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b E A U T y  T H AT  G O E S 

D E E P E R  T H A N  S K I N !

En varm velkomst til jane iredale mineralmakeup – den mest teknisk avanserte makeupen i 

verden. Når du bruker jane iredale makeup kommer du til å se hvor feilfri og glødende huden 

din ser ut, og oppleve mineralenes silkeaktige følelse. Du kommer til å elske den enkle 

påføringen, og hvor lenge den holder uten behov for oppfrisking. Mineralene gjør det enklere 

også fordi det både er foundation, concealer, pudder, og solfaktor 20, som beskytter mot 

både UVA- og UVb-stråler. 

Hvis du er en ingrediensleser som meg, kommer du til å legge merke til at vi ikke tilsetter 

kunstige fargestoffer, kjemiske konserveringsmidler, parfyme, eller fyllstoffer som talkum, 

i våre produkter. Vårt mål er å beholde formlene våre så effektive, enkle og naturlige som 

mulig. Alle produktene våre er hypoallergeniske og ikke testet på dyr. Hele produktserien har 

vært gjennom allergi- og kliniske tester, for å bekrefte at de ikke kan irritere huden. Du kan 

med trygghet bruke jane iredale, selv om du har meget sensitiv hud.

Vi mener det er viktig at du vet hva du bruker på huden, så vi oppfordrer deg til å gå til 

vår webside, www.janeiredale.no, for å lære mer om hvert enkelt produkt. Vi vet at vår 

makeupserie har muligheten til å forandre livet ditt. Huden du alltid har ønsket er bare et 

penselstrøk unna!

Velkommen til jane iredales verden. jane iredale er en hudvennlig mineralmakeupserie 

som ble introdusert på det norske markedet i 2007. jane iredale forhandles av AS Tekon 

Salgskontor. Gå inn på www.janeiredale.no og finn din forhandler. Her kan du også lese om 

de siste nyhetene, og få makeuptips.

jane	iredale	THE SKIN CARE MAKEUP
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SKIN

Peach 
Brightener

Warm 
Bronze 

Lilac 
Brightener

Medium Dark Dark Light Medium Light Medium

POWDER-ME SPF® – SPF 30 
WITH UVA HIGH PROTECTION
Gi huden UVA- og UVb-beskyttelse, samtidig som du beroliger den, med   

Powder-Me SPF. 

Inneholder ingen kjemiske solfiltere som kan irritere huden. Powder-Me SPF har blitt 

testet og resultatene viser at den beskytter både mot UVb-stråler (brennende stråler) 

og UVA-stråler (aldrende stråler). Den lindrer sensitivisert eller betent hud fordi den 

inneholder leire. 

Powder-Me SPF er tilgjengelig i to farger: Translucent er usynlig på huden, mens 

Tanned gir huden et solfriskt utseende. 

• Kommer i krukke med svampapplikator som kan strykes over huden. Praktisk       

størrelse som kan tas med overalt.

DREAM TINT® – SPF 15 
MED MEDIUM UVA-bESkyTTElSE
Hvis du drømmer om et kremaktig dekke som du nesten ikke kan se eller føle, en 

fjærlett primer for mineralbasen din, solbeskyttelse og aldringsforebygging, er  

Dream Tint svaret! 

Dream Tint kommer i fem ulike farger, samt en Peach brightener som myker opp 

ujevne hudtoner, lilac brightener som frisker opp gusten, trett hud, og en deilig 

Warm bronze.  

• Påføres på samme måte som fuktighetskrem – med fingrene eller med blending 

brush.

Translucent Tanned 

2009 Allure Best of Beauty 

Readers’ Choice Award for 

Best Breakthrough Makeup 

Product – Dream Tint®

Pris 465,-

Pris 455,-



NEUTRAL

Ivory

WARM COOL

GLObAL SHADES 

PUREPRESSED® bASE / AMAzING bASE® – 
SPF 20 MED UVA–bESkyTTElSE
Du kommer ikke til å tro hvilken forskjell mineralbasene gjør på hvordan 

huden føles, og ser ut. Vi har brukt algeekstrakter som forhindrer 

fuktighetstap og beskytter mot UV-skader.

Inneholder ikke olje, FD&C-fargestoff, syntetiske konserveringsmidler 

eller parfyme, så selv om du har sensitiv hud kan du trygt bruke disse 

produktene. 

• Påfør Amazing base med Chisel Powder brush.

• Påfør PurePressed med Handi brush.

lIQUID MINERAlS™– FOUNDATION 
Innovative Liquid Minerals minimerer fine linjer, rynker og porer, og 

jevner ut hudfargen. Inneholder hudpleiende ingredienser som fremmer 

hudhelse. Vinner av DAySPA's Editor's Choice Award.

• Påfør med Foundation brush, blending   

 brush eller Flocked Sponge.

• Spray penselen med D2O, balance, eller   

 Pommisst for en mykere look.

• Børst over med Amazing base eller  

  PurePressed for bredspektret solbeskyttelse.

Uten Foundation Med PurePressed base

D E N  V A K R E S T E 

K O S M E T I K K E N  E R    

E N  S U N N  H U D

FOUNDATIONS

bisque Radiant Satin Suntan

Warm Silk Amber Warm Sienna Golden Glow Light beige Natural Honey bronze

Riviera Latte Autumn Caramel Teakwood Fawn Coffee butternut Maple Mink Chestnut Terra 

PurePressed base 

og PureMatte er 

tilgjengelig som refill.
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Pure Pressed base     
Pris 585,-      

Refill kr 495,-      

   

   

Amazing base   
Pris 490,-

Pris 615,-   

  



AbSENCE® OIl CONTROl PRIMER – 
SPF 15
Hvis du har fet hud kommer du til å elske 

Absence. Denne krem til pulver-primeren 

kontrollerer talget, og er den perfekte primer for 

alle hudtilstander.

• Påfør et tynt lag med svampen som følger  

 med, eller med Foundation brush.

PUREMATTE™ FINISH POWDER 
Pudre nesen med stil med vår elegante 

forpakning. Dette transparente pudderet 

absorberer talg og holder huden matt.

• Påføres med The Handi, eller Flocked  

Sponge. Du kan også bruke pudderputen 

 som følger med til oppfriskning.

• Tilgjengelig i refill.

• Finnes også i liten størrelse (MiniMatte).

bEyOND MATTE ™ HD MATTENDE PUDDERE 
beyond Matte er utviklet for den profesjonelle 

makeupartisten, ikke bare holder den huden matt 

i timevis, men den absorberer talg, smitter ikke 

av, får huden til å se jevnere ut, forfiner porene 

og øker mineralenes motstandsdyktighet mot 

vann. beroligende jojobafrø-olje holder huden 

strålende uten blankhet. Finnes i fire nyanser.

• Tilgjengelig kun som refill.

bRUSH-ME MATTE®

Det løse pudderet Amazing Matte kommer 

i en beholder med applikator. Aldri har det 

vært enklere å vedlikeholde en feilfri finish!

SKIN
AMAzING MATTE™ 
lOOSE FINISH POWDER
Transparent pudder for dem som elsker løse 

puddere. Inneholder rispulver som absorberer 

talg. Huden holdes matt hele dagen. 

• Påføres med Chisel Powder brush eller          

 Flocked Sponge.
Absence 2 

Absence

D2O™ HyDRATION SPRAy 
Allerede etter første spray kommer du til å elske denne  

himmelske ylang ylang-sprayen. brukes for å sette 

mineralene, eller til en deilig oppfriskning.

bAlANCE ANTIOXIDANT HyDRATION SPRAy
Den fete hudens beste venn. Inneholder grønn te-ekstrakt 

som har målbare effekter på utbrudd. brukes for å sette 

mineralene, og for sin forfriskende citruslukt.

POMMISST™ 
HyDRATION SPRAy 
Inneholder granatepleekstrakt, en effektiv antioksidant 

og UV-beskytter. Den friske, rene lukten både beroliger 

og frisker opp.

lilac – Lysner gustne hudfarger.

Peach – Gir varme til blek hud.

Translucent – For alle hudtyper.

Dark – For etnisk hud, eller som 

bronzer.
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Pris 490,-

Pris 490,-

Pris 495,-

Pris 490,-

Pris 400,-

Pris 235,-

Pris 235,-

Pris 235,-



CONCEALERS

ENlIGHTEN CONCEAlER™ 

Denne fersken/oransje kremen nøytraliserer 

brune flekker, inneholder Arbutin, og er i tillegg 

effektiv på grå pigmentering rundt øynene.

• bruk Camouflage brush, og påfør deretter 

foundation/pudder.

ACTIVE lIGHT® UNDER-EyE CONCEAlER
Helt ulik alle andre concealere du har brukt! Den er 

lysreflekterende, og full av pleiende botaniske ingredienser som 

lindrer trette øyne og gir næring til det sarte området rundt 

øynene. Reduserer også hovenhet. 

• bruk Camouflage brush ved behov for å jevne ut overflødig 

produkt, og jevn ut kantene med fingrene.

No. 6 No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 

Light

DISAPPEAR™ WITH GREEN TEA EXTRACT
Den ultimate kamuflasjekremen! Dette produktet, laget med det 

aller siste innen ingrediensteknologi, dekker til og med tatoveringer. 

Inneholder pleiende botaniske ingredienser.

• Tuben har patentert applikator.

Medium 
Light

Medium Medium 
Dark 

Dark 

CIRClE\DElETE® – UNDER-EyE CONCEAlER 

Lett silkeaktig concealer med optimal dekkevne som inneholder 

nærende ingredienser som pleier øyeområdet.     

• Påføres med Camouflage brush, jevn ut kantene med svamp   

 eller finger.    

• bruk duofarger og bland dem for å oppnå   

 den perfekte farge til din hud, eller bruk den  

 lysere fargen til å highlighte, og den mørke til  

 å minimere rødhet på øyelokkene eller nesen.

#1 #2 #3
2008 Allure Best of Beauty Editors’ Choice Award for 

Best Natural Selection – Circle\ Delete® Concealer

CORRECTIVE COlORS
Kit med fire kamuflasjefarger. yellow skjuler rødhet, 

Peach skjuler blått, lilla eller grått, lilac skjuler gult, 

beige skjuler hyperpigmentering. Passer spesielt fint 

for å kamuflere postoperative sår.

• Påføres med Camouflage brush, jevn ut kantene med 

Flocked Sponge eller fingeren.

zAP&HIDE® blEMISH CONCEAlER
begge endene av denne stiften har antiseptiske og 

beroligende botaniske egenskaper som gjør slutt på 

utbrudd raskt. zap er en klar stift som kan brukes direkte 

på utbruddet, under foundation eller alene om natten. 

Hide gir komplett, ikke-komedogent dekke samtidig 

som den forlenger fordelene med de effektive botaniske 

ingrediensene gjennom dagen.

• Påføres direkte eller med Camouflage brush, jevn ut  

kantene med fingeren.

Light Medium Dark 

=  G l o b a l  S h a d e s6

Pris 265,-

Pris 365,-

Pris 330,-

Pris 330,-

Pris 298,-

Pris 405,-



Moonglow 

Sunbeam 

ANYWHERE
PUREPRESSED® blUSH
Litt holder lenge! Prøv på øynene eller leppene,    

eller hvor som helst du ville brukt en bronzer.

• Påføres med White Fan eller Dome brush.

IN TOUCH® CREAM blUSH
Sveip over kinnene for en myk, og naturlig glød. blushen er myk som fløyel, 

og lukter deilig av kakaopulver. Kan også brukes på leppene. 

• Påføres med fingrene eller Foundation brush.

SO-bRONzE™

børstes på kinn, nese, hake og panne for 

den ultimate solfriske looken.

• Påføres med White Fan eller Dome brush. So-bronze 1 

MOONGlOW & SUNbEAM
Fire nydelige glitrende farger. bruk de 

gylne bronsefargene i Moonglow, og de 

rosa kobberfargene i Sunbeam, på øyne, 

lepper og kinn, eller som highlighter i hele 

ansiktet. Golden Goddess-looken har aldri 

vært enklere.

• bruk Dome brush for highlighting. 

bRUSH-ME bRONzE®

Fang solens gylne glød uten å bli truffet 

av en eneste stråle! børst på en sunn 

farge uansett årstid – fungerer like bra 

på leggene som i ansiktet.

• Leveres i beholder med Dome brush for 

myk og jevn påføring.

24-kARAT GOlD DUST
Påføres på kinn, øyne og lepper, men ikke stopp der, bland den med 

fuktighetskrem på brystpartiet og skuldrene, eller dryss den i håret og spray 

hårspray over. 

Connection

No. 1 

2007 Allure best of beauty  

Editors' Choice Award  

for best Natural Wonder  

– Moonglow

Parfait

Clarity Chemistry Charisma Confidence 

So-bronze 2 So-bronze 3

Mocha

Whisper

Flushed 

Cinnamon 

Sheer Honey

Copper Wind 

Cotton Candy

Tawny

Dubonnet

barely Rose

Golden Apricot 

bronzer

KALD

VARM

Rose Gold SilverGreen Gold ChampagneAquamarine bronze 
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Pris 345,-

Pris 345,-

Pris 450,-

Pris 498,-

Pris 155,-

Pris 450,-



lID PRIMER
Lett, tynt lag kontrollerer talg og sørger for at skyggene ikke smitter

av. Kan også brukes som highlighter, uansett hudtilstand.

• Påføres med fingertuppene eller Camouflage brush.

PUREPRESSED® EyE SHADOWS
Disse høypigmenterte pudderskyggene er alt en øyenskygge bør være – trendy, matte 

eller skimrende farger som fremhever dine øyne. Alle er testet for sensitivitet. 

• Våre pensler med naturlig hår sikrer at du finner den rette stilen til øynene dine.

Khaki Kraze

EYES

Canvas Petal Lemon

Shell WalnutPeach Sherbet  
(skimmer)

Cappuccino Emerald  
(skimmer)  

Dawn  
(skimmer) 

Glimmer Gold 
(skimmer) 

Champagne

VARM

Oyster  
(perleaktig)

Allure  
(skimmer)

Slate brown

bone

Supernova  
(skimmer)  

Dark Suede

Taupe

Ecru

Wine & Roses   
(skimmer)  

Smoky Grey  

blue Moon  
(skimmer)  

NØyTRAL

Opal Crush  
(perleaktig)

White

Crushed Ice  
(skimmer)  

Pink Smoke Platinum  
(skimmer)

Dusk  
(skimmer)  

KALD

Antique Rose / Merlot Oyster / Supernova 
(skimmer)

DUOSKyGGER

Triple Cognac 
(delvis skimmer)

Silver Lining
(delvis skimmer)

Truly Denim  
(delvis skimmer)

Azure  
(delvis skimmer)  

Cloud Nine  
(delvis skimmer)

Khaki Kraze  
(delvis skimmer)  

Pecan / Chocolate 
(delvis skimmer)  

Pink bliss  
(delvis skimmer)  

Seafoam  
(delvis skimmer)  

Sweet Spotbrown Sugar  
(skimmer)  

TRIPLE SKyGGER
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Pris 245,-

Single skygger, pris 235,-    Duoskygger, pris 385,-    Triple skygger, pris 385,- 



Peach  
Silk

Lilac  
Silk

EYES

PUREbROW™ GElS
brynsfargene våre er perfekte til å gi brynene en naturlig  

farge. Det er en enkel måte å skjule det grå på, og den   

kan til og med brukes som en lett mascara!

PURElASH™ MASCARA AND 
PURElASH™ lENGTHENING MASCARA
Mild og nærende formel uten lakk-, skjellakk-, eller 

petroleumsbaserte ingredienser. Motstandsdyktig 

mot vann, med algeekstrakter som nærer og 

beskytter vippene for å redusere sjansen for at 

vippene fliser seg opp eller brekker. Lengthening 

Mascara inneholder hveteproteiner som bøyer 

vippene, og triple naturlige cellulosefibre som gjør 

vippene lengre og tykkere. 

Agate brownblack Onyx

LENGDE & TyKKELSE

Jet black brown black Navy

MILD & 
MOTSTANDSDyKTIG  
MOT VANN

EyE GlOSS
Disse silkemyke fargene får frem det beste i øynene dine, 

og sitter like jevnt og fint hele dagen.

lONGEST lASH THICkENING OG lENGTHENING MASCARA
Fantastisk farge, med sjømineraler som fremmer vippeveksten, og 

tusenvis av cellulosefibre som dekker vippene og gir glamorøse, fyldige 

vipper. Et må ha-produkt!
PUREbROW™ FIX & MASCARA
Klar gelé i en tube med to ender; en kam i den ene enden, og en 

mascarapensel i den andre. brukes for å holde uregjerlige bryn i form, 

som mascara for mørke vipper, eller som forseglende mascara.

Espressoblack Ice Dark Auburn Dark blonde Slate Grey Ripe Plum

Champagne  
Silk

brown  
Silk 

Green  
Silk 

Mauve  
Silk 

Grey  
Silk

Wine  
Silk 

blonde Auburn brunette

=  G l o b a l  S h a d e s

Pris 185,-

Pris 220,- Pris 245,-

Pris 310,-

Pris 245,-

Pris 245,-
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black / brown Midnight blue Taupe White

PURElASH™ EXTENDER & CONDITIONER
Akkurat som håret, kan vippene tørke ut, dele seg, og brekke. Men ikke 

med vår Extender & Conditioner! Dette er den perfekte primeren før 

mascara, og fremmer vippeveksten. Vippene ser sunnere, tykkere og 

lenger ut. 

EYES

EyE PENCIlS
Myke blyanter som ikke skader huden, med naturlige pigmenter for 

langvarig farge som sitter der den skal. 

EyE HIGHlIGHTER PENCIl / 
DOUblE DUAl DAzzlE HIGlIGHTING PENCIl
Vekk trøtte øyne med denne jumboblyanten for highlightning. brukes 

under brynene, rundt det indre hjørnet av øyet, og på øyelokket. Gir et 

løft til øynene. 

MySTIkOl™
Med puddereyeliner i den ene enden og 

skimrende highlighter i andre kan du lett lage 

fasinerende sotede øyne på sekunder.

Malachite - Glitrende mose med kremet beige

Amethyst - Kongelig lilla med luksuriøs perle

Dark Topaz - Rik brun med fløyelsaktig rose

lapis lazuli - Pulserende blå med skimrende elfenben

Onyx - Overjordisk sort med kremet perle

lIQUID EyE lINERS
Rike farger med langvarig holdbarhet – helt uten bruk av 

irriterende kjemikalier. 
basic black basic brown black / Grey 

CREAM TO POWDER EyElINERS
Du får ikke mer moro eller variasjon med 

et produkt enn med disse flotte krem til 

pulver-kombinasjonene! De kan blandes 

til din egen favorittfarge, eller brukes som 

øyenskygge eller brynsfarge. 

• Påføres med Eye Liner/brow brush for en 

fin linje tett inntil vippene. For en mykere 

linje, snu penselen og blend.

black / brown Plus black Plus Plum Plus Jewel box 

black / brown black Gold 

SilverCopper Pinot Noir 

=  G l o b a l  S h a d e s

Pris 245,-

Pris 145,-

Pris 215,-

Pris 265,-

Pris 265,-

Pris 298,-
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2009 Allure Best of Beauty 

Editors' Choice Award 

for Best Natural Wonder 

– Liquid Eye Liner



LIPS
PUREMOIST™ lIPCOlOURS – SPF 18
Du kommer til å elske følelsen på leppene! Denne nyteknologiske formelen 

er full av fuktighet, farge og holdbarhetsevne – og gir en bredspektret  

SPF18 med spiselig sinkoksid. Inneholder ikke FD&C-farger eller syntetiske 

konserveringsmidler. 

SUGAR&bUTTER – lIP EXFOlIATOR AND PlUMPER
Myke, fristende, kysseekte lepper får du med denne plumperduoen. 

Organisk brunt sukker fjerner gusten, tørr hud – og så kan du spise 

sukkerkrystallene! Deretter påføres den fargede plumperen som 

inneholder sheasmør og peptider som tilfører fuktighet og gir fylde til 

leppene. Leppene dine har aldri vært så gode! Vi lover!

JUST kISSED® – lIP PlUMPER
Spesielle peptider gir fuktighet og synlig plumping som varer. 

Et enkelt sveip, og leppene dine formes med naturlige farger 

og en forfriskende følelse du ikke kan motstå!

Sharon SusanSarah 

Annie 
(frost)

Ashley brett bridget C.J. Carmen 

Sydney NyC Milan

Madrid Tokyo 

Sandra

Melisa  
(frost) 

Nicole Renee Rose Sabrina

Kelly  
(frost)

Kim  
(frost)

Kirsten LilyKate 

Carrie Christina
 (frost)

Erin JaneHalle 

Julia

Daisy 
(frost)
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Pris 298,-

Pris 245,-

Pris 255,-

Pris 255,-



Sugar Plum Toffee Tourmaline Wild Apple 
(frost)

Strawberry 

Cotton Candy 
(frost)

Gold Fling Hazelnut
(frost) 

Iced Mocha  
(frost)

Melon

Mulberry Pink Candy Raspberry Soft Peach 
(frost)

Mimosa  
(frost) 

Earth Red 

Plum Rose Sienna Spice Terra-cotta

LIPS
lIP DEFINERS
Lag en farge som er bare din ved å blande     

farger. Legg Definer på hele munnen, og     

påfør lipColour over. For en rikere look, avslutt med PureGloss eller Just 

kissed. Dine lepper blir uforglemmelig deg!

lIP FIXATION™ – lEPPEFARGE OG GlOSS 
Nå får du alt: En leppefarge som sitter hele dagen, en 

smakfull gloss som gir farge uten å skli utover, luksuriøse 

lepper som ikke tørker ut, og mulighet til alt fra sexy til 

diskret look. Leppefargen er myk og enkel å legge, den 

er motstandsdyktig mot vann, og hjelper faktisk til med å 

holde på fuktigheten. Legg et lag med den tilhørende  

glossen over leppefargen, for ekstra fuktighet fra avokado-

olje og søt vanilje.

 

PUREGlOSS™ FOR lIPS
Den ultimate lip gloss – skinnende, mykgjørende og beskyttende. 

Prikkende mint og ingefær fyller leppene med en base av organiske 

vegetabilske oljer. Inneholder ingen kjemikalier.

Just Gloss

lIPDRINk™ – SPF 15
Medium UVb/UVA-beskyttelse med spiselig 

sinkoksid. Makadamiaolje fukter og gir næring.

Absolutt ingen petroleumsbaserte ingredienser. 

Legg til en deilig citrussmak, og du får virkelig 

en drink for leppene!

MORE lIP™ – lIP PlUMPER
Smør denne deilige citrusbalmen på leppene, 

og kjenn at det prikker når de naturlige 

botaniske stimulantene begynner å jobbe. Du 

får fyldigere lepper umiddelbart, med langvarig 

nærende pleie. 

berry Cocoa Crimson Nude Nutmeg

Peach

Apricot  
Fizz 

black  
Currant 

Candied 
Rose

Cherry 
Sparkle 

Cosmo 

=  G l o b a l  S h a d e s12

Craving Desire Fascination Devotion Fetish Rapture 

Pris 145,-

Pris 215,-

Pris 145,-

Pris 265,-

Pris 198,-



Oyster Rosy / Taupe

goBlue

Swiss Chocolate / 
Smoke

=  G l o b a l  S h a d e s

KITS
PUREPRESSED® EyE SHADOW kITS
Uansett hvilken look du er ute etter, har vi øyenskyggekittet for deg!

Hver palett inneholder fem nyanser som garantert vil trekke oppmerksomhet til 

øynene dine, fra duse, delikate farger, ti l dramatisk smokey-eyes look. Våre  

PurePressed Eye Shadow Kits består av både matte og skimrende skygger.

CharcoalDark SuedeAlmond CappuccinoOyster

DAyTiME

MerlotDuskSupernova KhakiKiss

NigHTTiME 

SeagreenBlueVioletAzure HotPinkPure gold

BLiNg

Sheer goldSizzleViolet AubergineNude

SMOKE gETS iN yOUR EyES 

CopperAntique goldFoxy CappuccinoCream

PERFECTLy NUDE

EyE STEPPES™
Smarte, kompakte øyenskyggesett! Du velger bare det settet som passer best til 

øyenfargen din, så har du alle fargene du trenger uansett hvilken look du vil ha. Hvert 

sett åpnes som en trapp, og inneholder fem skygger og et speil. Innovative magnetiske 

låser gjør at du kan legge til eller fjerne “trinn”, slik at du kan ta med deg så mange 

skygger du vil. Som alle våre produkter sitter skyggene lenge, og er hypoallergene og 

dermatologisk testet, så du vet at øynene vil føles like bra som de ser ut. 

goBrown

Sea green Blue Sky / Tan Forest / Licorice

Allure iris / Sepia

gogreen

Slate / grape
13

Pris 550,-

Pris 595,-



KITS

=  G l o b a l  S h a d e s

bITTy bROW kIT
Endelig kan du på en enkel måte få 
profesjonelle øyenbryn, helt selv!  
bitty brow Kit inneholder brynsvoks, 
pudder og tre pensler, og har alt 
du trenger for enkel forbedring av 
brynene. Øyenbrynene har en av 
de viktigste funksjonene i ansiktet; 
de rammer inn øynene, definerer 
benstrukturen, og kan til og med gjøre 
at ansiktet ser smalere ut, så ikke 
glem dette siste morsomme steget i 
din daglige makeuprutine. 

ONE-4-All
Det har aldri vært enklere å gjøre øyne, 
bryn, lepper, og kinn vakre enn med 
dette fargeharmoniske settet. Penselen 
med to ender gjør påføringen lett. 
Settet inkluderer Triple Eye Shadow, 
Complete Colour™ & Cream to Powder 
Eyeliner og PureGloss for Lips.

FAUX lASHES
Gi blikket intensitet og 
spenning, med falske vipper av 
hypoallergeniske, naturlige hår i 
profesjonell kvalitet. Individuelle 
vipper i to ulike lengder gjør at du 
kan tilpasse dem etter behov. Gjør 
det beskjedent med 6 mm vipper, 
eller gå for drama med 9 mm. 
Passer alle øyeformer, påføringen 
er rask og enkel – du er ferdig 
på et blunk! Latexfri formel gjør 
vippelimet behagelig og trygt, selv 
for den mest sensitive hud.
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ARTISTS’ EyES I AND ARTISTS’ EyES II 
Laget med tanke på den profesjonelle makeupartisten, og nå også 

tilgjengelig for deg.

ARTISTS’ EyES I  
Ebony markerer øynene og gir en smokey effekt, yellow nøytraliserer 

rødhet på øyelokkene og virker lysnende på øynene, Jade og Cashmere 

er allsidige og nøytrale, buttercream er perfekt for farge og highlighting 

uten skimmer, Fudge er den essensielle mørkebrune for kontur og linjer. 

ARTISTS’ EyES II  
blue Sky er isblå med perleskimmer, Cut Grass er intens limegrønn 

med diskret skimmer, Grape er en matt plommefarge, Copper er brent 

oransje med gyldent skimmer, Indigo er vibrerende, matt purpur, Truffle 

er fyldig sjokolade med gyldent skimmer.

Artists' Eyes i

Artists' Eyes ii

Pris 295,-

Pris 565,-

Pris 325,-
blonde / brunette



ACCESSORIES
QUIlTED MAkEUP bAG WITH REMOVAblE POUCHES
Denne allsidige makeupbagen er romslig nok til den viktigste 

makeupen, samtidig som den er i en praktisk størrelse. To flyttbare 

nettinglommer, og romslige rom oppe og nede, gjør det hele oversiktlig 

og tilgjengelig. 

QUIlTED ClEARVIEW MAkEUP bAG
Glidelås langs tre sider sikrer lett tilgjengelighet.   

 

QUIlTED bRUSH bAG
Penselmappe med plass til verktøyet du trenger for en komplett 

makeup. 
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bRUSH CASE CylINDER  

Pris 290,-

Etui til oppbevaring av 

pensler.

Pris 385,-

Pris 198,-

Pris 265,-

ARTIST bElT APRON
I dette beltet har du alle dine 

pensler lett tilgjengelig.

Pris 398,-



blOTTING PAPERS
Laget av linfrø, som er mer 

absorberende enn rispapir eller 

lerret. Perfekt til alle hudtilstander. 

Absorberer overflødig talg uten å 

etterlate rester på huden. Leveres 

i en elegant metalleske. Refill.

ACCESSORIES

PENCIl SHARPENER 
Presisjonsbladet som ikke splitter blyanten.

MAGIC MITT™

Den perfekte måten å fjerne makeup på, uten å ødelegge hudens 

naturlige barriere og som beskytter huden mot skadelige bakterier.

• Fjerner all makeup kun med varmt vann.

• Etterlater huden gullende ren!

• Vaskbar, lang holdbarhet.

bOTANICAl bRUSH ClEANER™

Hurtigtørkende og antimikrobiell – basert på alkohol og 

trollhassel. Inneholder sjøgressekstrakter som pleier 

penselhårene slik at de ikke tørker ut.

TRUly PURE™ SHAMPOO & CONDITIONER
Perfekt påføring av makeup starter med rene, godt 

vedlikeholdte pensler. Denne sjampoen er til pensler 

med naturlig hår, for å holde dem i profesjonell stand. 

Sjampoen er også perfekt til ditt eget hår, den renser 

grundig og forsiktig uten opphopning av produkt. Det er 

ingen parabener eller sodiumlaurylsulfat å bekymre seg 

for heller!

DOT THE i™ 
Dot the i er Qtips med makeupfjerner 

som ikke etterlater rester på huden. De 

er laget av organiske ekstrakter, er ikke 

allergifremkallende eller irriterende, og 

trygge for selv de mest sensitive øyne 

– kontaktlinsebrukere også! Perfekt 

hjemme, på reise, eller i vesken – ikke 

noe søl og ikke noe sløsing, bare et 

vakkert fjes i en fei!

FlOCkED SPONGE 
Syntetisk, latexfri svamp til våre 

mineralbaser. Spray D2O på svampen, 

og den kan brukes til å fjerne makeup 

raskt. Vask svampen ofte.

16 Pris 250,-

Pris 65,-

Pris 198,-

Pris 198,-

Pris 198,-

Pris 40,-

Pris 145,- /refill kr 60,-
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BRUSHES
Penslene våre er laget for å være så effektive og milde som mulig og består av det  

beste av tilgjengelig materiale. Penslene med naturhår er håndlaget, så bare den mykeste delen av 

håret berører huden.

• EyE SHADER og EyE CONTOUR (ponnihår): bruk Shader til base, og Contour til 

 hovedfargen. 

 Pris 235,-

• DElUXE SHADER (sobelhår): brukes til den mykeste skyggeleggingen rundt øynene.  

Pris 235,-

• lARGE SHADER (sobelhår): brukes når du ønsker bredere strøk med farge, eller for å prime 

hele øyet med pudderfoundation. 

 Pris 355,-

• OVAl blENDER (ponnyhår): Som en mini Handi Brush. Denne tette, flate penselen 

dekker områder med foundation eller skygger med noen få strøk. Perfekt til å duse ut 

bronzer og blush, eller for rask påføring av baseskygge.    

Pris 298,-

• CREASE (geitehår): Tynnere enn Eye Contour-penselen, brukes når du vil definere øyet mer. 

Pris 145,-

• MINI-DOME (ponnihår og taklon-nylon): brukes for å duse/softe skyggen rundt hele øyet.  

Pris 235,- 

• SMAll FlUFF (ponnihår): For definisjon rundt øyet. brukes for å påføre ekstra farge rundt 

ytterkanten av øyet, og under de nedre øyenvippene.     

Pris 235,-
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BRUSHES
• SCUlPTING (taklon-nylon): Gir en jevn blanding av produkt på huden, enten det er 

flytende, krembasert, eller gel. Perfekt til påføring av Lid Primer, Eye Gloss og alle våre 

krembaserte concealere. 

 Pris 255,-

• SMUDGE (ponnyhår): brukes for å gi nøyaktig definisjon rundt øynene.   

Kan brukes for å legge øyenskygge som eyeliner. 

 Pris 120,-

• EyE lINER/bROW (taklon-nylon): Brukes for å påføre eyeliner. Bruk svampen   

for å jevne ut.         

Pris 125,-

• DETAIl (taklon-nylon): brukes til detaljarbeid, eller rundt øyne og lepper.   

Pris 120,-

• ANGlE lINER/bROW (taklon-nylon): brukes til brynsfarge eller eyeliner.   

Pris 125,-

• DElUXE SPOOlIE (nylon): brukes for å gre vipper og bryn.    

Pris 98,-

• EyE bRUSH/COMb (villsvinhår): Perfekt for å børste, gre eller separere vipper og bryn.  

Pris 88,-

• CAMOUFlAGE bRUSH (taklon-nylon): ): brukes til Circle/Delete og Disappear concealers. 

Pris 195,-

• SAblE lIP (sobelhår): brukes til nøyaktig påføring av leppefarge. 

 Pris 195,-

• RETRACTAblE lIP bRUSH (sobelhår): Sammenleggbar pensel. Ikke noe lokk som kan bli 

borte.          

Pris 195,-



VEDLIKEHOLD	AV	
JANE	IREDALES	PENSLER
Nye pensler bør alltid vaskes før de tas i bruk, 

fordi de har en tendens til å miste hår. Dette er helt 

normalt, og går over når penselen er vasket noen få 

ganger. 

Rens: Vask penselen med Truly Pure brush Shampoo 

& Conditioner. Ta en liten mengde shampoo i 

håndflaten, fukt penselen og jobb såpen inn i hårene. 

Skyll hårene grundig til vannet er helt klart. bruk 

lunkent vann. La aldri penslene ligge i vann.

Tørk: Klem ut overskuddsvannet og legg penslene 

flatt på et håndkle.

Denne raske rutinen gir godt vedlikehold som sikrer 

deg gode pensler i mange år.

Du kan lese mer om makeup og få flere tips på 

www.janeiredale.no

LOOK	VåR/SOmmER	2011  

            JUST FOR ME

My Steppes er et sett med lipgloss, rouge og bronzer. 

Kommer i én varm og én kald utgave. 

Mystikol i to nye farger. Aquamarine: frisk sjøgrønn og 

Citrine: delikat bronsebrun.   

Just Kissed Lip & Cheek Stain i fargen “Forever Pink”. 

En herlig rosafarge! 
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• DOME (geitehår): brukes til blush, bronzer og   

skimrende pudder.      

Pris 360,-

• WHITE FAN (geitehår): Multifunksjonell 

 pensel, perfekt til highlighting med 

 bronzerne eller de gullskimrende pudderne. 

 Pris 160,-

• blENDING bRUSH (geitehår og 

 taklon-nylon): brukes for å blande pudder 

– og kremprodukter på huden. Perfekt til 

Dream Tint, Liquid Minerals, PurePressed 

base, Amazing base, Powder-Me SPF, og 

brush-Me bronze. 

 Pris 319,-

• FOUNDATION bRUSH 

 (taklon-nylon): brukes med Liquid 

 Minerals, Dream Tint og Absence. 

 Pris 365,-

• CHISEl POWDER (geitehår): 

brukes til de løse pudderne.

 Pris 298,-

• THE HANDI™ (geitehår): Det 

 eneste verktøyet for pressede puddere. Så allsidig at 

 den kan brukes til hva som helst, hvor som helst. 

 Pris 430,-

• THE RETRACTAblE HANDI™ (geitehår): Akkurat som Handi, 

men sammenleggbar.      

Pris 437,-

• kAbUkI bRUSH (geitehår): brukes til løse puddere.   

Pris 398,-



ELLE magazine (US) 

2010 Beauty green Stars Award

Liquid Eye Liner

Beauty Launchpad magazine  

2009 Readers Choice Award for Makeup 

Seasonal Collection – Cool Beauty 

Blush – PurePressed® Blush

Eye Shadow – PurePressed® Eye Shadow

Beauty Launchpad magazine  

2009 Readers Choice Award for Skincare 

Lip Plumper – Just Kissed® 

American Spa magazine

2009 Professional’s Choice Award

Favorite Cosmetics Line (two years in a row)

DAySPA magazine

2009 Editors’ Choice Award

Zap&Hide® Blemish Concealer

SELF magazine  

2010 Healthy Beauty Award

Best Highlighter – Double Dazzle Highlighter Pencil

Natural Health (UK) magazine   

2010 Beauty Award  

Best Make-up Range  

Best Foundation – PurePressed® Base

Natural Health magazine   

2009 Natural Health Beauty Award 

Best Concealer – Zap&Hide® Blemish Concealer

Natural Solutions magazine 

2009 Beauty With A Conscience Award  

Best Powder Foundation – PurePressed® Base

The green Beauty Bible (UK) 

2009 green Beauty Bible Award 

PurePressed® Base

Circle\Delete® Under-eye Concealer

Disappear™ Concealer with green Tea Extract

© 2011 

AS Tekon Salgskontor
Fyrstikkalleén 17
0661 Oslo
www.janeiredale.no 

PROUD	WINNER

Forbehold om endring i sortiment og pris.
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Finn oss på Facebook

jane iredale Norway


