


matte clear
& clear

golden sand
soft 

beige

cashmere

dune mocha

golden 
sand

agate

latte toffee ebony

brown 
sugar

honey 
bronze

porcelain

deep

FOUNDATION
Puur, natuurlijk of comPleet dekkend, we bieden een formule 
die elk huidtyPe en elk gewenst effect ondersteunt.

SPF 26 LOOSe MINerAL FOUNDATION
sPf 26 bescherming, vrij van talk, zetmeel en parfum; deze mineralen zijn verkrijgbaar in een potje of 

een dispensing brush.

warm

olive

neutral         sPf 30 
         alleen in dispensing brush

cool

 óók verkrijgbaar 

als dispensing brush

D e  H e L e  D A G  e e N  P e r F e C T e  L O O K
FACe BASICS

mediumlight tan deep

BB CreAM
rijk aan alles wat je huid nodig heeft. 

de vederlichte bb crème skin Perfector 

biedt alle ingrediënten voor een perfecte huid.





FACe PrIMer
minimaliseert poriën, verfijnt lijntjes 

en egaliseert de teint, waarbij het  

gezicht een zijdezachte finish krijgt 

alvorens de foundation wordt 

aangebracht. 

INvISIBLy MATTe
Vervaardigd met kaolien (talgabsorberende 

klei) en rozemarijn voor een strakkere en 

stevigere huid. deze pressed powder maakt 

mat zonder kleur toe te voegen.

LOOSe MINerAL CONCeALer 
Verheldert vermoeide, doffe ogen en  

verhult wallen.

SKIN SPrITz
fixeert je gezicht na het aanbrengen 

van je makeup, re-hydrateert de 

droge huid en geeft de vermoeide 

huid een snelle boost.

MATTe FINISHING POWDer
de perfecte finishing touch voor  

de vette huid. Verfijnt poriën en  

geeft de huid een matte finish.

NATUrAL CreAM CONCeALer 
 helpt oneffenheden zoals wallen en donkere 

kringen op een natuurlijke manier te verbergen 

en te verhullen.

e e N  S T r A L e N D  G e z I C H T,  D e  H e L e  D A G
FACe BASICS

clear tinted

c2

CONCeALer
comPleteert iedere look en Verbergt oneffenheden.

n5 n6n4

n2 n3n1

invisible matte 
neutral



BLUSHeS eN BrONzerS
Voeg een Vleugje kleur toe met een Van de Vele blush shades! 
gebruik onze bronzers Voor een zongebruinde look zonder de 
beschadigende effecten Van de zon.

pink 
sand*

indian 
summer

temptation*

breathless

dark tan

eve port ginger

tourmaline

BLUSH

BrONzer HIGHLIGHT/
CONTOUr

neutral    cool

warm

 óók verkrijgbaar 

als dispensing brush

* glanzend

 óók verkrijgbaar 

als dispensing brush

COMPACT PreSSeD BrONzer COMPACT DUO BLUSH

sunswept riviera 
sunset

tropical
bloom

tease
deception

harmony 
wallflower

the 
romantica

barcelona



e I N D e L O O S  v e e L  M O G e L I J K H e D e N
eyeS

BrOW POWDer
modelleert en definieert wenkbrauwen op een natuurlijke manier. breng het poeder droog of nat 

aan en volg de contouren van de wenkbrauw voor de perfecte look. hecht ook op de huid.

eye L INer
laat je ogen spreken! makkelijk aan te brengen en kleurvast.

waterproof black

clear brunette blonde

perfect lash black lash fusion black

blonde brunetteshades of 
grey

iris slate coal midnight brunette

liquid black liquid nude

BrUSH ON BrOW
gebruik onze ‘clear’ gel om de wenkbrauwen goed verzorgd te houden.

MASCArA
het mascara multitalent. geeft volume, scheidt en versterkt de wimpers zonder te vlekken of  

te klonteren. de lash fusion mascara lift en krult de wimpers.

raven espresso

black velvet sepia











‘mineralogie maakt gebruik Van de beste ingrediënten in Pure 
Vorm die de huid Voeden, laten ademen en Verzorgen 
en daarnaast goed Verdraagzaam zijn. mineralogie sluit aan oP 
de wensen Van de bewuste & kritische Vrouw.’

Waarom kiezen voor Mineralogie? 

steeds meer allergieën ontstaan door ongewenste stoffen in make-up, zoals talk, 

conserveringsmiddelen, parfum en kleurstoffen. in plaats van het huidverouderingsproces te 

remmen, stimuleren ze het juist. mineralogie is vrij van deze stoffen waardoor zelfs de meest 

gevoelige huid met acne, rosacea of allergieën de make-up goed kan verdragen.  

een glamourous uitstraling en een goed verzorgde huid dankzij mineralen van farmaceutische 

kwaliteit, waarbij je duurzaamheid terugvindt in het ecofriendly beleid, zijn onze beloften. de 

omverpakkingen zijn bedrukt met soja-inkt en van gerecycled papier afkomstig van duurzame 

boomboerderijen. de meeste productcontainers zijn gemaakt van 20% recyclebare materialen, 

waarvan een aantal 100% biologisch afbreekbaar.

Plantextracten en natuurlijke oliën voeden de huid en zinkoxide en titaniumdioxide beschermen 

haar optimaal. mineralen versmelten met de huid en geven daardoor een natuurlijk effect. de loose 

foundations geven je een prachtige egale uitstraling, zonder dat het de huid verstopt en je voelt het 

ook helemaal niet zitten.

mineralogie biedt, naast het uitgebreide vaste assortiment, twee keer per jaar een trendcollectie. 

de seizoenscollectie bevat intense, opvallende of juist naturelle tinten voor ogen en lippen, 

afgestemd op de laatste trends.

• Glamourous, luxueus en trendy

• Pharmaceutische kwaliteit mineralen, verzorgend, beschermend en goed verdraagzaam

• Gepresenteerd in fraaie, duurzame verpakkingen




