
Zonbescherming die je gaat willen gebruiken





KRACHTIGE, ON-THE-GO  
ZONBESCHERMING
Blijf beschermd in de zon, altijd en overal. De NIEUWE Powder-Me® SPF 30 

Refill Brush levert een luchtige, fysische breedspectrum zonbescherming op, 

onder of over je make-up. De luxueus zachte, navulbare veganistische borstel 

past in uw handtas en in uw dagelijks leven.

Huidverzorgende, fysische, breedspectrum (UVA/

UVB) zonbescherming voor gelaat, lichaam en 

hoofdhuid. Gemakkelijk aan te brengen onderweg, 

onder- of boven je make-up.

NIEUWE ULTRA-ZACHTE NAVULBARE BORSTEL

De luxueuze zachte, veganistische borstel is ideaal 

voor het aanbrengen van poeder, en zorgt voor een 

gelijkmatige dekking.   

BESCHERMT DE HUID EN DE PLANEET

De navulbare, herbruikbare Powder-Me bevat  

twee volledig recycleerbare navulkokers. De veilige, 

magnetische borstelkop is afneembaar voor een 

makkelijke reiniging. 

be free to enjoy 
life's sunny moments“ ”

TRANSPARANTE, VETVRIJE BESCHERMING



MINIMALE INGREDIËNTEN. MAXIMALE VOORDELEN.
Reef-safe fysische zonbescherming die de huid onmiddellijk kalmeert, verzacht en beschermt.

T ITANIUM DIOXIDE
Erkend door FDA als één van de twee 

enige fysische actieve ingrediënten voor 

zonbescherming. Zorgt voor dekking en kleur, 

terwijl het de huid kalmeert en verzacht.

MONTMORILLONIET 
Hydrateert en kalmeert de huid. Verzacht roodheid.

BOORNITRIDE
Weerkaatst het licht, zorgt voor een langdurige dekking en voor 

het egaliseren van de huid.



EERSTE HULP BIJ ZONBESCHERMING

CHEMISCHE VS FYSISCHE 

ZONBESCHERMING

Fysische zonbescherming creëert een barrière op de 

huid die UVA- en UVB-stralen weerkaatsen. Chemische 

zonbescherming absorbeert UVA- en UVB-stralen, 

waardoor ze worden omgezet als vrije radicalen die het 

verouderingsproces van de huid versnellen.

DE ABC'S VAN UVA EN UVB 
UVA-stralen verouderen de huid (Ageing). UVB-

stralen verbranden de huid (Burning). Onbeschermde 

blootstelling aan UVA- en UVB-stralen kunnen leiden 

tot tekenen van vroegtijdige veroudering (rimpels, fijne 

lijntjes en hyperpigmentatie), oogschade en huidkanker.

Het is belangrijk elke dag zonbescherming te dragen, 

zelfs wanneer het bewolkt is. UV-stralen kunnen door-

dringen in glas, zoals een raam of de voorruit van een 

auto.

Tanned

BESCHIKBAAR IN VIER KLEUREN

Nude TranslucentGolden

FYSISCHE ZONBESCHERMING

CHEMISCHE ZONBESCHERMING



LUXUEUZE, VEGANISTISCHE BORSTEL

MOEITELOZE APPLICATIE OVER MAKE-UP

WATER RESISTENT TOT 40 MINUTEN

LUCHTIGE POEDER FORMULE



ZUIVER,  
HOOG PRESTATIEVERMOGEN, 
DROGE ZONBESCHERMING

Beschermt het gelaat, lichaam en hoofdhuid 

onmiddellijk tegen schadelijke UVA- en 

UVB-stralen met huidverbeterende fysische 

breedspectrum zonbescherming. Draag alleen  

of over make-up zonder het plakkerig gevoel  

van een vloeibare formule. 

PROFESSIONELE KWALITEIT, 
HERBRUIKBARE BORSTEL VOOR 
EEN VLEKKELOZE DEKKING

Powder-Me SPF 30 Refill Brush is gemaakt met  

een ultra-zachte Kabuki-stijl borstel.  

De handgebonden veganistische, synthetische 

vezels bootsen de natuurlijke haren na, voor een 

gelijkmatige verdeling van het product op de huid. 



MAGNETISCHE, WASBARE 
BORSTELKOP

OPEN. VERWIJDER. REINIG.

VUL MET GEMAK.

HERBRUIKBAAR EN 
NAVULBAAR

VOLLEDIG GERECYCLEERDE 
NAVULBARE KOKERS

MEER BESCHERMING, MINDER 
VERSPILLING

De morsingsvrije borstel zorgt niet enkel en alleen voor 
eenvoudige touch-ups onderweg, zodat de huid beschermd blijft, 
maar reinigt ook eenvoudig voor een optimale werking en een 
lange levensduur van de borstel.

Draai de basis van 
de borstel naar de 

ontgrendelde positie  
om de magnetische 

borstel te verwijderen.

Schroef de dop los om de 
navulbare koker 

te openen.

Reinig de borstel met  
een milde reiniger.

Plaats de hervulbare 
koker onderaan de 

borstel.

Knijp het resterend  
water uit en laat  
liggend drogen.

Draai de koker vast.



HOE AANBRENGEN

Verwijder de dop van de borstel. Draai de basis van de borstel naar de 
ontgrendelde positie tot je een klik hoort.

Schud de borstel op en neer tot er product 
vrijkomt.

Breng rijkelijk aan op gelaat, lichaam en 
hoofdhuid.





COMBINEER MET

BEYOND MAT TE ™ L IQUID FOUNDATION OF L IQUID MINER ALS ®  A  FOUNDATION
Combineer Powder-Me SPF 30 met de Beyond Matte Liquid Foundation of Liquid Minerals A Foundation  

voor zonbescherming zonder extra dekking. 

POMMISST ™ HYDR ATION SPR AY
Granaatappel, een krachtig antioxidant, helpt het bestrijden van vrije radicalen.

L IPDRINK® L IP  BALM SPF 15
Lippen hebben ook nood aan zonbescherming!

HOE DIFFERENTIËREN  
WE ONS?

Powder-Me SPF 30 Refill Brush geeft onmiddellijk 

breedspectrum zonbescherming door gebruik te maken 

van een zuivere, hoogwaardige formule. Het is een handig 

meeneemformaat en eenvoudig aan te brengen de hele 

dag door, ook over make-up. Uitmuntend handgebonden, 

veganistische haren. Borstels van de concurrentie missen 

densiteit en zachtheid van de haren, die invloed hebben op 

de prestaties en gebruikservaring.  



   

CLEAN BEAUTY  
THAT PERFORMS

BREEDSPECTRUM ZONBESCHERMING
• Luchtige, fysische formule voor gelaat, lichaam en hoofdhuid.

• SPF 30 breedspectrum (UVA/UVB) zonbescherming.

• Water resistent tot 40 minuten.

MILIEUVRIENDELIJK 
• Hervulbare borstel.

• Volledig recycleerbare navulkokers.

• Afneembare borstel, voor eenvoudige reiniging.

HUIDVRIENDELIJK, VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
• Draag alleen of over make-up.

• Luxueuze, ultra-zachte borstel.

• Veilig voor gevoelige en acné gevoelige huiden.

GETEST EN GOEDGEKEURD

- Klinisch getest

- Getest op allergieën

- Dermatologisch getest

- Niet-comedogeen

- Getest op gevoeligheid

GEFORMULEERD ZONDER

VEGANISTISCH

thehappyskin.eu @janeiredale_bene@janeiredalebene

REEF-SAFE

FTALAATVRIJ GMO VRIJ VRIJ VAN SYNTHETISCHE
KLEURSTOFFEN

VRIJ VAN SYNTHETISCHE
PARFUMS

TALKVRIJ GEEN 
NANOFORMAAT


