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NYHED!
Jane Iredale forårslook 2011

Just for me

Just Kissed Lip and Cheek Stain - Forever Pink
Skaber din perfekte farve
”Alle drømmer om multifunktionelle produkter, for om det så kun er fem sekunder, du sparer, er det værd at tage med. Jane Iredales
nye læbefarve er perfekt, når du vil spare tid. Jeg ville have noget i tasken, som jeg hurtigt kunne påføre – selv uden spejl – og uden at
tænke mere over det i løbet af dagen. Jeg dupper lidt på kinderne – og så af sted.”

Jane Iredales forårslook Just for me sælges hos landets forhandlere og på shop.janeiredale.dk fra 1. april 2011.

Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk.
Yderligere information:
PR-chef
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 shop.janeiredale.dk.

Endelig er den her – den perfekte nuance af livlig pink, som passer lige til dig! Just Kissed Lip and Cheek Stain i Forever Pink er et
multifunktionelt læbeprodukt, der ved hjælp af udelukkende naturlige ingredienser, fremhæver din naturlige farve. Farveudviklingen på
dine læber og kinder er unik i forhold til din huds syreindhold, som kan variere afhængig af dit humør og din huds temperatur.
Forever Pink reagerer med din huds syreindhold for at give dine læber og kinder en livlig pink nuance på en sikker måde.
Vigtige ingredienser og fordele
- Grapefrugt, appelsin og citronskalekstrakter afbalanceret med triisostearyl citrat
reagerer naturligt med hudens syreindhold for at fremme udviklingen af pigmentfarve
- Olivensmør, avocadosmør og voks fra vild rose lindrer og blødgør læberne
- Udsøgt granatæble virker som en anti-age antioxidant
- Rosenblomstervoks og bivoks nærer og blødgør læberne
- Ikke-udtørrende, holdbar, helt naturlig farve, som tilpasser sig din egen
kemi for at give en uimodståelig pink nuance, der forskønner din huds undertone
- Hypoallergen og dermatologisk testet
Sådan påfører du Just Kissed Lip and Cheek Stain – Forever Pink
- Brug farven alene, over en lip liner eller under en lip gloss
- Dup farven på kindbenene og ton ud med Foundation penslen
Sælges hos landets forhandlere og på shop.janeiredale.dk fra 1. april 2011.
Vejledende udsalgspris kr. 250,00
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My Steppes: Løsningen til dine skønhedsbehov på farten!
Smuk makeup fremhæver det smukkeste i dig
”Det var en fornøjelse at sammensætte disse farver. Jeg forestillede mig, at jeg sad ved siden af en kvinde i et fly og så hende tage sin
My Steppes op af tasken og på fem sekunder påføre farver, som bare fordelte sig og passede til hende. Hun lukkede etuiet og så frisk
og smuk ud netop, som flyet landede i London.”

Vi har alle prøvet det. Uanset hvor velorganiseret du er, glemmer du altid noget. Det er virkelig alvorligt, hvis det er din bronzer eller
din lip gloss - for hvad gør du så? Overgiver dig til My Steppes, der er en alt-i-et compact med to lip gloss, en blush, en bronzer og et
spejl, så du er sikret touch-up på farten uden problemer. Det handler om dig, fordi Jane Iredale har udviklet My Steppes med udgangpunkt i et farveudvalg, der passer til din huds undertone.
My Steppes findes i to nuancer
My Steppes Cool - til dig, der ser bedst ud i klare, stærke nuancer
- Cotton Candy og Pomegranate (NY FARVE!) PureGloss for Lips
- Barely Rose PurePressed Blush
- So-Bronze 3
My Steppes Warm - til dig, der ser bedst ud i jordfarver
- Iced Mocha og Crab Apple (NY FARVE!) PureGloss for Lips
- Whisper PurePressed Blush
- So-Bronze 3

Favoritten Mystikols i TO NYE farver til foråret!
Du bliver ikke blot forført af resultaterne, du bliver ”blæst omkuld”
”Jeg har altid været fascineret af den smukke effekt, en kohl kan tilføre øjnene, men skræmt over de ingredienser, som er blevet
anvendt. Jeg har ofte tænkt: ”Der må være en bedre måde” – og det var der. Mystikols giver den samme velkendte mystik og dragende
virkning som en kohl, men med en formel, der er hypoallergen og så ren som muligt.”

Den unikke blyant med dobbelt-ende - pulver eyeliner og highlighter - som giver dig smoky eyes på få sekunder, kommer nu i to
fristende farver til foråret! Jane Iredale lancerer Mystikol i Citrine og Aquamarine.
Om farverne
- Citrine: En glimmer kombination af okker og metallisk bronze med en highlighter i guld
- Aquamarine: En kølig svømmetur i tropisk blå-grønt hav med en sart rosa highlighter
Vigtige ingredienser og fordele
- Unik blyant med pulver eyeliner i den ene ende og perlemorshighlighter i den anden
- Avancerede hudplejeingredienser kombineret med planteekstrakter og meget mættede pigmenter
- Cremet pulver som ikke falmer, smuldrer eller tværer ud
- Formidable smoky eyes på få sekunder
- Hypoallergen, dermatologisk testet og sikker selv til sarte øjne
Vigtige ingredienser og fordele
- PurePressed Blush og So-Bronze 3 indeholder fyrrebark- og granatæbleekstrakter, der virker som effektive antioxidanter
og har anti-age effekt
- PureGloss for Lips indeholder mynte- og ingefærekstrakter, som naturligt giver læberne fylde
- Innovativ og praktisk emballage gør My Steppes ideel til rejsebrug og touch-up på farten

Sådan påfører du Mystikol
- Påfør Mystikols eyeliner direkte på øjet med applikatoren og ton ud med en finger, applikatoren eller en pensel
- Highlighteren kan påføres langs brynbenet, kindbenet eller i indre øjenkrog

Sådan påfører du My Steppes
- Påfør PurePressed Blush på kindbenene for at markere og highlighte
- Påfør So-Bronze 3 for at forme ansigtet og give huden solglød
- Dup PureGloss på læberne med en fingerspids eller med Sable Lip penslen

Mystikol findes også i farverne:
- Malachite - Funklende mosgrøn med cremet beige
- Amethyst - Royal violet med luksuriøs perle
- Dark Topaz - Rig brun med fløjlsblød rosa
- Lapis Lazuli - Sprudlende blå med glimtende elfenben
- Onyx - Guddommelig sort med cremet perle

Sælges hos landets forhandlere og på shop.janeiredale.dk fra 1. april 2011.
Vejledende udsalgspris kr. 425,00

Sælges hos landets forhandlere og på shop.janeiredale.dk fra 1. april 2011.
Vejledende udsalgspris kr. 150,00

