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Minerale make-up lijn Mineralogie®voor een onberispelijke look op elk moment van de dag
Mineralogie® is een bijzonder en sprekend merk dat comfort en kwaliteit biedt.

De prachtige

kleurpigmenten - geïnspireerd door de natuurelementen – reflecteren licht en geven de huid een
gezonde, zachte gloed. Mineralogie gelooft niet alleen in de natuurlijke kracht van mineralen en
biologische oliën, het merk staat tegelijk voor Glamour. Dat glamour, natuurlijk en duurzaamheid
samengaan bewijst het merk door de hoge kwaliteit van de make-upproducten en de luxe
verpakkingen, maar ook door het gebruik van gerecycleerd karton voor de verpakkingen. Daarnaast
werkt Mineralogie alleen met dierproefvrije make-up.

THE CELEBRATION OF GLAMOUR AND BEAUTY IN THE MOST NATURAL WAY
Mineralogie® werd in 2003 in Dallas, VS, opgericht door professioneel visagiste Mary Van. Mary’s
begeestering bestond erin om natuurlijke en voedende make-up op de markt te brengen voor de
gelaatskleur van de vrouw. Ze vond haar antwoord in mineralen, en niet eender welke mineralen, maar
de beste farmaceutische soort mineralen. Eerder had ze al ontdekt dat er een groot verschil was tussen
basis, goede en de beste mineralen. En uiteraard koos Mary voor de beste optie, uitstekende
onberispelijke kwaliteit is en blijft doorslaggevend voor Mineralogie. Als je het levensverhaal van Mary
Van wil kennen neem dan zeker ook een kijkje op www.mineralogiemakeup.com.
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Eigenschappen
Een mineraal is een stof die in gelijkmatige vaste vorm in de vrije natuur voorkomt. Mineralogie is een
100% minerale make-uplijn; met volgende specifieke eigenschappen :



Bestaat uit honderd procent zuivere mineralen en natuurlijke hydraterende en voedende
ingrediënten;
Verbetert de conditie en de gezondheid van de huid;



Geen synthetische geur- of kleurstoffen of bewaarmiddelen;



De poeders zijn 4 in 1 : foundation, poeder, concealer, zonbescherming;



Kans op allergische reactie is veel minder;



Belangrijke ingrediënten :

Titaniumdioxide is een fysische zonnefilter
Zinkoxide werkt ontstekingswerend



Mineralogie gebruikt de beste ingrediënten die de huid in pure vorm laten ademen, deze
zijn goed verdraagzaam door de meest gevoelige huid en bieden maximale bescherming
tegen de zon. Alle foundations hebben een SPF 26 : uniek in minerale make-up.



Ze zijn vrij van ongewenste stoffen als talk, zetmeel, parfum. Mineralogie gebruikt
alleen de hoogste - farmaceutische – kwaliteit mineralen en deze maken dat de make-up
optimaal is voor je huid.

•

De producten bevatten natuurlijke anti-oxidanten, vitamine A en E en hydraterende en
voedende bestanddelen als plantextracten en natuurlijke oliën. De producten geven de
huid een gezonde en natuurlijke glans en verstoppen de huid niet. Ze zorgen tegelijk voor
een prachtige, rijke kleur.

•

Dekkende, sprekende en langhoudende kleuren, die een echte meerwaarde geven aan de
natuurlijke basis.



Heeft een uitgebreid palet van trendy en duurzame kleuren voor de teint, ogen, lippen en
wangen plus een assortiment kwasten en accessoires.

Met Mineralogie® kan men zo natuurlijk werken dat de make-up bijna niet zichtbaar is en je een zeer
naturel resultaat verkrijgt want Less is More.
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Mineralogie SPF26 Loose Mineral Foundation Dispensing Brush
De ‘alles in één’ Dispensing Brush’ is een zeer handige foundationpomp (inhoud 7 gr) met een
zeer fijne kwast van geitenhaar. Gemakkelijk in gebruik door het handige doseerpompsysteem en
door het ‘makkelijk mee te nemen en altijd bij de hand principe’ passend in elke tas. Deze
prachtige, luxe en hoogwaardige 100% minerale foundation geeft een stralende, vlekkeloze en
onberispelijke teint zonder je het gevoel te geven dat je make-up draagt. Daarnaast biedt het een
optimale zonbescherming, dankzij de gemicroniseerde zinkoxide en titaniumdioxide. De Loose
Mineral Foundation bevat een SPF 26, een van de hoogste in de make-upmarkt.

Gebruiksaanwijzing
Aanbrengen na de dagcrème. Voor een lichte dekking is één tot twee laagjes voldoende. Voor een
volledige dekking drie tot vier laagjes. Opnieuw aanbrengen na het zwemmen, bij transpiratie en
langdurige blootstelling aan de zon. Geeft een mooi en natuurlijk resultaat, zonder dat je het gevoel
hebt opgemaakt te zijn.

Nuttige gebruikstips


Bij ingebruikname een paar keer pompen met de borstel omlaag op de
handrug met draaiende bewegingen tot het poeder eruit komt.



Daarna nooit meer pompen, want bij teveel pompen ontstaat er een
ophoping van de mineralen in de dispenser en gaat deze verstoppen.
Wanneer het gevoel ontstaat dat deze het minder doet, de Dispensing
Brush tegen de binnenkant je hand aan tikken tot het poeder weer
loskomt.



Na het aanbrengen van de dagcrème en/of de Liquid Hydration deze
eerst even goed in laten trekken anders komt de crème in de
natuurharen kwast en werkt deze verstopping in de hand.



Het is niet nodig hard op de borstel te drukken. Immers, daardoor gaan
de haartjes uit elkaar staan en wordt de levensduur verkort.
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Hoofdbestanddelen
Zinkoxide, Titanium Dioxide, Bismuth Oxychloride, Sericite, Boron Nitride
+/-: Iron Exides, Ultramarines, Manganese Violet, Retinyl Palmitate (vitamine A), Tocopheryl
Acetate (Vitamine E), Chromium Oxide Green
Let op : minerale foundation werkt anders dan gewone foundation; na het aanbrengen van 1 tot 2
laagjes zie je dat de mineralen versmelten met de huid en er een egalisering van de huid ontstaat.
Verkoopinformatie
De Dispensing Brush is verkrijgbaar via de Mineralogie schoonheidssalons voor € 62.

Mineralogie Liquid Hydration Sheer Tint
Verzorgend, voedend, hydraterend, egaliserend
Het is een algemeen bekend feit dat de Europese vrouw
niet houdt van een heel dekkende foundation die je op de
huid voelt zitten. Natuurlijk is dit persoonlijk, maar ben je
op zoek naar een verzorgend product dat ook een
gelijkmatige dekking geeft en de huid egaliseert, dan is
deze Sheer tint op minerale basis dé oplossing.
Samengesteld uit natuurlijke ingrediënten, waaronder
Sodium Hyaluronaat - dat de huid hydrateert zonder olie
toe te voegen.
Een perfecte moisturizer voor de normale tot droge huid
die heerlijk koel aanvoelt bij het opbrengen, meest
geschikt voor de vrouw vanaf 25 jaar die toch al een beetje
aan anti-aging wil doen, niet teveel producten wil
gebruiken maar wel voor kwaliteit en gemak gaat.
Deze Liquid Hydration Sheer Tint laat de natuurlijke gezondheid en glans van de huid naar voren
komen. Wil je een meer finished look, combineer de Liquid Hydration dan met de Matte Finishing
Powder of de SPF 26 Loose Mineral Foundation. Als een complete dekking gewenst is, combineer
deze getinte hydraterende dagcrème dan met de Pressed Mineral Foundation.
Verkoopinformatie
Verkrijgbaar in verschillende tinten: voor de lichte huid tot en met de donkere huid. De Liquid
Hydration is verkrijgbaar via de Mineralogie schoonheidssalons voor € 41.

Sonar Media & Pr – Kareelstraat 124A bus 8 – 9300 Aalst
Tel : 00 (32) 476 30 36 41 – fax: 00 (32) 53 39 67 09 - ronny@sonarmedia.be

Persbericht – mei 2013

Beauty & Energy, de leverancier van dit product bied je graag een persoonlijk exemplaar aan van de
Dispensing Brush. Omdat het belangrijk is dat je de juiste kleur, aangepast aan jouw huid aanbrengt,
nodigen we je graag uit voor een analyse in één van de Mineralogie schoonheidsalons. Maak alvast
een keuze uit een salon bij jou in de buurt. Veel plezier met je Dispensing Brush!
Oost-Vlaanderen:
Isabelle Viola – Wieze

Limburg:
Spiritualwellness – Tongeren

West-Vlaanderen:
Instituut Daphnys – Roeselare

Antwerpen:
Hairport – Antwerpen

Vlaams Brabant:
Schoonheidsinstituut Katrien – Malderen

Wallonië:
Chacoë - Waremme

Mineralogie® wordt in België sedert september 2012 exclusief verdeeld door Beauty& Energy bvba,
totaalleverancier van stuk voor stuk unieke natuurlijke merken. Reeds meer dan 25 jaar een vaste
waarde in het Belgische beauty landschap.
Beauty& Energy bestaat uit een gepassioneerd professioneel team om elke
professional in de Beauty, Wellness, Hair en Health sector te ondersteunen met een
uniek en geïntegreerd aanbod van natuurlijke producten.
Omdat de natuur de beste bron is voor uw schoonheid en gezondheid.
Bij de marktintroductie in september 2012, sleepte Mineralogie meteen de eervolle
Innovation Award in de wacht op de beurs Professional Beauty & Wellness te Kortrijk.

Voor meer informatie :
Beauty & Energy bvba - www.mineralmakeup.be - www.beauty-energy.be - mineralogieBE
Voor een behandeling bij jou in de buurt of beeldmateriaal : Ronny@sonarmedia.be - 0476 30 36 41.
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