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Golden Shimmer
Jeg forestillede mig den gyldne glitren på horisonten, lige dér,
hvor havet møder himlen ved solnedgang. Jeg forestillede mig
den søde duft af en tropisk have, og følelsen af at iføre mig let
sommertøj. Alle disse billeder inspirerede mig til at skabe
Golden Shimmer.

Jane Iredale - THE SKIN CARE MAKEUP® introducerer den nye Golden
Shimmer Face and Body Lotion - en letvægts-fugtighedscreme, der giver en
uimodståelig gylden glød. Golden Shimmer Face and Body Lotion skaber et
diskret slør af glimmer og giver en varm hudtone. Cremen kan bæres alene,
eller sammen med din foretrukne makeup. Den naturlige formel opfrisker
og fugter huden ved hjælp af botaniske ekstrakter, og er mild nok til både at
kunne bruges i ansigtet og på kroppen. Golden Shimmer efterlader huden
blød og gennemfugtet, og kan også bruges sammen med en selvbruner,
som Jane Iredale Tantasia, for at skabe et glitrende bronze-look.

Ingredienser og fordele:
• Diamant-støv - et unikt mineralpigment udledt af mica, der giver
uovertruffen glimmer-effekt.
• Pyrus malus (æble)-ekstrakt opfrisker, opstrammer og udglatter huden, alt
imens det genopbygger fugtbalancen og beskytter mod udtørring.
• Hyldeblomst og brombær-ekstrakt køler og blødgør huden
• Grøn og hvid te-ekstrakt beskytter huden mod skadelige
miljøpåvirkninger ved hjælp af antioxidanter.
• Grapefrugt- og appelsinskræl lysner huden og giver en sund glød,
samtidig med at det tilfører en opfriskende citrusduft.
• Hypoallergenisk, ikke-tilstoppende og dermatologisk testet.
Sådan bruges Golden Shimmer i ansigtet:
• Klem en lille smule creme, på størrelse med en ært, ud på din ringfinger.
• Påfør på kindben, over øjnene, ved tindingerne og fra næsen og udad,
ovenpå din foundation. Udjævn og massér cremen let ind i huden med
strygende bevægelser. Vask derefter hænderne.
Sådan bruges Golden Shimmer på kroppen:
• Klem en lille smule creme, på størrelse med en 2-krone, ud i håndfladen.
• Gnid hænderne sammen to til tre gange for at fordele produktet jævnt i
håndfladerne.
• Påfør på décolleté og ben, en sektion af gangen indtil cremen er
absorberet. Påfør flere gange for yderligere dækning og glød.
• Vask hænderne og tillad cremen at tørre helt, inden du klæder dig på.

Golden Shimmer kan købes i butikkerne ultimo maj 2014 og så længe lager
haves. Find den på www.janeiredale.dk og på udvalgte klinikker og frisører
landet over. Se en liste over forhandlere på www.janeiredale.dk/forhandlere.

Golden Shimmer Face and Body Lotion
Vejl. udsalgspris kr. 250,-

Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk
Yderligere information:
Adm. Direktør
Tina Rasmussen - tina@dermalogica.dk

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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