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Waar schaduw is, moet licht zijn! 

Accentueer het mooiste van het gelaat met deze nieuwe GreatShape™ Contour Kits, twee trios met warme of koude 
tinten én met 2 nieuwe penselen om het aan te brengen, Contour Brush en Blending/Contouring Brush.

Definiëer, vervaag en voeg kleur toe voor een geaccentueerd, stralend gelaat.

Benadruk de sterktes met deze natuurlijke kleuren in 3 snelle en supergemakkelijke stappen: contour, blush en highlight 
en dit met 2 nieuwe synthetische borstels. Werk af met mascara en lipgloss en je klant kan de wereld veroveren.
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W I N T E R C O L L E C T I E  2 0 1 8

S H A P E  –  B L E N D  –  C R E AT E



In love with the shape of you... 

THE SKIN CARE MAKEUPTM  HYPOALLERGENIC & DERMATOLOGIST TESTED.HYPOALLERGEEN & DERMATOLOGISCH GETEST    #HEALTHYSKINHAPPYME    WWW.HELENE-V.COM

GREATSHAPE™ CONTOUR KIT €49,50 
Verkrijgbaar in Warm en Cool

WARM KIT

Highlight: semimat champagne 

Blush: mat perzik

Contour: mat warm bruin 

COOL KIT

Highlight: semimat vanille 

Blush: zacht koel roze

Contour: mat neutraal bruin  

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN
• 3 compact-poedertinten die zich makkelijk laten mengen

• Elke kit bevat drie matte tinten om de sterktes van het gelaat 
te  benadrukken

 - De highlight tint licht op en beklemtoont de sterke  
 kenmerken van het gelaat

 - De blush tint zorgt voor een natuurlijk stralend kleureffect 

 - De contour tint definieert de look en zorgt voor een  
 schaduweffect

• In een mooi roosgouden doosje met spiegel

• Inclusief praktische gebruikershandleiding

CONTOUR BRUSH €42,00 
 
Een breed, plat penseel met compacte, synthetische haren.

Ideaal voor precieze contouring langs jukbeenderen, voorhoofd en kaaklijn.

BLENDING/CONTOURING BRUSH €40,00

Een breed, semi-compact en multifunctioneel, synthetisch penseel  
met schuin uiteinde. 

Ideaal voor contouring en in elkaar laten overvloeien van kleuren  
voor een perfect resultaat. 

Beide synthetische penselen kunnen gebruikt worden voor alle  
poeders en vloeibare producten.

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

• Unieke en superieure kwaliteit. Perfect alternatief voor natuurlijk haar

• Ontworpen om meer product op te nemen voor een betere dekking en 
resultaat

• Synthetisch: vegan & dierenproefvrij. Er komen geen dieren aan te pas

• Gemakkelijk te reinigen en te drogen

• Geen haaruitval. Haren breken niet af

Collectie beschikbaar vanaf 15/01/2018.

2 NIEUWE PENSELEN 


