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lippenstift & nagel lak

Make up is art, beauty is spirit

presenteert 



De collectie CP Trendies is een moderne en holistische aanpak van 
de kunst van het opmaken. CP Trendies is gebaseerd op looks, 
kleurencombinaties en hulpmiddelen.

De filosofie achter CP Trendies is dat een Make Up artiest slechts 
even goed kan zijn als zijn gereedschap.. Michelangelo schilderde 
de Sixtijnse Kapel toch niet met zijn vingers… dus, vergelijk, als jij 
Michelangelo bent en je gezicht de Sixtijnse Kapel dan zijn wij… je 
hulpmiddelen!

CP Trendies combineert de laatste nieuwe kleuren en mode trends met ingrëdienten 
van uitstekende kwaliteit zonder een aanslag op je portemonnee te plegen.
 

We zijn ervan overtuigd dat schoonheid iets individueels is en dat make up zich aan 
je stijl moet aanpassen ; niet andersom. Dus, hier gaan we dan : laat ons kennis 
maken met onze laatste nieuwe ontwikkeling : 



l ippenstift & nagel lak

Matchen en combineren is terug in de mode. Beroemdheden als Diane Krueger, Reese 
Witherspoon en vele anderen showen op de rode loper met een van kop tot teen 
uitgekiende outfit geassorteerd met hun make up. Gesofisticeerd en zijdezacht zijn de 
kernwoorden van de trend uit de jaren ‘50 die nu weer in de mode komt! 

Jurken, schoenen, haaraccessoires, juwelen, nagels, tenen en lippen… alles is met 
precisie op de kleur afgestemd. Dit geeft een zijde-achtige, gesofisticeerde look van 
ultieme glamour en perfect raffinement.   

Hoewel… voor zij onder ons die geen toegewijde stylist ter beschikking hebben, kan het 
een HELE opgave zijn om onze lippenstift, nagellak en kleuren te combineren met onze 
outfit… zelfs voor diegenen die veel spullen hebben

Wel, je make up is één zorg minder : wij hebben hiervoor gezorgd. Dus… jij kiest je jurk 
en accessoires en wij zorgen voor de match ervan met nagels, lippen en teennagels. 

Dus kies je kleur, breng ze aan en straal !



Symbool voor moed en actie, deze prachtige perfect 
rode kleur zal jouw stijl doen opfleuren.

      Ruby



Pink Topaz stimuleert het zelfvertrouwen en talenten en je 
vermogen om plannen in daden om te zetten. Het is ook het 
ultieme symbool voor elegantie. Draag deze betoverende 
nuance van roze en maak je klaar om te handelen!

Pink Topaz



Rose Quartz trekt liefde aan en beschermt tegen 
slechte invloeden. Licht je lach en handen op met deze 
altijd modieuze variatie van roze.

Rose Quartz



De oude betekenis van Bloedsteen is de zon draaien zodat de 
kleur verandert naar helder koraal rood bij blootstelling aan 
zonlicht. Deze profetische steen was magisch, het zou het 
bloed doen stoppen met stromen om te waarschuwen voor een 
aankomend gevaar en geluk brengen.

Blood Stone



  Fire Opal

Magische stenen gebruikt voor astrale projectie , deze diep 
zwart rode stenen emuleren spontaniteit, enthousiasme en 
energie. Dit zeldzame kleurtype van vulkanisch opaal 
zetten je stappen in vuur. Een perfect huwelijk van zwart 
en rood. Deze crimson schaduw schreeuwt naar lust. 



Symbool voor hemelse bescherming, moed, 
aardsheid en gratie. Deze rijke tint brengt een 
zekere flair aan je chique verschijning.

Tiger Eye



Synoniem voor bescherming en aardsheid, vibreert deze 
grondkleur met je aura en transformeert ze het negatieve 
in positief. Leg een laagje optimisme op je nagels en 
lippen, Fleur zo je dag op en bespeel ieders goede 
humeur!

SmokyTopaz



Staat voor goedmaken, en samenbrengen. Deze heldere 
nude tint wordt geassocieerd met spiritualiteit en wijs-
heid. Dus breng het aan en haal hem terug, je tijger!

Calcite



Deze kleur uit hogere sferen zou je in contact brengen 
met engelen. Is er een betere tint voor je trip naar de 
zevende hemel? 

Petalite



Zinnebeeld van vriendschap, creativiteit en 
bescherming. Deze pastelkleur voegt een zekere 
nonchalance toe aan je stijl.

    Coral



Belichaming van onschuld en hogere liefde. Deze roze 
variatie van beige is gelieerd aan de chakra van het hart 
en bevordert liefde en standvastigheid in relaties. Toon je 
romantische kant en draag deze kleur eindeloos.

Morganite



Rhodolite : zinnebeeld voor genezing en zalving en 
moedigt tederheid aan. Deze kleur moedigt de liefde en 
mededogen aan : ideaal voor zij die durven! 

  Rhodolite



Amethyst : kleur van de gemoedsrust, zen attitude en 
mindfulness, deze spirit zoekende variatie van paars 
geeft je outfit een zekere uitstraling…

  Amethyst 



Symbool voor Joie de Vivre, intense liefde en vurige ver-
zoening, dit heldere roze toont je temperament!

Pink Sapphire



Symbool voor emotionele balans, vitaliteit, stoerheid, 
intensiteit en levendigheid, deze lila kleur geeft je 
energie!

Chalcedony



Symbool voor schittering, verhevenheid en evenwichtig-
heid, deze metaal gouden kleur geeft glans aan je look! 

Gold Digger



Zinnebeeld voor magnetisme en hypnose , deze roze 
metalen gouden kleur doet je oplichten en maakt jouw 
Entrée Geslaagd.

  Rose Gold



 Zowel een steen gebruikt om de toekomst te voorspellen 
als een kleur die staat voor intuïtie. Deze donker zilveren 
kleur geeft inzicht in het onbekende. Onthul de Cassandra 
die in jou schuilt en verbluf de menigte met deze kleur als 
aanvulling op jouw juwelen voor een ultieme wow-factor.  

  Hematite



Symbool voor reinheid, onschuld en wijsheid. Verzacht de 
gloed van felle lippenstift en nagellak door er een laagje van 
deze matte kleur aan toe te voegen. De ultieme kick!

Pearl Matte



Clear Quartz, helder bergkristal is gekend als de steen 
van energie versterkt. Deze glanzende lippenstift maakt 
je verschijning onvergetelijk en laat jouw juwelen beter 
tot hun recht komen. Durf te stralen !

Clear Quartz
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