
DEL 1: PERFEKT BASE
En jævn og naturlig teint, danner grundlaget for en perfekt make-up. 
Det vigtigste er den korrekte base, eftersom den giver det bedste fundament for de efterfølgende make-up trin.

Påfør først den fugtende hudcreme - PowerLift. 
Påfør cremen i hele ansigtet. PowerLift hjælper 
med, at aktivere og opstramme huden. 
Produktet giver den bedste base før make-
uppen påføres. 

TRIN 1
POWERLIFT

Herefter benyttes Fast Wrinkle Filler. 
Den har en praktisk pensel, der udfylder selv de 
mindste rynker omkring øjne og næse.

TRIN 2
FAST WINKLE-FILLER 

For længere holdbarhed af make-uppen påføres 
Radiant Skin Primer. Brug en Foundation 
børste til at påføre primeren sparsomt i hele 
ansigtet, så alle uregelmæssigheder korrigeres. 
Den ferskenfarvede tekstur giver en naturlig og 
frisk glød. 

TRIN 3
RADIANT SKIN PRIMER 

Vælg Perfect Wear Foundation „Light Beige“ 
til en lys hudtone. Påfør en lille mængde 
foundation, på håndryggen og påfør det i 
ansigtet med en børste. Arbejd ud fra midten af 
ansigtet. Den silkeagtige tekstur, giver en middel 
dækning og tilpasser sig perfekt din hudtone.
Resultatet er en fejlfri og perfekt teint uden en 
maske-effekt.

TRIN 4
PERFECT WEAR FOUNDATION 
LIGHT BEIGE 

Vælg Bright Highlighter „Ginger“ til en gullig 
hudtone. Takket være Twist-og-Klik systemet 
doseres den perfekte mængde. Brug børste-
applikatoren til at påføre produktet under 
øjnene og brug fingrene til blidt at fordele 
produktet. Dette forhindrer mørke skygger og 
uregelmæssigheder dækkes effektivt. Tip: Påfør 
en smule highlighter lige over overlæben for at få 
læberne til at virke større.

TRIN 5
BRIGHT HIGHLIGHTER 
GINGER 

Afslutningsvis bruges Hollywood Powder 
Multicolour, påfør den på hele ansigtet med 
en pudder-børste. Kombinationen af farverne 
gul, grøn og beige, giver desuden et jævnt 
og glødende udseende. Make-uppen vil være 
fikseret og huden vil se naturlig frisk ud.Det 
perfekte grundlag er skabt!

TRIN 6
HOLLYWOOD POWDER 
MULTICOLOUR



INDKØBSLISTE

PowerLift Face Cream
30 ml   
3991   

Fast Wrinkle-Filler
3,6 g   
11118   
   

Radiant Skin Primer
30 ml   
11115   

Foundationbørste 
40062
   

Pudderbørste 
40060
   

Perfect Wear Foundation
33 ml      

11116-2 Light Beige

Bright Highlighter
2,5 ml  

11109-2 Ginger
   

Hollywood Powder 
Multicolour
12 g   
11111 


