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Love Your Lashes
“Dine øjne er efter sigende sjælens spejl. Så jeg mener virkelig, at du bør behandle dem med lige så stor respekt som du ehandler din hud! Vores tre forskellige mascaraer giver fantastiske resultater, men uden at bruge lak,shellac eller
petroleumsbaserede ingredienser. Elsk dine vipper og åbn dine øjne for en ny metode til at få de mest fortryllende vipper.”

Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara
med NY, FORBEDRET BØRSTE

Love Your Lashes
Oplev den fantastiske forskel med Jane Iredales naturlige, nærende mascaraer
- Nu med NY, FORBEDRET BØRSTE i Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara!
Afslør dine vippers fulde potentiale en plejende mascara fra Jane Iredale – THE SKIN CARE MAKEUP®. Hvert af disse
unikke produkter er udviklet til at forkæle dine vipper og samtidig give dig et i øjnefaldende skønhedsresultat. Naturlige
ingredienser som havmineraler plejer og fortykker vipperne for at styrke dem, mens sød mandelolie blødgør og fugter.
Den nyeste udvikling i Jane Iredales mascara sortiment er relanceringen af Longest Lash Thickening & Lengthening
Mascara, som ny ha ren NY, luksuriøs børste, der flot adskiller og definerer dine vipper, så du opnår de mest forførende
vipper.
Lad sig inspirere af Jane Iredales mascaraer – og find præcis den macara dine vipper vil elske:

Mascara

NY Longest Lash
Thickening &
Lengthening Mascara
Dramatisk volumen
til dine vipper - helt
naturligt

PurelashTM
Lengthening Mascara
Uimodståeligt flirtende
vipper med Jane
Iredales naturlige,
forlængende formel

PurelashTM Mascara
Den mest nærende
formel, som er ideel
til selv meget sarte og
sensible øjne

Egenskaber og fordele

Børsten

- Er til dig, der ønsker det hele: veldefinerede, længere vipper og
volumen, som kan bygges op lag for lag!
- Indeholder 50% mere produkt end de fleste mascaraer
- Indeholder en blanding af lipider fra havalger, som plejer, fugter og
beskytter vipperne, mens det mindsker knækkede
og spaltede vipper
- Har cellulosefibre med tredobbelt længde, som du får ekstra
længde og fylde

NY børste med et
længere skaft, fyldig
børste og omhyggeligt
adskilte børstehår,
hvilket sikrer dig
dramatisk volumen uden
klumper og udtværing

- Er til dig, er ønsker længere, luksuriøse vipper
- Har cellulosefibre med tredobbelt længde, som giver hver enkelt
vippe mere længde – og dine øjne flotte og flirtende
- Indeholder dex-panthenol i liposomeform, som plejer vipperne
- Indeholder lipider fra havalger og hvedeprotein, der plejer
og giver vipperne naturligt buk

Ekspert designet, blød,
hul fiberbørste, som
giver en ensartet
påføring, og som
adskiller vipperne flot

- Er til dig, der ønsker at give dine vipper et smukt strejf af farve
uden risiko for irritation
- Har en mild, tårefast formel og var den første mascara fra Jane
Iredale udviklet specielt til sarte og sensible øjne
- Indeholder havalger i liposomer og panthenol, som bevarer
produktet fugtigt og nærende for vipperne
- Indeholder algeekstrakter, der beskytter vipperne mod at knække
og spalte

Ekspert designet,
højkvalitetsbørste,
som giver en ensartet
påføring, og som skiller
vipperne flot uden at
tvære ud eller smitte af

Ønsker du ekstra pleje og optimale resultater med din mascara, kan du påføre PureLash™ Extender & Conditioner før
påføring af enhver af Jane Iredales mascaraer. Et enkelt strøg med denne conditioner hjælper med at styrke og fortykke
dine vipper, så du får det maksimale ud af din mascara.
Jane Iredales mascaraer inkl. Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara med den NYE børste sælges allerede
nu hos landets Jane Iredale forhandlere og på janeiredale.dk.
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NY børst
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1. Longest Lash Thickening and Lengthening Mascara
Vejl. udsalgspris kr. 275,00
(lige nu inkl. PureLash™ Extender & Conditioner
rejsestørrelse til en værdi af kr. 38,00)
2. PureLash™ Lengthening Mascara
Vejl. udsalgspris kr. 170,00

Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk
Yderligere information:
PR-Chef
Tina Rasmussen
tina@dermalogica.dk
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3. PureLash™ Mascara
Vejl. udsalgspris kr. 150,00
4. PureLash™ Extender & Conditioner
Vejl. udsalgspris kr. 170,00

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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