NY!

Lash Volume Amplified.
Clean Benefits Multiplied.

Lash Volume Amplified.
Clean Benefits Multiplied .
Få de lange og fyldige vipper du forventer af en traditionel
mascara med en 98% naturligt afledt formel.
NY Beyond Lash Volumizing Mascara nærer og styrker vipperne
TM

med et intens farvespil og vægtløs, lag-på-lag opbyggelig
volumen.

More than Meets the Eye
98% naturligt afledt formel nærer og beskytter

Vægtløs, lag-på-lag opbyggelig volumen og rig, glansfuld farver

Fleksibel formel der ikke; klumper sammen, udtværres og drysser

Konisk timeglas-formet børste giver maksimal volumen

Billedtekst: Modellens højre øje er uden øjenmakeup; venstre øje er med 2 lag Beyond Lash

Loud and Clear
Vores superpigmenterede vippestyrkende
formel leverer intens 'blækfarve' og vægtløs
opbyggelig volumen til voluminøse, adskilte
vipper.

“

Jeg er altid på jagt efter en fantastisk og
ren mascara, der giver stor volumen,
og Beyond Lash leverer bestemt hvor
andre ikke gør.
- Makeup-artist

“

Mange traditionelle mascaraer
indeholder skadelige ingredeinser,
der kan efterlade vipperne svage og
udtørrede. Beyond Lash nærer og
beskytter vipperne uden at gå på
kompromis med ydeevnen. Det er
win-win.
- Æstetiker

Come Clean
Vores 98% naturligt afledte formel er fremstillet med nærende ingredienser, der forbedrer ydeevnen og leverer
den dramtiske volumen som traditionel mascara, blot i en nærende, fleksibel formel for sundere vipper.

Bambus stilk-pulver

Basilikum rodekstrakt

Avocado- og jojobafrø-olie

Som et naturligt alternativ til nylonfibre,
tilfører bambus stilk-pulver både længe
og volumen til vipperne .

En kraftig antioxidant, der hjælper
vipperne med at føles mere fyldige
og se sundere ud.

Fugtighedsbevarende ingredienser rige
på styrkende fedtsyrer, der hjælper med at
styrke vipperne og holde dem fleksible.

Solsikke- og olivenolie

Kokos- og baobabfrø-olie

Risklidvoks

Naturlige olier, der hjælper med at
pleje, beskytte og erstatte skadelige
blødgørende ingredienser, såsom
petroleum, som kan føles tung på
vipperne og have en udtørrende effekt.

Hjælper med at fugte og tilføre synlig glans
til vipperne, samtidig med at den beskytter
mod miljøbelastninger. Et alternativ til
syntetisk A-vitamin acetat.

En vegetabilsk voks, der bruges som
et vegansk alternativ til bivoks, der
hjælper med at give et stærkt, men
fleksibelt mascara-lag.

Easy on the Eyes
Traditionelle mascaraer kan indeholde giftige kemikalier, der irriterer øjnene. Beyond Lash indeholder nøje
udvalgte ingredienser, som er gode for dig og som er blevet grundigt testet, så de er sikre for selv de mest
følsomme øjne.

Ingen carbon black

Ingen parabener

Ingen teflon

Vores jernoxidblanding er af høj
kvalitet og leverer et meget rigt farvet
pigment uden negative effekter.

Vores formler er uden ftalater og
parabener, der kan udtørre og
irritere øjnene.

Teflon er et syntetisk kemikalie, der kan
skabe en glat finish, men det er også
blevet kædet sammen med negative
sundhedseffekter.

OPTOMETRIST TESTET

|

S I K R E FO R K A N TA K T L I N S E B R U G E R E

Mød vores
Nye Magic Wand
Mascara børster findes i alle former og størrelser, der giver
forskellige resultater. Vores koniske timeglas-formede børste
er ideel til at give en voluminøs 'false lash' effekt.
Omfavner, løfter, adskiller og gør det lettere at nå de
midterste vipperødder.

Unik timeglas-form bøjer vipperne under påføringen.

Tæt fjerlignene børstehår hjælper med at opbygge
volumen og længde.

Påføres med lethed i indre og ydre øjenkrog.

“

Jeg har opdaget af at jeg ikke behøver at prime
mine vipper, når jeg bruger Beyond Lash.
Men PureLash® Extender & Conditioner er
dog stadig en fast bestanddel i min rutine, som en
natbehandling til at få mere håndterbare bryn og
styrkede vipper.

Beyond the Brush
Kanten i tubens indgang fjerner overskydende mascara og
efterlader den perfekte mængde mascara på børsten for
dramatisk voluminøse vipper uden klumper.

Beyond Lash Volumizing Mascara

Find din
Perfekte Mascara

PureLash Lengthening Mascara
Longest Lash Thickening and Lengthening Mascara

Beyond Lash
Volumizing Mascara
™

Longest Lash
Pure Lash
Thickening and
Lengthening Mascara Lengthening Mascara
®

IDEELT TIL

High-drama voluminøse
vipper

Definerede,
naturlige vipper

Ekstra-lange vipper

VIPPE FORDELE

Hjælper med at styrke
vipperne, så de ikke knækker

Hjælper med at styrke
og pleje vipperne

Hjælper med at beskytte
vipperne og holde dem bløde

Konisk timeglas børste

To-sidet børste

Fyldig jumbo fiber børste

Valgfri

Anbefales

Anbefales

BØRSTE-TYPE

CONDITIONER
ANBEFALES

Over-the-top Lashes
For high-impact vipper, påfør mascara på
oversiden af dine vipper, gå derefter ind
igen på undersiden med børsten og før den
langsomt over dine vipper fra rødder til spidser.

Roll, Curl, Repeat
For mere buede vipper rulles børsten, mens du
laver små zig-zag med børsten fra rødder til
spidser. Kig nedad med øjet for at kunne trykke
vipperne forsigtigt opad i en større bue. Påfør
endnu et lag, mens vipperne er våde.

Top-of-the-line Lashes
Før forsigtigt børsten tæt ind til vippekanten
og pres (kendt som stamping) for at afsætte
mascara i vippekanten. Du skaber dermed en
illusion af eyeliner, som vil få dine vipper til at
se endnu mere fyldige ud.

Every Last Lash
For at dække de mere svært tilgængelige
nederste vipper og vipperne i øjenkrogene
skal du holde børten lodret og forsigtigt
presse ind mod vipperne for at dække
hvert enkelt vippehår.

Beyond Lash - Black Ink
Netto. 8g/0.25 oz
Vejl. udsalgspris: 225,00

Beyond Lash kan købes fra medio
oktober på janeiredale.dk og hos
Jane Iredale-forhandlere over
hele landet.
Billeder og pressemateriale
kan downloades på
kosmetolognet.dk
Yderligere information:
Adm. Direktør
Tina Rasmussen
tina@dermalogica.dk

F Ø LG O S PÅ

@janeiredaledanmark
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 hudpleje-klinikker, spacentre, apoteker, lægeklinikker og hos makeup-artister 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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