
jane iredale introduceert Beyond Matte Liquid Foundation een gloednieuwe, semi-matte foundation in 18 kleuren die 
zich aanpast aan elke huidstint! De innoverende formule combineert zuivere gezonde ingrediënten met de laatste nieuwe 
technologie. De dekking is groots, de finish is mat en het resultaat is een perfecte huid een hele dag lang. Geen zorgen, geen 
glans, geen compromissen, het is Beyond Matte Liquid Foundation!

B E Y O N D  M A T T E  L I Q U I D  F O U N D A T I O N

BEYOND MATTE  
        liquid foundation

I N T R O D U C I N G

SOY -FREEW HEA T- FREE 



Beyond Matte Liquid Foundation 
€49,50 

KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN
• Primer, concealer en foundation in één 

• Volledige dekking, vederlicht gevoel 

• Semi-matte foto finish 

• Zeer lange houdbaarheid 

• Vermindert de zichtbaarheid van poriën 

• Verpakking is gemaakt van gerecycleerd glas 

• Handig pompje voor juiste dosering 

• Geschikt voor een gezonde, gemende en/of glanzende huid 

• Hypoallergeen en dermatologisch getest 

INGREDIENTEN 
• PoreTect™: peptides uit selder- en lijnzaad extract  

• Xilogel®: plantaardig hyaluronzuur uit tamarindzaad 

• Jojobazaadolie  

• Hoogwaardige huidverbeterende siliconen 

KLEUREN
M1: Zeer licht neutraal

M2: Zeer licht tot licht met koele ondertoon

M3: Licht tot medium met koele ondertoon

M4: Licht tot medium met neutrale ondertoon

M5: Licht tot medium met warme ondertoon

M6: medium met neutrale ondertoon

M7: Medium met warme ondertoon

M8: Medium neutraal

M9: Medium tot donker met warme ondertoon

M10: Medium tot donker met koele ondertoon

M11: Donker met neutrale ondertoon

M12: Donker met warme ondertoon

M13: Heel donker met warme ondertoon

M14: Heel donker met neutrale ondertoon 

M15: Heel donker met rode ondertoon

M16: Zeer donker met koele ondertoon

M17: Zeer donker chocolade bruin

M18: Zeer donker

www.homeofthehappyskin.com #homeofthehappyskin

HYPOALLERGEEN & DERMATOLOGISCH GETEST

POWER OF 3 | POWER OF BEYOND MATTE  
€119,40 

Start met één pompje en verdeel het product in 

stippen over het gelaat. Verdeel Beyond Matte 

Liquid Foundation met de Blending/Contour brush in 

cirkelvormige bewegingen. Neem extra product bij 

voor meer dekking. Herhaal tot gewenst resultaat en 

werk af met een Hydration Spray naar keuze.  

 

Geen primer gebruiken. Werk af met een laagje 

PurePressed Base of Powder-Me SPF voor 

zonbescherming aan je foundation toe te voegen. 




