Minerale oogschaduwen
De huid rond de ogen is teer en gevoelig voor invloeden van buitenaf. Veel mensen hebben snel last van
geïrriteerde ogen. De minerale pigmenten zullen uw oogleden verzorgen, doordat er geen schadelijke
stoﬀen in de samenstelling zijn gebruikt. De natuurlijke oogschaduw is gemaakt van pure mineralen die
de huid niet nega ef beïnvloeden. Zij hebben eerder een helende werking. De natuurlijke pigmenten
bieden mooie kleuren. Met minerale oogschaduw zult u er mooi uitzien. Ook dit product is dierproefvrij.
Daarbij is de minerale make‐up zeer comfortabel en licht, u voelt bijna niet dat u opgemaakt bent. Het is
duidelijk dat u dus zonder al die schadelijke toevoegingen ook mooi kunt zijn.
Lipgloss
Ook de FCE lipgloss bestaat uit 100% natuurlijke mineralen en is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Mascara
Ook de FCE mascara bestaat uit 100% natuurlijke mineralen en is in zwart en bruin verkrijgbaar.

Cosmetisch Instituut Francine
Francine
Colour Experiments:
ervaar een kleurexplosie

Kwasten
Onze make‐upkwasten zijn perfect voor het
aanbrengen van minerale make‐up.

In ons assor ment:
* Zachte kwast met natuurlijk haar (sabel & capra)
(steelkwast)
* zijdezachte dassenhaar kwast (korte steel)
* synthe sche te lonkwast (ideaal voor concealers)
* oogschaduwkwast van ponyhaar

Kijk voor alle nieuwtjes, info's en acties op: www.facebook.com/francinelichtenvoorde

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.
Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat
uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels,
slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...

Openingstijden:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur
Woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.francine.nl
info@francine.nl
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Hee u al jd al een gave huid willen hebben door gebruik te maken van 100% natuurlijke make‐up? Dat
kan door gebruik te maken van minerale founda on. Deze natuurlijke founda on zorgt voor een gave
huid door gebruik te maken van mica, taniumdioxide, ijzeroxides en zinkoxide. Deze producten zorgen
ervoor dat de huid er stralend en vlekkeloos uitziet, zonder gebruik te maken van toegevoegde kunstma‐
ge stoﬀen en andere chemicaliën. Onze natuurlijke make‐up bevat geen Bismuth Oxychloride, talk,
parabenen of nanodeeltjes.
Francine Colour Experiments (FCE) minerale founda ons zijn natuurlijke, gemalen mineralen die uw
huid er vlekkeloos en gezond uit laten zien met een perfect dekkend resultaat. De zachte founda on is
geschikt voor zelfs de meest gevoelige huid. Onze founda on laat uw natuurlijke teint naar voren komen,
dekt oneﬀenheden en biedt op natuurlijke wijze bescherming tegen UVA‐ en UVB‐stralen.
Titaniumdioxide en zinkoxide hebben ook een ontstekingsremmende werking en zijn daarom ideaal voor
een acne(gevoelige) huid en rosaceahuid.
Al onze founda ons hebben SPF15, voelen niet zwaar aan en drogen uw huid niet uit. De samenstelling
is kalmerend en gezond voor uw huid en na het gebruik voelt de huid dan ook zacht en verzorgd aan, ook
wanneer u de make‐up de gehele dag gedragen hee . Onze producten zijn niet getest op dieren !!
FCE Minerale founda on is geschikt voor ieder type huid en verkrijgbaar in verschillende nten. Ook is
het mogelijk de verschillende nten te mixen, zodat de natuurlijke founda on perfect kan aansluiten op
uw persoonlijke wensen. Breng de minerale founda on aan met onze Kabukikwast.

Francine (FCE) minerale foundaƟons zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:
Founda on 1.0 Ivory. Geschikt voor lichte huidtypes met neutrale en gele ondertonen.
Founda on 1.2 Neutral Light. Geschikt voor lichte huidtypes met neutrale en warme ondertonen. Ook
erg geschikt om als camouflage te gebruiken.
Founda on 2.0 Medium Light. Geschikt voor lichte en medium huidtypes met neutrale ondertonen.
Founda on 2.2 Medium. Geschikt voor medium huidtypes met gele ondertonen.
Founda on 2.5 Neutral Warm. Geschikt voor medium huidtypes met rode en neutrale ondertonen.
Founda on 3.0 Medium Warm. Geschikt voor medium huidtypes met gele en warme ondertonen.
Founda on 3.2 Cool Beige. Geschikt voor medium tot licht ge nte huidtypes met neutrale ondertonen.
Founda on 3.5 Medium Neutral. Geschikt voor medium tot licht ge nte huidtypes met neutrale en
warme ondertonen.
Founda on 4.0 Tan. Minerale founda on. Geschikt voor ge nte huidtypes met warme ondertonen.
Founda on 5.0 Tan. Minerale founda on. Geschikt voor donkere huidtypes met warme ondertonen.

Hoe gebruik je FCE minerale founda on? Breng eerst uw dagcrème of moisturizer aan en laat deze
ongeveer 5 minuten intrekken. Breng dan de founda on aan met een Kabukikwast, op een goed gerei‐
nigd gezicht.
1. Strooi een klein beetje (u hebt echt maar een klein beetje nodig) poeder in het deksel van het potje
(zorg ervoor dat het deksel minimaal net zo groot is als uw Kabukikwast).
2. Draai een paar keer met uw kwast in het deksel totdat de minerale poeder goed verdeeld door de
kwast is opgenomen. Tik het overtollige poeder van de kwast.
3. Breng met ronddraaiende beweging de founda on aan op uw gezicht. Als u vindt dat deze te weinig
dekking gee , brengt u nog een aantal laagjes aan tot het gewenste resultaat.
U kunt ook een beetje poeder mengen met uw dagcrème of moisturizer en dat op uw gezicht aanbren‐
gen. Op deze manier maakt u uw eigen vloeibare founda on/ gekleurde dagcrème.
* Hee u dus ooit last gehad van puistjes of een allergische reac e van reguliere make‐up? Dan biedt
minerale make‐up waarschijnlijk de uitkomst.
Minerale blushers
Een blusher wordt meestal gebruikt om uw teint wat te verlevendigen. De natuurlijke blusher bevat al‐
leen mineralen die uw huid juist ondersteuning geven in plaats van de poriën te verstoppen. De warme
kleuren van de natuurlijke blusher geven uw wangen gezonde blosjes, le erlijk en figuurlijk. FCE minera‐
le blush bevat geen schadelijk stoﬀen en is dierproefvrij. Als u goed voor uw huid wilt zorgen, is deze
blusher zeker een goede keus en wat de kleuren betre , weten we zeker dat er één tussen zit die uw
uiterlijk laat stralen. FCE blushers zijn gestampte en gemixte minerale poeders.
Minerale bronzers
Hee u een bleke huid en zou u graag een zomers ntje willen? Met een FCE minerale bronzer gee u uw
huid gemakkelijk een gezonde kleur zonder UV stralen. Zeg de schadelijke zonnebank maar gedag, onze
minerale bronzers zijn een natuurlijke en gezonde manier om een mooi ntje aan uw gezicht te geven.
Ideaal voor de zomer, maar ook in de winter kunt u ze natuurlijk gebruiken om een mooie gloed op uw
gezicht aan te brengen. Naast de gezonde kleur, geven de bronzers ook dekking aan oneﬀenheden op de
huid. Zo camoufleert u vlekjes en creëert u tegelijker jd een mooi ntje. De natuurlijke bronzers kunnen
direct op het gezicht worden aangebracht, maar u kunt er ook voor kiezen om ze over uw founda on aan
te brengen. De bronzers zijn verkrijgbaar in 3 verschillende nten. Zo kunt u er dus gemakkelijk één kie‐
zen die het beste bij uw huidskleur past. De FCE bronzers zijn geschikt voor alle huidtypen.
De natuurlijke bronzers van Francine Colour Experiments geven uw huid een mooie, natuurlijke kleur,
het hele jaar door.
Minerale concealers
Hee u last van een rode huid, puistjes of donkere kringen onder uw ogen? Wij helpen u er van af! Ca‐
moufleer gemakkelijk en eﬀec ef met minerale concealers van Francine Colour Experiments . Deze
natuurlijke concealers geven uw huid een mooie, eﬀen uitstraling waarbij alle kleine imperfec es worden
gecamoufleerd. Camoufleer puistjes, couperose, vlekjes en kringen door slechts een klein beetje concea‐
ler aan te brengen op de betreﬀende plek in het gezicht en u bent verzekerd van een perfect uitziende
huid. Een nacht slecht geslapen? Dat is vanaf nu geen probleem meer. Met de natuurlijke concealers zal
niemand het merken en ziet u er al jd fris uit! De minerale concealers zijn verkrijgbaar in 2 nten. Zo
zijn er concealers om roodheid, puistjes of een vermoeide huid te camoufleren. Nooit meer vervelende
huidimperfec es, maar een perfecte, eﬀen huid. Concealers op gele basis zijn ideaal om wallen en donke‐
re kringen te camoufleren.De groene concealer neutraliseert roodheid en puistjes.

