
100% Natural Perfecting Minerals
Το Έξυπνο Σύστημα Τριπλής Προστασίας του Δέρματος:

• Αντιηλιακή Προστασία • Αντιοξείδωση • Κάλυψη



Coffeeberry® NatureceuticalsTM 100% Natural Perfecting Minerals 

Η Priori παρουσιάζει την πρώτη και μοναδική 100% 
φυσική σειρά Minerals (μέικ απ) με το ισχυρότερο γνωστό 
φυσικό αντιοξειδωτικό Coffeeberry®.

Τα Coffeeberry® Perfecting Minerals παρέχουν τριπλή 
προστασία στο δέρμα:

•    Μέγιστη αντιγηραντική δράση χάρις στο εκχύλισμα 
Coffeeberry, με θεαματικά αποτελέσματα σε λεπτές 
γραμμές, ρυτίδες και μελαχρωματικές βλάβες.

•    Προστασία από την UV ακτινοβολία με δείκτη 
προστασίας 25.

•    Άψογη, ανθεκτική, 100% φυσική ματ κάλυψη.  

Τα Coffeeberry® Perfecting Minerals είναι προτεινόμενα από τον Αμερικάνικο 
Οργανισμό Καταπολέμησης του Καρκίνου (Skin Cancer Foundation) και είναι η 
καλύτερη επιλογή για την αποκατάσταση της υγείας του δέρματος.



Coffeeberry® NatureceuticalsTM 100% Natural Perfecting 
Minerals Main Ingredients

Mica: Φυσικά μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε μικρά μεγέθη, είναι ματ και 
απορροφητικά, άρα εξαιρετικά ωφέλημα για λιπαρά δέρματα. Επίσης έχει εξαιρετική 
συνοχή, παρέχοντας ομοιόμορφη ματ και εξαιρετικής διάρκειας κάλυψη. 

Διοξείδιο Τιτανίου: Εγκεκριμένο δραστικό φυσικό αντιηλιακό, που παρέχει κάλυψη 
και αντιφλεγμονώδη δράση.

Οξείδιο Ψευδαργύρου: Δραστικό φυσικό αντιηλιακό που επίσης παρέχει κάλυψη και 
έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Οξείδια Σιδήρου: Φυσικά Μέταλλα που παρέχουν τους διαφορετικούς χρωματισμούς 
της σειράς.

Εκχύλισμα Coffeeberry®: Το πιο ισχυρό φυσικό αντιοξειδωτικό. Τρεις φορές πιο ισχυρό 
από το πράσινο τσάι, μειώνει λεπτές γραμμές, ρυτίδες και υπερ-μελαχρώσεις.

• 100% φυσικά
• Αντιοξειδωτικά
•  Υψηλή προστασία από την 

UV ακτινοβολία
• Χωρίς Parabens
• Χωρίς ταλκ
• Μη φαγεσωρογόνα

•  Ιδανικά για δέρματα 
με ακμή, Rosacea και 
μελαχρωματικές κηλίδες

• Εξαιρετικά ανθεκτικά 
•  Μέγιστη, ματ κάλυψη με 
ελάχιστη χρησιμοποίηση 
προϊόντος

•  Προτεινόμενα από τον 
Οργανισμό Καταπολέμησης 
Καρκίνου του δέρματος των 
Η.Π.Α.

•  100% οικολογική, 
βιοδιασπώμενη συσκευασία

Γιατί είναι μοναδικά:



RANGE OF PRODUCTS
Perfecting Foundation SPF 25 UVA 10, PA +++,
Color Shades 1-6

Οι μοναδικές ιδιότητες των minerals (μετάλλων) μαζί με την κάλυψη που προσφέρουν τα 
καθιστούν ιδανικά για δέρματα με ακμή, Rocacea, ευρυαγγείες, υπερμελαχρώσεις, ουλές και 
ρυτίδες. Τα minerals τελειοποιούν άμεσα την εμφάνιση του δέρματος και κλινικές μελέτες 
αποδεικνύουν μείωση της ερυθρότητας και της ξηρότητας και βελτίωση της υφής του δέρματος 
σε δύο μόνο εβδομάδες.

Τα minerals είναι ιδανικά λόγω της φυσικότητάς τους για να καλύψουν και να ελαττώσουν την 
ερυθρότητα μετά από ιατρικά peels ή θεραπείες laser, ενώ αφήνουν μια μεταξένια, ελαφριά 
υφή που διαρκεί ώρες. Επίσης η αλληλεπίδραση των μετάλλων με το φως προσφέρει άψογη 
κάλυψη λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

Διατίθενται σε 6 χρωματισμούς (1-6) που καλύπτουν όλους τους φωτότυπους.



Perfecting Concealer SPF 25UVA 10,
PA +++
Το Concealer της σειράς, διορθώνει τις ατέλειες κοντά στη περιοχή των 
ματιών με μια απλή κίνηση του πινέλου σας. Επίσης μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για τη σκιά σας.

Sun Kissed
Ενισχύει την κάλυψη των Perfecting Foundation και δίνει μία πιο bronze’ 
υφή στο δέρμα. Επίσης είναι ιδανικό για φωτοσκίαση.

Finishing Touch
Το ειδικό αυτό προϊόν της σειράς, μειώνει τους διασταλμένους πόρους και 
διατηρεί τη συνοχή των minerals για αρκετές ώρες. Η τέλεια πινελιά που 
ολοκληρώνει τη διαδικασία της κάλυψής σας. 

RANGE OF PRODUCTS



Perfecting Foundation SPF 
25 UVA 10, PA +++,
Color Shades 1-6

Perfecting Concealer SPF 
25UVA 10,
PA +++

Sun Kissed Finishing Touch

• Ανοίγουμε 2 τρύπες από 
την διαφάνεια για να βγαίνει 
η σωστή ποσότητα προϊό-
ντος.

• Με κλειστή την συσκευα-
σία κάνουμε 2-3 χτυπήματα 
για να βγει προϊόν στο καπά-
κι της συσκευασίας

• Με την Powder Brush 
απλώνουμε με κυκλικές κι-
νήσεις ξεκινώντας από τις 
παρειές και το μέτωπο και 
στη συνέχεια σε όλο το πρό-
σωπο.

• Αν θέλουμε μεγαλύτερη 
κάλυψη επαναλαμβάνουμε 
τοπικά με λίγη extra ποσό-
τητα στο σημείο που επιθυ-
μούμε (πάντα με κυκλικές 
κινήσεις).

• Ανοίγουμε 1 τρύπα από την 
διαφάνεια για να βγαίνει η 
σωστή ποσότητα προϊόντος.

• Με κλειστή την συσκευα-
σία κάνουμε 2-3 χτυπήματα 
για να βγει προϊόν στο καπά-
κι της συσκευασίας

• Με την Concealer Brush 
απλώνουμε στην περιοχή 
των ματιών έως να έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα 

• Αν θελήσουμε να καμου-
φλάρουμε τις ρινοπαριακές 
γραμμές, απλώνουμε πάνω 
σε αυτές και επίσης σε ση-
μεία του προσώπου που θέ-
λουμε extra φώς.

• Ανοίγουμε 2 τρύπες από 
την διαφάνεια για να βγαίνει 
η σωστή ποσότητα προϊό-
ντος.

• Με κλειστή την συσκευα-
σία κάνουμε 2-3 χτυπήματα 
για να βγει προϊόν στο καπά-
κι της συσκευασίας

• Με την Kabuki Brush 
απλώνουμε με γρήγορες 
κινήσεις περιμετρικά στο μέ-
τωπο, πλάι της μύτης και στο 
πιγούνι. 

• Επίσης μπορούμε να κά-
νουμε φωτοσκιάσεις.

• Ανοίγουμε 2 τρύπες από 
την διαφάνεια για να βγαίνει 
η σωστή ποσότητα προϊό-
ντος.

• Με κλειστή την συσκευα-
σία κάνουμε 2-3 χτυπήματα 
για να βγει προϊόν στο καπά-
κι της συσκευασίας.

• Με την ειδική Powder 
Brush δουλεύουμε το προ-
ϊόν

• Απλώνουμε σε όλο το πρό-
σωπο με γρήγορες κυκλικές 
κινήσεις.
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Διατίθενται από 

HOW TO USE


