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Go Beyond Gloss
NY HydroPure Hyaluronic Lip Gloss skaber mere fyldige, 
smidige læber med en ultra-fugtgivende, ikke-klæbrig formel, 
der kombinerer kraftfulde hudplejeingredienser med de læbe-
plejende fordele ved en læbebalsam i en genopbyggende, 
dun-blød gloss.

+  Tiltrækker og binder fugten med hyaluronsyre

+ Øger læbevolumen med unikke peptider

+ Eksfolierer og blødgør med mælkesyre

+  Nærer med plejende olier for en mere cremet, 
mindre klæbrig følelse på læberne

+ 13 transperant-til-skinnende nuancer



Snow Berry – skinnende pink med sølv

Candied Rose – skinnende bærrosa

Sheer – transperant glans

Blossom – hot pink

Mocha Latte – skinnende pink bronze

13 
Never-Sticky Shades
Påfør et silkeblødt, transperant farvestrøg i 13 
sofistikerede nuancer, fra skinnende blød beige til rig 
cremet bærfarve.

Vejl. udsalgspris DKK: 205,-

Sangria – skinnende wood rose

Pink Glacé – transperant kølig pink med glimmer



Summer Peach – skinnende pink beige

Kir Royale – skinnende blommefarve

Tourmaline – transperant kølig blomme Berry Red – transperante røde bær

Spiced Peach – koral

Cosmo – skinnende bær

Jeg elsker den fleksible bløde applikator. Den fanger den helt rigtige 

mængde produkt og giver en jævn, ensartet påføring med hvert strøg. 

- Nechelle Turner, National Makeup Artist and Educator 



Make more of your lips 
every time you apply.
LANGVARIG FUGT
Hyaluronsyre leverer straks intensiv fugt til det yderste 
hudlag på læberne, forstørrer læbernes naturlige form 
og leverer en øjeblikkelig udglattende og opstrammende 
effekt.

+  Udvider sig og binder dens egen vægt i vand  
op til 1000 gange

+  Kraftfuld fugtgiver, der tiltrækker  
og binder fugten i huden

+  Reducerer tørhed og hjælper med at  
forbedre læbernes generelle sundhed

FORSTØRRENDE PEPTIDER
Formlen indeholder Palmitoyl Tripeptide-1, som naturligt 
stimulerer kollagen og er en fedtsyrebundet peptid. Den 
hjælper med at øge læbernes volumen og skaber et 
udseende af læber, der synes mere fyldige.

+  Reducerer forekomsten af fine linjer, hjælper læberne  
til at fremstå mere ungdommelige

+  Understøtter hudens naturlige barriere, hjælper læberne 
til bedre at holde på fugten og fremstå fyldigere
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SUBTIL GLANS
En fugtgivende blanding af jojobafrø-olie, ricinusfrø-olie, 
sheasmør, mangokerne-smør, avocado-olie og andre 
planteolier, som beskytter læberne og efterlder dem bløde, 
glatte og med en subtil blank glans.

+  Hjælper læberne til at se fyldige og sunde ud

+  Skaber en beskyttende barriere for at binde fugten

+  Hjælper med at reducere trans-epidermalt vandtab

MILD EKSFOLIERING
Mælkesyre frastøder forsigtigt død hud fra  
læberne for et glattere, blødere smil.

+  Eksfolierer forsigtigt for at fremskynde  
cellefornyelsen

+  Tiltrækker fugt for at holde huden på læberne  
blød og fugtet

+  Sikker til brug omkring læbernes sarte slimhinde
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DATE NIGHT L ÆBELOOK
Dramatiske, levende farver til 'look-at-me' læber og  
en festlig aften.

Classic Red Lip Pencil
Ellen Naturally Moist Lipstick
Spiced Peach HydroPure™ Hyaluronic Lip Gloss

HVERDAGS L ÆBELOOK
En farvekombination til et hverdagslook, der er alt andet 
end almindeligt.

Spice Lip Pencil
Stephanie Naturally Moist Lipstick
Pink Glacé HydroPure™ Hyaluronic Lip Gloss

TIDLØSE BRUDEL ÆBER
Bløde, romantiske nuancer til et elegant, universelt 
brudelæbe-look.

Rose Lip Pencil
Susan Naturally Moist Lipstick
Mocha Latte HydroPure™ Hyaluronic Lip Gloss

FUGTEDE POST- 
TREATMENT L ÆBER
En power trio til forsigtigt at eksfoliere, fugte og 
beskytte sarte læber efter behandling.

Magic Mitt®

Sheer LipDrink® Lip Balm SPF 15
Sheer HydroPure™ Hyaluronic Lip Gloss

Lip-Boosting Bundles







DERMATOLOGISK & ALLERGI-TESTET. #THESKINCAREMAKEUP JANEIREDALE.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.

FÆRCH A/S 
Jens Juuls Vej 22
Tlf. 86 72 58 00
janeiredale.dk

F Ø L G  O S  P Å

@janeiredaledanmark

HydroPureTM  
Hyaluronic Lip Gloss  

Vejl. udsalgspris: 205,-

HydroPureTM Hyaluronic Lip Gloss  
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 


