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FAQ LIP PAINT 

1. Apa beza Lip Paint Long Lasting Tinted Lips & Doll Lip Tint? 

LIP PAINT DOLL LIP TINT 

 Dengan tekstur cecair likat 

 Hadir dengan 6 rona mewah & ‘bold’ 

 Tidak mengeringkan bibir dan selesa 

dipakai sepanjang hari 

 Ringan dan lembut pada bibir 

 Tahan lama dan berpigmentasi tinggi 

 Dengan tekstur gel cair 

 Hadir dengan 4 rona ‘ceria’ & ‘bold’ 

 Tidak mengeringkan bibir dan selesa 

dipakai sepanjang hari 

 Ringan dan lembut pada bibir 

 Tahan lama dan berpigmentasi tinggi 

 

2. Adakah Lip Paint ini sesuai dengan pengguna yang mempunyai masalah bibir kering? 

Ya sesuai. Lip Paint ini diformulasi bersama sodium hyaluronate yang akan bantu untuk beri 

lembapan pada bibir dan elakkan bibir jadi kering atau merekah. 

 

3. Adakah Lip Paint ini tahan lama dan adakah ia juga ‘transfer proof’? 

Ya. Lip Paint ini bersifat tahan lama dan tidak mudah hilang walaupun selepas makan atau 

minum. 

 

4. Adakah Lip Paint ini memberi rasa melekit pada bibir pengguna? 

Tidak. Lip Paint sangat ringan pada bibir dan tak meninggalkan kesan melekit selepas 

pemakaian. 

 

5. Adakah Lip Paint ini turut merawat bibir semasa penggunaan? 

Ya. Lip Paint ini turut dirumus bersama Glycerin & Sodium Hyaluronate yang akan bantu 

untuk kekalkan kelembapan dan kurangkan tampilan kedutan/garis bibir. 
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APA ITU LIP PAINT ? 

 Hadir dengan tekstur cecair likat , Lip Paint Long Lasting Tinted Lips ini pastinya akan 
membuatkan bibir kelihatan menawan dengan pigmentasinya yang kekal lama sepanjang hari. 
 

 Dengan 6 warna mewah & terang untuk menonjolkan tampilan bibir yang menawan. 
 

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

 Dirumus khas dengan kandungan Glycerin & Sodium Hyaluronate untuk memberi lembapan 
pada bibir dan membantu kulit bibir jadi lebih lembut dan tidak mengelupas serta kurangkan 
tampilan kedutan/garis bibir. 
 

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

 Hadir dengan lip aplicator untuk memudahkan sapuan kemas pada bibir. 

 Dirumus dengan bau ‘manis’ yang menenangkan. 

 Bebas Paraben dan sesuai untuk semua jenis kulit & warna bibir 
 

No Pendaftaran: 

NOT191102384K – 01 EMPRESS 

NOT191102171K – 02 MAJESTIC 

NOT191102385K – 03 DIVINE 

NOT191102386K – 04 HIGHNESS 

NOT191102387K – 05 IMPERIAL 

NOT191102388K – 06 DUCHESS 

 

 

BAHAN UTAMA LIP PAINT 

BAHAN-BAHAN: Aqua, Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Glycerin, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Bis- Peg- 18 Methyl Ether Dimethyl Silane, BHT, Acrylates/ C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Mica, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Parfum, Disodium EDTA, 

Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate. MAY CONTAIN: CI 16035, CI 17200, CI 19140, CI 14700, CI 

19140, CI 45410, CI 77499, Silica, Mica, CI 77891, Aluminum  Hydroxide, Tin Oxide, Synthetic 

Fluorphlogopite, CI 42090 (3.6ml) 

SODIUM HYALURONATE 

 Melembapkan bibir dan elakkan bibir jadi kering & merekah 

 Mengurangkan kedutan dan garis pada bibir 

 Mengekalkan keanjalan dan kelembutan bibir 
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TIPS LIP PAINT TAHAN LEBIH LAMA 

1. Skrub bibir 

Untuk mengelakkan dari bibir mengelupas atau warna Lip Paint tidak sekata, bersihkan bibir dari 

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

memudahkan aplikasi Lip Paint. 

 

2. Matte Translucent Powder + Lip Paint + PlushLips Lip Balm 

 

 Oles tipis PlushLips Lip Balm pada bibir. 

 Aplikasikan Lip Paint pada sepertiga bahagian dalam bibir 

 Gunakan jari dan buat efek ombre pada bibir (sapu Lip Paint 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 Paint tahan lebih lama pada 

bibir. 

 

 

3. Fix Up Concealer + Lip Paint + PlushLips Lip Balm 

 

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

 Aplikasikan Lip Paint pada sepertiga bahagian dalam bibir. 

 Gunakan jari dan buat efek ombre pada bibir (sapu Lip Paint ke kawasan luar bibir dengan jari) 

 Boleh juga oleskan Lip Paint ke seluruh bibir untuk efek bibir lebih menyerlah. 

 Oleskan PlushLips Lip Balm pada bibir untuk buat bibir nampak lebih mugil dan menarik. 
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SWATCHES KOD LIP PAINT 

  

   

   

 


