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9IN1
COVERAGE

MOISTURIZE

UVA UVB 
PROTECTIONBB9IN1

CREAM

ALL IN ONE

Hepsi Bir Arada

Pürüz ve çizgileri gizler
Cilt rengini eşitler.Makyaj altı fondoten 

krem özelliği vardır.

Gün boyu cildin nem ihtiyacını karşılar
Cildi besler. Gece temizlemeyi 

unutsanız dahi cilde zarar vermez.

Güneş ışınlarına karşı cildi korur.
UVA ve UVB ışınlarına karşı 

koruma sağlar. 

ALL IN ONE

Hide defects and lines.
Smoothes the skin of the face.

have a function of color correcting
cream foundations under make-ap

Meet the needs of the hydration of the
skin throughout the day. Nourishes the 

skin. Even if you forget about the 
cleansing the night, do not damage 

the skin.

Protects the skin from the sun
UVA, UVB protection

WRINKLE
Lekeleri ve krışıklıkları gidermeye 

yardımcı olur. Gözle görülür 
pürüzsüzlük sağlar. 

  Helps in removing the stains and 
wrinkles. 

www.kontes.com.tr





Hafif  yapısıyla , alışılagelmiş fondotenlerden cilt yüzeyinde 
kalın bir katman oluşturmadığı gibi cildin hava almasını sağlar.
İçeriğindeki nemlendirici özler sayesinde gün boyu cildin nem 
ihtiyacını karşılayarak cildi besler. Mükemmel kapatıcılığı 
sayesinde sivilce,akne izleri,siyah noktaları,güneş ışınlarından 
kaynaklanan cilt lekeleri ya da cilt farklılıkları gibi güzelliğinize 
gölge düşüren tüm cilt sorunlarınıza tek bir sünger ya da el 
hareketiyle veda edebilirsiniz.Gün boyu etkisini sürdürür.
Geceleyin cildinizi temizlemeden uyusanız bile cilde zarar 
vermez. Cildiniz için muhteşem bir bakım  kremidir. 

NEW



BB CREAM

Thanks to its light structure does not  
leave unpleasent thick layer on the skin 
as ordinary foundations and allows to 
skin breathe. Contains  moisturizing 
extracts, skin  will be  hydrated  and 
nutritious throughout he day.Excellent 
concealer for skin flaws that appeared  
as result of  acne, acne scars, sunlight. 
Easy movement of the hand or a little 
help of a sponge will be enough for 
applying easily. You can say goodbye 

to all problems of the skin.It is effective 
throughout the day.It doesnt give harm  
to your skin even if you forget about the 
cleansing through the night.Perfect care 
for   your   skin. USE:      Wonderful 
moisturizing and hiding the flaws. Apply 
a LOVE STORY BB  CREAM  to  clean  
skin as well a you apply moisturizing 
cream.To increase disguises property  
can apply the cream in several layers.  
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Mucizevi

BB CREAM

‘Cilt Kusursuzlaştırıcı’

NEW
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GÜN BOYU CİLDİ NEMLENDİRİR
CİLT TONUNU EŞİTLER

PÜRÜZ VE ÇİZGİLERİ GİZLER
DOĞAL IŞILTI KAZANDIRIR

 GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUR
CİLDİN HAVA ALMASINI SAĞLAR

LEKELERİ GİDERİR CİLDE BEYAZLIK VERİR
GÖZLE GÖRÜLÜR PÜRÜZSÜZLÜK SAĞLAR

B3 ve E VİTAMİNİ İÇERİR

BB9IN1
CREAM

ALL IN ONE

NEW






















