
better just 
got easier

Vi introducerer en NY PureBrow™ Kollektion



Modellen er påført PureBrow Gel, 
PureBrow Precision Pencil & PureBrow 
Shaping Pencil i Soft Black



din simple hemmelighed til bedre bryn
Denne rene, letanvendelige PureBrow kollektion giver dig tre veje til bedre bryn. Formlerne er 
spækket med vitaminer, antioxidanter og havmineraler for sundere, mere håndterbare, naturligt 
udseende bryn, der fremhæver øjnene og indrammer ansigtet.

PureBrow Kollektionen tilbyder seks nuancer til at fungere med alle hårfarver og hudtoner.

define  PureBrow™ Precision Pencil
definerer præcist og udfylder for naturlig definition.

tame  PureBrow® Brow Gel
giver fleksibelt hold og fylde, mens brynene plejes og holdes på plads.

shape  NY PureBrow™ Shaping Pencil
optegner, former og udfylder brynene for en fyldig, fint formet effekt.
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Ultra-Præcisions-spids
skaber realistiske hårlignende 
strøg. Spoolien blødgør farven 
uden overgange og giver 
brynene fylde og form.

Blød, let at blende
pigmenterne er naturlige og 
lette at arbejde med.

Vandafvisende
langtidsholdbar formel 
bliver siddende uden 
udtværing.

E-vitamin
fungerer som en hudplejende 
antioxidant, der hjælper med 
at understøtte sund hud og 
hår.

Tidligere Retractable Brow Pencil. Nu 
med opdaterede nuancer og nyt stilrent 
design.

C-vitamin
hjælper med at beskytte 
brynhårende mod brud og 
tab.

define
PureBrow™ Precision Pencil

En 'retractable' præcisionsbrynblyant og 
spoolieto for hurtigt at tilføre en naturlig 
definition til brynene.



Anvendelse:
Brug lette, korte strøg til at definere, udfylde huller og afbalancere asymmetriske bryn.

FØR EFTER 
modellen er påført Ash Blonde

FØR EFTER 
modellen er påført Auburn

FØR EFTER 
modellen er påført Dark Brown
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E-vitamin
fungerer som en hudplejende 
antioxidant, der hjælper med 
at understøtte sund hud og 
hår.

Kontrolleret påføring
spidsen giver mulighed for 
forskellig linjetykkelse og let 
kontrolleret påføring.

Dråbeformet spids
hjælper med at skabe 
naturligt udseende 
brynstruktur. Spoolien 
blødgør farven uden 
overgange og giver  
brynene fylde.

Vandafvisende
langtidsholdbar formel 
bliver siddende uden 
udtværing.

C-vitamin
hjælper med at beskytte 
brynhårende mod brud og 
tab.

shape
NY PureBrow™ Shaping Pencil

En 3-i-1 'retractable' formende brynblyant  
og spoolie til at optegne, forme  
og udfylde brynene.



Anvendelse:
Brug den tykkere side til at skabe form og fylde. Brug den finere side til at optegne og skabe definition.
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FØR EFTER 
modellen er påført Medium Brown

FØR EFTER 
modellen er påført Neutral Blonde

FØR EFTER 
modellen er påført Soft Black



tame
PureBrow® Brow Gel

En cremet bryn-gel, der giver 
fleksibelt hold og fylde, mens brynene 
plejes og formes på plads.

Mikro-spoolie børste
giver mulighed for målrettet, 
overskuelig påføring.

Let at påføre
et hurtigt strøg af gelen 
tæmmer brynhårene 
øjeblikkeligt.

Algeekstrakt
plejer og beskytter 
brynhårene, hvilket gør 
dem blødere og lettere at 
håndtere.

Engskum-frø-olie
hjælper med at fugte 
brynhårene og forbedre 
håndteringen og for at 
forhindre fremtidige brud.

Cremet farvet gel
Giver fylde, mens den 
tilfører naturligt udseende 
farve, dybde og glans.

Nu med en mindre, mere letanvendelig 
børste og nye nuancer.



Anvendelse:
Børst let på brynene i den ønskede retning for at tilføje dybde og holde brynhårene på plads.
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EFTER 
modellen er påført Ash Blonde

EFTER 
modellen er påført Auburn

EFTER 
modellen er påført Clear Gel
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A. Brynets begyndelse
Hold din PureBrow Pencil på en linje fra ydersiden 
næsen langs den indre øjenkrog. Stryg let med den 
farvede spids for at markere punktet.

B. Den sande bue
Hold din PureBrow Pencil diagonalt fra næseboret 
til yder kanten af iris. Afsæt lidt farve for at markere 
punktet.

C. Brynets ende
Hold din PureBrow Pencil diangonalt fra næseboret 
langs yderste øjenkrog op til brynet. Marker punktet.

Forbind dine 3 punkter ved at optegne og/eller udfylde, 
for at skabe dine unikke veldefinerede bryn.

A Begyndelsen

B Buen

C Enden

Skab formen
Brug disse 3 punkter til at skabe din mest 
flatterende og unikke brynform.



vælg produktet
Der er brynprodukt til enhver udfordring. Valg af det rigtige produkt, kan få det bedste frem i dine bryn.

PureBrow™ 
Precision Pencil

PureBrow™ 
Shaping Pencil

PureBrow® 
Brow Gel
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Asymmetriske bryn, 
huller, tynd bryn ende

Mangler struktur, huller Tynde eller uregerlige bryn
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T

Naturlige, balancerede bryn Fyldige, fint formede bryn Fyldige, velplejede bryn

H
VO

R
D
A
N Efterlign individuelle hår med 

opadgående strøg, udfyld 
eventuelle sparsomme områder. 

Brug spoolie til at blende.

Optegn med den fine side af 
spidsen, og udfyld derefter brynet 
med den bredere side af spidsen. 

Brug spoolie til at blende.

Børst gelfarve på brynet i 
opadgående strøg for at tæmme 

hårende på plads.

vælg din nuance

Pro Tip: For mørke øjne, brug en nuance lysere end hårfarven. For lyse øjne, brug en nuance mørkere.
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Et forbedret look,  
der rækker ud over brynene 
Fremhæv dine perfekt formede bryn med din yndlingsøjenskygge, lash conditioner og mascara.

PureLash® Lash Extender 
& Conditioner
Et enkelt lag påført dagligt vil hjælpe med at 
styrke, forlænge og øge volumen på dine vippe- 
og brynhår.

Beyond Lash™ 
Volumizing Mascara
En ren, vippestyrkende mascara, der giver dyb, 
rig farve og vægtløs opbyggelig volumen i en 
fleksibel, plejende formel.

PurePressed® Eye Shadow
Få øjenåbnende holdbare farver med 
PurePressed Eye Shadow, en samling af 
rene, cremede, rigt pigmenterede skygger til 
fængslende looks, der holder hele dagen.
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ASH BLONDE

tame  PureBrow® Brow Gel
VEJL. UDSALGSPRIS KR. 195

define  PureBrow™ Precision Pencil
VEJL. UDSALGSPRIS KR. 195

NEUTRAL BLONDE

SOFT BLACK

ASH BLONDE NEUTRAL BLONDE

DARK BROWN

AUBURN

MEDIUM BROWN SOFT BLACK

DARK BROWN

AUBURN

MEDIUM BROWN



shape  NY PureBrow™ Shaping Pencil
VEJL. UDSALGSPRIS KR. 195 

ASH BLONDE NEUTRAL BLONDE

SOFT BLACK

CLEAR

MEDIUM BROWN DARK BROWN

AUBURN

Modellen er påført PureBrow Gel i Neutral Blonde
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