
PurePressed® Base Mineral Foundation

One powder can 
change everything



“ I have personally  
been wearing PurePressed 

Base for 4 years without  
a single breakout!

Dr. Ginger L. Urbaniak, 
Urbaniak Plastic Surgery

4,000+ 
5-stjerners 

 bedømmelser

“ This clean beauty 4-in-1 
foundation does it all!

Theresa Hobbs, 
Spavia Ponte Vedra



“ I feel confident 
recommending 

PurePressed Base for all 
of my patients.

Dr. Christel Malinski, 
Malinski Dermatology

1 solgt  
hvert minut  

“ With so many colors  
to choose from and SPF 

included, you can't pick a 
better, cleaner option.

Sasha Sampson, 
The Loft Spa



Magdelene er påført Mahogany



PurePressed® Base Mineral Foundation

Den eneste foundation  
du nogensinde får brug for
PurePressed Base er branchens førende foundation. Over hele kloden 
sætter kvinder og professionelle i skønhedsbranchen hver dag deres 
lid til, at denne foundation skjuler, beskytter og nærer alle hudtyper og 
hudtilstande.

Multitasking formel

+  Foundation  +  Concealer  +  SPF

Vægtløs følelse på huden

Sløring af linjer, semi-matte finish

Fugtende, hud-boostende ingredienser

26 lag-på-lag opbyggelige nuancer



Bag om branchens bedste foundation

Begynd med det bedste

Vi starter med en kort liste over de bedste plejende ingredienser 
til at give en sund teint, med og uden makeup.

+  Rene, høj-kvalitets mineralpigmenter.

+  1. klasse, rensende ingredienser, der beroliger & fornyr huden.

+  Reef-safe, fysisk solfiltet med:

+  Titandioxid
+  Zinkoxid

Undlad alt andet
Vores formel er fri for unødvendige fyldstoffer og 
kunstige konserveringsmidler.

Ingen 
parabener

Ingen 
ftalater

Ingen syntetiske 
duftstoffer

Ingen 
talkum

Ingen 
olie



Bag om branchens bedste foundation

Omfattende tests

Vi går længere end industrien kræver og udfører 
omfattende sikkerheds- og effektivitetstests.

+  Dermatologisk testet

+  Sensitibilitets-testet

+  Allergi-testet   

+  Comedogenicitets-testet

+  Fototoksitets-testet

+  Testet for tungmetaller

Innovation med PurePressed

Vi formaler vores mineraler i stor udstrækning for at sikre 
overlegen ydeevne og minimal risiko for allergi.

+   Den omfattende formalingsproces skaber glatte, 
ensartede, mikroniserede mineraler.

+   Overlappende mineralkrystaller lægger sig fladt på 
huden og lader huden ånde og fungere normalt.

+   Mikroniserings-processen hjælper til at binde 
mineralerne sammen, når de påføres, så de giver en 
cremet fornemmelse på huden.

Modellen er påført Warm Brown



Modellen er påført Satin



Kan din foundation give huden en 
frisk start med en perfekt finish?
PurePressed Base kan.

BORNITRID

leverer en mere jævn 
påføring og en finish 
med blødt fokus.

MICA 

giver en naturlig 
glans for en mere 
hudlignende effekt.

JERNOXID

hjælper med at give 
større dækkeevne og 
intensiverer farven.

"Jeg stoler på PurePressed Base til alle vores gæster, fordi den virker for alle, hver gang! Med 
det brede udvalg af nuancer ved jeg, at jeg kan matche enhver af vores gæster. PurePressed 
Base får hver eneste person til at se fuldstændig fejlfri ud!"

— FALLYN PAGE, Folawns Medical Spa, San Antonio, TX

+  Koncentreret pigment maksimerer dækkeevnen med vægtløs følelse.

+  Mineralerne binder sig til hinanden for en dækning der ikke smitter af. 

+  Mineralerne reflekterer lyset for et blødt look.

+  Fri for fyldstoffer, der kan klumpe sammen og sætte sig i linjer.



FØR EFTER
Tracy er påført Golden Tan

Hudtype: Fedtet
Hudproblem: Akne, rødme

Begge billeder er uretoucheret



Kan din foundation sørge for at urenheder 
ikke bliver til udbrud?
PurePressed Base kan.

GR ANATÆBLE-EKSTR AKT

giver naturlig antioxidant-beskyttelse og har vist 
sig at blødgøre talg i porerne (så der ikke så let 
opstår udbrud) og rense samt skabe balance i 
huden.

+  Beroligende ingredienser lindrer midlertidig rødme og ubehag.

+  Mineralerne reflekterer lyset for at forbedre udseendet af hudens struktur.

+  Rensende ingredienser renser porerne og opstrammer huden.

+  Fri for fyldstoffer, der tilstopper porerne.

F YRREBARK-EKSTR AKT

hjælper med at fremme en ensartet hudtone og 
har egenskaber, der har vist sig at hjælpe med at 
forbedre hudens struktur og reducere forekomsten 
af midlertidig rødme og uens pigmentering.

"Som hudlæge behandler jeg patienter med forskellige hudlidelser og overfølsomheder. 
PurePressed Base tilbyder korrektion og beskyttelse til selv den mest sensible hud."

— DR. CHRISTEL MALINSKI, Malinski Dermatology, Lacombe, LA

Ingen 
olie

Ingen 
talkum

Ingen syntetiske 
duftstoffer

Ingen syntetiske 
konserveringsmidler



FØR EFTER
Modellen er påført Satin

Hudtype: Normal
Hudproblem: Irritation, rødme

Begge billeder er uretoucheret



Kan din foundation skjule 
hudproblemer og berolige din hud?
PurePressed Base kan.

ALGE-EKSTR AKT

nærer og plejer alle hudtyper, endda moden hud og 
sensibel hud, og virker irritations-hæmmende.

TITANDIOXID 
OG ZINK-OXID

leverer reef-safe solbeskyttelse, 
plejer og beroliger sensibel  
og sart hud.

+  Omfattende tests sikrer en sikker og effektiv dækning.

+  Fri for fyldstoffer, som kan irritere huden.

+  Plejende ingredienser nærer sensibel og kompromitteret hud.

+  Overlappende mineraler ligger fladt på huden og lader den ånde.

“PurePressed Base er udviklet med hudens sundhed i fokus, og forbliver virkelig på højde med 
jane iredales mission. Hemmeligheden bag en sund makeup er at finde en makeup som ikke 
indeholder irritationsfremkaldende ingredienser og er fri for skrap kemi, som talkum. Jeg anbefaler 
PurePressed Base til mine patienter med alle hudtyper på grund af den lag-på-lag opbyggelige 
dækning med mulighed for let-til-fuld dækning, de mange perfekte nuancer og det at makeuppen 
kan holde hele dagen!”

— DR. GINGER L . URBANIAK , Urbaniak Plast ic Surger y, Tampa FL



Kan din foundation gøre  
det let finde et match? 
PurePressed Base kan.
26 nuancer fra meget lys til dyb  |  Varme, neutrale og kolde nuancer  |  100% garanti for farve-match

Medium nuance med gyldne/
ferskenfarvede undertoner

Dyb nuance med varme,  
gyldenbrune nuancer

Medium/mørk nuance med kraftige, 
gyldne ferskenfarvede undertoner

Medium/mørk nuance med  
rosa/gyldne undertoner

Medium nuance med  
kolde, pink undertoner

Honey Bronze

Medium lys nuance med varme,  
kraftige gyldne undertoner

Medium lys nuance med  
ferskenfarvede undertoner

Lys nuance med kolde,  
pink/beige undertoner

Warm Sienna

Satin

Light Beige

Medium nuance med  
kraftige gyldne undertoner

Golden Glow

Medium lys nuance med  
kolde, pink undertoner

Lys nuance med  
gyldne undertoner

Meget lys med lette,  
gyldne undertoner

Natural

Warm Silk

Bisque

Medium nuance med  
neutrale undertoner

Suntan

Medium lys nuance  
med gyldne undertoner

Medium lys nuance med  
neutrale undertoner

Meget lys med  
neutrale undertoner

Amber

Radiant

Ivory



Kan din foundation gøre  
det let finde et match? 
PurePressed Base kan.
26 nuancer fra meget lys til dyb  |  Varme, neutrale og kolde nuancer  |  100% garanti for farve-match

Medium nuance med gyldne/
ferskenfarvede undertoner

Sweet Honey Latte

Dyb nuance med varme,  
mahognibrune undertoner

Dyb nuance med  
ravgyldne undertoner

Medium/mørk nuance  
med gyldne undertoner

Medium/mørk nuance med  
gyldenbrune undertoner

Mahogany

Cognac

Caramel

Dyb rig chokoladebrun nuance  
med røde/gyldne undertoner

Cocoa

Riviera

Dyb nuance med  
gyldenbrune undertoner

Medium/mørk nuance med  
olivengyldne undertoner

Medium/mørk nuance med gyldne/
ferskenfarvede undertoner

Medium/mørk nuance med gyldne/
ferskenfarvede undertoner

Warm Brown

Fawn

Golden Tan

Mørk bronzebrun nuance med  
gyldne/ferskenfarvede undertoner

Bittersweet

Dyb nuance med varme,  
gyldenbrune nuancer

Medium/mørk nuance med kraftige, 
gyldne ferskenfarvede undertoner

Medium/mørk nuance med  
rosa/gyldne undertoner

Velvet

Autumn

Teakwood

Medium nuance med  
kolde, pink undertoner

Medium lys nuance med varme,  
kraftige gyldne undertoner

Medium lys nuance med  
ferskenfarvede undertoner

Lys nuance med kolde,  
pink/beige undertoner



EFTER
Begge billeder er uretoucheret Magdelene er påført Mahogany

Hudtype: Fedtet
Hudproblem: Skinnende hud, hyperpigmentering, tekstur

FØR



FØR EFTER
Jennifer er påført Warm Silk

Hudtype: Normal
Hudproblem: Rødme, fine linjer

Begge billeder er uretoucheret



FØR EFTER
Rachel er påført Ivory
hudtype: Kombineret

Hudproblem: Akne

Begge billeder er uretoucheret



EFTER
Modellem er påført Warm Brown

Hudtype: Kombineret
Hudproblem: Fine linjer, pigmentpletter

FØR
Begge billeder er uretoucheret



Magdelene er påført Mahogany



Kan dit pudder-etui  
afspejle dig?
Jane Iredales kan.

Bæredygtig, genanvendelig emballage

Indpakningen har en lille udskæring med kig til refillen og 
på siden af emballagen står navnet på puddernuancen, for 
hurtig bekræftelse af nuance. 

Stilrent, miljøvenligt etui

Slank, genanvendeligt etui med kraftig aluminium-skal, som er 
designet til at holde i lang tid og beskytte alle dine favorit-refiller:

+  PurePressed  Base Mineral Foundation

+  Bronzers & Bronzing Powders

+  PureMatte® Finish Powder

Nr. 1 original bestseller foundation

Hver bestseller refill er præget med Janes signatur for et 
personligt touch på på hver eneste pudder.



Skincare Makeup Prep & Set
Skincare Makeup Prep & Set systemet er designet til at optimere påføring, holdbarhed og finish 
på din PurePressed Base Mineral Foundation for et look, der ligner din hud i den bedste udgave.



Smooth Affair® Face Primer

HVORFOR?  Smooth Affair Face Primer fugter og minimerer 
synligheden af porer og fine linjer for at preppe huden til en 
let og jævn makeup-påføring og forbedret holdbarhed.

HVORDAN?  Masser en ærtestørrelse mængde af 
primeren i ansigtet og på halsen med fingrene indtil den er 
absorberet.

RESULTAT:  Glat, jævn, fugtet hud.

PurePressed Base  
& The Handi™ børsten

HVORFOR?  Vores tætte, flade makeupbørste The 
Handi er perfekt til en jævn og ensartet påføring af 
PurePresssed Base. De mikroniserede mineraler binder 
sig sammen til hinanden og til huden når de påføres.

HVORDAN?  Før The Handi over PurePressed Base og 
tap på børsten så overskydende mineral lander ovenpå 
refillen. Påfør i nedadgående strøg på ansigt og hals.

RESULTAT:  Et hud-forbedrende, semi-matte 
udseende.

Hydration Spray

HVORFOR?  Hydration Spray arbejder synergistisk med 
PurePressed Base for at hjælpe mineralerne med at binde til 
hinanden og til huden for en langtidsholdbar, ensartet finish 
uden at tilføje tekstur eller ekstra dækning.

HVORDAN? Hold sprayen 20-30 cm. fra ansigtet og med 
lukkede øjne spray midten af dit ansigt og derefter over din 
pande, siderne af dit ansigt, hage og hals.

RESULTAT:  En langtidsholdbar, hudlignende finish.

1

2

3
Modellen er påført Satin
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