NEW
CLEAN GLOW COLLECTION

NEW CLEAN GLOW COLLECTION
FULL OF CLEAN GLOW
FREE OF UNNATURAL FINISHES

Få en fräsch glow på ett ögonblick!
Skräddarsy din egen färg och lyster med hjälp av tre enkla steg med nya Clean Glow serien från bareMinerals.
Bronzer, highlighter och fixering med rena formulas som ger dig en fräsch, hälsosam glow med lång hållbarhet.

Nikki DeRoest, bareMinerals internationella makeupartist använder Clean Glow collection för att skapa sin signaturglow.
”Tillsammans blurrar dessa produkter synligheten av porer och ger din hud den allra vackraste lystern,” säger Nikki. ”Jag
älskar hur fräsch min hud ser ut efter appliceringen.”
Passar alla hudtoner och hudtyper. Ej portilltäppande. Ej hudirriterande. Dermatologiskt testade.

STEP 1: BRONZE
•

Nya Endless Summer Bronzer: Detta pressade puderbronzer har en matt
finish och skapar en jämn yta som minskar synligheten av porer. Berikad med
Gradual Glow Complex, ger den huden både omedelbar och långvarig färg
och värme med eller utan makeup.

•

Nya BAREPRO GLOW Bronzer: En mångsidig flytande bronzer som kan
appliceras ensam på huden, på makeup eller blandas med andra produkter.
Formulan har lång hållbarhet, är fjäderlätt och har en sammansättning med
lystergivande mineralpärlor och hud-boostande botaniska extrakt.

STEP 2: HIGHLIGHT
•

Nya Endless Glow Highlighter: En glitterfri, pressad highlighter som ger en
naturlig glow med en formula som minskar synligheten av porer och blurrar
fina linjer.

•

BAREPRO GLOW Highlighter: Denna flytande highlighter kan appliceras
ensam på huden, på makeup eller blandas med andra produkter. Formulan
har lång hållbarhet, är fjäderlätt och har en sammansättning med
lystergivande mineralpärlor och hud-boostande botaniska extrakt.

STEP 3: SET
•

Nya Dew Mist Setting Spray: Denna rena mist håller makeupen på plats och
ger huden en fin lyster. Den ger omedelbar och långvarig återfuktning för en
daggfrisk, hälsosam hud. Kan användas när som helst under dagen för att
fräscha upp och återfukta huden.
CONTACT; mimmi.cederstrand@dermarome.se
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NEW CLEAN GLOW COLLECTION
FULL OF NATURAL WARMTH
FREE OF GLITTER

NEW ENDLESS SUMMER BRONZER
Size: 9,5 g
Suggested retail price: 425 kr

SHADES
Faux Tan (solkysst brun ton, rekommenderad för ljus
till medium hudton), Warmth (terrakottabrun ton,
rekommenderad för medium till mörk hudton).

WHAT IT IS
En mineralbaserad matt pressad puderbronzer som ger
en omedelbar sommarfräsch look och dessutom bygger
en naturligt solkysst ton över tiden. Denna rena, talkfria
formula levererar byggbar färg som ger en naturligt
solbrun ton utan att bli orange eller onaturlig. Blurrar
synligheten av porer och ojämnheter för en felfri hud.
Berikad med Gradual Glow Complex för en bestående
solkysst look, även utan smink.

FULL OF
Gradual Glow Complex: Hjälper till att bygga en solkysst
look med tiden.
Blurrande mineralmikrosfärer: Omedelbart blurrande
effekt för att minska synligheten av porer och
ofullkomligheter.
Volymgivande aminosyrablandning: Jämnar ut
hudstrukturen.
Lystergivande mineralpärlor: Skapar en matt mjukt
ljusreflekterande glow (utan skimmer eller glitter).
APPLICATION
För en bronzig look:
Svep t.ex. den mjuka och fluffiga Supreme Finisher Brush i
Endless Summer Bronzer och applicera var som helst där
solen träffar ansiktet: panna, näsa, kindben och haka.
För conturing:
Applicera t.ex. med Seamless Shaping & Finish Brush som
har en avsmalande spets perfekt för naturligt tonad
makeup med mjuka kanter.

NEW CLEAN GLOW COLLECTION
FULL OF 16-HOUR GLOW
FREE OF GLITTER

NEW BAREPRO GLOW BRONZER
Size: 14 ml
Suggested retail price: 395 kr

SHADES
Faux Tan (solkysst brun ton, rekommenderad för ljus
till medium hudton), Warmth (terrakottabrun ton,
rekommenderad för medium till mörk hudton).
WHAT IT IS
En mångsidig flytande bronzer berikad med
ljusreflekterande pärlor som skapar en naturligt
skräddarsydd solkysst glow. Denna fjäderlätta formula
kan användas ensam, på makeup eller blandas med
foundation, primer eller dagkräm - för naturligt gyllene
färg som håller upp till 16 timmar.
FULL OF
Havresockermolekyler: Suddar ut synligheten av fina
linjer och ger en omedelbart och långsiktigt upplyftande
effekt.
Grönt linsextrakt: Absorberar överskott av talg, minimerar
synligheten av porer och jämnar ut hudstrukturen.
Bambuextrakt: Blurrar ofullkomligheter och ger en mjukt
ljusreflekterande finish.
MINERAL LOCK Longwear Teknologi: Binder pigmentet till
huden för en hållbar färg.

APPLICATION
Skaka flaskan ordentligt innan användning.
För en intensiv look: Använd ditt ringfinger, dutta
barePRO Glow Bronzer i en halvmånform från kindben
upp över tinningen mot pannan. Tona med t.ex. Dual
Finish Blush & Contour Brush. Applicera fler lager för en
mer intensiv bronzig glow.
För en mjuk bronzig look: Blanda ett pump av barePRO
Glow Bronzer med ett pump av barePRO Performance
Wear Liquid Foundation SPF 20, eller den flytande
foundation du föredrar, och tona med fingrarna eller
t.ex. Luxe Performance Brush.

För en natuligt solkysst look: Blanda ett pump av barePRO
Glow Bronzer med din favorit ansiktskräm eller färgad
dagkräm.

NEW CLEAN GLOW COLLECTION
FULL OF LUMINOUS MINERALS
FREE OF GLITTER

NEW ENDLESS GLOW HIGHLIGHTER
Size: 10 g
Suggested retail price: 425 kr

SHADES
Free (champagne), Fierce (gyllene brons), Joy
(persikorosa), Whimsy (rosaviolett).

FULL OF

WHAT IT IS
Mineralbaserad pressad highlighter som ger en naturlig
daggfrisk lyster och suddar ut synligheten av porer och
ofullkomligheter.

• Lystergivande mineralpärlor: Ger en naturlig lyster utan
glitter.

Ett talkfritt highlighter puder som ger en långvarig lyster
utan glitter. En ren formula som suddar ut synligheten av
porer och ofullkomligheter för en jämn finish som varken
blir kakig, lägger sig i veck och linjer eller krackelerar.

• Blurrande mineralmikrosfärer: Blurrar omedelbart
ofullkomligheter och minskar synligheten av porer för en
mjuk, jämn finish.

• Volymgivande aminosyrablandning: Jämnar ut
hudstrukturen.

APPLICATION
Svep med en liten, avsmalnande borste t.ex. Diffused
Highlighter Brush i pudret, knacka av eventuellt överflöd
och applicera på ansiktets högsta punkter: panna, näsa,
kindben, amorbåge och haka.

NEW CLEAN GLOW COLLECTION
FULL OF 16-HOUR GLOW
FREE OF GLITTER

BAREPRO GLOW HIGHLIGHTER
Size: 14 ml
Suggested retail price: 395 kr

SHADES
Free (champagne), Fierce (gyllene brons), Joy (persikorosa),
Whimsy (rosaviolett).

APPLICATION
Skaka flaskan ordentligt innan användning.

WHAT IT IS
En mångsidig flytande highlighter med ljusreflekterande
mineralpärlor för en naturlig skräddarsydd lyster. Den
unika formulan är berikad med havresockermolekyler för
att släta ut synligheten av rynkor medan extrakt av gröna
linser och bambu minskar synligheten av porer och jämnar
ut hudstrukturen. Mineral Lock teknologin ger en lång
hållbarhet i upp till 16 timmar.

För en intensiv look: Använd ditt ringfinger, dutta barePRO
Glow Highlighter i en halvmånform från kindben till brynben
och jobba in för en precis glow på ansiktets högsta punkter.

FULL OF
• Havresockermolekyler: Minskar synligheten av fina linjer och
rynkor samt ger en omedelbart och långsiktigt upplyftande
effekt.
• Grönt linsextrakt: Minskar synligheten av porer.
• Bambuextrakt: Ger en blurrande och utslätande effekt.
• Mineral Lock teknologin: En blandning av mineralpigment
och hudlika lipider för en lång hållbarhet i upp till 16 timmar.

För en mjuk glow: Blanda ett pump av barePRO Glow
Highlighter med ett pump av barePRO Performance Wear
Liquid Foundation SPF 20 eller din favoritfoundation, för
att få en strålande finish. Använd ett halvt pump för lättare
lyster eller två pump för mer intensiv glow.

För en naturlig lyster: Blanda ett pump av barePRO Glow
Highlighter med din ansiktskräm, färgade dagkräm eller
primer.

NEW CLEAN GLOW COLLECTION

NEW DEW MIST SETTING SPRAY
Suggested retail price: 395 kr, 100 ml
Suggested retail price: 145 kr, 30 ml

WHAT IT IS
En lystergivande fixeringspray som håller makeupen på
plats, återfuktar och fräschar upp när som helst under
dagen.

Fixerar makeupen för förlängd hållbarhet med en fräsch,
naturlig glow. Den rena formulan levererar omedelbar
och långsiktig återfuktning för en daggfrisk, hälsosam
hud. Använd under dagen när helst huden behöver en
uppfräschning

FULL OF
• Kombuchaferment: Hjälper till att öka hudens lyster,
omedelbart och över tiden.
• Vattenmelon och äppelextrakt: Ger omedelbar och
långsiktig återfuktning.
• Älggräsextrakt: Minskar synligheten av porer
omedelbart och över tiden.
• Polykroma mineralpigment: Ger en daggfrisk lyster.

APPLICATION
Skaka flaskan ordentligt och spraya med 8 - 10 cm från
ansiktet.
Spraya i en cirkulär rörelse över huden, med ögon och
mun stängda, för att fixera makeupen. Återapplicera
under dagen för att fräscha upp, återfukta och ge
lyster.

