www.citadina.ro - Top 40 fonduri de ten cu putere maxima de acoperire
Nume Brand

Tip de ten

Plusuri

Minusuri

Atelier Paris Gel

Mixt, Gras

Acoperire si rezistenta wow
Finish mat
Nu are miros
Rezistent la apa, transpira:e, transfer
Cruelty Free

Brandul este des:nat makeup ar:s:lor
Potrivit doar pentru uz profesional, are o textura speciala de
gel tare, nu este usor de folosit nici macar de catre
profesionis: si nici nu este recomandat pentru uz zilnic
Are nevoie de un demachiant special si de un diluant pentru
a se putea lucra cu el

Double Wear
Maximum Cover
Camouﬂage for face
and body Estee
Lauder

Gras

Rezistenta buna
Acoperire extrema, inclusiv a tatuajelor
Nu are miros

Dermacol

Mixt, Gras

Acoperire extrema, chiar si pentru tatuaje
Nu are miros
Cruelty Free

KVD Vegan Beauty

Normal, Mixt, Gras

Acoperire excelenta, acopera inclusiv tatuajele
Finish mat
Rezistenta excelenta
Nu are miros
Vegan, Cruelty Free

Atelier Paris
Waterproof

Normal, Mixt, Gras

Kryolan

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Sensibil

Acoperire excelenta, acopera inclusiv tatuajele
Finish mat
Rezistenta excelenta
Nu are miros
Rezistent la apa
Cruelty Free
Potrivit tuturor :ourilor de ten
HD
Nu are miros
Acoperire extrema
Cer:ﬁcare ECARF(poate ﬁ folosit de persoane cu tenul sensibil)
Cruelty Free

Textura groasa, accentueaza porii dilata:
Datorita texturii groase, nu e recomandat sa ﬁe folosit zilnic
Nu are multe nuante
Nu e Cruelty Free
Textura groasa, accentueaza porii dilata:
Rezistenta este medie spre mica, rezista, in medie, cam 5-8
ore pe ten
Textura mai groasa, poate accentua porii
Nu este recomandat sa se aplice pe zone uscate, pentru ca le
va eviden:a

Brandul este des:nat makeup ar:s:lor
Potrivit doar pentru uz profesional, are o textura groasa, nu
este usor de folosit si nici nu este recomandat pentru uz
zilnic
Este un brand specializat pe machiajele TV, sedinte photo,
video si efecte speciale, cu ajutorul caruia po: crea efecte si
machiaje superbe, insa doar in mainile unor profesionis:
Nu este potrivit pentru machiajul zilnic, la lumina naturala
ﬁind incarcat
Textura mai groasa, poate accentua porii
Nu este recomandat sa se aplice pe zone uscate, pentru ca le
va eviden:a
Pentru ca are o acoperire atat de mare, trebuie aplicat cu
destul de multa grija pentru a nu conferi un aspect de masca
Nu are la fel de multe nuante ca alte fonduri de ten

Nota
acoperire

Men<uni speciale

10++

Acoperire si rezistenta wow, dar nu e deloc potrivit
pentru uz zilnic, de asemenea este recomandat a ﬁ
folosit de un profesionist

10+

Are cea mai mare acoperire din gama double wear,
e recomandat doar pentru tenurile cu probleme
mari

10+

Acoperire extrema, dar nu e potrivit pentru uz zilnic

10+

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa doar pentru
tenurile grase, pe celelalte le poate usca in :mp

10+

Acoperire si rezistenta excelenta, dar nu e potrivit
pentru uz zilnic, de asemenea este recomandat a ﬁ
folosit de un profesionist

10+

Acoperire extrema, dar nu e potrivit pentru uz
zilnic, de asemenea este recomandat a ﬁ folosit de
un profesionist, in func:e de acoerirea dorita se
poate folosi un diluant (thinner)

10+

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa doar pentru
tenurile grase, pe celelalte le poate usca in :mp,
poate dura un pic pana gases: metoda si can:tatea
potrivita de aplicare pentru el

Derma Blend Vichy

Mixt, Gras

Acoperire excelenta
Finish mat
Ai nevoie de pu:n produs pentru a acoperi intreaga fata
Nu are miros
Con:ne uleiuri vegetale

Full Coverage
Founda<on MAC

Gras

Extrem de multe nuante, numele si codul ﬁecaruia ajuta clientul sa isi
gaseasca culoarea potrivita
E un fond de ten crema, acoperire extrema, inclusiv a tatuajelor
Rezistent la apa
Miros sub:l

Rezistenta medie, are nevoie sa ﬁe ﬁxat cu pudra
Foarte gros, se ﬁxeaza in liniile ﬁne, accentueaza ridurile
Nu il mai po: testa in mag din cauza normelor covid
Nu e Cruelty Free

10+

Foarte bun daca ai probleme grave de acoperit pe
ten sau tatuaje, insa nu e potrivit pentru uz zilnic,
ﬁind foarte greu ca si textura, acopera porii

Gras, Mixt

Rezistenta excelenta
Multe nuante
Acoperire aproape perfecta in cazul tenului acneic si a petelor
pigmentare
S:cla din s:cla
Finish semimat, nu are nevoie de pudra
Se poate stra:ﬁca in func:e de necesita:le ﬁecarei zone a tenului
Nu are miros

Textura un pic mai groasa
Nu vine cu pompita, se achizi:oneaza separat, e f usor sa
sco: mai mult produs din s:cla decat ai nevoie, iar cand
s:cla e mai goala, produsul iese f greu
Pentru ca nu are pompita, oxideaza mai repede decat alte
fonduri de ten
Accentueaza porii dilata:
Subtonurile nuantelor nu sunt mereu conforme cu numele
lor (subton cald cu nume de subton rece)
Datorita texturii un pic mai groase si a acoperirii, poate
stresa, in :mp, tenul, daca e folosit zilnic
Nu e Cruelty Free

10

Chiar e printre cele mai bune fonduri de ten si este
si printre cele mai vechi lansari, e de mul: ani pe
piata si este un best seller al brandului lor, au facut
o intreaga gama de produse de ten double weat,
tocmai datorita succesului fondului de ten original

Pro Filtr Fenty
Beauty

Normal, Gras, Mixt

Extrem de multe nuante, e fondul de ten care a revolu:onat indus:ra
de beauty din acest mo:v, a fost prima lansare ever cu peste 40 nuante,
acum are peste 50, a luat premiu de la Allure in 2019
Acoperire aproape perfecta
Rezistenta excelenta
Acoperire mata, nu are nevoie de pudra
S:cla din s:cla, cu pompita
Cruelty Free

Unele nuante isi modiﬁca culoarea dupa aplicare sau
oxideaza
Textura mai groasa, poate stresa tenul daca e folosit zilnic
Accentueaza porii dilata:, se agata de zonele uscate de pe
ten

10

Foarte bun, a revolu:onat industria la apari:e, din
pacate e destul de comuna problema nuantei
potrivite, aparent din cauza pigmen:lor folosi:

Teint Idole Lancome

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

Acoperire si rezistenta excelente
Nu incarca tenul, textura ﬂuida
Nuante multe
Potrivit si pentru tenul uscat
S:cla de s:cla, cu pompita

Are parfum, e un miros placut, dar persistent si trebuie sa i:
placa ca sa il po: purta
Nu e Cruelty Free

10

Potrivit pentru u:lizare zilnica, unul dintre cele mai
vandute fonduri de ten la nivel mondial

2 in 1 beyond
perfec<ng
founda<on +
concealer clinique

Normal, Mixt

Acoperire excelenta
Finsh mat
Concept inova:v, poate ﬁ folosit atat ca fond de ten cat si ca an:cearcan

Aplicatorul buretel aduce multe bacterii de pe ten in s:cla
Textura groasa
Nu face fata sebumului unui ten gras
Nu e Cruelty Free

10

Conceptul e foarte bun, a fost primul produs lansat
de acest gen, acoperirea este foarte buna, dar nu
exceleaza la rezistenta. E mai degraba un produs
complementar unui fond de ten cu care po: creste
acoperirea unde e necesar

HD Liquid Coverage
Catrice

Uscat,Normal, Mixt,
Gras

Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire excelenta
Rezistenta buna
HD
Finish semi mat
Pret extrem de mic!
Cruelty Free

In cazul unui ten gras, e nevoie de setare cu pudra
Foarte pu:ne nuante
S:cla are pipeta, ceea ce face dozajul greoi cand s:cla nu
mai e plina

10

Pret foarte bun insa foarte pu:ne nuante
disponibile

All Hours YSL

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

Textura un pic mai groasa, poate accentua porii
In cazul unui ten gras, e nevoie de setare cu pudra
Nu e Cruelty Free

10

Potrivit tuturor :purilor de ten, insa din cauza
texturii un pic mai groase poate incarca sau
sensibiliza in :mp tenul

Textura mai groasa, poate accentua porii
Nu este recomandat sa se aplice pe zone uscate, pentru ca le
va eviden:a
Nu au multe nuante la noi pe piata, compara:v cu alte
branduri
Inca nu e Cruelty Free, dar sunt in teste cu PETA

10

Pret bun, acoperire foarte buna, insa poate
eviden:a zonele uscate si nu au foarte multe
nuante

10

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa doar pentru
tenurile grase, pe celelalte le poate usca in :mp

10

Potrivit pentru u:lizare zilnica, insa nu e bun
pentru un ten mai sensibil din cauza parfumului
poate cauza reac:i alergice

Double Wear Estee
Lauder

Loreal Infallible Mat

Mixt, Gras

Studio Skin Full
Coverage 24 h
Smashbox

Mixt, Gras

Fauxﬁlter Huda
Beauty

Normal, Mixt, Gras

Acoperire excelenta
Rezistenta foarte buna
Finish mat
S:cla din s:cla cu pompita
Are un miros discret
Acoperire excelenta
Finish mat
Rezistenta buna
Pret bun
Acoperire excelenta
Finish mat
Rezistenta buna
Nu are miros
Multe nuante
Cruelty Free, Vegan
Acoperire excelenta
Finsh mat
S:cla cu pompita
Cruelty Free

Textura mai groasa, poate accentua porii
Nu este recomandat sa se aplice pe zone uscate, pentru ca le
va eviden:a

Miros ﬂoral foarte puternic
Textura groasa, accentueaza porii dilata:, poate avea aspect
`cakey`
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Nars Sheer Glow

Makeup for ever
s<ck hd

MaWe Velvet
Makeup For ever

Studio Fix Fluid MAC

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire excelenta
Rezistenta buna
Finish semi luminos

Nu il gases: in Romania, nu avem inca magazin si deci nu
po: vedea si testa nuantele
In cazul unui ten gras, e nevoie de setare cu pudra
In cazul unui ten uscat, are nevoie de o crema sau baza
hidratanta inainte de aplicare pentru a nu usca zona si a ii
creste rezistenta
Nu e Cruelty Free

10

Foarte bun insa se gaseste foarte greu in Romania,
nu avem inca reprezentanta

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

Acoperire excelenta
Rezistenta buna
Finish sa:nat
Fiind un baton, se aplica si se in:nde mai repede pe fata
Nu are miros
Nu usuca tenul
Foarte prac:c pentru calatorii
HD

Aplicarea poate deveni neigienica in :mp, in func:e de
metoda de aplicare a produsului
Are nevoie de setare cu pudra in cazul unui ten gras
Nu e Cruelty Free

10

Excelent conceptul, foarte prac:c si usor de aplicat
insa tenurile grase au nevoie de setare

Normal, Mixt, Gras

Acoperire excelenta
Rezistenta foarte buna
Finish mat
Nu are nevoie de setare cu pudra
S:cla prac:ca
Gama variata de nuante, MUFE (MakeUp For Ever) ﬁind unul dintre
brandurile cu vechime in industria de makeup prof. cu foarte multe
nuante pe piata pentru toate produsele lor de ten, de zeci de ani (din
1984, la fel ca MAC)

Textura mai groasa, poate accentua porii
Nu este recomandat sa se aplice pe zone uscate, pentru ca le
va eviden:a
Nu e Cruelty Free

10

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa doar pentru
tenurile grase, pe celelalte le poate usca in :mp

10-

E foarte bun, textura e ﬂuida insa mirosul poate ﬁ
chiar greu de suportat, rezistenta un pic mai mica
decat double wear, insa datorita texturii, e mai
potrivit pentru purtatul zilnic

10-

Potrivit tuturor :purilor de ten pentru folosire
zilnica, mai pu:n tenurilor grase carora nu el face
fata fara o setare corespunzatoare

10-

Foarte bun pentru u:lizare zilnica, pretul e foarte
bun dar se gaseste foarte greu la noi

10-

Foarte bun daca ai nevoie de acoperire, insa nu e
potrivit pentru uz zilnic, ﬁind foarte greu ca si
textura, acopera porii

Normal, Gras, Mixt

Rezistenta excelenta
Extrem de multe nuante, numele si codul ﬁecaruia ajuta clientul sa isi
gaseasca culoarea potrivita
Acoperire aproape perfecta in cazul tenului acneic si a petelor
pigmentare
S:cla din s:cla
Finish semimat, nu are nevoie de pudra
Se poate stra:ﬁca in func:e de necesita:le ﬁecarei zone a tenului
Textura usoara, ﬂuida
Finish semi mat

Il po: vedea si testa doar in mag MAC, fata de alte branduri
pe care le po: gasi in mai multe :puri de magazine
Miros foarte puternic, chimical, se duce foarte greu, mai ales
daca por: masca
Nu vine cu pompita, se achizi:oneaza separat, e f usor sa
sco: mai mult produs din s:cla decat ai nevoie, iar cand
s:cla e mai goala, produsul iese f greu
Pentru ca nu are pompita, oxideaza mai repede decat alte
fonduri de ten
Nu e Cruelty Free

Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire buna
Nu rezista in :mp pe tenurile grase
S:cla cu pompita
Fostul proprietar Too Faced, Jerod Blandino este un personaj
Finish semi mat
foarte controversat, din cauza caruia multe persoane au
Potrivit si pentru tenul uscat
incetat sa mai sus:na brandul si sa cumpere produse Too
Textura usoara
Faced. In prezent Too Faced a fost achizi:onat de Estee
Nu con:ne ulei
Lauder, insa Jerod inca face parte din comitetul de decizie al
Cruelty Free (desi brandul mama, Estee Lauder testeaza pe animale, TF
brandului (este CFO)
au cer:ﬁcare PETA)
Acoperire buna spre excelenta
Textura ﬂuida
Se gaseste greu la noi, doar in online si uneori in bebe tei
Nu incarca tenul
Nu are multe nuante
Vegan, Cruelty Free
Pret mic

Born this way Too
Faced

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

Coverage The
Ordinary

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

All Nighter Urban
Decay

Normal, Gras, Mixt

Acoperire excelenta
Finish mat
S:cla cu pompita
Cruelty Free

Ul<mate Coverage
Becca

Normal, Mixt, Gras

Acoperire excelenta
Finish mat
S:cla din s:cla cu pompita
Nu are miros
Cruelty Free

Se agata de zonele uscate de pe ten
Textura groasa face porii mai vizibil
Rezistenta e medie spre mica

10-

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa doar pentru
tenurile grase, pe celelalte poate usca in :mp

Loreal Infallible

Uscat, Normal, Mixt,
Gras

Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire buna
Rezistenta buna
Finish semi mat
Pret bun
Are pompita

In cazul unui ten mai gras, e nevoie de setare cu pudra
Nu au foarte multe nuante, compara:v cu alte branduri
Inca nu e Cruelty Free, dar sunt in teste cu PETA

10-

Pret bun, acoperire buna insa nu au multe nuante
compara:v cu alte fonduri de ten din lista

10-

Excelent conceptul, rezistenta la apa, transpira:e
dar si cea in :mp il fac unul dintre fondurile de ten
preferate ale persoanelor cu tenul matur

Tenurile grase au nevoie de setare
Acoperirea este buna, insa nu e potrivit daca ai nevoie de o
acoperire mare
Brandul nu se gaseste la noi, este mai diﬁcil de comandat
pentru ca nu po: testa nuanta potrivita

10-

Potrivit tuturor :purilor de ten, in special pentru
cele normale si uscate pentru folosire zilnica, mai
pu:n tenurilor grase carora nu le face fata fara o
setare corespunzatoare
Brandul nu se regaseste inca pe piata romaneasca

Textura mai groasa, poate incarca porii
Eviden:aza zonele uscate
Nu e Cruelty Free

10-

Potrivit pentru u:lizare zilnica, insa din cauza
texturii un pic mai groase poate incarca tenul,
eviden:aza zonele uscate

Acoperirea si rezistenta desi sunt bune, pot ﬁ insuﬁciente
pentru cineva cu probleme grave ale tenului sau pentru un
eveniment unde vei avea nevoie de o rezistenta foarte mare
In unele cazuri se strange pe ten

9+

Foarte bun pentru u:lizare zilnica, nu e
recomandat pentru probleme grave

Acoperirea si rezistenta desi sunt bune, pot ﬁ insuﬁciente
pentru cineva cu probleme grave ale tenului sau pentru un
eveniment unde vei avea nevoie de o rezistenta foarte mare
Nu au multe nuante
Nu e Cruelty Free

9+

Foarte bun pentru u:lizare zilnica, nu e
recomandat pentru probleme grave

Rezistenta e excelenta, acoperirea e construibila, dar nu e
potrivita pentru probleme mari ale tenului
Nu face fata sebumului unui ten gras
Nu e Cruelty Free

9+

Foarte bun pentru u:lizare zilnica in special pentru
tenurile normale sau uscate, nu e recomandat
pentru probleme grave

Syncro Skin Self
Refreshing
Founda<on Shiseido

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Matur

Airbrush CharloWe
Tilbury

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Matur

Dior Forever

Normal, Mixt, Gras

Stay Naked Urban
Decay

Normal, Gras, Mixt

Les Teint Ultra
Chanel

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Matur

Backstage Dior

Normal, Mixt, Uscat

Textura groasa, accentueaza porii dilata:
Datorita texturii groase, nu e recomandat sa ﬁe folosit zilnic

Creat special pentru a rasunde nevoilor tuturor tenurilor, inclusiv pentru
tenurile mai mature, pentru a nu eviden:a ridurile de expresie
Rezistenta foarte buna
In cazul unui ten gras, e nevoie de setare cu pudra
Acoperire buna
In cazul unui ten matur sau uscat, are nevoie de o crema sau
S:cla cu pompita
baza hidratanta inainte de aplicare pentru a nu usca zona si a
Finish semi mat
ii creste rezistenta
Potrivit si pentru tenul uscat
Nu e Cruelty Free
Textura usoara
Nu are parfum
Nu con:ne ulei
Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire si rezistenta buna
Finish sa:nat
Potrivit si pentru tenul uscat sau matur
Multe nuante
S:cla din s:cla cu pompita
Vegan, Cruelty Free
Acoperire excelenta
Rezistenta medie
Finish mat
S:cla din s:cla cu pompita
Multe nuante
Acoperire si rezistenta buna
Textura ﬂuida, usoara
Finish semimat
Multe nuante
S:cla din s:cla, cu pompita
Cruelty Free
Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire si rezistenta buna
Textura ﬂuida, usoara
Finish semiluminos
S:cla din s:cla, cu pompita
Acoperire buna
Rezistenta excelenta
Finish semimat
Nuante multe
Textura usoara, ﬂuida
Potrivit si pentru tenul uscat, lucru nu asa de comun pentru fondurile de
ten cu acoperire mare
Nu incarca tenul
Acoperirea poate ﬁ personalizata, in func:e de metoda de aplicare

2

Normal, Mixt, Gras

Acoperire si rezistenta bune
S:cla cu pompita
Pret mic, raport calitate pret foarte bun

Se agata de zonele uscate de pe ten
Nu rezista pe ten mult :mp daca nu se aplica o pudra de
ﬁxare
Nu e Cruelty Free

9+

Potrivit pentru u:lizare zilnica, unul dintre cele mai
vandute fonduri de ten in magazinele de :p
drugstore

Guerlian Natural
Glow L`Essen<el

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Matur

Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire si rezistenta buna
Finish luminos
Potrivit si pentru tenul uscat sau matur
Textura usoara
Con:ne ingrediente an:ageing
Multe nuante
S:cla din s:cla cu pompita

Tenurile grase au nevoie de setare
Acoperirea este buna, insa nu e potrivit daca ai nevoie de o
acoperire mare
Nu e Cruelty Free

9+

Potrivit tuturor :purilor de ten, in special pentru
cele normale si uscate pentru folosire zilnica, mai
pu:n tenurilor grase carora nu le face fata fara o
setare corespunzatoare

Armani Power Fabric

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Matur

Tenurile grase au nevoie de setare
Acoperirea si rezistenta desi sunt bune, pot ﬁ insuﬁciente
pentru cineva cu probleme grave ale tenului sau pentru un
eveniment unde vei avea nevoie de o rezistenta foarte mare
Nu e Cruelty Free

9+

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa in doar in cazul
in care nu avem nevoie de o acoperire sau
rezistenta mare

Paul Moise

Normal, Mixt, Gras

Tenurile grase au nevoie de setare
Pu:ne nuante
Nu se gaseste decat online in Romania, nu po: testa nuanta

9+

Potrivit pentru u:lizare zilnica insa au doar pu:ne
nuante

Max Factor
Faceﬁnity

Uscat, Normal, Mixt,
Gras, Matur

Tenurile grase au nevoie de setare
Acoperirea si rezistenta desi sunt bune, pot ﬁ insuﬁciente
pentru cineva cu probleme grave ale tenului sau pentru un
eveniment unde vei avea nevoie de o rezistenta foarte mare
Nu e Cruelty Free

9+

Potrivit pentru u:lizare zilnica dar nu si la ocazii
speciale unde ai nevoie de acoperire si rezistenta
deosebita

9-

E bun daca ai tenul gras fara prea multe defecte, e
foarte bun insa daca ai nevoie de un touch-up on
the go

9-

E bun daca ai tenul gras dar fara prea multe
defecte, e foarte bun insa daca ai nevoie de un
touch-up on the go

9

Potrivit pentru u:lizare zilnica, in special pentru
tenurile mai uscate, insa nu are multe nuante

Colorstay Revlon

Studio Fix Powder
Founda<on MAC

Normal, Gras, Mixt

MaWe Velvet Powder
Makeup for ever

Normal, Mixt, Gras

Bourjois Healthy Mix

Uscat, Matur, Normal,
Mixt

Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire si rezistenta buna
Finish semi mat
Textura usoara
Multe nuante
S:cla din s:cla cu pompita
Acoperire si rezistenta buna
S:cla din s:cla cu pompita
Pret bun
Cruelty Free
Potrivit tuturor :purilor de ten
Acoperire si rezistenta buna
Finish semi mat
Textura usoara
S:cla din s:cla cu pompita
Pret bun

Extrem de multe nuante, numele si codul ﬁecaruia ajuta clientul sa isi
gaseasca culoarea potrivita
Fiind pudra este mult mai usor de aplicat decat un fond de ten ﬂuid
Poate ﬁ aplicat peste un fond de ten ce nu are acoperire ca sa i-o
creasca
Poate ﬁ reaplicat pe parcursul zilei usor daca e nevoie
Miros foarte sub:l
Finish mat
Gama variata de nuante
Fiind pudra este mult mai usor de aplicat decat un fond de ten ﬂuid
Poate ﬁ aplicat peste un fond de ten ce nu are acoperire ca sa i-o
creasca
Poate ﬁ reaplicat pe parcursul zilei usor daca e nevoie
Nu are miros
Finish mat
Hidratant, acoperire medie spre mare in func:e de metoda de aplicare
Des:nat tenurilor mai uscate
Rezistenta medie
S:cla cu pompita
Pret bun

Aspect destul de pudrat daca se stra:ﬁca
Nu il mai po: testa in magazine din cauza normelor covid
Nu se poate compara ca si acoperire sau rezistenta cu un
fond de ten ﬂuid
Pentru ca e pudra, nu prea e o op:une pentru un ten matur,
deoarece accentueaza ridurile
Nu e Cruelty Free

Aspect destul de pudrat daca se stra:ﬁca
Nu il mai po: testa in magazine din cauza normelor covid
Nu se poate compara ca si acoperire sau rezistenta cu un
fond de ten ﬂuid
Pentru ca e pudra, nu prea e o op:une pentru un ten matur,
deoarece accentueaza ridurile
Nu e Cruelty Free

Nu are multe nuante
In cazul tenului mixt, are nevoie de setare cu pudra
Nu e Cruelty Free
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