Apolosophys makeupnyheter för känslig hy
Apolosophy Mineral Powder Foundation, pris 169 kr
En ultralätt puderfoudation som ger ett vackert, naturligt resultat med en matt, sammetslen finish.
Den består av 100 % högrenade mineraler och passar även en känslig hy. Den innehåller en hög
andel Zinkoxid som har en vårdande och skyddande effekt. Finns i fyra nyanser.
Apolosophy Powder, pris 119 kr
Apolosophy Powder är ett lätt, silkeslent pressat puder att fixera makeupen med. Det är enkelt att
applicera och ger en slät, sammetslen och naturlig finish. Finns i fem nyanser.
Apolosophy Bronzing Powder, pris 119 kr
Apolosophy Bronzing Powder är ett lätt och silkeslent puder som ger dig varm lyster och en naturligt
solkysst hy. Det är enkelt att applicera och ger en slät och sammetslen finish. Med en hög andel
färgpigment rekommenderas att, för en naturlig look, applicera med ett lätt svep av vald nyans, och
för en mer intensiv look, bygg upp färgen gradvis.
Apolosophy Blush, pris 105 kr
Apolosophy Blush är en puderrouge med en härligt krämig känsla och en hög andel färgpigment.
Den är enkel att applicera och ger en slät och sammetslen finish. Finns i färgerna Pink feature,
Peach boost och Rose touch.
Apolosophy Radiant Concealer, pris 99 kr
Apolosophy Radiant Concealer är en highlight-concealer med ljusreflekterande mikropigment som
ljusar upp mörka hudpartier. Texturen är lätt och smälter in i huden och ger den en naturlig lyster.
Finns i 2 nyanser.
Apoloopy Instant Liquid Concealer, pris 89 kr
Apolosophy Instant Concealer är en vårdande, återfuktande, lätt concealer som täcker och
neutraliserar ojämnheter i huden. Finns i 2 nyanser och ger ett matt, naturligt resultat.
Apolosophy Mix and Cover Concealer, pris 129 kr
Apolosophy Mix & Cover Concealer är en vårdande multifunktionsconcealer där respektive färg kan
användas enskilt eller blandas för att anpassas efter varje behov. Den har en krämig konsistens som
täcker och neutraliserar ojämnheter, rodnader samt mörka ringar under ögonen. Apolosophy Mix &
Cover Concealer innehåller mjukgörande och skyddande Jojoba- och Olivolja.
•
•
•

Gul nyans – neutraliserar röda områden såsom blodkärl och röda ojämnheter
Rosa nyans – neutralisera mörka/blå områden såsom ringar under ögonen
Beige nyans - används för att ljusa upp hudtonen samt övriga concealerfärger

Apolosophy Eye Pencil, pris 69 kr
Apolosophy Eye Pencil är en mjuk, klassisk ögonpenna med en hög andel färgpigment och longlastingeffekt (håller i minst 4 timmar). Pennan är lätt att applicera och sudda. Finns i färgerna
Black, Brown och Grey.
Apolosophy Eyeshadow, pris 79 kr
Apolosophy Eyeshadow är en puderögonskugga med en härligt krämig känsla och en hög andel
färgpigment. Den är enkel att applicera och ger en slät och sammetslen finish. Finns i färgerna Soft
honey, Smooth brown, Precious taupe, Sensitive sand, Delicate sandstone och Keen carbon.
Apolosophy Eyeshadow palette, pris 159 kr
Apolosophy Eyeshadow palette är en palett ögonpuderskuggor i 6 olika färger. Formulan har en
härligt krämig känsla och en hög andel färgpigment. Den är enkel att applicera och ger en slät och
sammetslen finish. Finns i färgerna Smooth cream to warm bronze och Cool ivory to sharp
charcoal.
Apolosophy Lipstick, pris 119 kr
Apolosophy Lipstick är ett mjukgörande och vårdande läppstift med skyddande Vitamin E och C. Det
är färgintensivt med en mjuk textur som smälter på läpparna och är medeltäckande med en lätt,
glansig finish. Texturen gör den även enkel att applicera, den sitter länge och flyter inte ut i de fina
linjerna runt läpparna. Finns i färgerna Rose awareness, Pink personality, Rosewood flair, Mauve
ambition, Ruby strength och Cerise confidence.
Apolosophy Lipgloss, pris 99 kr
Apolosophy Lipgloss är ett mjukgörande och vårdande läppglans som gör läpparna mjuka och
lena. Dess textur är lätt, krämig och ger en fin glossy finish. Finns i färgerna Brilliant cream,
Attractive nude, Passionate rose, Lively coral, Wild Burgundy och Flirty fuchsia.

Kommande nyheter februari 2019
Apolosophy Liquid Foundation, pris 139 kr
Apolosophy Mascara 3in1, pris 139 kr
Apolosophy Mascara Volume, pris 129 kr
Apolosophy Mascara Length, pris 129 kr
Apolosophy Mascara Sensitive, pris 129 kr
Apolosophy Mascara Waterproof, pris 159 kr

För produktprover
Katharina Sand, Wenderfalck, +46 73 023 58 08, katharina.sand@wenderfalck.com
För mer information
Apotek Hjärtat, Petra Wilson, 072-452 01 80, petra.wilson@apotekhjartat.se

