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HandDrink

™

håndcreme
med SPF 15

“Vores hænders udseende siger meget om os – og de vises
™

hele tiden frem. Jeg har lavet HandDrink håndcremen,
som har en fantastisk duft, og som er udviklet til at beskytte
hænderne mod skadelige UV-stråler, mens den fugter og
frisker huden op. Vær sikker på du sender et godt førstehåndsindtryk!”

Forkæl dine hænder med den fugtende og beskyttende HandDrinkTM; en ny
håndcreme med SPF 15 fra jane iredale - THE SKIN CARE MAKEUP®. De fleste
kvinder ved, at fugt alene ikke giver smukke hænder, og at de bør passe på deres
hænder, som de passer på deres ansigt. HandDrinkTM er udviklet til at fugte uden
at fedte og kombinerer solbeskyttelse med vitale hudplejefordele for at holde
hænderne sunde og fugtede. Planteekstrakter giver hænderne en ensartet, sund
hudtone, mens bredspektret UV-beskyttelse modvirker mod skade fra solen.
Rosenolier giver masser af fugt og en følelse af friske og velduftende hænder.
Egenskaber og fordele:
• Anbefalet af The Skin Cancer Foundation som en effektiv bredspektret
solcreme
• Let parfumeret med organiske, æteriske olier fra roser – naturens mest
luksuriøse fugtgiver
• Fyldt med aktive ingredienser og antioxidanter som beskytter og fugter huden
• Liposomal-indkapslet æbleekstrakt giver hænderne en mere ensartet og klar
hudtone
• Ekstrakter fra grøn te og solbær giver næring og beskyttelse med antioxidanter

Gode råd til påføring:
• Tryk en mængde creme på størrelse med en ært ud i håndfladen
• Fordel produktet ved at gnide hænder sammen to eller tre gange
• Massér til al cremen er absorberet
• Cremen kan også bruges ved en gelé-manicure for at beskytte mod UVstråler
HandDrinkTM sælges fra januar 2015 på janeiredale.dk og hos kosmetologer
landet over.

HandDrink™
Håndcreme med SPF 15
Vejl. udsalgspris kr. 250,-

Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk
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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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