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Η ΝΕΑ, φρέσκια, ηλιόλουστη ανοιξιάτικη κολεξιόν από την Jane
Iredale. Ήρθε η ώρα να αισθανθείτε ξανά τη ζωντάνια που μας χαρίζει

Trends

η άνοιξη.
Όπου και αν επιλέξετε να σας ταξιδέψει η φαντασία σας αυτή την άνοιξη με
τη νέα κολεξιόν Feeling Alive της Jane Iredale, θα είστε λαμπερή και γεμάτη
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ζωντάνια. Τα κρεμώδη eye glosses, τα αισθησιακά προϊόντα χειλιών και το
τριανταφυλλί μπρόνζερ θα διώξουν το χειμώνα από το πρόσωπό σας, θα
αλλάξουν τη διάθεσή σας και θα είστε έτοιμη για οποιαδήποτε περιπέτεια
φέρει η νέα εποχή.
Lip Definer pencil – Pink
Ενισχύστε το φυσικό χρώμα των χειλιών σας με αυτό το έντονο
ροζ-τριανταφυλλί μολύβι. Το Lip Definer γλιστρά απαλά για να γεμίσει και να
τονίσει τα χείλη σας, προσφέροντας μια βάση μεγάλης διάρκειας για το
κραγιόν ή το gloss.
Eye Gloss – Pink Silk και Aqua Silk
Προσθέστε μια ανοιξιάτικη νότα χρώματος στα βλέφαρα, απλώνοντας μια
από τις δύο πολυτελείς, μεταξένιες αποχρώσεις Jane Iredale Eye Gloss.
Αυτές οι υγρές σκιές ματιών είναι ανεξίτηλες, στεγνώνουν γρήγορα, δεν
“τρέχουν” και είναι εύκολες στη χρήση. Μπορείτε να το έχετε μαζί σας για
ένα γρήγορο μακιγιάζ του λεπτού πριν βγείτε έξω. Η γεμάτη λάμψη
γαλαζοπράσινη απόχρωση Aqua Silk μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
εντυπωσιακό eyeliner.
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