
A D A P T I V E  N A T U R A L  F O R M U L A S

PRIORI Mineral Skincare är precis som namnet säger en skyddande, 
hudvårdande produkt, inte bara makeup. Mineralerna är 100 % naturliga, 
helt fri från vatten och konserveringsmedel. Kliniskt bevisade produkter.



PROTECTION 

MINERALS fx351 TO 355  
BROAD SPECTRUM SPF 25 (5 SHADES)
VAD? 100% naturligt, skyddande mineralfoundation med SPF 25. Innehåller 
kliniskt bevisade, hudvårdande mineraler som skyddar och korrigerar till ett 
perfekt resultat.
NÄR? Dagligen. Appliceras denna skyddande mineralfoundation efter alla 
cremebaserade produkter. Kan bättras på under dagen efter behov.
HUR? Placera en liten mängd mineraler i burkens lock och arbeta in dessa 
med tillhörande borste, applicera därefter på huden med  cirkulerande 
rörelser. Kan arbetas in i flera lager beroende på vilken täckning du önskar, 
från lätt till full täckning.
VEM? Passar för både män, kvinnor och barn. Perfekt för dig som är känslig 
för kemiska solskydd eftersom denna endast innehåller fysikaliskt skydd. 
Mineralerna är 100% naturliga, utan vatten och konserveringsmedel.
NYCKEL INGREDIENSER 0.5% Botanical Complex (Acai, grapefrö, 
gurkmeja, grönt tea, chlorogensyra & kakao), Zink Oxid (inte nano), fri från talk 
och konserveringsmedel.

Finns i 5 nyanse

FINISHING
MINERALS fx350 UBER FINISHING 
VAD? 100% naturligt Finishing Powder. Kontrollerar glansig hud och minimerar 
porer.
NÄR? Avsluta med Uber finishing för att fixera mineralerna så att de sitter hela 
dagen och få den perfekta finishen.
HUR? Placera en liten mängd mineraler i burkens lock och arbeta försiktigt 
in dessa med tillhörande borste. Applicera därefter   lätt runt ansiktet med 
cirkulerande rörelser, arbeta sedan ner i huden för perfekt finish.
VEM? Passar alla hudtyper. Perfekt för dig som har lätt för att bli glansig eller 
för dig som föredrar en matt finish. Fungerar även som primer för att din 
mineralfoundation ska sitta på plats hela dagen.
NYCKEL INGREDIENSER Botanical Complex (Acai, grapefrö, gurkmeja, grönt 
tea, chlorogensyra & kakao) fri från talk och konserveringsmedel.   
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