Nu reeds in de winkel:
Limited Edition 2016
Bestellen kan via mail of telefoon:
luka@de-kiem.be
053/21 26 05

Eyeshadow trio

€ 24.95

Kajal eyeliner 08

€ 11.50

Balancing teint powder

€ 28.95

Rouge powder duo

€ 18.95

Lipstick novum 08

€ 14.50

Apart te verkrijgen of

De Kiem, Pachthofstraat 163, Gijzegem

Totaalpakket

€ 98.95
Aan 5 %

€ 93.90

Prachtige Comeback
Favorieten uit onze Limited Edition Looks

Prachtige Comeback –
Favorieten uit onze Limited Edition Looks
Voor een frisse lentelook
Licht, gebalanceerd, fris – zoals een heerlijke lentedag. De
2016 Lente/Zomer Look zet de favoriete producten van de
afgelopen jaren terug in de spotlights. Deze geliefde sterren,
in de originele verpakkingen, zijn de Eyeshadow Trio (2013),
de Kajal Eyeliner 08 taupe (2014), de Balancing Teint Powder

(2011), de Rouge Powder Duo (2009) en de Lipstick Novum
08 maple glow (2012). Dr. Hauschka heeft deze bestsellers
geselecteerd om ze zo van het verleden naar het heden te
brengen en te transformeren in een nieuwe frisse lentelook.

Probeer deze
make-uplook

1

Voor een egale teint breng je de Balancing Teint
Powder met een poederpenseel in cirkelbewegingen aan van je voorhoofd over je slapen en
van je wangen tot aan je kin.

2
3

1

Breng Kajal Eyeliner 08 royaal aan op de
bovenste wimperrand. Maak de kleur met de
applicator minder hard en vervaag deze over
de oogleden. Accentueer ook de onderste
wimperrand.

2 Breng Eyeshadow 03 aan op de bovenste en
onderste buitenste ooghoek (over de Kajal) en
vervaag deze van buiten naar binnen.

3 Breng Eyeshadow 02 aan vanaf de binnenste

4

ooghoek tot het midden van het beweegbare
ooglid en de onderste wimperrand.

4 Plaats met de Eyeshadow 01 een extra

5

accent onder de wenkbrauwen.

5 Breng de donkerkleurige Rouge Powder aan
onder de jukbeenderen en werk vanaf de zijkanten naar voren toe. Zorg voor een iets lichtere
nuance op het hoogste punt van je wang.

6

6 Voor een zachte finishing touch op de
lippen: tuit je lippen en breng Lipstick Novum
08 aan.

Wordt vervolgd ...
Er was toch nog iets? Krachtige en dynamische kleuren wekken herinneringen en nostalgie op.
Een volgende comeback. We kunnen niet wachten...

