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Cent Pur Cent is een Belgische, minerale
make-uplijn van Caroline Rigo. We bieden

eenvoudige, gezonde  én verantwoorde
producten die je een instant happiness

gevoel geven. Make-up voor elke huid, voor
elke vrouw!

HEALTHY, MINERAL MAKE-UP

AS NATURAL
AS POSSIBLE

CLEAN
INGREDIENTS

PEPPA PROOFDERMATOLOGICALLY
TESTED

HYPOALLERGENIC
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Les Cinq Etoiles

Les Yeux Parfaits

In deze must have box zitten onze 5
bestsellers voor je dagelijks gebruik.
Een loose foundation met bijhorende
kabuki, een liquid concealer, een
mascara en een mini blush.
Verkrijgbaar in Light (met loose 1.0),
Medium (met loose 3.0) en Dark (met
loose 5.0)

Maak je dagelijks je ogen op? Dan is
deze box iets voor jou. Er zit onze
fantastische ‘Le Volumineux’, onze
‘Liquid Eyeliner’ en een gratis
oogpotlood in.

Les 7 Secretes
Shine bright like the star you are. In deze
feestbox zitten 7 producten die jou de
perfecte party look geven, maar die je ook
overdag kan gebruiken.

€79,99

€39,99

€89,99



Nieuw en limited edition t.e.m.   ...
2 verschillende boxen met mini size
producten die perfect in je handtas passen!
2 variaties: de Natural en de Intense. In de
box zit een mini mascara (nieuwe
borsteltje!) bruin bij Natural/zwart bij
Intense ( Limited Edition ), mini lipstick (
2 nieuwe kleuren- Limited Edition ), mini
Fixing Spray (Limited Edition), mini
Lipgloss ( Tiramisu/ Coquette Limited
Edition) en een CPC Sleutelhanger.

Glow Getter Box x Jill 
Cent Pur Cent en de nationale
muziekzender Ment Tv slaan de handen in
elkaar! Samen met deze zender brengen we
een mooie GLOW BOX uit, in een
glamoureus jasje! In deze box zitten 3
limited edition highlighters, een fanbrush,
mini fixing spray met goud en een handbag
lipgloss. 
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Box La Sacoche

Luxe Eyebrush set
Je oogmake-up naar een hoger level
brengen? Dan is deze 100% Vegan set een
musthave ter uitbreiding van de standaard
collectie! Heb je nog geen oogpenselen dan
is deze set perfect om mee te starten, alles
wat je nodig hebt zit in deze mooie box.
Grand blender, Petit blender, Brow shader,
Petit precise, Fine liner

€59,99

€39,99

€59,99



INFO@CENTPURCENT.COM - WWW.CENTPURCENT.COM - FB./CENTPURCENT - INSTAGRAM.COM/CENTPURCENT


