gezonde minerale make-up,
goed voor je huid, goed voor de natuur

MINERALE FOUNDATION
•
•
•
•
•

100% minerale foundation poeder
speciaal geformuleerd voor alle soorten huidtypes
perfecte dekking
laat de huid er natuurlijk en stralend uitzien
natuurlijke bescherming tegen de zon,
gelijkwaardig aan een spf 15 - 20

sand

ivory

cool beige

light beige

soft beige

sunkissed

MINERALE BRONZER
•
•
•
•

light
medium dark

•
•
•

mineraal bronzingpoeder
om een zonovergoten gloed te krijgen
perfect om te shapen
de pure en zachte textuurpoeders zullen een vleugje kleur
toevoegen die de huid gezond en stralend maakt

MINERALE BLUSH

gemaakt van 100% pure mineralen
geeft jouw gezicht een mooie gloed en een gezond
kleurtje
aan te brengen op de jukbeenderen en de appeltjes
van de wangen

coral pink
candy pink
bronzerblush

MINERALE HIGHLIGHTER
•
•

glow

•
•
•

geeft de huid een stralende en natuurlijke glans die de hele dag blijft
een neutrale tint die de jukbeenderen, de binnenhoek van het ooglid, het
wenkbrauwbot en de cupidoboog boven de lippen onmiddellijk laat oplichten

MATTE MINERALE EYELINER POEDER

intense, pure, natuurlijke pigmenten van de hoogste kwaliteit
perfecte diepte en kleurintensiteit om ogen te definiëren van een
dramatische tot subtiele look. Het perfecte product voor een ‘Smokey eyes’
look!
aan te brengen met ons eyeliner penseel voor een prachtige eyeliner

black
aubergine

water

CREAM CONCEALER STICK
•
•
•

het perfecte natuurlijke product om imperfecties te
verbergen
met geneeskrachtige biologische arganolie om de huid
te hydrateren en onzuiverheden te verminderen.
rijstolie helpt de huid en donkere kringen te verlichten

VEGAN BRUSHES
blush / bronzer - concealer - eyeliner - eyeshader - lips - kabuki

nude

MINERALE OOGSCHADUW
•
moss

•
pearl White

•

heel intens pigment dat zorgt voor
een feilloze dekking van het ooglid
blijft heel de dag zitten en blijft niet
zitten in de oogplooi
heel geschikt voor gevoelige ogen
cappuccino

beschikbaar in los poeder
nightblue

Compact Mineral
Eye Shadow

cream

soft peach

red plum

pastel pink

grey brown

rain

beschikbaar in compact poeder

soft Pink

chestnut

WENKBRAUWPOEDER

dark

•
•

zeer gepigmenteerd en langhoudend wenkbrauwpoeder
vlekvrij voor het opvullen, definiëren en vormen van de wenkbrauwen

light
BIOLOGISCHE VEGAN LIPSTICK
•
•
•
•
•
•

mix van 100% natuurlijke en biologische ingrediënten
sterk gepigmenteerd
mooie kleuren met een luxueuze, romige en zachte textuur
hydraterend en verzorgend
5 kleuren lipstick: geschikt voor elke gelegenheid
verkrijgbaar in satijn en matte kleuren
dust mocha merlot rouge

BIOLOGISCHE VEGAN LIPGLOSS
•
•
•

5 kleuren: voor elke huidtint een gepaste lipgloss
blijft lang zitten
houdt de lippen zacht en gehydrateerd

peach - pink - fuchsia - raspberry - bronze

2-IN-1 MINERALE MASCARA
•
•
•
•

zwart

geeft de wimpers lengte én volume
waterbestendig
blijft de hele dag mooi zonder vlekken te maken
gemaakt met botanische oliën die de wimpers verstevigen,
langer doen lijken en je wimpers er natuurlijk mooi laten uitzien

BIOLOGISCH OOGPOTLOOD
•
•
•

zwart

zachte, voedende formule van plantaardige oliën
goed gepigmenteerd voor een perfecte diepzwarte kleur
eenvoudig aan te brengen en perfect voor mensen met gevoelige ogen

coral

5 looks
Studio Mino is make-up voor elk type vrouw en voor elke
gelegenheid.
Ontdek onze 5 make-up looks gebaseerd op de 5
elementen en de archetypes van Fashion Feng Shui©.
Elke look, elk type resoneert met 1 van de 5 elementen, nl.
hout, aarde, metaal, water en vuur.

The Miracle Morning (hout)
Je houdt van een eenvoudige, comfortabele make-up.
Jouw signatuur stijl is SPORTIEF/NATUREL. De ochtend
is jouw favoriete moment van de dag omdat je dan
nog lekker veel kan doen.
Je make-up moet licht zijn, minimalistisch en snel aan
te brengen.

zwart

glow

light
candy pink
sand

cream

soft peach

raspberry

Sunday Afternoon tea (aarde)
Een look om gezellig de zondagmiddag door te
brengen met jouw familie bij een lekker kopje thee.
Je houdt van warmte, gezelligheid, tradities en
eenvoud. Jouw make-up look is BASIC met warme
aardetinten.

dark

coral pink
sand

soft peach

cappucino

LOOK 2

peach

Afterwork Cocktail (metaal)
De ideale look om met je klanten of business collega’s
een hippe cocktail te drinken in de stad na een drukke
dag op kantoor. Jouw make-up look is ELEGANT. Je streeft
perfectie na en oogt altijd stijlvol.

sand

coral pink

aubergine
glow

light
rain

nude

coral
red plum

pastel pink

pink

Midnight Secrets (water)
Je houdt van de nacht met haar donkere kleuren
en mysteries. Jouw make-up moet “anders” zijn
en uniek. Jouw signatuur look is CREATIEF. Je laat
je niet leiden door anderen, je volgt je eigen pad
zoals water zijn eigen weg baant.

dark
sand
candy pink
light
black
aubergine

soft pink
merlot

red plum

Weekend party queen (vuur)
Je houdt van een feestje en mensen rondom jou,
fun en drama. Met deze look word je gezien. Je
maakt je graag mooi en houdt van de spotlights.
Je rode lippen werken als een magneet.

black
moss

light

sand

candy pink
light
glow

nude

cappuccino grey brown
rouge

De missie van Barbara Vandenbunder,
oprichtster van Studio Mino, is om alle
vrouwen gezonde make-up te laten
ervaren.
“Er goed uitzien en je mooi voelen kan
perfect op een gezonde manier”.

De gemiddelde vrouw krijgt elk jaar maar liefst 2 kg chemicaliën binnen via
huidverzorgingsproducten en cosmetica.

•

Studio Mino is 100% natuurlijke, veilige, minerale make-up vrij van toxines.

•

Al onze producten zijn vegan en crueltyfree.

•

Studio Mino staat voor minimalisme.
»» een minimum aan ingrediënten
»» een minimum aan inspanning om aan te brengen
»» een minimum aan verpakking

Studio Mino is a product range by Studio Puur, non-toxic beauty.

Mijn persoonlijk kleurenpaspoort
WENKBRAUWEN

OGEN
WANGEN

LIPPEN

NOTES

STUDIO PUUR
Blekerijstraat 2
8800 Roeselare
info@studiopuur.be
T +32 497 625 621
ww.studiopuur.be

gedrukt op 100% ecologisch papier - onder voorbehoud van eventuele fouten - kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid

GELAAT

