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Make-up
stenen…

Mooimakers

met

U

hebt er waarschijnlijk al van gehoord en misschien gebruikt u het al?
Maar wat is nu precies minerale make-up en wat maakt het verschil zo groot met
klassieke make-up?

In gewone make-up, van de goedkoopste supermarkt-versie tot de meest exclusieve designer
merken, zitten vulmiddelen zoals talk en maïsmeel. Zoals het woord het zegt, geven deze
goedkope ingrediënten een groter volume aan een product. Een goed gevuld potje met
weinig inhoud. Kassa, kassa voor de producenten, helaas niet zo goed voor je huid. Talk is
namelijk niet haar beste vriend. Het verstopt de poriën, kruipt in de lijntjes en droogt uit.
Bestaande rimpeltjes worden extra in de verf gezet en huidproblemen, zoals acne, worden
enkel erger doordat bacteriën in de make-up overleven.
Minerale make-up bestaat grotendeels uit fijn gemalen mineralen (stenen) afkomstig uit de
aardkorst, zoals ijzeroxide voor de kleur van je make-up, titaniumoxide voor bescherming
tegen schadelijke UV-stralen en zinkoxide dat kalmerend en ontstekingswerend werkt.
Mede door deze kwalitatieve ingrediënten, ligt het prijskaartje van deze make-up een beetje
hoger, maar dit weegt amper op tegen de lange lijst van voordelen ervan. Door de afwezigheid van schadelijke kleurstoffen en bewaarmiddelen, is de kans op allergieën klein. Ook de
houdbaarheid is heel lang. Poedertexturen blijven minimaal 2 jaar na opening, goed. Door de
geconcentreerdheid van het kleurpigment, heb je maar heel weinig nodig om een maximaal
effect te krijgen. De producten gaan dus extra lang mee! Bovendien ziet het er heel natuurlijk
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uit en voel je het niet meer zitten. Het plakkerige, zware
gevoel op de huid is gelukkig verleden tijd. Mineralen
hechten zich bij het aanbrengen aan mekaar, waardoor
de poedertexturen waterproof worden. Je kan er dus
zelfs mee zwemmen ... Nog een groot verschil met
gewone make-up is het optisch verjongingseffect. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een amethist die je tegen het
licht houdt. Het licht wordt weerkaatst. Dit effect bekom
je ook met minerale make-up, in tegenstelling tot deze
welke talk bevat en een mat, dof resultaat geeft.
Let bij je aankoop goed op de ingrediëntenlijst! De
term minerale make-up is niet beschermd. Vermijd de
aankoop als er het woord talk vermeld wordt.
Wedden dat je na het gebruik van echte minerale makeup nooit meer wat anders wil?
• Schoonheidsinstituut Lesseurs
Romboutstraat 28 I 3740 Bilzen I 089 36 34 16
• Heb je zelf mooi-maak-vragen?
Stuur dan een mail naar info@lesseurs.be
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