
Alles over minerale make-up



Minerale make-up zorgt ervoor dat de huid er stralend en vlekkeloos uitziet, zonder gebruik te maken van toegevoegde kunstmatige
stoffen en andere chemicaliën.

Minerale Make-Up

De ingrediënten van de 100% natuurlijke make-up van Mineralissima:

• Mica poeders: Deze ingrediënten voegen gloed en glans toe aan foundations en concealers.

• Zinkoxide: Werkt als een natuurlijke zonnebrandcrème. Het is ook een antioxidant en gaat ontstekingen tegen.

• Titaandioxide: Een andere natuurlijke zonnebrandcrème, dit ingrediënt helpt de huid een stralend uiterlijk te geven en dekt 

onvolmaaktheden. Het gaat ook ontstekingen tegen en kan een geïrriteerde huid helpen verzachten en kalmeren.

• IJzer oxiden: Deze helpen met het aanpassen aan uw huidtype en het bereiken van uw perfecte kleur.

• Organische oliën: Onze lip-gloss bevatten verzachtende oliën die perfect zijn voor schrale lippen.

Deze natuurlijke make-up bevat geen Bismuth Oxychloride, talk, parabenen of nanodeeltjes.

Mica Zinkoxide Titaandioxide IJzeroxide Organische oliën



Mineralissima maakt zich hard om vrouwen betaalbare en mooie cosmetica aan te bieden met zo min mogelijk ingrediënten. 
Wij geloven in het verbeteren van de natuurlijke schoonheid van de vrouw met make-up die ook een weerspiegeling is van de natuurlijke 
hulpbronnen op aarde. 

Door het natuurlijk te houden zorgen we er ook voor dat ons ecologisch systeem in balans blijft en het allerbelangrijkste is, dat jij precies weet wat 
je op je gezicht aanbrengt. De meeste make-ups hebben lange lijsten met ingrediënten die je niet eens kunt uitspreken laat staan begrijpen! 

We zijn ook enorm trots op het feit dat géén van onze producten getest zijn op dieren, 100% natuurlijk én volledig veganistisch zijn.

De voordelen van deze producten:

• De samenstelling is kalmerend en gezond voor je huid.

• Toepasbaar op ieder huidtype, ook de (zeer) gevoelige huid.

• De verschillende tinten in losse poeder zijn te mixen zodat de natuurlijke make-up perfect kan 

aansluiten op jouw persoonlijke wensen.

• 100% natuurlijk en 100% veganistisch.

• Grondstoffen én eindproduct nooit getest op dieren.

• Onze ingrediënten-leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en werken met programma’s tegen 

kinderarbeid.

• De producten zijn van hoge kwaliteit en toch betaalbaar.



“…elke dag kunnen stralen, ongeacht hun huidtype of huidgevoeligheid.”
Het is zo fijn om met vrouwen een leuke sfeer op te bouwen waarna iedereen vrolijk en 
op haar mooist de deur uit gaat. Dat geeft me elke keer weer onwijs veel energie! Ik wil 
jou dan ook graag vertellen over alle voordelen van minerale make-up en jou te helpen 
bij het vinden van jouw perfecte look met minerale make-up. Met als doel jou elke dag 
te laten stralen, ongeacht jouw huidtype of huidgevoeligheid.

“Alles wat nodig is om ELKE DAG TE STRALEN!”
Ik ben Monique! Het is mijn droom dat vrouwen elke dag kunnen stralen met minerale make-up. Om dit te realiseren geef 
ik professionele workshops waarbij ik precies uitleg wat minerale make-up is en hoe je deze het beste kan aanbrengen. 

Zelfs als je een gevoelige huid hebt, zoals rosacea, couperose of acné, dan zit je met minerale make-up 
goed. Mineralissima is de expert op het gebied van minerale make-up. Zij gaan alleen voor hoogwaardige kwaliteit 
ingrediënten en daarbij zijn de producten zeer betaalbaar gebleven. De producten 100% natuurlijk en vegan.

Wil jij ook weten wat minerale make-up voor jou kan betekenen en wil jij leren hoe je deze bij jou het beste kan 
aanbrengen? Ga dan snel naar workshops en boek jouw workshop. Mijn salon zit in IJsselstein.

Heb je vragen, neem dan contact met mij op.
Tel: 030-7520700 
info@moniquemakeup.nl

https://www.moniquemakeup.nl/workshops
https://www.moniquemakeup.nl/contact
mailto:info@moniquemakeup.nl


Camoufleer je huidimperfecties gemakkelijk en 
effectief met onze minerale concealer.

Maak je blik levendig en fris en/of verberg 
onzuiverheden met de juiste concealer. Gebruik 
daarvoor het kleurenwiel.

Bij twijfel of je concealer nodig hebt, breng je eerst 
de foundation aan en werk je daarna eventueel 
onzuiverheden met een concealer weg.

Gebruik de grote kwast voor grotere gebieden. De 
kleine kwast is ideaal voor aanstippen van kleine 
plekjes en hoekjes, 

Ingrediënten*: 
Mica, Titanium dioxide, 

IJzeroxides, Ultramarine blauw.
*De ingrediënten kunnen per product verschillen

Inhoud: 
Netto 3 gram poeder in een 10 grams potje

Concealer



Minerale foundation is geschikt voor ieder type 
huid en verkrijgbaar in verschillende tinten. 
Het assortiment heeft foundations  beschikbaar 
voor koele, warme en neutrale ondertonen.
Eventueel meng je de zelf de losse poeders tot de 
perfecte kleur.

Breng aan met circulaire beweging om de 
mineralen goed te laten hechten op de huid. De 
huideigen olie zal in ca. 10 minuten de mineralen 
opnemen voor een egaal en natuurlijk resultaat.
Hoe compacter de kwast, hoe hoger de dekking zal 
zijn.

Ingrediënten*: 
Mica, Titanium dioxide, Zinc oxide, 

IJzeroxides, Ultramarine blauw 
*De ingrediënten kunnen per product verschillen

Inhoud:
Netto 10 gram poeder in een 30 grams potje

Foundation



100% natuurlijke make-up geperst in een 
handzaam doosje.

Het verschil met de losse poeders:
• Handig in gebruik
• Hogere dekking
• Bevat oliën, wat voor een minder natuurlijke 

afwerking zorgt

Let op: Indien Palmolie is toegevoegd kan het 
nadelige invloed hebben op een huid met acné.
Dit ingrediënt wordt in de toekomst niet meer 
toegepast in de geperste producten.

Geperste poeders

Ingrediënten*: 
Mica, Titanium dioxide, Zinc oxide, 

IJzeroxides, Ultramarine blauw 
*De ingrediënten kunnen per product verschillen

Inhoud:  
Oogschaduw: Netto 2 gr. 

Blusher/Bronzer: Netto 5,5 gr.  
Foundation: 10 gr.



Primers, veils en highlighters, deze minerale 
poeders geven net dat beetje extra.

Voordelen
• Primer: Matteert, egaliseert en zorgt voor 

een (nog) langere dekking van het 
opvolgende product.

• Veil: Matteert, egaliseert, fixeert en is 
transparant.

• Gebruik bij een vettere huid onze versies 
met rijstpoeder, voor betere opname van de 
overtollig huidolie.

Andere gezicht poeders

Ingrediënten*: 
Mica, Titaandioxide, Rijstpoeder (Oryza Sativa), 

Magnesium stearaat, Zea mays, IJzeroxides
*De ingrediënten kunnen per product verschillen

Inhoud:  
Highlighter: Netto 3 gr. 

Primers: 4 gr. 
Veils: Netto 10 gr.  



100% natuurlijke ingrediënten en zonder geur-en
smaakstoffen. Geschikt voor veganisten.

Voordelen
• Onze lippen producten zijn vrij van parabenen, 

smaakstoffen en synthetische kleuren. 
• Ze hebben een verzorgende werking dankzij de 

toegevoegde vitamine E

Lip producten

Ingrediënten*: 
Organic Oils, Organic Waxes, Mica, Iron Oxides, Vitamin E. 

eventueel titanium dioxide etc.
*De ingrediënten kunnen per product verschillen. 

Bekijk de ingredienten per product op www.mineralissima.nl

Inhoud:  
Lipstick: 2 gr. 

Lipgloss: 10 gr. 



De natuurlijke oogschaduw is gemaakt van pure 
mineralen die de huid niet negatief beïnvloeden, 
zij hebben vaak nog eerder een helende werking.

Voordelen
• Onze exclusieve mascara is 100% natuurlijk en 

ruikt heerlijk.
• Zeer ruime keus uit meer dan 50 kleuren.
• Veel mensen met allergieën reageren positief op 

de oogproducten.

Let op: Is er een huidreactie? Controleer de 
ingrediënten op ‘ultramarines (blue)’

Oog producten

Ingrediënten:
De ingrediënten verschillen sterk per product. Bekijk de 

ingredienten per product op www.mineralissima.nl

Inhoud:  
Oogschaduws: 2 gr. 

Mascara: 8 ml. 



Veganistisch en superzacht: 

Onze synthetische kwasten! 


