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Tanuld meg a púderkontúrozást
– most grátisz!
MIT JELENT A POWDER CONTOURING? Gyere el és sajátítsd el
a Wonder Pearls powder contouring technikát díjmentesen
az év végéig, és vezesd be kiegészítő szolgáltatásként a szalonodba!

A

S. Málnássy
Beáta:
„Képzőművészeti és
stílustanulmányi szempontokat ﬁgyelembe véve, graﬁkus szemmel fejlesztettem ki a Magyarországon
egyedinek számító Wonder Pearls igazgyöngypúder kontúrozástechnikát, ami a fej és arc-

forma egyedi formavilágán és
a bőrszín évszaktípusokba való
besorolásán alapszik.”

A valódi gyöngyporból készült, adalékanyagmentes, kézműves Wonder
Pearls púdert már több mint 100
kozmetikus választotta. A Wonder
Pearls az ásványok természetes erejét speciális módon alkalmazza, így
az általunk választott árnyalat a bőrön alkalmazkodik a fény törésmutatójához. A Wonder Pearls a fénydiffúziós pigmenteknek köszönhetően követi a bőr természetes fénytörését, ezért előnyös minden
bőrszín és bőrtípus számára. A 20
életfontosságú aminosav, a teljes értékű nyomelemek, a cink, a szelén, a
lítium, a foszfor, a jód, a vas és a
magnézium támogatja a sejtszövet
regenerációs képességét és erősíti a
bőr megújulásának természetes folyamatát. UVA és UVB fényvédelmet

biztosít, optikailag ﬁatalít, és az
igazgyöngy-őrleménynek köszönhetően anti-aging hatású. Nem ül bele
a ráncokba, nem nehezíti el a bőrt,
így kevésbé alakulnak ki mitesszerek és aknék.
Nyolc színben kapható, ebből kettő
glamour. A gazdag színpalettának
köszönhetően használhatjuk önmagában alapozóként, illetve kontúrpalettaként is (alapszín, korrektor és
bronzosító szerepet betöltve).

A képzés egyszeri
alkalmat vesz igénybe
és két részből áll:
1. Elmélet: rövid sminktörténelmi ismeretek, arcforma ismertetés, évszaktípusok tanulmányozása, a
Wonder Pearls igazgyöngypúder és a
contouring-technika bemutatása
szóban.
2. Gyakorlat: Az ismeretek elsajátítása után, folyamatos konzultálás
mellett, valamennyi
résztvevő
egyénre szabottan készíti el a saját
kontúrsminkjét.
A technika elsajátítása után csatlakozz a viszonteladói programunkhoz!
Viszonteladóknak magas haszonkulcs.
A képzéssel kapcsolatos
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púderkontúrozásos sminktechnikával (a fény-árnyék
játékot imitálva, a világos és
sötét árnyalatok arcon belüli pontos zónákra való felosztásával),
optikailag módosíthatjuk az arcvonásokat. Segít tompítani, vagy akár el
is tüntetni a nem kívánatos vonásokat. Emellett kiemeli mindazt, ami
széppé vagy jellegzetessé varázsolja
az arcot.
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