Product in beeld
theezakje, waar de smaken en de voordelen van
de theebladeren door het zakje heen kunnen –
bij siliconen worden actieve ingrediënten nog
steeds aan de huid geleverd en de huid kan nog
steeds ademen. Daarnaast zorgen hoogwaardige
siliconen voor een zijdezacht huidgevoel en
houden ze het vocht in de huid. Omdat het
product beter hecht aan de huid, geniet je van
een lange houdbaarheid. Het grote voordeel is
dat er geen touch-ups nodig zijn.”

“WIE HEEFT ER GEEN
KLANTEN DIE EEN
PERFECTE TEINT WILLEN?”
De ‘glowy skin’ is nog altijd populair, maar de liefhebbers van een matte huid
en een natuurlijke uitstraling winnen terrein: zij willen een cashmere skin.
Mineralenmake-upmerk jane iredale speelt hierop in met Beyond Matte Liquid
Foundation, een semi-matte foundation in 18 kleuren die zich aanpast aan elke
huidskleur, vertelt marketingmanager Ann Reyns van leverancier Hélène V.
“Perfect voor de gemengde tot glanzende huid.”

W

at is Beyond Matte Liquid
Foundation voor product en wat
zit erin? Ann: “Het is een primer,
concealer en foundation inéén dat een volledige
dekking combineert met een licht gevoel op de
huid. Het product geeft een semi-matte finish
die zeer geschikt is voor foto en film en dus voor
selfies en vlogs. De huid voelt zacht aan en de
teint blijft de hele dag perfect. Geen zorgen over
een vette glans dus. Maak je keuze uit één van
de 18 tinten en de kleur past zich aan de teint
van de drager aan. Dankzij het actieve ingrediënt
PoreTect, een mix van lijnzaad- en selderijzaadextract verwerkt in peptides, is de huid stevig en
strak en worden de poriën geminimaliseerd. Het
hydraterende en verzachtende effect bereiken
we met Xilogel, een plantaardig hyaluronzuur
van polysacchariden uit tamarindezaad.
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Verder bevat het product hoogwaardige huidverbeterende siliconen, voor een perfecte finish
en houdbaarheid. En wie heeft er geen klanten
die een perfecte teint willen? De lancering is
overigens midden september.”
Siliconen? Ann: “Ja zeker, jane iredale koos
ervoor om siliconen te gebruiken in de formule,
hoewel ze weet dat ze controversieel zijn. Ze
hebben veel geëxperimenteerd met op water
gebaseerde formules, maar de resultaten
waren niet wat ze wilden. Ze besloten toen om
siliconen te gebruiken van de beste en hoogste
kwaliteit die er is. De bewering dat siliconen een
negatieve invloed hebben op de huidconditie
en haar verstoppen, is overigens ongefundeerd.
Het blijft nog altijd gezonde make-up. Siliconen
kun je vergelijken met het omhulsel van een

Waarom heeft Beyond Matte Liquid
Foundation geen SPF? Ann: “De formule
van dit prachtige product zou uit balans zijn als
er meer titaniumdioxide gebruikt werd. Meer
titaniumdioxide zou de kleur grauw en grijs
maken en de textuur droger. Het ontbreken van
een zonbeschermingsfilter kun je heel makkelijk
oplossen door een laagje PurePressed Base
SPF 15/20 eroverheen te doen of de Powder-Me
SPF 30.”

“Het product geeft een
semi-matte finish die zeer
geschikt is voor foto en film
en dus voor selfies en vlogs”
Heb je meer tips voor het gebruik? Ann:
“Gebruik Beyond Matte Liquid Foundation altijd
met de juiste make-upborstel, de Blending/Contour
Brush, en een Hydration Spray om te fixeren. Wij
noemen dit de Power of 3. De borstel zorgt voor
een mooie blending van het product. Zo kan je met
weinig product een natuurlijk én dekkend resultaat
krijgen. De Hydration Spray fixeert niet alleen je
make-up, maar hydrateert en verzorgt je huid. Een
primer is trouwens niet nodig, want het product
heeft een ingebouwde primer.”
Meer info: www.homeofthehappyskin.com

