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Liquid Minerals™
Flydende makeup der ikke smitter af!
Skønhed er måske nok hvad øjet ser, men det, du ser, er i virkeligheden
lys. Manipulation af lysets reﬂeksion og spredning er den nye vej til hud med
et mere ungdommeligt og sundt udseende. Jane Iredales soft-focus mineraler, der spreder lyset, har altid frembragt dette look, men nu er de indkapslet i
ingredienser, som plejer cellelagene i huden.
Liquid Minerals™ er en gave til alle hudtyper. De giver huden et mere ungdommeligt look, mindsker forekomsten af ﬁne linier og rynker, minimerer porerne,
jævner hudens farve og binder så godt på huden, at der er minimal afsmitning på
tøj osv. Du ser og oplever øjeblikkeligt forskellen på din huds udseende og sundhed.
Time-Release antioxidanter og fytosomer
Perlerne eller kuglerne i den luftfrie pumpe er faktisk liposomer omgivet af liposomer.
Denne avancerede teknologi gør det muligt at indkapsle store mængder aktive
ingredienser, som udløses i huden i løbet af dagen (time-release). Den kontrollerede
og vedvarende frigivelse i epidermis øger optagelsen med op til 40%. I de synlige
kugler ﬁndes mineraler (mica, titandioxid, bornitrid og jernoxider), hyaluronsyre og
olivensqualen, som alle er indkapslet i algelipider. Mikroskopiske liposomer ﬂyder
om disse store kugler som planeter om solen.
De mikroskopiske liposomer indeholder coenzym Q10, C-vitamin, K-vitamin, pilebarkekstrakt, kamille, morgenfrue og alger. Kuglerne ﬂyder i en gelé af aloe vera,
lavendelblomstvand og vegetabilsk glycerin.

Luftfri pumpe
Den dyre, men meget effektive
emballage sikrer friske, aktive
ingredienser uden behov for
syntetiske konserveringsmidler.

Når makeuppen påføres og arbejdes ind i huden, bryder kroppens varme liposomerne, så de kan frigive deres
aktive stoffer via en time-release proces med optimal virkning for hudens sundhed og beskyttelse. Produktet
har en naturlig pH-værdi på 5,5 og er så perfekt pH-balanceret, at det ikke er nødvendigt med pH-justerende
ingredienser.
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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Påføring
Når du pumper produktet ud, skubber du gelé og liposomer gennem et ﬁlter, som blander dem til en
mousse. Du kan derfor opleve, at produktet ligner perler i starten af påføringen, når du begynder at
bryde liposomerne. Moussen glatter sig hurtigt ud på huden. (De første pump fra en ny ﬂaske kan
være helt klare. Det er en smule af geleen, som pumpes ud før liposomerne kommer med. Smør det
ind på hænderne - de har godt af det!)
1. Til en let dækning:
Du kan påføre Liquid Minerals på ﬂere måder
• med ﬁngrene.
• med Jane Iredales Flocked Sponge, som bruges til at
duppe Liquid Minerals på huden.
• med Jane Iredales specielle Foundation Brush, der bruges til at påføre
Liquid Minerals med nedadgående penselstrøg på huden.

Jane Iredale Foundation Brush
Vejl. udsalgspris kr. 385,00

2. Til kraftig dækning: påfør Liquid Minerals igen på områder, der skal dækkes ekstra. Du kan bruge
både Foundation Brush og Flocked Sponge. Hvis produktet er påført med ﬁngrene dækker det
som regel lidt mere efter første påføring.
3. Til tør hud: påfør fugtcreme før påføring af Liquid Minerals.
4. Til fedtet hud: påfør uden fugtcreme.
5. De løse/faste mineralpuddere kan påføres over Liquid Minerals for kraftigere dækning og/eller
solbeskyttelse.
6. Vær opmærksom på, at Liquid Minerals binder mere farve fra resten af din makeup end pudder.
Påfør derfor din blush forsigtigt, så du ikke får for meget farve på.

Liquid Minerals smitter ikke af! Du kan endda dække ujævnheder på hals og hænder eller
synlige årer på benene - uden at få det på tøjet i løbet af dagen.
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