
DERMATOLOGISK & ALLERGI-TESTET. #THESKINCAREMAKEUP JANEIREDALE.DK

GT8

Medium mørk med neutrale 
mørkere gyldne undertoner

GT9

Medium mørk med neutrale 
fersken/gyldne undertoner

GT10

Medium mørke med varme 
gyldne/brune undertoner

GT11

Mørk med varme  
fersken/gyldne undertoner

GT12

Mørk med neutrale 
røde/gyldne undertoner

GT13

Dyb mørk med neutrale 
røde/blå undertoner

GT14

Dyb mørk med varme 
gyldne/røde undertoner

N Y !  GLOW TIME ® PRO BB CRE A M

Coverage That’s 
You & Improved



Carolina (40'erne) 
NUANCE: GT10
HUDTYPE: Normal til fedtet



A better way to glow
Fremvis din bedste hud med en dækning, der  
utvetydigt er dig … i forbedret udgave. NY Glow 
Time® Pro BB Cream fås nu i en forbedret formel 
for en vægtløs følelse, strålende satin-finish og 
langtidsholdbar, ikke-afsmittende dækning,  
så naturlig, kun du ved, den er der.

Nærende dækning med antioxidanter, fysisk solfilter,  
mildt eksfolierende ingredienser og naturlige ekstrakter.

Fjerlet, ikke-fedtende konsistens, der lader huden ånde.

Langtidsholdbar farve, der bliver hvor den skal  
og ser ud som og føles som hud.

Hurtigt-tørrende for let lag-på-lag opbygning og 
strålende satin-finish. 



Dækning som er dig, bare forbedret
Glow Time® Pro tager flydende foundation til næste niveau. Giv din teint næring, mens du 
skjuler pletter, solskader og misfarvning med dækning, som kan tilpasses enhver og giver  
strålende satin-finish.

Carolina (40'erne)
Nuance: GT10

Hudtype: Normal til fedtet

EFTERFØR



Glow pros

“Det er vigtigt for mig, at de produkter, jeg anvender med mine patienter, ikke kun 
skjuler sikkert, men også genopbygger og beskytter huden. Glow Time Pro klarer det 
hele.”

- MISSY CLIFTON, MD, FAAD, Board Certified Dermatologist

Shan (30'erne)
Nuance: GT11

Hudtype: Fedtet

EFTERFØR



Fundamentet for bedre hud
Opnå en naturligt udseende hud med jævn og ensartet teint, med de bedste  
og mest nærende ingredienser, som huden elsker.

|   Dermatologisk testet   |   Allergi-testet   |   Sensitivitets-testet   |   

|   Comedogenisitets-testet   |   Fototoksitets-testet

Solsikkekerne-olie
Antioxidant-rig solsikkekerne-olie 
fugter huden, beroliger irritation 
og  hjælper med at forebygge 
fugttab for blød, spændstig hud.

Grapefrugt-ekstrakt
Opfriskende grapefrugt-ekstrakt 
lysner og genopliver trist hud, 
mens synligheden af porer og 
fine linjer minimeres for en glat, 
jævnt udseende hud.

Æble-ekstrakt
Foryngende æble-ekstrakt 
vækker træt hud til live, mildt 
eksfolierende og struktur-
forfinende, samtidig med at 
hudens ungdommelige elasticitet 
bevares for en mere fast hud.

Cruelty-free Vegansk Ingen  
mineralsk olie

Non-comodogen Ingen syntetiske 
duftstoffer

Ingen syntetiske
konserveringsmidler



SPF 25 bredspektret UVA/UVB PA++ 
solbeskyttelse

Formlen indeholder "reef-safe" fysisk solfilter: 
titandioxid og zinkoxid.

Vandafvisende i op til 40 minutter

Vi holder dig dækket
Få glat, ensartet dækning og daglig solbeskyttelse  
i et enkelt trin.

Fabienne (50'erne)
NUANCE: GT8
HUDTYPE: Tør



Hudforbedrende finish
Mildt eksfolierende naturlige ekstrakter udglatter huden for en 
berøringsvenlig blød, holdbar, ikke-afsmittende finish, der  
fortjener et beundrende blik (og en ekstra berøring).

Melissa (20'erne) 
NUANCE: GT7
HUDTYPE: Normal



N Y ! 
Glow Time® Pro 

BB Cream
Glow Time® Full Coverage  

Mineral BB Cream

KAN KØBES Fra april 2022 Så længe lager haves

DÆKNING Medium-til-fuld Fuld

FINISH Strålende satin Semi-strålende

NUANCER 14 10

SPF SPF 25 SPF 17/25

EMBALLAGE Hudpleje-inspireret pumpe Tube

Glow time glow up
Den Glow Time® BB Cream du elsker er blevet 
genopfundet med et friskt nyt look og en ny ‘pro’ formel.

Glow pros

“Ny Glow Time Pro er en mere moderne version af en af mine favoritter  
- brugbar, langtidsholdbar og designet med en pumpe, der giver mig  
den perfekte mængde hver gang.”

- MIN MIN MA, Celebrity Makeup Artist



Glow pros

“Skru op for din glød med Smooth Affair Illuminating Glow Face Primer, og top 
op med Glow Time Blush og Highlighter for en strålende og glødende finish.”

- AMI MALLON, jane iredale Director of Artistry and Education

The skincare makeup system
The Skincare Makeup System er designet til at optimere påføring,  
holdbarhed og finish på din foundation for et fejlfrit, naturligt udseende.



Smooth Affair® Face Primer

HVORFOR?  Smooth Affair Face Primer fugter og 
minimerer udseendet af porer og fine linjer for at 
forberede og forbedre huden, så den efterfølgende 
makeup påføring bliver ensartet og har en forlænget 
holdbarhed på huden.

HVORDAN?  Fordel og massér en ærtestørrelse af 
primeren på ansigt og hals med fingrene indtil den er 
absorberet.

RESULTAT:  Glat, jævn, fugtet hud.

Glow Time® Pro BB Cream og 
Blending/Contouring pensel

HVORFOR?  Blending/Contouring penslen er ideel til jævn 
og ensartet påføring af cremede og flydende produkter, og 
perfekt til at blende så alle overgange bliver usynlige.

HVORDAN?  Afsæt en enkelt pump på håndryggen. Anvend 
ringfingeren til at duppe produktet på kinder, pande og næse. 
Brug Blending/Contouring penslen til at stryge Glow Time Pro 
fra midten af ansigtet og ud ad. Blend indtil produktet ikke 
længere kan ses på huden.

RESULTAT:  En strålende satin-finish, som næsten ikke  
kan ses på huden. 

Hydration Spray

HVORFOR?  Hydration Spray arbejder synergetisk med 
Glow Time Pro for at hjælpe mineralerne med at binde 
sig til hinanden og til huden, for en langtidsholdbar, 
ensartet finish uden at tilføje tekstur eller ekstra dækning.

HVORDAN? Hold sprayen 20-30 cm fra ansigtet og med 
lukkede øjne, spray midten af ansigtet og derefter over 
din pande, siderne af dit ansigt, hage og hals.

RESULTAT:  Forbedret holdbarhed.
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Shan er påført GT11
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Vejl. udsalgspris: 430 kr.  | 40 ml

GT1

Meget lys med neutrale 
fersken undertoner

GT8

Medium mørk med neutrale 
mørkere gyldne undertoner

GT2

Lys med varme 
gyldne undertoner

GT9

Medium mørk med neutrale 
fersken/gyldne undertoner

GT3

Lys med neutrale 
gyldne/ferken undertoner

GT10

Medium mørke med varme 
gyldne/brune undertoner

GT4

Lys til medium med 
neutrale fersken undertoner

GT11

Mørk med varme  
fersken/gyldne undertoner

GT5

Lys til medium med varme  
gule/gyldne undertoner

GT12

Mørk med neutrale 
røde/gyldne undertoner

GT6

Medium med varme 
gyldne undertoner

GT13

Dyb mørk med neutrale 
røde/blå undertoner

GT7

Medium med neutrale 
gyldne/fersken undertoner

GT14

Dyb mørk med varme 
gyldne/røde undertoner


