
Love is red
PREP

• Prep de lippen met de cleansing foam ,lip exfoliating balm,precious nectar en plumping action gloss.

• Masseer de Instantly Anti-pollution Drops goed in de huid om een beschermde en gehydrateerde huid te bekomen.

FACE

• Breng de absolute perfection foundation warm beige aan voor een perfecte maar nude effect te creeeren

• Werk de jeugdigheidsdriehoek onder de ogen uit met de weightless concealer Ivory

• Matteer de zones waar de huid teveel talg vertoont met de no trace compact powder

• Illumineer het gelaat met The blusher illuminating: jukbeen, onder de wenkbrauw, neusbrug, cuppidoboog, ooghoek

EYES

• Breng de super stay eyeshadow primer shining warm sand aan op het bewegend ooglid en de ooghoek.

• Intensifieer de look van de ogen door de gouden tint van eyeshadow trio sophi te blenden op het bewegend ooglid

• Blend een zachte shape in de arcadeboog met de gouden en roestkleur gemengd van eyeshadow trio sophi

• Accentueer de oogvorm met de bold color waterproof eyeliner

• Kies voor volle wimpers en gebruik de iconic lashes mascara

LIPS

• Teken en perfectioneer de contour van de lip met high definition lip pencil L3 koi , kleur vervolgens de ganse lip in met het 
potlood

• Vul de lippen op met de spark lipstick love is red

• TIP wens je een extra glans ,breng dan de clear shine gloss shy sherry aan in de pruillip



PREP
• Prep de lippen met de cleansing foam ,lip exfoliating balm,precious nectar en plumping action gloss.
• Masseer de Instantly Anti-pollution Drops goed in de huid om een beschermde en gehydrateerde huid te 

bekomen.
FACE
• Breng de absolute perfection foundation warm beige aan voor een perfecte maar nude effect te creeeren
• Werk de jeugdigheidsdriehoek onder de ogen uit met de weightless concealer Ivory
• Matteer de zones waar de huid teveel talg vertoont met de no trace compact powder
• Creeer een zachte shape met the blusher chocolate
• Illumineer het gelaat met The blusher illuminating: jukbeen, onder de wenkbrauw, neusbrug, cuppidoboog, 

ooghoek

EYES
• Breng de super stay eyeshadow primer shining warm sand aan op het bewegend ooglid en de ooghoek.
• Intensifieer de look van de ogen door de gouden tint van eyeshadow trio sophi te blenden op het bewegend 

ooglid
• Blend een zachte shape in de arcadeboog met de gouden en roestkleur gemengd van eyeshadow trio sophi
• Accentueer de oogvorm met de bold color waterproof eyeliner,onder het oog werk je met de super stal kajal

24h black
• Kies voor volle wimpers en gebruik de iconic lashes mascara
LIPS
• Teken en perfectioneer de contour van de lip met Lip pencil 259, kleur vervolgens de ganse lip in met het 

potlood
• Vul de lippen op met de spark lipstick love is Nude
• TIP wens je een extra glans ,breng dan de clear shine gloss all the stars aan in de pruillip

Love is Nude


