
 نباتیة لوك إتالجدیدة الساس األشركة كات فون دي بیوتي تطلق بودرة 

 إتقان طبیعي ال شائبة فیه، بسرعة.

 

أصبحت مجموعة بودرة األساس للوجه التي تعتبر  --/  2019كانون الثاني/ینایر،  29سان فرانسیسكو، 

النباتیة التركیب والخالیة من و  الفائق،كات فون دي بیوتي، والتي تتسم باألداء بین منتجات األكثر مبیعا من  

حتى أفضل بإطالقها بودرة األساس الجدیدة لوك إت: بودرة أساس سریعة، ، Lock-Itالقسوة، لوك إت، 

 تدوم لفترة طویلة جدا.التي سریعة التلطیخ الكاملة التغطیة تحدث تأثیرات  

 :متعدد القنوات التفاعلي هناإطلع على البیان الصحفي 

یمكن استخدام هذه التركیبة المخملّیة الناعمة لوحدها  -ساس بنفس الطریقة المسحوق األأبًدا إلى  يتنظر لن 

 .لوجه ال تشوبه شائبة بشكل طبیعي أو یمكن وضعه فوق أي أساس لتحقیق الكمال المطلق

أحمر من  يدنبمظهر معتتألأل  یمكن تعبئتها أكثر من مرة جذابةصغیرة في علبة هذه البودرة أتي توٕاذ 

إلیه! یخفي  ینذه التركیبة المثالیة في أي مكان تذهبوضع هو  هافي عرضه ینترغببحیث أنك س –الداخل 

ومضغوًطا  أمظهًرا مطف -يوهو معدن طین-في حین یضفي الكاولین ، عیوبالمستخلص مسحوق األرز 

 .لذا فهو یعمل بسالسة على جمیع أنواع البشرة، بدون تجفیف

لوًنا تم تطویرها لتالئم مجموعة متنوعة من األلوان والنغمات التي  26تقدم مجموعة بودرة األساس لوك إت 

 الغني. عمیقبین المعتدل إلى التمتد 

عبر  2019مارس آذار/في الشرق األوسط في  بودرة األساس لوك إت من كات فون دي بیوتي ستتوفر 

 سیفورا. وفي متاجر Sephora.com و Katvondbeauty.com اإلنترنت على موقع

 

#Vegan!  ن وهذا یعني أ -الحیوانات من منتجات من الحب ولیس كات فون دي بیوتي  یتكون ماكیاج

 من القسوة إلى األبد. یمكنك مشاركة مظهرك والعثور على المزیدیة ٪ وخال100منتجاتنا هي منتجات نباتیة 

 .KatVonDBeauty.com ،@KatVonDBeauty ،#KatVonDBeauty ،#LockItPowderFoundationمن اإللهام على 

 حول كات فون دي بیوتي



أن تخلقي من دون مساومة، بماكیاجنا طویل االستدامة، عالي األصباغ، من تمكنك كات فون دي بیوتي 

 النباتي والخالي تماما من القسوة.

التي تتمیز بمنتجاتها األساسیة -دي، فإن ماركة الماكیاج  من قبل كات فون 2008العام وٕاذ أنشئت في 

تتخصص في  –وبودرة لوك إت األساسیة  والفائزة بالجوائز مثل مخطط الوشم وأحمر الشفاه السائل المستدام

التي تصنع بحب، ولیس بالمنتجات الحیوانیة. واآلن بات بوسع مستعملي  منتجات الجمال العالیة األداء

ل ومحبي الحیوان اتخاذ خیارات عاطفیة من دون التضحیة باألصباغ الجریئة والمیاكیاج منتجات الجما

 المستدام. 

یتم توزیع العالمة ا. !) عالمیال زالت الجوائز تتوالىجائزة (و  100بأكثر من  زت كات فون دي بیوتي فا

ركا الالتینیة وأوروبا وجنوب شرق آسیا وأسترالیا والشرق یركا الشمالیة وأمیدولة عبر أم 36التجاریة في 

إنساید، وجیسي سیفورا وسیفورا محالت حصرًیا في  -األوسط وٕاسكندنافیا وروسیا والمملكة المتحدة وأیرلندا 

 omwww.katvondbeauty.c.دبنهامز وعلى موقع: بیني، و 

 ASHA@THEQODE.COM ،+971 50 9020582االتصال: آشا ییسوداس، ذي كیو أو دي إي، 

 

http://www.katvondbeauty.com/
mailto:ASHA@THEQODE.COM

