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Powder-Me
SPF ®3 0dry sunscreen

Solbeskyttelse du har lyst til at bruge



Powder-Me børste  

inkl. 2 stk. Powder-Me SPF30 refiller 

Vejl.udsalgspris 
DKK. 425,-

3 stk. Powder-Me SPF30 refiller 

Vejl.udsalgspris 
DKK. 395,-

Anvendelse: Skru hætten af for at åbne refillen. Indsæt refillen i 
bunden af børsten. Skru refillen indtil den sidder fast. Tag hætten 
af børstens top og drej børstens bund til ulåst position - den skal 
klikke. Ryst børsten et par gange på hovedet for at få pudderet til 
at strømme igennem. Påfør generøst på krop, ansigt og hoved-
bund for solbeskyttelse. Drej børstens bund til låst position og 
påsæt hætten for sikker opbevaring on-the-go.

Rengøring: Drej børstens bund indtil den klikker på ulåst  
position,  og aftag det magnetiske børstehoved. Rengør børste-
hovedet med et mildt renseprodukt. Lad tørre liggende på siden.

Powder-Me SPF® 30 - Dry Sunscreen  

En vægtløs, fysisk bredspektret SPF 30 solbeskyttelse til ansigt, krop og 
hovedbund. I en genopfyldelig vegansk børste, hvor pudderet kan 
strømme igennem. Kan bruges alene eller ovenpå makeup.

MAKEUP-FORDELE 

•   Genopfyldelig gennemstrømningsbørste  
med magnetisk hoved for let rengøring. 

•  Ultrablød børste i kabuki-stil til jævn påføring.

•  Veganske børstefibre efterligner naturlige hår.

•  To genanvendelige refiller medfølger. 

HUDPLEJE-FORDELE 

• Tør, fysisk solbeskyttelse til ansigt, krop og hovedbund.

•  Solbeskyttelse med bredspekteret (UVA / UVB) SPF 30.

•  Reef-safe formel, som er vandafvisende i op til 40 minutter.

•   Sikker og effekttiv SPF til alle hudtyper. Ideel til sensibel hud  
og hud med acne og tendens til udbrud.

 

RENE FORDELE

INGREDIENSER 

Mica, Montmorillonite, Boron Nitride, Aluminum Hydroxide, Punica 
Granatum (Pomegranate) Extract, Pinus Strobus (Pine) Park Extract.

Kan indeholde: Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492,  
Chromium Oxide Greens (CI 77288)].

Translucent – transperant

Nude - neutral nude 

Golden – lys gylden

Tanned - fersken gylden



INDSÆT NY REFILL MED LETHED

Skru låget af  
refillen.

Indsæt refillen i 
børstens bund.

Skru refillen 
fast.

MAGNETISK, VASKBAR 
BØRSTEHOVEDE

GENANVENDELIG, GENOPFYLDELIG 
BØRSTE

HELT UD GENANVENDELIG 
REFILL

MERE BESKYTTELSE, MINDRE SPILD

Den spild-fri børste gør det ikke blot ubesværet at lave touch-ups 
på farten så huden holdes godt beskyttet, den renses med lethed 
for optimal ydeevne og lang levetid. Med et gennemtænkt design 
kan du hjælpe med reducere spild og føle dig godt tilpas med at 
beskytte miljøet.

LÅS OP. TAG AF. RENGØR.

Drej til ulåst og tag det 
magnetiske børste-

hoved af.

Rengør med et mildt 
renseprodukt.

Klem vandet ud af 
børstehårene og lad tørre 

liggende på siden.



Produkterne sælges separat og kan købes fra februar 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 plastik-
kirurger 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.

FÆRCH A/S 
Jens Juuls Vej 22
Tlf. 86 72 58 00
janeiredale.dk
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