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.

pressemeddelelse

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

Jane Iredale introducerer en

”landsdækkende” nyhed

Active Light™

Under-eye concealer
- smart pen UDEN kunstige konserveringsmidler!
Ikke som alle andre concealere! Active Light™ dækker ved at ændre
måden, hvorpå lyset interagerer med huden for at skabe en soft focus
effekt, der dækker og giver en klar hud. Nu behøver du ikke dænge huden
til med produkt og risikere, at det sidder i folder, linier og rynker... Active
Light™ ”fjerner” hurtigt mørke rande med den letanvendelige pensel-pen.
Ydermere kan du godt forvente mærkbare fordele fra produktet - som du
plejer med Jane Iredale produkter. Active Light™ indeholder nærende
olier, hvoraf nogle absorberes af huden
og nogle lægger sig på overfladen
for at holde øjenområdet fugtet og
agurk og hvid teekstrakt, som længe
smidigt. Concealeren indeholder endhar været anvendt til at berolige trætvidere K-vitamin, der hjælper med at
te øjne og reducere hævelser. Hvid te
er kendt som teernes konge, da dets
lysne mørke områder. Du finder også
bioaktive bestanddele ikke ødelægde skønne ingredienser, agurk og hvid
ges under forarbejdning. Det betyder,
teekstrakt; velkendte og effektive ingreat det har flere gavnlige polyfenol
antioxidanter end grøn te og derfor er
dienser mod trætte øjne.
mere beskyttende.
Men det er ikke alt! Active Light™
indeholder også noget nyt og spændende, der kan give markante resultater: boghvedevoks. Det lyder måske
ikke så sexet, men Jane Iredale vidste med sikkerhed, at hun skulle udvikle
et produkt med netop denne ingrediens, da hun så testresultaterne for
boghvedevoksens evne til at reducere hævelser under øjnene.
En uafhængig in vivo test med 15 forsøgspersoner viste, at 80% af personerne
oplevede 10% mindre hævelser omkring øjnene efter brug af en formel
med 1% boghvedevoks ved 2 daglige
påføringer i 28 dage. Jane Iredale
anvender et højere ingrediensindhold,
Den anvendte boghvede vokser i Breså forestil dig, hvad concealeren kan
tagne og kaldes på fransk ”blé noir”
(sort hvede) pga. kernernes farve.
gøre for dine øjne, hvis du bruger den
Boghvedevoks udvindes fra kornene
dagligt! Jane Iredale arbejder ikke på
fra Polygonum fagophyrum vha. en
at gøre plastikkirurgerne arbejdsløse,
kompliceret C02 ekstraktionsmetode.
Boghvede anvendes i øvrigt også
men med Active Light™ concealeren
med succes til behandling af cellulite.
varer det nok lidt længere inden de skal
på banen...

faktaboks

faktaboks

Makeupartistens tip
Active Light™s findes i seks farver, så der findes et match til alle hudfarver. F.eks. er
Active Light™ #5 velegnet til de fleste etniske hudtyper. Pennens skruemekaniske
i bunden trykker produktet ud på penslen for en nem påføring. Husk dog at tjekke
produktmængden af og til, så der ikke skrues for meget produkt ud. Det kræver
kun ganske lidt produkt for at dække huden effektivt. Active Light™ kan bruges
på hele øjenområdet så vel som i næsefolden, omkring læberne eller på andre
områder i ansigtet, der har behov for highlight. Penslen gør det muligt nemt at
påføre Active Light™ selv på små områder som f.eks. mellem næse og inderste
øjenkrog. Active Light™ får i bogstaveligste forstand denne fordybning til at træde
frem. Brug evt. Jane Iredals camouflage pensel eller fingrene til at tone concealeren
ud, hvis du har påført for meget. Du kan evt. afslutte med at påføre mineralpudder
over Active Light™ afhængig af øjenområdets tilstand.
Vejledende udsalgspris pr. stk. kr. 250,00

