Οι «βάσεις» του μακιγιάζ!
Αν οι επαγγελματίες make-up artists
παίρνουν άριστα για τη δημιουργικότητά
τους τότε εσείς μπορείτε σίγουρα να
εξασφαλίσετε τη «βάση» χρησιμοποιώντας
τα προϊόντα που σας προτείνουν. Στο
«σχολείο» του μακιγιάζ υπάρχει άλλωστε
αξιοκρατία αλλά και δυνατότητα βελτίωσης,
αν εξασκείστε συχνά πάνω στο πρόσωπό
σας και τις λεπτομέρειές του. Το μακιγιάζ
Jane Iredale – The Skin Care Makeup,
μοναδικό και πρωτοπόρο στο είδος του, θα
Η Masela Lusha με make-up artist σας βοηθήσει αρκετά. Τα προϊόντα είναι
υποαλλεργικά, αντιφλεγμονώδη, ανθεκτικά
της Jane Iredale
στο νερό και προσφέρουν άμεσα
θεαματική, ανάλαφρη κάλυψη. Διαθέτουν σταθερή αντηλιακή προστασία με φυσικά,
αντανακλαστικά, μη απορροφητικά, αντηλιακά φίλτρα.
Η σύσταση περιλαμβάνει ένα εξεζητημένο
μείγμα ορυκτών και φυσικών χρωστικών
ουσιών που έχουν κονιορτοποιηθεί με ειδική
τεχνολογία για να δημιουργήσουν
μικροσκοπικούς επίπεδους
κρυστάλλους. Αυτοί οι κρύσταλλοι
επικαλύπτουν ο ένας τον άλλο
δημιουργώντας ένα φίλτρο που επιτρέπει
στο δέρμα να αναπνέει, ενώ παράλληλα το
προστατεύει από τις απειλές της
ατμόσφαιρας (μόλυνση, ελεύθερες ρίζες,
ακτινοβολία). Το μακιγιάζ από ορυκτά
παρέχει τόσο σταθερή εφαρμογή που
σπάνια χρειάζεται ανανέωση κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, επειδή αυτά τα μεταξένια υλικά είναι ανθεκτικά στο
νερό, δε δημιουργούν λεπτές γραμμές ή κηλίδες στην επιδερμίδα, ακόμη και μετά
από γυμναστική. Η σειρά διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη χρωματική γκάμα ενώ προσφέρει
αποδεδειγμένη προστασία και φροντίδα στο δέρμα, χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, που
τα κοινά συστήματα μακιγιάζ δεν προσφέρουν τόσο συχνά!

Προτείνουμε…
Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε
για τις βάσεις με τα προϊόντα της Jane
Iredale PurePressesd Base SPF20 (βάση σε
συμπιεσμένη μορφή) & Amazing Base SPF20
(βάση σε ελεύθερη μορφή). Δύο βάσεις
φτιαγμένες από αγνά ορυκτά μέταλλα
καλύπτουν καθώς θεραπεύουν, δίνοντας στο
δέρμα σας μια αξεπέραστη, λαμπερή όψη. Η
βάση PurePressed Base SPF20 είναι βάση,
κονσίλερ, πούδρα και αντηλιακό, όλα σε ένα.
Περιέχει Νιτρίδιο Βορίου, το οποίο μειώνει
την εμφάνιση των πόρων και των ρυτίδων
και κυκλοφορεί σε 24 αποχρώσεις. Δεν
περιέχει ταλκ, έλαια, χρωστικές FD&C,
Parabens, συνθετικά συντηρητικά και
αρώματα. Η βάση Amazing Base SPF20
έχει αντίστοιχο ρόλο και κυκλοφορεί σε 17
αποχρώσεις. Περιέχει επιπλέον εκχύλισμα
ροδιού με αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν
στην αποτελεσματικότητα της προστασίας
από τον ήλιο.
Το Liquid Minerals είναι foundation σε
υγρή μορφή. Η αίσθηση που αποκομίζετε είναι… σα να μην φοράτε μακιγιάζ. Φροντίζει
ενεργά το δέρμα όσο την φοράτε (time-released), διαθέτει την τεχνολογία των
λιποσωμάτων για να εντείνει την φροντίδα του δέρματος και χαρίζει μια κάλυψη που
διαρκεί. Τα ενεργά αντιοξειδωτικά και βότανα βοηθούν στη προστασία και ανάπλαση της
επιδερμίδας. Οι εμφανείς μπίλιες στην αεροστεγή συσκευασία είναι λιποσώματα, τα
οποία περικλείουν άλλα λιποσώματα στο εσωτερικό τους. Έτσι υπάρχουν μεγάλες
ποσότητες ενεργών συστατικών στη σύνθεση της βάσης, οι οποίες απελευθερώνονται
σταδιακά στην επιδερμίδα. Η ελεγχόμενη και συνεχής απελευθέρωση των ενεργών
συστατικών αυξάνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά 40%. Οι εμφανείς
μπίλιες που περιέχουν ορυκτά (mica, Διοξείδιο Τιτανίου, Οξείδιο Ψευδαργύρου, Νιτρίδιο
Βορίου), υαλουρονικό Οξύ, Σκουλάνιο Ελιάς, όλα ενσωματωμένα σε λιπίδια φυκιών,
βρίσκονται μέσα σε ένα gel από aloe vera, νερό λουλουδιού λεβάντας και γλυκερίνη
φυτικής προέλευσης. Καθώς εφαρμόζετε τη βάση, δουλεύοντας την πάνω στο δέρμα
σας , η θερμοκρασία του σώματος βοηθά στην απελευθέρωση των ενεργών
συστατικών των λιποσωμάτων προσφέροντας την ιδανική φροντίδα και υγεία στην
επιδερμίδα σας.
Επιμέλεια: Ελένη Σενδόνα

Πηγή OTENET Portal

03/04/2009 12:00 πμ

