Persbericht
HEMA Beauty introduceert Midnight Collectie
PARTY TIME!
Amsterdam, 8 november 2016 - Ga jij deze feestdagen voor statement eyes, een glinsterende
wow-glow op de wangen en hoogglanzende metallic nagels? Met de nieuwe limited edition
Midnight Collectie van HEMA Beauty kun je dit jaar nog één keer groots uitpakken met een
intense make-up look.
Alle ogen zijn deze decembermaand op één make-uplook gericht: indrukwekkende statement eyes, in
zwoele donkere tinten zoals nachtblauw, grijszilver of inktzwart. Maak de look af met mascara en een
sierlijke omlijsting met een diepzwarte eyeliner, bijvoorbeeld om de trendy cat eyes of winged uitloper
te tekenen. Vergeet ook niet een toef glinsterende poederdust in goud of zilver op strategische
plekken aan te brengen, zoals hoog op de jukbeenderen als highlighter of een sparkling accent in de
decolletézone. Alle make-up voor deze partylook vind je in de limited edition Midnight Collectie van
HEMA Beauty.
intensify!
Met de nieuwe Colour Impact Eyeshadow tinten geef je de ogen in no time een wow-effect. Met het
zachte applicatiestiftje kun je de poederoogschaduw simpel en precies over de oogleden verdelen. De
stick past ook makkelijk in je (party)clutch zodat je in de loop van de avond de kleurintensiteit van de
oogmake-up kunt bijwerken (€ 4).
Tip: Breng vooraf een Eyeshadow Base aan op de oogleden, ook verkrijgbaar bij HEMA Beauty
(€ 3.50). Zo’n egaliserende basis zorgt dat de poederdeeltjes beter hechten waardoor je langer plezier
houdt van een smashing eyedo. De primer voorkomt ook dat oogschaduw in de oogplooitjes trekt.

HD-effect
Een goede eyeliner herken je aan een paar eigenschappen: het lijntje droogt snel, blijft langdurig
intens van kleur en is, dankzij het kwastje, makkelijk aan te brengen. Al deze belangrijke features kun
je verwachten van de High Definition Eyeliner, een nieuwe limited edition eyeliner. Dankzij de sterke
concentratie pigmenten zorgt deze innovatieve HD-eyeliner voor een XXL kleurintensiteit (€ 3).
Tip: Voor het mooiste lijntje breng je eerst eyeliner aan, dan pas mascara. Zo zie je beter wat je doet
en kun je de lijn zo recht en strak mogelijk tegen de wimperrand tekenen.
big eyes
Een partyproof oogmake-up is niet af zonder de nieuwe Hypnotic Volume Mascara; een diepzwarte
volumemascara die de wimpers perfect separeert en voller maakt. Het borsteltje pakt alle haartjes
mee, ook de kleine onzichtbare haartjes in de ooghoeken. De sterk gepigmenteerde formule zorgt
voor een intens zwart resultaat - van wortel tot punt (€ 6).
Tip: Versterk het eye-opening effect door de (schone) wimperhaartjes vooraf met een wimperkruller in
model te brengen. Erna heb je maar een paar laagjes volumemascara nodig om big eyes te creëren
(wimperkrultang ook verkrijgbaar bij HEMA Beauty voor € 2.50).
let it glow, let it glow
Als alle aandacht op de ogen is gericht, hoef je verder weinig make-up aan te brengen. Hooguit nog
een sprankelende glinstering hier en daar, zoals op je gezicht (wangen) of in de hals en
decolletézone. Met de Luminous Loose Powder, een poederdust in goud en zilver, kwast je een
schitterende glans op alle plekken die je meer wilt laten shinen (€ 7,50).
Tip: Breng losse poeder altijd aan als laatste stap van je make-uproutine, voordat je bent aangekleed.
Zo komen de poederdeeltjes alleen op de huid terecht, niet op de stof van je kleding. Al aangekleed?
Bedek je kleding met een handdoek.
partyproof nagels
Om deze look helemaal af te maken zijn er tijdelijk drie limited edition Long Lasting Nailpolish tinten
verkrijgbaar met een spectaculair metallic effect. Durf je voor gewaagd zwart te gaan, of match je de
nagels bij je partyoutfit in sprankelend zilver of blauw? (€ 3,00)
Tip: Breng vooraf altijd een Basecoat aan, en erna twee laagjes kleur (€ 2.50). Om de manicure te
beschermen en de glans te versterken, finish je met de Extreme Longlasting Topcoat (€ 3.50).
De Midnight Collectie is vanaf 7 november 2016 tijdelijk verkrijgbaar in de HEMA filialen en
online, via http://www.hema.nl/winkel/mooi-gezond, zolang de voorraad strekt.
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