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CELLULAR PERFORMANCE Foundations -meikkivoiteet 

Kokoelma anti-ageing-meikkivoiteita, jotka saavat ihon näyttämään kuulaan silkkiseltä 

SENSAIn anti-ageing-meikkivoiteiden valoa heijastavat, ylellisen pehmeät 

koostumukset levittyvät iholle helposti ja tasaisesti. Lopputulos on 

luonnollisen näköinen ja miellyttävän tuntuinen. Meikkivoiteet häivyttävät 

ihon virheellisyyksiä ja tasoittavat ihon väriä sekä jättävät iholle kuulaan 

silkkimäisen hohteen. Tuotteet sisältävät SENSAIn keskeistä aineosaa, 

Koishimaru Silk EX -silkkiuuttetta sekä CELLULAR PERFORMANCE -linjan 

ihoa hoitavia aineosia. Sisältämiensä vaikuttavien aineiden ansiosta 

meikkivoiteet kosteuttavat tehokkaasti ihoa sekä ehkäisevät ja hoitavat 

ihon ikääntymisen merkkejä. Meikkivoiteiden hoitavat ominaisuudet 

jatkuvat iholla vielä meikkivoiteiden poiston jälkeenkin. 

Make-Up Saho 

Menetelmä virheettömän näköisen silkkisen ihon aikaansaamiseksi 

SENSAIn make-up Sahon mukaan virheettömän näköisen ihon aikaansaamiseen kuuluu kaksi vaihetta: 

Meikin pohjustaminen ja varsinainen meikkituotteen levittäminen. Meikki pohjustetaan levittämällä iholle 

tehokkaasti kosteuttava emulsio ja/tai voide, joka ylläpitää ihon oikeaa kosteustasapainoa koko päivän 

ajan, suojaa ihoa ja luo meikkivoiteelle hyvän pohjan. Tämän jälkeen iholle on helppo levittää meikkivoide, 

joka pysyy hyvin pohjustetulla iholla siistin ja raikkaan näköisenä koko päivän. 

CELLULAR PERFORMANCE Foundations -tuotevalikoima 

BRIGHTENING MAKE-UP BASE, pumppupullo 30 ml, suositushinta 69,45 euroa 

Meikinpohjustustuote, joka antaa iholle nuorekasta hehkua. Tuote kosteuttaa tehokkaasti ihoa ja saa 

meikin pysymään siistin ja raikkaan näköisenä koko päivän.  

CREAM FOUNDATION, lasipurkki 30 ml, suositushinta 88,00 euroa 

Värivoiteen koostumus sisältää 80 %* anti-ageing-aineosia, joiden ansiosta värivoide myös hoitaa 

tehokkaasti ihoa. Värivoide häivyttää mahdollisia pigmenttiläiskiä, tasoittaa ihon väriä ja saa ihon 

näyttämään raikkaalta ja kuulaalta. Sisältämiensä hoitavien aineosien ansiosta värivoide ylläpitää ihon 

kimmoisuutta ja joustavuutta. 

*Määrä mitattu koostumuksesta, johon ei vielä ole sekoitettu pigmenttejä. 



CREAM FOUNDATION -värivoiteen sävyvalikoima: 

CF12 Soft beige, CF13 Warm beige, CF22 Natural beige, CF23 Almond beige, CF24 Amber beige, CF25 Topaz beige 

 

 

TOTAL FINISH FOUNDATION, meikkipuuteri 11 g, suositushinta 76,90 euroa 

Puuterirasia, suositushinta 26,00 euroa, meikkisieni, suositushinta 10,50 euroa 

Helposti levittyvä, ihoon mukautuva meikkipuuteri, joka saa ihon pinnan näyttämään aiempaa sileämmältä 

ja tasaisemmalta sekä silkkisen kuulaalta.  

TF12 SOFT BEIGE 

TF13 WARM BEIGE  

TF22 NATURAL BEIGE 

TF23 ALMOND BEIGE 

TF24 AMBER BEIGE 

TF25 TOPAZ BEIGE 

 

PRESSED POWDER, kivipuuteri 8 g, suositushinta 80,60 euroa 

Kiinteä puuteri, joka imee itseensä liiallista talia ja hikeä ja pitää siten 

meikin siistin ja kiillottoman näköisenä pitkään. Rasiassa on kaunis neljän 

sävyn yhdistelmä, joita sekoittamalla saadaan jokaiselle sopiva puuterisävy.   

Meikkituotteissa käytetyt vaikuttavat aineet: 

Perfect Fitting Powder 

Erikoiskäsiteltyjä puuteripigmenttejä, jotka sulautuvat ihoon kuin toinen iho. Ne tasoittavat 

ihon pintaa ja antavat iholle luonnollista, kaunista kuulautta. 

Koishimaru Silk EX 

Koishimaru Silk EX -silkkiuute on kallisarvoisesta koishimaru-silkkikotilosta saatu vaikuttava 

aine, joka aktivoi hyaluronihapon muodostumista sekä dermiksessä että epidermiksessä ja 

kosteuttaa siten tehokkaasti ihoa. 

Advanced CPX Vital Extract -yhdiste 

SENSAIn innovatiivinen ikääntymisen merkkejä ehkäisevä aineosa, joka vaikuttaa viiteen 

tärkeimpään ihon ikääntymiseen liittyvään ongelmaan: ihon kuivumiseen, ihon veltostumiseen, 

ihon värin elottomuuteen, ryppyihin ja juonteisiin. 

  



SENSAIn uudet CELLULAR PERFORMANCE Foundations -meikkivoiteet tulevat myyntiin elokuussa 2014. 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10978-bgiaeagmea&l=FI  
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