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A bambusz szepsege kivul
A bambusz hatekonysaga belul

*kivétel a szemceruzák (ECO certified) és a körömlakkok.
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Az első utántölthető sminkmárka, 100% természetes 
eredetű és vegán öszetevőkkel, Ecocert

organikus minősítéssel. 
Fedezze fel az organikus ZAO sminkcsaládot!
A ZAO sminkcsalád tiszta, 100% természetes összetevőivel gondoskodik a bőr 
szépségéről és egészségéről. Természetes színek, finom textúrák, kényelmes és 
tartós viselet, ökotudatos bambusz csomagolás.

Fenntartható
Az innovatív utántölthető rendszernek köszönhetően a sminkcsalád minden tagja 
gazdaságos és környezetbarát. Az utántöltők segítségével a termékek egyszerűen 
pótolhatók, míg a bambusz tokok a végtelenségig újrahasználhatók.

Etikus és felelosségteljes
A ZAO tiszteli a bőrt és a környezetet.
- 100% természetes összetevők
- Ecocert organikus minősítés* - Cosmebio
- Vegan Society minősítés
- Cruelty Free minősítés
- Slow Cosmetic minősítés
- Nem tartalmaz petrolkémiai eredetű összetevőket, sem tartósítószereket,
   sem nanorészecskéket

*kivéve a szemceruzák (ECO certified) és a körömlakkok. 
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Olíva szkvalén: Az olívaolajból kinyert növényi szkvalén szerkezete 
nagyon hasonlít az emberi bőrben természetesen megtalálható 
lipidekhez. Ezen felül bőrpuhító tulajdonságú, így ideális aktív 
kozmetikai hatóanyag. Erős védőréteget képez a bőrön, puhítja és 
megvédi a kiszáradástól.

A katalógusban feltüntetett árnyalatok nyomdatechnikai okok miatt kissé eltérhetnek a termékek valós színétől.

A ZAO termékek formulái kizárólag természetes összetevőket tartalmaznak, növényi 
olajokat, viaszokat, növény kivonatokat szintetikus tartósítószerek és szintetikus 
illatanyag hozzáadása nélkül. A termékek megalkotásánál előnyben részesítettük az 
organikus gazdálkodásból származó összetevőket. Színezésre kizárólag természetes 
ásványi vagy növényi pigmenteket használunk. Az összetevőket speciális tulajdonságaik 
szerint úgy válogattuk össze, hogy a smink a lehető legjobb legyen pigmentáltság, 
tartósság, textúra tekintetében, miközben finoman ápolja is a bőrt.

Néhány aktív összetevő:

Bambusz: A ZAO márka legfontosabb összetevője. A termékekben 
megtalálható hidrolátum, bambusz szár por és rizóma olaj formájában 
egyaránt. A bambusz igen nagy mennyiségben tartalmaz kovasavat, ami 
hatékony külső forrás a bőr rugalmasságának fenntartásához.

Sheavaj: Zsírsavakban gazdag összetétele miatt rendkívül jó hidratáló 
és bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkezik. Gyorsítja a sebgyógyulást, 
megvéd a káros UV-sugaraktól és megnyugtatja a bőrt.

Gumirábikum: A gumiarábikum, vagy másnéven arabmézga az 
acacia senegal nevű akáciafajtából kinyert gumiszerű folyadék, amely 
kötőanyagként használva a ZAO szempillaspirálok és szemhéjtusok 
tartósságát garantálja.

Rizspor: A rizspor az egyik legrégebben ismert kozmetikai összetevő, 
nagyon kellemes, puha érzetet ad a bőrnek és szabályozza a 
faggyútermelést anélkül, hogy eltömítené a pórusokat, hatékonyan 
mattítja a bőrt.

Ricinusolaj: A ricinusolaj szépítő hatását már az ókorban is jól ismer- 
ték. Speciális zsírsavat tartalmaz, mely bőrlágyító hatásának köszön-
hetően puhává és bársonyossá varázsolja a bőrt. Hidratáló tulajdonsága 
növeli a bőr nedvességtartalmát.

Ezüstpor: Megtalálható a ZAO összes termékében (kivéve ceruzák). 
A tiszta ezüst antibakteriális, természetes fertőtlenítő  tulajdonságainak 
köszönhetően természetes tartósítószerként funkcionál.

100% természetes összetevok
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750750 Sublim’ Soft báziskrém
Jojobaolajban gazdag primer, mely 
hidratál és megvédi a bőrt a káros külső 
hatásoktól. A smink felvitele előtt az 
egységes arcbőr eléréséhez használjuk.  
Hosszan tartó, stabil sminket biztosít 
egész napra.

Könnyű textúrájának köszönhetően a 
folyékony alapozó egyszerűen felvihető 
és tökéletes fedést biztosít egész nap. 
Kovasavban gazdag bambusz hidrolátum 
mellett organikus édesmandula olajat és 
organikus sheavajat is tartalmaz. Ezek az 
értékes összetevők biztosítják a bőr megfelelő 
hidratálását.

Kompakt alapozó
Krémes, tökéletesen fedő alapozó púderes finissel, mely egy 
vizes szivaccsal egyszerűen felvihető. Organikus bambuszpor 
és organikus bambusz rizóma kivonatnak köszönhetően 
hidratálja és regenerálja az arcbőrt.

Ásványi
selyempor
alapozó
A por alapozó, rendkívül jó fedést biztosít, mattítja és egységesíti 
a bőrt. Organikus rizsport tartalmaz. Minden bőrtípusra, érzékeny 
bőrre is ajánlott.

Folyékony alapozó

Kisimítja és mattítja az arcbőrt, puha, bár- 
sonyos tapintást biztosít, miközben látványo-
san elfedi az apróbb bőrhibákat és a tágabb 
pórusokat. Kovasavban gazdag formulája 
bambusz kivonatot tartalmaz.

utántöltő

700 Smink elokészíto krém
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Árnyékoló alapozóKorrektor

A bronzosító ideális az arcforma kiemelésére, 
kontúrozására, valamint nélkülözhetetlen a 
ragyogó napbarnított arcszín eléréséhez.

Kovasavban gazdag bambuszpor tartalmának 
köszönhetően a kompakt púder egységes, sima 
és matt arcbőrt biztosít.

A pirosító egészséges, természetesen üde színt 
biztosít az arcnak, ezért a smink elengedhetetlen 
befejező lépése. A highlighter selymes ragyogásával 

kiemeli az arcvonásokat, a termé- 
szetes arcszínt még élénkebbé és 
sugárzóbbá teszi.

Kompakt pirosító
Fénykiemelo púder

Kompakt púder

Ásványi bronzosító púder

Természetes fedésével segít a bőrhibák és a szem 
alatti karikák eltüntetésében. Organikus bambusz 
kivonattal óvja és regenerálja a bőrt.

Kiemeli a bőr ragyogását, elfedi a 
sötét karikákat és a fáradtság jeleit. 
Bambusz hidrolátumot tartalmazó 
formulája hidratálja és regenerálja 
a bőrt. 
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259Szemhéj 
elokészíto

Szemhéjpúder
100%-ban természetes szemhéj- 
púderek finom textúrákkal, intenzív 
színekkel, matt és gyöngyház 
árnyalatokban.

Gyöngyház szemhéjpúder

Matt szemhéjpúder

Kifejezetten a szemhéjra fejlesztett krémes 
alapozó, mely egységes bőrfelületet ad 
és fokozza a szemhéjpúderek tapadását, 
tartósságát. Organikus karnauba viasszal 
gazdagított formulája ápolja és védi a bőrt.

A ZAO ceruzák lehetővé teszik az  egyszerű és 
pontos kontúrokat anélkül, hogy a szem körüli 
érzékeny bőrfelület sérülne vagy húzódna. 
Organikus sheavajjal készül, így nyugtatja és 
hidratálja a bőrt.

Multifunkciós ceruza –
szem / száj / szemöldök

utántöltő
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A szemöldök tökéletes formázásához. 
Talkummentes, mikronizált bambuszport 
tartalmaz.

712 Duo szemöldök ecset

Blond Ash Brown

Szemöldök por

Szemhéjtus – ecset / filc

Dúsító szempillaspirál

Aloe vera szempillaspirál

Az organikus, folyékony szemhéjtusok intenzív 
színeikkel hangsúlyozzák a tekintetet. Akár az 
ecsetes, akár a filc hegyű változattal precíz, pontos 
tusvonalat lehet húzni, mely  egész nap tartós 
marad.

Az aloe vera szempillaspirál garantálja 
a dús és intenzív pillákat. Tartós és 
kényelmes viselet egész nap. Különleges 
formulájának és az applikátor formájának 
köszönhetően minden egyes pillát precízen 
és egyenletesen befed. Organikus aloe 
verával és ricinusolajjal erősíti és táplálja 
a szempillákat. Érzékeny szemre és 
kontaktlencsét viselőknek is ajánlott.

A dúsító szempillaspirál sűrű és dús pillákat 
varázsol, extra volument és intenzitást ad 
a tekintetnek. A spirál különleges hajlított 
formája lehetővé teszi, hogy a festék 
védőrétegként körülölelje a szempillákat. 
Organikus avokádó olajat tartalmaz, mely 
gyengéden ápolja a pillákat. Érzékeny 
szemre és kontaktlencsét viselőknek is 
ajánlott.

utántöltő
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Rúzs
Értékes növényi összetevők: barackmagolaj, karnaubaviasz, 
sheavaj alkotják a ZAO rúzsokat. Tartósak, miközben hidratálják 
és megvédik az ajkakat a külső  hatásoktól. Gyöngyház, matt és 
‘Soft Touch’ matt árnyalatokban elérhetők.

Matt rúzs

Gyöngyház

Soft Touch matt rúzs

Folyékony ajakbalzsam

Ajakradír

Ajakápoló olaj

A ZAO ajakradír organikus rizsport tartalmaz, 
mely gyengéden távolítja el az elhalt 
hámsejteket. Az organikus ricinusolaj és 
organikus karnaubaviasz pedig hidratálja és 
bársonyossá varázsolja az ajkakat.

100%-ban növényi formula, 
mely organikus argánolajat, 
avokádó olajat és sheavajat 
tartalmaz. Ápolja, hidratálja 
és puhává varázsolja az ajkak 
érzékeny bőrét.

Organikus ricinusolajjal 
és organikus kókuszolajjal 
megvédi az érzékeny bőrt  
a környezeti hatásoktól és 
puha, bársonyos ajkakat 
biztosít.

Utántöltő
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A ZAO szájfény ragyogóan csillogó,  
dús ajkakat varázsol, miközben 
organikus kakaóvaj tartalmának 
köszönhetően ápol és hidratál.

A ZAO folyékony rúzs kombinálja a rúzsok 
intenzitását a szájfények csillogásával, 
miközben barackmagolajjal gazdagított 
formulája hidratálja és ragyogóvá 
varázsolja az ajkakat.

Szájfény Folyékony rúzs

Körömlakk
A ZAO körömlakkok vegán minősítésűek és ”10 mentesek” - azaz, nem tartalmazzák 
a 10 legkárosabb körömlakk összetevőt, melyek a következők: toluene, formaldehid, 
dibutil ftalát, formaldehid gyanta, parabének, xylene, kámfor, gyanta, styrene és 
benzophenone.  Kovasavban gazdag
formulájának köszönhetően
erősíti és ápolja
a körmöket.
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A jó minőségű ecsetek nélkülözhetetlenek a smink elkészítéséhez, ezért a ZAO kifejlesztette 
professzionális ecset kollekcióját. Az ecsetek nyele bambusz, míg a puha és finom szálak az 
elkötelezett állatvédelem miatt szintetikusak.

A ZAO megalkotta az organikus körömlakk lemosót, valamint a sminkeltávolító és arctisztító 
kollekciót. A három arctisztító minden bőrtípusra használható és ajánlott a mindennapi 
szépségápoláshoz.
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Kiegészítok

Szivacs
156750

Utántölthető 
bambusz tok

156760

Bambusz tükör
156770

Púder pamacs 
156751

XL bambusz tok
156762

Hegyező
156761

Yin & Yang 
nesszeszer

157004



Kizárólagos magyarországi képviselet:
Blueberry-Cosmetics Kft.

Mintabolt:
1134 Budapest, Csángó u. 8.

Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök 10:00 - 18:00

Péntek 10:00 - 14:00
Tel: +36-30-477-3115

www.blueberry-cosmetics.hu

155150UK


