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REPAIR.
RESTORE.
REVIVE.

HydroPure
NY!

™

Hyaluronic Acid Lip Treatment

Intensiv Læbepleje
Genopbyg tørre, beskadigede læber med den ultimative
reparerende behandling. NY HydroPure Hyaluronic Acid Lip
Treatment fugter og udglatter læberne med en plejende
formel for et blødt, smidigt udseende. Den kølige keramiske
applikator beroliger huden på læberne og giver en let
glidende påføring.

FUGT
Hyaluronsyre tiltrækker og binder fugten og
skaber en beskyttende barriere for sprukne læber .

REPARERER
Padina algeekstrakt booster stimuleringen
af kollagen og har vist sig at have reparerende egenskaber.

NÆRER
Sheasmør beroliger og lindrer irriterede læber og
hjælper med at forbedre fugtniveaet.

ØGER VOLUMEN
Ingefærrod-ekstrakt leverer en
subtil, kølig prikkende fornemmelse
for at opfriske læberne og synligt
øge volumen.

HydroPure Læbetips
ALSIDIG PLEJE TIL L ÆBERNE
Anvend som daglig pleje til at fugte og beskytte læberne
mod vind og vejr, som kan trække alt fugt ud af læberne.

+ S kaber en beskyttende barriere for at holde på fugten
og bekæmpe transepidermalt vandtab.

Anvend som en reparerende natbehandling for at hjælpe
med at genopbygge tørre læber, natten over.

+ L indrer irritation og hjælper med at reparere og
beskytte sprukne læber.

PERFEC T POUT PREP STEP
Prep læberne ved at påføre HydroPure Hyaluronic Acid
Lip Treatment før makeup påføring.

+ U behandlede tørre læber kan efterlade læbefarven
ujævn i både farve og struktur.

+ E ksfolier blidt tørre læber med Magic Mitt
påføring.

®

før

+ H ydroPure blødgør sprukne læber, så farven er lettere
at påføre og læberne ser mere fyldige og smidige ud.

Netto 10 g / 0.35 oz.
Vejl. udsalgspris: 335 kr.

Ingen
petrolatum

Ingen
mineralsk olie

vegansk

Cruelty-free

Produktet kan købes fra
den 13. januar 2022 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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