ABOUT YOUR SKIN
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średnie
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Kremowy podkład o przedłużonej trwałości. Doskonale ujednolica kolor
skóry i ukrywa wszelkie niedoskonałości cery. Jego długotrwałe działanie
sprawia, że twarz wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień
bez konieczności poprawek. Pielęgnuje, nawilża i łagodzi podrażnienia.
Nie pozostawia śladów na ubraniach. Formuła bogata w witaminy
A, C, E, D-panthenol oraz masło Shea odżywia, nawilża i koi skórę.
Składniki aktywne:
Tlenek cynku – uelastycznia i ujędrnia skórę
Prowitamina B5 – nawilża i łagodzi podrażnienia
Masło Shea – chroni przed wolnymi rodnikami, przyspiesza gojenie drobnych ranek, łagodzi zmiany
alergiczne, wygładza i uelastycznia skórę, odżywia
D-panthenol – Łatwo wnika w głąb skóry. Goi podrażnienia skóry, działa przeciwzapalnie, zmniejsza
utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając jej miękkość i elastyczność.
Kompleks witamin A, C i E – zapewnia odpowiednią pielęgnację skóry i ochronę przed działaniem
promieniowania UV

complexion
every type
coverage
strong

Niezawodny w walce z przebarwieniami i niedoskonałościami.
Profesjonalny kamuflaż stworzony w międzynarodowym gronie
wizażystów. Posiada ulepszoną, kremową konsystencję oraz
wodoodporną formułę. Daje wyjątkowy komfort aplikacji,
jego konsystencja wtapia się w skórę. Zawiera naturalny filtr UV.
Zapewnia efekt „non transfer” oraz trwałość w wysokich
temperaturach.
Składniki aktywne:
Wosk silikonowy o niskiej temperaturze topienia zxapewnia innowacyjną strukturę CREAM TO
WATER – produkt końcowy wtapia się w skórę, co na myśl roztapianie się lodów. Ułatwia aplikację
produktu, zapobiega rozwarstwianiu się kosmetyku i daje uczucie nawilżenia.
Naturalne woski roślinne z liści palmowych i łodyg trawy meksykańskiej regulują lepkość
i konsystencję produktu. Nadają konsystencji niezwykłą elastyczność, połysk i efekt gładkości
na skórze.
Naturalny proszek celulozowy zapewnia efekt soft-focus, wygładza drobne zmarszczki,
absorbuje sebum. Jest dopuszczony do stosowania nawet w kosmetyce naturalnej.
Pigment perłowy o zielonkawym refleksie. Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie anti-redness.
Zielonkawe drobinki załamują światło i zmniejszają widoczność zaczerwienionych stref twarzy, która
nie wygląda na szarą i ziemistą. Pomimo niwelowania czerwonego pigmentu skóra nie traci świeżego
wyglądu.
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MUST HAVE w codziennym makijażu. Doskonale uzupełnienie
kultowego podkładu LONG COVER FLUID. Specjalna formuła
pozwala na dogłębne nawilżenie skory, łagodzenie stanów
zapalnych, rewitalizację i odżywienie.
Zapewnia matowe wykończenie makijażu oraz mocny efekt krycia.
Doskonale utrwala makijaż. Puder przeznaczony do każdego
rodzaju skóry, łatwy w aplikacji, do stosowania na sucho i mokro.
Polecany również profesjonalistom.
Składniki aktywne:
Witamina E – zwana „witamina młodości”, opóźnia procesy starzenia się skóry
Olej arganowy – najbardziej ceniony olej na świecie ze względu na swoje nawilżające
właściwości, niezastąpiony w walce z suchością i szorstkością skóry, bliznami, zmarszczkami, a
nawet przetłuszczaniem
Allantoina – ma silne właściwości regenerujące i przeciwzapalne, zmiękcza, nawilża, łagodzi
zaczerwienienia i koi podrażnienia
Tlenek cynku – ma właściwości gojące, matujące, blokujące cale spektrum promieniowania UV,
zalecany szczególnie dla cery wrażliwej
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www.paese.com
*Kolory podane w ulotce mogą odbiegać od rzeczywistych.
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