
NY  PUREPRESSED® BLUSH

builds like a powder.
blends like a cream.



Modellen er påført Mystique



det bedste af 2 verdener
Oplev en blød, fløjlsagtig konsistens med NY og forbedret  
PurePressed® Blush. En silkeblød og let blush, der kan  
opbygges, som en pudder og blendes som en creme.

OPBYGGELIGE NUANCER

14 langtidsholdbare nuancer i rige, mættende  
farver, der er lette at opbygge lag-på-lag.

BLENDER SOM EN CREME

Glat, cremet tekstur som er bedre til at 
blende og smelte ind i huden.

LYSNER NATURLIGT

Nærende naturlige planteolier, sheasmør og  
antioxidanter giver en naturlig glød.

Stilrent, 
moderne 
design.
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beskytter og beroliger huden og har 
egenskaber, der har vist sig at hjælpe  
med at forbedre huden struktur.

ren, silkeblød farve
PurePressed® Blush indeholder hudelskende ingredienser, der optimerer produktets evne til 
at blende, forbedrer holdbarheden og nærer huden samtidig med at den giver en naturlig 
flot glød.

SHE ASMØR

fugter og beroliger huden  
og hjælper til at give en  
blød og jævn påføring.

GR ANATÆBLEKERNEOLIE

giver naturlig antioxidant-
beskyttelse og hjælper med 
at bekæmpe frie radikaler.

Hvad er nyt?
Den PurePressed Blush du kender og elsker, er blevet forbedret så den har en endnu bedre ydeevne.

MERE RIG FARVE   |    MERE BLØD & CREMET   |    FORBEDRET BLENDBARHED   |    MERE HOLDBAR

NY 
JOJOBAFRØOILE

bidrager til at blødgøre 
huden samtidig med 
at den giver en cremet 
tekstur, som er let at 
blende. 



Katherine er påført Copper Wind



Astrid er påført Sheer Honey

Nya er påført MystiqueCarolina er påført Mystique

Carli er påført Copper Wind



universelle semi-matte & glimtende nuancer
Med 14 nuancer har vi en række frække farver til at flattere alle hudtoner | Vejl. pris kr. 285

BARELY ROSE 
mat blød kølig pink
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COTTON CANDY 
glitrende støvet pink

CLEARLY PINK 
tyggegummi pink med guldglimmer

WHISPER 
glitrende fersken lyserød

COPPER WIND 
mat fersken abrikos

SUNSET 
guava farve med gyldent glimmer

SHEER HONEY 
mat neutral beige

MOCHA 
mat blød pink brun

MYSTIQUE 
mat dyb rosenbrun

FLAWLESS 
mat fersken lyserød brun

QUEEN BEE 
blød fuchsia med guldglimmer

DUBONNET 
mat neutral rose

AWAKE 
mat gammel rosa
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CHERRY BLOSSOM 
glitrende abrikos



Magdelene er påført Sunset



blush brush breakdown
Uanset set om du er ude efter en naturlig glød eller en farve, der sætter fokus på dig,  
kan den børste du anvender gøre hele forskellen.

Blush (White Fan) pensel

PurePressed® Blush er meget pig-
menteret og Blush penslen gør det let 
for dig at styre, hvor meget du påfører. 
Anvendes til at at definere og fremhæve 
kindben.

Dome pensel

Dome penslen giver mest farvemætning 
og er ideel til en koncentreret farve-
påføring. Den er en favorit til at påføre let 
rødme på kindbenet. Blend i cirkler for at 
sprede farven.

Blending/Contouring pensel

Blending/Contouring penslen giver 
medium farvemætning. Den foretrækkes 
til en cremet blush, men er alsidigt og kan 
bruges til begge dele. Let at anvende til at 
blende og sprede produktet.



beauty opgør: blush
Der bør ikke være nogen konkurrence, når det kommer til pudderblush og cremeblush  
- de har hver især en plads i din makeuppung.

Perfekte sammen
Hvis du påfører en cremeblush som base og herefter påfører en pudderblush, giver det 
pudderfarven noget at binde sig til. Det betyder at farven vil fremstå mere klar og have en 
endnu længere holdbarhed på huden.

PurePressed® Blush Glow Time™ Blush Stick

FINISH Semi-matte Dugfrisk cremet

STYRKE
Opbygges let fra naturlige til  

dramatiske looks. Koncentreret pigment  
til at give frisk farve. Føles let og  

silkeblød på huden.

Blendes for et ultra-naturligt look. 
Kan med lethed anvendes med de  

cremede pudderprodukter.  
Efterlader huden fugtet og glat.

FORDELE Fugter og giver blød hud. 
Giver en matteret, fløjlsblød finish.

Fugter for et ungdommeligt udseende. 
Reflekterer lyset og giver glød.

MAKEUP-  
BØRSTER

Blush (White Fan) pensel  
eller Dome pensel. 

Blending/Contouring pensel. 
(Eller påfør med Blush Sticken 
og blend med ringfingeren).





Modellerne er påført Awake (venstre) og 
Sheer Honey (højre).
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Find din undertone med dette Tip:
At tjekke nuancen på dine blodårer er en god måde til at bestemme din undertone på.

BL Å BLODÅRER

Kold: indikerer pink, rød  
eller blålige undertoner.

GRØNNE BLODÅRER

Varm: indikerer gylden, gul eller 
fersken-agtige undertoner.

Neutral: Du er en blanding 
af varm og kold undertone.

Find din blush
Det er nemt at finde din mest flatterende blush-nuance med denne simple reference-guide.  
Er du ikke sikker på din undertone? Se vores tips til at finde den herunder.
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blush i former
Et enkelt farvestrøj kan være din 
grundlæggende teknik, når du påfører blush, 
men hvis du anvender lidt ekstra teknik kan det 
være utrolig flattterende for din ansigtsform.

Hjerte

K AR AK TERISTIK A

Pande og kindben ser forholdsmæssigt bredere ud  
og hagen er mere smal.

PL ACERING AF BLUSH

Fremhæv høje kindben ved at påføre blush på æblekinderne  
og blende op og udad mod tindingerne.

DEN IDELLE BØRSTE

Dome pensel.

Diamant

K AR AK TERISTIK A

Pande og hage virker ret smalle og afrundede. Ansigtets 
centrum  
er forholdsmæssigt bredere. 

PL ACERING AF BLUSH

Anvend blush til at blødgøre ansigtstræk ved at påføre blush  
på toppen af kindbenene og blende udad mod ørerne.

DEN IDELLE BØRSTE

Dome pensel.



Firkantet

K AR AK TERISTIK A

Stærk knoglestruktur med en vinklet kæbelinje. Panden er 
forholdsmæssigt bred. 

PL ACERING AF BLUSH

Påfør blush på æblekinderne og blend udad. Undgå at 
blende for langt ud vandret, da det kan få ansigtet til at syne 
bredere. 

DEN IDELLE BØRSTE

Blending/Contouring pensel.

Oval

K AR AK TERISTIK A

Kindbenene er skulpturelle, men ikke overdrevent 
fremtrædende. Både hage og pande er 
forholdsmæssigt smalle.

PL ACERING AF BLUSH

Påfør blush på æblekinderne og blend op og udad mod 
tindingerne.

DEN IDELLE BØRSTE

Blush (White Fan) pensel.

Rund

K AR AK TERISTIK A

Bredden af ansigtet svarer næsten til længden. Kinderne har 
tendens til at være runde, pande og hage er i symmetri og 
skaber en illusion af en cirkel.

PL ACERING AF BLUSH

Giv ansigtet et mere kantet look ved at påføre blush lige under 
kindbenene og påfør kun farve på ydersiden af ansigtet. Undgå 
at blende mod næseområdet, da det vil få ansigtet til at se 
rundere ud.

DEN IDELLE BØRSTE

Blush (White Fan) pensel.
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