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Joko termi bronzing on sinulle tuttu? Bronzingiin pääsee kiinni helposti ajattelemalla hiekkarantaa,
merivettä, auringonlaskun lämpimiä sävyjä, rusketusta ja kesähehkua. Auringon paahtama iho ja
hehkuva, rusketuksen ja pronssinsävyinen meikki. Bronzing-trendi on täydellinen tyylivalinta
kaikille, jotka eivät voi viettää kahta kuukautta rannalla.

HIGHLIGHTER - VALOPUUTERI
Anna hehkua!
Koe Boho Green Make-Upin valopuuteri. Silkkisen pehmeän koostumuksen omaava valopuuteri
antaa luonnollisen hehkun ja helmenvaalean hunnun ihollesi. Lämmin pehmeään kultaan taittava
sävy sopii kaikille ihoille antamaan valoa!
VEGAANINEN & Cosmos Organic sertifioitu.
100% luonnonmukainen 22% luomu
SUOSITUSHINTA 18 €/ 10g
Käyttö: Levitä poskipunasiveltimellä poskipäille,
kulmaluulle, luomille, nenän tai huulten päälle.
Hiomalla tuotetta iholla saat sen hehkumaan
enemmän.
Päävaikuttavat ainesosat:
Myskiruusu öljy, Jojobaöljy, Riisijauho
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BRONZER – AURINKOPUUTERI
Anna ihollesi kevyt sävy!
Vapauta luonnollinen sävy ihollesi! Pehmeän ja kevyen koostumuksen omaava bronzing aurinkopuuteri sulautuu kauniisti iholle antaen luonnollisen terveen sävyn ja kevyen hehkun. Anna
ihollesi auringon suudelma ympäri vuoden vain parilla sipaisulla!
VEGAANINEN & Cosmos Organic sertifioitu.
100% luonnonmukainen 14% luomu
SUOSITUSHINTA 18 €/ 10 g
Käyttö: Jos sinulla on kulmikas leuka /
leukaperät, levitä tuotetta leuan päälle /
leukaperien päälle –häivytä
huolellisesti.Korkea otsa: levitä tuotetta
hiusrajaan ja häivytä huolellisesti.
Päävaikuttavat ainesosat:
Riisijauhe, Avocadoöljy, Karitevoi

PINKY HIGHLIGHTER – HEHKUPUUTERI
Anna ihollesi keväistä helmen hehkua!
Silkkisen pehmeän koostumuksen omaava valopuuteri antaa viileään taittavan luonnollisen
hehkun ihollesi!
VEGAANINEN & Cosmos Organic sertifioitu
100% luonnonmukainen 22% luomu
SUOSITUSHINTA 18 €/ 10 g
Käyttö: Levitä poskipunasiveltimellä poskipäille,
kulmaluulle, luomille, nenän tai huulten päälle.
Hiomalla tuotetta iholla saat sen hehkumaan
enemmän.
Päävaikuttavat ainesosat:
Myskiruusu öljy, Jojobaöljy, Riisijauho

Boho Green Make-Up tarjoaa laadukkaita, luonnonmukaisia kosmetiikkatuotteita, joissa yhdistyvät mielekkäät ja iloiset sävyt, oikeudenmukaisuus ja
edulliset hinnat. Värikosmetiikan tuotteet ovat erittäin korkea pigmenttisiä ja kestäviä, joten ne soveltuvat erinomaisesti päivittäisen meikin lisäksi
juhlameikkien tekoon. Kaikki tuotteet ovat luonnonmukaisia ja niissä on käytetty paljon luomuraaka-aineita. Osa tuotteista on vegaanisia.
Tuotevalikoima koostuu silmämeikistä, huulimeikistä, meikkipohjista, puutereista ja poskipunista, kynsilakoista sekä siveltimistä.
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