compacte, professionele make-up
van Italiaanse bodem
“It all started in Milano”

Extenso Milano Make-up is een compacte, professionele make-up lijn ontwikkeld voor en door
professionals. Extenso Milano Make-up bestaat uit zorgvuldig samengestelde ingrediënten en is
verrijkt met hoogwaardige, natuurlijk verzorgende bestanddelen. Minerale kleuren en natuurlijke
oliën geven de producten een luchtige en fluweelzachte structuur en zorgen voor maximale fixatie
en een natuurlijke teint. Met de smaakvolle kleuren is eenvoudig en snel een tijdloze make-up aan
te brengen in iedere stijl!

base & face
Het geheim van een stralende, natuurlijke
teint is de juiste basis. De producten van
Extenso Milano Make-up zorgen voor een
stralende huid zonder oneffenheden.
Alle base & face producten zijn verrijkt
met antioxidanten en bevatten geen
parabenen en onnodige geurstoffen.

liquid concealer

Highlight powder

shaping powder

Deze concealer camoufleert imperfecties,
vervaagt lijntjes en corrigeert op de huid
aanwezige onvolmaaktheden. De satijnzachte
formule kan in één of meerdere lagen, onder
en over de foundation, worden aangebracht
voor extra dekking. Deze kleurvaste formule
houdt tot tenminste 12 uur haar natuurlijke
matte finish.

Deze licht reflecterende poeder accentueert
en verscherpt de gezichtsvormen. De compacte
textuur weerspiegelt het natuurlijke licht op de
huid en versterkt de uitstraling. Highlight Powder
laat sterke gezichtskenmerken oplichten en
zorgt voor een stralende blik.

Met deze matte compacte poeder creëer je in
een handomdraai meer definitie in het gezicht.
Natuurlijke gezichtscontouren kunnen optisch
worden gecorrigeerd en versterkt. Shaping
Powder zorgt voor natuurlijk ogende schaduwen
die helpen de ideale gezichtsvorm te creëren.

fluid make-up
Met deze moderne, vloeibare formule wordt direct een perfecte dekking en egale teint gecreëerd. Fluid Make-up zorgt voor een langhoudende matte dekking
zonder de huid hierbij uit te drogen. Om de ultieme huidteint te creëren kunnen de kleuren met elkaar vermengd worden.

cream foundation
Deze innovatieve foundation op basis van gemicroniseerde pigmenten zorgt voor een langdurige en egale dekking. Cream Foundation mêleert zich op een
subtiele wijze met de huid, minimaliseert zichtbare onvolmaaktheden en zorgt voor een natuurlijke matte finish. Door de zijdezachte crème textuur zijn deze
vijf intense kleuren zeer geschikt om met elkaar te mengen voor een stralende egale teint.

translucent powder

Sun glow powder

blush

Deze vederlichte poeder verrijkt met aloë
vera, jojoba en vitamine E zorgt ervoor
dat foundation optimaal gefixeerd en
gematteerd wordt. Translucent Powder
verzacht de zichtbaarheid van onregelmatigheden en egaliseert de teint.
Geschikt voor alle huidskleuren.

Licht glanzende microfijne poeder die zich
aan iedere huidskleur aanpast. Verzorgende
ingrediënten als aloë vera, jojoba en vitamine E
zorgen voor een zijdezachte structuur. Deze
poeder geeft de huid een zomerse finish
en zorgt voor een natuurlijke zonnige teint.

Deze compacte blush heeft een zijdezachte
formule met een matte finish en een langhoudend effect. De blush voelt superlicht
aan, geeft de huid een heldere teint en
een natuurlijke glans. De tijdloze kleuren
accentueren de jukbeenderen en geven
de hele dag een mooi gedefinieerde finish.

eyeshadow mono

eyes & brows

Deze zijdezachte compacte poederoogschaduw is makkelijk aan te brengen en eventueel te vervagen. De mono oogschaduw is verkrijgbaar in
verschillende neutrale en trendy kleuren. Eyeshadow mono kan zowel droog als nat aangebracht worden.

Laat uw ogen spreken met de prachtige matte
en shiny kleuren van Extenso Milano Make-up.
Alle compacte oogschaduwpoeders zijn op basis
van minerale poeders en verrijkt met antioxidanten,
vitamine E, aloë vera en jojoba olie.

eyeshadow duo
Eyeshadow duo bevat twee prachtige, zorgvuldig op elkaar afgestemde kleuren. Creëer een langhoudende verleidelijke oogopslag met glanzende
of sprankelende tinten. De zijdezachte poedertextuur zorgt voor een verfijnde applicatie en een professioneel eindresultaat. Eyeshadow duo kan
zowel droog als nat aangebracht worden.

Deze makkelijk blendbare poeder bevat twee
ideale tinten waarmee perfecte wenkbrauwen
geceëerd kunnen worden. Brow Powder hecht
zich op natuurlijke wijze tussen de haren en
geeft een prachtig intens effect.
dark brown

Deze professionele mascara zorgt voor een volle, schitterende
oogopslag en voorziet wimperharen van meer volume en lengte.
Mascara Total Effects bevat hoogwaardige bestanddelen die de
wimpers optimaal voeden en beschermen.

eyebrow pencils

caramel/brown

Creëer een opvallende look met deze extreme kleuren oogschaduw.
De vederlichte matte poedertextuur is makkelijk aan te brengen,
goed te blenden en kan zowel droog als nat aangebracht worden.
Verkrijgbaar in 6 extreme tinten.

eye pencils

navy

brow powder duo

brown

mascara TOTAL EFFECTS

black

eyeshadow DUO X-TREME

lips
Stralende lippen met een long lasting glans en
intense kleur. De revolutionaire romige textuur
van Extenso Milano Make-up lipproducten
zorgt voor een schitterend langdurig resultaat.

lipstick
Schitterende matte en extreem glanzende kleuren maken lippen voller en zorgen voor een intens volume. Extenso Milano Make-up
lipstick is verrijkt met antioxidanten, natuurlijke oliën en vitamine E die zorgen voor een optimale bescherming en verzorging van de
lippen. Tijdloze en trendy tinten zorgen voor een luxe uitstraling en een prachtig resultaat.

pink/purple

lip care gloss

orange/brown

warm dark red

lip pencils

Lip Care Gloss geeft lippen een schitterende
glossy look. Peptiden en natuurlijke ingrediënten
als jasmijn, bisabolol en passiebloem geven
droge en geïrriteerde lippen een intense
bescherming en verzorging. Lippen worden
onweerstaanbaar glanzend en glad zonder te
plakken.

“You’ve got taste”

www.extenso-skincare.nl

