
CÁCH SỬ DỤNG BB CREAM 5 IN 1 HIỆU QUẢ.
BB cream 5 in 1 là kem trang điểm đa tác dụng được rất nhiều bạn gái lựa chọn trong mùa hè. BB cream 
được đánh giá cao trong mùa này bởi vì ngoài tác dụng che khuyết điểm trên da còn có tác dụng dưỡng 
trắng da, chống nắng, kem lót, kem nền, dưỡng ẩm. Tuy nhiên sử dụng BB cream 5 in 1 như thế nào để đạt 
hiệu quả cao nhất, E’ZIE sẽ là người đồng hàng cùng bạn.

Nên chọn kem nền hợp màu da tự nhiên

Đây là điểm bạn cần lưu ý. Kem nền nên được lựa chọn sao cho càng hợp với màu da tự nhiên càng tốt. Điều này 
giúp cho bạn có được vẻ đẹp tự nhiên khi trang điểm, khiến người khác khó có thể nhận ra là bạn có trang điểm 
hay không. BB cream E’ZIE phù hợp với mọi loại màu da.

BB Cream E’ZIE 5in1 ( dưỡng ẩm, chống nắng,kem lót, kem nền, che khuyết điểm)

Cách sử dụng kem nền khi trang điểm

-  Trước tiên chấm kem lên toàn bộ mặt.

-  Sau đó dùng chổi hoặc bông trang điểm tán đều kem trên da. Lưu ý các bạn tán đều từng vùng sao cho độ phủ 
của BB cream đồng đều trên da, tránh tình trạng một vài vùng bị lem hoặc sậm màu hơn.

-  Chấm thêm kem vào các vùng da nếu chưa đủ. Thường những vùng da tối màu, có mụn thâm sẽ cần 
phải tăng cường BB cream.

-   Sử dụng kem che khuyết điểm cho vùng bọng mắt nếu cần thiết.

- Cuối cùng phủ phấn.

-  Như vậy để bảo vệ và chăm sóc da mùa hè nóng bức, bạn chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản với kem nền trang 
điểm đa tác dụng BB cream 5in1 của E’ZIE. Không chỉ đóng vai trò là lớp kem nền trang điểm tự nhiên, giữ ẩm, 
kem lót, BB cream 5in1 còn dưỡng da trắng hồng từ sâu bên trong và quan trọng hơn nữa BB cream 5in1 của 
E’ZIE bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của tia UV với chỉ số SPF 40++..
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