
 

 

Róż w kremie In Touch 

 

Cechy i zalety: 

• Róż w kremie 

• Może być stosowany pod lub na bazę mineralną, oraz bezpośrednio na usta  

• Idealny do stosowania w trakcie podróży  

• Poręczne, kompaktowe opakowanie pozwala na łatwą aplikację różu w sztyfcie, 

nawet w trakcie podróży  

• Wolny od barwników chemicznych i składników drażniących 

• Może być wykorzystywany zarówno do oczu jak i ust 

• Ekstrakt z kakao sprawia, iż róż w sztyfcie stanowi przepyszną ucztę dla ust  

• Promienny , wewnętrzny zdrowy blask skóry 

• Dostępny w 5 odcieniach 

 

Co to jest: 

• Mineralny róż w kremie 

In Touch 

Net Wt. 4.2 g/.14 oz 

Właściwości: 

• Nadaje policzkom koloru 

• Może być stosowany na ustach 

• Może być stosowany na powiekach 

 

Składniki: 

Ethyl Macadamiate, Isostearyl Neopentanoate, Isopropyl Jojobate, Silica, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, 

Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Flavor, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 

Hydrogenated Castor Oil, Beeswax, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate. May Contain: Mica (CI 77019), Iron Oxides (CI 

77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Red 30 Lake (CI 73360),Red 7 Lake (CI 15850)(Aka 

202). 

 

Kluczowe składniki: 

• Olejek makadamia (Macadamia Seed Oil) 

o Działanie łagodzące 

o Działanie wygładzające i zmiękczające 

• Wosk pszczeli (Beeswax) 

o Działanie antybakteryjne  

• Ekstrakt z Kakao (Cocoa Extract) 

o Zapewnia pyszny smak 

 

Rodzaje skóry: 

• Wszystkie rodzaje skóry 

 

System: 

• Pędzel Foundation 

• Pędzel Concealer 

 



 

Zalecane przygotowanie 

• Nanieś róż na oczyszczona skórę twarzy pod puder  sypki Amazing Base lub puder prasowany PurePressed Base, aby 

stworzyć matowe wykończenie makijażu 

• Nanieś róż na puder  sypki Amazing Base lub puder prasowany PurePressed Base,  dla efektu „mokrych policzków” 

 

Aplikacja: 

1.Odkręć nakrętkę od produktu, a następnie przy pomocy szpatułki nabierz niewielką ilość produktu 

1. Delikatnie, pędzlem Foundation, pobierz produkt ze szpatułki 

2. Połóż pędzel na kości policzkowej, a następnie rozetrzyj róż w kierunku ucha. Powróć do punktu początkowego  i 

powtórz tą samą czynność, aż do osiągnięcia wymaganego efektu. 

3. Powtórz powyższą czynność na drugim policzku 

• W użytku domowym , pędzel może byś stosowany bezpośrednio na produkt 

 

Wskazówki 

Zastosuj róż pod wybrana bazę mineralną, aby uzyskać miękkie, naturalne wykończenie makijażu. 

Połącz róż In Touch z różem a PurePressed Blush, aby uzyskać bardziej spektakularny efekt. 

 

 


