Mineral Skincare
Brushes

100% natuurlijke mineralen met
Botanical Complex™

De brushes van PRIORI® zijn gemaakt van taklon, een niet
dierlijk, superzacht en antibacterieel materiaal voor een
perfectie applicatie van de foundations. Ze zijn eenvoudig
te reinigen. De kabuki en powder brushes hebben een
makkelijke pull-up retractable cover om haren van de kwast te
beschemen. Ideaal voor een snelle touch-up voor onderweg.

Verschil met natuurlijke kwasten:
Natuurlijk haar heeft een onregelmatige oppervlakte, dat
poeder, dode huidcellen, bacteriën en chemicaliën vasthoudt.
Reiniging met een desinfectant is noodzakelijk om irritatie te
voorkomen. Taklon heeft een gladde oppervlakte, waardoor
de brushes beter en makkelijker gereinigd kunnen worden en
daardoor is er minder kans op huidirritatie.

Kabuki: Zorgt voor een perfecte dekking op het gezicht,
nek en decolleté. Voor een lichte dekking.

Powder brush: special gemaakt voor de Finishing
Touch poeders. Voorkomt dat de poriën en fijne lijntjes
zichtbaar worden.

pigmenten en mineral sunblock die naast een SPF,
een geweldige dekking geeft.

Zink Oxide: Natuurlijk voorkomende groep
mineralen, die bijdragen aan een goede dekking
en die de beschermende eigenschappen van het
product verbeteren.

IJzer Oxide: Natuurlijk voorkomende groep
pigment mineralen, elk met een rijke volle kleur,
vermengd om ‘echte’ huidtinten te creëren.
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Groene thee, Druivenpit extract, Cacao en
Kurkuma en Acai.
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Botanical Complex™: Chlorogenic acids,
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meer dekking nodig hebben. Voor een volledige dekking
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Concealer: Helpt bij het camoufleren van zones die wat
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Titanium Dioxide: Natuurlijk voorkomende
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Smalle kabuki: Een compacte brush voor alle
toepassingen. Voor matige tot volledige dekking

PRIORI®
MINERAL SKINCARE SPF 25
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die de foundations de mogelijkheid biedt om
verschillende lagen aan te brengen en een gladde,
egale finish aan de huid te geven. Het zorgt er ook
voor dat de mineralen goed blijven zitten, zelf met
warm water.
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Mica: Natuurlijk voorkomende mineralengroep,

HUIDVERBETERENDE FOUNDATIONS
OP BASIS VAN 100% NATUURLIJKE MINERALEN
MET SPF25 BESCHERMING
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Mineral Skincare met
3 unieke functies
De PRIORI® Mineral Skincare lijn bevat een uniek en exclusief
Botanical Complex™ die 3 functies in één losse minerale
formule combineert.

•1 Zonbescherming:

Kleurbeschrijvingen & Algemene applicatie technieken

Kleur 1
Porselein, lichte huidskleur met
roze ondertoon.

Kleur 4
Medium huidskleur, die snel
verkleurt in de zon. Gele of roze
ondertoon.

Bescherming; Breed spectrum zonbescherming met SPF25,
direct na het aanbrengen.

•2 Anti-Aging eigenschappen:
Corrigeren; Krachtige anti-aging effecten, langdurige
resultaten.

•3 Foundation dekking:

Kleur 2
Lichte en rossige huidskleur, lichte
gele ondertoon.

Kleur 5
Medium, neutrale goudbruine
huid die snel in de zon verkleurt.
Gele tot warme ondertoon.

Perfectioneren; Foundation met een natuurlijke dekking,
direct resultaat.
Finishing Touch

Klinisch bewezen resultaten
Het is de enige Mineral Skincare met klinisch bewezen
resultaten:
- Vermindert fijne lijntjes en pigmentatie
- Vermindert de tekenen van een gevoelige huid
- Vermindert rosacea en roodheid in de huid

Kleur 3
Lichte tot medium huidskleur,
eventueel met lichte roodheid.
Gele ondertoon.

Pure onzichtbare poeder die de
poriën minimaliseert,
licht weerkaatsend is en zorgt
voor een perfecte matterend
effect op de huid.

Gebruiksaanwijzing
1. Begin door een klein beetje van de mineralen in het deksel te
doen.
2. Draai de Kabuki Brush zachtjes rond in het deksel om zo de
mineralen in de haren van de kwast op te nemen.
3. Als alle mineralen in de haren van de kwast zijn opgenomen, tik
dan met de kwast op de rand van het deksel om te zorgen dat er
precies genoeg in de kwast achterblijft.
4. Strijk eerst over het voorhoofd, wangen en kin. Ga daarna

met draaiende bewegingen over het hele gezicht, totdat de
foundation zich met de huid vermengd heeft. Breng indien
gewenst meerder lagen aan voor een betere dekking, maar “less
is more”.
5. Gebruik als laatste stap de Finishing Touch om te voorkomen
dat de poriën en fijne lijntjes zichtbaar worden. Doe een klein
beetje in het deksel, draai de kwast zachtjes rond en tik het te veel
aan poeder af op de rand van het deksel. Breng het luchtig aan op
de huid met ronddraaiende bewegingen. Werk van binnen naar
buiten en eindig bij de neus.

