazing Base SPF 20 

 

Cechy i zalety: 

 

Puder sypki dostępny jest w 17 odcieniach, które podzielone są na zimne, ciepłe i neutralne odcienie. 

 

• Wykonany został z mikronizowanych minerałów odpornych na działanie wody, oferujących ochronę SPF20 oraz 

średnią ochronę UVA. 

• Pełni funkcję korektora, podkładu, pudru i ochrony przeciwsłonecznej 

• Może być użyty zarówno w formie sypkiej (suchej) jak i mokrej 

• Zawiera ekstrakt z  granatów, który jest silnym przeciwutleniaczem, wspomagający minimalizowanie szkód 

promieni UV.  

• Zawiera także wyciągi z alg, które wśród wielu korzystnych właściwości zmniejszają stany zapalne, koją 

wrażliwą skórę, chronią przed promieniowaniem UV i przyczyniają  się do zachowania zwiększonej wilgotności 

poprzez wspieranie odbudowy lipidowej błony ochronnej skóry. 

• Najlepiej stosować z pędzlem Chisel Powder 

•  

Co to jest: 

• Sypki puder mineralny 

• Wolny od syntetycznych związków chemicznych 

• Bezolejowy 

• Lekki 

• Długotrwały, odporny na działanie wody 

• Podkład, puder, korektor i ochrona słoneczna UVA i SPF 20 w jednym 

 

Właściwości: 

• Dostarcza świetliste, promienne wykończenie 

• Dostarcza skórze wielu korzyści zdrowotnych 

• Chroni • Łagodzi •Uspokaja wrażliwą skórę (trądzik różowaty / trądzik) 

• Pomaga zapobiec utracie wilgoci • Dostarcza ochrony antybakteryjnej 

• Zapewnia delikatne lub średnie pokrycie  

• Ukrywa zaczerwienienia 

• Minimalizuje optycznie drobne zmarszczki i pory skóry 

Amazing Base 

Net Wt. 10.5 g/.37 oz 

Składniki: 

Składniki aktywne: Titanium Dioxide (CI 77891) 14%, Zinc Oxide (CI 77947) 6%. 

Składniki: Mica (CI 77019), Boron Nitride, Zinc Stearate, Dimethicone, Stearic Acid, Plankton Extract, Algae Extract, 

Punica Granatum (Pomegranate) Extract. May Contain: Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), 

Ultramarines (CI 77007), Chromium Oxide Greens (CI 77288). 

 

 

 

 



 

 

Kluczowe składniki: 

• Nadtlenek tytanu (Titanium Dioxide) 

o Zapewnia pokrycie i kolor,  oraz aktywną ochronę przeciwsłoneczną  

o Łagodzi stany zapalne 

 

• Tlenek cynku ( Zinc Oxide) 

o Zapewnia ochronę przeciwbakteryjną 

o Łagodzi stany zapalne 

 

• Azotek boru (Boron Nitride) 

o Przyleganie 

o  Poślizg  

o Rozproszenie światła 

 

• Ekstrakt z minerałów morza - Plankton, ekstrakt z alg (Extracts of Sea Minerals – Plankton Extract, Algae Extract) 

o Łagodzi  

o  Odżywia  

o Pomaga w nawilżeniu 

 

• Ekstrakt z granatu (Pomegranate Extract) 

o Chroni 

o Pomaga minimalizować zniszczenia UV 

 

Rodzaje skóry: 

• Przeznaczony dla skóry normalnej I suchej, bądź jej kombinacji 

 

System: 

• Pędzel Chisel Powder  

• Woda nawilżająca (D2O, Balance, POMMISST) 

 

Zalecane przygotowanie: 

• Oczyść skórę twarzy rękawicą Magic Mitt bądź innym wybranym zmywaczem. 

• Zastosuj odpowiedni produkt nawilżający i poczekaj do całkowitego wchłonięcia. 

• Jeżeli jest to niezbędne,  spryskaj skórę twarz odpowiednią wodą. nawilżającą, następnie poczekaj do całkowitego 

wyschnięcia. 

• Wykonaj aplikację pudru sypkiego Amazing Base według instrukcji. 

 

Aplikacja: 

1. Odkręć wieczko. Przebij punktowo  dziurki w plastikowej ochronnej warstwie, pozwalające kontrolować ilości 

pudru. Dokręć pokrywę. 

2. Przekręć opakowanie do góry spodem i mocno stuknij dno słoiczka 6 razy. Przekręć słoiczek wieczkiem do góry 

i odkręć. 

3. Delikatnie zanurz jedną stronę pędzla Chisel Powder w pudrze. Obróć pędzel i delikatnie zanurz w pudrze drugą 

jego stronę. Uderz w bok dwa razy pędzel, aby nadmiar pudru spadł do przesiewacza. 

4. Za pomocą średniego ucisku, naciśnij i poruszaj każdą ze stron pędzla do wewnętrznej krawędzi pokrywy, aby 

równomiernie puder pokrył całe włosie. Uderz w bok dwa razy pędzel, aby nadmiar pudru spadł do pokrywy. 

5. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na prawym policzku ruchem kolistym, następnie rozprowadź puder 

za pomocą posuwistych ruchów w dół. 

6. Powtórz kroki 3 i 4. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na lewym policzku ruchem kolistym, następnie 

rozprowadź puder za pomocą posuwistych ruchów w dół. 

7. Powtórz kroki 3 i 4. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder ruchem kolistym na czoło i skroń, na nos i jego 

okolice, wokół ust i podbródka, a następnie rozprowadź puder za pomocą posuwistych ruchów w dół. 

8. Powtórz kroki 3 i 4. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj od ucha do szczęki i brody, tak  aby pokryć  obydwie  

strony szyi. 



 

9. Jeżeli istnieje taka potrzeba, nałóż puder na uszy i dekolt. 

10. Spryskaj twarz i dekolt odpowiednią wodą nawilżającą. 

 

• Jeśli potrzebne jest dodatkowe pokrycie, należy powtórzyć powyższe kroki tylko do niezbędnych obszarów 

twarzy, ciała. 

• W razie potrzeby należy rozetrzeć puder czystą, suchą gąbką Flocked Sponge 

 

 
 

Ze względu na to, iż pigment jest bardzo skoncentrowany, przy pierwszym użyciu łatwo jest przesadzić z ilością pudru. 

Jeżeli nałożysz  zbyt dużo pudru, użyj gąbki Flocked Sponge aby usunąć jego nadmiar. Jeżeli potrzebujesz dodatkowego 

pokrycia, nanieś puder z gąbki na wybrane miejsce.  Efekt to gładkie,  czyste wykończenie bez żadnej skazy. 

 

Wskazówki: 

Skórą tłustym, przed zastosowaniem minerałów, polecamy puder Absence. Jeżeli minerały nie wtopiły się w skórę, są 

sproszkowane, poczekaj parę minut aż na skórze pojawi się naturalny olej lub spryskaj skórę wodą D2O, Balance lub 

POMMISST. 



 

Możesz również połączyć puder sypki ze swoim ulubionym kremem, aby stworzyć kremowy podkład. 

 

 


