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FAQ MATTE LIP CREAM? 

 
1. Adakah produk ini mempunyai wangian atau bauan? 

Tidak. Matte Lip Cream tidak mengandungi sebarang bahan wangian. 

 

2. Adakah produk ini mudah ditanggalkan kerana ia bersifat ‘kalis air’? 

Matte Lip Cream ini bersifat  ‘kalis air’ dan ‘tahan lama’ dimana ia tidak akan mudah hilang walaupun 

selepas makan atau minum. Untuk menanggalkan Matte Lip Cream ni, lebih baik jika menggunakan 

pembersih solekan ataupun Cleansing Oil. 

 

3. Adakah produk ini sesuai di campur dengan lip tint sendayu tinggi? Atau tidak digalakkan? 

Ya boleh. Untuk dapatkan efek bibir ‘ombre’, menggabungkan kedua-dua produk ini amatlah digalakkan. 

Oles dahulu Matte Lip Cream, kemudian oles Doll Lip Tint pada bahagian tengah dalam bibir. 

 

4. Adakah produk ini selamat digunakan sebagai eyeshadow atau pemerah pipi? 

Ya boleh. Akan tetapi, disebabkan kemasannya adalah ‘matte’, pengguna perlu membaur produk 

dengan lebih teliti. 

 

5. Antara 6 warna pilihan, apakah warna yang disarankan untuk pengguna yang gemar membuat 

ombre lips? 

Pengguna boleh menggabungkan mana-mana warna yang disukai dari 6 kod Matte Lip Cream untuk 

membuat efek ombre lips. 
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APA ITU MATTE LIP CREAM? 

Isododecane, Ethylene/Propylene Copolymer, Petrolatum, Paraffin, Ozokerite, Synthetic Wax, 

Phenoxyethanol . May Contain: Titanium Dioxide, Mica, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Talc, 

Calcium Carbonate, Ci 15850, Ci 77491, Ci 77492, Acid Yellow 23, Aluminum Lake, Ci 77499, Ci 45410, Ci 

15850. (7.0g) 

 Matte Lip Cream dirumus dengan formulasi kemasan matte dengan warna mewah untuk tampilan 
solekan bibir yang anggun. 

 Warnanya tahan lama pada bibir, tidak mengeringkan bibir serta selesa dipakai untuk sepanjang 
hari. 

 Hadir dengan 6 warna mewah dengan rona merah natural sesuai untuk semua tona kulit. 

 Dirumus dengan tekstur krim likat yang pastinya akan membuatkan bibir kelihatan menawan 
dengan pigmentasinya yang kekal lama sepanjang hari. 

 Matte Lip Cream ini bebas dari kandungan Paraben dan sesuai untuk semua jenis kulit. 
 
 
Nombor Notifikasi: 
 
01 VENUS : NOT190707889K 
02 BLOOM : NOT190707901K 
03 AMBER : NOT190709035K 
04 BELLE : NOT190707902K 
05 FLAME : NOT190707903K 
06 ICONIC : NOT190707904K  
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TIPS PEMAKAIAN MATTE LIP CREAM 

1. Elakkan bibir jadi kering akibat pemakaian lipstick berkemasan Matte 

Untuk mengelakkan dari bibir menjadi kering semasa pemakaian Matte Lip Cream, oles terlebih dahulu 

bibir dengan lip balm sekurang-kurangnya 5 minit sebelum memakai Matte Lip Cream. Ini adalah untuk 

memastikan bibir tidak menjadi kering semasa memakai Matte Lip Cream. Ia juga bagus untuk elakkan 

bibir nampak terlalu ‘merekah’. 

2. Elakkan ‘mengemam’ bibir sejurus selepas pemakaian Matte Lip Cream 

Untuk elakkan sapuan lipstick berkemasan matte nampak tidak sekata dan bercapuk, elakkan 

‘mengemam’ bibir sejurus selepas aplikasi lipstick tersebut. Sebaiknya tunggu terlebih dahulu agar 

sapuan lipstick jadi betul-betul kering sebelum ‘mengemam’ bibir. ini juga turut membantu untuk 

pastikan lipstick berkemasan matte boleh tahan lebih lama pada bibir. 

3. Gunakan jari untuk meratakan sapuan Matte Lip Cream 

Meratakan lipstick dengan jari akan bantu untuk mendapatkan efek lipstick yang lebih natural dan ‘soft’. 

Teknik ini juga bagus untuk elakkan sapuan lipstick yang terlalu banyak pada bibir. 

4. Gunakan jari untuk meratakan sapuan Matte Lip Cream 

Meratakan lipstick dengan jari akan bantu untuk mendapatkan efek lipstick yang lebih natural dan ‘soft’. 

Teknik ini juga bagus untuk elakkan sapuan lipstick yang terlalu banyak pada bibir. 

5. Skrub bibir 

Untuk mengelakkan dari bibir mengelupas atau sapuan Matte Lip Cream menjadi tidak serata, bersihkan 

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

memudahkan aplikasi lipstick pada bibir. 
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COLOR SWATCHES MATTE LIP CREAM 
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