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  Beauty
 COMES FROM WITHIN
   And with Mineralogie you can also wear it on the outside!
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miNeralogie – 100 % miNeral-makeup

Makeup-kollektionen er en direkte afspejling af 
engagementet og lysten til at tilbyde den mest 
alsidige og glamourøse makeupserie af absolut 
bedste kvalitet og dækkeevne. 

100 % rene mineraler med SpF 26
Mineralogie hylder den naturlige oprindelse bag 
makeup-produkterne og er fremstillet på 100 % 
mineraler. Indeholder ikke talkum, stivelse, mineral-
olier, farvestoffer, blegemidler og parfumestoffer. 
Produkterne er designet med din sundhed og 
skønhed i tankerne.

100 % engagement for en grøn linje
Mineralogie prioriterer miljøet. Følger dagligt en grøn 
miljø- og genbrugspolitik, fra udvikling til produktion 
og til produkterne når ud til dig. Emballagen er øko-
venlig, og er fra genbrugspapir, og der printes med 
soyablæk for at skåne miljøet. Mineralogie fortsætter 
med at udvide virksomhedens grønne initiativer. 
der testes naturligvis heller ikke på dyr. 

100 % naturligt resultat
Mineralogies naturlige farvepigmenter er inspireret af 
naturens elementer, reflekterer lyset og giver huden 
en sund og naturlig glød. Mineralogie makeup vil 
fremhæve din naturlige skønhed. 

100 % sundt for huden
Mineralogie virker direkte plejende og helende for 
huden og irriterer ikke den røde, tørre eller meget 
sarte hud. Indeholder vitaminer, mineraler og andre 
næringsstoffer. Mineralogie har markedets højste 
faktor med SPF 26, som beskytter mod solens 
skadelige stråler og mindsker fine linjer og rynker.

Mineralogie har flere fordele
•	 	 Føles	let	og	naturlig	på	huden.
•	 	 Et	dækkende	naturligt	resultat,	der	giver	huden	en	

flot og ensartet glød.
•	 	 For	optimalt	resultat	skal	der	anvendes	børster/

pensler specielt fremstillet til mineral-makeup.
•	 	 Indeholder	IKKE	parabener,	talkum,	stivelse,	

mineral-olier, farvestoffer, blegemidler og 
parfumestoffer.

•	 	 Anvender	kun	de	bedste	ingredienser	af	høj	
kvalitet.

•	 	 Super	dækkeevne	og	bruges	af	professionelle	
makeup-artister, også til TV. 

kun det bedste er godt nok
Mineralogie bruger kun de bedste ingredienser 
kombineret med markedets højeste solfaktor og 
konkurrencedygtige priser.
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  Minerals
 YOUR SKINS BEST FRIEND
 Mineralogie gives a perfect makeup and protects your skin at the same time!
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Cashmere agate Soft beige  Brown

unblemished Mineral Concealer 3 g kr. 189,-
Skjuler og renser urenheder (bumser). Det virker og du får synlige resultater ... 
Unblemished	bruges	alene	eller	under	din	foundation	om	dagen.	Alene	i	et	tykkere	lag	
om natten. Bruges kun lokalt på urenheder. Indeholder bl.a. salicylsyre og tea tree olie.

CoNCealer – perfekt teiNt
en flot makeup starter med concealer ...  
Skjuler og nedtoner områder du ønsker at dække – f.eks. ar, synlige blodkar eller  bumser. 
Lysner mørke rande under øjnene. Påfør concealer og ton ud, og læg herefter din foundation. 
Vælg altid en farve der matcher din hudtone og dernæst din foundation.

N1 N2 N3

  Minerals
 YOUR SKINS BEST FRIEND
 Mineralogie gives a perfect makeup and protects your skin at the same time!

Cream Concealer natural 3,75 ml kr. 149,-
Ultimativ dækkeevne. Cream Concealer skjuler urenheder og farveforskelle.  Vælg mellem 
3 nuancer. Påføres med pensel eller fingerspidserne. En lille smule rækker langt!

tipS & triCkSBland evt. lidt loose foundation i din concealer for at få den helt perfekte farve.
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  Love
 LIFE AND YOUR SKIN
   Keep it sort, smooth, and protected with our mineral body products!

tipS & triCkSHvis du lægger din liquid founda-tion under din loose foundation får du et mere dækkende men stadig naturligt resultat.
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loose Mineral Foundations SpF 26 9 g kr. 299,- 
Se farverne i nedenstående skema og få hjælp af din 
Mineralogie-forhandler til valg af den rigtige farve.

loose Mineral Foundation dispenser 7 g kr. 459,-. 
Genial 2-i-1 produkt. Loose foundation og pensel i perfekt emballage lige til at have i tasken. 
Farver i Dispenser er markeret med * i skemaet

refill til dispenser 9 g kr. 299,-
Tænk på miljøet og spar både på emballage og penge på samme tid. Refill  påfyldes 
dispenseren. Fås i samme farver som ovenstående dispenser. 

ivory

light *

cashmere *

agate *

porcelain *

soft 
beige *

golden 
sand *

 
brown 
sugar *

wheat *

deep

chestnut

classic 
tan *

honey 
bronze *

toffee

dune 

latte

mocha

fair *

medium

rose 
beige *

neutral
(Rosa/gylden	hudtone)

kold tone
(Rosa hudtone)

miNeral fouNDatioN
fåS i looSe Spf 26, DiSpeNSer Spf 26, 
preSSeD og liquiD
Mineral foundation adskiller sig fra traditionel foundation ved, at den plejer 
og	beskytter	huden	uden	at	tilstoppe	og	indeholder	A-	og	E-vitaminer,	som	
beskytter	huden	mod	ældning.	Mineralogie	indeholder	IKKE	parabener,	talkum,	
stivelse, mineral-olier, farvestoffer, blegemidler og parfumestoffer. Forskøn og 
beskyt på samme tid.

Mineral foundation reagerer på varmen i huden, så ønsker du et mere dækkende resultat, vent et 
par minutter og gentag evt. påføring.  Påfør lidt af gangen, indtil du har den ønskede dækning. Du 
bestemmer selv dækkeevnen. Mineral foundation føles let på huden og du mærker slet ikke, at du har 
foundation på. Du vil aldrig føle eller se „malet“ ud, uanset hvor meget du påfører. 

Loose Mineral Foundation med SPF 26 er absolut en af Mineralogies stjerneprodukter og findes også 
som Dispenser og i refill til Dispenser. Loose Mineral Foundation tilfredsstiller alles behov fra et let og 
naturligt look til et dækkende aften-look. 

Loose Mineral Foundation påføres med en kabuki børste, dome brush eller deluxe brush (se side 21). Påføres jævnt i både op- og nedadgående 
bevægelser	i	hele	ansigtet.	Afslut	med	at	føre	børsten	i	nedadgående	bevægelser.	Påfør	flere	gange	for	et	mere	dækkende	resultat.	

Lad din Mineralogie-forhandler hjælpe dig med at finde den farve der passer til din hud. 

varM
(Gylden hudtone)

oliven
(Mørk/gylden	hudtone)

farver i Dispenser er markeret med *
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medium dunelattedeep

light cashmere agateporcelain

soft beige

pressed Mineral Foundation 9 g kr. 299,-
Pressed Mineral Foundation, lige til at have med i tasken. Pressede mineraler med 
sød mandelolie. Giver en mere kompakt dækkeevne end loose og liquid. Påføres med 
kabuki,	dome	eller	deluxe	blush	brush	(se	side	21).	Kommer	med	spejl.	
Fås også som refill til kr. 239,-

liquid Mineral Hydration 30 ml kr. 359,-
Liquid Foudation er en flydende foundation rig på mineraler, vitaminer og 
essentielle olier. Lette, transparente farver, der fugter, beskytter og giver en 
ensartet hudtone og holder huden strålende hele dagen.

Påføres i ansigtet med Foundation Blending Brush eller fingrene. Til den 
tørre hud, giver den fugt og en mere ensartet hudtone. Forsegl med Loose 
Foundation eller Matte Finishing Powder, så makeuppen holde hele dagen.

light

classic tanagate

fair

chestnut

rose beigesoft beige

honey bronze

cashmere

brown sugar

porcelain

golden sand

clear light golden sand

Mineral Face & Body Block SpF 30 dispenser 7 g kr. 459,-
Beskyt dig hele dagen mod solens skadelige ståler. Børste og produkt i et 
produkt der gør den nem at have med i tasken og nem at bruge, og giver 
ultimativ solbeskyttelse i pulverform. Holder huden kølig, mat og tør, uden 
nogen tung og klistret følelse, som man kender fra flydende solfilter.  
Brug den ovenpå din creme eller foundation og gerne flere 
gange	om	dagen	for	optimal	solbeskyttelse.	Kan	bruges	til	alle	
hudtyper, også til børn. Vælg mellem 3 farver. 

brown sugar
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Face primer 15 g kr. 269,-
Fundamentet for en flot og holdbar makeup 
starter her. Minimerer porerne, forfiner linjer og 
gør hudtonen mere ensartet alt imens ansigtet 
efterlades med en silkeglat finish. Påføres ansigtet 
inden makeuppen. 

matte clear
loose

clear tinted
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loose Matte Finishing powder 5 g kr. 189,-
pressed invisibly Matte powder 9 g kr. 299,-
pressed refill kr. 239,-
Våbnet mod den skinnende og fedtede hud ...
Opsuger overskydende fedtstof fra huden og giver 
huden	en	flot	supermat	finish.	Kan	bruges	alene,	før	
eller ovenpå foundation i løbet af dagen. Pålægges 
med Dome eller Delux pensler (se side 21). 

Skin Spritz 30 g kr. 139,-
Brug denne mist i ansigtet for at 
„sætte“ din makeup, så den holder 
bedre. Fugter tør hud, og giver træt 
hud en hurtig „opstrammer“. 

Skin Spritz indeholder 84 vitaminer,  
mineraler og essentielle olier. 
Sprayes direkte på ansigtet eller 
ovenpå makeuppen.

matte cool
loose

matte warm
loose

invisibly 
matte

pressed

SpeCial proDukter aNSigt



Colorfull
 MAKES YOU GLOW
   Make your skin soft or glowing with our blush, broncer & radiance!



rose sterling

Sunswept

kulør på tilværelSeN 
– fremHæv meD farve 

Blush i rene mineraler der føles let på huden.  Fremhæv og 
få mere glød til ansigtet. Blot en smule giver et friskere 
og intens look. 

Brug	dem	også	som	øjenskygge.	Alle	farver	kan	
bruges alene eller mixes til din helt egen farve.

Vælg imellem to typer emballage.

tourmaline
shimmer

temptation
shimmer

port apricot toast

Bronzer loose 5 g kr. 189,- 
Få et smukt solgyldent look. Brug den ovenpå foundation eller 
alene som blush. Bronzer er uundværlig året rundt ...

Bronzer pressed 9 g kr. 299,- 
Bronzer pressed refill 9 g kr. 239,-
Genialt til tasken til at opfriske i løbet af dagen. Bronzer tilfører 
huden varme og glød, og giver et friskt udseende.

radiance loose 5 g kr. 189,-
radiance dispenser 7 g kr. 459,-
Fremhæv dine bedste sider ved at påføre 
glimtende, metalliske lysstrejf. Hightlight med 
radiance bløde nuancer på kroppen såvel som i 
ansigtet. Vælg mellem loose og dispenser.

twilight 
+ i dispenser

pink sand 
+ i dispenser

honey bronze 
+ i dispenser

11

Blush loose 5 g jar kr. 189,-
Fremhæv kindbenene og giv glød til ansigtet.  Tilføj kulør 
til ansigtet med eller uden glimmer.  Vælg mellem 8 farver.

indian 
Summer

Sunglow

Dark tan 
matte

breathless
+ i Dispenser

pink sand 
shimmer

+ i Dispenser Blush loose dispenser 7 g kr. 459,-
Genialt 2-i-1 produkt. Blush og pensel i perfekt 
emballage lige til at have i tasken. 

apricot toast

starlet nectar lust

innocence
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Intense
 AND CAPTIVATING EYES
   Our eye makeup products enhance the natural beauty of tour eyes!
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eye liner kr. 79,-
Uanset om du vil have et intenst, smoky, dramatisk eller blidt udseende vil du have glæde af denne Eye 
Liner. Jojobaolie og mineral-pigmenter gør at Mineralogies Eye Liner er blød og holder længe.

perfect lash 7 g kr. 149,-
Så bliver det ikke nemmere ... Mascaraen der gør det 
hele. Giver farve, adskiller vipperne og fremhæver 
dem uden at smitte af eller drysse. Mascaraen 
påføres fra roden af øjenvipperne og opad i zigzag-
bevægelser. For et mere intenst og dramatisk look 
gentag to til tre gange. 

brown

black

clear

slate midnight jet black iris dark suede coal cafe brunette

Brow powder 2 g kr. 149,-
Indram og fremhæv sjælens spejl ... Brow 
Powder fremhæver diskret eller dramatisk dine 
bryn og giver dit ansigtet karakter. Påføres med 
Angle	Shading	Brush	mod	hårerne	og	fiksér	med	
Brush-On- Brow Gel.

Brush-on Brow gel 3 g kr. 129,- 
Prikken over i’et. Fuldender og definerer brynene. 
Tranparent	gelé	som	former	og	holder	hårene	på	
plads.	Børsten	redes	gennem	brynene,	så	geléen	
fordeles. Bruges alene eller efter Brow Powder. Et 
produkt du hurtigt bliver afhængig af ...

Mascara, Water resistant 7 g kr. 159,-
Vandafvisende mascara der er genial, hvis dine øjne 
løber i vand, du er typen der græder ved bryllupper 
eller du skal på badeferie. Mascaraen påføres fra 
roden af øjenvipperne og opad i zigzag-bevægelser. 
For et mere intenst og dramatisk look gentag to til 
tre gange. 

black

blonde super jet
black

brunette shades of 
grey



 New
HAS NEVER LOOKED SO GOOD

tipS & triCkSalle mineralogies øjenskygger bliver mere intense og dybere i farven, hvis du lægger dem på med en våd pensel. kan på den måde også bruges som flydende eye liner.
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Smukke øjNe kaN Sige 
mere eND 1000 orD ...
 

Top kvalitets-øjenskygger med en farvepigmentering der ikke er set før i mineralmakeup.  
 
Få et fantastisk look, hvad enten du ønsker et naturligt eller dramatisk look. Vælg mellem 49 farver (med eller 
uden glimmer), der holder hele dagen. Se guide og trin for trin på side 24-25. Vælg mellem loose eller pressed. 

loose Mineral Shadow 2 g kr. 149,-
Denne	vibrerende	farvekollektion	findes	med	glimmer	og	mat	finish.	Kombiner	farver	for	at	skabe	en	visuel	
effekt, der ikke forsvinder. 

copper
shimmer

jade
shimmer

bone matte

sunkissed
shimmer

brunette
matte

blue slate
matte

dark suede
matte

envy
shimmer

sand  
matte

peacock
shimmer

vanilla 
matte

mahogany
matte

stardust
shimmer

emerald
shimmer

sparkle  
shimmer

bronze
shimmer

super jet black
matte

velvet
shimmer

opal
shimmer

winter
shimmer

eggplant
matte

peaches
n’ cream
shimmer

misty moss
shimmer

lavender splash  
shimmer

Bronze 
espresso
shimmer

nightlife
shimmer

red violet
shimmer

coco ice
shimmer

gold 
shimmer

kiss me 
shimmer

mamalade 
shimmer
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mocha rose
matte

putty
matte

mink 
matte

fern 
matte

mauve 
matte

midnight 
matte

dazzle
shimmer



Pressed
 TO PERFECTION 
   Quad and Pressed Mineral Compact in new fantastic colors!

tipS & triCkSHusk at lyst fremhæver og gør  større, hvor mørkt mindsker og  trækker tilbage.



pressed Shadow 2 g pr. stk. kr. 149,-

Shadow Compack 4 x 2 g kr. 399,- spar kr. 197,-
refill kr. 99,-
tomt etui kr. 79,-
4 x de populæreste singles i komplementerende nuancer.  

frost fusion

sultrymetallic 

Dramatic Q1

cream

chocolat

black velvet

mango

storm metallic

frost

lustre mimepoise

sultry

cameo

mango

poise

fusion luminous

vintage

vixen

Champagne

mulberry

preSSeD SHaDow

Kompakt	øjenskygger	af	mineraler	og	fugtbevarende	ingredienser,	som	
virker plejende og giver super holdbarhed. 

Påføres	og	blendes	på	øjenlåget	med	øjenskyggepensel.	Kan	også	
bruges som refill til æske med 4 farver.

lustre

poise

cameo

vintage

Shades of Brown Q2 Spring Look Q3

17

glam

Fall Look Q4

wheat

plum

Cameo

Navy
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Smooth
 AND LUSCIOUS LIPS
   Mineralogie lipsticks and lip liners make your lips irresistable!

tipS & triCkSDup evt. overskydende læbestift eller lip gloss af med en kleenex, så undgår du læbestift på tænderne.
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parfait pink
sapphire

natural lipstick 5,2 ml kr. 149,-
Læbestift fuld af farverige pigmenter og antioxidanter. Føles som 
ren luksus på læberne. Bivoks og nøddesmør gør læberne bløde 
og bivoks og sød mandelolie plejer, beskytter og blødgører,  og 
pebermynte giver en frisk fornemmelse.

natural lip gloss 3,75 ml kr. 149,-
Transparente farver der fugter læberne. Giver en flot glans uden at klistre. Påføres direkte 
på læberne, over din Lip Liner for et længerevarende resultat eller over din læbestift for flot 
glans. Mandelolie og jojobaolie virker plejende på læberne. 

kiss me ruby
rose

strawberry
fields

heather
pink

neutral

fire opal

natural lip liner 1,2 g kr. 79,-
Indram og fremhæv dine læber. Læbestiften eller 
glossen holder meget bedre med dette enkle trick. 
Tegn læberne op med din Lip Liner, og kom læbestift 
eller lip gloss over. Indeholder bl.a. helende jojobaolie 
og plejende sheasmør. 

peach 
shimmer

pink pout wink of
an eye

jamaican
me crazy

rosa rosacharisma amber rose

barely there dew kissgingerbread posy

tip:
tegn rundt om læbekanten 

med lip lineren. Hvis læberne 
er meget smalle, tegnes lige 

uden for kanten 

soft plum pink sand parfait

autumn
gold

antique
pearls

goddess mocha
rose

pink
sand

shell

stardustpeaches n’ cream

baby love

blushing

champagne

icon raspberry wine

teakwood teracotta rose



ekStrauDStyr

professionel pensel 
pung kr. 325,-

eye Makeup remover kr. 195,-
Oliefri øjenmakeupfjerner der blidt 
og effektivt fjerner makeup omkring 
øjenområdet. Efterlader øjenområdet 
friskt	og	revitaliseret.	Kommer	i	genial,	
nem og praktisk pumpe-beholder. 

Sharpener, 
blyantspidser kr. 79,-
Spids altid før brug, så er det 
meget nemmere at pålægge 
eye- eller lipliner. God og 
praktisk blyantspidser der 
ikke sviner.

eye lash Curler kr. 119,-
Bambi-øjne. Buer øjenvipper 
opad, så de syner længere.

Brush Cleaner kr. 149,-
Hold dine pensler og børster 
rene med Brush Cleaner. 
Sprøjt væsken på en kleenex 
og tør penslen eller børsten af 
i kleenexen hver gang den har 
været i brug.

Makeup Wipes kr. 129,-
Det bliver ikke nemmere. 24 store, hurtige, praktiske 
og effektive makeup-fjerner-servietter i 100 % bomuld. 
Brug dem til at fjerne makeup med eller til at friske 
ansigtet op efter du har dyrket sport.
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Makeup taske kr. 125,-



FoTo	lAv

kabuki Brush  
kr. 199,-
kvalitetsbørste lavet på 
super bløde syntetiske 
hår, som giver en flot 
dækkende effekt.

dome Brush  
kr. 399,-
den ultimative luksus-
børste med ekstra bløde 
naturhår, skaber perfekt 
dækevene og bruges til 
mineral foundation.

delux Brush  
kr. 289,-
Stor blød blush børste, 
som sikrer en ensartet 
påføring. kan også  
bruges til mineral 
foundation.

Blending Foundation 
Brush kr. 169,-
Syntetisk hår, som giver 
maksimal dækkeevne. de 
meget tætte hår, sikrer en 
perfekt dækning. Bruges 
til foundation og concealer.

angle Brush 
kr. 109,-
perfekt størrelse til at 
lægge blush med. Brug 
den også til at blende 
din øjenskygge med. 
giver kontur til ansigtet.

Blending Brush  
kr. 119,-
Stor, lækker og blød 
pensel til at highlighte 
øjenskygger, eller til 
at tone overgange fra 
øjenskyggerne. 

Shadow Brush  
kr. 119,-
Blød pensel der giver 
en blød overgang af 
øjenskyggen. nem 
at arbejde med og 
skyggen lægger sig 
jævnt og ensartet.

Mascara Fan Brush 
kr. 229,-
Bruges til mascara. kom 
mascara på den ene 
side af børsten og stryg 
børsten gennem dine 
vippehår, først nedad 
og så opad.

Square detail 
Brush kr. 129,-
en flad og præcis pensel. 
Fremhæv detaljerne i 
øjenskyggen eller som 
liner under øjet. Fantastisk 
til smoky eyes.

angle Shading 
Brush kr. 79,-
Stive hår, som sikrer 
perfekt pålægning af 
eyeliner og fremhæver 
brynene på en naturlig 
måde. Bruges med Brow 
powder eller Shadow.

lip Brush  
kr. 99,-
det lille penselhoved 
af syntetiske hår, sikrer 
ensartet farve på 
læberne.

Brush travel kit
kr. 239,-
Sæt med 5 pensler.

BørSter & peNSler 
Professionelle pensler giver et professionelt og flot resultat. Penslerne er designet for at give en nem og 
præcis	arbejdsgang.	Penslerne	er	lavet	af	de	blødeste	egern-hår	(bortset	fra	Kabuki,	Foundation	Blending-	og	
Lip Brush der er lavet af syntetiske hår).

21

Makeup taske kr. 125,-
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Dag-makeup

afteN-makeup

triN for triN: 
everyday smoky eyes

ansigt Øjne læber
face primer Clear Brow powder Super 

jet Black
lip liner Heather 
pink

Natural Cream 
Concealer N2

Brush-on gel Clear lipstick pink pout

powder foundation 
golden Sand

pressed Shadow i: 
frost, lustre og Sultry

Blush Breathless perfect lash Black

ansigt Øjne læber
face primer Clear Brow powder Blonde lip liner Neutral

loose Concealer C1 Brush-on gel Clear lip gloss god-
dess

powder foundation 
porcelain

Shadow Compack 
Shades of Brown

Blush Breathless perfect lash Brow

ansigt Øjne læber
face primer Clear Brow powder Super 

jet Black
lip liner Heather 
pink

Natural Cream 
Concealer N1

Brush-on gel Clear lipstick pink pout

powder foundation 
medium

pressed Shadow 
i: frost, Storm og 
metallic

Blush pink Sand perfect lash Black
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DiNe perSoNlige farver
produkt  Farve

Concealer

Cream Concealer

Unblemished Concealer

Foundation 

Loose Mineral SPF 26

Powder Foundation

Liquid Hydration 

Mineral Powder Foundation 

Pressed Mineral Foundation

Face & Body SPF 30 Dispenser

Specialprodukter 

Skin Spritz

Face Primer

Matte Finishing Powder

produkt  Farve

Farve & kulør 

Radiance

Bronzer

Blush

læber 

natural Lipstick

natural Lip Gloss

natural Lip Liner

Øjne 

Brow Powder

Brush-on Brow Gel

Loose Shadow

Pressed Shadow

Shadow Compack

Eye Liner 

Mascara

din Mineralogie ForHandler
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