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3.1 TWARZ

Ekologiczne podkłady mineralne

Baza pudrowo-kremowa

(Absence® Oil Control Primer) – 12 g

• Pudrowo-kremowy, transparentny podkład matowiący cerę.
• Eliminuje błyszczenie, kontroluje sebum.
• Niweluje zmarszczki, rozszerzone pory i mikrowgłębienia naskórka.
• Utrwala makijaż.

Mineralny krem / baza pod podkład Smooth Aff air™

(Smooth Aff air™ Facial Primer & Brightener) – 50 ml

• Produkt o właściwościach anti aging, rozjaśniających ton skóry.
• Nawilża i wygładza skórę, ułatwiając aplikację makijażu.
• Produkt hypoalergiczny i niekomadogenny.
• Produkt o kuszącym, naturalnym aromacie owocowym.

Smooth Aff air™ dla skóry tłustej

(Smooth Aff air® For Oily Skin Facial Primer & Brightener) - 50 ml

• Rewolucyjna technologia widocznie zmniejszająca pory PoreAway™.
• Widocznie redukuje świecenie się skóry, pomagając w stworzeniu idealnego makijażu. 
• Redukuje przebarwienia i zapchane pory.

Podkład mineralny w kremie/ krem BB Glow Time™ SPF 25 UVB/UVA

pokrywający i długotrwały

(Glow Time™ Full Coverage Mineral BB Cream SPF 25 UVB/UVA Broad Spectrum) – 50 ml

• Krem BB oferujący pełne pokrycie oraz aksamitną i rozświetloną skórę.
• Produkt łączy w sobie funkcję korektora, ochrony przeciwsłonecznej oraz balsamu w jednym.
• Zawarte w nim naturalne minerały dostosowują się do koloru skóry, pokrywając jej niedoskona-

łości, minimalizując pory, maskując zmarszczki oraz wygładzając i rozjaśniając cerę.
• Chroni skórę przed promieniami UV.

Krem mineralny nawilżająco-koloryzujący CC Dream Tint® – SPF 15

(Tinted Moisturizer) – 50 ml

• Krem o lekkiej konsystencji i beztłuszczowej formule.
• Nawilża, łagodzi stany zapalne i poprawia elastyczność skóry.
• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. 
• Może być stosowany jako podkład, puder lub samodzielny fl uid.

NOW
OŚĆ
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3.1 TWARZ

Minerały w płynie

(Liquid minerals™) – 30 ml

• Pielęgnujące serum anti aging z pigmentem mineralnym, który optycznie minimalizuje drobne 
zmarszczki i pory skóry.

• Minerały w płynie działają kojąco, redukują rumień i zaczerwienienia, nawilżają i odżywiają skórę.
• Widoczne kuleczki w żelu to zmikronizowany pigment w liposomach, chroniący aktywne skład-

niki przed degradacją.

Ekologiczne pudry mineralne

Puder mineralny prasowany SPF 20 UVB/UVA

(PurePressed® Base Mineral Foundation) – 9,9 g

• 4 w 1: fl uid, puder, korektor, ochrona słoneczna.
• Dostarcza półmatowego wykończenia od delikatnego do intensywnego, w zależności od apli-

kacji. 
• Chroni skórę przed środowiskiem zewnętrznym, zapobiega wilgoci, koi, łagodzi i niweluje za-

czerwienienia. 
• Dostarcza ochrony przeciwbakteryjnej i optycznie minimalizuje drobne zmarszczki i pory.

Puder prasowany dla kobiet i mężczyzn

(H\E – SPF 20) – 9,9 g

• Suchy i matowy fi ltr przeciwsłoneczny o funkcji lekkiego pudru brązującego.
• Odporny na wodę.
• Chroni skórę przed fotostarzeniem, zawiera antyoksydanty i składniki antyseptyczne.
• Koi skórę po oparzeniach słonecznych. 
• Aplikację ułatwia specjalny pędzel, przypominający pędzel do golenia.

Ekologiczne pudry sypkie     

Puder mineralny sypki Amazing Base® SPF 20 UVB/UVA

(Loose Mineral Powder) – 10,5 g

• 4 w 1: fl uid, puder, korektor i ochrona przeciwsłoneczna. 
• Szczególnie polecany dla skóry suchej.
• Rozświetla, dając efekt przejrzystego lub intensywnego pokrycia. 
• Chroni skórę przed utratą wilgoci, koi, łagodzi i świetnie niweluje zaczerwienienia. 
• Dostarcza ochrony przeciwbakteryjnej oraz optycznie niweluje drobne zmarszczki.

Ochrona przeciwsłoneczna w postaci pudru Powder-Me SPF® – SPF 30

(Dry Sunscreen) – 17,5 g

• Produkt zawiera tlenek tytanu i naturalną glinkę o działaniu odżywczym i kojącym dla skóry. 
• Może być stosowany na oparzenia słoneczne w celu łagodzącym stany zapalne.
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3.1 TWARZ

Ekologiczne pudry matujące     

Puder matujący prasowany PureMatte™

(Finish Powder Refi ll) – 9,9 g

• Transparentny puder z ekstraktem ryżowym, pochłaniający nadmiar sebum i redukujący błysz-
czenie skóry. 

• Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.

Puder matujący sypki Amazing Matte™

(Loose Finish Powder) – 10,5 g

• Transparentny puder z ekstraktem ryżowym, pochłaniający nadmiar sebum i redukujący błysz-
czenie skóry. 

• Nie wysusza skóry.
• Zaprojektowany w celu uzyskania gładkiej i matowej powierzchni skóry.

Puder matujący prasowany Beyond Matte®

(HD Matifying Powder) – 9,9 g

• Puder matujący w 4 odcieniach, dostosowanych do każdego typu skóry.
• Eliminuje i oczyszcza pory oraz sprawia, że skóra jest gładka, świeża i przejrzysta.
• Puder jest odporny na działanie wody.

Profesjonalna paleta stworzona do kamufl ażu

(Corrective Colors) – 8 g

• Paleta do kamufl ażu niedoskonałości skóry.
• Szczególnie polecana po zabiegach medycyny estetycznej.

Ekologiczne pudry brązujące      

Puder prasowany brązujący So-Bronze®

(Bronzing Powder) – 9,9 g

• Puder brązujący do konturowania twarzy. 
• Nadaje skórze odpowiedniej tonacji.

Puder prasowany rozświetlający Moonglow/Sunbeam/Rose Dawn

(Quad Bronzers) – 8,5 g

• Trzy wersje kolorystyczne czterech luksusowych cieni.
• Rozświetlają skórę, nadając jej świeżego wyglądu. 
• Cienie zawierają płatki 24-karatowego złota.

23



3.1 TWARZ

Ekologiczne róże

Róż prasowany, antyutleniający

(PurePressed® Blush) – 2,8 g

• Antyutleniający róż na policzki.
• Pozbawiony składników chemicznych, podrażniających skórę. 
• Może być stosowany na policzki, powieki i usta.

Róż w kompakcie

(In Touch Cream Blush / Highlighter) – 4,2 g

• Idealny do uzyskania efektu mokrych policzków. 
• Nadaje skórze promiennego i zdrowego blasku.

Ekologiczne korektory

Korektor pod oczy i rozświetlacz do twarzy w płynie Active Light®

(Under-eye Concealer) – 2 g

• Rozświetla i działa kojąco na oczy, redukując obrzęki. 
• Zawartość witaminy C pomaga rozjaśnić zaciemnione powieki. 
• Może być stosowany do okolic oczu, nosa i ust.

Korektor i rozświetlacz dwukolorowy na okolice powiek Circle/Delete®

(Circle\Delete® Concealer) – 2,8 g

• Korektor i rozświetlacz na okolice powiek.
• Dzięki zawartości olejku awokado i witamin A, C, D i E odżywia skórę. 
• Ciemniejszy kolor maskuje zasinienia, a jaśniejszy zmniejsza widoczność.

Korektor na przebarwienia Enlighten

(Enlighten Concealer™) – 2,8 g

• Korektor kryjący przebarwienia i sińce w okolicach oczu. 
• Rozjaśnia, nawilża i ożywia wygląd zmęczonych oczu.

Korektor beztłuszczowy silnie kryjący Disappear™

(Disappear™ Concealer) – 15 g

• Korektor pomocny w kamufl owaniu wykwitów trądzikowych. 
• Działa antybakteryjnie. 
• Jest przeciwzapalny, koi skórę i nie zatyka ujść gruczołów łojowych.
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NOW
OŚĆ

3.1 TWARZ

Woda do twarzy w spray’u kojąca i nawilżająca D
2
O™

(Hydration Spray) – 90 ml

• Woda nawilżająca i napęczniająca komórki skóry.
• Działa ochronnie i kojąco, a dodatkowo utrwala makijaż. 
• Polecana dla skóry suchej i wrażliwej.

Woda do twarzy w spray’u nawilżająca i antyutleniająca Balance

(Antioxidant Hydration Spray) – 90 ml

• Woda nawilżająca i antyutleniająca, o działaniu ochronnym i wspomagającym równowagę skóry 
mieszanej i tłustej.

• Dzięki zawartości mirry zmniejsza stany zapalne i poprawia krążenie skóry.

Woda do twarzy w spray’u nawilżająca i antyutleniająca Pommisst™

(Hydration Spray) – 90 ml

• Woda nawilżająca i zdemineralizowana, o działaniu ochronnym, antyrakowym i utrwalającym makijaż. 
• Działa antyrodnikowo i chroni przed promieniowaniem UV.

Wody zostały oznaczone przez niezależny Instytut certyfi katem Ecocert*, który ozna-
cza, iż zawierają w przeważającej części (95%) składniki pochodzenia naturalnego
i (30%) organicznego.
* – akredytowanym w różnych krajach świata

Woda różana do twarzy w spray`u nawilżająco-łagodząca Smell the Roses

(Hydration Spray) – 90 ml

• Oleje i wyciągi z kwiatu róży odżywiają, napinają, oczyszczają i zwiększają krążenie krwi. 
• Piękny, różany zapach relaksuje i wpływa na dobre samopoczucie. 
• Woda polecana szczególnie dla skóry suchej i wrażliwej.

Ekologiczne wody utrwalające makijaż

„Firma jane iredale po raz kolejny przyłącza się do akcji społecznej wspierają-
cej walkę z rakiem piersi. Produkt został opracowany specjalnie z okazji ósmej 
rocznicy współpracy z Fundacją Raka Piersi (Living Beyond Breast Cancer 
- LBBC). 100% zysków ze sprzedaży wody nawilżającej Smell the Roses 
zostanie przeznaczonych na ten szczytny cel.”
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3.2 OCZY

Ekologiczne podkłady na powieki

Podkład na powieki Canvas/Lemon/Petal

(Lid Primer) – 1,8 g

• Zabezpiecza przed rozmazywaniem się cieni na powiece. 
• Utrwala i ułatwia aplikację cieni do powiek. 
• Podkład może być stosowany jako cień do powiek. 
• Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, co pozwala na dobór odpowiedniego pod-

kładu do koloru oczu.
Ekologiczne cienie do powiek

Cienie do powiek w płynie Eye Gloss

(Eye Gloss Liquid Eye Shadow) – 4,3 g

• Długotrwałe i szybkoschnące cienie do powiek.
• Nie załamują i nie rozmazują się na powiece.

Cienie do powiek modułowe Eye Steppes®

(Eye Steppes® Eye Shadow) – 8,4 g

• Zestawy starannie dobranych kolorów, dopasowane do oczu brązowych, niebieskich i zie-
lonych.

• Cienie są hipoalergiczne i długotrwałe.

Cienie do powiek zestawy

(PurePressed® Eye Shadow Kits) – 9 g

Zestawy pięciu cieni eko mineralnych, idealnie dobranych do codziennego przygotowania makijażu, jak również na specjalne okazje. 
Eleganckie opakowanie z lusterkiem i delikatnym pędzelkiem pozwala na łatwe wykonanie makijażu.

Cienie do powiek na dzień

(Daytime PurePressed® Eye Shadow Kit) – 9 g

• Zestaw cieni do makijażu na co dzień.
• Składa się z pięciu neutralnych, matowych kolorów.
• Idealny do makijażu „no make-up”.

Cienie do powiek – pojedyncze, podwójne, potrójne

(PurePressed® Eye Shadows) – 1,8 g – 2,8 g

• Długotrwałe cienie na powieki o wysokiej koncentracji pigmentu. 
• Delikatne i bezpieczne dla powiek wrażliwych. 
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3.2 OCZY

Cienie do powiek Perfectly Nude

(Perfectly Nude PurePressed® Eye Shadow Kit) – 9 g

• Paleta do wykonania naturalnego, pełnego blasku i jednocześnie stonowanego makijażu.
• Zestaw w wersji intensywniejszej kolorystycznie, idealny na wieczór.

Cienie do powiek Smoky Eyes

(Smoke Gets in Your Eyes Eye Shadow Kit) – 9 g

• Modny zestaw do wykonania makijażu smokey eyes.
• Gwarancja naturalnego rozświetlenia i głębi spojrzenia.

Ekologiczne kredki i eyelinery do powiek

Kredki do powiek

(Eye Pencils) – 1,1 g

• Delikatne kredki oparte na woskach i olejkach, pozbawione szkodliwych barwników.
• Długotrwałe i nierozmazujące się.

Eyelinery w kremie

(Jelly Jar Gel Eyeliners) – 3 g

• Długotrwały, kremowy eyeliner.
• Odporny na działanie wody. 
• Produkt nie rozmazuje się i zapewnia precyzyjny makijaż.

Eyelinery w płynie

(Liquid Eyeliners) – 6 ml

• Wysokoskoncentrowany pigment mineralny w płynie. 
• Nie zawiera latexu. 
• Zawarte w produkcie olejki chronią go przed wysuszeniem i działają odżywczo na skórę. 

Eyelinery w aplikatorze Mystikol®

(Mystikol® Powdered Eyeliner / Highlighter) – 12 g

• Połączenie eyelinera i rozświetlenia w specjalnym aplikatorze, imitującym kredkę. 
• Doskonały sposób na perfekcyjny i długotrwały makijaż oczu, łatwy w aplikacji. 
• Produkt hipoalergiczny, przebadany dermatologicznie. 
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NOW
OŚĆ

3.2 OCZY

Ekologiczne odżywki i tusze do rzęs

Odżywka do rzęs PureLash™

pogrubiająca i wydłużająca

(PureLash™ Lash Extender & Conditioner) – 9 g

• Wydłużająca i pogrubiająca odżywka do 
rzęs. 

• Wzmacnia strukturę rzęs, zapobiegając ich 
łamaniu i rozdwajaniu się. 

• Maksymalizuje i utrwala efekt tuszu do rzęs. 

Odżywka do brwi 

pogrubiająca i koloryzująca PureBrow™

(PureBrow™ Brow Gel) – 4,8 g

• Pogrubiająca, odżywcza, wygładzająca 
i koloryzująca maskara do brwi. 

• Dostępna w trzech odcieniach.
• Wygładza brwi i dodaje im objętości.

Zestaw do pielęgnacji brwi Bitty Brow Kit®

(Bitty Brow Kit®) – 2,4 g

• Zestaw pomagający w osiągnięciu idealnego kształtu i zarysu brwi.
• Pogrubia i wzmacnia włoski. 

Zestaw Bitty Brow Kit® otrzymał w 2015 roku nagrodę 
Best Beauty Buys nadawaną przez polskie wydanie 
Magazynu InStyle.

Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs 

(Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara) – 12 g

• Wydłużający, mineralny tusz do rzęs bez zawartości wody. 
• Nie kruszy się i nie rozmazuje.

Odżywka do brwi i rzęs PureBrow™

(PureBrow™ Brow Fix & Mascara) – 6,8 g

• Podwójny, przezroczysty żel do układa-
nia brwi i malowania rzęs. 

• Stosowany na tusz do rzęs utrwala pig-
ment i wodoodporność. 

• Dzięki zawartości protein zbożowych 
pogrubia, wzmacnia i podkręca rzęsy. 

Wydłużający Tusz do rzęs PureLash®

(PureLash® Lenghtening Mascara) - 7 g

• Dzięki nowej, dwustronnej i silikonowej 
szczoteczce ułatwia idealne rozprowadzanie 
się produktu, tworząc wachlarz rzęs.  

• Odżywia rzęsy i chroni przed ich łamaniem 
i rozdwajaniem się. 

• Pogrubia, podkręca i maksymalnie wydłuża 
rzęsy.
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NOW
OŚĆ

Pomadka do ust Forever Peach Just Kissed® Lip 
and Cheek Stain otrzymała w 2015 roku nagrodę 
Best Beauty Buys nadawaną przez polskie wydanie 
Magazynu InStyle.

3.3 USTA

Ekologiczne odżywki

Balsam do ust koloryzujący, złuszczający i odżywczy Sugar&Butter

(Sugar&Butter Lip Exfoliator / Plumper) – 3 g

• Odżywka do ust o podwójnym działaniu: złuszczającym i nawilżającym. 
• Połączenie ekstraktu z mięty i wyciągu z imbiru rewitalizuje i wygładza usta. 

Balsam do ust LipDrink™ SPF 15 UVB/UVA

(LipDrink™ Lip Balm) – 5,2 g

• Nawilżający i ochronny balsam do ust z SPF 15.
• Zawiera antyoksydanty, ekstrakt z zielonej herbaty oraz witaminy E i C.
• Dostępny w trzech kolorach: Sheer, Buff  i Crush.

Ekologiczne pomadki

Pomadka do ust nawilżająca

(PureMoist™ – SPF 18 LipColour) – 3,4 g

• Sprawdzone, kojące właściwości oleju Moringa wraz 
z witaminami A i C nasycają usta, podczas gdy ekstrakt 
z ziaren kawy dodatkowo wzbogaca je o właściwości an-
tyoksydacyjne.

• Chroni i odżywia delikatną skórę ust.

Pomadka długotrwała

powiększająca usta Just Kissed®

(Just Kissed® – Lip Plumper) – 2,3 g

• Pomadka powiększająca usta dzięki 
połączeniu mięty pieprzowej z ko-
rzeniem imbiru. 

• Zmiękcza i nawilża, a także złusz-
cza martwe komórki naskórka.

• Delikatnie stymuluje usta.

Pomadka długotrwała powiększająca usta Just Kissed® 

Forever Pink, Forever Peach oraz Forever Red

(Just Kissed® Lip and Cheek Stain) – 2,3 g

• Intensywność koloru pomadki zależy od pH skóry, na któ-
rej jest stosowana.

• Uwypukla i wypełnia usta.
• Dostępna w trzech odcieniach: Forever Peach (lekki łoso-

siowy), Forever Pink (lekki róż) oraz Forever Red (klasycz-
na czerwień).

PlayOn™ kredka do ust. 

(PlayOn™ Lip Crayon) - 2,8 g

• Kremowa i matowa konsystencja 
pozwala na łatwą i gładką aplikację. 

• Wysoko skoncentrowane olejki na-
wilżające odżywiają usta. 

• Dostępne w siedmiu odcieniach.
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3.3 USTA

Ekologiczne błyszczyki

Konturówki do ust

(Lip Defi ners) – 1,1 g

• Delikatne konturówki, wzbogacone w odżywcze oleje i woski roślinne.
• Dzięki lekkiej i długotrwałej formule mogą być stosowane jako pomadki.

Pomadka długotrwała, nawilżająca z błyszczykiem Lip Fixation®

(Lip Fixation® – Lip Stain/Gloss) – 6 ml

• Połączenie pomadki z błyszczykiem.
• Głęboko nawilża, odżywia i zapewnia długotrwały kolor na ustach, utrzymujący  się przez cały 

dzień. 
• Rozświetla usta, nadając im naturalną tonację. 

Ekologiczne konturówki

Ekologiczne samoopalacze

3.4 CIAŁO

Balsam samoopalający z drobinkami 

złota Tantasia®

(Tantasia® Self Tanner & Bronzer) – 124 ml

• Balsam samoopalający z drobinkami złota.
• Nadaje skórze długotrwałą, naturalnie 

wyglądającą opaleniznę. 

Błyszczyk powiększający, nawilżający i stymulujący PureGloss™

(PureGloss™ Lip Gloss) – 7 ml

• Długotrwałe błyszczyki o działaniu ochronnym, łagodzącym i nawilżającym usta. 
• Zawierają przeciwutleniacze: ekstrakty z jeżyn i granatu. 
• Nie zawierają glutenu.

Mineralny krem do rąk Hand Drink™

(HandDrink™ Hand Cream) – 60 ml

• Intensywnie nawilżający krem do rąk 
z ochroną przeciwsłoneczną SPF 15. 

• Rozświetla i chroni skórę, dzięki zawar-
tym antyoksydantom. 

• Nadaje dłoniom jedwabistej lekkości.
• Redukuje plamy posłoneczne.
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3.5 EKOLOGICZNE ZESTAWY PRODUKTOWE

Zestaw próbny

(Sample KIT)

• Zestaw doskonale sprawdzający się w podróży. 
• Zawiera popularne odcienie jane iredale™, dostępny w wersjach kolorystycznych dopaso-

wanych do różnych typów urody.

Zestaw startowy

(Starter KIT)

• Zestaw złożony z optymalnie dobranych produktów, pozwalający na wykonanie komplek-
sowego makijażu.

• Idealny pomysł na prezent.

Zestaw modułowy My Steppes® Warm / Cool

(My Steppes® Makeup Kit) 

• Zestaw kosmetyków w poręcznym opakowaniu z lusterkiem.
• Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: zimnej i ciepłej.

3.4 CIAŁO

Lotion rozświetlający do twarzy i ciała Golden Shimmer

(Face and Body Lotion) – 50 ml

• Rozświetlający balsam do ciała, nadający skórze promienności i gładkości. 
• W składzie zawiera m.in. diamentowy pyłek z miki, ekstrakt z jabłek, zieloną 

i białą herbatę.

Rozświetlacz do twarzy i ciała jane iredale™ Golden Shimmer otrzymał w 2015 
roku nagrodę Best Beauty Buys nadawaną przez polskie wydanie Magazynu 
InStyle.
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Ekologiczne pędzle i akcesoria do pędzli

3.6 AKCESORIA

Pędzle

(Brushes)

Profesjonalne pędzle, które ułatwiają sprawną i profesjonalną apli-
kację poszczególnych produktów.

Pędzel do pudru prasowanego

w wysuwanym opakowaniu

(Retractable Handi Brush)

Profesjonalny pędzelek do pudru w eksklu-
zywnym, higienicznym opakowaniu.

Zestaw pędzli w magnetycznym opakowaniu

(Snappy Brush Wand)

Trzy eleganckie pędzelki: Eyeliner do precyzyjnego wykonywania 
linii wokół oczu, Smudge oraz Crease do aplikacji cieni.

Preparat w spray’u do mycia pędzli

(Botanical Brush Cleaner™) – 118 ml

Szybkoschnący preparat w  spray’u, prze-
znaczony do mycia pędzli.

Wyjątkowo ergonomiczne opakowanie 

do pudrów sypkich z pędzlem

w wysuwanym opakowaniu

(Refi ll-Me™ Refi llable Loose Powder Brush)

Opakowanie do pudrów sypkich z pędzlem 
do wielokrotnego i łatwego napełniania. Po-
siada mechanizm blokujący, zapobiegający 
wysypywaniu produktu. Opakowanie jest 
kompatybilne z takimi produktami, jak:
•Amazing Base® SPF 20 UVB/UVA,
•Amazing Matte™,
•Powder-Me SPF® - SPF 30.
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Bibułki pochłaniające nadmiar sebum

(Blotting Papers) – 100 szt.

• Bibułki z organicznych ziaren lnu, pochłaniające nadmiar sebum i redukujące błuszczenie. 
• Polecane szczególnie dla skóry łojotokowej.

3.6 AKCESORIA3.6 AKCESORIA

Ekologiczna gąbeczka

Gąbeczka do aplikacji podkładów i pudrów

(Flocked Sponge)

• Syntetyczna, nielateksowa gąbeczka przeznaczona do aplikacji pudru sypkiego, prasowanego 
oraz minerałów w płynie. 

• Gąbeczka może być stosowana na sucho i na mokro.
• Może być prana ręcznie lub w pralce. 

Rękawica do demakijażu

(Magic Mitt™)

• Mikrowłókna, w połączeniu z ciepłą wodą dokładnie oczyszczają twarz, łącznie z tuszem do rzęs. 
• Możliwe regularne pranie. 

Ekologiczne bibułki

Rękawica Magic Mitt™ otrzymała w 2012 roku nagrodę Best Beauty 
Buys nadawaną przez polskie wydanie Magazynu InStyle.
Rękawica Magic Mitt™ otrzymała w 2012 roku nagrodę Best Beauty 
Buys nadawaną przez polskie wydanie Magazynu InStyle.

Ekologiczna rękawica
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4. WYKONYWANIE EKO MAKIJAŻU
MINERALNEGO – PORADY



Nakładanie pudru mineralnego

Cel: Gładka, jednolita, perfekcyjna cera.

1. Następnie nakładamy puder, wcześniej jednak w celu utrwalenia można spryskać twarz 
wodą D2O™, Balance lub Pommisst™ zarówno przed, jak i po aplikacji pudru mine-
ralnego. Zastosowanie wybranego pudru brązującego So Bronze® 1, 2 lub 3 pozwoli 
uzyskać efekt twarzy muśniętej słońcem.

1.

4.1 TWARZ

Ekologiczny podkład, puder mineralny, korektor

Nakładanie podkładu

Cel: Gładka, jednolita, rozświetlona cera.

• Oczyszczenie twarzy. Przed nałożeniem podkładu i  pudru należy dokładnie oczyścić twarz. Do tego celu warto 
wybrać rękawicę do demakijażu Magic Mitt™ lub też zastosować trójfazowe zmywanie Environ®.

• Nawilżenie. Na tak przygotowaną skórę należy nałożyć krem np. AVST™ Environ® i  poczekać do całkowitego 
wchłonięcia.

• Makijaż mineralny. Należy nałożyć punktowo niewielką ilość bazy Smooth Aff air™ i wybranego podkładu (max. 
2 pompki): Minerałów w płynie – skóra sucha, normalna – lekkie pokrycie; Glow Time™ SPF 25 – mocne pokry-
cie; Dream Tint® – SPF 15 – skóra mieszana i tłusta – średnie pokrycie.

Przy pomocy pędzla Blending lub Foundation rozłożyć podkład równomiernie na skórze, stosując najpierw ruchy 
poziome, zaczynając od środkowej części twarzy na boki, następnie czoło, okolice nosa i dolnej części twarzy. Nad-
miar podkładu należy usunąć gąbeczką Flocked Sponge.

Uwaga!
Nadmiar produktu na twarzy może spowodować efekt maski.
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2. Za pomocą lekkiego ucisku, należy nabrać puder okrągłym ruchem na pędzel. Przed jego 
aplikacją, nadmiar należy strzepnąć do środkowej części pudru, lekko uderzając o opako-
wanie.

3. Aplikację rozpoczynamy od kości policzkowych, od części skroniowej, długimi posu-
wistymi ruchami w  dół do żuchwy. Następnie należy postępować zgodnie ze  wska-
zówkami z  działu „Nakładanie podkładu”. Zastosowanie pudru matującego np. 
Beyond Matte® pozwoli uzyskać długotrwałe matowe zakończenie makijażu.

Uwaga!
Intensywne ruchy koliste w aplikacji pudru mogą spowodować efekt świecenia się skóry.

Wody D2O™, Balance lub Pommisst™ mogą być użyte również na koniec makijażu

Aplikacja korektorów

Cel: Retusz cieni, woreczków pod oczami.

• Poprzez dozowanie małych ilości pod oczy należy nakładać wybrany korektor 
Circle/Delete® – mocne pokrycie lub Active Light® – lekkie pokrycie, a następnie od kąci-
ka oka rozprowadzać produkt za pomocą pędzelka Camoufl age, w kierunku skroni i w kie-
runku kości policzkowych.

Uwaga!
Produkt Active Light® występuje z własnym aplikatorem. Nie należy wykonywać 
posuwistych ruchów pędzlem po skórze, bo właściwa zasada, to  lekkie dociskanie 
pędzla do skóry lub opuszków dwóch palców. Nie należy także zbytnio rozcierać 
produktu na skórze, gdyż w rezultacie można doprowadzić do usunięcia korektora.

Nakładanie różu

Cel: Idealne podkreślenie kości policzkowych.

Wybrany róż mineralny nakładamy przy pomocy pędzla White Fun, kierując go od dolnych 
części policzkowych, z  lekkim naciskiem rozprowadzając go na boki. W celu mocniejszej 
aplikacji nabieramy ponownie róż, następnie umieszczamy pędzel na krawędzi opakowania, 
upewniając się, że nadmiar produktu zostanie strącony do jego środkowej części.
Aplikacja Moonglow/Sunbeam/Rose Dawn pozwoli uzyskać efekt „mokrych” policzków.

4.1 TWARZ

2.

3.
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Aplikacja mineralnych cieni do powiek

Cel: Uwypuklenie tęczówki oka.

1. Przed nałożeniem cieni do powiek, w celu wygładzenia (tak aby cień nie ważył się na 
powiekach) należy zastosować podkład. Idealną podstawę stanowi Cenvas/Lemon/Pe-
tal®. Podkład należy rozprowadzić rozpoczynając od wewnętrznych części oka do jego 
zewnętrznych partii.

2. Cienie należy nakładać za pomocą pędzelka Deluxe Shader i  Eye Contour, po-
dwójnego pędzelka do oczu i  brwi Eye Liner/Brow czy Crease. Pamiętać nale-
ży o  jego właściwej pielęgnacji, stosując zmywacz do pędzli – Botanical Brush 
Cleaner™. Cienie należy nakładać od wewnętrznych części powiek do zewnętrznych. 
Polecane jest zastosowanie modułowych cieni do powiek Eye Steppes™, czy też ze-
stawów PurePressed® Eye Shawods Kits dostosowanych do odpowiedniej pory dnia 
i okazji, na którą przygotowywany jest makijaż.

Ekologiczne kredki i eyelinery do powiek

Cel: Akcentowanie oczu – wzmocnienie i wydłużenie efektu „bujnych” rzęs.

Należy je aplikować po nałożeniu cieni, a przed nałożeniem pogrubiającego, wydłużającego, 
mineralnego tuszu do rzęs. Kreskę kredką lub eyelinerem należy prowadzić rozpoczynając 
od wewnętrznej części powieki do zewnętrznej, jak najbliżej krawędzi (tuż nad rzęsami).

1.

4.2 OCZY

1.

2.

Ekologiczne odżywki i tusze do rzęs oraz brwi

Cel: Zapobieganie łamaniu się i rozdwajaniu się rzęs, ułożenie ich; Powiększenie oprawy oczu.

1. Przed nałożeniem pogrubiającego, wydłużającego, mineralnego tuszu do rzęs, 
w  celu ich prawidłowej pielęgnacji warto zastosować odżywkę PureLash™ lub 
PureBrow™ fi x & mascara. Dla tych, którzy pragną wzmocnić kolor brwi polecana jest 
pogrubiająca i koloryzująca odżywka do brwi – PureBrow™ lub zestaw do pielęgnacji 
brwi Bitty Brow Kit®. Na tak przygotowane rzęsy można zastosować tusz.

2. Przed aplikacją pogrubiającego, wydłużającego, mineralnego tuszu należy rozgrzać tubkę 
poprzez pocieranie jej dłońmi (tusz nie zawiera wody w składzie), następnie ruchami pozio-
mymi (lewo, prawo) nałożyć tusz na rzęsy. Ważnym jest aby aplikację rozpoczynać u nasady 
rzęs. Wytuszowanie centralnej części górnej powieki pozwoli na uzyskanie bardziej okrą-
głego kształtu oczu.

Uwaga!
Zbyt mocno zaakcentowane dolne rzęsy mogą dodawać lat.

2.
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4.3 USTA

Ekologiczne odżywki, pomadki, błyszczyki, konturówki

Cel: Zdrowe, pełne i większe usta.

1. W celu prawidłowej pielęgnacji warto zastosować balsamy do ust takie, jak: (złuszczający 
i nawilżający) Sugar&Butter, czy też LipDrink™ – SPF 15 z dodatkową ochroną SPF 15.

2. Produkty mineralne mogą jednak stanowić pośrednie rozwiązanie pomiędzy wyborem 
balsamu, a błyszczykiem. Linia produktów PureGloss™ lub Lip Fixation® sprawi, iż usta 
będą chronione, nawilżone, wygładzone, a do tego ich kolorystka została tak opracowana, 
iż będą wyglądały na większe i pełniejsze. Natomiast seria pomadek Just Kissed® zapew-
nia odżywione i powiększone usta.

3. Długotrwałe pokrycie ust zapewni położenie na nich niewielkiej ilości korektora Circle/
Delete® i obrysowanie konturu wybraną kredką. Natomiast długotrwały efekt pomadki Lip 
Fixation® uzyska się po odczekaniu 1 min. od aplikacji ciemniejszej pomadki, a następnie 
użyciu błyszczyku – jaśniejszej części produktu.

4. Aplikację pomadek ułatwia pędzelek Detail/Rectractable Lip.

Ekologiczny samoopalacz

Cel: Piękny, połyskujący, brzoskwiniowo-złoty koloryt ciała.

1. Aplikację samoopalacza Tantasia™ rozpoczynamy od twarzy, poprzez nałożenie 
punktowe produktu na jej powierzchni i roztarcie produktu opuszkami palców wg wska-
zówek. Wykonanie peelingu przed aplikacją samoopalacza ułatwia jego równomierne 
rozłożenie.

2. Po każdej aplikacji ważne jest umycie rąk, tak aby nie różniły się one kolorytem od 
pozostałych części ciała.

3. Nakładamy równomiernie samoopalacz na górne i dolne części ciała. Po aplikacji, przed 
ubraniem, należy odczekać kilka minut, aż produkt całkowicie się wchłonie (nie zaleca-
ny jest także basen i sauna). Rezultat widoczny jest bezpośrednio po aplikacji. 

4.4 CIAŁO

1. 2.

3.
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Twój specjalista ds. Environ®, Jane Iredale™ i Advanced Nutrition Programme™.

Wyłączny dystrybutor: Protea Anti Aging Sp. z o.o.

ul. Bohdanowicza 19 lok. 7, 02-127 Warszawa, tel./fax 22 824 25 36, tel. kom. 603 413 222

e-mail: info@proteaantiaging.pl, www.proteaantiaging.pl


