
FAQ DOLL LIP TINT 

1. Adakah warna produk ini sangat ‘pigmented’ atau perlu beberapa lapisan untuk menonjolkan 
warnanya? 

Kemasan Doll Lip Tint adalah sangat pigmented dan mampu bertahan sepanjang hari pada bibir. Hanya 
dengan sekali lapisan, warnanya akan sangat ‘pop out’ pada bibir. 

2. Adakah pengguna yang berbibir gelap sesuai dgn produk ini? Atau mereka perlu menggunakan 
concelar untuk mendapatkan kesan yang lebih terang? 

Warna-warna dari Doll Lip Tint ini sesuai untuk semua jenis kulit. Teknik sapuan concealer pada bibir 
akan bantu untuk menonjolkan lagi warna Doll Lip Tint ini. 

3. Adakah produk ini tahan lama seperti lipstick yang berfomula matte? Atau ia cepat hilang jika 
pengguna minum air dan makan? 

Doll Lip Tint ini diformulasi agar warnanya mampu bertahan lama sepanjang hari. 

4. Adakah produk ini sesuai dipakai semasa solat? Atau ‘wuduk frendly’ 

Sebaiknya, setiap kali sebelum solat, kita perlu bersihkan semua solekan yang ada pada wajah kita. 

 

APA ITU DOLL LIP TINT? 

 Lip Tint ialah cecair dengan warna pekat yang disapu pada bibir untuk mencipta ilusi kemerah-
merahan bibir seperti gaya semulajadi. Warna ia tahan lama, selesa dibibir dan membuatkan 
wajah pemakai kelihatan lebih comel, innocent dan sesuai untuk solekan no makeup look. 
 

 Doll Lip Tint hadir dengan 4 warna mewah terang dan yang mencipta ilusi bibir kemerah-merahan 
yang semulajadi. 
 

 Hadir dengan tekstur seakan gel, Doll Lip Tint ini pastinya akan membuatkan bibir kelihatan 
menawan dengan pigmentasinya yang kekal lama sepanjang hari. 

 

 Diformulasi  dengan kemasan ringan agar tidak mengeringkan kulit dan membantu memberi efek 
bibir seakan ‘basah’ dan ‘glossy’. 
 

 Doll Lip Tint dirumus khas dengan kandungan Glycerin untuk memberi lembapan pada bibir dan 
membantu kulit bibir jadi lebih lembut dan tidak mengelupas.  
 

 Dikhaskan pemakaiannya untuk mendapatkan gaya bibir ‘ombre’ yang menonjolkan efek solekan 
manis dan comel. 
 

 Doll Lip Tint ini bebas Paraben dan sesuai untuk semua jenis kulit. 
 



TIPS PEMAKAIAN LIP TINT 

1. Skrub bibir 

Untuk mengelakkan dari bibir mengelupas atau warna lip tint tidak serata, bersihkan bibir dari sebarang 

kulit mati atau kotoran tertinggal. Ini supaya permukaan bibir lebih lembut serta memudahkan 

aplikasi Lip Tint. 

2. Pakai lip balm 

Sebelum pemakaian lip tint atau mana-mana jenis gincu bibir, kita perlu pastikan yang bibir kita dalam 

keadaan lembap dan tidak mengelupas. Bibir yang tidak kering akan bantu untuk menjadikan warna lip 

tint itu lebih menonjol. 

 

 

TIPS LIP TINT LEBIH TAHAN LAMA 

 

1. Bedak Padat + Lip Tint + Lip Balm 

 

 Sapu lip balm pada bibir. 

 Aplikasikan lip tint pada sepertiga bahagian dalam bibir 

 Gunakan jari dan buat efek ombre pada bibir (sapu lip tint ke kawasan luar bibir dengan jari) 

 Ambil tisu nipis, letakkan diatas bibir kemudian baurkan lembut bedak padat keatas bibir. 

Particle halus pada bedak tersebut akan bantu untuk warna lip tint tahan lebih lama pada bibir. 

 

 

2. Concealer + Lip Tint + Lip Gloss 

 

 Sapu concealer keseluruh kawasan bibir. Ratakan supaya warnanya tidak kelihatan bercapuk. 

 Aplikasikan lip tint pada sepertiga bahagian dalam bibir 

 Gunakan jari dan buat efek ombre pada bibir (sapu lip tint ke kawasan luar bibir dengan jari) 

 Oleskan lip gloss dengan warna natural pada bibir atau juga lip balm. Olesan lip gloss pada bibir 

akan buat bibir nampak lebih mugil dan menarik. 

 

 

 



COLOR SWATCHES DOLL LIP TINT 

  

  

 


