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FINISHING TOUCHES  

Face Palette 
Limitied edition, ansigtspalette med 6 nuancer, der tilfører et 

strålende finishing touch til ethvert festlook. Sammensæt dit 

strålende look med matte bronzers, skinnende highlighters og 

glødende blush, der er helt unikt for dig.  

 
Vejl. pris kr. 365,- 
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FINISHING TOUCHES 

Lip and  
Cheek Stain
Limited edition nuance af vores 

multifunktionelle fan-favorit lip  

and cheek stain. 

  
Vejl. pris kr. 185,-  

  Forever You: blød pink nuance, 
der tilpasser sig til din hud og 
fremhæver din naturlige farve 

  Spækket med plejende 
planteingredienser

  Langtidsholdbar, ikke-udtørrende 
formel

FINISHING TOUCHES  

Velveteen  
Cosmetic Bag
Limited edition, luksuriøs  

fløjsagtig makeuppung i dristig 

dyb blommefarve til at opbevare 

og beskytte dine makeup-

favoritter.

 
Vejl. pris kr. 145,- 

 Mål ca. 25x20 cm.

 Præget med ‘Jane’s signatur

 Letaftørreligt nylonfor 



FINISHING TOUCHES 

Makeup Kit
Den perfekte gave! Limited edition 

makeup kit designet til at tilføre et 

glamourøst finishing touch til hud, 

læber og vipper.  

 
 
Vejl. pris kr. 400,-  

Beyond Lash™ 
Volumizing Mascara 

Vores vippestyrkende mascara i fuld størrelse giver 
en vægtløs intens farve, opbyggelig volumen i en 
fleksibel, nærende formel. 

HydroPure™ Hyaluronic Acid Lip Gloss  
SPECIAL EDITION Joy

Vores genopbyggende gloss i fuld størrelse 
i en ren dyb rød med subtil guldglimmer. 
Glossen kombinerer varig fugtafgivning med de 
læbeelskende fordele ved en læbebalsam for 
fyldigere mere smidige læber.

Smooth Affair®  
Illuminating Glow Face Primer 

En deluxe mini af vores silkebløde, glødgivende 
ansigtsprimer designet til at binde fugt, minimere 
udseendet af porer og sløre fine linjer for en 
strålende perleblød finish på huden.



Årets Jane Iredale julekollektion kan 
købes fra medio oktober 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 

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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Finishing Touches Face Palette kr. 365,-, 
Finishing Touches Lip & Cheek Stain kr. 185,-, 
Finishing TouchesVelveteen Cosmetiv Bag kr. 145,-
og Finishing Touches Makeup Kit kr. 400,-


