Introducing NEW bareMinerals BAREPRO Longwear Lipstick
20 COLORS INSPIRED BY NATURE
CLEAN WITHOUT COMPROMISE
FULL OF LIP-LOVING MINERAL COLOR, FREE OF SMUDGING & BUDGING

Rosie Huntington-Whiteley, Global Beauty Ambassador, bareMinerals

Oppdag BAREPRO® Longwear Lipstick - den første veganske leppestiften full av nærende mineraler som sitter hele
dagen. Finnes i 20 naturlig matte nyanser inspirert av naturens allsidige fargepalett. Denne kolleksjonen med alt fra nude
til kraftige toner er designet for å skille seg ut og holde på fargen. Den lette konisistensen smelter på leppene under
påføring, den falmer ikke, smitter ikke av og sitter godt hele dagen. Leppestiften gir leppene dine fuktighet og næring
takket være en antioksidantblanding av baobab og bæroljer sammen med beskyttende solsikkefrø og jojoba voks.
Mineral Lock® Long Wear Technology binder pigmentene for et jevnt og behagelig resultat som ser og føles som dine
egne lepper – bare enda bedre.
HOVEDEGENSKAPER
Holdbare farger: Produktet er beriket med Mineral Lock Long Wear Technology, som blander mineralpigment med
lipider lignende de vi har i huden. Disse “låser fast” fargen og sikrerer et perfekt resultat som verken sklir ut eller farger
av – tåler både kyss og coctails. Denne leppestiften sitter i opptil 8 timer uten å tørke ut leppene.
Ett strøks dekkevne: Vektløs, kremaktig og behagelig, BAREPRO Longwear Lipstick inneholder dobbel dose fargepigment
som gir en mettet og klar farge med myk, matte finish i i en enkelt påføring
Mineral-rik formel: Full av mineralfarge med rene, pleiende ingredienser. Denne formelen av ingredienser med høy
ytelse består av naturlige botaniske ekstrakter som etterlater leppene myke og fulle av næring.
Vegan vennlig: Always full of what’s good and free of what harms. BarePRO Longwear Lipstick inneholder ingen
animalske ingredienser og er aldri testet på dyr.
FULL OF:
• Baobabolje: Tilfører fuktighet og gir silkemyke lepper
• Solsikkefrø og jojobavoks: Fukter og gir næring samt motvirker fukttap.

•

Bringebær og solbærfrø oljer: Beskytter mot skader forårsaket av skadelige miljøfaktorer takket være en mengde
antioksidanter. "Clean without compromise"

FREE OF:
• Mineralolje
• Sulfater
• Ftalater
• Syntetisk duft
• Gluten
• Talk
20 NATURLIGE, DELIKATE NYANSER: Camellia, Peony, Spice, Nutmeg, Bloom, Carnation, Geranium, Petal, Cinnamon,
Raisin, Strawberry, Raspberry, Boysenberry, Cranberry, Blackberry, Hibiscus, Saffron, Cherry, Dahlia, Petunia
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PÅFØRING: Påfør leppene og du vil få en farge som sitter hele dagen. For økt intensitet og definisjon, bruk med Under
Over® Lip Liner - før eller etter påføring.
LANSERING: 15. Februar
Veil pris : 329 kr
Kontakt: Anette.frigstad@dermanor.no
Bilder kan lastes ned fra vår mediabank på dermanor.no
@bareminerals_Norge #cleanbeauty #powerofgood

