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Pressemeddelelse januar 2020



Vores Full Bloom kollektion 
omfavner friske nye tidløse 
favorit-farver til kvinder, der 
elsker naturlige strålende looks 
og clean beauty.

  
Pure Basics Eye Shadow Kit
Vejl. udsalgspris DKK 430,-

Fem feminine matte skyggefarver i en alsidig palette,  
der ikke tager sig selv alt for seriøst.

Lace Panties – mat blød lyserød 

T-shirt – mat vanilje 

Silk Blouse – blød mat taupe

Leggins – lys mat rødbrun

Classic Pumps – mat gråbrun 

•   Vores meget pigmenterede øjenskygger er lette at blende, indeholder  

ingen irritations-fremkaldende ingredienser og bliver hvor de skal,  

så du får en holdbar øjenmakeup, der ikke fedter.

•  Komplimentærfarver, som kan anvendes alene, blendes  

og lægges på lag-på-lag.

•  Anvend en af vores fugtsprays på øjenskyggepenslens hår,  

for at intensivere farverne i skyggekittet.

•  Plante-ekstrakter beroliger, beskytter og plejer huden.

•  Det rosaguld etui indeholder et spejl og en dobbelt applikator.

•  Mild og sikker at anvende til sarte øjne.

 
Awake PurePressed® Blush
Vejl. udsalgspris DKK 275,-

Vores fan-favorit mat støvet rosa-farvet blush vender  
tilbage i et triumftog lige i rette tid til foråret.

Awake – mat støvet rosa 

•  Definerer og fremhæver kindbenene.

• Indeholder rene mineraler og antioxidanter.

•  Tilfører et blødt strejf at farve, som en naturlig rødme.



“give your skin a fresh start 
       with nourishing ingredients 
and CLEAN COLOR.”

  
Naturally Moist Lipstick
Vejl. udsalgspris DKK 260,-

Tre vibrerende nye Naturally Moist Lipstick farver  
udvider sortimentet af cremede matte læbefarver.

  Sakura– varm tyggegummi pink  

  Ellen  – lysende koral

  Stephanie – kold pink

• Formlen er langtidsholdbar, naturlig og fugtgivende.

•  Et væld af smukke farver der let påføres, og giver  

en cremet, mat finish.

• Antioxidant-rig moringa-olie plejer og nærer.

•  Unik blanding af plantevoks og -olier blødgør,  

beskytter og tilfører fugt.

• Tahiti-vanilje og brombær-ekstrakt giver en diskret sød smag og duft.

• Slankt, rosaguld tube med praktisk magnetisk lukning.

CLEAN BEAUTY der leverer varen

INGEN FTALATER INGEN PARABENER GMO-FRI INGEN MINERALSKE 
OLIER

INGEN TALKUM INGEN SYNTETISKE
KONSERVERINGSMIDLER

INGEN SYNTETISKE
DUFTSTOFFER

INGEN 
NANOPARTIKLER



Produkterne sælges separat og kan købes fra medio marts måned 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. Makeup- 
serien 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, lægeklinikker 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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