make-up

pui pui
Chic en luxueus, met een stoere edge. Pui Pui is hét make-up
merk met charisma. Pui Pui make-up onderscheidt zich door
de hoogwaardige Italiaanse kwaliteit in combinatie met haar
chique uitstraling. Een merk dat gezien mag worden! Pui Pui is
de professionele make-up waarmee de juiste look kan worden
gecreëerd voor elke gelegenheid. Pui Pui bestaat uit een zeer
compleet assortiment, een basis voor mooie make-up en
voldoende kleuren om er een persoonlijk accent aan te geven.
Klassiek, mysterieus, feestelijk of naturel. Voor elke gelegenheid
de juiste look!
Pui Pui introduceert daarnaast ook trendproducten die aansluiten
bij de actuele make-up trends per seizoen.
Pui Pui. Highlights beauty!

make-up
Pui Pui make-up is van hoogwaardige Italiaanse kwaliteit en
bestaat uit een zeer gevarieerd assortiment. Alle producten
van Pui Pui zijn dermatologisch getest en vrij van parabenen,
waardoor ze vrijwel geschikt zijn voor ieder huidtype. Pui Pui
make-up is rijk aan vitamine A en vitamine E, die de huid op
natuurlijk wijze voeden, hydrateren en revitaliseren. Daarnaast
bevat het Pui Pui assortiment ook een aantal producten op
minerale basis.
Make-up op minerale basis is met name geschikt voor de
gevoelige huid of na een intensieve cosmetische behandeling.
Het camoufleert oneffenheden, geeft kleur en bevat ook
huidverzorging. De huid blijft ademen en is tegelijkertijd
beschermd tegen externe invloeden.

www.puipui.it

face primer
Pui Pui Face Primer is de perfecte basis voor make-up! Het
maakt de huid mooi glad en egaal. Het vult fijne lijntjes op en
zorgt er tegelijkertijd voor dat de foundation goed hecht. Pui
Pui Face Primer is zijdezacht en versmelt met de huid met als
resultaat een zachte en egale teint.

eye primer
Voor een langdurig effect, heeft ook oog make-up een goede
basis nodig. Pui Pui Eye Primer is het ideale product om de ogen
voor te bereiden voor make-up. Het minimaliseert oneffenheden
en intensiveert de kleuren van de oogschaduw. De Eye Primer is
zeer licht en luchtig. Het maakt de look intenser en sprekender!

Tip:
Ook geschikt als lip primer voor
een longlasting effect!

www.puipui.it

Cover Skin
Concealer
Cover Skin Concealer is uitstekend geschikt om huidoneffenheden
zoals donkere plekjes of kringen onder de ogen, fijne lijntjes en
littekentjes te camoufleren en vervagen. Het verbetert de huid,
egaliseert de teint en geeft uitstekende dekking gedurende de
hele dag. De textuur is verrijkt met ingrediënten die veroudering
helpen vertragen, vrije radicalen tegengaan en UV filters die de
huid beschermen tegen de zon.
Cover Skin Concealer, voor een egale en frisse uitstraling!

Stay Real
Foundation
Stay Real Foundation is een lichte en vloeibare foundation met een
uitzonderlijke dekking. Oneffenheden worden gecamoufleerd,
terwijl de huid haar natuurlijke uitstraling behoudt.
De zachte textuur is verrijkt met vitamine E met eigenschappen
die veroudering tegengaan en beschermende UV filters. Stay
Real Foundation heeft bovendien een hydraterend effect, met als
resultaat een elastische en gladde huid!

www.puipui.it

CC Cream Colour
Correction
CC Cream Colour Correction is een zeer luchtige en zachte
foundation die de eigenschappen van een goede comfortabele
foundation combineert met een voedende ‘anti-ageing’ crème.
Het versmelt met de huidskleur en geeft een egale, natuurlijke
dekking met een subtiele glans.
CC Cream Colour Correction is een formule op puur natuurlijke
basis, geschikt voor alle huidtypes. Bovendien bevat het werkstoffen die de huid hydrateren, fijne lijntjes helpen verminderen,
de huidelasticiteit verbeteren en huidveroudering tegengaan.
Foundation en anti-ageing in één!
CC Cream Colour Correction is geschikt voor alle huidtypen, en
met name voor de huid die de eerste tekenen van huidveroudering
laat zien.

CC Cream Colour Correction
• Foundation en anti-ageing in één!
• Zorgt voor een egale huidskleur
• Zorgt voor perfecte hydratatie van de huid
• Verbetert de huidelasticiteit
• Helpt huidveroudering te vertragen
• Creëert een stralende en glanzende gloed!

www.puipui.it

Stay Real
Compact Powder
Stay Real Compact Powder is kenmerkend door de buitengewone
zachtheid van de textuur, de uitstekende hechting met de huid
en de transparantie in gebruik. Het minimaliseert oneffenheden
en geeft een voortreffelijke dekking met een matterend effect.
Geef de huid een zijdezachte uitstraling met Stay Real Compact
Powder voor een natuurlijke en geraffineerde look!

Tip:
Make-up op
minerale basis

Make-up op minerale basis is ook
ideaal na intensieve cosmetische
behandelingen.

Pui Pui biedt ook make-up op minerale basis, in het bijzonder
geschikt voor de gevoelige huid of om cosmetische oneffenheden
te vervagen. Make-up op minerale basis bevat bovendien ook
nog huidverzorging.
Alle make-up op minerale basis van Pui Pui geeft de huid een
stralende glans, bevat actieve werkstoffen voor natuurlijke UV
bescherming en is verrijkt met vitamine A en E om de huid te
beschermen. Bovendien stimuleert het de huid om zichzelf te
revitaliseren, activeert het de microcirculatie en laat het de huid
stralen!

www.puipui.it

Radiance Mineral
Foundation
Radiance Mineral Foundation is een lichte foundation die een
zijdezacht gevoel geeft op de huid. Het geeft een langdurige
dekking zonder de huid uit te drogen. Oneffenheden verdwijnen
naar de achtergrond en de huid ziet er verzorgd en natuurlijk uit.

Radiance Mineral
Bronzing Powder
Voor een feestelijk accent met een subtiele glinstering, is Radiance
Mineral Bronzing Powder ‘Golden Christalli’ de perfecte keus!
Het zorgt ervoor dat de huid straalt en beschermt en voedt de
huid voor een energieke uitstraling!

Radiance Mineral
Compact Powder
Radiance Mineral Compact Powder heeft een buitengewoon
fijne textuur. Deze poeder is licht en luchtig en geeft de huid
een natuurlijke dekking. Het matteert, minimaliseert huidirritatie
en roodheid en zorgt ervoor dat fijne lijntjes, rimpels en andere
oneffenheden minder zichtbaar worden. Voor een mooie, egale
teint!

www.puipui.it

Natural Touch
Blusher
Een natuurlijke blos is de finishing touch om een egale teint een
natuurlijke uitstraling te geven. Met Natural Touch Blusher worden
contouren, wangen en jukbeenderen op een subtiele manier
geaccentueerd en krijgt het gezicht een stralende en gezonde look.

Stay Real
Bronzing Powder
Stay Real Bronzing Powder is gemaakt van fijne, gemicroniseerde
poeders, die de huid een verfijnde zachtheid geven. Perfect om
het gezicht een uitgeruste en energieke uitstraling te geven!

Perfect glow
Highlighter
Benadruk mooie accenten van het gezicht met de Perfect Glow
Highlighter. Jukbeenderen en wangen krijgen een mooie glans
door de Perfect Glow Highlighter die verrijkt is met parelachtige
en verzachtende ingrediënten.
Perfect Glow Highlighter bestaat uit een regenboog van vier
aardekleuren die het gezicht een subtiele glans of juist een sterk
accent geven. Perfect Glow Highlighter kan ook gebruikt worden
om bepaalde gezichtskenmerken verfijnd te beschaduwen, voor
de perfecte look!
Perfect Glow Highlighter laat het gezicht stralen!

www.puipui.it

Elegant Eyes
oogpotlood
Elegant Eyes oogpotlood geeft iedere look extra expressie, zowel
naturel als dramatisch. Het is een zacht waterproof potlood, met
een hoge kleurintensiteit, eenvoudig te hanteren voor een mooi
en nauwkeurig resultaat. De rijke, romige textuur voelt zijdezacht
en bevat vitamine E met antiveroudering eigenschappen en
bescherming tegen vrije radicalen.

Tip:

Match de kleur van het oogpotlood met Pui Pui oogschaduw
kleuren voor de meest elegante
oogopslag!

Mineral Fine
eyeliner
Mineral Fine Eyeliner is een vloeibare eyeliner die makkelijk te
gebruiken is om ogen te benadrukken en de look te intensiveren.
De textuur is rijk aan kleurpigmenten en geeft een langdurig
effect!

www.puipui.it

Oogschaduw
Naturel, klassiek, mysterieus of feestelijk. Pui Pui oogschaduw
biedt een diversiteit aan prachtige kleuren voor iedere
gelegenheid. Satijnzachte texturen met een stralende helderheid
die de oogleden voorzien van een intense kleur.
Pui Pui oogschaduw is verkrijgbaar in mono, duo en kwartet
uitvoering. Perfect afgestemde kleurnuances om te blijven
variëren en verrassende kleureffecten om diverse looks mee
te creëren. De kleuren lopen geweldig in elkaar over en blijven
perfect zitten door de fijne textuur die ogen de hele dag door
laat spreken.

Expressive Eyes Mono oogschaduw

Striking Glance Duo oogschaduw

Dazzling Feel Quattro oogschaduw

Tip:

Pui Pui oogschaduw kan ook vochtig
worden aangebracht, voor nog
intensere kleuren!

www.puipui.it

mascara
Extreme Lashes Waterproof Mascara
Extreme Lashes Waterproof Mascara creëert de illusie van
extreem lange wimpers voor een dramatische oogopslag.
Deze mascara verlengt en lift de wimpers van de aanzet tot de
uiteindes, zonder uit te lopen. Pui Pui Extreme Lashes combineert
maximaal volume met lengte.
Revolutionary Volume Mascara
Revolutionary Volume Mascara is een supermascara die wimpers
vol maakt en volume geeft. Wimpers worden voller maar blijven
soepel en licht voor een diepe dramatische oogopslag.
Intense Glamour Mascara
Intens volle wimpers, perfect in model voor een feestelijke
gelegenheid. Intense Glamour Mascara staat garant voor
sublieme lengte en een krachtige oogopslag. De fijne textuur
creëert het gewenste effect bij het zorgvuldig aanbrengen en het
borsteltje zorgt voor perfect gesepareerde wimpers.

Exquisite Shape
Eyebrow Powder
De perfecte oplossing om de natuurlijke boog van de
wenkbrauwen te accentueren, corrigeren of verfijnen is Exquisite
Shape Eyebrow Powder. Het bestaat uit een zeer comfortabel,
zijdezacht poeder die de wenkbrauwen een rijkere kleur geeft
met als resultaat natuurlijk ogende, perfecte wenkbrauwen!

www.puipui.it

Lippen
Moisturizing Volume lipstick
Moisturizing Volume Lipstick garandeert perfecte hydratatie en
een intense, schitterende kleur. De innovatieve formule is verrijkt
met een mix van ingrediënten die de lippen een volumineus en
wet-look effect geven. De lipstick is eenvoudig aan te brengen
door de zachte, volle textuur en geeft een perfecte dekking en
langdurige glans!

Super Stay Finish Lipstick
Super Stay Finish long-lasting lipstick verzacht en verfijnt de
lippen en geeft tegelijkertijd een uniek, satijnachtig effect. De
formule bevat intense kleurpigmenten die de lippen meteen een
krachtige kleur geven en een matte finish. Super Stay Finish
lipstick is kleurvast en geeft een perfecte dekking, tot wel 8 uur
lang!

Tip:

Geef de lippen een glanzend effect
door een lipgloss te gebruiken over
de lipstick!

www.puipui.it

Fabulous Shine
lipgloss
Met Fabulous Shine Lipgloss worden lippen glanzend, soepel
en gehydrateerd. Fabulous Shine lipgloss geeft de lippen een
parelachtige schittering. De zachte textuur zorgt voor een
langdurig, glanzend effect op de lippen!

Tip:
Gebruik Fabulous Shine Lipgloss als
finishing touch over de lipstick voor
een feestelijke uitstraling!

Sensational Lips
Lippotlood
Verfijn lippen of accentueer lipstick of lipgloss met Sensational
Lips lippotlood. Een zacht, waterproof potlood dat secuur aan
te brengen is en niet uitloopt. Sensational Lips lippotlood bestaat
uit een rijke, zachte textuur en geeft een comfortabel gevoel. De
verschillende kleuren zijn perfect afgestemd op de Pui Pui lipstick
en lipgloss tinten voor de optimale look! Bovendien bevat het
vitamine E met antiveroudering eigenschappen en bescherming
tegen vrije radicalen.

www.puipui.it

Glam Nail Care
Glam Nail Care bestaat uit een Top Coat die aangebracht kan
worden om de kleur en de glans van de nagellak te beschermen.
Het heeft een beschermend, langdurig effect en beperkt het
vervagen van de nagellakkleur.
Creëer verfijnde, natuurlijke nagels met de ‘French manicure’
nagellak. Glam French Manicure bestaat uit een zachte roze
basis kleur en een wit accent voor de uiteindes. Met Glam French
Manicure kunnen moeiteloos verzorgde nagels met een glanzend
resultaat worden gerealiseerd.

Glam Nagellak
Mooie nagels zijn het verlengstuk van een goed verzorgde makeup. Glam Nagellak biedt een grote variëteit aan trendy kleuren
om voor elke gelegenheid de juiste kleur nagellak te kiezen.
Naturel kleuren voor alledaags gebruik, speelse kleuren of
glamourkleuren voor feestelijke gelegenheden. De speciale
formule droogt snel en voorziet de nagels van een hoge glans
en een ‘gel-look’ effect. Glam Nagellak is de perfecte finishing
touch!

Tip:

Verzorg en bescherm de kleur van
de nagellak met Glam Top Coat voor
langdurig mooie nagels!

www.puipui.it

Uw Pui Pui verkooppunt:

www.puipui.it
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