SPRING/SUMMER COLLECTION 2017

‘MINERALOGIE MAAKT GEBRUIK VAN DE BESTE INGREDIËNTEN IN
PURE VORM DIE DE HUID VOEDEN, LATEN ADEMEN EN VERZORGEN EN
DAARNAAST GOED VERDRAAGZAAM ZIJN. MINERALOGIE SLUIT AAN OP
DE WENSEN VAN DE BEWUSTE & KRITISCHE VROUW.’

Waarom kiezen voor Mineralogie?
Steeds meer allergieën ontstaan door ongewenste stoffen in make-up, zoals talk, parfum
en kleurstoffen. In plaats van het huidverouderingsproces te remmen, stimuleren ze het
juist. Mineralogie is vrij van deze stoffen waardoor zelfs de meest gevoelige huid met acne,
rosacea of allergieën de make-up goed kan verdragen.
• Glamourous, luxueus en trendy
• Pharmaceutische kwaliteit mineralen, verzorgend, beschermend en goed verdraagzaam
• Gepresenteerd in fraaie, duurzame verpakkingen

www.mineralogie.nl
Hypoallergeen, 100% zuivere mineralen, natuurlijke hydraterende en voedende ingrediënten en
effectief beschermend tegen UV-schade.
Mineralogie is een merk van Mink Beauty Concepts bv.
Neem voor meer informatie contact op met:
Mink Beauty Concepts | Stationsstraat 4 | 3201 AS Spijkenisse
088 33 66 800 | info@minkbc.nl

@mineralogieshop

facebook.com/mineralogie.NL

NB: Aan de getoonde kleuren in deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.
met de in dit boekje getoonde kleuren vervallen de voorgaande producties. Uitgave februari 2017

THE CELEBRATION OF GLAMOUR AND BEAUTY
IN THE MOST NATURAL WAY
mineral makeup
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Be sophisticated met de 'French Riviera' look

De Mineralogie Lipgloss beschermt en hydrateert. Met
de Gloss
De Pressed Duo Blush

Riviera is

French

Lucky in Love

creëer je overdag een prachtige glans en combineer je

het paradepaardje

haar ‘s avonds met een felle

van deze collectie. De poeder roze

Lipstick!

Blush Peony Sorbet en de matte

Melon Sucre

een fuchsia koraal tint. De

pastel perzik Bronzer Coral Crush is

elegante kastanjebruinekleur

een erg elegant duo!

Toppless.

Mark

precense met de

nieuwe intense kleuren. Dekkend
en verzorgend. Een bezoekje aan
Cannes breng je met de peachy
Lipstick

Coral Splash

Live your
dreams at the
Côte d'Azur

een

echte eyecatcher op het terras.
De onweerstaanbare sprankelende

French Kiss. En last
but not least; de verleidelijke warm
paarse Lipstick Bourganvillia.
fuchsia tint

Freesia

een zonnige paarse gloss.

I fell in love with the mediterranean,
from sea scenes to fields of lavender
Verwen je lippen met deze drie

your

Good things come in threes, met de Pressed Eyeshadow Trio

French

Lavender waan je je in het franse landschap van de Mediterranee met
haar prachtige lavendelvelden en heerlijke stranden. Een prachtig pastel
trio in combinatie met een felle Lipgloss of Lipstick!

