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Met rijke kleurpigmenten voor een subliem bronzing effect
Optisch direct een gave en egale huid
Vult fijne lijntjes op
Optisch rimpelverminderend effect
Soft focus-effect
Aangenaam poederig huidgevoel
Het hele jaar door een subtiele sunkissed glow
Geschikt voor elk huidtype én een groot palet aan huidtinten

Verkrijgbaar in: 10 & 30 ml.

Na het ongekende succes van de Touch of Silk
(Beauty Press Innovation Award) en de Brilliant
Touch (Beauty Astir & Marie Claire Prix d’Excellence
de la Beauté) is Touch of Colour een kleurrijke telg
binnen de populaire Touch-familie!
De Touch of Colour is een finishing touch product
na je huidverbeteringsroutine. Het geeft een
aangenaam poederig huidgevoel en zorgt
direct voor een flawless teint dankzij het key
ingrediënt Ronaflair Flawless. Dit is een mix
van hoogwaardige pigmentpoeders die direct
matterend, kleur corrigerend en teint balancerend
werken op de huid. De rijke kleurpigmenten zijn
voor iedere huid geschikt en laten zich aanpassen
aan vele huidtinten. Het is geen make-up, maar
zorgt daarentegen wel direct voor een subtiel
en sublimerend bronzing effect, dat de huid een
mooie en gezonde summer glow geeft.
De Touch of Colour heeft een basis van een mix
siliconenoliën dat heel effectief voor het reguleren
en behouden van het juiste vochtgehalte in de huid

zorgt, zonder haar af te sluiten of te verstikken. De
unieke combinatie van werkstoffen zorgt voor een
mooie zomerse gloed, een matterend soft focuseffect en daarmee voor een optisch direct egale
en gave huid.  Het heeft tevens een direct optisch
rimpelverminderend effect, doordat Ronaflair
Flawless en de siliconenolie de oneffenheden
en fijne lijntjes onmiddellijk opvullen en optisch
gladstrijken dankzij het soft focus effect van de
poeders.
Deze finishing touch is de perfecte manier om je
teint op te frissen. Empower your skin with a touch
of colour!
Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen en verzorgen van de
huid, als laatste aanbrengen op het gelaat, hals
en eventueel decolleté voor een direct door de zon
gekuste gloed. De producten uit de Red Line laten zich
goed combineren met de Touch of Colour voor een
optimaal resultaat.

Ingrediënten: Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol, CI 77891, Mica, CI 77491, Parfum,
Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Aplha-Isomethyl Ionone

vind hannah huidcoach op:

www.hannah.nl

0342-476160

