
 

 

 

 

Basın Bülteni 
 
 
 
Makyajda antik çağ trendleri  
 
 BASF’nin renk trendleri çalışmasına göre 2016 makyaj 

trendlerine “antik bilgelik” ile aydınlatılmış yanaklar, altın 
varaklı vurgular ve bronz parıltılar hâkim olacak 

 2017’de kozmetikte çekici yeşiller, cesur maviler ve patlayan 
pembeler gibi doygun ve yoğun renkler kullanılacak  

 BASF, 2016 - 2017 makyaj renk trendlerini Paris’te sergiledi  

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, MakeUp in Paris fuarında 2016 ve 

2017 renk trendlerini açıkladı. 2016’da sonsuz güzellik hissi veren 

"Antik Bilgelik" trendi hâkim olacak. Antik dünyanın güzellik ideallerine 

dayanan bu akım, aydınlatılmış yanaklar, altın varaklı vurgular ve bronz 

parıltılar ile ilkbahar defilelerinde yansıtılan Rönesans ve Romantik 

dönemlerden ilham alan bir estetik çağrısında bulunuyor.  

BASF trend araştırmasına göre altın tonları 2017’de yine gündemde 

olacak ancak odak noktası bronz, platin ve şampanya rengine kayacak. 

BASF’nin “Alive” adlı 2017 özel koleksiyonu, doğada bulunan göz alıcı 

renklerden ilham alan bir renk seçkisi sunuyor. İlk kez görücüye çıkan 

koleksiyon, dolgun meyveleri anımsatan çekici yeşiller, cesur maviler 

ve patlayan pembeler gibi doygun ve yoğun renkler sunuyor.  

Göz alıcı renk geçişi efektleri  
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BASF, kapsamlı bir pazar araştırmasının ardından, 2016 ve 2017 

güzellik trendlerini etkileyecek kültürel faktörleri belirledi. MakeUp in 

Paris fuarında araştırma sonuçlarını paylaşan BASF, bu trendler 

ışığında kozmetik üreticilerine çözümler sunuyor. Örneğin altın tonların 

önem kazanacağı 2016 için BASF, altın sentetik mikanın yeni nesli 

olan Chione™ Celestial Gold'u içerecek şekilde altın inci portföyünü 

genişletti.  

En son defile trendlerinde klasik kesimler, sonsuz tarzlara bir canlılık ve 

titreklik dokunuşu getiren parlak bir dokuyla yeniden yorumlanıyor. 

BASF'nin renk geçişli pigmentleri, üreticilerin hem kozmetik hem de 

kişisel bakım segmentlerinde bu trendden faydalanmasını sağlıyor. En 

son pigment teknolojisini kullanan Reflecks™ MultiDimensions ve 

MultiReflections™ serileri, çarpıcı bir pırıltı efekti ve görsel boyut 

sağlayarak göz alıcı renk geçişi efektlerini mümkün kılıyor.  

BASF Avrupa Kişisel Bakım Pazarlama Müdürü Valerie Pian-Parison, 

"Müşterilerimize, tüketicilerde gerçek anlamda yankı uyandıracak ürün 

ve marka deneyimleri oluşturmaları konusunda yardımcı olabilmek için 

bölgesel ve global gelişmelerin yanı sıra en son defileleri de yakından 

takip ediyoruz" dedi. 

BASF, "İnovasyon Turnesi"nde ve makyöz yarışmasında temsil 
edildi  

Süte benzer dokusu ve altınımsı görünümü ile nitelendirilen “Luminous 

Skin Serum to Oil” ile BASF, "İnovasyon Turnesi" fuarında da temsil 

edildi. Bu özel fuar alanı, "Makyaj İnovasyonu Turnesi" jürisi tarafından 

seçilen yeni çözümlere ayrıldı. Buna ek olarak BASF, ilk “Paris Boks 

Ringinde Makyaj" etkinliğini destekleyecek. Brezilyalı Makyöz Mily'nin 

liderliği ve hakemliği altında Paris Makyaj Atölyesi öğrencileri, "Yirmili 

Yıllar", "Demimonde Yılları" ve "Çiçek Yıllarından Saray Yıllarına" 

temalarını resmetmek üzere BASF'nin efekt pigmentleri Chione™ 

Celestial Gold, ReflecksTM Multidimension Glistening Gold, Chione™ 

Pixel White ve Cloisonné® Vivid Red'i kullanacak. 

 

BASF Hakkında 

BASF olarak biz kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. BASF, 

113.000 çalışanı ve 200 milyar TL’yi aşkın (74 milyar Avro) yıllık satış rakamı 

ile dünyanın lider kimya şirketi unvanını taşıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal 
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sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiren BASF, Ar-Ge yatırımları ve 

buluşları sayesinde neredeyse tüm endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren 

şirketlere ürün sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Kimyasal, plastik, performans 

ürünleri, ziraat, petrol ve gaz gibi geniş bir yelpazeye yayılan BASF ürün ve 

çözümleri, yeryüzündeki kıt kaynakların korunmasına katkıda bulunmanın 

yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlıyor ve yaşam kalitesinin 

yükselmesine yardımcı oluyor. Kısacası BASF, sürdürülebilir bir gelecek için 

kimya yaratıyor. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası 

(BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir.  

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr   

BASF Bakım Kimyasalları Hakkında  

BASF Bakım Kimyasalları bölümü hijyen, kişisel bakım, ev bakımı, endüstriyel 

ve kurumsal temizlik ve teknik uygulamalar için geniş bir yelpazede malzeme 

sunar. Kozmetik endüstrisi ve ayrıca deterjanlar ve temizleme malzemeleri 

endüstrisinin global olarak önde gelen tedarikçisiyiz ve müşterilerimizi yenilikçi 

ve sürdürülebilir ürünler, çözümler ve konseptlerle desteklemekteyiz. Bölümün 

yüksek performanslı ürün portföyü içerisinde sürfaktanlar, emülgatörler, 

polimerler, yumuşatıcılar, şelat ajanları, kozmetik aktif maddeleri, pigmentler 

ve UV filtreleri bulunmaktadır. Tüm hijyen uygulamaları için geliştirilmiş olan 

son derece emici polimerler seriyi tamamlamaktadır. Tüm bölgelerde üretim 

ve geliştirme tesislerimiz bulunmaktadır ve yükselen pazarlardaki 

mevcudiyetimizi arttırıyoruz. Daha fazla bilgiye www.care-chemicals.basf.com 

web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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