
Best sellers



We hebben onze merken in het leven geroepen omdat we van mening zijn dat geen
enkele vrouw zou moeten kiezen tussen wat goed en wat mooi voor ze is. Daarom

steken we zo puur mogelijk, zuivere, minerale, natuurlijke producten in een luxueus
jasje. Het is het beste van beide werelden dat zorgt voor een extra laagje

zelfvertrouwen voor elke vrouw die onze merken gebruikt. Speciaal voor jullie
hebben we dan ook deze brochure ontworpen met al onze best sellers bij elkaar.

ENJOY!

HEALTHY, MINERAL MAKE-UP

AS NATURAL
AS POSSIBLE

CLEAN
INGREDIENTS

PEPPA PROOFDERMATOLOGICALLY
TESTED

HYPOALLERGENIC



Kies jouw Loose Mineral Foundation in
de kleur naar keuze samen met een
prachtige limited edition “roze” kabuki.
Deze voordelige set zit ook nog eens in
een Vegan Mini Tasje, wat je er
helemaal gratis bij krijgt! Kleuren: 1.0/
2.0/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0

€50,00
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Le duo

Loose Mineral Foundation
Voor onze Minerale Foundations hebben
we de meest natuurlijke vorm van
mineralen, met de beste kwaliteit
gebruikt. We bieden verscheidene
kleuren aan geschikt voor diverse
huidskleuren. Onze foundations zijn
zijdezacht, veelzijdig, houden lang en
zijn gemakkelijk aan te brengen. Hoewel
ze een lichte formule hebben, geven ze
wel de dekking die je zoekt. Beschikbaar
in 6 kleuren. Glow-getter Ment box

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!
– 3 limited edition highlighters.  
– Fanbrush
– Mini Fixing Spray (wit goud)
– Handbag Lipgloss

€34,99

€59,99



Le Volumineux
Deze mascara zorgt voor extra veel volume
en doet de wimpers mooi krullen. Deze
mascara blijft de hele dag mooi zitten en
geeft niet af. 
Kleuren: Zwart, Bruin

€22,99

"Heel moeilijk er maar eentje te kiezen!
Maar mijn favoriet is denk ik toch le
volumineux. Mijn wimpers kleven niet aan
elkaar en worden zichtbaar langer."

Lichte formule die de huid hydrateert en
die fantastisch aanvoelt. Breng aan onder
de Loose Mineral Foundation voor een
zwaardere dekking. 
Kleuren: 1.0/ 2.0/ 3.0 
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Zoë Willems

€22,99 Liquid foundation



12 verschillende oogschaduws in een mooi
palet. Dit palet is geschikt voor ieder type
vrouw en huid. De kleuren kunnen perfect
gecombineerd worden, voor mooie en
verschillende looks.

€44,99
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La Palette 1.0

Contour glamour edition
Dit prachtige, ready to use product is
super gemakkelijk in gebruik. Je hebt
altijd je blush (roze versie), bronzing
poeder (zacht bruin) en highlighter
(zacht goud) bij de hand. Dit palet past
werkelijk bij alle types van huid van
zeer licht tot donker medium

Sanne Bongers
"Mijn absolute favoriet is de Loose mineral
foundation in combinatie met de
wonderbrush de kabuki. Zeker 5 sterren
waard. Dit is het eerste product wat ik van
CPC had aangekocht. Je voelt niet dat je
make up op hebt.  Je kan zelf je dekking
bepalen naarmate het aantal laagjes dat je
aanbrengt. Zo kan je verschillende looks
creëeren. "

€49,99



Le soleil bronzing powder
Deze compacte bronzing poeder geeft je een
instant zomergloed. 

€34,99

"Cent Pur Cent make-up doet waar het voor
staat: het geeft je een natuurlijke, frisse
gloed zodat jij je happy & healthy voelt én
je dit ook uitstraalt!"

€39,99

Deze lichte, satijnachtige formule geeft een
perfecte basis voor een gladde huid. Het
vult lijntjes en poriën op, maakt de huid
zacht en beschermt de gevoelige huid tegen
schadelijke invloeden. Goed voor alle
huidtypes.
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Lise Peeters



Dubbele functie spray: beschermend als
primer spray, hydrateert en fixeert op
natuurlijke basis.

€24,99
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Le Fixeur

Kabuki
De Kabuki Brush is een musthave om de
Loose Mineral Foundation aan te
brengen. Deze Kabuki zorgt dat je de
perfecte dekking krijgt met je poeder.

12 verschillende intense en glanzende
oogschaduws. La Palette 2.0 is het 
glamoureus zusje van La Palette 1.0. De 12
kleuren zijn intenser, donkerder en
glanzender. Door de ‘baked’ formule zijn ze
multifunctioneel te gebruiken. Met een nat
penseel zijn ze nog intenser en glanzender,
droog zijn ze subtiel glanzend en op een
eyeprimer en met blendkwast, zijn ze
matter.

€29,99

€49,99

La Palette 2.0



Covering Concealer
High coverage, waterproof concealer die een
crèmige textuur heeft en verandert naar
een fluweelzachtige poedertextuur op de
huid. Deze concealer is zeer hoog
gepigmenteerd waardoor je zeer weinig
nodig hebt voor een optimaal resultaat.
Door deze eigenschappen kan je snel werken
en laag op laag, totdat je het gewenste
resultaat hebt. 1.0/ 2.0

€22,99

€19,99

"Nooit meer iets anders voor mij! Geeft me
een mooie dekking en verzorgt mijn huid,
Geen verstopte poriën of acné meer!"

Deze eyeprimer kan je zowel onder je ogen
als op je oogleden gebruiken. Kies voor een
look die er de hele dag prachtig uitziet. 
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Eyeprimer

Annelies van Hoof



2 verschillende boxen met mini size
producten die perfect in je handtas passen!
2 variaties: de Natural en de Intense
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

€39,99
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La Sacoche

Loose mineral fondation
Voor onze Minerale Foundations hebben
we de meest natuurlijke vorm van
mineralen, met de beste kwaliteit
gebruikt. We bieden verscheidene
kleuren aan geschikt voor diverse
huidskleuren. Onze foundations zijn
zijdezacht, veelzijdig, houden lang en
zijn gemakkelijk aan te brengen. Hoewel
ze een lichte formule hebben, geven ze
wel de dekking die je zoekt.

De Flat Kabuki Brush heeft een platte
bovenkant. Ideaal om vloeibare foundation
zoals de Liquid Mineral Foundation aan te
breng en in te blenden

€34,99

€29,99 Flat kabuki



Deze Powder brush is ideaal om poeders aan
te brengen op het gelaat.

"Met Cent pur Cent is het een plezier om je
dagelijks op te maken, zowel een snelle
look, als een uitgebreide, het is zo
gebruiksvriendelijk! Pure me-time waar je
een zalig gevoel en een vleugje meer
zelfvertrouwen aan overhoudt."

€24,99

De Blush Brush is ideaal voor het
aanbrengen van de blush, bronzer en
highlighter.
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Loes Putzeys

€34,99
Powder brush



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


