
De In Full Bloom collectie omarmt nieuwe frisse tinten voor iedereen die houdt van een tijdloze, stralende look en clean beauty.

De collectie bevat het oogschaduw palette Pure Basics, met vijf matte zachte tinten die perfect te combineren zijn met Awake, 
een frisse rooskleurige blush. Maak de look compleet met één van de nieuwe Triple Luxe Lipsticks en kies voor een zachte 
nude of ga voor die pop of color.

BLOOM
in full  
clean beauty for soft spring looks 



PURE BASICS EYE SHADOW  KIT
€60 

Lace Panties MAT TE Z ACHT ROZE 

T-Shirt MAT TE VANILLE

Silk Blouse Z ACHT MAT TE TAUPE

Leggings Z ACHT MAT TE TERR A COT TA

Classic Pumps MAT TE BRUIN 

KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN
• Sterk gepigmenteerd, houdt lang en kruipt niet tussen de lijntjes

• Gebruik elke kleur afzonderlijk of meng ze voor een totale ooglook 

• Spray met de Hydration Spray op het penseel of palette voor een  
 meer intens effect

• Bevat plantenextracten die de huid verzachten, beschermen en voeden

• Zacht en veilig voor gevoelige ogen

• Compact doosje met spiegel en tweezijdig penseel voor het aanbrengen

AWAKE PUREPRESSED BLUSH
€38.50

Onze favoriete matte oud-roze blush maakt een triomfantelijke terugkeer  
net op tijd voor de lente.

KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN
• Definieert en accentueert de wangen 

• Bevat plantenextracten die de huid verzachten, beschermen en voeden

• Zorgt voor een frisse touch op de wangen

• Niet-comedogeen

TRIPLE LUXE LIPSTICK
€32

3 nieuwe levendige kleuren die het assortiment uitbreiden.

Ellen INTENS KOR A AL

Sakura WARM Z ACHT ROZE

Stephanie  KOUD Z ACHT ROZE

KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN
• Heerlijk romige formule die gemakkelijk over de lippen glijdt

• Frisse lentekleuren

• Luxueus goud-roze omhulsel met magnetische sluiting

• Rijk aan antioxidanten

• Bevat een unieke mix van oliën die de lippen verzacht, hydrateert  
 en beschermt 

• Bevat geen petroleumderivaten 

HYPOALLERGEEN & DERMATOLOGISCH GETESTwww.thehappyskin.eu #thehappyskin


