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Gå efter guldet
Jane Iredales 24 Karat Gold Dust
Når mørket sænker sig, er det tid til at ”gå efter guldet”! Med Jane Iredales unikke guldstøv pudder får du den
ægte vare: 24 karat guld flager! Det er et ”glimrende” valg i stearinlysenes skær. (Og Feng Shui behandlere
bekræfter, at guld er både ”opløftende” og ”energiskabende”!)
Dette er den første pudder til ansigtet med ægte guld - op til 48 % 24-karat guld af
”fødevarekvalitet”. Start med at skabe det perfekte grundlag på huden med Jane
Iredales PurePressed Base og børst derpå guldstøv på udvalgte områder som øjne,
kinder, læber, skuldre og hår. Du kan også blande guldstøvet i din hårgelé eller fugtcreme/bodycreme.
Glimmer er nøgleordet
- og med Jane Iredales 24 Karat Gold Dust ligner du en sand vinder!
24 Karat Gold Dust findes i Gold, Bronze, Silver, Pink, Lilac, Champagne og Green.
Vejledende udsalgspris kr. 95,00
24 Karat Gold Mine
Drømmer du om altid at have den rette glimmerfarve lige ved hånden? Det pefekte strøg af farve på øjenlåg
eller kindben, som nøjagtigt matcher din yndlingslæbestift. Det har du med Jane Iredales Gold Mine Kit med
seks glimmerfarver - Gold, Silver, Bronze, Pink, Lilac og Champagne, der kan blandes til lige den nuance du
ønsker.
Kittet indeholder en børste, der er perfekt til påføring af glimmeren overalt i ansigtet og på kroppen.
Ganske som de enkelte Gold Dust farver indeholder disse glamourøse glimmerfarver 24 Karat guld af fødevarekvalitet. Jane Iredale var den første til at anvende dette ædelmetal i glimmer: ”Jeg ville gerne være fri for at se
på, at store stykker mica vinker til mig fra den anden side af bordet, men i stedet forgylde huden med det mest
elegante look.”
Disse glimmere er makeupartisternes favorit, da de er så alsidige. De kan anvendes i fugtcreme til ekstra glimmer på skuldrene eller med Jane Iredales Lid Primers til en glimmerskygge, som holder hele dagen.
Lad dig selv forgylde med 24 Karat Gold Mine
Vejledende udsalgspris kr. 450,00
Jane Iredale sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle
kosmetologer og makeupartister.
På www.janeiredale.dk findes flere informationer om produkter
og forhandlere i hele landet.
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