
 

 

Puder prasowany mineralny SPF 20 (PurePressed Base) 

 

Cechy i zalety: 

Nieco bardziej transparentny i matowy niż puder sypki. Dostępny w 24 odcieniach od kości słoniowej po mahoń, które 

są podzielone na zimne, ciepłe i neutralne odcienie. 

 

• Puder wykonany został ze zmikronizowanych minerałów odpornych na działanie wody, oferujących ochronę SPF20 

oraz średnią ochronę UVA.  

• Dostarcza antyoksydantów jak wyciąg z kory sosny i ekstrakt z granatu (silny przeciwutleniacz, minimalizujący szkody 

UV 

• Dostarcza wyciągów z alg, które są odżywcze dla skóry dojrzałej, kojące dla skóry wrażliwej, oraz pomagają zapobiec 

utracie wilgoci i odwrócić promienie UV. 

• Najlepiej stosować z pędzelkiem Handi  

• Puder został umieszczony w puderniczce wielokrotnego użycia, wykonanej z anodowanego aluminium, która jest 

łatwa w recyklingu. Proces anodowania uwalnia do środowiska niewiele toksyn i niemal nie wykorzystuje metali 

ciężkich. 

• Puder dostępny jest również w formie wymiennego wkładu w opakowaniu, wyprodukowanym w 100% z recyklingu 

tworzyw sztucznych. 

 

Co to jest: 

• Prasowany 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: 

• Zapewnia pół matowe 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      Puder prasowany (PurePressed Base) 

      Waga netto 9.9 g/.35 oz 

• Ukrywa zaczerwienienia 

• Minimalizuje optycznie drobne zmarszczki i pory skóry 

 

 

Składniki: 

Składniki aktywne: Titanium Dioxide (CI 77891) 14%, Zinc Oxide (CI 77947) 3%.  

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

(Pine) Bark 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 Doskonałe właściwości przylegające 

o Poślizg 

o Rozproszenie światła 

• Ekstrakt z minerałów morza: planktonu oraz alg (Extracts of Sea Minerals – Plankton Extract, Algae Extract) 

o Łagodzi 

o Odżywia 

o Pomaga w nawilżeniu skóry 

• Ekstrakt z granatu (Pomegranate Extract) 

o Chroni 

o Pomaga minimalizować zniszczenia UV 

 

Rodzaje skóry: 

Przeznaczony dla skóry normalnej, tłustej lub trądzikowej. Może być również stosowany przez osoby z cerą suchą, jeśli 

została ona wcześniej prawidłowo nawilżona. 

 

System: 

• Pędzel Handi 

• 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, a następnie poczekaj do całkowitego 

wyschnięcia. 

• Wykonaj aplikację pudru prasowanego PurePressed według instrukcji. 

 

 

Aplikacja: 

1.Okrągłym ruchem, za pomocą lekkiego ucisku, nabierz puder na pędzel Handi z zewnętrznych krawędzi opakowania. 

2.Przed aplikacją pudru, jego nadmiar dwukrotnie strzepnij do środkowej części pudru, lekko uderzając o puderniczkę. 

3.Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na prawym policzku zaczynając od kości policzkowych, od części 

skroniowej, długimi posuwistymi ruchami w dół do żuchwy. 

4.Powtórz kroki 1 i 2. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na lewym policzku zaczynając od kości policzkowych, 

od części skroniowej, długimi posuwistymi ruchami w dół do żuchwy. 

5.Powtórz kroki 1 i 2.  Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na czoło i skroń, na nos I jego okolice, wokół ust I 

podbródka.  

6.Powtórz kroki 1 i 2 . Wykonując długie, posuwiste ruchy nałóż produkt od ucha do szczęki i brody, tak  aby pokryć  

obydwie  strony szyi.  

7.Jeżeli istnieje taka potrzeba, nałóż produkt na uszy i dekolt. 

8.Spryskaj twarz i dekolt odpowiednią wodą nawilżającą.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Puder nałóż pędzlem Handi, specjalnie zaprojektowanym dla bazy mineralnej PurePressed Base. Pędzel Handi, 

wykonany został z oczyszczonego włosia kozy, dzięki czemu jest bardzo delikatny i umożliwia doskonałe pokrycie skóry 

pudrem. 

Pędzel Handi jest na tyle mały, iż bez problemu zmieści się w każdej kosmetyczce.  Możesz go również wykorzystać do 

nałożenia różu oraz do rozcierania makijażu. Puder prasowany PurePressed Base nadaje matowe pokrycie w większym 

stopniuj niż puder sypki Amazing Base dlatego też, stanowi doskonałe rozwiązanie dla skór tłustych. 

 

Wskazówki 

Nałóż jaśniejszy puder w centrum twarzy a ciemniejszy na jej brzegach. Dzięki temu, Twoja twarz będzie bardziej 

pociągła i rozświetlona. 


