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B E A U T Y  T H A T  G O E S  D E E P E R  T H A N  S K I N !

Wij heten u van harte welkom bij jane iredale cosmetics – de technisch 

meest geavanceerde make-up ter wereld.

Wanneer u deze make-up draagt, zal u zien hoe gaaf en zacht uw huid 

er uitziet. U zal ervaren hoe zijdezacht deze mineralen aanvoelen. U zal 

versteld staan hoe makkelijk ze aan te brengen zijn en hoe lang ze op uw 

huid blijven zitten, zonder bij te werken. 

Mineralen zullen uw leven ook eenvoudiger maken, omdat ze een 

foundation, camouflage, poeder en zonbescherming in één enkel product 

zijn. De zonnefilter beschermt u tegen UVA en UVb stralen.

Het juiste materiaal is essentieel; daarom vindt u bij elk product onze 

suggestie voor het benodigde penseel terug.

Als u de ingrediënten bekijkt, zal u ontdekken dat we geen FD&C kleurstoffen, 

chemische bewaarmiddelen of synthetische geuren gebruiken en dat er 

geen vulmiddelen zoals talk in zitten. 

Ons doel is om onze formules zo doeltreffend, eenvoudig en natuurlijk 

mogelijk te houden.

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u op uw huid aanbrengt, daarom 

moedigen wij u aan de website www.janeiredale.com/www.helene-v.com 

te bezoeken om meer over elk product te weten te komen.

Wij weten dat onze cosmeticalijn uw leven kan veranderen. De huid die u 

altijd al had gewenst is nu maar een penseelstreek verwijderd.

jane iredale streeft er constant naar om u producten te brengen waar u van houdt en tegelijkertijd de aarde zo zacht mogelijk 

te behandelen.  Zoals onze bestseller PurePressed ®Base in een hervulbaar doosje. Dit is gemaakt van geanodiseerd aluminium, 

wat niet-toxisch is en steeds weer gerecycleerd kan worden. De andere helft van dit perfecte paar? PurePressed ®Base refills 

eveneens verpakt in een 100% recycleerbaar doosje.

jane iredale moedigt u aan om deze inzet te delen.  Elk klein beetje helpt – recycleer dus !

MAKE-UP MET  
EEN NIEUWE BETEKENIS



OM TE STRIJDEN TEGEN KANKER, 
MOET U ZICH CONSTANT BESCHERMEN

Met de producten van jane iredale, is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om mooi EN tegelijkertijd 

beschermd te zijn dankzij de 5 producten die aanbevolen zijn door de “ Skin Cancer Foundation ”. 

Het veelvuldig gebruiken van deze producten, vermindert het risico op huidkanker door overmatige bloot-

stelling aan de zon. Deze producten werken ook preventief tegen beschadiging van de huid door de zon, 

zonneslag en vroegtijdige veroudering. 

De “Skin Cancer Foundation” beveelt PurePressed Base®, Dream Tint®, LipDrink™ , Powder-Me SPF® en 

Amazing Base® aan als doeltreffende UV-bescherming.



NEUTRAAL

Ivory

WARM KOEL

DONKERE TINTEN 

PurePressed® Base / amazing Base® – 
sPF 20 meT uva BesCHerming
U zal niet geloven wat een verschil onze minerale basissen zullen maken 

in het uitzicht en aanvoelen van uw huid. We hebben algenextracten 

toegevoegd om vochtverlies te helpen voorkomen en om te beschermen 

tegen schadelijke UV straling.

Geen olie, talk, FD&C kleurstoffen, synthetische bewaarmiddelen en 

geurstoffen, dus zelfs als u een gevoelige huid heeft, kan u gerust zijn.

• breng Amazing Base aan met onze Chisel Powder Brush.

• breng PurePressed Base aan met onze Handi Brush.

Zonder Foundation Met PurePressed Base

D E  M O O I S T E  M A K E - U P  D I E  U  K A N 

D R A G E N  I S  E E N  G E Z O N D E  H U I 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 

en PureMatte zi jn 

nu beschikbaar in 

hervulbare compacts.



LiQuid mineraLs™–FOundaTiOn 
De revolutionaire Liquid Minerals verminderen het zicht van lijntjes, poriën 

en egaliseren de huidtint. Heilzame ingrediënten bevorderen de gezondheid 

van uw huid. Winnaar van DAYSPA's Editor's Choice Award.

• breng aan met onze Foundation Brush of Flocked Sponge. 

• bevochtig eerst het penseel met D2O, Balance of 

POMMISST voor een transparantere look.

•  breng hierover eventueel een laagje PurePressed of 

Amazing Base aan voor breedspectrum zonbescherming.

FOUNDATIONS

DE HUID

Peach 
brightener

Warm 
bronze 

Lilac 
brightener

Medium Dark Dark Light Medium Light Medium

DREAM TINT® – SPF 15
Een olievrije crèmige dekking die nauwelijks zichtbaar en 

voelbaar is. Een vederlichte primer voor uw minerale basis,  

zonbescherming en verzorging in 1 product.

•	Soft focus mineralen maken uw huid glad, terwijl fijne lijntjes 

2009 Allure best of beauty 

Readers’ Choice Award for 

best breakthrough Makeup 

Product – Dream Tint®

NEUTRAL

WARM – WARM – CHAUD

COOL – KOUD – FROID

GLObAL – DONKER – FONCÉ

Warm silk

Light beige

Latte Riviera Autumn Caramel Coffee Maple Terra

bisque

Amber

Natural

Radiant

Warm sienna

Honey bronze

Satin

Golden glow

Suntan

en poriën minder zichtbaar zijn.

• Titaniumdioxide biedt SPF 15 en UVA bescherming.

• Algen verbeteren de elasticiteit van de huid en voorkomen vochtverlies.

• Anti-oxidanten bieden krachtige bescherming.

Dream Tint SPF15® bestaat in vijf huidtinten, een verleidelijk Warm Bronze, een Peach 

Brightener die onregelmatige huidskleur egaliseert en een Lilac Brightener die vermoeide 

of vale huiden opfrist.

• breng op dezelfde manier aan zoals een dagcrème, met de vingers of met onze Blending Brush.



Translucent Tanned

DE HUID

TanTasia - seLFTan
• Een intelligente technologie  

zonder zon voor een natuurlijke en  

duurzame teint.

• Met Tantasia van jane iredale kan je  

zo’n sun-kissed, verleidelijke kleur vier  

jaargetijden lang op een veilige manier  

verkrijgen. De hydraterende formule is  

geschikt voor elk huidtype. 

• Een heerlijk frisse citrusgeur verspreidt zich 

op je lichaam bij het aanbrengen van het 

product.

• Laat zich vlot en streepvrij aanbrengen  

en mits dagelijks gebruik verkrijg je  

geleidelijk een egale en mooie teint.

• Je hoeft geen extra vochtinbrengende crème 

meer aan te brengen. Tantasia bevat tarwe-

proteïnen die de huid op natuurlijke wijze 

hydrateren.

• Tantasia is geschikt voor zowel gelaat als 

lichaam.

POWDER-ME SPF® 
bescherm uw huid tegen schadelijke UVb/UVA stralen en kalmeer tegelijkertijd met onze 

Powder-Me SPF 30.

Geen chemische zonnefilter die uw huid kan irriteren. Powder-Me SPF 30 is getest op efficiëntie: 

resultaten bewijzen dat deze niet alleen beschermt tegen UVb-stralen (die verbranden) maar ook 

tegen de UVA-stralen (die verouderen). Door de natuurlijke klei, kan het eveneens de gevoelige of 

zonverbrande huid helpen kalmeren.

• Verkrijgbaar in twee tinten – Translucent is onzichtbaar terwijl 

Tanned uw huid een zonnige gloed geeft, het hele jaar door.

• Het potje bevat een spons-applicator om over de huid te wrijven.  

Ideaal om overal mee te nemen.

d2O™

Van de eerste verstuiving zal u houden van de heerlijke ylang 

ylang geur en van het gevoel op uw huid. Gebruik om de mine-

ralen te fixeren en om poriën en fijne lijntjes minder zichtbaar 

te maken.

BaLanCe
Een ware vriend wanneer u een vette huid heeft. Deze bevat 

Groene Thee Extract, die puistjes helpt verminderen. Gebruik om 

de mineralen te fixeren en geniet tegelijkertijd van de citrusgeur.

POmmisT™

bevat Granaatappel Extract, een krachtige antioxidant en UV-

beschermer. Zijn frisse zuivere geur zal verzachtend en opwek-

kend werken, bij elke verstuiving!



aBsenCe® OiL COnTrOL Primer
Als u een vette huid heeft, zal u van Absence houden. Deze poeder/crème 

controleert de talgafscheiding en is de perfecte primer voor bijna alle 

huidtypes.

• breng spaarzaam aan met onze  

Foundation Brush.

BrusH-me maTTe®

Amazing Matte loose finish powder in een 

handtas formaat met handige applicator. 

Een glansvrije finish was nog nooit zo 

gemakkelijk!

DE HUID

Absence

BeYOnd maTTe™ Hd maTiFYing POWders
Beyond Matte, unieke poeders, gebaseerd op een gepatenteerde technologie 

die garant staat voor een glimvrije huid de ganse dag door. Deze formule 

met verzachtende jojoba zaadolie zorgt ervoor dat overtollig talg wordt 

geabsorbeerd en de huid er zichtbaar stralend en glimvrij uitziet. Voor een 

High Definition-proof huid die er ook van dichtbij perfect uitziet, neem je 

enkel nog genoegen met Beyond Matte.

Translucent – geschikt voor elk huidtype

Peach – om een doffe huid een stralende 
teint te geven 

Lilac – geeft een warme gloed aan 
een lichte huid

Dark – voor personen met een donkere huid
of als bronzer

PuremaTTe™ FinisH POWder 
Gebruik dit transparant, compact poeder om 

talg te absorberen en glansvrij te blijven. 

• breng aan met de Handi Brush of Flocked 

Sponge. U kan het bijgevoegde donsje 

gebruiken om tijdens de dag bij te werken.



CONCEALERS

enLigHTen COnCeaLer™ 

Deze pêche/oranje crème neutraliseert bruine 

vlekjes. bevat het natuurli jke verl ichtende 

ingrediënt Arbutine. Ook effectief bij grijzige 

verkleuring rond de ogen.

• Gebruik onze Camouflage Brush en breng daar-

over uw basistint aan.

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

Light

disaPPear™

Een ultieme camouflage crème met groene thee extract! Dit 

state-of-the-art product camoufleert zelfs tatoeages. Vol met 

planten-extracten zodat het ook gebruikt kan worden om puist-

jes te verzorgen.

• De tube heeft een gepatenteerde applicator.

Medium 
Light

Medium Medium 
Dark 

Dark 

CirCLe\deLeTe® COnCeaLer
Licht en zijdezachte concealers die de oogcontour voeden.

• breng aan met onze Camouflage Brush en vervaag met een 

sponsje of met de vingers.

• Gebruik twee kleuren om de juiste tint te verkrijgen. Of gebruik 

de lichte kleur om op te lichten en de donkere om roodheid te 

verminderen op oogleden en rond de neus.

#1 #2 #3

2008 Allure best of beauty Editors’ Choice Award for 

best Natural Selection – Circle\ Delete® Concealer

COrreCTive COLOrs
biedt vier concealerkleuren in één kit. Geel om roodheid 

te camoufleren; Pêche om blauw, paars of grijs te 

camoufleren; Lila om geel te camoufleren; en beige om 

post-operatieve kneuzingen te camoufleren.

• breng aan met onze Camouflage Brush, en vervaag 

met onze Flocked Sponge of met de vingers. 

zaP&Hide™ COnCeaLer vOOr PuisTJes
beide zijden bevatten antiseptische plantenextracten die 

het uitzicht van puistjes snel doen verdwijnen. Zap is een 

doorzichtige stick om direct op het puistje te gebruiken, onder 

de foundation of op zichzelf gedurende de nacht. Hide geeft 

volledige, niet-comedogene dekking terwijl de voordelen van 

de plantenextracten doorwerken tijdens de dag.

• breng de stick direct aan op de huid of met onze 

Camouflage Brush, en vervaag met de vinger. 

aCTive LigHT® under-eYe COnCeaLer
Deze camoufleert door de wijze waarop het licht op de huid komt,  

te beïnvloeden. Vol met heilzame plantenextracten om vermoeide 

ogen te kalmeren en om de gevoelige zone rond de ogen te 

voeden. 

• Gebruik de Camouflage Brush om extra product uit te werken 

en vervaag met de vingers.

Light Medium Dark



2007 Allure best of beauty  

Editors' Choice Award  

for best Natural Wonder  

– Moonglow

ANYWHERE
mOOngLOW & sunBeam
Vier mooie glanzende kleuren. Gouden-

bronzen tinten in Moonglow en de roze-

koperen tinten in Sunbeam. Kan op 

ogen, lippen, wangen of als highlighter 

overal. Een gouden zomerlook was nooit 

eenvoudiger.

•  Gebruik onze Dome Brush.

in TOuCH® Cream BLusH
breng aan op de wangen voor een zachte en natuurlijke blush. Glijdt over 

de huid als boter en ruikt heerlijk naar pure cacao. Voor natuurlijk effect kan 

ook aangebracht worden onder de foundation. Eveneens voor de lippen.

• breng aan met de vingers of met onze Foundation Brush. 

Connection Clarity Chemistry Charisma Confidence 

PurePressed® BLusH
Met een beetje komt u al ver! Probeer ze op uw ogen  

of waar u een bronzer zou gebruiken.

• breng aan met onze White Fan of Dome Brush. 

Mocha

WhisperSheer Honey

Copper Wind 

Cotton Candy

Dubonnet

barely Rose

Golden Apricot

KOEL

WARM

24-karaT gOLd dusT
Gebruik op wangen, ogen en lippen. Maar stop niet daar – meng met  

een moisturizer voor het decolleté of met een haargel.

• breng lichtjes aan met onze White Fan.

Rose Gold SilverGold ChampagneAquamarine bronze 

sO-BrOnze™

Gebruik op wangen, neus, kin en 

voorhoofd voor een ultiem zonnig effect.

• breng aan met onze White Fan of 

Dome Brush.
So-bronze 

1
So-bronze 

2
So-bronze 

3

dOuBLe dazzLe
Durf te overbluffen met dit chique, dubbele jumbo highlighter potlood! Het verguld 

goud en glimmend koper geven de huid een zachte glans en kunnen gebruikt  

worden om de jukbeenderen en wenkbrauwboog op te lichten, de ogen te omlijnen 

en de lippen te accentueren.

Moonglow 

Sunbeam 



Lid Primer
Een licht, dun laagje controleert talgafscheiding en verzekert dat 

oogschaduw niet uitloopt. Deze primers kunnen ook als highlighter 

gebruikt worden. 

• breng aan met de vingertop, met onze Camouflage Brush of Sculpting Brush.

PurePressed® eYe sHadOWs
Deze sterk gepigmenteerde poeders zijn alles wat oogschaduws moeten zijn – modetinten in mat of glanzend die het 

oog versterken en oplichten. Allemaal op gevoeligheid getest.

• Ons aanbod van penselen met natuurlijk haar, verzekert dat u het juiste vindt voor uw ogen.

Silver Lining

EYES

Canvas Petal Lemon

Shell WalnutPeach Sherbet  
(shimmer)

Cappuccino Emerald  
(shimmer) 

Dawn  
(shimmer)

Glimmer Gold 
(shimmer)

Champagne

WARM

Oyster  
(pearlescent)

Allure  
(shimmer)

Slate brown

bone

Supernova  
(shimmer) 

Dark Suede

Taupe

Ecru

Wine & Roses   
(shimmer) 

Smoky Grey 

blue Moon  
(shimmer)

NEUTRAAL

Opal Crush  
(pearlescent)

White

Crushed Ice  
(shimmer) 

Pink Smoke Platinum  
(shimmer)

Dusk  
(shimmer) 

KOEL

Antique Rose / Merlot Oyster / Supernova 
(shimmer)

DUO SHADOWS

Azure  
(part shimmer)  

Cloud Nine  
(part shimmer)

Khaki Kraze  
(part shimmer)  

Pecan / Chocolate 
(part shimmer)  

Pink bliss  
(part shimmer)  

Seafoam  
(part shimmer)  

Silver Lining 
(shimmer) 

brown Sugar  
(shimmer)  

TRIPLE SHADOWS

Sweet Spot Triple Cognac 
(part shimmer)

Truly Denim  
(part shimmer)



Peach  
Silk

Lilac  
Silk

EYES
PureLasH™ masCara en 
PureLasH™ LengTHening masCara
Milde en verzorgende formules zonder lakken, schellakken en petroleum-

derivaten. Waterbestendig, met algenextracten die voeden en de wimpers 

beschermen tegen splijten en breken. De Lenghtening Mascara bevat 

tarweproteïnen om de wimpers te krullen en natuurlijke cellulosevezels 

om te verlengen en volume te geven.

Agate brownblack Onyx

LENGTHENING & THICKENING

Jet black brown black Navy

MILD & WATER RESISTANT

eYe gLOss
Er is een reden waarom deze acht mooie tinten “Silks” heten – 

Door de manier waarop ze over de huid glijden, en hoe ze er 

uit zien. Ze zullen niet uitlopen tot u ze verwijdert. Uw ogen 

zullen er aan het einde van de avond nog even fris en stralend 

uitzien als 's morgens bij het aanbrengen.

LOngesT LasH THiCkening en LengTHening masCara
Fantastische kleuren, zeemineralen die de wimpers stimuleren om 

optimaal te groeien, en duizenden cellulose vezels die zorgen voor een 

glamoureuze look, rijk en vol – deze state-of-the-art formule is een must 

in elke make-up tas.

Champagne  
Silk

brown  
Silk 

Green  
Silk 

Mauve  
Silk 

Grey  
Silk

Wine  
Silk 

blonde Auburn

Espresso

Amethyst

black Ice

Malachite

Dark Auburn

 Dark Topaz

Dark blonde

Lapis Lazuli

Slate Grey

Onyx Aquamarine Citrine

Ripe Plum

mYsTikOLs
Vooruitstrevende oog makeup in vijf natuurlijke tinten. Een potlood 

met aan de ene kant een poeder eyeliner en aan de andere kant een 

parelmoer highlighter. U zult versteld staan hoe makkelijk u, in enkele 

seconden en zonder knoeien, fascinerende smoky eyes kunt creëren.

PureBrOW™ FiX & masCara
Een transparante gel in een tube met een kammetje aan de ene kant 

en een mascaraborsteltje aan de andere. Gebruik om weerbarstige 

wenkbrauwen in model te brengen, als mascara voor gekleurde of 

donkere wimpers, of om de mascara te fixeren.

Brunette

PureBrOW™ geLs
Onze wenkbrauwkleuren zijn ideaal om de haartjes op een natuurlijke 

manier te kleuren. Een eenvoudig trucje om grijs te verbergen. Ze doen 

dubbele dienst als een lichte mascara!



Midnight blue Taupe White

basic black basic brown black / Grey black / brown 

black / brownblack Gold

Copper Pinot Noir Silver

2009 Allure best of beauty 

Editors' Choice Award 

for best Natural Wonder 

– Liquid Eye Liner

EYES

eYe PenCiLs
Zachte potloden voor de delicate huid.  Natuurlijke pigmenten geven een 

langhoudende kleur die blijft zitten waar u ze aanbrengt.

• Wordt best aangebracht door wat kleur van het potlood te nemen met 

onze Eye Liner/Brow Brush. Draai dan het penseel om en vervaag.

eYe HigHLigHTer PenCiL
Ontwaak vermoeide ogen met ons jumbo highlighter potlood. Gebruik 

onder de wenkbrauwen, aan de binnenooghoek of over het volledige 

ooglid.  Lift het oog onmiddellijk. Heeft een aangepaste puntslijper.

LiQuid eYe Liners
Onze vloeibare eyeliner zal u verbazen met zijn intense 

kleur en houdbaarheid. En dit alles zonder het gebruik van 

irriterende chemicaliën.

• Truc van make-up artiesten – breng aan met open ogen.

Cream TO POWder eYeLiners
Meng de kleuren om je eigen persoonlijke kleur te verkrijgen. Je kan deze 

ook dragen als oogschaduw of als kleur voor de wenkbrauwen. 

• Voor langere en vollere wimpers de kleur met de Eye Liner/brow brush 

aanbrengen. Wil je een fijn lijntje aanbrengen, blijf dan zo dicht moge-

lijk tegen de wimpers.

black / brown Plus black Plus 

PureLasH™ eXTender & COndiTiOner
Net zoals het haar kunnen wimpers uitdrogen, splijten of breken.  Maar 

niet met onze Extender & Conditioner. De ideale basis voor elke mascara, 

het kan zelfs de groei stimuleren! Voor langere, vollere en gezondere 

wimpers.

FauX LasHes
Creëer een intense blik met de valse wimpers van 

jane iredale. Ze zijn hypoallergeen en gemaakt van 

natuurlijke haartjes. beschikbaar in twee verschil-

lende lengtes. Geschikt voor elke oogvorm en heel 

eenvoudig aan te brengen! De formule bevat geen 

latex waardoor de lijm zelfs voor de meest gevoelige 

huid veilig is.



LIPS
PuremOisT™ LiPCOLOurs – sPF 18
U zal houden van het gevoel op uw lippen! Onze state-of-the-art liposomen 

formule voorziet in hydratatie, kleur en houdbaarheid – en het gebruik van 

eetbare zinkoxide geeft een breed spectrum SPF 18. Geen FD&C lakken 

en synthetische bewaarmiddelen.

sugar&BuTTer – LiP eXFOLiaTOr & PLumPer
Zachte, mooie en o-zo-zoenbare lippen dankzij onze lip scrub/plumper 

duo. Organische bruine suiker verwijdert zachtjes schilferige droge huid -  

eet dan de suikerkristallen op uw lippen op! Gebruik vervolgens onze 

getinte lip plumper met shea boter en peptiden, die hydrateert en volume 

geeft. Uw lippen voelden nog nooit zo goed aan. 

JUST KISSED™ – LIP AND CHEEK STAIN
Forever Pink past zich aan je eigen kleur 

aan en hult je lippen op een subtiele wijze 

in een onweerstaanbaar roze gloed. Je 

hoeft slechts een vleugje van deze ver-

rukkelijke kleur op je lippen en wangen 

aan te brengen voor een stralend en zeer 

langdurig effect. 

Forever Pink is hypoallergeen en 

dermatologisch getest en zal je lippen 

voeden, verzachten en hydrateren. 

Bovendien geurt en smaakt deze 

lippenstift heerlijk naar granaatappel. 

 

Sharon Susan

Sarah 
 

Annie 
(frost)

Ashley 
 

brett 
 

bridget 
 

C.J. Carmen 
 

Sandra

Melisa  
(frost) 

 

Nicole 
 

Renee 
 

Rose 
 

Sabrina

Kelly  
(frost)

Kim  
(frost)

Kirsten LilyKate 
 

Carrie 
 

Erin JaneHalle 
 

JuliaDaisy 
(frost)

Forever Pink 



Earth Red 

Plum 
 

Rose Sienna 
 

Spice Terra-cotta

LIPS
LiP deFiners
Creëer een eigen look door kleur in laagjes aan te brengen. Vul de volledige 

mond in met een potlood en breng daar boven een Lipcolour aan. Voor een 

rijkere look eindig met een tint van Puregloss of Just Kissed.

berry 
 

Cocoa 
 

Crimson 
 

Nude 
 

Nutmeg

Peach

Sugar Plum Tourmaline

Cotton Candy 
(frost)

Gold Fling 
 

Iced Mocha  
(frost)

Melon

Mulberry 
 

Pink Candy Raspberry Soft Peach 
(frost)

Mimosa  
(frost) 

PuregLOss™ FOr LiPs
De ultieme lip gloss – glanzend, verzachtend en beschermend. Een 

tintelende munt-en gembersmaak geeft volume zonder chemicaliën, op 

basis van organische plantaardige oliën. 

Just Gloss

Apricot  
Fizz 

 

black  
Currant 

 

Candied 
Rose

Cherry 
Sparkle 

 

Cosmo 
 

JusT kissed™ – LiP PLumPer
Speciale peptiden geven voeding en zichtbaar volume dat 

blijft. Een eenvoudige beweging en uw lippen zijn omgetoverd 

met een zachte, natuurlijke kleur en een verfrissend gevoel 

er bovenop!

Sydney NyC Milan Madrid Tokyo 

Hazelnut 
(frost) 



LIPS

LiP FiXaTiOn™ 
Lip Fixation die blijft en blijft...

Lip Fixation bevat hydraterende avocado-olie en dankzij de exclusieve 

formule van de lipgloss blijft de kleur de hele dag zitten, terwijl het 100 % 

natuurlijke vanillepoeder een zachte en heerlijke smaak achterlaat. Een 

gepatenteerde formule maakt de kleur waterbestendig.

Craving Desire Fascination 
 

Devotion Fetish 
 

Rapture 
 

LiPdrink™ – sPF 15
UVb/UVA bescherming met eetbare zinkoxide. Macadamia olie hydrateert 

en voedt – bevat geen petroleum-gederiveerde ingrediënten. Nog een 

lekkere citrus smaak en dit is een ware dorstlesser voor uw lippen!



KITS
PurePressed® eYe sHadOW kiTs
Iedere palet bevat 5 kleuren die gegarandeerd uw ogen accentue-

ren, in plaats van de oogmake-up te laten zien.

De vijf kleuren van de PurePressed Eye Shadow kits vormen een 

harmonisch samenspel om prachtige, subtiele kleuren te creëren zo-

wel ti jdens de dag als avond.

arTisT's eYes i & ii  
Deze kit werd speciaal ontworpen voor de TV wereld, cinema, foto en theater op 

aanvraag van professionele make-upartiesten.

Je kan deze sterk gepigmenteerde oogschaduwen combineren om een  

onvergetelijke look te creëren. 

BiTTY BrOW kiT™

Voor perfect opgemaakte wenkbrauwen

• blonde

• brunette

natuurlijke formules voor natuurlijke resultaten

De transparante wenkbrauwwas dient als basis voor het poeder 

en houdt de wenkbrauwhaartjes mooi op hun plaats, voor een 

langdurig resultaat. Het waterbestendig mineraal poeder vult de 

wenkbrauwen op en brengt ze in vorm door het poeder wat te 

vervagen zodat het perfect afgestemd is op de natuurlijike kleur 

van de wenkbrauwhaartjes.

brunette blonde

CharcoalDark SuedeAlmond CappuccinoOyster

DAyTIME

Sheer GoldSizzleViolet AubergineNude

SMOKE GETS IN yOUR EyES

CopperAntique GoldFoxy CappuccinoCream

PERFECTLy NUDE

Artists' Eyes I

Artists' Eyes II



KITS

Cotton Candy /
Pomegranate

barely Rose

Cool

So-bronze 3

eYe sTePPes®

Wil je je mooi opmaken en dit in een mum van tijd? Dan komen wij jou helpen 

met onze handige compacte oogschaduwkleuren. Kies gewoon de compacte 

oogschaduw die het best bij jou past om een boost te geven aan jouw ogen 

of gelaat. Met de verschillende kleuren kan je om het even welke look creëren.

Warm

Iced Mocha /
Crabapple

Whisper So-bronze 3

KITS

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

EYE STEPPES®

Take the guesswork out of getting gorgeous with our time-saving eye shadow 

compacts.  Simply choose the compact coordinated to enhance your eyes 

or your complexion, and you’ll have all the shades you need for any look you 

like. As with all our products, each shade is long wearing, hypoallergenic and 

dermatologist tested, so you know your eyes will feel as good as they look.

Oyster

goBlue

goBrown

Sea Green

Allure

Rosy / Taupe

Blue Sky / Tan

Iris / Sepia

goGreen

Swiss Chocolate / 
Smoke

Forest / Licorice

Slate / Grape

Beach Steamy / Sunshine

goWarm

Mojito / Sandals

MY STEPPES™

What Eye Steppes does for your eyes, My Steppes does for your 

cheeks and lips! This all-in-one compact contains two lip glosses, 

a blush, a bronzer and a mirror for effortless touch-ups on the go. 

What makes this all about you is that we’ve designed My Steppes 

around a color selection that’s perfect for your skin’s undertone – 

Cool, for those who look best in vivid jewel tones and Warm, for 

those who look best in earth tones.

Cotton Candy / 
Pomegranate

Cool

Warm

Iced Mocha / 
Crabapple

Barely Rose

Whisper

So-Bronze 3

So-Bronze 3

goCool

Ice Mittens / Cold Snap Zhivago / Mulled Wine

Each Steppes compact opens like a staircase to reveal all five 

shades and a mirror. An innovative magnetic closure lets you 

add or subtract steppes, so you can travel with as many shades 

as you want. You can even combine your favorite shades from 

any Eye Steppes or My Steppes, for a customized kit of colors 

that’s just for you!
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Deze oogschaduwkleuren, evenals al onze andere producten, staan 

garant voor een langdurig resultaat, zijn hypoallergeen en dermatologisch 

getest. Hierdoor zullen je ogen er niet alleen goed uitzien, maar zich ook 

goed voelen.

MY STEPPES™
Wat Eye Steppes voor jouw ogen doet, doet My Steppes voor jouw wangen en 

lippen! Twee lipglosskleuren, een blush, een bronzer en een spiegeltje in een 

handig compact doosje. Zo kan je je make-up eenvoudig bijwerken, waar en 

wanneer je maar wil. 

Wij hebben onze kleuren zeer zorgvuldig gekozen zodat deze perfect aansluiten 

bij de ondertoon van je huid:

Cool, als levendige juweelkleuren je het best staan.

Warm, als aardkleuren je het best staan.



PurePressed  
Base

Ivory

bisque

Radiant

Warm 
Sienna

Latte

butternut

bisque

Warm 
Silk

Amber

Golden 
Glow

Caramel

Maple

Just 
Kissed

L.A.

L.A.

L.A.

L.A.

L.A.

L.A.

Sheer 
Honey

Sheer 
Honey

Cotton 
Candy

Whisper

Cinnamon

Flushed

PurePressed 
BlushDream Tint

Light

Medium 
LIght

Medium

Medium 
Dark

Dark

Light

#2

#2

#1

Circle\Delete

#1

#3

#3

The Skin Cancer Foundation  

recommends PurePressed Base and 

Dream Tint as effective UV sunscreens.

PORCELAIN

FAIR

CREAMy

GOLDEN

MEDITERRANEAN

MAHOGANy

KITS
sTarTer kiTs

Elke starter kit omvat:

• Twee kleuren Pure Pressed ® base SPF20

• Circle/Delete Under-eye Concealer

• PurePressed® blush

• Just Kissed Lip plumper

• Dream Tint® SPF15

• base brush

• blush brush

• Concealer brush

• Een herbruikbaar juwelendoosje

De Starter Kits zijn verkrijgbaar in zes kleuren gebaseerd op  

de schaal van Fitzpatrick.



ACCESSORIES
make-uP Tas meT uiTneemBare TasJes
Onze veelzijdige make-up tas is ruim genoeg om al uw producten 

in op te bergen en toch handig om in een weekendkoffer te steken.  

Twee uitneembare gazen tasjes om alles geordend te houden en apart 

mee te nemen in de handtas. 

dOOrziCHTige make-uP Tas
Ritssluiting rond drie zijdes van de bovenkant voor makkelijke toegang. 

PenseLen Tas
In onze "roll-up" penselen tas kan u negen van uw favoriete jane iredale 

penselen opbergen.



BLOTTing PaPers
Gemaakt van vlaspitten die meer 

absorberend zijn dan rijstpapier of linnen. 

Ze absorberen het teveel aan talg. Met 

dit elegant gouden metalen doosje kan 

u overal uitpakken! Navulbaar.

ACCESSOIRES

PenCiL sHarPener 
Het precieze mesje zorgt voor perfect geslepen punten, 

zonder het potlood te splijten.

BOTaniCaL BrusH CLeaner™

Sneldrogend en antibacterieel – op basis van vluchtige 

alcohol en toverhazelaar. bevat eveneens zeewier extracten 

om de penseelharen te verzorgen zodat ze niet uitdrogen.

TruLY Pure™ sHamPOO & COndiTiOner
Om make-up perfect aan te brengen heeft u schone, 

goed onderhouden penselen nodig. We maakten deze 

schuimende shampoo voor onze penselen van natuurlijke 

haren, om ze in optimale conditie te houden.  Hij is ook 

perfect voor uw eigen haar en zorgt voor een grondige en 

zachte reiniging. Geen parabenen of sodium lauryl sulfaat 

die uw hoofdhuid kunnen irriteren.

dOT THe i™

Dot the i zijn éénmalig te gebruiken 

wattenstaafjes die make-up verwijderen 

zonder restjes na te laten. Doordrenkt 

met pure plantaardige extracten zijn ze 

hypoallergeen, niet-irriterend en veilig 

voor de meest gevoelige ogen – zelfs 

voor dragers van contactlenzen! 

magiC miTT™

een nieuWe TeCHnOLOgie!
De perfecte manier om make-up te verwijderen zonder de natuurlijke 

barrière van uw huid te beschadigen. Wanneer deze barrière intact is, 

helpt ze de huid beschermen tegen schadelijke bacteriën.

Verwijdert alle make-up, enkel met warm water.

Maakt de huid onberispelijk schoon!

Wasbaar en gaat lang mee.



BRUSHES
Onze penselen zijn ontworpen om zo effectief en zo zacht mogelijk voor de huid te zijn.  We hebben enkel de best beschikbare materialen gebruikt.  Al onze penselen van

natuurlijk haar zijn handgebonden zodat alleen het zachtste deel van het haar de huid raakt.

•	 EYE SHADER ET EYE CONTOUR (ponyhaar): Gebruik de Shader voor het ooglid en de 

Contour voor de accentkleur.

•	 CHISEL SHADER (geitenhaar): ideaal voor het aanbrengen en fixeren van oogschaduw op 

een effen oppervlak. Om een glanzend effect of highlight te creëren in het midden van het 

ooglid of de uiterste binnenhoek, om een zuivere en precieze highlight aan te brengen langs 

het wenkbrauwbeen.

•	 DELUXE SHADER (sabelhaar): Gebruik voor de zachtste, meest egale kleur rond de ogen.

•	 LARGE SHADER (sabelhaar): Gebruik om een bredere strook kleur op het oog aan te bren-

gen of om een basis van de poederfoundation op het ooglid aan te brengen.

•	 OVAL BLENDER (ponyhaar): voor het dekken in slechts enkele trekken van een bepaalde 

zone met fond de teint op basis van mineraal poeder. Uitermate geschikt om bronzer en 

blush te vermengen.Uitermate geschikt voor het snel aanbrengen van een basisoogschaduw.

•	 CREASE (geitenhaar): Fijner dan de Eye Contour brush.  Gebruik wanneer u de ogen met 

meer definitie wil opmaken. 

•	 MINI-DOME (ponyhaar en taklon nylon): Gebruik voor opmaak rond het oog wanneer u een 

sterker kleureffect wilt.

•	 SMALL FLUFF (ponyhaar): Om definitie rond de ogen toe te voegen, gebruik om extra kleur 

van hoek tot oogplooi en onder de onderste wimpers aan te brengen.

•	 EYE LINER/BROW (taklon nylon): Gebruik om liner aan te brengen. Draai om en gebruik 

het sponsje om te vervagen.

•	 DETAIL (taklon nylon): Gebruik voor elk detailwerk in lijntjes of rond ogen en lippen.

•	 ANGLE BROW (taklon nylon): Gebruik om wenkbrauwen in te kleuren of voor eyeliner.

•	 ANGLE DEFINER (ossehaar): uitermate geschikt voor het aanbrengen van oogschaduw-

poeder als eyeliner, om het oogpotloodlijntje te verzachten, voor het opvullen van de wenk-

brauwen met oogschaduw.



•	 DELUXE SPOOLIE (nylon): Gebruik om wimpers en wenkbrauwen te kammen.

•	 EYE BRUSH/COMB (zwijnenhaar): Ideaal voor kammen en scheiden van wimpers en 

wenkbrauwen.

•	 CAMOUFLAGE BRUSH (taklon nylon): Gebruik met Circle\Delete en Disappear 

concealers.

•	 RETRACTABLE LIP BRUSH (sabelhaar): Trek eraan en het penseeltje komt 

tevoorschijn; duw en het verdwijnt. Geen dopje dat u kan verliezen. 

•	 SCULPTING BRUSH (taklon nylon): Gebruik om de Lid Primer, Eye Gloss en cream-

based concealers doeltreffend te mengen en aan te brengen.

•	 SMUDGE BRUSH: Gebruik om nauwkeurige definitie rond de ogen aan te brengen.

•	 BLENDING BRUSH (geitenhaar en taklon nylon): Gebruik om zowel poeder- als crème  

producten zacht met de huid te vermengen. Werkt prachtig met Dream Tint.

•	 DOME (geitenhaar): Een multi-functioneel penseel, ideaal voor het oplichten van de huid 

met onze bronzers of goudpoeders.

•	 WHITE FAN (geitenhaar): Gebruik voor blush, bronzer en glanspoeders.

•	 FOUNDATION BRUSH (taklon nylon): Gebruik met Liquid Minerals en Absence.

•	 CHISEL POWDER (geitenhaar): Gebruik met onze losse poeders.

•	 THE HANDI™ (geitenhaar): Het enige penseel voor onze vaste poeders. Zo veelzijdig, 

het is het penseel dat overal mee naar toe kan en zowat alles kan doen.

•	 THE RETRACTABLE HANDI™ (geitenhaar): Zoals The Handi maar in een uittrekbare 

versie die makkelijk in de handtas past.

•	 KABUKI BRUSH (geitenhaar): Gebruik met onze losse poeders.



NIEUWE COLLECTIE HERFST 2011

Eye Steppes 

• goWarm

• goCool

Lip Fixations 

• Passion

• Mania

• Relish

Complete in Touch Highlighter

• In Touch

 Naturally
Confident

Passion, Mania and Relish
Lip Fixation®

goWarm Eye Steppes®

Complete 
In Touch Highlighter

goCool Eye Steppes®



TROTSE WINNAAR

info@helene-v.com - www.helene-v.com

Wereldwijd aanbevolen door artsen, visagisten en huidverzorgingsspecialisten. 
Al onze producten zijn op gevoeligheid getest en verstoppen de poriën niet.

New Beauty magazine

2010 Beauty Choice Awards

Best Full-Coverage Mineral Concealer – Amazing Base® 

Best Moisturizing Lip Product – PureMoist™ LipColour 

Best Mineral Bronzer – Moonglow

© 2011 IREDALE MINERAL COSMETICS, LTD. 
28 Church Street Great Barrington, MA 01230 
janeiredale.com

Reorder with SKU # 10601 – Colour Charts

PROUD WINNER

American Spa magazine

2010 Professional’s Choice Award

Favorite Cosmetics Brand (three years in a row)

Les Nouvelles Esthétiques & Spa magazine   

2011 LNE & Spa BEST Award 

Kabuki Brush

HBA – Health and Beauty Association  

2010 International Package Design Award 

Eye Steppes®

Natural Health magazine

2010 Natural Health Beauty Award

Best Eye Shadow Palette – Artists’ Eyes II 

Cosmetics & Toiletries magazine

2011 R&D Award

Most Creative Application – Tantasia®  Self Tanner  
R&D Awards

2011
Winner

Fitness magazine 

2010 Best in Beauty – Workout Winners 

Best Palette – Starter Kit


