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Smooth Affair™
Facial Primer & Brightener
The foundation of beautiful skin
Jane Iredale – THE SKIN CARE MAKEUP® introducerer
Smooth Affair™ Facial Primer & Brightener.
Jane Iredale har gjort det umulige: Skabt en primer, der dufter og
føles lige så godt, som den ser ud på din hud. Smooth Affair er en
transparent pink creme spækket med skønt duftende planteekstrakter
med antiage egen-skaber, som opfrisker og udjævner hudfarven, gør
porerne mindre synlige og matterer huden. Brug Smooth Affair alene
for at opnå en let glød eller giv din favorit mineralfoundation et boost,
så den bliver endnu flottere og endnu mere holdbar.

Fordele ved Smooth Affair™

• Opfrisker og udjævner hudfarven
• Mindsker synligheden af porerne
•H
 ar en non-comedogen, hypoallergen formel,
der er klinisk testet for sensibilitet

Ingredienser

•G
 rapefrugtekstrakt: Fremmer hudens udstråling og klarhed, minimerer porer og rynkers synlighed
og kan hjælpe med at udjævne uens pigmentering
• Æbleekstrakt: Er en udglattende antioxidant, der eksfolierer, forfiner og forynger huden
• Grøn og hvid tebladekstrakt og gelée royale: Virker antiinflammatorisk og har antiage effekt
• Kokos alkaner: Er et ikke-fedtende men nærende og blødgørende stof
• Aloe bladsaft: Lindrer og beroliger huden
• Algeekstrakt: Har antiage effekt, opstrammer huden og forebygger fugttab
• Olivenbladekstrakt: Fremmer fornyelsen af epidermisceller i huden
• Kaprifoliumekstrakt: Hjælper med at rense huden

Påføring af Smooth Affair™

Påfør et tyndt lag Smooth Affair™ i ansigtet med fingerspidserne indtil primeren er absorberet.
Brug primeren alene eller over en vandbaseret fugtcreme.
Smooth Affair™ Facial Primer & Brightener sælges hos landets Jane Iredale forhandlere
og på janeiredale.dk fra september 2012.

Vejledende udsalgspris kr. 395,00
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Glow Time™
Full Coverage Mineral BB Cream
The foundation of beautiful skin
Jane Iredale – THE SKIN CARE MAKEUP® introducerer Glow Time™ Full
Coverage Mineral BB Cream, der giver en strålende og fløjlsblød hud.
Jane Iredales BB cream med naturlige mineraler er en multifunktionel
dynamo, der kombinerer foundation, concealer, solbeskyttelse og fugtcreme
i ét alsidigt produkt. Produktet findes i seks nuancer, der smukt tilpasser sig
den individuelle hudtone. Produktet påføres med fingerspidserne og nærer,
beskytter, udglatter og opfrisker din hud med en enestående dækkeevne
– præcis som du kan forvente fra virksomheden, der opfandt SKIN CARE
MAKEUP!
Glow Time indeholder naturlige mineraler, der tilpasser sig din hudtone for
at dække pletter, minimere porer, skjule rynker samt udglatte og opfriske
huden. Den originale formel nærer din hud og hjælper med at beskytte
huden mod UV-stråler og skader forårsaget af frie radikaler.

Fordele ved Glow Time™

• Indeholder bredspektret SPF25 UVA PA++, som er vandafvisende i op til
40 minutter
• Findes i seks nuancer, der passer til alle hudtyper: (BB1, BB3, BB5, BB7,
BB9 og BB11)
• Har en non-comedogen, hypoallergen formel, der er klinisk testet for
sensibilitet

Ingredienser

• Titandioxid: Er et mineral, der giver en enestående antiinflammatorisk UV-beskyttelse
•G
 rapefrugtekstrakt: Fremmer hudens udstråling og klarhed, minimerer porer og rynkers synlighed og kan
hjælpe med at udjævne uens pigmentering
• Æbleekstrakt: Er en udglattende antioxidant, der eksfolierer, forfiner og forynger huden
• Bitter orangeekstrakt: Tilfører naturlig duft og plejer huden
• Solsikkefrøolie: Er en olie rig på blødgørende E-vitamin
• Aloe bladsaft: Lindrer og beroliger huden
• Kaprifoliumekstrakt: Hjælper med at rense huden
• Jernoxider: Er naturlige jordmineraler, der giver farve uden brug af FD&C farve (kunstige farvestoffer)

Påføring af Glow Time™

Påfør Glow Time med fingrene på alle de områder i ansigt og på hals, som du ønsker at dække. Husk at lidt
produkt rækker langt. Dup blidt produktet ind i huden med fingrene eller brug en svamp eller pensel.
Glow Time™ Full Coverage Mineral BB cream sælges hos landets Jane Iredale forhandlere
samt på janeiredale.dk fra september 2012.

Vejledende udsalgspris kr. 395,00

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, spa-centre, 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 janeiredale.dk.
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