nyhed
Refill-MeTM
Genopfyldelig
børste til løs
mineralpudder

jane iredale – THE SKIN CARE MAKEUP® introducerer den nye Refill-MeTM;
en kombineret børste og genopfyldelig pudderdispenser til løs mineralpudder,
der er let at bruge, og giver dig uovertruffen og ensartet dækning– også når
du er på farten.
Refill-MeTM har en smart låsemekanisme, der sørger for, at pudderet holder
sig inde i selve pudderkammeret og ikke kommer ud i børsten eller tasken,
når børsten ikke er i brug. Dette gør børsten til en ideel rejsemakker, og gør
det i det hele taget nemmere at håndtere løs pudder, da man får bedre styr
på det - både under opbevaring og påføring.
Refill-MeTM sælges uden indhold, så du kan fylde den med din foretrukne
løse mineralpudder.
Børsten fyldes og genfyldes let: Skru børsten fra hinanden på midten, og brug
den medfølgende ske til at fylde det gennemsigtige kammer med en af jane
iredale’s fantastiske løse mineralpuddere. Skru børsten sammen igen, og drej
over til ”åben”-positionen, for at lade pudderet komme ud i børsten. Påfør
derefter mineralerne i ansigtet i tynde lag, med nedadgående strøg.
Tip: Drej låsemekanismen over i ”lukket”-positionen nogle strøg inden du er
færdig, for at minimere mængden af pudder i børstehovedet efter brug.

Refill-Me™ er kompatibel med følgende løse puddere fra jane iredale:
•

 mazing Base® SPF20 – Den originale foundation, mineralpudder,
A
concealer og solfaktor i ét. Giver perfekt dækning med en smuk glød,
og er ideal til at dække brune pletter, rødme, eksem, rosacea og akne.

•

 mazing Matte™ Loose Finishing Powder – Denne mineral-baserede,
A
gennemsigtige løse pudder burger rispulver til at eliminere skinnende hud,
og kan bruges i løbet af dagen til at opfriske skinnende områder i ansigtet.
Amazing Matte kan bæres under eller over en mineralfoundation og er
designet til at give en glat, mat finish.

•

 owder-Me SPF® 30 – En kemikalie-fri, tør solbeskyttelse, der kan
P
bruges på både ansigtet og kroppen for bredspektret SPF 30. Pudderen
er vandresistent i op til 40 minutter og kan også bruges på solskoldninger
for at lindre irritationen.

Refill-Me™ lanceres primo august, og kan købes hos Jane Iredale-forhandlere
landet over, samt på janeiredale.dk.

Refill-MeTM
vejledende udsalgspris

kr. 295,-

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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