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HISTORY
NEE MAKE-UP MILANO IS EEN MAKE-UP MERK MET EEN RIJKE GESCHIEDENIS. AANDACHT VOOR DETAILS, NAUWKEURIGE
PRODUCT MATCHING, DELICATE FORMULES EN EEN INNOVATIEVE BENADERING VAN PRODUCTONTWIKKELING ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET MERK.

NEE MAKE-UP MILANO WERD GESTICHT IN DE VROEGE JAREN '90 IN LISSONE, EEN KLEIN STADJE IN DE BUURT VAN MILAAN.
EEN PROFESSIONELE MAKE-UP LIJN, GEMAAKT EN ONTWIKKELD DOOR PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS EN 
GEBRUIKT DOOR DE BESTE EN DE MEEST BEROEMDE MAKE-UP ARTIESTEN. DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN GAAT NIET
ONOPGEMERKT VOORBIJ EN HEEFT SNEL VEEL POPULARITEIT OPGEDAAN, ZOWEL OP DE NATIONALE EN DE INTERNATIONALE
COSMETISCHE MARKTEN, EN WERD SNEL ÉÉN VAN DE TOONAANGEVENDE PROFESSIONELE MERKEN. 

IN 2005, WERD NEE MAKE-UP MILANO VERKOCHT AAN DE R.C.M. GROEP, DIE, MET DE MERKEN EVERLINE, EVERLINESPA
EN EVERLINE CENTER HET AANBOD COMPLEET MAKEN OP HET GEBIED VAN TRICHOLOGIE EN COSMETICA. 
R.C.M. IS GEVESTIGD IN SERIATE IN DE BUURT VAN MILANO, NET BUITEN BERGAMO. HIER KOMT ALLES SAMEN. INSPIRATIE,
IDEEËN EN TRENDS VERANDEREN IN CONCEPTEN EN VANAF DEZE BEGRIPPEN ZIJN COLLECTIES EN PRODUCTEN GEMAAKT,
ONTWIKKELD EN OPNIEUW UITGEVONDEN. EEN TEAM VAN NATIONALE EN INTERNATIONALE PROFESSIONALS WERKEN 
DAGELIJKS NIET ALLEEN OM DE TRENDS TE VOLGEN, MAAR MEER OM NIEUWE TRENDS TE ONTWIKKELEN, STEEDS PROBEREN
OM AAN HET HOOFD VAN DE STROMING TE BLIJVEN DUS.

DE JARENLANGE ERVARING BEREIKT IN DE COSMETISCHE SECTOR, DE NAUWGEZETTE AANDACHT VOOR GRONDSTOFFEN,
DE VERFIJNDE WETENSCHAPPELIJKE KENNIS EN DE GEAVANCEERDE TECHNIEKEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN DE LABORATORIA
LEIDEN TOT DE OPRICHTING VAN MAKE-UP PRODUCTEN VAN UITSTEKENDE KWALITEIT DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN DE
MEEST ERNSTIGE DERMATOLOGISCHE PROEVEN. NEE MAKE-UP MILANO IS EEN SPEL WISSELAAR NIET EEN VOLGELING,
TRENDS CREËREN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIE EN ERVARING MET COLLECTIES VAN DE HOOGSTE KWALITEIT.
VOOR 'ELKE' VROUW DIE BEHOEFTE HEEFT AAN SCHOONHEID EN ELEGANTIE IN HAAR LEVEN. NEE MAKE-UP MILANO ZAL
NOOIT FALEN OM DE SCHOONHEID VAN DE VROUW TE VERBETEREN! 
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PERFECTION UV 
MULTI BASE PRIMER SPF 50+ 50 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Zacht en crème

KENMERKEN Vochtinbrengende primer voor het gelaat, met 
SPF 50, en mat effect. Luchtig en zacht aanvoelend, perfect als
make-up basis voor een gladmakend en blijvend effect

STERKE PUNTEN De lichte en zijdeachtige textuur voelt luchtig
aan op de huid, niet zwaar,noch vet. Beschermt tegen rimpels,
vrije radicalen en imperfecties gerelateerd aan huidveroudering 
door blootstelling aan de zon. Voorkomt schade veroorzaakt door 
luchtvervuiling en koude

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid van het product met
je vingertoppen aan op je gelaat en hals. Masseer, met ronddraaiende
bewegingen, zachtjes in de huid om het product egaal te verdelen

PRIMER

FACE REJUVENATING
PRIMER 30 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Vochtinbrengende make-up basis met anti-aging effect.
Semi-mat resultaat

TEXTUUR Transparante gel

KENMERKEN Hydraterende, anti-aging primer voor het 
gelaat. Rijk aan actieve ingrediënten. Dit product is de perfecte 
uitvalbasis voor elke make-up of om te gebruiken als dagelijkse 
verzorgingscrème

STERKE PUNTEN Deze gel bevat ATPeptides, een energiek, 
revitaliserend en actief ingrediënt dat de celstofwisseling stimuleert
en het huidverouderingsproces preventief vertraagd

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid product met je 
vingertoppen aan op het gelaat en de hals. Masseer zachtjes in de
huid met behulp van cirkelvormige bewegingen



PRIMER

PERFECTION BASE
NUDE LOOK 30 ml

HUIDTYPE Voor alle huidtypes

TEXTUUR Crème textuur in huidskleur

KENMERKEN Perfectionerende en ophelderende basis voor het
gelaat. Indien het alleen wordt gebruikt, maakt het de tint van het
gelaat uniform. Wanneer het gebruikt wordt als basis garandeert
het een betere hechting/applicatie van de foundation

STERKE PUNTEN Innovatieve en technologische formule die 
het licht opvangt en weerspiegelt op het gelaat waardoor de 
zichtbaarheid van imperfecties worden geminimaliseerd

VERKOOPARGUMENT De huidskleurige tint past bij iedere 
huidstint. Daarnaast geeft het de huid ook een natuurlijk en stralend
effect

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid van het product aan
op een gereinigd en gehydrateerd gelaat. Verdeel door middel van
rondgaande bewegingen uit te oefenen

PERFECTION BASE
CORRECTOR LOOK - GREEN 30 ml

HUIDTYPE Rode huid met verkleuring

TEXTUUR Crème, transparante dekking

KENMERKEN Gekleurde gezichtsprimer specifiek voor het neutrali-
seren van verkleuring en roodheid om de huid te egaliseren. Lichte
en fluweelzachte textuur om het comfort en de duurzaamheid van de
make-up te verhogen. Geeft een prachtige en verhelderende teint

STERKE PUNTEN Innovatieve formule ontworpen om de
huidskleur aan te passen aan de behoeften van de teint. Versterkt
de natuurlijke helderheid van de huid

VERKOOPSARGUMENT Uitstekende primer, bereidt de huid voor
op make-up, voedt intens en zorgt ervoor dat de foundation voor
een langere tijd blijft zitten. De huid heeft een perfecte kleur, geen
imperfecties

TOEPASSING Breng aan na je normale huidverzorgingroutine. 
Gelijkmatig aanbrengen over het hele gezicht. Ga verder met de
applicatie van de foundation

green



PRIMER

PERFECTION BASE
CORRECTOR LOOK - LILAC 30 ml

HUIDTYPE Huid met een gele of grauw ondertoon

TEXTUUR Crème, transparante dekking

KENMERKEN Gekleurde gezichtsprimer specifiek bedoeld om 
een gele ondertoon in evenwicht te brengen en te neutraliseren en 
om een grijze of doffe teint te neutraliseren. Vloeibare en lichte 
textuur, verfrist en licht de huid op, is comfortabel en verhoogt de
duurzaamheid van de make-up

STERKE PUNTENKan ook gebruikt worden als een oplichter door
het product op het voorhoofd of op de rug van de neus aan te
brengen. Natuurlijke finish, transparante dekking

VERKOOPSARGUMENTBereidt de huid voor op de make-up en
voedt deze intensief met als resultaat een huid met een perfecte en
heldere kleur

TOEPASSING Breng aan na je normale huidverzorgingroutine. 
Gelijkmatig aanbrengen over het gehele gezicht. Ga verder met de
applicatie van de foundation

lilac



FLUID FOUNDATION

OX0 OX1 OX2 OX3

PERFECT SKIN
OXYGEN FOUNDATION SPF15 25 ml

HUIDTYPE Normaal tot droge of gecombineerde huid, ook geschikt
voor de gevoelige huid

EFFECT Een mooie, stralende huid

DEKKING Medium

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN Innovatieve foundation die de huid van binnenuit
gaat herstellen. Ideaal om onvolmaaktheden te elimineren en om
een glad effect te creëren

STERKE PUNTEN Deze fluweelzachte foundation is verrijkt met
Zuurstof Complex, een natuurlijk actief ingrediënt dat de huid helpt
om de celstofwisseling te stimuleren. Ideaal voor de gevoelige huid,
alcohol- en parfumvrij. SPF 15

TOEPASSING Latex sponsje of de Nee foundation penseel nr° 9

ABSOLUTE PERFECTION
FOUNDATION 30 ml

HUIDTYPE Droge en gemengde huid

DEKKING Medium tot hoog

KENMERKEN Ultra-vloeibare, natuurlijke en lichte textuur. 
Perfectioneert de huid en verbergt imperfecties. Uiterst comfortabel
en hydraterend. De huid voelt fluweelzacht aan

STERKE PUNTEN De formule bevat Signaline-TM S - signaal tot
de activering van de botanische cel - en vitamine E. Vitamine E is
bekend om zijn anti vrije radicalen en anti-oxyderende eigenschappen.
Langhoudende formule met een mat effect. Helende en cosmetische
werking. Bereid voor – geeft dekking – corrigeert

TOEPASSING Goed schudden vóór gebruik. Doseer de Absolute
Perfection Foundation op de rug van je hand en breng het aan met
de Nee Foundation Brush nr°9 of met de juiste spons – begin met
het aanbrengen aan het bovenste gedeelte van het gelaat en ga zo
verder naar beneden en vanaf het midden naar buiten toe

01
porcelain

02
sand

03 
olive

04
sun

G0
nude

G1
soft beige



128 129 131

FLUID FOUNDATION

LIQUID POWDER
MATTE EFFECT 30 ml

HUIDTYPE Gecombineerde of vette huid

EFFECT Natuurlijk

DEKKING Medium

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN Deze foundation zorgt voor een matte afwerking 
doordat er poeder in verwerkt is

STERKE PUNTEN Deze olievrije formule bevat kweepeer extract
en een afgeleide van hyaluronzuur. Deze verzekeren een perfecte
hydratatie van de huid

TOEPASSING Latex sponsje of de Nee foundation penseel nr° 9 

D0 D1B D2 D2B D3

DOUBLE ACTION
LIFTING FOUND. WITH VEGETAL STEM CELLS SPF10 15 + 15 ml

HUIDTYPE Gecombineerde, vette en rijpere huid

EFFECT Natuurlijke dekking.

DEKKING Hoog

TEXTUUR Vloeibare gel

KENMERKEN Innovatieve vloeibare foundation verrijkt met een mix
aan kostbare anti-aging vitamines die een liftend en diep hydraterend
effect hebben. Door de dubbele dispenser blijven de natuurlijke
stoffen actief tot ze op de huid gemengd en aangebracht worden

STERKE PUNTEN Een gel met vitaminen en actieve ingrediënten
gewonnen uit plantaardige stamcellen. Intens voedend en hydraterend.
De liftende werking van de gel vermindert de verschijning van rimpels.
Deze foundation hoeft niet afgepoederd te worden

TOEPASSING Breng eerst de transparante gel aan en nadien als
deze goed ingetrokken is de foundation met behulp van een latex
sponsje of de Nee foundation penseel nr° 9



MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

M0 M2 M3 MA1 02 04 06

SENSORY MOUSSE
MATTE FOUNDATION - OIL FREE 18 ml

HUIDTYPE Gecombineerde en vette huid

EFFECT Ultra glad en zijdeachtig resultaat

DEKKING Hoog

TEXTUUR Crème en poeder

KENMERKEN Makkelijk te blenden en sneldrogend product. 
Geeft een langdurig mat effect. Ideaal voor een glimmende huid,
huidoneffenheden, grote poriën of ernstige verkleuringen

STERKE PUNTEN Bevat matterende actieve bestanddelen die
overtollig talg absorberen en zo een soepele, matte huid garanderen
gedurende de hele dag

TOEPASSING Latex sponsje of  Nee foundation penseel nr° 9

COMPACT FOUNDATION
VITAMIN E 10 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Een stralende, vlekkeloze huid

DEKKING Medium - hoog

TEXTUUR Crème

KENMERKEN Een professionele, compacte foundation met een
zachte gemakkelijk aan te brengen textuur. De foundation egaliseert
de huid en vermindert vlekken en verkleuringen

STERKE PUNTEN Rijk aan vitamine E, een krachtig antioxidant, dat
vrije radicalen vernietigt en de huid beschermt tegen vroegtijdige
veroudering

TOEPASSING Aanbrengen met de bijgevoegde spons



MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

DUAL MATTE WEAR
COMPACT POWDER & FOUNDATION SPF15 8 g

HUIDTYPE Voor de gemengde, vette of zeer vette huid

DEKKING Met Nee Duo Fiber Borstel nr° 10 – nat (natuurlijk) of
droog (hoog)

KENMERKEN Natte en droge compact poeder foundation. De
dekking van een foundation maar een textuur zoals een poeder. 
Minimaliseert onvolmaaktheden en poriën, matteert de teint van de
huid voor een lange tijd en absorbeert overtollig talg

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met actieve ingrediënten uit het
bruine zeewier, een krachtige en elastische antioxidant. 
Beschikbaar in zes kleuren geschikt voor iedere huidskleur.
Een uitzonderlijke gladheid en comfortabele applicatie worden 
gegarandeerd door de innovatieve spons in de doos, gemaakt uit
duocell, de nieuwste generatie spons voor een poeder foundation.
Uitstekende weerstand, ook geschikt voor de gevoelige huid

TOEPASSING Breng aan met een droge Duo Fiber Brush nr° 10
borstel voor een foundation effect. Breng aan met een vochtige
spons of een vochtige Nee borstel nr° 10 voor een natuurlijker effect

500
pastel

504
cachemire

sand

501
face

502
butterum

503
mou

505
icon brown

535
tan



CONCEALER

29 30 31 32

CONCEALER 1.5 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Eventuele verkleuringen camoufleren (zoals bvb. donkere
kringen)

DEKKING Medium

TEXTUUR Crème

KENMERKEN Romige en hydraterende textuur, verrijkt met 
vitamines

STERKE PUNTEN Glad en gemakkelijk te blenden

TOEPASSING Je kan het product direct op en rond de verkleuringen
aanbrengen met de stick of met het penseel nr° 4 en blenden waar
nodig. Penseel nr° 31 is ideaal voor pigmentvlekken

CONCEALER PENCIL 1.8 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

DEKKING Medium

KENMERKEN Corrigerend potlood om verkleuringen te verbergen,
een onregelmatige of vlekkerige lipcontour opnieuw te definiëren,
het retoucheren van kleine vlekjes die verschijnen zelfs na het 
aanbrengen van een foundation of een poeder

STERKE PUNTEN Zachte textuur. Gemakkelijk te gebruiken en
om mee te nemen voor snelle touch-ups

TOEPASSING Breng rechtstreeks aan op de verkleuring.



C1 C2 C3

CONCEALER

40R39R 41R

BRIGHTFLASH
ILLUMINATING LIQUID CONCEALER 2 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Oplichtend effect

DEKKING Laag - medium

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN Vloeibare concealer pen. Perfect om bepaalde 
gebieden in het gelaat op te lichten, om donkere kringen onder de
ogen te verminderen en om schaduwen te elimineren

STERKE PUNTEN Hydraterende en anti-aging formule met 
vitamine A + E en hyaluronzuur. Licht de huid op en beschermt de
huid. Gladde en lichte textuur. Gemakkelijk te gebruiken vanwege
de borstel applicator. Verbergen (vóór de foundation) en oplichten
(na de foundation)

TOEPASSING Draai aan de basis van de pen tot de gewenste 
hoeveelheid van het product wordt vrijgegeven.

CAMOUFLAGE 3 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Dekt iedere oneffenheid in textuur en kleur

DEKKING Hoog

TEXTUUR Crème

KENMERKEN Langdurige camouflage. Zorgt voor een perfecte
correctie van ernstige oneffenheden zoals verkleuringen en littekens

STERKE PUNTEN Deze concealer is rijk aan verzachtende oliën
en antioxidanten

TOEPASSING Breng de camouflage aan met borstel nr° 3 of nr° 4
(afhankelijk van de plaats in het gezicht) of met een latex spons.
Verwarm het product lichtjes op voor een gemakkelijkere toepassing.
Dep op de huid met uw vingertoppen voor kleinere oneffenheden



CONCEALER

WEIGHTLESS LIQUID CONCEALER 7.5 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

DEKKING Hoog

KENMERKEN Vloeibare correctie. Hydrateert en minimaliseert
donkere kringen en imperfecties. Vermindert zichtbaar zwellingen
rond de ogen

STERKE PUNTEN De formule bevat een opvuller met een zachte
focus die inwerkt op kleine rimpels en deze zachter en vlakker
maakt. Textuur verrijkt met vitamine E, rozemarijn extract en 
cafeïne: alle drie bestanddelen die anti-veroudering-,anti-oxiderende
en verzachtende eigenschappen bezitten.  Ideaal om te corrigeren,
donkere kringen en onvolmaaktheden rond de ogen te minimaliseren.
Ook perfect voor rijpere huidtypes want de formule droogt niet op
en zet zich niet vast, zelfs niet in de kleinste rimpels

TOEPASSING Breng rechtstreeks aan op de zone m.b.v. de Nee
Brush nr. 4 of m.b.v. een sponsje

N1
sand

N2 
honey 
biscuit

N0
ivory



POWDER

37 39
transparent

A35
bran

LOOSE POWDER 12 g

HUIDTYPE Alle huidtypes met uitzondering van de rijpere huid

EFFECT Glad en zijdeachtig effect

DEKKING Zacht tot medium

TEXTUUR Poeder

KENMERKEN Matterend, zijdeachtig los poeder met een natuurlijke
afwerking

STERKE PUNTEN Corrigeert de foundation voor een natuurlijk
ogende huid met een matte afwerking

TOEPASSING Voor een lichte dekking poeder over het gezicht en
de hals met Nee borstel nr° 12. Voor een hogere dekking gebruik
de Nee Powder Puff

LOOSE POWDER HD 12 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Nieuwe HD poeder formule, ultra licht

KENMERKEN High-definition losse poeder, ideaal om iedere dag
te gebruiken voor een professioneel uiterlijk. Het creëert een "soft
focus" effect, perfect om je make-up te fixeren

STERKE PUNTEN Extreem zacht, onzichtbaar en ultra licht poeder.
Fixeert de foundation en verbergt fijne lijntjes en oneffenheden
voor een professionele uitstraling de hele dag lang. Ook ideaal voor
foto-opnames

TOEPASSING Breng aan met de Nee Powder Puff of Nee borstel
nr° 12



POWDER

33 34 35 37 38

COMPACT POWDER
VITAMIN E 8 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Fluweelzachte afwerking zonder een poedereffect

DEKKING Medium - hoog

TEXTUUR Samengedrukt poeder

KENMERKEN Matterend, compact poeder in verschillende tinten

STERKE PUNTEN Hoge dekkracht

TOEPASSING Voor een zachte afwerking gebruik het Nee penseel
nr° 12  of de Nee Powder Puff voor een hoge dekking

NO-TRACE
COMPACT POWDER 8 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Zijdeachtig en fluweelachtig resultaat

KENMERKEN Compacte poeder. Het minimaliseert kleine
imperfecties en onderhoud de natuurlijke transparantie van de huid
zonder het oplichtend effect te verminderen

STERKE PUNTEN Brengt de huid in evenwicht en matteertdankzij
het kostbare en zeer dunne soft focus poeder. Geschikt voor alle
huidtinten en alle leeftijden

VERKOOPARGUMENT Creëert helderheid, transparantie en een
uniform resultaat

TOEPASSING Neem een kleine hoeveelheid product met Nee 
penseel nr. 12 of nr. 13 voor de oogcontour. Verwijder het overtollige
en breng aanover het hele gezicht met behulp van cirkelvormige
bewegingen. Voor een natuurlijk effect gebruik Nee Powder Puff.
Ga daarna verder met de make-up applicatie



BRONZER

A150 B154 C152 51 52 53

LIQUID BRONZE
INTENSIVE HYDRATING 50 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Perfect zongebruinde huid

DEKKING Licht tot medium

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN Vloeibare bronzer met een onmiddellijk natuurlijk
gebruinde uitstraling

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met hyaluronzuur en vitamine
E. Zorgt voor een intens hydraterend en anti-aging effect. Deze
innovatieve bronzer is als een soort tweede huid en vervangt je
foundation. De huid ziet er stralend uit. De vloeibare bronzer is ook
perfect voor mannen

TOEPASSING Nee borstel nr° 9

COMPACT BRONZER
VITAMIN E 10 g

HUIDTYPE Normaal, gecombineerde en vette huid

EFFECT Intens dekkend en zongebruind resultaat

DEKKING Medium tot hoog

TEXTUUR Compact poeder

KENMERKEN Verrijkt met ultra fijne deeltjes en vitamine E

STERKE PUNTEN Verkrijgbaar op basis van rode en bruine 
pigmentatie om op basis van de eigen gelaatskleur een natuurlijk
gebruinde uitstraling te bekomen

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid van het product aan
op het gezicht, de hals en decolleté met Nee borstel nr° 12 en blend
tot het gewenste effect



BRONZER

TERRA DUO 9 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Natuurlijk gebruind effect

KENMERKEN Kleur en helderheid omschrijven deze Terra-Duo die de
huid weer laat opleven en opwarmen, voor een natuurlijk gebruind
effect het hele jaar. Zijn licht en gemakkelijk te blenden textuur glijdt
op de huid en blendt met de teint voor een helder bonne mine effect

STERKE PUNTEN Haar kostbare actieve ingrediënten zoals argan,
jojoba-olie en vitamine E zorgen voor een hoge hydratatie en 
bescherming van de huid. Uitstekende elastische en anti-veroude-
rende werking. De twee tinten, mat en zijdeglans, kunnen alleen of
in combinatie gebruikt worden voor een perfect make-up resultaat
tijdens de dag en de avond

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid product aan met 
behulp van de Nee penseel nr. 12 of de Nee Kabuki. Breng aan op
het gezicht, hals en decolleté. Blend in cirkelvormige bewegingen
totdat het gewenste effect bereikt is

tan & holo

TERRA BRONZE 8 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Natuurlijk gebronzeerd effect

KENMERKEN Fijn bronzerend poeder, creëert licht en geeft 
intensiteit aan het hele gelaat. Tekent de contouren af. Zachte 
textuur dankzij de voedende oliën in de formule

STERKE PUNTEN De argan oil, jojoba olie en vitamine E zorgen
voor hydratatie en bescherming van de huid. Uitstekende elasticiteit
en anti-verouderingsacties. Met een eenvoudig gebaar geeft dit een
natuurlijk zongebruinde effect op de lichtere huid en verheldert het
de reeds zongebruinde teint

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid met de nieuwe
Kabuki borstel aan op het gelaat, de nek en decolleté. Blend met 
cirkelvormige bewegingen tot het gewenste effect



BRONZER

TERRACOTTA SHIMMER 8.5 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Natuurlijk zongebruind effect

TEXTUUR Gebakken poeder

KENMERKEN Perfect te gebruiken als bronzer, blush en highlighter.
Op de bleke huid geeft het een natuurlijk zongebruind effect en op
de gebruinde huid verhoogt het de kleurintensiteit en glans

STERKE PUNTEN De zijdezachte en lichte formule verrijkt met
aromatische oliën van rozemarijn helpt om de huid jong en elastisch
te houden voor een glanzend, perfect en blijvend resultaat. De drie
kleuren kunnen gemengd worden of alleen gebruikt worden

TOEPASSING Gezicht: meng de drie tonen en start het aanbrengen
vanaf het midden naar de tempels. Ogen: voor een intense look 
gebruik het goud en brons kleur, voor een natuurlijke look kies de
roze kleur. Jukbeen: gebruik de brons en roze kleuren om de glans
op de jukbeenderen te versterken

251 252

TERRACOTTA BRONZER 6.5 g

HUIDTYPE Alle huidtypes (ideaal voor drogere huidjes)

EFFECT Zacht gebronsde huid

DEKKING Medium

TEXTUUR Gebakken poeder

KENMERKEN De zuivere parels in dit product zorgen voor een 
natuurlijk bruine kleur. Mag gebruikt worden op het gelaat en het 
lichaam

STERKE PUNTEN Gebakken, nieuwe formule met zijdeachtige en
fluwelen deeltjes. Bevat rozemarijnolie die hydraterend gaat werken
waardoor de huid zachter aanvoelt

TOEPASSING Nee penseel nr° 12 en blend met rondgaande
bewegingen



FACE & CHEEKS

B61 B62 B64 B65 B67 B68
sculpting

B69 X1
natural
rouge

X2 X3
sangria

X4
nettare

di pesca

COMPACT BLUSH
VITAMIN E 6 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Natuurlijk of intens, maar altijd gezond ogende wangen

DEKKING Medium tot hoog

TEXTUUR Compact poeder

KENMERKEN Makkelijk in gebruik. Het is eenvoudig om met een
paar stroken de jukbeenderenstructuur te herdefiniëren en zo het
gelaat slanker te doen lijken

STERKE PUNTEN Compacte, zeer gepigmenteerde formule. Een
kleine hoeveelheid product is voldoende. Grote variatie in kleuren

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid van het product aan
op de wangen en/of jukbeenderen met Nee borstel nr° 11

BLUSH COTTO 4.5 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Stralend, transparant 3D-effect

DEKKING Zacht

TEXTUUR Gebakken, compact

KENMERKEN Zorgt voor een 3D-effect op de wangen (blos effect).
Het is zeer gemakkelijk en snel aan te brengen

STERKE PUNTEN Gebakken formule, met antioxidant oliën. 
Hydrateert en beschermt de huid, zorgt voor een langdurige glans.
De fijne gouddeeltjes zorgen voor een gezonde gloed en geven 
volume aan de wangen

TOEPASSING Nee penseel nr° 11.



FACE & CHEEKS

CB3
natural

CB4
heidi

CB5
coral

TWIN BLUSH 8 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Zacht en aanpasbaar

KENMERKEN Zeer lichte blush, in 2 warme schakeringen, perfect
voor het zomerseizoen. Blijft perfect zitten

STERKE PUNTEN De textuur, een zacht en zijdeachtig poeder,
is gemakkelijk aan te brengen en te blenden. Het geeft een 
gemoduleerd effect, dankzij de 2 tinten, die perfect passen bij de
gezonde ‘bonne minne- look’ alsook bij de zongebruinde look

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid aan met de Nee-borstel
nr. 11 aan en blend. Breng aan op het jukbeen, omhoog opwerkend
naar de slapen

CREAM BLUSH 1.5 g

HUIDTYPE Gecombineerde, normale en droge huid

EFFECT Super natuurlijke, gezonde gloed

DEKKING Transparant

TEXTUUR Crème

KENMERKEN Makkelijk te gebruiken, eenvoudig te blenden. Verrijkt
met hydraterende en verzachtende actieve ingrediënten

STERKE PUNTEN Makkelijk aan te brengen formule met actieve
ingrediënten die de huid beschermen en hydrateren waardoor deze
zacht en glad aanvoelt. Verschillende kleuren die overeenkomen
met alle huidtinten. Geef een snelle touch-up met je vingers

TOEPASSING Neem het product met uw vingertoppen en breng
het aan op je wangen



CHEEKS & LIPS 3 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Modulair crème-effect

KENMERKEN Blush voor de wangen en lippen voor een 
onmiddellijk gezonde en lichtgevende huid met een super-
hydraterend resultaat. De textuur smelt perfect samen met de huid
waardoor de huid er perfect uitziet (bonne mine effect)

STERKE PUNTEN O-gerelateerde actieve ingrediënten voor een
uitzonderlijk make-up resultaat. Verzachtende en beschermende
werking voor de huid en lippen. Twee-in-één multifunctioneel 
product, ideal voor een totale look te maken en voor snelle touch-
ups gedurende de dag

TOEPASSING Breng de kleur rechtstreeks aan op de wangen 
en lippen, blend met de vingertoppen. Voor een natuurlijk en 
lichtgevend resultaat, breng Cheeks & Lips aan op de jukbeenderen
in combinatie met Nude Glow Serum. Voor tijdens de dag, blend
op de lippen voor intense hydratatie en een gezonde kleur

FACE & CHEEKS

cherry



HIGHLIGHT 

CREAM BLUSH
BABY STROBE 1.5 g

HUIDTYPE voor alle huidtypes

TEXTUUR oplichtende crème

KENMERKEN Gemakkelijk te vervagen crème blush. Deze 
garandeert een natuurlijk oplichtende resultaat perfect om voume
of wangen of jukbeenderen te creeren

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met huidvriendelijke werkstoffen
met beschermende en hydraterende functie. De huid voelt zacht
en glad. Gemakkelijk te blenden met de vingers, ideaal voor snelle
retouches gedurende de dag. Kleur en lichtgevend resultaat in één
enkele stap

TOEPASSING Neem een kleine hoeveelheid product op de vinger-
toppen en dep zachtjes op de wangen. Om de apllicatie te 
vergemakkelijken, lach even en vervaag het product naar de 
slapen

CB6
baby strobe

MR. STROBE 9 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Veelzijdig glanzend effect

KENMERKEN Verhelderend en fluweelachtig transparant poeder. De
pigmenten blenden perfect met de huid zodat de huid lijkt te glanzen

STERKE PUNTEN Zijdeachtige en onzichtbare textuur. Haar
microfijne pigmenten worden gecombineerd met de huid voor een
zeer natuurlijk en lichtgevend resultaat. Formule verrijkt met 
squalaan (= een verzadigde koolwaterstof) die de huid beschermt,
dankzij zijn capaciteit om de lipidefilm te regenereren. Is ook een
geweldige vochtinbrengende crème en vermindert de verdamping
van water uit de diepste huidlagen. Sunkissed effect, glanzend 
resultaat en natuurlijke frisheid

TOEPASSING Verspreidt het product met behulp van de Nee
Brush nr° 12. Breng aan op het gezicht en de hals met rondgaande
bewegingen totdat het gewenste resultaat en de juiste helderheid
is bekomen



HIGHLIGHT 

MRS. STROBE LIQUID 7.5 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

DEKKING Medium tot hoog

KENMERKEN Fijne emulsie, ideaal om de natuurlijke glans van het
gelaat te benadrukken. Minimaliseert kleine imperfecties, revitaliseert
de vermoeide huid en zorgt voor een onmiddellijk ophelderend en
anti-verouderend effect

STERKE PUNTEN Dankzij zijn kostbare textuur, verrijkt met 
veelzijdige parels, hecht het perfect op de huid en  creëert het 
fantastische lichtpunten. Het product kan vermengd worden met
Oxygen Nee Foundation voor een helder en stralend effect over het
gehele gelaat

TOEPASSING Breng rechtstreeks aan op de gewenste zones.
Blend grondig  m.b.v. de Nee Brush nr 4 of m.b.v. een sponsje

fiocco
di neve

ALL OVER SHIMMER 1.2 g

EFFECT Illumineert het gezicht, de hals en decolleté

TEXTUUR Ontastbaar en opalescent poeder

KENMERKEN Fijne en subtiele glinstering die je zal laten stralen.
Verlicht en perfectioneert de huid, hals en decolleté

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met hydraterende actieve
ingrediënten. Zijdeachtige en fijne textuur. Multifunctioneel product
dat niet alleen perfect is voor het gezicht. Eenvoudig aan te 
brengen, geeft een vloeiend effect en een super chique look in een
paar seconden

TOEPASSING Breng aan met de spons of Nee Blush borstel nr°
13. Breng All Over Shimmer Fiocco di Neve rechtstreeks aan op de
te oplichtende gebieden



HIGHLIGHT 

NUDE GLOW SERUM 15 ml

HUIDTYPE geschikt voor elk type huid

TEXTUUR oplichtend en metallic

KENMERKEN Veelzijdig serum voor een metallic en glanzend 
resultaat, voor een all-over gloed. Nude Glow Serum kan alleen 
gebruikt voor een oplichtend resultaat of om licht te creëeren op
bepaalde plaatsen. In combinatie met uw favoriete foundation heb
je frisse en verhelderende basis

STERKE PUNTEN De niet-vette textuur, extreem lightweight is 
geschikt voor elk type huid, voelt niet vettig aan en verstopt de 
poriën niet.Verrijkt met glanzende parels en Vit E.
Veelzijdig product, kan alleen gebruikt worden of gemengd met 
andere texturen om eindeloze looks te creeren.Glanzend mak-up
effect

TOEPASSING Gebruik met een facebrush of direct met de vinger-
toppen op het gelaat. Kan ook gemixt worden met een vloeibare
foundation om een satijnglans te bekomen

mr.
strobe

baby
strobe

E71
pastel

E72
white

highlighter

STROBING PALETTE 2 x 5 g / 3 x 3 ml / 1 x 2 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

DEKKING Medium

KENMERKEN Magnetisch pallet, ontworpen om een perfect 
strobing make-up te kunnen creëren. Bevat  5 producten in 
testerformaat, ideaal om de juiste effecten van opheldering voor
het gelaat en decolleté te creëren

STERKE PUNTEN Innovatieve formule en verschillende texturen
om een juiste strobing make-up te verkrijgen. Strobing  is de nieuwste
techniek in make-up om je gelaat op te lichten met een stralend 
resultaat en een onmiddellijk gladmakend effect

TOEPASSING Nee Make Up adviseert het gebruik van borstel nr.
11, 13, 66. Voor de crème texturen stellen we het gebruik van 
borstels nr. 4/6/10 voor



HIGHLIGHT 

nude bronze

SHIMMER COOL FACE 12 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Licht en romig

KENMERKEN Verhelderend en driedimensionaal product dat 
je kan gebruiken wanneer je een glanzend effect wil toevoegen 
aan je make-up, bijvoorbeeld op de jukbeenderen of onder de 
wenkbrauwen

STERKE PUNTEN Deze formule is verrijkt met licht reflecterende
micro deeltjes, bijenwas, hyaluronzuur en bruine algen extract.
Geeft een anti-aging en hydraterend effect. Zorgt ook voor de 
bescherming van de huid en vermindert expressielijntjes en rimpels.
Legt de nadruk op de sterke punten zoals de jukbeenderen, de rug
van de neus en het centrum van de bovenlip. Door de glans verhoogt
het volume onmiddellijk en geeft het een gezonde en heldere 
uitstraling aan de huid

TOEPASSING Kan perfect aangebracht worden met de vingertoppen



CLEANSING & FIXING

EYES & LIPS MAKE-UP REMOVER GEL 150 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Vloeibare gel

KENMERKEN Make-up remover gel met mineralen en bloemenwater.
Hiermee verwijder je alle make-up waardoor de huid gehydrateerd
en zacht aanvoelt

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met actieve ingrediënten. 
Hydrateert, beschermt en kalmeert de huid. Parabenen vrij

TOEPASSING Doe een kleine hoeveelheid product op een 
wattenschijfje. Begin met het verwijderen van de make-up vanaf
ogen, dan de lippen en vervolgens de rest van het gelaat

BI PHASE EYE MAKE-UP REMOVER 150 ml

MINI BI PHASE 20 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes, zelfs de meeste gevoelige

TEXTUUR Fijne en voedende textuur

KENMERKEN Tweefase make-up remover voor de ogen. 
Onmiddellijk en zachtjes verwijdert het alle sporen van make-up,
zelfs waterbestendige. De wimpers en oogleden zijn achteraf 
perfect gehydrateerd en schoon

STERKE PUNTEN Zachte en hydraterende formule met kamille en
calendula extracten die een rustgevend en kalmerend effect heb-
ben. Een onmisbare bondgenoot voor uw ogen. Ultra zachte en ef-
fectieve formule. Fysiologische PH

TOEPASSING Tweefase formule, schud goed vóór gebruik. Giet
de lotion op een watje en masseer zachtjes om de make-up van de
wimpers en de oogleden te verwijderen



CLEANSING & FIXING

MICELLAR CLEANSING WATER 200 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes, zelfs de meest gevoelige

TEXTUUR Zacht en fijn

KENMERKEN Leave-on zacht en kalmerend micellair water. In een
enkel gebaar reinigt en verwijdert het de make-up van het gezicht,
ogen en lippen. De huid is diep gereinigd en onmiddellijk verschijnt
een frisse teint

STERKE PUNTEN Micellair water verrijkt met extracten van het
duizendblad, calendula en St. Janskruid. Hydraterend, tonifiërend
en verkoelend. Het is zelfs perfect voor de meest gevoelige huid.
In tegenstelling tot de reinigingsmelk zorgt het micellair water niet
voor een vette huid, maar voor een schone, frisse en gehydrateerde
huid

TOEPASSING Direct aanbrengen op het gezicht en de hals met
een wattenschijfje. Ga verder met een zachte massage om de
make-up en onzuiverheden te verwijderen. Afspoelen is niet nodig

CLEANSING OIL 50 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes (vooral de vette huid)

TEXTUUR Olie

KENMERKEN Reinigt en beschermt de huid bij het verwijderen
van make-up en onzuiverheden. Ontspant de huid en maakt ze fris
en helder

STERKE PUNTEN Fijne en zijdeachtige formule, ook geschikt voor
het verwijderen van waterproof make-up. Deze olie is ook geschikt
voor de vette huidjes omdat de olie de talg afbreekt

TOEPASSING Doe een paar druppels van het product op de palm
van je hand. Masseer het zachtjes op een droog gelaat. Maak nu je
huid nat met een beetje lauw water. De olie zal veranderen in een
witte, zachte crème. Spoel goed af met lauw water



CLEANSING & FIXING

MAKE-UP FIXER 150 ml

MINI MAKE-UP FIXER 50 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Spray vorm

KENMERKEN Deze spray is rijk aan actieve ingrediënten die de
blijvende resultaten van je make-up tot 12 uur lang verhogen

STERKE PUNTEN De frisse textuur droogt snel op, zonder kringen
en kan gemakkelijk op de make-up aangebracht worden. Kan ook
gebruikt worden als verfrissing in de zomer

TOEPASSING Spray op ongeveer 30 cm afstand van het gelaat,
onmiddellijk op de make-up. Herhaal 2 tot 3 keer



EYES
PRIMER

EYESHADOW

PENCIL

EYELINER

MASCARA

EYEBROW



PRIMER

RADIANT EYE PRIMER 7 ml

HUIDTYPE Alle huidtypes

EFFECT Stralende, sprankelende ogen

DEKKING Transparant

TEXTUUR Vloeibare crème

KENMERKEN Zorgt ervoor dat de intensiteit en de houdbaarheid
van de oogschaduw verhoogd word. Kan ook gebruikt worden om
eventuele verkleuringen van het ooglid te verdoezelen of om op te
lichten onder de wenkbrauw

STERKE PUNTEN Deze multifunctionele primer is verrijkt met
hydraterende en verzachtende ingrediënten die ook een licht 
liftende werking hebben. Parfum- en olievrij

TOEPASSING Breng aan met je vingertoppen of met de Nee 
borstel nr° 4. Wacht tot de primer volledig geabsorbeerd is alvorens
de oogschaduw aan te brengen



SUPER STAY EYE
EYESHADOW PRIMER 1.4 g

EFFECT Modulair

TEXTUUR Romig en zeer blendbaar

KENMERKEN Praktische oogschaduw & primer in stick, hydrate-
rende en vloeiende textuur, natuurlijke kleuren in een glanzende en
matte versie geschikt voor alle huidtypes en perfect voor een dag
& avond look

STERKE PUNTEN De innovatieve formule combineert oogschaduw
en primer in één voor een langdurig make-up effect, getest tot 24
uur. Waterproof effect. De gemakkelijke manier van aanbrengen
zorgt ervoor dat het de ideale partner is voor jouw make-up look.
Puntenslijper in de verpakking meegeleverd

TOEPASSING Breng de oogschaduw direct op het ooglid aan of
gebruik het Nee oogschaduwpenseel nr. 5/6/7. Super Stay Eye -
Eyeshadow Primer kan alleen gebruikt worden of in combinatie met
de andere tinten

shining
warm
sand

matte 
emperador

EYESHADOW



EYESHADOW

E41
mr. pino

M88
nude
camel

M86
dark

brown

M87
espresso
chocolate

M85
nude
ivory

E78
festival
fuxia

M76
matte
black

E91
pastel blue
shimmer

E40
green

banana

M51
violet ice

M50
sangria

E42
olive
green

M52
coral rose

E77
light 

orchid

M93
tapestry

M90
silky queen 

blue

M53
shell coral

E20
deep brown

shimmer

E83
shining
black

SHINING

MATTE

E22
fango dark
shimmer

E70
bran

E73
cipria

shimmer

E71
pastel

E72
white

E21
fango

shimmer

M92
matte

diva blue

E43
holly
green

EYESHADOW MONO 2.5 g

EFFECT Natuurlijk tot intens

DEKKING Sterk gepigmenteerd

TEXTUUR Compact poeder

KENMERKEN Sterk gepigmenteerd, gemakkelijk te blenden. Deze langdurige verfijnde pigmenten zijn verkrijgbaar in verschillende texturen en
kleuren. TIP: Bij een goed gehydrateerde en stevige huid werken de glanzende texturen goed, terwijl de matte oogschaduwkleuren geschikter
zijn voor een natuurlijke look en bij de rijpere huid

STERKE PUNTEN Een kleine hoeveelheid product is voldoende voor een intens resultaat

TOEPASSING Breng de oogschaduw aan met Nee borstels nr° 5/6/7/8. Werk deppend voor een sterker pigment



EYESHADOW

E23 
metallic
vibration

EYESHADOW MONO METALLIC
METALLIC VIBRATION 2.5 g

EFFECT Modulair

TEXTUUR Zeer makkelijk te blenden, metaalachtige afwerking,
langhoudend

KENMERKEN Gepigmenteerde oogschaduw, geeft kleur en
intensiteit aan de blik met een pittige metaalachtige reflectie

STERKE PUNTEN Extreem zijde-en fluweelachtige textuur, 
verrijkt met vitamine E en anti-oxidanten. Intense kleur, makkelijk
om te blenden. Langhoudend effect. Vochtige en droge textuur, die
droog kan aangebracht worden voor een meer natuurlijk resultaat
of voor een intenser effect vochtig kan gebruikt worden. Wanneer
vochtig gebruikt, heeft het een eyeliner effect met metallic uitzicht

TOEPASSING Breng de oogschaduw aan m.b.v. de oogborstel 
n 6/7/8. Ga verder m.b.v. Nee borstel nr. 5/55/66. Om het eyeliner
effect te bekomen, bevochtig de borstel met enkele druppeltjes
water en breng het product aan op het gehele ooglid

EYESHADOW MONO METALLIC
BLUE MOON 2 g

EFFECT adjustable

TEXTURE metallic and slightly pearled. Highly blendable and 
extremely adherent

KENMERKEN nat of droog te gebruiken, voorziet je look van kleur
en intensiteit met een irridescerend metaalachtig karakter

STERKE PUNTEN zijdeachtige fluwelen textuur is zeer gemakkelijk
te blenden en heeft een onberispelijke resultaat van 's ochtends tot
's avonds. Langdurig resultaat. De diepe en intense blauwe kleur
in combinatie met de helderheid van de formule zorgt voor een sexy
verfijnde look

TOEPASSING Hoe te gebruiken: breng de oogschaduw aan met
het Nee oogpenseel 6/7/8. Ga verder met het blenden met behulp
van Nee borstel 5/55/66. Nat of droog gebruiken, droog voor een
meer natuurlijk resultaat, nat voor een meer intens metal finish 
effect. Nat gebruikt heeft het een eyeliner effect met metaalachtig
resultaat

E24
blue moon



EYESHADOW

night & daypescamoka

formidable

EYESHADOW TRIO 3 x 0.9 g

EFFECT Natuurlijk tot intens

DEKKING Sterk gepigmenteerd

TEXTUUR Mat en glanzende compacte poeder texturen

KENMERKEN Eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te blenden.
Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Droog voor een meer 
natuurlijk effect, nat voor een intenser effect

STERKE PUNTEN De vitamine E beschermen tegen veroudering.
In de verpakking zit er een dubbele applicator

TOEPASSING Gebruik Nee borstel nr° 5/7/8 

800 801 803 903
matte

806
turn to stone

EYESHADOW DUO 2 x 1.20 g

EFFECT Natuurlijk tot intens

DEKKING Sterk gepigmenteerd, met een mooie zijdeachtig resultaat

TEXTUUR Compact poeder

KENMERKEN De twee bijpassende kleuren in de verpakking zijn
makkelijk te blenden

STERKE PUNTEN Dit product is rijk aan vitamine E, met hydraterende
en anti-aging eigenschappen. Sterk gepigmenteerd en een zijdeachtige
textuur

TOEPASSING Voor een klassieke toepassing breng je met een
borstel de lichtste oogschaduwkleur aan in de binnenste ooghoek
en net onder de wenkbrauw. Dit zal mooie highlights creëren. Breng
daarna de donkerste kleur aan op de buitenste ooghoek en in de
arcadeboog, voor meer diepte. Om een glamoureuze look te creëren
kan je deze stappen herhalen tot je de gewenste kleurintensiteit bereikt

zafaran



EYESHADOW

822
lobster

orange 824
gold

beige

820 
black

grey sparkling white pink purple copper brown

cognac

MINI EYESHADOW COTTO 0.5 g

EFFECT Natuurlijk glanzend of diep smokey effect

DEKKING Sterk gepigmenteerd met een transparante touch

TEXTUUR Compact gebakken pareltextuur

KENMERKEN Deze gebakken oogschaduw bevat extracten van
echte parels. Kan zowel nat als droog gebruikt worden

STERKE PUNTEN Droog gebruiken voor een lichte en zijdeachtige
kleur, nat voor een intensere kleur. Met deze oogschaduw kan je
gemakkelijk highlights creëren

TOEPASSING Breng de donkere toon aan op de buitenste 
ooghoek en een lichtere toon aan de binnenste ooghoek voor een
meer speelser effect. Voor een meer uitgesproken resultaat en een
moderne look maak je het borsteltje nat en breng je het product op
het volledige ooglid aan, tot het gewenste resultaat is bereikt

820 821 822 824

EYESHADOW COTTO 2.5 g

EFFECT Natuurlijk glanzend of diep smokey effect

DEKKING Sterk gepigmenteerd met een transparante touch

TEXTUUR Compact gebakken pareltextuur

KENMERKEN Deze gebakken oogschaduw bevat extracten van
echte parels. Kan zowel nat als droog gebruikt worden

STERKE PUNTEN Droog gebruiken voor een lichte en zijdeachtige
kleur, nat voor een intensere kleur. Met deze oogschaduw kan je
gemakkelijk highlights creëren

TOEPASSING Breng de donkere toon aan op de buitenste 
ooghoek en een lichtere toon aan de binnenste ooghoek voor een
meer speelser effect. Voor een meer uitgesproken resultaat en een
moderne look maak je het borsteltje nat en breng je het product op
het volledige ooglid aan, tot het gewenste resultaat is bereikt



EYESHADOW

1
rose

EYESHADOW SHIMMER STRIPS 10 g

EFFECT Modulair

TEXTUUR Gepigmenteerd en goed blendbaar

KENMERKEN Couture palette dat bestaat uit 5 verschillende tinten
roos, nude en beige

STERKE PUNTEN Zijdeachtig en gladde textuur. Compact en
sterk gepigmenteerde formule. Ultra glanzend effect voor de vijf
oogschaduwen. Ideaal voor het bereiken van verschillende looks.
Zijdeachtige textuur en gemakkelijk te blenden

TOEPASSING Breng de oogschaduw aan met behulp van de juiste
Nee borstels voor de ogen nr° 5/7/8. De tinten kunnen zowel 
afzonderlijk gebruikt worden als gemengd voor verschillende
make-up effecten

840 842

843
costa smeralda

844 
terra di siena

845
soft

TROUSSE EYESHADOW COTTI 4 x 0.5 g

EFFECT Natuurlijk glanzend of diep smokey effect

DEKKING Sterk gepigmenteerd met een transparante touch

TEXTUUR Compact gebakken pareltextuur

KENMERKEN Deze vier gebakken oogschaduwkleuren bevatten
extracten van echte parels. Ze kunnen zowel nat als droog gebruikt
worden

TOEPASSING Breng één van de donkere tonen aan op de buitenste
ooghoek en een lichtere toon aan op de binnenste ooghoek voor
een meer speelser effect. Met de andere overgebleven tussenkleuren
kan je op je oogbol een accent aanbrengen voor een intensere 

blik. Voor een meer uitgesproken 
resultaat en een moderne look 
maak je het borsteltje nat, zo wor
den je kleuren veel sprekender en 
intenser



EYESHADOW

STAY CREAM EYESHADOW 3 g

EFFECT Aanpasbaar

TEXTUUR Metaal-en zijdeachtig

KENMERKEN Oogschaduw in heldere en intense tinten. Zeer
goed te blenden. Benadruk je blik met een monochrome sluier of
speel met oneindig veel blends. Het resultaat is een langhoudende
water-resistant oog make-up

STERKE PUNTEN Extreem zijdeachtige en romige textuur, verrijkt
met vitamine A en E dat de diepte van rimpels helpt verminderen.
Waterproof effect. Verschillende manieren om aan te brengen, kan
gebruikt worden als basis op het gehele ooglid of als eyeliner 
met een metallic afwerking. De speciale glas-verpakking met Nee 
make-up logo moet steeds, na elk gebruik,  stevig en goed 
afgesloten worden om de zachtheid van het product te bewaren

CE1
espresso

CE2
cocoa sun

CE3
obsession

TOEPASSING Neem het product door lichtjes met de platte kant
van de borstel te tikken, zonder te duwen.

• gebruik zoals een eyeliner: teken een lijn van de binnenkant naar
de buitenkant op het bovenste deel van het ooglid, houdt hiervoor
het penseel loodrecht op het ooglid. Breng de punt van het penseel
naar de binnenste hoek en de afgeronde zijde dicht tegen de 
wimperlijn. Breng een strook aan op de onderste lijn van het ooglid,
van buiten naar binnen. Richt de punt van het penseel naar de 
buitenhoek van het oog.

• gebruik als een basis op het volledige ooglid: Breng gelijkmatig
aan op het bovenste ooglid met het ronde penseel, van de binnenste
hoek naar buiten en daarna andersom



EYESHADOW

LONG LASTING SMOKEY EYES 1.85 g

EFFECT Modulair

TEXTUUR Romig en zeer makkelijk uit te blenden

KENMERKEN Handige oogschaduw in stickvorm. Zijdeachtige 
en zachte textuur, extreem gemakkelijk aan te brengen, alsook
makkelijk te blenden. Heldere finish. Langhoudend effect

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met Vitamine E, met zowel een
hydraterend als anti-aging effect. Reflecterende parels voor een 
elegant glanzend effect. Aangenaam bij het aanbrengen dankzij zijn
fluweelzachte textuur. Extreem snel te blenden. Praktische en 
ergonomische verpakking

TOEPASSING De oogschaduw kan rechtstreeks aangebracht 
worden op het oog of eventueel met gebruik van de Nee oog 
borstel n 5/6/7

black

INCREDIBLE EYE
ENLIGHTENING GEL 4 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

TEXTUUR Hechtende en lichte textuur

KENMERKEN Innovatieve ophelderende behandeling verrijkt met
fijne parels die de ogen doen stralen. Zijn lichte en aanhangende
textuur creëert een verfijnde en langdurige look

STERKE PUTEN Zijn comfortabele textuur glijdt en blendt 
gemakkelijk. Zeer lang houdend resultaat

VERKOOPSARGUMENT Multitasking product, perfect voor je dag
en avond make-up look. Geschikt voor elk huidtype

TOEPASSING Zachtjes aanbrengen op de oogleden, rechtstreeks
met de vingertop, tikken met de vingers. Slechts een kleine
hoeveelheid is nodig om de blik te benadrukken tijdens de dag.
Breng meer product aan om een onvergetelijke glanzende look te
creëren, ideaal voor een avond make-up



PENCIL

EYE PENCIL 1.8 g

EFFECT Licht tot sterk aangezette (omlijnde) oogcontouren. Matte
afwerking

DEKKING Medium tot hoog

TEXTUUR Compacte crème

KENMERKEN Oogpotloden die op een nauwkeurige en soepele
manier tekenen. Ze geven een intens, gemarkeerd lijntje en zijn
eenvoudig te blenden op het ooglid

STERKE PUNTEN Verkrijgbaar in verschillende kleuren om nieuwe
looks te creëren en je make-up wat aan te passen

TOEPASSING Slijp je potlood altijd goed om een zuivere en perfecte
lijn te verzekeren. Voor een basis make-up gebruik je het potlood
tussen de bovenste wimpers van de buitenste hoek naar binnen en
dan de onderste wimperlijn ook van buiten naar binnen. Voor een
glamour effect kan je een dikkere potloodlijn trekken en met een
penseel wat uitblenden, met of zonder extra oogschaduwpigment

SUPER STAY EYE
KAJAL BLACK 24H 1.2 g

EFFECT Zachte en mooi geblende lijn 

DEKKING Intens zwart 

KENMERKEN Diepzwarte kleur om de look te intensiveren en te
verfraaien. Ideaal voor het creëren van nauwkeurige en perfecte
lijnen zonder enige moeite

STERKE PUNTEN Glijdende textuur. Waterproof effect. 
Gegarandeerde weerstand getest tot 24 uur. Benadrukt de look met
precisie en garandeert een volledige en uniforme kleur. Langdurige
formule 

TOEPASSING Teken een lijn langs de bovenste en/of onderste
wimperrand. Blendt tot je het uiteindelijk gewenste effect bent 
bekomen met behulp van de Nee oogschaduwpenseel n. 5 of 6

black 13 21 24



PENCIL

EK1
black

EK2
blue

EK3
green

EK4
brown

KOHL 0.8 g

EFFECT Nauwkeurige, gedefinieerde lijnen. Intens matte finish

KENMERKEN Ultra waterproof, 24-uur langdurige textuur en
dermatologisch goedgekeurd. Zachte en foutloze toepassing, 
gemakkelijk te blenden

STERKE PUNTEN Uiterst fijne en comfortabele formule. Laatste
generatie gepatenteerde ingrediënten voor een ongelooflijk langdurig
resultaat. Praktische mini grootte. Intens zwarte kleur, perfect voor
smokey eyes

TOEPASSING Zorg dat de punt van je potlood altijd goed geslepen
is zodat je een mooie en precieze lijn verkrijgt.

4
chiodo di
garofano

5
oliva

1 2 3
royal 

purple

KAJAL 1.8 g

EFFECT Intens en smokey. Glanzende afwerking

DEKKING Hoog

TEXTUUR Crème

KENMERKEN Deze kajal is olievrij en is ideaal voor de binnenkant
van het oog (de waterlijn)

TOEPASSING Zet je contouren mooi aan met een goed geslepen
potlood, vervaag met de speciale applicator die zich aan de andere
kant van je potlood bevindt om een smokey effect te verkrijgen



EYELINER

B1
black

B2
cognac

BOLD COLOR WATERPROOF EYELINER 1.7 ml

EFFECT De perfecte eyeliner voor elke look (natuurlijk of stijlvol)

FINISH Intens zwart en een hoge dekking

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN Perfect resultaat, eenvoudige textuur die perfect
glijdt over de huid. De speciale applicator maakt het mogelijk 
om de juiste hoeveelheid pigment te gebruiken voor een snelle en
eenvoudige applicatie

STERKE PUNTEN Droogt snel en waterbestendig. Ideaal voor een
langdurig resultaat

TOEPASSING Trek een lijn langs het ooglid, startend van de
binnenste ooghoek naar de buitenste hoek. Teken een vollere lijn
voor een meer intense blik

EYELINER CREAM 3 g

EFFECT Precies en modulair

FINISH Diep zwart en mat

KENMERKEN Crème eyeliner, perfect resultaat, nauwkeurige en
modulaire lijnen. Intens en dekkend zwart om de blik te verbeteren.
Definieert en verbetert de vorm van het oog

STERKE PUNTEN Crème en zachte textuur, ultra-gepigmenteerd,
voor een eenvoudige en precieze applicatie
VERKOOPSARGUMENT De speciale borstel is opgenomen in de
verpakking voor een onmiddellijke applicatie

TOEPASSING Voor een natuurlijke make-up effect: teken een
dunne streep langs de bovenste wimperlijn, beginnende vanaf de
binnenste ooghoek naar de buitenste ooghoek. Voor een langdurige
effect is het aan te raden om de Nee Make Up Radiant Eye Primer
of Super Stay Eye Eyeshadow Primer in Matte Emperador aan te
brengen. Voor een intensere make-up look: teken een dunne lijn
vanaf de binnenste ooghoek en maak het intenser door het naar de
buitenste ooghoek te trekken.

black



MASCARA

black

MASCARA EXTRA VOLUME
VITAMIN B5 8 ml

EFFECT Dikkere, gezondere wimpers

DEKKING Medium tot hoog

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN Extra volume mascara verrijkt met vitamine B5

STERKE PUNTEN Deze volume mascara is verrijkt met vitamine
B5, waarvan bewezen is dat deze vitamine de wimpers versterkt
en beschermt. Omhult elke wimper voor een natuurlijk, langdurig
resultaat

TOEPASSING Kam je wimpers eerst met penseel nr° 0 van Nee.
Breng dan voorzichtig de mascara aan, altijd van de wortel tot het
einde van de wimpers. Begin met de onderste wimpers. Breng 
mascara altijd in dunne laagjes aan, hoe meer laagjes des te 
intenser het resultaat

black

HIGH DEFINITION
MASCARA 9 ml

EFFECT Mooi gescheiden wimpers

DEKKING Medium tot hoog. Matte afwerking

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN De speciale applicator bedekt de wimpers één voor
één en houdt ze netjes gescheiden

STERKE PUNTEN Je hebt slechts één applicatie nodig om de
wimpers extra volume en krul te geven

TOEPASSING Kam je wimpers eerst met penseel nr° 0 van Nee.
Breng dan voorzichtig de mascara aan, altijd van de wortel tot het
einde van de wimpers. Begin met de onderste wimpers. Breng 
mascara altijd in dunne laagjes aan, hoe meer laagjes des te 
intenser het resultaat



MASCARA

black

FULL BLACK
DIVINE MASCARA 8 ml

EFFECT Verlengende & volumineuze mascara

FINISH Crème en omhullend

TEXTUUR Vloeibare crème

KENMERKEN Nooit eindigende wimpers, high definition effect.
Exclusieve formule bedoeld  om de wimpers te verlengen en te
krullen voor een intensere blik

STERKE PUNTEN Crème textuur. Gemakkelijk aan te brengen,
bedekt de wimpers volledig  waardoor ze een glanzend en volumineus
effect krijgen. Intense kleur. De speciale applicator maakt het 
verschil. Het kortste stuk verlengt en definieert, het langste stuk
kamt de wimpers en geeft ze vorm

TOEPASSING Het is aan te bevelen om de wimpers met de Nee
borstel nr° 0 te kammen alvorens het product aan te brengen.
Breng de mascara voorzichtig aan, altijd van de wortel tot het 
uiteinde van de wimpers. Begin met de onderste wimpers. Breng
mascara altijd in dunne laagjes aan, hoe meer laagjes des te 
intenser het resultaat

deep
black

deep
purple

deep
brown

DEEP EXTENSION
MASCARA 9 ml

EFFECT Geeft diepte, lengte en intensiteit

DEKKING Hoog

AFWERKING Glanzend

TEXTUUR Vloeibaar

KENMERKEN De speciale siliconen applicator omsluit de wimper
vanaf de wortels tot de punt en resulteert in langere wimpers

STERKE PUNTEN De carbonzwarte formule zorgt voor een zeer
diepe, zwarte kleur. Na het drogen van de mascara blijven de 
wimpers zacht en voelbaar

TOEPASSING Kam je wimpers eerst met penseel nr. 0 van Nee,
breng dan voorzichtig de mascara aan, altijd van de wortel tot het
einde van de wimpers. Begin met de onderste wimpers. Breng
mascara altijd in dunne laagjes aan, hoe meer laagjes des te 
intenser het resultaat



MASCARA

black blue

EXCEPTIONAL & SUPERB
MASCARA WATERPROOF 14 ml

EFFECT Waterbestendige, volume brengende en verlengende 
mascara

FINISH Romig en omhullend

KENMERKEN Fijne en omhullende textuur. Krult en versterkt het
volume van uw wimpers voor grotere ogen. Ook ideaal voor de
meest gevoelige ogen of lenzendragers

STERKE PUNTEN Dankzij de waterbestendig formule krijg je een
langdurig resultaat. Tranen en zweet zijn niet langer een probleem.
Krult, brengt volume in de wimpers en maakt ze zacht en elastisch.
De ergonomische borstel bevoordeelt het aanbrengen van meerdere
lagen en het is smudge-proof

TOEPASSING Breng aan van de basis naar de tip met een hoek
van 45°. Begin met de onderste wimpers. Breng mascara altijd in
dunne laagjes aan, hoe meer laagjes des te intenser het resultaat

ICONIC LASHES
MASCARA 13 ml

EFFECT extra volume mascara

FINISH creamy and enveloping

KENMERKEN i omschrijving: intensieve rijk gevulde vezelmascara
om een extreem lange, intensieve wimpers te creeren voor een
diepe blik

STERKE PUNTEN Deze flexibele textuur ontwikkelt en beschermt
de wimpers, door hen zacht en flexibel te zetten ook al voelt de
mascara droog aan zonder uit te lopen.
Met 1 applicatie kan je elke wimper individueel met een homogene
hoeveelheid product bestrijken zelfs de meest korte of stugge
worden direct dikker en langer

TOEPASSING hoe te gebruiken onder 45° van wortel tot punt 
startende van de bovenste wimpers en dan de onderste wimpers
Herhaal deze handeling voor een extreem wimpereffect

black



MASCARA

PERFECT ME
MAKE UP REMOVER 5 ml

EFFECT Perfect gereinigde, mooie wimpers

FINISH Vloeibaar

KENMERKEN Het is alles wat een vrouw verwacht van een make-up
remover: praktisch, gemakkelijk en snel. Het corrigeren van kleine
restjes of vlekken van mascara was nog nooit zo eenvoudig

STERKE PUNTEN Snelle en effectieve reiniging. Zachte make-up
remover die alle sporen van overtollige mascara of vlekken van 
de oogleden verwijdert. Getest door de oogarts, praktisch en 
eenvoudig te gebruiken, het is een onmisbare bondgenoot van
iedere vrouw. De ergonomische applicator laat een maximale 
precisie toe en perfecte resultaten

TOEPASSING Breng het met behulp van de applicator rechtstreeks
aan op de vlek mascara. Dep met een wattenstaafje

HUG MASK
MASCARA 4.5 ml

EFFECT Reinigende en hydraterende behandeling voor de wimpers

FINISH Romig en licht

KENMERKEN Hug Mask Mascara gemaakt van zwarte klei. Het
voedt, zuivert en versterkt de wimpers vanaf de eerste applicatie.
Een puur ontspannende verwennerij voor je wimpers

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met zwarte klei die onzuiverheden
en toxines absorbeert en doordrenkt met de combinatie van een
kostbare Afrikaanse plant en een marine polysaccharide die 
beschermt tegen vervuiling. Het is een innovatieve schoonheids-en
gezondheidsbehandeling voor je wimpers. De ergonomische en 
gemakkelijk te gebruiken borstel begunstigt een uniforme en snelle
applicatie van het product

TOEPASSING Breng aan op de wimpers en laat het rusten voor
ongeveer 2 minuten zodat het masker alle sporen van onzuiverheden
kan absorberen. Verwijder zachtjes met lauw water. De behandeling
wordt één keer per week geadviseerd



SMOKEY EYES
MASCARA 4.5 ml

EFFECT Volume creërende mascara

FINISH Romig en omhullend

KENMERKEN Verlengt, definieert en verdikt. De wimpers bekomen
een extreem volume voor een diep en intens make-up resultaat

STERKE PUNTEN Sneldrogende textuur, langhoudend. Verrijkt
met drie verschillende types van bijenwas, die zorgen voor meer
volumineuze, dikker uitziende wimpers,. De ergonomische borstel
met z’n verdraaide haartjes garandeert een perfecte verdeling van
het product op de wimpers en een maximum aan volume

TOEPASSING Breng de mascara aan, beginnend met de onderste
wimpers in een 45° hoek, verder werkend naar de lengtes. Om een
meer intense en diepere look te creëren, breng opnieuw aan

MASCARA

black

DNA MASCARA
CURL & VOLUME 12 ml

EFFECT Extra volume

FINISH Vloeiend en omhullend

KENMERKEN Diep en intense mascara. Extra zwarte allure voor een
magnetische zwart effect die de look intenser maakt. De wimpers
worden vermenigvuldigd en geïntensiveerd, omhuld in een diepe kleur

STERKE PUNTEN Zijn DNA textuur met een super natuurlijk, deli-
caat en precies effect omwikkelt de wimpers voor het effect van een
onmiddellijke en gedefinieerde extra volume gecombineerd met een
unieke kromming. Zachte applicatie, geen klonters, geen vlekken 

VERKOOPSARGUMENT Het volume effect wordt intenser na elke
applicatie. Unieke kromming. De innovatieve applicator omwikkelt
de wimpers, zelfs de kleinste met een ongelooflijke delicatesse

TOEPASSING Vóór het aanbrengen van is het aan te raden om de
wimpers met de Nee comb nr. 0  te kammen. Ga verder met het
aanbrengen van de mascara vanaf de wortel en ge verder tot de
lengtes, eerst op de bovenste wimpers en vervolgens op de onderste

black



EYEBROW

EW1
trevi grey

EW2
trevi taupe

01 02 03

EYEBROW KIT 1.5 ml

EFFECT Gedefinieerde, elegante en perfect gevormde wenkbrauwen

FINISH Subtiele half matte afwerking

KENMERKEN De elegante en verfijnde wenkbrauwkit bevat alles
wat nodig is om de vorm van je wenkbrauwen te benadrukken...
Zeer dicht bij de perfectie!

STERKE PUNTEN Zeer natuurlijk resultaat. De wax textuur zorgt
voor een zeer makkelijke applicatie. Verkrijgbaar in 2 kleuren

VERKOOPARGUMENT In de verpakking zijn ook alle accessoires
aanwezig om een perfecte wenkbrauw te creëren zoals een 
spiegeltje, de wenkbrauwkam en een schuin penseel

TOEPASSING Kam je wenkbrauwen met je wenkbrauwkammetje
naar boven. Neem met het penseel de gewenste kleur en kleur je
wenkbrauwen bij waar nodig

EYEBROW PENCIL 1.8 g

EFFECT Natuurlijke wenkbrauwen

DEKKING Laag tot medium. Matte afwerking

KENMERKEN Harde gebakken potloden waarmee je de wenkbrauw
perfect in vorm kan brengen

STERKE PUNTEN Makkelijk toe te passen. Ze geven slechts 
een vleugje kleur. De wenkbrauwpotloden zijn verkrijgbaar in drie
kleuren. Een wenkbrauwkam is aanwezig bij het potloodje

TOEPASSING Zorg voor een goed geslepen potlood vóór gebruik.
Kam de haren in model, trek dunne lijntjes tussen de haren in de 
richting van de haargroei



EYEBROW

eyebrow
marker

eyebrow
shimmer

BM1
trevi grey

BM2
trevi taupe

EYEBROW MARKER 2 g

EYEBROW SHIMMER 2 g

EFFECT Zachte en easy-to-blend lijn

FINISH Mat of glanzend

KENMERKEN Verhelderend oogschaduw potlood, beschikbaar in
een glanzende en matte versie. Het highlight de wenkbrauw boog
waardoor het een zijdeachtige en vol effect geeft, perfect voor de
nacht of een mat effect, perfect voor een dag make-up

STERKE PUNTEN Fijne formule, zachte en easy-to-blend textuur.
Ergonomische verpakking. Makkelijk te gebruiken dankzij de 
speciale mini blender die perfect is voor de applicatie van het 
product

TOEPASSING Breng het product aan onder de wenkbrauwboog
aan en blend het. Breng ook een vleugje van de Eyebrow Marker
aan boven de wenkbrauwboog om de look aantrekkelijker te maken

COLORED BROW MASCARA 4 ml

EFFECT Gedefinieerde en perfecte wenkbrauwen

FINISH Intense kleur

KENMERKEN Wenkbrauwmascara die kleurt, kamt en vastzet
voor perfect gedefinieerde en volle wenkbrauwen

STERKE PUNTEN Zeer eenvoudig aan te brengen textuur. Laat
een kleurenfilm achter die de wenkbrauw definieert en verdikt. 
Beschikbaar in twee kleuren om zo de meest geschikte kleur te 
op basis van je wenkbrauwkleur. Verpakking met ergonomische 
applicator die ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid pigment 
gebruikt wordt

TOEPASSING Breng de Colored Brow Mascara aan met een 
verticale beweging, van beneden naar boven. De wenkbrauw 
krijgt kleur en definitie. Voor een meer intens effect herhaalt u de
applicatie. Het kan alleen gebruikt worden of na het aanbrengen
van de Eyebrow Pencil



EYEBROW

transparent

GEL PROFESSIONAL
EYELASHES & EYEBROWS 8 ml

EFFECT Glanzende en poedervrije wenkbrauwen

DEKKING Transparant

AFWERKING Glanzend

TEXTUUR Vloeibare gel

KENMERKEN Transparante, hydraterende en versterkende gel
mascara. De keratinevezels zorgen voor de hydratatie van de haartjes

STERKE PUNTEN Borstelt en fixeert de wimpers en de wenkbrauwen.
Deze transparante gel zorgt ervoor dat ze de hele dag mooi op hun
plaats blijven. Verwijdert ook eventueel poeder uit wimpers en
wenkbrauwen, ideaal voor mannen en vrouwen die niet houden van
kleur en toch een mooi, verzorgd resultaat willen

TOEPASSING Kam eerst de wimpers en wenkbrauwen zorgvuldig
met het bijgeleverde kammetje



LIPS
CARE

LIP TREATMENT

TRANSPARENT LIPSTICK

CREAM LIPSTICK

MATTE LIPSTICK

BB LIPSTICK/REPAIRE

FLUID LIPSTICK

CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

VINYL GLOSS

PENCIL

MATCH YOUR COLOR



CARE

LIP SCRUB 4 ml

EFFECT Zachte en verzorgde lippen

TEXTUUR Zachte korrel

KENMERKEN Lippenbalsem die de dode huid elimineert. Zorgt
voor zachte en gehydrateerde lippen

STERKE PUNTEN Dit product is verrijkt met Aloë Vera en karité
boter om de natuurlijke elasticiteit van lippen te behouden en
vitamine E en jojoba olie voor een intens anti-age effect. 
Gemakkelijk te gebruiken, onmiddellijk resultaat en extreme 
zachtheid. Een must-have voor de perfecte lippen

TOEPASSING Gebruik een beetje product en masseer op de 
lippen met rondgaande bewegingen. Droog af met een tissue

LIP BALM 4 ml

EFFECT Super hydraterend en mat

TEXTUUR Zacht en allesomvattend

KENMERKEN Super hydraterende balsem. Voedt diep en maakt
de lippen zacht, fluweelachtig en elastisch. Mat effect, ook ideaal
voor mannen

STERKE PUNTEN Zachte en herstellende textuur verrijkt met
100% zuivere Murumuro boter. Rijk aan vitamine A, antioxidanten,
verzachtende bestanddelen, vitamine F en linolzuur die helpen te
beschermen en die het verlies van water en uitdroging voorkomen.
Een onmiddellijk hydraterend effect. Functionele verpakking

TOEPASSING Neem het product en masseer zacht op de lippen
met cirkelvormige bewegingen totdat het volledig geabsorbeerd is



CLEANSING FOAM
FOR BEAUTIFUL LIPS 10 ml

EFFECT zachte reiniger voor de lippen

TEXTUUR emulsie

KENMERKEN reinigingsmiddel, verwijdert voorzichtig alle sporen
van make-up. Lichte, fijne en zijdeachtige textuur. De lippen zijn 
onmiddellijk fluweelzacht

STERKE PUNTEN formule op basis van rosa mosqueta olie
(olie van egelantier), abrikoos, kamille, passiebloem, hertshooi, 
duizendblad, kerrieplant en marine collageen

VERKOOPSARGUMENT gemakkelijke applicatie, dagelijks 
huidverzorgingsritueel om de lippen zacht en gehydrateerd te 
houden

TOEPASSING neem het product en breng het aan op de lippen
met een zachte massage. Spoel met lauw water

LIP TREATMENT

LIP EXFOLIATING
BALM 8 ml

EFFECT zacht exfoliërend

TEXTUUR gel

KENMERKEN verwijdert dode cellen en bereidt de lippen voor op
latere behandelingen waardoor ze zacht en gehydrateerd worden

STERKE PUNTEN textuur gebaseerd op papaïne, extracten van
bosbessen en zwarte bessen, sinaasappelwater en parelpoeder

VERKOOPSARGUMENT gemakkelijke applicatie, fijne exfoliant
met een onmiddellijk resultaat. Zeer zachte en herstelde lippen in
enkele minuten

TOEPASSING breng rechtstreeks aan op de lippen met behulp van
de applicator. Voer met de vingertop lichte rondgaande bewegingen
uit en verwijder vervolgens met lauw water



PRECIOUS NECTAR
FOR LIPS 2 ml

EFFECT intens hydraterende werking

TEXTUUR olie

KENMERKEN waardevolle nectar verrijkt met verzachtende oliën en
24-karaat gouden vlokken voor perfect gehydrateerde en heldere lippen

STERKE PUNTEN textuur gebaseerd op oliën van egelantier, abrikoos,
saffloer en pracaxi, passiebloemextracten, kamille, duizendblad,
hertshooi, kerrieplant, vitamine A en E en 24-karaat gouden vlokken

VERKOOPSARGUMENT waardevolle en luxueuze bondgenoot
voor je schoonheidsritueel. Het 24-karaatspoeder smelt perfect
samen op de lippen waardoor ze helder en glanzend worden

TOEPASSING schud goed voor gebruik om ervoor te zorgen dat
de 24-karaat gouden vlokken niet op de bodem blijven liggen.
Breng een druppel van het nectar aan met de vingertop en dep 
zachtjes op de lippen totdat het geabsorbeerd is. Aanbevolen om
in de ochtend aan te brengen als aanvulling op je schoonheidsritueel
en 's avonds als een intensieve vochtinbrengende olie

LIP TREATMENT

MOISTURIZING PATCH
FOR BEAUTIFUL LIPS

EFFECT hydraterend

TEXTUUR cellulose

KENMERKEN lip patch masker voedt en regenereert diepgaand

STERKE PUNTEN de formule bevat drie soorten hyaluronzuur 
met een verschillend moleculair gewicht, vitamine E voor een 
anti-verouderingseffect, johannesbroodboom, granaatappelextracten
en honing

VERKOOPSARGUMENT innovatieve behandeling voor de scho-
onheid van de lippen. Super geconcentreerde formule. Praktisch
en snel met een onmiddellijk resultaat

TOEPASSING neem de patch uit de verpakking en plaats deze op
de gereinigde lippen. Laat 20 minuten rusten. Verwijder en masseer
het overtollige product in totdat het volledig geabsorbeerd is. Niet
spoelen. Nee Make Up beveelt eenmalig gebruik aan per week



PLUMPING ACTION
GLOSS 4.5 ml

DEKKING transparant

EFFECT doorschijnend

KENMERKEN heldere en plumping gloss. Dankzij zijn frisse 
textuur versterkt de gloss het volume van de lippen waardoor ze
zacht aanvoelen en voller zijn

STERKE PUNTEN het bevat een speciale biomimetische peptide
- die het natuurlijke collageen en hyaluronzuur herstructureren. Het
is vullend en hydraterend. De essentiële olie van gember en het 
ectract van sierpaprika geven instant volume

VERKOOPSARGUMENT krachtige en plumping werking / intense
hydratatie voor een volwaardig effect. Unieke lip gloss met 
verschillende gebruiksmogelijkheden

TOEPASSING breng 2/3 keer aan per dag zoals in het schoonheid-
sritueel van de Japanse vrouwen. Het kan gebruikt worden als een
gladmakende basis voor de lippenstift, om het volume van de 
lippen te maximaliseren of boven de lippenstift voor een vleugje
glans. Het kan ook alleen gebruikt worden als een intensieve 
behandeling, breng dan 15 dagen lang aan in de ochtend en avond

LIP TREATMENT

MATTE POUDRE
LIPSTICK 3 g

DEKKING modulair

EFFECT stoffig

KENMERKEN matte lippenstift in een super compacte poeder met
een lichte textuur. Het geeft een stoffig effect met een glamoureuze
en sensuele uitstraling

STERKE PUNTEN lippenstift verrijkt met shea butter en 
verzachtende was op basis van mimosa en zonnebloemolie

VERKOOPSARGUMENT een verfijnd resultaat met een buitenge-
woon comfort en ongelooflijk zachte en gladde lippen

TOEPASSING breng de lippenstift rechtstreeks aan. Begin van het
midden van de mond en eindig op de hoeken voor een optimaal
resultaat



TRANSPARENT LIPSTICK

TRANSPARENT LIPSTICK 3.2 ml

DEKKING Transparant

TEXTUUR Glanzend

KENMERKEN Extreem hydraterende en licht kleurende lipstick die
volume geeft aan de lippen

STERKE PUNTEN Rijk aan hydraterende ingrediënten, een mooi
glossy resultaat. Deze lipstick kan alleen gebruikt worden of over
een andere lipstick om extra ‘shine’ te geven

TOEPASSING Je kan de lippenstift rechtstreeks op de lippen 
aanbrengen ofwel met een lippenseel voor een meer gedefinieerde
look. Het wordt aangeraden om de vorm van de lip eerst te omlijnen
met een overeenkomend lippotlood alvorens de lippenstift aan te
brengen. Zo kan de lipstick niet uitlopen in eventuele lijntjes rond
de lippen

147
glow

149
cherry

153
geranio



CREAM LIPSTICK

144
stay

146
nude

141
beige
rosè

150
natural

chic

105
slate 
rose

151
plastic
orange

152
analogue

pink

132
tigerlily

133
zia rose

104
paprika

CREAM LIPSTICK 3.4 g

DEKKING Hoog

AFWERKING Romig

KENMERKEN Romige lippenstift voor zachte en perfect gladde
lippen

STERKE PUNTEN Zeer eenvoudig aan te brengen. Zacht en romig
met een formule die is verrijkt met hydraterende ingrediënten. De
ideale lipstick voor elke gelegenheid

TOEPASSING Je kan de lippenstift rechtstreeks op de lippen 
aanbrengen ofwel met een lippenseel voor een meer gedefinieerde
look. Het wordt aangeraden om de vorm van de lip eerst te omlijnen
met een overeenkomend lippenpotlood alvorens de lippenstift aan
te brengen. Zo kan de lipstick niet uitlopen in eventuele lijntjes rond
de lippen

CREAM LIPSTICK 4.3 ml

DEKKING Hoog

AFWERKING Romige, matte afwerking

KENMERKEN Duurzame, gematteerde, flexibele en hydraterende
textuur

STERKE PUNTEN Verrijkt met hydraterende bestanddelen. 
Onberispelijke afwerking, sterk gepigmenteerd en geschikt voor
elke gelegenheid

TOEPASSING Je kan de lippenstift rechtstreeks op de lippen 
aanbrengen ofwel met een lippenseel voor een meer gedefinieerde
look. Het wordt aangeraden om de vorm van de lip eerst te omlijnen
met een overeenkomend lippenpotlood alvorens de lippenstift aan
te brengen. Zo kan de lipstick niet uitlopen in eventuele lijntjes rond
de lippen



CREAM LIPSTICK

121
salmon

pink

LIPSTICK HYDRATING 4 ml

DEKKING Medium tot Hoog

TEXTUUR Romig

AFWERKING Glanzend

KENMERKEN Lippenstift met hydraterende en anti-aging 
ingrediënten. Voedende en zijdeachtige textuur. Breed assortiment
aan beschikbare kleuren

STERKE PUNTEN Textuur verrijkt met vitamine E. Gemakkelijk in
gebruik en een langdurig effect

TOEPASSING Je kan de lippenstift rechtstreeks op de lippen 
aanbrengen ofwel met een lippenseel voor een meer gedefinieerde
look. Het wordt aangeraden om de vorm van de lip eerst te omlijnen
met een overeenkomend lippenpotlood alvorens de lippenstift aan
te brengen. Zo kan de lipstick niet uitlopen in eventuele lijntjes rond
de lippen



MATTE LIPSTICK

154
tina red

143
red star

165
living
coral

155
tibetan red

156
koi

161
orchid lux

158
cayenne

159
bouganville

164
cabaret

157
festival 
fuxia

160
cactus 
flowers

MATTE LIPSTICK 4 ml

DEKKING Hoog

AFWERKING Mat

KENMERKEN Zijdeachtige en hydraterende textuur. Mat effect,
volle en zuivere kleur

STERKE PUNTEN Trendy kleuren

TOEPASSING Je kan de lippenstift rechtstreeks op de lippen
aanbrengen ofwel met een lippenseel voor een meer gedefinieerde
look. Het wordt aangeraden om de vorm van de lip eerst te omlijnen
met een overeenkomend lippenpotlood alvorens de lippenstift aan
te brengen. Zo kan de lipstick niet uitlopen in eventuele lijntjes rond
de lippen

SILKY MATT 2.8 g

DEKKING Medium-hoog

FINISH Semi-mat

KENMERKEN Gehydrateerde en onweerstaanbare fluweelzachte
lippen, volledig kleureneffect. Semi-matte afwerking. Gemakkelijk
toe te passen in alle omstandigheden, in één applicatie zijn de 
lippen gekleurd en helder. Voedende en beschermende textuur,
comfortabele langdurige formule

STERKE PUNTEN Crème en hydraterende textuur. Intense kleur,
blijft ongewijzigd gedurende de dag, zonder vlekken. Sensuele en
onweerstaanbare lippen

VERKOOPSARGUMENT Ideaal om altijd bij je te hebben. Romige
textuur voor een gemakkelijke applicatie in alle omstandigheden

TOEPASSING Breng rechtstreeks aan op de lippen vanaf het midden
van de mond naar de zijkanten voor de bovenlip en vanaf de hoeken
naar het centrum voor de onderlip. Voordat, definieer de lipcontour
met potlood in een kleurvergelijkbaar met die van uw lippenstift

gisele feminist



BB LIPSTICK/REPAIRE

162
sangria

000
angel  

(transparent)

163
pink baby

166
natural

167
coral

BB LIPSTICK 4.5 ml

DEKKING Gemiddeld tot hoog

FINISH Semi-transparant

KENMERKEN Voedt, hydrateert, verzacht, plumping effect en 
beschermt. Alles in één! De textuur hecht perfect op de lippen voor
een extra glanzend resultaat

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met een natuurlijk boter voor
gevoede en gehydrateerde lippen met intense extra volume 
resultaten

TOEPASSING Breng het rechtstreeks aan of met het Nee 
Lippenseel nr° 3 en dan vervagen. Definieer de lipcontour met een
lippenpotlood door een gelijkaardige kleur te gebruiken

BB BALM 4.5 ml

DEKKING Licht en glanzend

FINISH Transparant

KENMERKEN Hydraterende en verzachtende balsem. 
Het beschermt en verzacht de lippen voor uren

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met pure herstellende 
murumuru boter. Perfect voor elke gelegenheid en essentieel om
de lippen te beschermen tegen de koude en wind gedurende het
winterseizoen

TOEPASSING Rechtstreeks aanbrengen met de stick en masseer
op de lippen



BB LIPSTICK/REPAIRE

333
deep teak

LIP REPAIRE 3.4 g

DEKKING Modulair

FINISH Semi-transparant

KENMERKEN Zachte lipbalm, fluweelachtig, herstellend. 
Hydrateert, vult je lippen op en verzorgt ze. Onthult een heldere
kleur op je lippen om je look te vervolledigen

STERKE PUNTEN Zeer verzachtende en hydraterende formule
dankzij de mix van boters, inclusief karitéboter. Vitamine A & E,
samen met mandarijn- en rozenextracten maken de textuur compleet.
Een product dat maximum hydratatie combineert met een heldere,
semi-transparante kleur. Ideaal voor zowel je dag make-up als voor
de avond. Ook geweldig als verzachtende verzorging tijdens de dag
wanneer je de The Lipstick gebruikt

TOEPASSING Breng de lipstick rechtstreeks aan op de lippen 
of met het NEE lippenseel nr. 3 en lichtjes uitblenden. Het is 
aangewezen om voor het aanbrengen de lip contour af te tekenen
met de Miracle Lip Pencil of de Passepartout Lip Pencil

334
brown



FLUID LIPSTICK

41
vivino

42
holly bonny

43
ruby red

40
red carpet

47
orange
juice

50
wonderland

65
all day

64
antique
bouquet

THE LIPSTICK
SHINE & FLUID 5.5 ml

DEKKING Medium

FINISH Glanzend

KENMERKEN Glanzende, langhoudende en lichte aanvoelende
vloeibare lipstick.  Kleur en glinsters die op de lippen perfect in 
elkaar vloeien voor een frisse en lichte make-up met een uitzonderlijke
comfortabel gevoel en een extreem langhoudend effect

STERKE PUNTEN Romige formule op een waterbasis, verrijkt met
een mix van boters, waaronder mangoboter, voor een voedend,
gladmakend en anti-verouderingseffect. Combineert hydratatie met
glans. Urenlang vlekkeloos mooie lippen

TOEPASSING Definieer de lip contour met de Miracle Lip Pencil
en breng de vloeibare lipstick aan met de speciaal voorziene 
applicator. Begin in het midden van je bovenlip werkend naar de 
liprand en van de liprand naar het midden toe op de onderlip

THE LIPSTICK
MATTE & FLUID 5.5 ml

DEKKING Hoog

FINISH Mat

KENMERKEN Geen compromissen meer voor je lippen met THE
LIPSTICK: buitengewone vloeibare lipstick. Extreme kleur, dekking
en super langdurige resultaten. Van nu af aan kan je dit allemaal
krijgen met een eenvoudig gebaar

STERKE PUNTEN Romige op waterbasis formule. Kan gemakkelijk
aangebracht worden en hydrateert de lippen. Extreme kleur en 
langhoudend. Onberispelijke lippen urenlang

TOEPASSING Definieer de lip contour met het Miracle Lip Pencil
en ga door met het aanbrengen van de vloeibare lipstick rechtstreeks
met de applicator. Begin vanuit het midden naar de zijkanten op de
bovenlip en van de zijkanten naar het midden van de onderlip

61
brown

60
my fav

70
lily rose

1
baccara

2
amulett

4
feeling

5
no name

6
sea coral



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

SHINE & CARE LIP 2.8 g

DEKKING Modulair

EFFECT Glossy en semi-transparant

KENMERKEN De onmisbare bondgenoot voor gehydrateerde en
glamoureuze lippen. Het wordt direct aangebracht voor een intens
comfort en met een semi-transparant gekleurde afwerking. De
lippen zijn volumineuzer, zachter en beschermd

STERKE PUNTEN Romige en hydraterende textuur voor een 
intense en lichtgevende kleur die gedurende de hele dag blijft zitten,
zonder vlekken. Sensuele lippen en onweerstaanbaar fluweelzacht.
Ideaal om altijd bij je te hebben. Romige textuur voor een applicatie
zonder problemen, in alle omstandigheden

TOEPASSING Breng rechtstreeks aan op de lippen vanaf het 
midden van de mond naar de zijkanten voor de bovenlip en van de
hoeken naar  het midden van de onderlip. Definieer de lipcontour
met een gelijkaardige kleur van potlood vergelijkbaar met de kleur
van de lippenstift voordat u de lippenstift aanbrengt 

chili
butter

blooming
dahlia

HOLOGRAM LIP 2.8 g

DEKKING Modulair

AFWERKING Oleographic en semi-transparant

KENMERKEN De lippen spelen met reflecties en licht. 
Een verrassende twinkle, gecombineerd met maximale hydratatie

STERKE PUNTEN Voedende en romige textuur. Langdurige 
formule. Instant glans. Ideaal om alleen te gebruiken of in 
combinatie met Shine & Care Lip

TOEPASSING Breng rechtstreeks aan op de lippen, vanaf het 
midden van de mond naar de zijkanten voor de bovenlip en vanaf
de hoeken naar het midden van de onderlip. Het kan alleen gebruikt
worden of over een lippenstift om het op te lichten met een fijne
gloed

transparent



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

G1

SENSUAL GLOSS 6 ml

DEKKING Transparant

KENMERKEN De sensuele glans geeft een extreme helderheid en
een zuivere kleur aan uw lippen en versterkt hun elegantie

STERKE PUNTEN Deze beschermende, hydraterende en 
fluweelzachte gloss is gemakkelijk aan te brengen dankzij het
nieuwe en innovatieve marterharig borsteltje

TOEPASSING Breng aan met het borsteltje vanuit het midden van
de lippen naar de hoeken toe

CLEAR SHINE GLOSS 4.5 ml - 3 ml

DEKKING Semi-transparent

AFWERKING Glanzend

KENMERKEN Hydraterende en volume gevende gloss met een
frisse kleur. De ideale gloss voor een natuurlijke maar frisse look

STERKE PUNTEN Verrijkt met hyaluronzuur en exclusieve volume
ingrediënten met een speciaal ontworpen applicator die gloss 
aanbrengen nog eenvoudiger maakt dan ooit tevoren

TOEPASSING Breng de gloss aan met de applicator. Indien het
product over een lipstick wordt aangebracht gebruik je best een
lippenseel en vermijd je de lipcontouren voor een mooier resultaat

CS1
dreampop

CS4
sangria

sparkling
grey

CS5
nude



VINYL GLOSS

R1
strawberry

R2
pink

BRIGHTNESS GLOSS 5.5 ml

DEKKING Medium

AFWERKING Sprankelend en glanzend

KENMERKEN Ultra glanzende gloss met een romige formule. 
Het hoge percentage aan echte parelfragmenten zorgt voor extra 
volume en glans

STERKE PUNTEN Deze gloss is waterproof. De SPF 15 beschermt
de lippen tegen uitdrogen en schadelijke zonnestralen

TOEPASSING Breng de gloss met de applicator aan. Indien het
product over een lipstick wordt aangebracht gebruik je best een
lippenseel en vermijd je de lipcontouren voor een mooier resultaat

GLOSSY LIPS 7 ml

DEKKING Licht en semi-transparant.

EFFECT Helder

KENMERKEN Een vleugje kleur en maximaal comfort omschrijft
het best deze onweerstaanbare, ultra-heldere en hydraterende 
lipgloss. Volumineus effect 

STERKE PUNTEN Verrijkt met hoog voedende oliën, naast 
vitamine C en natuurlijke anti-oxidanten, om de lippen elastisch en
soepel te houden. Haar zachte consistentie blendt perfect op de
lippen, zonder te kleven. Voor een make-up resultaat met een 
stralend effect, onmiddellijk volume en een buitengewone glans

TOEPASSING Breng de gloss rechtstreeks aan op de naakte 
lippen met behulp van de praktische applicator inbegrepen in de
verpakking

sea coral
holo



VINYL GLOSS

F2

STAY GLOSS 5.5 ml

DEKKING Medium

AFWERKING Glanzend

KENMERKEN Waterproof gloss met zonnefilter

STERKE PUNTEN Deze waterproof gloss heeft een mooie 
glanzende afwerking en houd langer dan andere lipglossen. Ideaal
voor aan het strand

TOEPASSING Breng de gloss met de applicator aan. Indien het
product over een lipstick wordt aangebracht gebruik je best een
lippenseel en vermijd je de lipcontouren voor een mooier resultaat

F1

FILLER NATURAL GLOSS 5.5 ml

DEKKING Ultra romig en super glanzend

KENMERKEN Een spiegelglans afwerking en extra volume voor
de lippen

STERKE PUNTEN Formule verrijkt met ingrediënten die zorgen
voor volume. Glanzende, vollere en gezonde lippen

TOEPASSING Breng de gloss met de applicator aan. Indien het
product over een lipstick wordt aangebracht gebruik je best een
lippenseel en vermijd je de lipcontouren voor een mooier resultaat



PENCIL

251 259 262

LIP PENCIL 1.8 g

EFFECT Perfect gedefinieerde lippen. Matte afwerking

KENMERKEN Brengt moeiteloos de lip in vorm en is gemakkelijk
te vervagen

STERKE PUNTEN Lippotlood waarmee men een perfecte en
foutloze contour kan maken

TOEPASSING Teken de lipcontour vanuit het midden van de lippen
naar de hoeken toe. Vervaag om meer volume te creëren

HIGH DEFINITION LIP PENCIL 1.08 g

EFFECT Perfect gedefinieerde lippen. Matte afwerking

KENMERKEN Nieuwe en innoverende "bold color " formule. Deze
textuur geeft in één enkel product een langhoudende, intense en
precieze lipcontour

STERKE PUNTEN Verrijkt met natuurlijke antioxidanten en is 
waterproof

TOEPASSING Breng het lippotlood aan op de lipcontour of daar
waar gewenst. Het lippotlood verlengt de houdbaarheid van de
lippenstift

L1
tina red

L2
tibetan red

L3
koi

L4
festival fuxia

L5
cayenne

L6
dark brown

L9
passepartout

L10
cherry



PENCIL 

transparent

MIRACLE LIP PENCIL 1.2 g

EFFECT Langdurig perfect resultaat

FINISH Transparant

KENMERKEN Transparant en onzichtbaar lippenpotlood. Het
zorgt voor de perfecte lipcontour, zonder sporen achter te laten.
Geeft volume en voorkomt rimpels

STERKE PUNTEN Verrijkt met hyaluronzuur, ceramid en 
plantaardige vullende sferen. Aanbrengen voor de gloss of 
lippenstift voor een vlekkeloos resultaat en perfecte lippen

TOEPASSING Breng aan op de lipcontour of op de volledige
lippen. Het lippenpotlood garandeert langdurige resultaten



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

105
Cream - slate rose

262
Lip Pencil

121
Hydrating - salmon pink

259
Lip Pencil

146
Cream - nude

259
Lip Pencil

147
Transparent - glow

251
Lip Pencil

L2
High Def. - tibetan red

L3
High Def. - koi

150
Cream - natural chic

251
Lip Pencil

L1
High Def. - tina red

154
Matte - tina red

155
Matte - tibetan red

156
Matte - koi

MIRACLE
Lip Pencil

162
BB - sangria

+

159
Matte - bouganville

L1
High Def. - tina red

161
Matte - orchid lux

L4
High Def. - festival fuxia

160
Matte - cactus flowers

L4
High Def. - festival fuxia

157
Matte - festival fuxia

L4
High Def. - festival fuxia

158
Matte - cayenne

L5
High Def. - cayenne

164
Matte - cabaret

L4
High Def. - festival fuxia

163
BB - pink baby

L9 High Def. 
passepartout

167
BB - coral

L9 High Def. 
passepartout

166
BB - natural

L9 High Def. 
passepartout

165
Matte - living coral

251 - 259
Lip Pencil



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

159
Matte - bouganville

L6
High Def. - dark brown

160
Matte - cactus flowers

L6
High Def. - dark brown

161
Matte - orchid lux

L6
High Def. - dark brown

105
Cream - slate rose

L6
High Def. - dark brown

L6
High Def. - dark brown

L10
High Def. - cherry

L10
High Def. - cherry

133
Cream - zia rose

L6
High Def. - dark brown

149
Transparent - cherry

147
Transparent - glow

166
BB - natural

333
Repaire - deep teak

L10
High Def. - cherry

41 vivino 
The Lipstick Matte

L1
High Def. - tina red

334
Repaire - brown

L10
High Def. - cherry

150
Cream - natural chic

L10
High Def. - cherry

LIP PENCIL LIPSTICK

5 no name 
The Lipstick Shine

L1
High Def. - tina red

43 ruby red 
The Lipstick Matte

L2
High Def. - tibetan red

1 baccara 
The Lipstick Shine

L2
High Def. - tibetan red

43 ruby red 
The Lipstick Matte

L3
High Def. - koi

L3
High Def. - koi

L4
High Def. - festival fuxia

L4
High Def. - festival fuxia

40 red carpet 
The Lipstick Matte

L3
High Def. - koi

333
Repaire - deep teak

50 wonderland 
The Lipstick Matte

65 all day 
The Lipstick Matte

40 red carpet 
The Lipstick Matte

L5
High Def. - cayenne

43 ruby red 
The Lipstick Matte

L5
High Def. - cayenne

47 orange juice 
The Lipstick Matte

L5
High Def. - cayenne

2 amulett 
The Lipstick Shine

L4
High Def. - festival fuxia



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

2 amulett 
The Lipstick Shine

L5
High Def. - cayenne

61 brown 
The Lipstick Matte

L6
High Def. - dark brown

60 my fav 
The Lipstick Matte

L6
High Def. - dark brown

5 no name 
The Lipstick Shine

L6
High Def. - dark brown

L6
High Def. - dark brown

L9 High Def. 
passepartout

L9 High Def. 
passepartout

334
Repaire - brown

L6
High Def. - dark brown

333
Repaire - deep teak

41 vivino 
The Lipstick Matte

42 holly bonny 
The Lipstick Matte

64 antique bouquet 
The Lipstick Matte

L9 High Def. 
passepartout

61 brown 
The Lipstick Matte

L9 High Def. 
passepartout

60 my fav 
The Lipstick Matte

L9 High Def. 
passepartout

65 all day 
The Lipstick Matte

L9 High Def. 
passepartout

LIP PENCIL LIPSTICK

70 lily rose 
The Lipstick Matte

L9 High Def. 
passepartout

1 baccara 
The Lipstick Shine

L9 High Def. 
passepartout

3 rokoko 
The Lipstick Shine

L9 High Def. 
passepartout

4 feeling 
The Lipstick Shine

L9 High Def. 
passepartout

L9 High Def. 
passepartout

L10
High Def. - cherry

L10
High Def. - cherry

5 no name 
The Lipstick Shine

L9 High Def. 
passepartout

333
Repaire - deep teak

50 wonderland 
The Lipstick Matte

65 all day 
The Lipstick Matte

43 ruby red 
The Lipstick Matte

L10
High Def. - cherry

1 baccara 
The Lipstick Shine

L10
High Def. - cherry

2 amulett 
The Lipstick Shine

L10
High Def. - cherry

42 holly bonny 
The Lipstick Matte

L10
High Def. - cherry



SPECIAL
PRODUCTS



SPECIAL PRODUCTS

dark
brown

espresso
chocolate

deep
brown

shimmer

camel ivory gold
peach

champagne mou nude 
pink

NUDE PALETTE 9 x 0.9 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

DEKKING Medium

KENMERKEN Een geavanceerd palet met 7 warme oogschaduw-
kleuren: ivory, camel, champagne, gold peach, deep brown 
shimmer, espresso chocolate, dark browen 2 glanzende, natuurlijke
lipglossen, mou & nude pink

EFFECT Natuurlijk effect, innovatieve formule, mat en glanzende
texturen die voor een langdurig resultaat zorgen. De perfecte
kleuren om een nude look te creëren en zo de natuurlijke 
schoonheid van een vrouw naar boven te halen

TOEPASSING Een oogschaduwpenseel is aanwezig in de box

powder
sculpting

blush
fresh

cream mocaccino melon 
yellow

highlighter

CONTOURING PALETTE
LIGHT / DARK 2 x 5 g / 3 x 3 ml / 1 x 2 g

HUIDTYPE Alle huidtypes

DEKKING Medium - hoog

KENMERKEN Magnetisch palet ontworpen voor het creëren van
de perfecte contouring make up. Bevat zes verschillende producten
die nodig zijn voor iedere voorbereidende stap. Powder Scuplting
om de gelaatstrekken te accentueren, Melon Yellow om imperfecties
te verminderen en om de huidtoon te corrigeren. De tinten Mocaccino
en Cream maken het mogelijk om de meest zachte correcties uit te
voeren, terwijl Fresh Blush de functie van blush vervult

STERKE PUNTEN Innovatieve formule en verschillende texturen
voor de perfecte contouring make-up. Modulair effect. Dankzij de
techniek van het contouren lijkt het gezicht meer gedefinieerd en
worden de gelaatstrekken meer geaccentueerd en benadrukt. Alle
noodzakelijke tools zijn bijgevoegd bij dit fantastische palet

TOEPASSING Wij bevelende de Nee Magic Brush aan voor de 
perfecte contouring make-up

dark brown



SPECIAL PRODUCTS

TROUSSE ALL OVER 3 x 2.2 g

HUIDTYPE Alle huidtypes behalve de zeer vette huid

AFWERKING Natuurlijke glans

DEKKING Semi-transparent

TEXTUUR Gebakken poeder

KENMERKEN Dit drie-in-één product maakt dit make-up pallet
veelzijdig en snel in gebruik. De drie kleuren zijn te gebruiken als
oogschaduw, blush en highlight voor het gelaat en het lichaam

STERKE PUNTEN De met vitamine E en jojoba olie verrijkte 
formule voedt en beschermd de huid en zorgt voor een oplichtend
kleureffect. Speciale formule voor zowel lichte als donkere make-up

TOEPASSING Aanbrengen op zowel het gezicht, het lichaam als
de decolleté



NAILS
NAIL POLISH COLORSHINE

NAIL CARE



NAIL POLISH COLORSHINE

107
limoncello

202
jelly green

141
ariel

201
milk mint

200
mr. pino

140
silky queen

blue

301
meloncello

150
tango red

151
tina red

152
tibetan red

153
koi

159
geranio

102
polarized
orange

300
marrakech

sunset

155
poppy red

302
goldfinger

127
rose dust

129
milk shake

134
summer
taupe

139
cognac

136
maya

chocolate

135
mocaccino

133
barbie
botox

132
pink tutù

131
valentino

pearl

128
ivory cream

101
exposure

pink

103
festival
fuxia

156
lavender

138
orchid lux

115
cactus
flowers

100
jelly pink

114
cabaret

105
rose

flambè

104
bouganville

106
cayenne

NAIL POLISH COLORSHINE 5 ml - 10 ml

DEKKING Hoog

AFWERKING Zoals gelnagels, glanzend

KENMERKEN Revolutionaire nagellak met extreme glans en 
dekking. De innovatieve formule garandeert een gel effect 
afwerking zonder het gebruik van UV licht

STERKE PUNTEN Extra langdurige formule met hoogglans gel 
effect zonder het gebruik van UV licht. Eenvoudig toe te passen,
uiterst glanzend, perfecte dekking na één laag. Vult zelf de 
eventuele groeven in de nagels op. Is beschikbaar in 2 maten (5ml
en 10ml)

TOEPASSING Voor een langdurig resultaat (meer dan 1 week) 
gebruik dan de Nee Sandwich als base coat, laat goed opdrogen
en ga verder met een 1 of 2 lagen kleurlak. Laat weer goed drogen
en werk af met opnieuw een laag sandwich, deze keer dienend als
top coat



NAIL CARE

400
transparent

402
scandal

SANDWICH - BASE & TOP COAT 5 ml - 10 ml

DEKKING Transparant

EFFECT Zachte glans

KENMERKEN Een 2 in-1 product dat kan gebruikt worden als
base- en top coat

STERKE PUNTEN Versterkende en antivergeling formule met 
actieve zuurstof ingrediënten en speciale harsen die garant staan
voor een professionele, langdurige houdbaarheid van de Colorshine
nagellakken. Vrij van tolueen en formaldehyde

TOEPASSING Gebruik het als basis en top coat voor en na de 
Colorshine nagellak of op je eigen nagel voor natuurlijke, glanzende
en gezond ogende nagels

SCANDAL 5 ml - 10 ml

DEKKING Transparant met micro glitter

FINISH Glanzend en gebruiksvriendelijk

KENMERKEN Transparante toplaag  met micro glitter voor een fijn
glinsterend effect. Gebruik het op de blote nagels of als toplaag

STERKE PUNTEN De speciale formule versterkt de nagel en 
beschermt de nagellak voor een langdurig resultaat. Glanzende en
multi-kleur voor een glinsterende manicure

TOEPASSING Breng aan op de blote nagel voor een glanzende en
natuurlijke look. Voor een extra verfijnde look gebruik als toplaag
voor uw Nail Polish Colorshine favoriete kleur. Gebruik het alleen
op droge nagellak. Breng het tweemaal aan voor een extra
glinsterend effect



NAIL CARE

401
transparent

403
express dry

SHINE UP - RENEWAL 5 ml

DEKKING Transparant

AFWERKING Ultra hoge glans

KENMERKEN Ultra glanzende en snel drogende beschermlaag.
De nagels zien er even glanzend uit als na een professionele 
manicure

STERKE PUNTEN De speciale harsen zorgen voor een beschermend
schild op de nagellak en beschermd zo de kleur tegen vervagen.
Shine Up garandeert perfecte nagels voor 10 dagen (als de 
sandwich perfect is toegepast ). Vrij van tolueen en formaldehyde

TOEPASSING Gebruik de Shine Up 1 tot 2 keer per week om een
langdurig resultaat te garanderen. De eerste toepassing doen we
wel 2 dagen nadat we de Colorshine hebben toegepast

EXPRESS DRY 10 ml

DEKKING Transparant

EFFECT Glanzend

KENMERKEN Deze formule zorgt ervoor dat de kleurnagellak
sneller droogt en geeft een sterke finish

STERKE PUNTEN Instant droog effect

TOEPASSING Wacht ongeveer een minuut tot na het aanbrengen
van de nagellak



BOXES



BOXES

OBSESSION KIT

Matte lipstick - High definition lip pencil - Nail polish colorshine
Lip scrub - Pencil sharpener

SMOKEY EYES KIT

Black kohl - Mascara - Mini eyeshadow cotto
Mini eyeshadow cotto sparkling - Mini clear shine gloss - Satin bag

DO WHAT YOU LOVE BOX

Cream blush heidi - All-over shimmer fiocco di neve 
The lipstick ruby red - Bracelet love



BRUSHES &
ACCESSORIES

FACE BRUSHES

EYE BRUSHES

EYE & LIP BRUSHES

TROUSSE

ACCESSORIES



FACE BRUSHES

CONCEALER BRUSH nr. 4

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Concealer borstel met aluminium ferulle en houten
handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken

TOEPASSING Naast het gebruik voor concealer kan deze borstel
ook gebruikt worden voor het aanbrengen van oogschaduw, zoals
bijvoorbeeld de Cotti  Eyeshadows

MAGIC BRUSH nr. 003

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Magic Brush zorgt voor onberispelijke applicatie
van primer, crème producten, foundations en poeders overal in je
gezicht. De speciale ovale vorm van deze borstel laat toe dat 
alle delen van het gezicht bereikt kunnen worden voor een 
buitengewone applicatie met een natuurlijk resultaat

STERKE PUNTEN Zachte synthetische borstelharen die een 
optimaal resultaat garanderen op het gebied van verdeling van het
product. De ergonomische handgreep zorgt voor precisie en 
stabiliteit bij de applicatie

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid product aan op de
rug van de hand. Neem de kleur op met het penseel en ga verder
met het aanbrengen, startend vanaf het midden van het gezicht 
vervagend naar de zijkanten



FACE BRUSHES

BASIC FOUNDATION BRUSH nr. 39

VEZELS Synthetisch

KENMERKEN Platte kwast perfect voor de applicatie van foundation.
Natuurlijke en zachte haren, aluminium ferrule en houten handvat

STERKE PUNTEN Ideaal voor het aanbrengen van de foundation.
Een egaal, professioneel en perfect resultaat

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid van de foundation aan
op de palm van de hand. Neem het product met de borstel en start
met de applicatie, blend vanaf het midden van het gezicht naar de
zijkanten

FOUNDATION BRUSH nr. 9

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Dubbele vezelborstel voor het aanbrengen van 
vloeibare foundations met een aluminium ferulle en houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken



FACE BRUSHES

DUO FIBER BRUSH nr. 10

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Borstel voor compacte foundations. Met aluminium
ferulle en een houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken

HIGH DEFINITION FOUNDATION BRUSH nr. 40

VEZELS Synthetisch

KENMERKEN Platte kwast met een schuine tip, perfect voor de
applicatie van foundation. Natuurlijke haren, aluminium ferrule en
een houten handvat

STERKE PUNTEN Ideaal voor het aanbrengen van de foundation,
zelfs op de moeilijke plaatsen van het gezicht en perfect voor het
verbergen van de expressielijnen

TOEPASSING Breng een kleine hoeveelheid van de foundation aan
op de palm van de hand, neem het product met het vlakke deel 
van de borstel en breng het aan op het gezicht door middel van 
regelmatige en continue bewegingen



FACE BRUSHES

POWDER/BLUSH BRUSH nr. 11

VEZEL Geitenhaar

KENMERKEN Gehoekte borstel voor het aanbrengen van blush
en poeder, met een aluminium ferulle en houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken

LARGE POWDER BRUSH nr. 12

VEZEL Geitenhaar

KENMERKEN Grote borstel ideaal voor losse en compacte 
poeders of gezicht en body bronzers, met een aluminium ferulle en
houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken



FACE BRUSHES

BLUSH BRUSH nr. 13

VEZELS Geitenhaar

KENMERKEN Conisch rond gevormde kwast voor compacte 
poeders. Natuurlijke haren, aluminium ferrule en een houten 
handvat

STERKE PUNTEN Ideaal voor het aanbrengen van blush, highlighter
en producten in poedervorm. Perfect om een licht en geblend 
resultaat te verkrijgen, alsook het definiëren en vormgeven van de
gezichtscontouren

TOEPASSING Gebruik de punt van de borstel om product te
nemen en aan te brengen. Blend met zachte bewegingen

KABUKI

VEZELS Synthetisch

KENMERKEN Deze geweldige Kabuki, borstel met synthetische
borstelharen, zorgt voor een uniforme applicatie, zonder strepen,
puntjes of onregelmatigheden. De dikke borstelharen van de Kabuki
laten een perfecte opname van het poeder toe. De zachte, 
afgeronde afwerking van de borstel zorgt voor een zacht en 
aangenaam gevoel op de huid. Deze Nee Make Up Kabuki borstel
werd speciaal ontworpen voor de compacte poeders: Terra Bronze,
Terracotta, Dual Matte Wear 

STERKE PUNTEN De dikke borstelharen van de Kabuki borstel
zorgen voor een perfecte opname van het poeder. Voelt heel zacht
aan op de huid, dankzij de afgeronde haartoppen. Makkelijk en snel
in gebruik

TOEPASSING Breng de gewenste hoeveelheid poeder direct aan
op de Kabuki borstel. Klop de borstel kort af tegen de achterkant
van je hand om het teveel aan poeder te verwijderen. Verspreid 
het poeder van binnen naar buiten toe werkend in cirkelvormige
bewegingen en met een lichte druk



EYE BRUSHES

COMB BRUSH WITH BRISTLES nr. 0

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Wimper- en wenkbrauwkam. Met aluminium ferulle
en een houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken

MINI EYELINER BRUSH nr. 101

VEZELS Synthetisch

KENMERKEN Een kleine borstel met een extra fijne punt perfect
voor het schetsen van het oog. Nauwkeurig, stevig en uniform 
effect

STERKE PUNTEN Het mini formaat maakt het de perfecte partner
om altijd met u mee te nemen en om het oog te definiëren en
intenser te maken

TOEPASSING Met vloeibare of crème producten gebruiken. 
Neem de juiste hoeveelheid product en teken het oog met uiterste
precisie



EYE BRUSHES

FLAT DEFINER BRUSH nr. 99

VEZEL Synthetisch.

OMSCHRIJVING Borstel voor de ogen. Compacte haren, platte
vorm. Aluminium ferrule en houten handvat

STERKE PUNTEN Het is ideaal voor het afbakenen en definiëren
van het oog met oogschaduwen in poedervorm of producten op
crèmebasis. Voor een onmiddellijke definitie, breng de kleur aan
door een simpele aanraking.

GEBRUIKSAANWIJZING Breng de oogschaduw rechtstreeks aan
met de kwast door het product aan te brengen naargelang de ge-
wenste intensiteit. Gebruik de punt van de borstel langs de oog-
contour om te blenden.

EYE BLENDER nr. 5

VEZEL Pony haar

KENMERKEN Oogschaduwborstel om je oogschaduwkleur mee
te vervagen. Met een aluminium ferulle en houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken



EYE BRUSHES

WHITE EYE BLENDER nr. 66

VEZELS Geitenhaar

KENMERKEN Semi vlakke medium kwast met ovale tip, specifiek
voor de ogen. Natuurlijke haren, aluminium ferrulen en een houten
handvat

STERKE PUNTEN De borstelvorm zorgt voor een perfecte 
blending. Ideaal voor het blenden en aanbrengen van crèmes en
poeders

TOEPASSING Breng de oogschaduw meteen met de borstel aan
volgens de gewenste intensiteit

MINI WHITE EYE BLENDER nr. 16

VEZELS Natuurlijk

KENMERKEN Een kleine borstel perfect voor het blenden van
oogschaduwen en om oogmake-up te voltooien. Bestaat uit zachte
natuurlijke borstelharen

STERKE PUNTEN Het mini formaat en zijn gespitste punt zijn
ideaal voor een gecontroleerde applicatie en om gemakkelijk en
correct poeders te blenden

TOEPASSING Breng de oogschaduw onmiddellijk aan met het
penseel en verdeel naargelang de gewenste intensiteit



EYE BRUSHES

EYESHADOW BRUSH nr. 6

VEZEL Pony haar

KENMERKEN Platte oogschaduw borstel met aluminium ferulle
en een houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken

TAPERED BLENDING BRUSH nr. 55

VEZELS Geitenhaar

KENMERKEN Oogpenseel met natuurlijke en zachte haren. Ronde
punt. Aluminium ferrule en een houten handvat

STERKE PUNTEN Ideaal voor een precieze oogschaduw en 
compacte poeder applicatie

TOEPASSING Neem het product en blend. Het kan ook alleen 
gebruikt worden voor het blenden van het product dat reeds is
aangebracht



EYE BRUSHES

MEDIUM SHADER BRUSH nr. 7

VEZEL Pony haar

KENMERKEN Middellange oogschaduw en blend borstel. Met 
aluminium ferulle en een houten handvat

STERKE PUNTEN Lange levensduur, goede grip, geen haaruitval
en zeer gemakkelijk te gebruiken

LARGE EYESHADOW BRUSH nr. 88

VEZELS Geitenhaar

KENMERKEN Grote ronde tip oogpenseel. Natuurlijke haren, 
aluminium ferrule en een houten handvat

STERKE PUNTEN Ideaal voor langere blends of een accurate één
kleur applicatie. Zeer eenvoudig te gebruiken dankzij zijn grootte
en de vastheid van de haren

TOEPASSING Breng het product rechtstreeks aan met de borstel
op het gewenste gebied



EYE BRUSHES

MULTI-USAGE APPLICATOR 6 pz

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Spons -borstel applicator. Voor toepassing van 
poeder en crème oogschaduw

STERKE PUNTEN Duo applicator. Borstel ideaal om oogschaduw
te blenden. Zes stuks

SHORT SHADER BRUSH nr. 77

VEZELS Natuurlijk

KENMERKEN Specifieke borstel om te schaduwen. Gemaakt met
een vlakke top in de vorm van een lepel, het verzamelt en verdeelt
het product gelijkmatig

STERKE PUNTEN Borstel met natuurlijke vezels, ideaal voor de
applicatie van oogschaduw op het bewegend ooglid of voor een
intens effect. De gereduceerde vorm is ideaal voor het verkrijgen
van een nauwkeurige resultaat

TOEPASSING Neem de oogschaduw en breng aan op de gewenste
plaatsen. Om een intenser effect te verkrijgen is het aan te raden
om de kleur te deppen en niet te blenden



EYE BRUSHES

SLANTING EYEBROW BRUSH nr. 2

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Hoekige wenkbrauw borstel met aluminium ferulle
en een houten handvat

STERKE PUNTEN Perfecte schuine borstel voor het vullen van
lege ruimtes in de wenkbrauwen met poeder, crème of wax



EYE & LIP BRUSHES TROUSSE

EYE & LIP BRUSH nr. 3

VEZEL Synthetisch

KENMERKEN Oog-/lippendeel met aluminium ferulle en houten
handvat

STERKE PUNTEN De beste oogpotlood/kayal blender die er is

PROFESSIONAL BRUSH TROUSSE

KENMERKEN KENMERKEN Volledige borstelset, zowel voor 
professioneel gebruik of als verkoopsset. Hoogwaardige vezels en
haren, aluminium ferulle en een houten handvat

BEVAT 12 brushes - 6 multi-usage applicators
6 mascara applicators - 1 pro sponge
1 powder puff with handle - 1 pencil sharpener
1 eyebrow clip

STERKE PUNTEN Makkelijke en professionele gordel. Geschikt
voor elke professionele make-up applicatie



ACCESSORIES

POWDER PUFF WITH HANDLE

MATERIAAL Fluweel

KENMERKEN Professionele poederdons, zacht, zwart, fluweel en
met een doorsnede van 9 cm

STERKE PUNTEN Ideaal voor de applicatie van compacte en
losse poeders. Zorgt voor een mat en vlekkeloos resultaat

TOEPASSING Deppen met de poederdons

KIT VISAGISTA

KENMERKEN Make-up kit met essentiële
benodigdheden.
BEVAT Multi Use applicator set (6 pc).
Poederdons met handvat. Luxe latex
make-up spons

COTTON BUDS

KENMERKEN Speciale cosmetische
staafjes met dubbele tip. Specifiek voor
precieze touch-up

BRUSH CLEANER 100 ml

KENMERKEN Schoonmaak- en ontsmettingsmiddel voor 
make-up kwasten. Medisch product, bevat een antibacterieel 
middel dat onmiddellijk make-up resten aan het oppervlak snel en
effectief verwijdert tussen 2 applicaties in

STERKE PUNTEN Praktisch en eenvoudig te gebruiken. Zijn 
zachte formule is perfect zowel op synthetische haren als 
natuurlijke haren

TOEPASSING Spuit het product rechtstreeks op de borstel na het
gebruik. Zachtjes drogen met een tissue. De borstel kan direct na
het reinigen worden gebruikt



ACCESSORIES

LATEX SPONGE
PRO SPONGE 6 pz

MATERIAAL Latex 

KENMERKEN Make-up sponsjes voor zowel foundations als 
concealer

STERKE PUNTEN De sponsjes zijn meermaals te gebruiken.
Zacht, duurzaam en uitwasbaar

ICON BLENDER

VEZEL Innovatief

KENMERKEN Iconische spons, essentieel voor het creëren van
een perfecte make-up. De applicatie van foundation, concealers,
highlighters, blush en poeders heeft een ultra natuurlijke effect
omdat de Icon Blender het product absorbeert en het lichtjes 
aabrengt op de huid

STERKE PUNTEN Dankzij de ergonomische ei-vorm en de 
delicate ultra comfortabele textuur past het zich perfect aan aan de
contouren van het gezicht en het resultaat van de make-up is
onberispelijk. De Micro Mini versie is ideaal voor wie houdt van
precisie en voor de applicatie van corrigerende correctors in de
oogcontour

TOEPASSING Bevochtig, wring uit en droog  de Icon Blender 
vóór het gebruik. Gebruik de blender met de gezichtsprimer, 
foundation, concealers, blush of elke ander make-up product voor
een onberispelijke en ultra natuurlijke resultaat



ACCESSORIES

EYEBROW CLIP

MATERIAAL Roestvrij staal

KENMERKEN Epileerpincet. Ideaal voor retoucheren en het 
perfectioneren van de lijn van de wenkbrauw

STERKE PUNTEN Perfect schuine clipper

TOEPASSING Trek nooit aan een haar tegen de haargroeirichting
in, maar altijd met de groei van het haar mee

PENCIL SHARPENER
BIG PENCIL SHARPENER
SMALL PENCIL SHARPENER 

MATERIAAL Plastic behuizing

KENMERKEN Puntenslijper voor oog- en lippotloden

STERKE PUNTEN Een van de belangrijkste make-up tools. Begin
nooit aan een make-up applicatie zonder eentje in je buurt

MASCARA APPLICATOR
SINGLE USE 25 pz

KENMERKEN Applicator voor eenmalig
gebruik met delicate synthetische haren.
Ideaal voor het aanbrengen van mascara,
kamt de wenkbrauwen, blend het product
of verwijdert overtollig poeder van de wimpers
op een hygiënische en professionele manier

GLOSS APPLICATOR 
SINGLE USE 25 pz

KENMERKEN Applicator voor eenmalig 
gebruik met een vlakke en ronde punt.
Zacht synthetisch materiaal voor een 
comfortabele applicatie. Ideaal om 
lipproducten aan te brengen op een 
hygiënische en professionele manier



97ACCESSORIES

NAIL FILE

MATERIAAL Karton

KENMERKEN Geschikt voor bijvijlen en vormgeving van alle 
nagels

STERKE PUNTEN Dubbele dubbelzijdige bestand voor zowel 
vormgeven en styling van de nagels

MAKE-UP CUBE

KENMERKEN papieren doekjes voor
meerdere doeleinden. Twee sluiers van pure
en zachte cellulose. Gladde afwerking
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