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Το μακιγάζ με mineral προϊόντα Jane Iredale αντανακλά τέλεια το φως των
φλας και διαρκεί πολλές ώρες. Οι σταρ που ποζάρουν στο red carpet το
ξέρουν.
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Liquid Minerals της Jane Iredale
Foundation, πούδρα, concealer και ορός αντιγήρανσης
μαζί. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
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Κάθε νύφη ονειρεύεται να δείχνει λαμπερή και αψεγάδιαστη, αλλά ταυτόχρονα φυσική.
Επιπλέον περιμένει το μακιγιάζ να είναι εντυπωσιακό (αλλά να εγκρίνεται από το γαμπρό
και την πεθερά), να μη σπάσει, να γράφει καλά στις φωτογραφίες και το βίντεο και να
κρατήσει μέχρι την επόμενη μέρα.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν κοινές προσδοκίες μια μέλλουσας νύφης και είναι πλέον εφικτά
χάρη στην εξέλιξη της κοσμητολογίας και την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης σειράς mineral

make up από την εταιρεία Jane Iredale - The skincare make up. Πρόκειται για μακιγιάζ
από συμπυκνωμένες φυσικές ουσίες με καλυπτική και θεραπευτική δράση που ξεχωρίζει για
τους παρακάτω λόγους:
1. Το mineral make up δεν περιέχει ταλκ. Περιέχει ορυκτά μέταλλα που αντανακλούν το φως
και προκαλούν «soft focus effect» το οποίο χαρίζει λάμψη και ακτινοβολία ενώ παράλληλα
κρύβει τις ρυτίδες τις ατέλειες του δέρματο.
2. Μπορεί να καλύψει ακόμα και τα πιο απαιτητικά δέρματα (όπως με λεύκη ή ερεθισμούς)
και το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό! Ιδανικό για κάμερες HD. Γι' αυτό άλλωστε οι σταρ
επιλέγουν mineral makeup για τις εμφανίσεις στο red carpet.
3. To mineral make up είναι ανθεκτικό στο νερό και τον ιδρώτα (αντέχει μέχρι 80 λεπτά
κάτω από τρεχούμενο νερό) και έχει απίστευτη διάρκεια ενώ ταυτόχρονα αφήνει το δέρμα να
αναπνέει.
4. Προστατεύει και θεραπεύει, είναι εύχρηστο και είναι κατάλληλο και ακόμη και για τις πιο
ευαίσθητες επιδερμίδες.
Τώρα που ανακαλύψατε τα καλύτερα υλικά για το νυφικό μακιγιάζ, το μόνο που απομένει
είναι να πειραματιστείτε με τις εντάσεις και τα χρώματα και να αναδείξετε την ομορφιά σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Jane Iredale - The skincare make up και τα
σημεία πώλησης καλέστε στο τηλ. 210 9329800 ή στείλτε mail: chrysallis@chrysallisproderma.gr.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κερδίστε μία πούδρα Amazing Matte της Jane Iredale
H Vera Wang στον κόσμο του μακιγιάζ
Μακιγιάζ: Modern Vintage
Τα τρικ των σταρ στο κόκκινο χαλί
Ομορφιά: Μην περνάτε απαρατήρητες
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