


V Å R  R E I S E

Vår reise 
Da Meryl Marshall ble diagnostisert med brystkreft så hadde det nygifte 

paret Meryl & Craig, grunnleggere av Hynt Beauty, allerede mistet sine første 

ektefeller. De ble fast bestemt på at barna deres ikke skulle miste nok en forelder.  

Meryl fikk behandling og ble frisk og etter dette ble hun super dedikert og satte 

i gang med å lese absolutt alt av ingrediens oversikter – på alt det som hun og 

familien spiste, rørte ved og smurte på kroppen.

På denne reisen etter søken for renere og bedre ingredienser følte hun at mye av 

de økologiske produktene hun fant savnet alt det som gjør påføring av sminke 

magisk, som kvalitet, deilig duft samt luksuriøs tekstur.

Meryl så et behov i det nye grønne skjønnhetsmarkedet så hun og ektemannen 

Craig startet arbeidet med å skape sin egen kosmetikk serie ved å bruke det aller 

siste innen høyst effektive ingredienser som var sikre å bruke, holdt lenge, ga 

perfekt resultat og som føltes magisk og luksuriøst å bruke. 



-  MERYL  MARSHALL

Hynt Beauty er laget for alle som ønsker  
å prioritere renhet og helse for huden, 
en luksuriøs skjønnhet man kan stole på  
og som kan nytes hele dagen.”

“



V Å R T  L Ø F T E

Hynt Beauty er...

*NB! Vår maskara er ikke vegan da den inneholder miljøvennlig innhentet bivoks, noe vi følte var nødvendig for å gi det resultatet vi ønsket. Vår 

ARIA leppestift i Red Fervor er også det eneste produktet som inneholder FD & C fargestoff – noe som er nødvendig for å få til den klassiske røde 

leppestiften med  kjølig blå undertone.  Derfor er Red Fervor ikke del av ARIA PURE leppestift kolleksjon som alle er uten FD & C fargestoffer.

P E T A 
C R U E L T Y  F R E E

V E G A N 1 0 0 % 
N A T U R L I G

Ø K O L O G I S K 
B A S E R T

Bedre enn ”bare naturlig” med ingredienser som er  

trygge, som ikke irriterer og som gir huden ultimat pleie.

Bedre enn “bare mineraler” med sin kremete, fløyelsmyke 

tekstur og profesjonelle avslutning.

Bedre enn “bare pen innpakning” med sitt prisvinnende 

innovative design.



H U D P L E I E

Dette aktive algebaserte serumet er fusjonert 

med hyaluronsyre og glykolsyre samt beriket 

med nøye utvalgte urteekstrakter som styrker 

huden. Resultatet er hud med glød som er 

fuktet men samtidig matt og balansert.

30ml

Vår hudpleieserie med sine pleiende ingredienser henter sine 

foryngende og nærende krefter fra både land og hav. Aktiv men 

samtidig mild mot den mest sensitive hud. Vår unike blanding av naturens 

mest virkningsfulle ingredienser korrigerer, balanserer og behandler så 

huden framstår med fornyet vitalitet og en sunn, fornyet glød.

Det aller siste innen vitenskapelig naturlig 
ingrediens teknologi for maks effektivitet.

SKIN PREP serum 
Bioaktivt Marine Kompleks

Hudpleie

*NYHETER FRA HYNT: Vår hudpleie kolleksjon utvides så følg med!



H U D P L E I E

Anti-ageing hudpleie på sitt beste. En raskt absorberende 

kremgele fusjonert med algeekstrakt, peptider, CoQ10, 

hyaluronsyre, pro kollagen ekstrakt og Niacinamid. 

Serumet minimerer hyperpigmentering, fine linjer og rynker 

og øker hudens elastisitet samt cellefornyelse. Perfekt til 

bruk under HYNT Sunprep dagkrem med solfaktor.

30ml

Silkemykt, transparent med den skjønneste duft.  Vår 

dagkrem med hyaluronsyre, squalane, laminaria alger 

og valurt trekker lett inn i huden og holder den fuktet 

hele dagen. Kraftige antioksidanter beskytter mot 

miljøangrep, pro kollagen ekstrakt booster kollagen. 

Inneholder non-nano mineralsolfaktor.

50ml

VITAMIN C ESTER 
Brightening serum

SUN PREP 
Broad Spectrum SPF25



Rich Chestnut

Medium Beige

Honey Chestnut

Light Beige

Bronzed Caramel

Soft Beige

Bronzed Beige

Ivory

F O U N D A T I O N

En fuktgivende, kremete mineralpudder foundation med myk, fløyelsglatt finish. Pudderet glir 

lekende lett på, demper rødhet, jevner ut misfarging og holder huden perfekt fuktet og beskyttet 

hele dagen. Uten titanium dioxid så gir lekker photofinish på bilder. Helt uten hudirriterende 

bismuth oxychloride, nanopartikler og potensielt skadelig talkum.

Finnes i 8 farger. (Finnes også i refill.)

Våre foundation er rike på beroligende eteriske blomsterekstrakter, 

naturlige UV blokkerende ekstrakter samt fornyende oljer, mineraler og 

botaniske ekstrakter som beskytter, nærer og får huden i perfekt balanse.

Tetter ikke til porer, pleier, og nærer huden.

VELLUTO Mineralpudder

Foundation



F O U N D A T I O N

Dette myke, fløyelslignende glatte finpressede pudderet legger seg 

omgående på huden, jevner seg ut med hudens egen farge og gir et 

airbrushed, perfekt resultat. Bruk flere lag for bedre dekning. 

ENCORE pudderet befinner seg i en smart kompakt som holder speilet rent. 

Kommer med en elegant sort fløyelspose fra Hynt Beauty. Har god dekkevne.

Finnes i 7 farger. 

ENCORE 
Presset Pudderfoundation

Rich Chestnut

Sand

Honey Chestnut

Nude Sand

Bronzed Beige

Ivory Medium Beige

*HVA BLIR DET NESTE?: Det alle etterspør – Hynt Beauty flytende foundation!



C O N C E A L E R

En helbredende behandling med perfekt dekkevne som tryller bort akne, 

pigmentering og mørke sirkler. Cupucaçusmør beskytter huden mot UVA og UVB 

stråling, avokadoolje minimerer pigmentering. Aloe vedlikeholder hudens naturlige 

PH verdi og demper betennelse. 

Smelter inn i huden og gir perfekt resultat - hele dagen. Skjønnhetsbloggernes 

favoritt. Blandes med skinprep eller sunprep serum for en superdekkende foundation.

Finnes i 8 farger. 

DUET Perfecting Concealer

Fair

Dark

Light

Deep

Medium

Deep Warm

Tan

Ebony



T I T L E  /  S E C T I O N  T I T L E  /  S E C T I O N



B R Y N  O G  Ø Y N E

Maskara som forlenger vipper og gir volum med plantebaserte forlengende fibre 

samt  WIDELASH™ vippeserum som øker veksten av vippene med hele 3x i løpet av 

15 dager * Formelen er utformet for å ikke smitte av eller drysse og vår unike kost 

skaper tette, naturlige vipper som varer hele dagen.

Finnes i 2 farger.

Vibrerende farger som sitter hele dagen, rene mineraler.

FLYRT Maskara og Vippeserum

Bryn og øyne

Vår luksuriøse og kremete parabenfrie eyeliner er den perfekte intensitets booster når 

du vil fremheve øynene dine. Laget med økologisk kokosolje og utvalgte botaniske 

ekstrakter så passer denne formelen selv for de mest sensitive øyne. Glutenfri, 

vegansk, PETA godkjent og helt uten petrokjemikalier og titanium. Blyanten kommer 

med en skumapplikator så man kan duse ut linjen og få en dramatisk smokey eye 

look. Finnes i perfekt sort og dyb rik brun.

Finnes i 2 farger.

FORTE High Definition Eye Liner



B R Y N  O G  Ø Y N E

Øyeskygger i lekre trippelsett. Hver palett har en dypere farge for å definere, en 

highlighter skygge for å fremheve, og en virkelig standout skygge som definerer øynene. 

Våre ingredienser pleier huden og gir næring til det sensitive øyepartiet og den intense 

pigmenteringen gjør at øyeskyggene sitter svært godt. Den elegante kompakten har et 

speil som gjør det lett å ta med seg settet for touch-ups når du er på farten.

4,5 gr, Vegan, PETA godkjent, økologisk basert.

SUITE Eye Shadow Palette

*HVA BLIR DET NESTE?: Refill program for øyeskygger under utarbeidelse!

Sweet Canyon Sweet Nectar

Sweet Ballet Sweet Tuxedo



B R Y N  O G  Ø Y N E

Hynt Beautys kremete pudderskygger er som en lett gele, den glir på like lett som en 

krem men etterlater en pudderaktig finish som gir naturlige og veldefinerte bryn. Våre 

superingredienser er jojobaolje og kastorolje som nærer og forskjønner bryn og hud.

Øyebrynspudderet kan også multitaske som eyeliner hvis du bruker en riktig eyeliner 

kost. De dype fløyelspigmentene gir en fin sotet liner.

Finnes i 6 farger.

BRYNSPUDDER Krem til Pudder

Black

Taupe

Espresso

Blonde

Auburn

Pearl



Notoriously Nude

Alluring Peach Passion Pink Antique Rose

P U D D E R  O G  B L U S H

Det ultrafinknuste pudderet gir et hint av indre glød med nydelig aprikos, 

lys rosa og dypere rosa farge til kinnene. Rougen gir en sofistikert men samtidig 

ungdommelig glød. Den silkefine teksturen gjør at rougen lett kan blendes inn og 

kan mykgjøre fine linjer rundt øynene og vil gi et mer ungdommelig utseende.

For et mer moderne og elegant utseende og for de som liker kontouring. 

HYNTs rouge uten titanium dioxide og glitter gir en  vakkert transparent 

farge til kinnene. Perfekt for å få en ungdommelig glød, og for ikke å ta 

oppmerksomheten vekk fra øyne og lepper. (Uten titanium dioksid.)

ALTO Radiant Powder Blush

ALTO Matte Powder Blush

Vibrerende farger, rene mineraler. Pleier og nærer huden.

Pudder og blush



P U D D E R  O G  B L U S H

Finale avsluttende pudder korrigerer farge og balanserer fuktighetsnivå 

og talgnivå. Make-up fikseres og gir en komfortabel matt, fløyelsaktig 

finish som sitter hele dagen. Økologisk arrowrot øker fuktighetsnivå 

dypere ned i huden og gir perfekt fuktet hud som holder hele dagen. 

Pudderet er i tillegg betennelsesdempende og lindrer irritert og sår 

hud. 

Pudderet som er lett som luft motstår svette og absorberer talg, i 

motsetning til andre pudder og mineralmake-up så vil ikke FINALE 

tørke ut, klumpe seg eller legge seg i fine linjer. Utformet for å brukes 

hver dag, denne rene veganske formelen kan brukes direkte på bar, 

fuktet hud for en frisk, polert look. 

Finnes i 3 farger som passer de fleste hudtoner. 

(Dette produktet finnes også i refill krukker).

FINALE Finishing Powder

Translucent SandNeutral YellowTranslucent Pearl

Inneholder:
FINALE Finishing Powder (8g), 
FINALE To Go (2.0), 
Flat Top Kost (vegan)



P U D D E R  O G  B L U S H

Vårt glød og highlighter pudder glir inn i huden og 

tilfører en lett, ungdommelig glød uten streker eller 

flekker. Superanvendelig, kan brukes over bar hud for en 

ungdommelig, gjennomsiktig glød, over foundation for 

en flatterende retusjert effekt eller blandet med dagkrem 

som primer for perfekt naturlig hud. Formulert med 

hudforyngende økologiske antioksidanter som gotu cola 

ekstrakt, açai fruktolje og grønn te ekstrakt. 

TIPS!  Bland med bodylotion på sommeren for flott glød på 

armer og ben.

Den perfekte balanse mellom en sunn glød og solkysset 

hud, vårt helt naturlige, veganske bronsepudder passer 

hudtoner fra den lyseste lyse til medium mørk. 

SOLARE passer til helårsbruk og multitasker også som 

beskyttelse mot solens stråler. Kan brukes rundt øynene 

for å oppnå bedre markering. Tørker ikke ut, helt uten 

giftstoffer inkludert petrokjemikalier. 

LUMIERE Radiance Boosting Powder

SOLARE Bronsepudder



L E P P E S T I F T

Våre luksuriøse leppestifter er beriket med aktive, pleiende økologiske ingredienser. 

Du finner et eget lokk med et lite speil samt lipbalm som pleier og gir nydelig glans. 

Perfekt når du er på farten og vil gi leppene dine en liten ekstra touch med farge. 

Vår veganske leppestift er helt uten giftstoffer, ftalater, nanopartikler, petrokjemikalier 

og andre uønskede syntetiske ingredienser. Hynt gir deg farger dype som fløyel 

som sitter lenge, føles behagelig og har en fuktgivende formel som holder leppene 

supermyke og kysseklare hele dagen. Endelig en leppestift som gir super fukt.

Finnes i 8 farger. (Swatches på neste side.)

Et ionisk produkt i enhver kvinnes make-up kolleksjon.

ARIA PURE Leppestift

Leppestift



Vår ARIA leppestift i Red Fervoer er også det eneste produktet 

som inneholder FD & C fargestoff – noe som er nødvendig 

for å få til den klassiske røde leppestiften med  kjølig blå 

undertone. Derfor er Red Fervor ikke del av ARIA PURE 

leppestift kolleksjon som alle er uten FD & C fargestoffer.

L E P P E S T I F T

ARIA PURE Leppestift

Passion Plum Peonies Please Shiraz

Pomegranate

Tierra Blush

Bellini Nude

Pink Whisper

Pink Belle

Red Fervor

ARIA Leppestift i fargen Red Fervor

*HVA BLIR DET NESTE?: Lipliner og nye glosser / leppeserum med ny innpakning og nye farger!



K O S T E R

Våre håndlagde sminkekoster er laget av utsøkt 
Japansk syntetisk taklon fiber med håndtak i FSC 
godkjent tre beskyttet med nikkelfri aluminium 
metallring. Kostene er vegan sertifisert og cruelty-free.  

Vegan koster

Hynt Beautys koster er utformet for å forenkle påføringen av pudder 

make-up så det går uten anstrengelser og søl.

Taklon hårene er festet på endehylser av messing. Kvaliteten og  

nøyaktigheten ved utformingen av våre koster sikrer en perfekt 

påføring for en polert,  elegant finish.

I motsetning til mykere og ikke så tettpakkede koster, så er Hynts 

make-up koster tettpakket med Taklon hår og kuttet og tilpasset 

former som passer unike områder så man unngår å miste produktet fra 

beholder til ansikt, dette gir en veldig presis påføring.

Air Blender Kost (lang håndtak)

Flawless Blending Sponge

Contour Sponge Blender

Flat Top Kost

Air Blender Kost (kort håndtak)

Flat Top Travel

Duo Liner Bryns Kost

Shadow Blender Kost

Smudger Kost

Dual Øyenskygge Kost





Hynt Beauty Norge
Organic Beauty AS

Stubbveien 16

3208 Sandefjord

Norge

Epost:

info@organicbeauty.no

Tlf. : +47 902 80 454

Følg oss på @hyntbeautynorge + @organicbeautynorge

www.hyntbeauty.no


