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Vollere wimpers.
Zuiverdere eigenschappen.
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Vollere wimpers.
Zuiverdere eigenschappen.
Het dramatische volume dat je verwacht van een traditionele 

mascara, met een formule die voor 98% bestaat uit ingrediënten  

van natuurlijke oorsprong.

De NIEUWE Beyond LashTM Volumizing Mascara voedt en  

voorziet de wimpers van een intense kleur en gewichtloos, 

opbouwbaar volume.

      Voedende en beschermende formule met 98% ingrediënten van natuurlijke oorsprong 

      Gewichtloos, opbouwbaar volume & intense, glanzende kleur 

      Flexibele mascara die niet klontert, vlekt of schilfert 

      Zandlopervormig borsteltje voor maximaal volume

Niet zomaar een mascara





MET 2 LAGEN VAN DE BEYOND LASH

MET 2 LAGEN VAN DE BEYOND LASH

MET 2 LAGEN VAN DE BEYOND LASH

ZONDER OOGMAKE-UP 

ZONDER OOGMAKE-UP 

ZONDER OOGMAKE-UP 



Sterk vanbuiten
Onze supergepigmenteerde verdikkende 
formule levert een intense, inktzwarte kleur en 
gewichtloos, opbouwbaar volume, voor volle, 
gesepareerde wimpers.

Ik ben altijd op zoek naar een goede  

zuivere mascara die de wimpers  

sensationeel volume geeft, en  

Beyond Lash doet dat absoluut,  

én beter dan de rest.

- Visagist

“



Veel traditionele mascara’s bevatten 
schadelijke ingrediënten die de 
wimpers zwak en broos kunnen  
maken. Beyond Lash voedt en 
beschermt de wimpers, zonder in te 
leveren op prestaties. Win-win dus! 

- Schoonheidsspecialist

“



Zuiver vanbinnen
Onze flexibele, verzorgende formule bevat 98% ingrediënten van natuurlijke oorsprong die de wimpers 
voeden en het effect versterken. Het resultaat: het dramatische volume van een traditionele mascara én 
gezondere wimpers.

Bamboevezels 

Bamboevezels zijn een natuurlijk 
alternatief voor nylonvezels, en geven de 
wimpers meer lengte en volume.

Avocado- en jojobazaadolie 

Twee vochtinbrengende ingrediënten 
die rijk zijn aan oliezuur, de wimpers 
versterken en afbreken tegengaan.

Basilicumwortel-extract 

Een sterke antioxidant die de wimpers 
een vollere en gezondere uitstraling 
geeft.

Zonnebloempit- en olijfolie 

Natuurlijke verzorgende en 
beschermende oliën, als vervanging 
voor schadelijke verzachtende 
ingrediënten als petroleum, die de 
wimpers kan verzwaren en uitdrogen.

Rijstkorrelwas 

Een plantaardige was die dient als 
vegan alternatief voor bijenwas en  
de mascara sterk en tegelijk flexibel 
maakt.

Kokos- en baobabzaadolie 

Ingrediënten die de wimpers hydrateren 
en zichtbaar meer glans geven, en 
tegelijk beschermen tegen externe 
stressfactoren. 

Zacht voor de ogen
Traditionele mascara’s kunnen giftige stoffen bevatten die de ogen irriteren. Beyond Lash bevat zorgvuldig 
geselecteerde, zachte ingrediënten en is uitgebreid getest, om zeker te stellen dat de mascara veilig is,  
zelfs voor de gevoeligste ogen.

O O G H E E L K U N D I G  G E T E S T    |    V E I L I G  V O O R  C O N TA C T L E N S D R A G E R S

Een hoogwaardige, door jane 
iredale ontwikkelde ijzeroxideblend 
levert een krachtige kleur, zonder 
negatieve effecten.

Teflon is een synthetische stof die een 
mooie gladde finish kan geven, maar ook 
in verband wordt gebracht met negatieve 
gezondheidseffecten.

Geen carbonzwart Geen teflon



Optimaal effect
De hals van de mascarakoker is binnenin voorzien van  
een ‘wisser’ die overtollige mascara van het borsteltje 
verwijdert. Zo blijft de perfecte hoeveelheid achter voor 
volumineuze wimpers zonder klontjes.

Met Beyond Lash hoef ik mijn wimpers niet  
eerst te primen. Toch is PureLash®  
Lash Extender & Conditioner nog steeds  
een vast onderdeel van mijn routine. Ik gebruik 
het nu als een nachtmasker, voor verzorgde  
wenkbrauwen en sterkere wimpers.

“

Omhult, lift, separeert en pakt ook de aanzet van de middelste 
wimpers met gemak mee.

De unieke zandlopervorm krult je wimpers tijdens het 
aanbrengen.

De compacte, uitgewaaierde haartjes helpen volume en 
lengte op te bouwen.

Komt makkelijk in de binnenste en buitenste ooghoeken.

Ontdek ons nieuwe 
magische borsteltje
Mascaraborstels zijn er in alle soorten en maten, en allemaal 
leveren ze net weer een ander resultaat. Ons zandlopervormige 
borsteltje is ideaal voor dat volle, valse wimpereffect.



Vind jouw  
Perfecte Mascara

Beyond Lash™

Volumizing Mascara
PureLash®

Lengthening Mascara

Longest Lash 
Thickening and 

Lengthening Mascara

IDEAAL VOOR Dramatisch volume Gedefinieerde, natuurlijke 
look Extra lengte

VOORDELEN Versterkt en voorkomt 
afbreken Versterkt en verzorgt Beschermt en verzacht

BORSTELTJE
Zandlopervormig borsteltje Dubbelzijdig borsteltje Zacht borsteltje met holle 

vezels

CONDITIONER 
NODIG? Optioneel* Aanbevolen Aanbevolen
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Longest Lash Thickening and Lengthening Mascara

PureLash Lengthening Mascara

*Afhankelijk van de conditie van de wimpers.



Over the top effect
Een dramatische oogopslag? Breng de mascara 
eerst aan de onderkant van je wimpers aan 
en beweeg het borsteltje dan zachtjes over de 
bovenkant, van de aanzet tot de puntjes.

Rol, krul, herhaal
Meer krul? Rol het borsteltje zigzaggend 
van aanzet tot punt over je wimpers. Breng 
een tweede laagje aan voordat het eerste is 
opgedroogd.



Tot de kleinste  
wimperhaartjes
De onderste wimpers en wimpers in de 
ooghoek zijn vaak lastig te bereiken.  
Houd hiervoor het borsteltje rechtop en  
druk het zachtjes tegen de wimpers om elk 
afzonderlijk wimperhaartje van een laagje 
mascara te voorzien.

Top of the line effect
Zet het borsteltje dicht bij het ooglid op de 
wimpers en druk aan (de zogenaamde 
‘stempeltechniek’) om een soort eyeliner- 
effect te creëren en je wimpers er nog voller  
uit te laten zien.



Kleur: Black Ink | Verkoopprijs €30 | Inhoud 8 g 

thehappyskin.eu @janeiredale_bene@janeiredalebene

DERMATOLOGISCH EN OP ALLERGIEËN GETEST


