
Smooth Start. Matte Finish.
NY! Smooth Affair® Mattifying Face Primer



En matterende primer til ansigtet 
designet til øjeblikkeligt at mattere 
huden, hjælpe med at skabe balance i 
talgproduktionen og sløre synligheden af 
porer og fine linjer for en jævn påføring 
af makeup og en langtidsholdbar, 
naturlig mat finish.

NY
Smooth Affair 
Mattifying 
Face Primer
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Smooth Affair Mattifying Face Primer (50ml)

Vejl. pris DKK. 410,00



Flere plejende ingredienser til huden

Mere matterende.

RØD ALGE-EKSTRAKT

hjælper med at regulere 
talgproduktionen og understøtter 
hudens naturlige fugt- og fedtstof- 
balance for en jævn, synligt 
matteret udseende.

Mere elasticitet.

HIBISCUS BARK-EKSTRAKT

hjælper med at understøtte hudens 
elasticitet, forhindre fugttab 
og fremme hudens naturlige 
reparationsproces for et løftet, 
mere ungdommeligt udseende.

Mere beskyttelse.

ROSE GERANIUM BL AD-EKSTRAKT

hjælper med at beskytte og reparere 
skader forårsaget af UV-stråler og 
leverer kraftig antioxidant-beskyttelse.

FØR EFTER 
med fuld makeup

PRIMET 
med Smooth Affair
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Smooth Affair 
Brightening 
Face Primer
En ultra-fugtende ansigtsprimer 
udviklet til at lysne huden ved at 
minimere udseendet af porer og fine 
linjer, fugte, og opstramme for et 
mere ungdommeligt udseende.

FORMEL

FINISH

Smooth Affair Brightening (50ml)

Vejl. pris DKK. 410,00



Flere plejende ingredienser til huden

Mere vitalitet.

ÆBLE-EKSTRAKT
hjælper med at opretholde 
hudens ungdommelige 
elasticitet.

Mere fugt.

ROYAL JELLY
hjælper med at fugte og beskytte 
hudens yderste lag og øge hudens 
fugtniveau.

Mere fasthed.

ALGE-EKSTRAKT
hjælper med at opstramme huden 
og forhindre fugttab fra huden.

Før EFTER 
med fuld makeup

PRIMET 
med Smooth Affair



En lysnende primer til ansigtet, der 
binder fugten i huden, minimerer 
hudens porer og slører fine linjer for en 
strålende perle-agtig finish.

Smooth Affair 
Illuminating Glow 
Face Primer
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Smooth Affair Illuminating Glow (50ml)

Vejl. pris DKK. 410,00



tør EFTER 
med fuld makeup

PRIMET 
med Smooth Affair

Mere glød.

MICA
skaber en subtil perleagtig finish 
for en glødende, sløret finish. 

Mere fugt.

HYALURONSYRE
ultrafugtende ingrediens, der 
fylder hudens celler med fugt og 
binder den i huden.

Bedre holdbarhed.

SHEASMØR
hjælper med at reducere hudens 
fugttab og gør makeuppen mere 
holdbar på huden.

Flere plejende ingredienser til huden 



Smooth Affair Brightening 
Face Primer

FØR EFTER
med fuld makeup

Smooth Affair Mattifying 
Face Primer

FØR EFTER
med fuld makeup

Smooth Affair Illuminating Glow 
Face Primer

før EFTER
med fuld makeup

Bedre 
holdbarhed
Smooth Affair Face Primer hjælper 
makeup med at binde sig til huden for 
lang holdbarhed.



Flere 
muligheder
Find den unikke Smooth Affair 
formel, der passer til dine behov.

Dermatologist testet | Allergi-testet | Sensibilitets-testet | Comedogenicitets-testet | Fototoksicitets-testet

NY! Mattifying Brightening Illuminating Glow

HUDTYPE Alle hudtyper, især  
fedtet hud & acnehud

Alle hudtyper, 
især moden & trist hud

Alle hudtyper, 
især tør & trist hud

FORMEL plejende, matterende Fugtende, opfriskende Fugtende, fjerlet

FINISH Glat, matteret Lysnet, dugtfrisk Perleblød, soft-focus

IDEEL TIL
kunder, der ønsker at 

kontrollere hudens fedtstof 
og at mattere huden. 

Kunder, der ønsker at 
sløre porerne for et  

fejlfrit look

Kunder, der ønsker en 
strålende, sund glød

FORDELE

Hjælper med at regulere 
talgproduktionen, hjælper 
med at forhindre fugttab, 

leverer antioxidant-
beskyttelse

Opstrammer huden, 
forhindrer fugttab fra  

huden, forbedrer hudens 
elasticitet

Fugter, 
giver strålende glød,  

hjælper med at forhindre 
fugttab



The Skincare Makeup System
Får mest muligt ud af din makeup-rutine med Smooth Affair Face Primer, det første trin i vores tre-trins 
foundationsystem til strålende hud, fejlfri finish og et langtidsholdbart makeuplook.

Forbered
Smooth Affair Face Primer fugter huden, 
binder makeup på huden og minimerer 
udseendet af porer og linjer for at 
forberede huden til en jævn og ensartet 
påføring af makeup og en forbedret 
holdbarhed.

Derfor gør brugen af en 
primer en forskel:

 Forbedrer pigmenternes 
farvegengivelse og glans

Øger effekten af hudplejeprodukter

Øger holdbarheden af makeuppen
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Perfektioner
Hver jane iredale foundation tilbyder fejlfri 
dækning og kraftfulde hudplejende fordele 
for at hjælpe med at skjule hudproblemer og 
pleje huden for en naturligt strålende teint.
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Fikser
Hydration Spray arbejder synergistisk med 
foundation for at hjælpe mineralerne med 
at binde sig til hinanden og til huden for en 
langtidsholdbar effekt uden at tilføje tekstur 
eller ekstra dækning.
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DERMATOLOGISK & ALLERGI-TESTET. #THESKINC AREM AKEUP JANEIREDALE.DK


