
DAZZLE & SHINE COSMETIC BAG
VEJL.PRIS KR. 115,- 

DAZZLE & SHINE  
24-K ARAT GOLD DUST

Limited edition trio med funklende  
glimmer pudder til at oplyse   
øjne, kinder og krop.

Gold  
Champagne  
Bronze

VEJL.PRIS KR. 295,- 

DAZZLE & SHINE  
LIP GLOSS KIT

Limited edition trio med 
skinnende mini-glosser, der fugter, 
giver læberne fylde og eksfolierer 
for bløde, fyldige læber.

Cassis - transperant violet turmalin 
Bubbly - transperant glitter 
Lambrusco -   transperant skinnende  

røde bær

VEJL.PRIS KR. 255,- 

VEJL.PRIS KR. 125,-  

Med inspiration i troen på, at helligdage altid er lysere, når vi er  
sammen, har vi i årets julekollektion sat scenen for festlige familie-
sammenkomster, glædelige fester og en virkelig smuk juleferie.

DAZZLE & SHINE  
EYE SHADOW KIT  

Limited edition øjenskygge-
palet med 8 silkebløde farver til 
at skabe farverige festlooks.

4 GLITRENDE FARVER
Ginger Beer – glitrende gylden fersken 
Rosé – glitrende pink kobber 
Cranberry Punch – glitrende burgundy  
Hot Toddy – glitrende dyb aubergine

4 MATTE FARVER
Prosecco – mat vanilje 
Cider – mat terra cotta 
Mulled Wine – mat fuchsia blomme 
Hot Cocoa – mat chocoladebrun

VEJL.PRIS KR. 295,- 

DAZZLE & SHINE 
MAGIC MITT®

Strikket microfiber vaskeklud, som 
forsigtigt fjerne makeup og renser 
huden kun med vand.
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Produkterne sælges separat og 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 

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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