Makeup is not
about age it’s about attitude

FÄRG Makeup - vad står vi för?
FÄRG finns för alla

FÄRG har över 300 produkter från ljusaste till mörkaste hudton så att, du alltid ska
känna dig trygg i att, du kan göra ett bra jobb och kunna hjälpa dina kunder. Våra
produkter har också lång hållbarhet vilket är toppen, bland annat för äldre kunder med
rynkigare hy där smink gärna vandrar.

Kunskap

Tack vare 24 års erfarenhet av att utbilda makeupartister kan FÄRG erbjuda grym
kompetensutveckling för dig i form av workshops och vidareutbildningar. Vårt mål är
att du sedan ska vidarebefordra den kunskapen till dina kunder. Oavsett om du gör det
med en quickfix medan de sitter med färg i håret eller vill hålla regelrätta makeupkurser. Är kunden trygg och nöjd så kommer det garanterat att betala sig.

Valfrihet

Vi har valt att skapa ett ental mindre displayer i A4storlek. Perfekt att t ex kunna ställa
en läppglansdisplay bredvid kassan för lättillgänglighet.
Du väljer själv om du vill ta in en, två eller kanske ännu flera displayer på hylla.

------------

Dessutom...

gillar vi djur. Därför kommer våra produkter aldrig att ha varit testade på djur
och vi kommer heller aldrig sälja våra produkter i länder som kräver detta.
Vi är och förblir 100% cruelty free och är stolta medlemmar i PETA.

azing
just am

makeup

För oss på FÄRG är äkthet inte bara viktigt utan helt avgörande. Det
gör att vi har valt att sluta retuschera våra reklammodeller. Vi vill komma bort ifrån all hets på sociala medier med olika förskönande filter
och överdriven retusch.
FÄRG står för att det äkta är det vackra helt enkelt.

Basprodukter

Concealer/Färgkorrigering/Foundation/Puder

CREMECONCEALER
- låg till hög täckningsgrad
Vår cremeconcealer är en oerhört flexibel produkt. Genom att ta lite
produkt åt gången så bygger du smidigt upp din täckning precis
som du själv vill ha den – från lätt till medel eller hög täckning.
Fixera med fixerpuder.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt både för de makeuper som ska synas i dagsljus, kvällsbelysning eller i tyngre fotobelysning.
APPLICERING: Applicera med svamp eller concealerpensel.
SPECIALTIPS: Ta alltid lite produkt åt gången på ena sidan penseln
och tona ut med den rena sida. Bygg upp täckningen allt eftersom.
Pudra lätt emellan.
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Vegansk

MINERALPUDER
- låg till mellanhög täckningsgrad
Detta är en mineralfoundation med milt glowig finish för alla hudtyper. Svep på pudret med en Kabukiborste för en lätt finish eller
använd Colour Correctors och Fixerpuder där det behövs först och
svep sedan över mineralpudret.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för de makeuper som ska synas i dagsljus
- dagsmakeup
- bröllopsmakeup
- foto vid en naturligare look
APPLICERING: Använd en platt foundationborste, arbeta in pudret
i borsten och lägg sedan på produkten. Då flyger inte pudret omkring.
SPECIALTIPS:
Kan även användas som top finish på tyngre makeuper.
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MINERAL LIQUID POWDER FOUNDATION
- låg till mellanhög täckningsgrad
Detta är en oljefri, mineralbaserad foundation med matt finish för
alla hudtyper. Kan användas utan puder men har kunden en oljigare
hudtyp - kombinera gärna med FÄRGs Fixerpuder för bästa resultat.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för de makeuper som ska synas i dagsljus
- dagsmakeup
- bröllopsmakeup
- foto vid en naturligare look
APPLICERING: För en lättare täckning använd vår Buffing Brush
och jobba in din mineralfoundation med cirkulerande rörelser. För
mer täckning - använd vår platta Foundation Brush och bygg upp
täckningen med klappande rörelser.
SPECIALTIPS: För en glowigare känsla och mindre täckning - blanda
Mineral Liquid med vår Mixing Base.
CF Cruelty Free
Bäst i test hos Expressen 2019

CREMEFOUNDATION , 10g
- låg till hög täckningsgrad
Vår cremefoundation är en oerhört flexibel foundation. Genom att ta
lite produkt åt gången så bygger du smidigt upp din täckning precis
som du själv vill ha den – från lätt till medel eller hög täckning. Färgerna är fullt mixbara med varandra, så att du kan du blanda fram
vilken nyans du än behöver till din modell eller kund.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt både för de makeuper som ska synas i dagsljus, kvällsbelysning eller i tyngre fotobelysning.
APPLICERING: Buffing Brush är ett måste för denna produkt. Ta lite
produkt åt gången och jobba in med cirkulerande rörelser. Avsluta
med att fixera produkten med puder.
SPECIALTIPS: 1. Blanda med Mixing Base för en tunnare bas. 2. Ta
bort överflöd runt ögonen innan du pudrar.
CF Cruelty Free
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FIXERPUDER
- låg täckningsgrad
Detta är ett transparent fixerpuder med matt finish för alla hudtyper
som får makeupen att hålla länge. Svep på pudret över basen med
en Kabukiborste för en lätt finish och gå in med en mer kompakt
pensel vid områden som behöver mer fixering.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för de makeuper som ska hålla bra.
APPLICERING: Använd en fluffig borste som Puderborsten eller Kabukiborsten. Vill du ha en riktigt matt look som sitter länge - klappa
då in pudret med en puderpuff. Borsta sedan bort överskottet.
SPECIALTIPS: Spraya vatten på en puderpuff och pressa lätt över
basen för att suga upp överskottspuder och ge ett mindre pudrigt
men ändå hållbart resultat.
CF Cruelty Free
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Hyperflexskuggor
för ögon, bryn, rouge, contour/highlight

HYPERFLEXSKUGGOR
- mellan till hög täckningsgrad
Hyperflexibla, högpigmenterade skuggor som fungerar lika fantastiskt som ögonskugga och rouge som till highlight och contouring.
Du kan också fukta skuggorna med eyelinerpenseln och skapa en
eyeliner av varje färg. Eller fukta skuggorna med en snedställd pensel, så har du fixat olika brynfärger och kan fylla i dina ögonbryn för
en groomad look. Kan även blandas med Mixing Base för läppfärg.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- ögon (ögonskugga, eyeliner, bryn)
- ansikte (highlight, contour, solpuder, rouge)
- läppar (valfri färg + Mixing Base = läppstift)
APPLICERING: Högpigmenterad - slå av penseln innan applicering
och tryck in skuggan. Borstar du kommer de torra pigmenten att yra
omkring.
CF Cruelty Free

ROUGE
- mellan till hög täckningsgrad
Bland våra rougefärger finns allt från den klassiska äppelröda till
persikorosa, korall- och rostrött. Du är garanterad att hitta en färg
som passar din modell eller kund.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- ögon (ögonskugga)
- ansikte (rouge)
- läppar (valfri färg + Mixing Base = läppstift)
APPLICERING: Använd en rougepensel och utgå från kindbensskuggan. Borsta rougen framåt uppåt över kindbenet, be modellen le
och svep färg tillbaka över kindäpplet och kindbenet.
SPECIALTIPS: Sugen på krämrouge? Blanda bara valfri färg med
Mixing Base. Vill du ha en mer neutral ton på krämrouget - mixa
skuggan med din Creme Foundation istället.
CF Cruelty Free

CONTOUR
- låg till mellanhög täckningsgrad
FÄRGs contourfärger finns i flera olika nyanser för att passa alla
hudtoner.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- ögon (grundskuggning)
- ansikte (contour/shading)
APPLICERING: Applicera contourfrärgen med en Contourpensel för
precision på de ställen du vill smalna av eller trycka in.
SPECIALTIPS: Om du har råkat få för mycket färg någonstans - pressa försiktigt en svamp över området, den suger upp överflödig färg.
Kom ihåg, en mörk hy svarar bättre på highlight än contour när det
gäller att skapa former.
CF Cruelty Free

HIGHLIGHT
- låg till mellanhög täckningsgrad
FÄRGs highlighters kommer i tre utföranden - pressade matta, pressade skimriga och lösa skimriga färger för alla hudtoner.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Highlighta de områden du vill ska poppa lite extra
- matta ljusa skuggor används till större områden
- pressade skimriga skuggor och lösa puderskuggor används till
områden som är tänkta att fånga ljuset lite extra.
APPLICERING: Applicera matt highlighter med vår mer kompakta
Contourpensel och skimrig highlighter med en fluffigare ihopnypt
rougeborste eller en fluffig ögonskuggspensel.
SPECIALTIPS: Matcha highlightern med din modells underton för
bästa resultat. Är du osäker - kolla på modellens arm innan hur
resultatet blir. Där är det lätt att torka bort.
CF Cruelty Free

PRESSADE SKIMMER
- låg till mellanhög täckningsgrad
Bland FÄRGs pressade skimmerskuggor hittar du färger du kan
använda både på ögonen som skugga, eller i ansiktet som highlight.
Du kan välja mellan att vara lätt på handen och få en svagare effekt,
eller lägga en primer i form av Mixing Base innan för ett starkare
resultat.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
- highlight
- ögonmakeup
APPLICERING: Använd vår Contourpensel till ansiktet eller en
Ögonskuggspensel till ögonen.
SPECIALTIPS: Applicera på en opdudrad bas för att fästa så mycket
pigment som möjligt om du vill ha en riktigt stark skimmerskugga.
CF Cruelty Free

SKIMMERPIGMENT
- låg till mellanhög täckningsgrad
Våra skimmerpigment är lösa puderpigment som reflekterar ljus och
ger dig ett ordentligt glow. Även dessa är Hyperflex och kan användas både som ögonskugga, highlighter, bodyskimmer eller som
eyeliner om du applicerar den med en våt pensel. Du kan också
blanda ner skimret i ett genomskinligt läppglans och skapa en helt
egen läppfärg!
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
- Ögonskugga
- Highlighter
- Body Glow
APPLICERING: Appliceras lättast med en Ögonskuggsborste. Slå av
borsten lite extra och packa på färgen på ditt lock. För Body Glow använd Kabukiborsten.
SPECIALTIPS: Blanda till en skimmerprimer med Mixing Base, fixera
sedan med samma skugga. Megaglow!
CF Cruelty Free

TOM 6FÄRGSPALETT ATT BYGGA SJÄLV
Smart 6färgspalett med plats för både ögonskuggor, rouge, highlight och brynskugga i 36 mm magnetiska refillpannor. Spegel i
locket.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt både för privatpersoner och makeupartister.
Bygg till exempel:
- vardagspaletter
- contourpaletter
- rougepaletter
- highlightpaletter
- ögonskuggspaletter med färgteman
- paletter med kontrastfärger till olika ögonfärger
CF Cruelty Free
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FYLLDA 6FÄRGSPALETTER
FÄRG erbjuder färdigbyggda 6färspaletter för contour i färgerna
Light Nude, Medium Nude och Dark Nude, samt Everydaypaletter
för ljus och mörk hy. Med jämna mellanrum släpps också färgglada
årstidspaletter.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt både för privatpersoner och makeupartister.
Färdigbyggda:
- vardagspaletter
- contourpaletter
- ögonskuggspaletter med färgteman

CF Cruelty Free

MAKEUPARTIST PRO PALETTES
- perfekt för demo
I en Makeupartist Pro Palette får du hela tjugofyra eller tjugoåtta
färger i en stor palett med lock. Du kan även bygga en helt egen
palett. I den färdigbyggda paletten med tjugofyra skuggor får du
färger som kan användas till contouring, highlight, rouge eller ögonbryn oavsett vilken hudton du har. Paletten med tjugoåtta färger är
uppdelad i matta highlighterskuggor till alla hudtoner, samt vanliga
ögonskuggor som du kan använda till både ögonmakeup och i
övriga ansiktet.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Ögon, bryn, ansikte, läppar.
APPLICERING: Använd dig av Ögonskuggspenslar, Snedskuren
Pensel, Eyelinerpensel, Rougepensel, Contourpensel, Läppensel.
CF Cruelty Free

Ögon

Eyeliner, brynpenna, mascara och ögonpennor

WING IT LINER
- hög täckningsgrad
Vår vattenresistenta Gel Eyeliner håller sig på plats i vått och torrt.
Den lätta formulan glider mjukt på och gör din eyelinerapplicering
lätt och smidig. Använd en eyelinerpensel eller en snedskuren pensel för att göra skarpa, fina eyelinervingar. Kan även suddas innan
den torkat för sotad look. Färgen Onyx är intensivt nattsvart.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper. Använd till:
- fransmarkering
- eyeliner
- primer för svart sotning
APPLICERING: Applicera med en Eyelinerpensel eller en Snedskuren pensel.
SPECIALTIPS: Ta ut lite ut burken åt gången och sätt på locket emellan så håller produkten längre.

CF Cruelty Free

BROWS 4 PRESIDENT, ÖGONBRYNSPENNOR
- låg till mellanhög täckningsgrad
Det går snabbt och enkelt att fylla i brynen med en ögonbrynspenna. Våra brynpennor har en smal spets vilket gör att du kan använda
dem både när du vill måla små strån för en naturlig look, eller när du
vill fylla i hela brynet för en något skarpare look.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Alla typer av makeuper med olika variationer av bryn.
APPLICERING: Borsta upp brynen med borsten som är i ena änden
och fyll sedan i de luckor och konturer som behövs med pennan.
CF Cruelty Free
Bäst i test hos Expressen 2019

MASCARA, VATTENLÖSLIG OCH VATTENFAST
Vi erbjuder två olika svarta mascaror - en vattenlöslig och en vattenfast. Båda har likadana ergonomiska borstar och den hypoallergena,
parabenfria formulan är förstärkt med Hydrolyserad Keratin och
Vitamin E som hjälper till att stärka och vårda fransarna.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
- Använd den vattenlösliga till fotograferingar och vid övning och
demo.
- Använd den vattenfasta till bröllopsmakeuper, kvällsmakeuper och
alla typer av makeuper där kunden eller modellen antingen riskerar
att bli blöt eller gråta.
APPLICERING: Placera tummen under brynet och lyft lätt för att
vinkla upp ögonfransarna och förenkla appliceringen av mascaran.
SPECIALTIPS: Använd alltid separata mascaraborstar om produkten
ska användas på flera personer.
CF Cruelty Free

ÖGONPENNOR
- mellan till hög täckningsgrad
Våra First Date Liners är hyperflexibla och kan användas där helst
du vill, som liner på vattenlinjen, kajal, under brynen för highlight,
för att täcka blemmor, eller varför inte dra till med ett par nattsvarta
läppar? Likt våra Kiss Proof Lip Liners sitter First Date Liner som
berg.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- vattenfasta
- högpigmenterade
APPLICERING: En nude ögonpenna i vattenlinjen ger ett piggt intryck medan en svart intensifierar blicken. Vässa pennan för en skarp
linje eller sudda den med hjälp av en borste eller fingrarna.
SPECIALTIPS: Är krämig vid applicering och fixeras sedan så tona
snabbt om du använder den på huden.
CF Cruelty Free

Läppar

Läppennor, läppstift, läppglans, läppalett

KISS PROOF LÄPPENNOR
- mellan till hög täckningsgrad
Vår specialdesignade läppenna är vattenfast, suddas inte ut, och har
en extrem hållbarhet. Den supermjuka formuleringen glider lätt på
läpparna och torkar till en matt, len finish. Kan användas ensam eller
som bas för att få ett läppstift att hålla längre.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- vattenfasta
- hög hållbarhet
- mycket pigment
APPLICERING: Se till att ha pennan nyvässad och börja med att fylla
i konturerna för att sedan fylla i hela läpparna.
SPECIALTIPS: Vässas bäst med FÄRGs speciella vässare för Kiss
Proof läppennor. Om du vill tona in formulan i läppfärgen - gör det
innan den torkar till beständighet.
CF Cruelty Free

LÄPPSTIFT
- mellanhög till hög täckningsgrad
Högpigmenterade, hållbara färger med en mjuk formula som känns
lätt att bära i flera timmar. Innehåller bland annat mjukgörande arganolja, ängkrasseolja och macadamiaolja samt mango och sheasmör.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- hög hållbarhet
- högpigmenterade
APPLICERING: Applicera med Läppensel.
SPECIALTIPS: Applicera vår genomskinliga Lip Primer i Kiss Proofserien på läpparna innan läppstiftet för en ökad hållbarhet.
CF Cruelty Free
Finalist ”Årets läpprodukt”
Daisy Beauty Awards 2020

LÄPPALETT, 8 FÄRGER
- hög täckningsgrad
Vår palett kommer med 8 hållbara färger som är blandbara med
varandra. En läppalett är dessutom perfekt för dig som vill frilansa
som makeupartist. Istället för att ha en massa olika läppstift i väskan
att leta efter så har du allting samlat på samma ställe. Hur smart är
inte det?
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En produkt för alla typer av makeuper
- hög hållbarhet
- högpigmenterade
APPLICERING: Du använder den genom att skrapa upp lite färg ur
paletten med en spatel, och därefter låter du bara fantasin flöda på
kakelplattan!
SPECIALTIPS: Kan även användas som krämrouge om du duttar på
färgen mjukt med en svamp.
CF Cruelty Free

LÄPPGLANS
- låg till mellanhög täckningsgrad
Underbart mjukt läppglans som inte klibbar. Lägger sig fint på
läpparna och smälter ihop med din egen läppton samtidigt som du
får en långvarig glans med mjukgörande känsla. Du kan även blanda
ditt genomskinliga läppglans med våra Hyperflexskuggor eller Skimmer för att skapa egna läppglansfärger!
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
En finishprodukt för alla typer av makeuper
APPLICERING: Applicera smidigt med vår Läppensel.
SPECIALTIPS: Kan förutom att användas på läpparna även användas
om en vill göra Glossy lids - neutrala eller mixad med valfri färg.
CF Cruelty Free

MIXINGPRODUKTER, BASE & BIG BOSS
Mixing Base har samma konsistens som våra cremefoundations men
har inget färgpigment. Det gör att du kan använda den för att tunna
ut din befintliga foundation, eller mixa den med valfri hyperflexskugga och skapa din egen läppfärg, krämrouge, krämcontour eller
ögonskugga.
Läppglanset Big Boss är ett glans som är mer mjukt än klibbigt,
vilket gör det till den perfekta basprodukten att ha i sitt makeupkit.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Mixingprodukter för att tunna ut, ändra konsistens och agera som
bas för andra produkter.
APPLICERING: Jobba med produkterna på en kakelplatta och blanda till dem som du önskar innan du applicerar med lämplig pensel.
SPECIALTIPS: Om du vill använda Mixing Base som primer, lägg den
supertunt!
CF Cruelty Free

Penslar

Veganska penslar av högsta kvalitet. Fästningen är både limmad och pressad.
V

Puder/Rougepensel

Concealerpensel

Cruelty Free
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Veganska

Buffing Brush

- ett måste för cremefoundation!

Foundationpensel

- vi använder den även till contour

Ögonskuggspensel

Ögonskuggspensel

Ögonskuggspensel

Ögonskuggspensel

Snedskuren pensel
- för bryn, eyeliner

Läppensel utan lock

Eyelinerpensel

- rund

Läppensel med lock

Kabukiborste

Necessärer, penselfodral,
kakelplatta, spatel

Makeupsvampar, pennvässare, mascaraborstar,
pincett

- large

(mineralpuder)

- small

Hela penselset till bra
priser

- extra small

Varför FÄRG?
Därför att, är man med i FÄRGfamiljen, så får man så mycket mer än bara ett sminkställ som står
och dammar igen! Vi bjuder in dig till inspoträffar och vi samlas i en Facebookcommunity där vi
berättar era stories. Detta så att ni kan dra nytta av varandras erfarenheter. Vi kör livesändningar
där vi svarar på frågor och visar tips & tricks. Dessutom lägger vi upp inspo från våra sociala medier
som ni sen i er tur kan dela vidare. Vi vill helt enkelt verkligen finnas där för er.
Just det! En annan sak - om man VERKLIGEN vill satsa och hålla kortkurser i makeup så har vi också
ett superbra kortkurskoncept som vi gärna delar med oss av!
Vi börjar med att göra en behovsanalys för just din verksamhet. Vilka kunder har du? Vilken typ av
produkter behöver du till dem och hur mycket tid vill du lägga på en kund? Kan du tänka dig att
göra touchups på dina kunder när de sitter i verkningstid eller vill du bara ha ett läppstiftsställ på
kassadisken? Eftersom vi har ett system med valbara displayer så behöver du inte investera några
större summor alls för att komma igång!

Kontakt
Epost: kontakt@fargcollection.se
Telefonnummer: 08 - 640 79 01

www.fargmakeup.com

FÄRG Academy
- fd Makeupstudion

Efter att, under 24 år, ha yrkesutbildat Makeupartister under namnet Makeupstudion, så går skolan från och med våren 2020 in under FÄRGs varumärke och
blir FÄRG Academy. FÄRG Academy kommer att ha intensivkurser inom makeup, fördjupningskurser för branschen samt kortare businessutbildningar som
Marknadsföring och Starta eget-kurser med fokus på skönhetsbranschen.
Varför välja FÄRG Academy?
- Rekommenderad skola med höga betyg från tidigare elever
- Små klasser & engagerade lärare
- Framgångsrika tidigare elever som får jobb – vi vet verkligen vad vi gör

-----------Läs mer om skolan och aktuella utbildningar på:
www.fargmakeup.com/academy

