
Et ultra-fugtende farvet serum med hyaluronsyre, der hjælper 
med at fylde, lindre, sløre linjer og udjævne hudtonen med ren 
dækning for et friskt, ungdommeligt look.

MAKEUP-FORDELE 
• Leverer intensiv fugt som bidrager til et ungdommeligt udseende. 
• Udjævner hudtonen. 
• Giver en dugfrisk finish. 
• Mindsker synligheden af porer og fine linjer. 
• Jævn, cremet påføring.

HUDPLEJE-FORDELE 
• Hyaluronsyre leverer intensiv fugt og giver en udglattende og opstrammende effekt. 
• CoQ10 hjælper med at booste hudens evner til at bekæmpe frie radikaler samt reducere forekomsten af fine linjer. 
• Oliven squalane vedligeholder hudens fugtbarriere ved at forhindre transepidermalt fugttab (TEWL). 
• Plante-udledt allantoin beskytter huden og hjælper med at lindre rød, irriteret hud.

SÅDAN ANVENDES HYDROPURE™ TINTED SERUM:  
Påfør 1-2 pump af den flydende mineralfoundation med fingrene. Påfør et jævnt lag i ansigt og på hals. Kombiner med en 
bredspektret solcreme til solbeskyttelse hele dagen. For yderligere dækning, afslut med din yndlings pudderfoundation.
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HydroPure™ Tinted Serum  
med hyaluronsyre & CoQ10

the magic 
is in the mix



HydroPure™ Tinted Serum kan købes fra  
januar 2023 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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HydroPure™ Tinted Serum 30ml.  
Vejl. udsalgspris kr. 450,00

Medium to Dark 5

Dark 6

Deep 7

Fair 1

Light 2

Light to Medium 3

Medium 4
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