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c/o Naturkosmetik
>Smink som sitter som berget.
Nov 27, 2011

By Emmain C/O NATURKOSMETIK, EKOLOGISKA PRODUKTER2 COMMENTS

>Godmorgon!
Vaknar till en underbart regning dag… det är fyra dagar kvar tills vi öppnar
butiken/salongen. (Vad ska jag kalla den? butiksalongen… salongen. Butiken. Stället?)
Förslag på det?
I fredags efter att vi jobbat som dårar hela dagen och kvällen så sprang vi till Lemon och
skulle äta lite middag. Glömde bort att det var löningsfredag så utan att vi märkte det så blev
middagen en hel kalasnatt som slutade vid femtiden på andra sidan stan.
Jag åkte hem och totaldäckade och sov sådär som man sover när man druckit
förmycket och kände mig sådär som man känner sig dagen efter när jag
vaknade.

EKOLOGISK HUDVÅRD PÅ NÄTET:

På darriga bakisben stapplade jag ut i badrummet och mötte med motvilja mina egna ögon i
spegeln.
Men vet ni vad? C/O Natrkosmetiks mineralsmink håller tamejfan för ALLT.
Var tvungen att dokumentera även om jag inte är stolt över min bakisnuna.
Såhär såg min makeup ut vid lunchtid dagen efter: Jag tycker det är lite av det bästa betyget
ett makeupmärke kan få. Jag var allt annat än graciös under natten och sov som en stock och
gnuggade mig åtskilliga gånger i ögonen innan jag klev upp.

Prenumerera på Oikos
nyhetsbrev!
email address
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No Twitter messages.
Följ oss

FÖLJ MIG PÅ BLOGLOVIN

Ekologisk hudvård
http://ping.bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortalPing/ping/96602/4598604

>c/o Naturkosmetiks mineralsmink
is the shit!
Nov 25, 2011

Search

By Emmain C/O NATURKOSMETIK, EKOLOGISK HUDVÅRD, MAKE UP3 COMMENTS

>När man är trött så kan man antingen borsta tänderna eller sminka sig med världens bästa
mineralsmink. Då går tröttheten över!
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Har man brist på saker att blogga om kan man också lägga upp bilder på sig själv.
Ekologisk hudvård
http://ping.bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortalPing/ping/96602/4598604

>Ögonskuggor..
Jan 19, 2011

By Emmain C/O NATURKOSMETIK, MAKEUP, NVEY ECO, ÖGONSKUGGA1 COMMENT
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Ögonskuggorna gick åt med en väldig fart, grattis till er som lyckades lägga vantarna
på Kakaofärgen, nu är den slut i mitt lager (finns ett par kvar av de andra färgerna) men jag
ska genast beställa in en hel bunt till!
Tänkte skicka ordern i eftermiddag så är det någon färg ni önskar att jag hade i
butiken så hojta till nu så tar jag in skuggor i den skalan när jag ändå håller på!
Någon frågade om hur c/o Naturkosmetiks skuggor är i jämförelse med Nvey
Eco. Jag har valt att inte ta in Nveys ögonskuggor i dagsläget för jag tycker inte de är roliga
att lägga make-up med. De är i kakform och på mig fäster de inte alls bra och har inte särskilt
starkt pigment. Jag känner inte att jag kan vara kreativ och måla fritt med dem.
Med c/o Naturkosmetiks skuggor är det betydligt roligare, man behöver bara doppa penseln
försiktigt i burken så kan man måla båda ögonen helt fritt och både skugga och lägga skarpa
linjer. Det är extremt starka pigment i mineralskuggorna vilket gör att det är lätt att få det
snyggt med få penseldrag. Dessutom gör det att burken räcker superlänge eftersom man
behöver ta så lite.
Sist men verkligen inte minst kostar c/o Naturkosmetikskuggorna 95:- styck medan en
skugga från Nvey Eco kostar ca 255:-.
Nvey Ecos foundation, eraser och puder däremot är helt OUTSTANDING! Skulle
inte kunna leva utan dom.

:-)

Idag har jag vårkänslor! Solen skiner in genom fönstret och på väg hem från dagis hörde jag
en massa fågelkvitter… det känns helt overkligt att vi är på andra sidan nu. Att det bara
kommer bli ljusare och varmare ändra fram till den långa sköna härliga sommaren! ♥
Ekologisk hudvård
http://ping.bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortalPing/ping/96602/4598604

>PREMIÄR!
Jan 16, 2011

By Emmain C/O NATURKOSMETIK, ÖGONSKUGGA, WEBBSHOP1 COMMENT

>Nu är det dags! Med en trumvirvel och en fanfar presenterar jag stolt att
ÖGONSKUGGOR från c/o Naturkosmetik nu finns i min webshop!
De är helt fantastiska, jag är besatt och kär och allt man kan vara!
Det är SÅ jävla snygga färger och extremt starka pigment så man behöver bara yttepyttelite
för att kunna måla båda ögonen.
Min absolutfavvo just nu är Kakao, den funkar både som ögonskugga och till att fylla i
ögonbrynen med. Dessutom kan man fukta penseln och ha den som eyeliner! I love it! ♥
Vilka färger använder ni mest till ögonen? Säg alla kulörer ni brukar använda så får de också
flytta in i min butik!
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