
Produkterne sælges separat og kan købes fra  juni  
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 hudplejeklinikker, spacentre, apoteker, læge-
klinikker og hos makeupartister 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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Enlighten PlusTM Under-eye Concealer 
 
Vejl. udsalgspris dkk. 395,-

En silkeblød, dækkende concealer med bredspektret (UVA/UVB) 
solbeskyttelse, der udglatter, reducerer hævelser under øjnene og 
beskytter for et mere opfrisket og ungdommeligt udseende. 

 
 
MAKEUP-FORDELE 
 
•  Lysner, opfrisker og reducerer synlig hævelse ved  

vedvarende brug.
• Reducerer synligheden af mørke rande under øjnene.
• Det organiske design giver en let og glat påføring.
•  Kan opbygges lag-på-lag for en medium til fuld dækning, 

 uden at lægge sig i ‘kager’ eller uens, uskønne folder.

HUDPLEJE-FORDELE 
 
•  Beskytter med bredspektret (UVA/UVB) solbeskyttelse  

SPF 20 (No. 3) eller SPF 30 (No. 1).
•  Persisk silketræ-ekstrakt hjælper med forbedre strukturen i huden 

under øjne og til at udglatte fine linjer.
•  Antioxidant-rig, probiotisk fugtgiver hjælper med at nedsætte 

produktionen af frie radikaler forårsaget af soleksponering.

SÅDAN ANVENDES ENLIGHTEN PLUS
Ved brug første gang skal pumpen aktives med et par pump. Tryk 
pumpen halvt ned og afsæt tre små prikker under hvert øje. Anvend 
applikatoren til at smøre produktet ud under hvert øje. Blend med 
Camouflage penslen.

RENE FORDELE

INGEN FTALATER INGEN PARABENER GMO-FRI

INGEN TALKUM

INGEN SYNTETISKE
KONSERVERINGSMIDLER

INGEN SYNTETISKE
DUFTSTOFFER

INGEN 
NANOPARTIKLER

VEGANSK

No. 3 – mørk gylden beige

No. 1 – neutral fersken
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