
 

 

 

 

 

Kremowy Podkład Dream Tint 

 

Cechy i zalety: 

Bezolejowa, lekka, mineralna formuła. Koloryzujący balsam, który nawilża i jednocześnie zapewnia doskonałe 

pokrycie. 

• Uspakaja zapalenia i poprawia elastyczność skóry, zapewniając jednocześnie wysoką wodoodporność, SPF 15 

oraz UVA 

• Dream Tint jest dostępny w 5 odcinanych od jasnego do ciemnego, zapewniając  płynne dopasowanie do 

różnych rodzajów skór 

• Dostępny jest w dwóch jasnych tonacjach 

o Peach Brightener – polecany przy hiperpigmentacji oraz przy nierównym kolorycie skóry 

o Lilac Brightener – polecany dla zmęczonej, ziemistej skóry  

• Dostępny jest także jako bronzer  na całą powierzchnię lub tylko na policzki 

• Minimalizuje pory i drobne zmarszczki, nadając delikatny wygląd. 

• Posiada wysoką ochronę słoneczną SPF 15 

• Skuteczny podkład na bazie mineralnej 

 

Co to jest: 

• Mineralny krem nawilżająco – koloryzujący 

 

Działanie:  

• Dostarcza średniego pokrycia z ochroną SPF 20 oraz UVA 

• Poprawia elastyczność skóry i zapobiega utracie wilgotności  

• Dostarcza delikatnego wykończenia na skórze 

• Doskonały dla skóry objętej nierównomierną tonacją kolorytu (Peach 

Brightener) 

• Rozjaśnia skórę zmęczoną, ziemista (Lilac Brightener) 

              Waga Netto 59 ml/2 fl oz 

Składniki: 

Składniki aktywne: Titanium Dioxide (CI 77891) 4.5%. 

Składniki: Water/Eau/Aqua, Algae Extract, Sambucus Nigra (Elder Flower) Extract, Dimethicone, Jojoba Esters, 

Glyceryl Stearate, Cetyl Stearate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glycerin, Raphanus Sativus (Radish) 

Root Extract, Boron Nitride, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Cetearyl Candelillate, Camellia Sinensis (White Tea) Leaf Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, 

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Punica Granatum (Pomegranate) Extract, Glyceryl Polymethacrylate.  

Może zawierać: Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Mica (CI 77019), Manganese Violet (CI 

77742), Chromium Oxide Greens (CI 77288). 

 

Kluczowe składniki: 

• Nadtlenek tytanu (Titanium Dioxide) 

o Aktywny składnik fizycznej ochrony słonecznej 

o Łagodzi stany zapalne 

• Azotek boru (Boron Nitride) 

o Doskonałe właściwości przylegające 

o Nadaje poślizg  

o Rozprasza światło 

• Ekstrakt z minerałów morza: plankton, algi (Extracts of Sea Minerals – Plankton Extract, Algae Extract) 

o Łagodzi 

o Odżywia 

o Pomaga w nawilżeniu skóry 



• Ekstrakt z liści białej herbaty (White Tea Leaf Extract) 

o Posiada działanie kojące 

o Posiada działanie łagodzące 

o Oferuje właściwości antyoksydacyjne 

Rodzaje skóry: 

• Przeznaczony dla wszystkich typów skór 

 

System: 

• Pędzel Blending 

• Puder sypki Amazing Base lub puder prasowany PurePressed Base 

 

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. 

 

Aplikacja: 

 

1.Wyciśnij niewielką ilość podkładu Dream Tint na czubek palca bądź na metalowa paletkę. 

2.Punktowo nanieś podkład na czoło, nos, policzki i podbródek. 

3.Falistym ruchem, rozpocznij nakładanie podkładu rozpoczynając od centrum twarzy, następnie pędzlem 

Blending rozprowadź produkt od centrum twarzy poprzez policzki na zewnątrz w kierunku skroni. 

4.Przejdź do środka czoła i rozprowadź produkt w prawo w kierunku skroni. Następnie wróć do punktu 

początkowego i wykonaj tą samą czynność w lewo w kierunku skroni. 

5.Rozetrzyj podkład w dół centralnej części nosa oraz wokół niego. Następnie rozprowadź produkt od 

centralnej części podbródka, wzdłuż linii szczęki aż do ucha.  

6.Resztkę produktu pozostałą na pędzelku rozprowadź wokół prawego i lewego oka. 

 

 
 

 

 

 

 

Po aplikacji Dream Tint nałóż puder sypki Amazing Base lub puder prasowany PurePressed Base dla zwiększenia 

pokrycia I wysokiej odporności na działanie wody. 

 



Wskazówki 

 

Zastosuj podkład Dream Tint w kolorze Lilac do powiek i wewnętrznych kącików oczu, aby zneutralizować 

zaczerwienienia. Aby zakamuflować cienie pod oczami użyj odcienia Peach Brightener. 

 

Odcień pasujący do Twojej cery bądź odcień Peach Brightener, doskonale nadają się również do wygładzenia 

kolorytu skóry oraz przebarwień na grzbietach dłoni. 

 

 

 


