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BRONZER
Vores bronzere var en øjeblikkelig
succes - superstars! Der er magi
i alle vores gyldne produkter og
farvepaletter, der giver dig en helt
unik sund og solstrejfet glød, der får
dig til at stråle!

Jane Iredales bronzere er et absolut must-have til at fremhæve sommerens
smukke hudtoner.
Med bronzerne kan du hurtigt og nemt lægge en smuk og naturlig makeup, og
da bronzeren kan bruges som et 4-i-1 produkt kan du, udover det blændende
resultat, nyde at du ikke behøver bruge hverken unødig lang tid på at lægge
makeuppen eller behøver slæbe en overpakket makeup-pung med rundt
i sommervarmen.
Bronzerne fra Jane Iredale består af en kvartet af smukke nuancer, der kan
bruges på øjne, læber og kinder, i hele ansigtet eller på kroppen som highlighter.
De flotte farvekombinationer frisker enhver hud op, og kan skabe enten en blød
og naturlig eller en dramatisk effekt alt efter ønske.
Den lette glimmer i bronzerne stammer fra 24-karat guldflager, som giver en
naturlig og flatterende glød uanset hvor den påføres.
Jane Iredales bronzere fås i 3 smukke paletter, der kan bruges til alle hudtoner:
Moonglow – Gylden/Kobber
Sunbeam- Pink/Kobber
Rosedawn – Pink/Bronze
Ligesom alle andre produkter fra Jane Iredale indeholder bronzerne ikke kunstige
farvestoffer eller irritationsfremkaldende ingredienser.
Fordele ved bronzeren
• Kan bruges på øjne, læber, kinder, i hele ansigtet eller på kroppen
• De fire farver kan mikses i uendelige kombinationer alt efter humør
• Skaber både en blød og naturlig eller en dramatisk effekt
Brug den medsendte blush-pensel til at påføre produktet i
ansigt, øjne samt på skuldre og décolleté
Blush-penslen er en eksklusiv, håndbundet børste af naturlige gedehår. Børstens
flade vifte-form gør den ideel til blush, bronzer og glimmer.

Begge produkter kan købes hos Jane Iredale-forhandlere landet over, samt i
webshoppen Janeiredale.dk. Se en liste over forhandlere på www.janeiredale.dk/
forhandlere.

webshoppen Janeiredale.dk. Se en liste over forhandlere på www.janeiredale.dk/
forhandlere.
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Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk
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Jane Iredale er en omfattende makeupserie, der er sund for huden. Serien
er udviklet til at gøre hverdagen nemmere for kvinder gennem effektivitet,
enkelhed og skønhed. Makeupserien blev grundlagt i 1994 og ledes til
dagligt af Jane Iredale. Hvert produkt er udviklet, så det er lige så sundt
for huden, som det er smukt på huden. Makeuppen er de professionelles
foretrukne valg og anbefales også af plastikkirurger og hudlæger. Den
omfattende serie sælges i hudplejeklinikker, spacentre, apoteker, lægeklinikker og hos makeupartister i mere end 40 lande. I Danmark finder du
Jane Iredale i hudplejeklinikker, helsekostbutikker og hos professionelle
makeupartister samt online på janeiredale.dk.
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