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Prep. Set. Go!
beauty

begins here

NY BeautyPrepTM Face
Cleanser, Toner og Moisurizer.
Vores NYE BeautyPrepTM ansigtsrens, toner og fugtcreme er en trio af virkningsfulde hudplejeprodukter,
som er udviklet til daglig brug for at forberede og beskytte huden, så makeup lægger sig jævnt og holder
længere. BeautyPrepTM produkterne kan bruges hver
morgen inden påføring af makeup og hver aften til at
fjerne makeup-rester og pleje huden. BeautyPrep TM
ansigtsrens og toner er certificeret af ECOCERT som
værende både naturlige og økologiske.

Din hud vil elske det.
Det vil din makeup også!

nyhed
BeautyPrepTM Face Cleanser
DKK 225

|

90 ml.

• Rensevand, som med plejende havre-aminosyrer
giver dyb afrensning af porer. Skal ikke vaskes af
efterfølgende.
• Ideel til at fjerne makeup og afrense huden inden
toning og fugtning.
• Indeholder patenteret micellarvand med
dobbeltvirkende argurkeekstrakt i liposomform,
som fugter, udglatter og beskytter huden.
• Fjerner miljøskadelige stoffer fra huden og er både
antioxidant og rig på vitaminer, som hjælper med
at reducere skade fra frie radikaler.
• Kan bruges med eller uden vand
– efterlader ikke huden fedtet.

Certificeret af ECOCERT
som værende naturlig kosmetik.

BeautyPrepTM Face Toner

BeautyPrepTM Face Moisturizer

DKK 250 |

DKK 325 |

88,7 ml.

• Mild, poreforfinende toner, som fugter
huden med økologiske planteliposomer.
• Forbereder huden på fugtning og
efterfølgende påføring af makeup.
• Udviklet med herbasome – vand med
frugtekstrakt, som giver dyb fugtning af
huden og indeholder økologisk citrongræs,
æble, pære, gulerod og kokosvand, hvilket
opretholder hudens optimale pH-værdi og
reparerer hudens overflade.

35 ml.

• Fugter huden og hjælper med at forebygge transepidermalt fugttab.
• Beskytter huden mod miljøskadelige stoffer i den omgivende luft.
• Forbereder hudens overflade, så makeup kan påføres jævnt og holder
længere.
• Indeholder stramcelle-ekstrakt fra fire forskellige slags økologiske roser:
o Hvid rose fremmer den naturlige cellefornyelse, støtter hudens
barrierefunktion og virker opstrammende.
o Damascenerrose hjælper med at lukke porer, rense
og udglatte huden.

• Certificeret af ECOCERT som værende
naturlig og økologisk kosmetik.

o Hybenrose beroliger og lysner huden, mens transepidermalt
fugttab forebygges.

• Med en naturlig duft af økologisk
citrongræs.

o Provencerose hjælper med at genopbygge hudens fugtbarriere og
virker opstrammende for en synligt nyere, blødere hud.
• Med en naturlig duft af økologisk citrongræs.

Produkterne sælges separat og kan købes fra febuar
på janeiredale.dk, samt hos Jane Iredale-forhandlere
over hele landet.
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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