productnieuws
Shape je wenkbrauwen met de nieuwe producten van HEMA
Wenkbrauwen spelen een essentiële rol in de gezichtsuitdrukking. Niet gek om er daarom eens wat extra
aandacht aan te besteden. Door de wenkbrauwen zacht aan de te zetten met een potlood, krijgt het
meteen een verzorgd ogend effect. Met de complete HEMA wenkbrauw-collectie heb je alle tools in
handen om je wenkbrauwen perfect te stylen, of je nu van volle of dunne wenkbrauwen houdt. Nu
verkrijgbaar bij alle HEMA filialen en via hema.nl
Shapen en contouren
HEMA introduceert een breed scala aan nieuwe wenkbrauwproducten. Zet je wenkbrauwen aan met een
wenkbrauwpotlood. Bepaal eerst de juiste kleur en dan de vorm. Borstel je wenkbrauwen in model en breng de
Eyebrow pen aan uit de losse pols of met behulp van een vormpje. Werk stapsgewijs en zorg dat je je wenkbrauw
‘vult’ door haartjes te tekenen in plaats van het zetten van dikke lijnen. Wijk niet teveel af van de vorm van je
eigen wenkbrauwen voor een zo natuurlijk mogelijk effect. Vul, kleur en fixeer je wenkbrauwen met de Eyebrow
fibergel. Dit houdt ze de hele dag perfect in model. Voor een krachtiger kleureffect breng je de romige Eyebrow
pomade aan met het bijbehorende kwastje. Maak het geheel af met de Brow lifter en highlighter. De Brow lifter
breng je net onder de wenkbrauw aan. Deze zorgt voor een optisch gelift effect. De glanzende highlighter breng
je aan op de binnenste ooghoeken. De glinstering vangt licht en zorgt zo voor een open, frisse blik.

Productlijn
Eyebrow pen (€3,50)
Eyebrow pommade (€5,-)
Eyebrow fiber gel (€4,50)
Eyebrow lifter & highlighter (€3,50)
Zie voor meer informatie: http://www.hema.nl/winkel/mooi-gezond/make-up/wenkbrauw-make-up
EINDE

Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten die opvallen
door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan 700 winkels in 7 landen,
17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.
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