
 

 

Matujący puder prasowany PureMatte Finish Powder 

 

Cechy i zalety: 

• Transparentny, sypki puder z ekstraktem ryżowym, pochłaniający nadmiar sebum i redukujący błyszczenie skóry 

• Może być stosowany pod lub na bazę mineralną 

• Produkt nie powoduje wysuszenia skóry, ani zmiany kolorytu. 

• Został stworzony dla gładkiego i matowego zakończenia makijażu  

• Puder może być stosowany jako wykończenie makijażu, oraz  jako produkt do wtórnej aplikacji (tuch-up) 

• Puder znajduje się w eleganckim, kompaktowym opakowaniu, pozwalającym na 

ewentualne poprawki makijażu w ciągu dnia 

 

Co to jest: 

• Prasowany matujący puder do wykończenia makijażu 

 

Właściwości: 

• Minimalizuje potrzebę wtórnej aplikacji podkładu  

• Redukuje i kontroluje błyszczenie skóry 

• Kontroluje nadmiar sebum 

 

Składniki: 

Mica (CI 77019), Oryza Sativa (Rice) Starch, Titanium Dioxide (CI 77891), Zinc 

Oxide (CI 77947), Dimethicone, Hydrated Silica, Ascorbyl Palmitate.  

Może zawierać: Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499). 

 

PureMatte 

Net Wt. 9.9 g/.35 oz 

Kluczowe składniki: 

• Skrobia ryżowa (Rice Starch) 

o Wygładza  

o Eliminuje błyszczenie  

o Absorbuje nadmiar sebum 

 

Rodzaje skóry: 

• Wszystkie rodzaje skóry 

 

System: 

• Pędzel Handi  

• Puder sypki Amazing Base lub puder prasowany PurePressed Base 

 

Zalecane przygotowanie: 

• Zastosuj przed lub po użyciu pudru sypkiego Amazing Base lub pudru prasowanego PurePressed Base. 

 

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.Produkt może być stosowany tylko do tłustego obszaru twarzy, cała instrukcja odnosi się do aplikacji pudru na cały 

obszar twarzy. 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.  

 

 

 

 

 
 

 

Wskazówki 

• Niezbędny przy robieniu zdjęć bądź pracy w telewizji 


