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Jane Iredale introducerer

Dream Tint™
En drøm for huden

Dream Tint
farvet dagcreme

Uanset om du drømmer om en cremet, let dækning med anti-age virkning eller en
effektiv primer til din mineralpudder, så vil Dream Tint opfylde dine drømme. Dream
Tint™ glider på huden som en drøm, og den oliefrie formel absorberes let og påføres
uden problemer. Cremen giver en øjeblikkelig UVA/UVB beskyttelse med SPF 15.
De aktive ingredienser er titandioxid, der giver solbeskyttelse, samt bornitrid, der skaber
en soft focus effekt på huden for at minimere forekomsten af fine linjer og tydelige porer
for en fejlfri overflade. Aldrig har en farvet dagcreme opfyldt så mange skønne ønsker!
Fordele for huden
s Marinelipider forbedrer hudens elasticitet og forhindrer transepidermalt vandtab
s Titandioxid beroliger og lindrer inflammation og giver øjeblikkelig bredspektret solbeskyttelse
med SPF 15
s Bornitrid minimerer forekomsten af fine linjer og forstørrede porer
Påføring
s Bruges alene som farvet dagcreme og solbeskyttelse
s Påføres under mineralpudder som en effektiv primer
Nuancer
s Farvet dagcreme i fem farver fra Light til Dark, som matcher enhver hudfarve
s Primer Peach, der påføres hud med hyperpigmentering eller uensartet farve
s Primer Lilac, der påføres for at opfriske gusten eller træt hud
s Primer Warm Bronze, der bruges som bronzer i hele ansigtet eller alene på kinderne
Dream Tint™ vejledende udsalgspris kr. 350,00

Blending Brush
En håndbundet børste af gedehår og taklon nylon, der er udviklet til at være effektiv,
men så mild mod huden som muligt. Den unikke kombination af naturlige og syntetiske
fibre gør børste utroligt alsidig og ideel til både pudder- og cremebaserede produkter.
Blending Brush vejledende udsalgspris kr. 345,00
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www.janeiredale.com

Dream Tint™ sælges hos landets Jane Iredale forhandlere fra august 2008
Jane Iredale sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer.
På www.janeiredale.dk findes flere informationer om produkterne og forhandlere i
hele landet. Du kan også tilmelde dig Jane Iredales nyhedsbrev, hvis du ønsker at
vide mere om det nyeste indenfor makeup.
Du kan downloade pressemateriale og billeder i høj opløsning på
www.kosmetolognet.dk hvor du også finder prislister.
Yderligere information fås hos:
Tina Rasmussen
Jane Iredale
86 72 58 00
tina@dermalogica.dk

