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Det er cool
at værdsætte
naturlig skønhed!

Cool Beauty fra

Jane Iredales forårskollektion 2009

Cool Beauty

Nyhed! Azure PurePressed Triple Eye Shadow
– ny farve

Azure PurePressed Triple Eye Shadow er en betagende tilføjelse til Jane
Iredales cool forårsfarver. Tre rige skygger, der indfanger essensen af det
dybeste hav – en klædelig grå-grøn med lidt glimmer, en dyb, mat aqua
farve og en blød gråbrun med glimmer - der kan bruges hver for sig eller i
mange forskellige kombinationer.

Cool beauty er hot – specielt dette forår med aqua; farven på krystalklart vand, som
kan ses overalt på catwalken. Hvert eneste azurblå øje blev komplementeret af yndefuld pink og/eller neutrale læber og en blød teint. Disse rene, opløftende farver minder
os om dage ved stranden med milde briser og smagen af salt på læberne. Dage hvor
alt synes at være i balance. Endnu engang understreger Jane Iredales nye kollektion,
at det ikke er nødvendigt at gå på kompromis med sundheden for at opnå skønhed.
At det er cool at bekymre sig om, hvad vi påfører kroppen. Det er cool at værdsætte
din naturlige verden. Det er cool at være ”grøn”.

Limited Edition! Mini-Matte Finish Powder
Øjeblikkelig touch-ups har aldrig været nemmere eller mere fiks end
med Jane Iredales nye Mini-Matte Finish Powder. Påfør før eller efter
foundation for at sikre en mat overflade hele dagen.
Risstivelse lindrer huden og mindsker den blanke overflade
uden at efterlade huden ”overpudret”. Mineralerne forbedrer
dækkeevnen og virker vandafvisende.
Vejledende udsalgspris kr. 225,00

Vejledende udsalgspris kr. 285,00

Nyhed! Pinot Noir Liquid Eye Liner
– ny farve

Denne rige farve er sit navn værdig og mætter vippekanten med tæt, klart pigment,
der får vipperne til at syne længere. Jane Iredales Liquid Eye Liners er altid i makeupartistens værktøjskasse, men kan sagtens påføres smukt og nemt uden professionel
hjælp.
Liquid Eye Liners holder hele aftenen og er tilmed latex-fri.
Vejledende udsalgspris kr. 195,00

Nyhed! Erin & Julia PureMoist LipColour SPF 18
– nye farver

Nyhed! Aquamarine 24-Karat Gold Dust
– ny farve

Denne skønne glimmerpudder indeholder mica, som flot
fremhæver øjet og giver et sexet, men sofistikeret look.
Pep din daglige makeup lidt op eller gem glimmerpudderen
til en helt særlig lejlighed. Bland den med din yndlings
bodylotion for at opnå en flot, let glimmer på kroppen.
Produktet er fantastisk til en helt unik eyeliner.
Vejledende udsalgspris kr. 95,00

PureMoist LipColour er ideel til at lægge sidste hånd på værket i
denne sæsons cool look. Erin; en blød pink, er perfekt til forårets
drømmeagtige look. Julia; en flatterende neutral til alle, fuldender
Cool Beauty kollektionen med en neutral, men sexet trutmund.
Jojoba- og vindruekerneekstrakter heler og lindrer, mens spiseligt
zink giver bredspektret SPF beskyttelse.
Vejledende udsalgspris kr. 165,00

