Email Template - Typographic

31/01/19 14(35

Je ontvangt deze email van oona omdat je je ingeschreven hebt voor onze persberichten,
ofwel persoonlijk of via email.
Wordt deze mail niet goed weergegeven?

PERSBERICHT

BE CREATIVE MAKE UP: THE POOL
COLLECTION

THE POOL COLLECTION: LENTE - ZOMER
Dit seizoen geeft BE Creative Make Up een nieuwe definitie aan jouw go-to zomer make-up, want
de beste pool party begint deze zomer ongetwijfeld al in jouw make-up tas! Denk aan waterige
texturen en statement kleuren met extra veel pigment. Zo overleven zowel jij als jouw make-up
moeiteloos elk zomers avontuur en schitter jij als nooit tevoren!
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Baked Eyeshadow
Omdat alleen het beste goed genoeg is, werd de pigmentatie van deze Baked
Eyeshadow spectaculair geïntensifieerd voor een ongeëvenaard resultaat. Een ultiem gelijkmatig,
metallic foil finish effect zorgt ervoor dat alle ogen sowieso op de jouwe gericht zijn! Daarbij voelt
de oogschaduw heerlijk zacht waardoor je zou vergeten dat je hem draagt. Tot je je weerspiegeling
ziet in je heerlijk verfrissende cocktailglas natuurlijk!
Textuur
Pure parels in een blend van verfijnde oliën en esters die voor een smeuïge, comfortabele lange
houdbaarheid zorgen. Bovendien is de textuur dubbel functioneel, want je kan hem zowel droog
als nat aanbrengen: droog voor een makkelijke blending, nat voor een indrukwekkende pay-off!
Ingrediënten
Deze koepelvormige, gebakken oogschaduw werd verrijkt met verzachtende ester zodat hij bij
applicatie een ultrafijne, nauwelijks voelbare film vormt. Een bijzonder siliconen ingrediënt zorgt
voor een soft-focus effect, zodat de kleur uniformer oogt dan ooit. Een blend van gellerende
bestanddelen maakt de oogschaduw compact en makkelijk hechtend.
Prijs: € 12,95

https://oona.createsend.com/t/ViewEmail/r/4D9F364FC28114F52540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

Pagina 2 van 7

Email Template - Typographic

31/01/19 14(35

High Shine Lip Gloss
De trend is glossy en dat zal je geweten hebben! Met de ultracomfortabele High Shine Lip
Gloss glanzen je lippen als nooit tevoren! De rijke en soepele textuur voelt steeds aangenaam en
plakt niet. Bovendien staat hij garant voor een goeie hold en een extreme glossy finish die voor een
optisch effect van vollere lippen zorgt. Weet jij al welke kleur jouw favoriet is?
Prijs: € 12,95
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Highlighter Drops
Highlighter blijft ongetwijfeld bovenaan je verlanglijstje staan deze zomer, en al zeker wanneer het
om een highlighter gaat in een gloednieuwe, ultralichte textuur en prachtige, flatterende tinten!
De vloeibare Highlighter Drops, die je handig aanbrengt met een dropper, zorgen voor een
natuurlijke glow die jouw ontspannen zomertintje extra in de verf zet. De kleuren werden
bovendien zo gekozen dat ze voor elke huidtint geschikt zijn. Zo kan jij zorgeloos gaan voor de
kleur die jou het meest bekoort, of dat nu flirterig roze ofwel zwoel goud is!
Textuur
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Zijdezacht, makkelijk te blenden en bovendien nooit kleverig, je krijgt geen genoeg van deze lichte
textuur! Breng hem aan op de jukbeenderen, de neusbrug en het wenkbrauwbot voor een optimale
glans!
Ingrediënten
Deze drops zijn 100% vegan, en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Daarnaast zijn ze
parabenenvrij en bevatten ze een hoge hoeveelheid water en verzachtende bestanddelen,
waardoor ze extra aangenaam zijn om aan te brengen. Een unieke blend van parels zorgt voor een
ongezien mooie glans.
Prijs: € 14,95

Duo Bronzer & Highlighter
Voel de zon op je huid met dit gebruiksvriendelijke zomerduo! Dankzij de Duo Bronzer &
Highlighter heb jij deze zomer op vakantie slechts 1 paletje nodig voor de afwerking van je teint, als
dat niet handig is! Het fijne bronzerpoeder geeft diepte aan je gezicht en decolleté, en geeft een
levendig en verleidelijk, zongebruind effect. De schitterende highlighter laat je stralen en geeft je
huid een gezonde gloed.
Bronzer
Benadruk je natuurlijke schoonheid met dit ultrazachte poeder, dat verrijkt is met gemicroniseerde
minerale pigmenten en dat moeiteloos egaal kan worden aangebracht. Dankzij de opbouwbare
dekking creëer jij zelf jouw gewenste bruiningsniveau en verberg je makkelijk kleine
oneffenheden, zeker in combinatie met warm zomerlicht.
Highlighter
De zijdezachte veganistische textuur blendt moeiteloos en de ultrafijn gemalen poeders staan
garant voor een homogene applicatie, zodat er geen shimmerdeeltjes zichtbaar zijn maar enkel
een uniforme glans! Voor een natuurlijke glow, breng het poeder aan met een penseel. Voor een
intense glow, bevochtig het penseel of breng aan met de vingers.
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Prijs: € 14,95

Waterproof Mascara Top Coat
Herinner je je nog die ene keer toen je je favoriete mascara niet wilde opgeven voor een waterproof
variant omdat toch nét niet helemaal hetzelfde effect had? En je vervolgens uit het zwembad kwam
met, jawel, pandaogen? No more, want met deze onzichtbare Waterproof Mascara Top Coat
maak jij eender welke mascara onmiddellijk waterproof én extra langhoudend.
Textuur
De melkachtige, transparante gelformule van deze top coat wapenen je wimpers met een
waterproof schild. Een onzichtbare applicatie zorgt ervoor dat het effect van jouw favoriete
mascara behouden blijft. Jouw voordeel? Je hebt de lichtheid van een niet-waterproof mascara,
met de eigenschappen van een langhoudende, waterproof mascara. Bovendien houdt deze top
coat de wimpers soepel, klontert hij niet en is hij volledig gewichtloos. Zo overleeft jouw mascara
moeiteloos een natte zomer, aan het zwembad of -slik- in de regen! Geen dagje zwembad in het
vooruitzicht of gewoon niet zo’n waterrat? Gebruik deze topcoat om jouw mascara smudgeproof en
extra langhoudend te maken!
Borstel
De ultrafijne haartjes op de borstel van deze top coat maken het extra makkelijk om hem aan te
brengen, zonder iets te veranderen aan het effect van de mascara die eronder zit. Ze zorgen ervoor
dat de gelformule makkelijk aanbrengt en elke wimper volledig en gelijkmatig bedekt wordt.

Prijs: € 12,95
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The Pool Collection van BE Creative Make Up is exclusief verkrijgbaar bij ICI PARIS XL vanaf 18
februari 2019.
#BEPoolCollection
#becreativemakeup
@becreativemakeup
Voor beeldmateriaal in hoge resolutie kan je terecht op de oona Collection Manager.

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, samenwerkingen of interviews kan je steeds terecht
bij:
Louise Hoffmann
louise@oona.be
+32 476 71 09 72

Sofie Albrecht
sofiealbrecht@oona.be
+32 496 59 54 26

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook
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