
PurePressed® Base Mineral Foundation

Eén poeder kan 
         alles veranderen



“ I have personally  
been wearing PurePressed 

Base for 4 years without  
a single breakout!

Dr. Ginger L. Urbaniak, 
Urbaniak Plastic Surgery

4,000+ 
5-Star Reviews

“ This clean beauty 4-in-1 
foundation does it all!

Theresa Hobbs, 
Spavia Ponte Vedra



“ I feel confident 
recommending 

PurePressed Base for 
all of my patients.

Dr. Christel Malinski, 
Malinski Dermatology

1 Sold Every  
60 Seconds

“ With so many colors  
to choose from and SPF 

included, you can't pick a 
better, cleaner option.

Sasha Sampson, 
The Loft Spa



Magdelene draagt Mahogany



PurePressed® Base Mineral Foundation

De enige foundation die  
je nodig hebt
De toonaangevende huidverzorgende foundation wordt door vrouwen en skincare 
professionals over de hele wereld vertrouwd om alle huidtypen en -condities 
te camoufleren, te beschermen en te voeden.

Multifunctionele formule

+  Foundation  +  Concealer  +  SPF

+  Gewichtloze formule die voelt als een tweede huid

+  Semi-matte finish die lijntjes vervaagt

+  Hydraterende, huidversterkende  

+  Opbouwbare dekking in 26 kleuren

ingrediënten



Zo komt de beste beautyfoundation  
tot stand
Een goed begin is het best

We beginnen met een korte lijst premium, huidverzorgende 
ingrediënten voor een gezond uitziende teint, met en zonder  
make-up.

+  Hoogwaardige, zuivere minerale pigmenten.

+  Premium, huidzuiverende ingrediënten die de huid 
 kalmeren en vernieuwen.

+  Rifvriendelijke, fysische zonnefilters.
+  Titaniumdioxide
+  Zinkoxide

Weg met de rest
We formuleren zonder vulstoffen en synthetische 
conserveringsmiddelen.

FtalaatvrijTalkvrij Vrij van   
synthetische 

parfums



Innoveren met PurePressed

We malen onze mineralen grondig om superieure prestaties 
en een minimaal allergierisico te garanderen.

+  Een grondig maalproces zorgt voor gladde, uniforme,   
 gemicroniseerde mineralen.

+  Overlappende mineraalkristallen liggen vlak terwijl  
 ze de huid laten ademen en normaal laten functioneren.

+  Micronisatieproces helpt mineralen te binden bij het   
 aanbrengen voor een romige textuur.

+  Dermatologisch getest

+  Gevoeligheid getest

+  Op allergieën getest

+  Comedogeniteit getest

+  Fototoxiciteit getest

+  Op zware metalen getest

Uitgebreid getest

We gaan verder dan de industrienormen en voeren 
uitgebreide veiligheids- en efficiëntietests uit.

Model draagt Warm Brown

Diervriendelijk



Model draagt Satin



Kan jouw foundation je huid een frisse start 
geven met de perfecte finish?
PurePressed Base wel.

BOORNITRIDE

zorgt voor soepel 
aanbrengen en een  
soft-focus finish.

MICA 

geeft een natuurlijke 
glans voor een meer 
huideigen effect.

IJZEROXIDEN

helpen bij dekking en 
matheid.

+  Geconcentreerd pigment maximaliseert de kleur voor een   
 gewichtloos gevoel. 

+  Mineralen binden zich voor dekking die niet afgeeft.

+  Mineralen weerkaatsen het licht voor een 
 filterachtige look.

+  Vrij van vulstoffen die kunnen klonteren en in  
 lijntjes gaan zitten.

"Klanten zijn altijd verbaasd dat een foundation met volledige dekking zo licht kan aanvoelen. 
PurePressed Base is net een tweede huid, maar dan beter."

— SHAWN TOWNE, National Makeup Artist & Senior Educator, Iredale Cosmetics



VOOR NA

Tracy draagt Golden Tan
Huidtype: vette huid

Huidproblemen: acne, roodheid

Beide foto's zijn niet geretoucheerd 



Kan jouw foundation puistjes voorkomen?
PurePressed Base wel.

GRANAATAPPELEXTRACT

biedt een natuurlijke antioxidantbescherming en 
ontstopt aantoonbaar de poriën, verheldert de 
huid en brengt haar weer in evenwicht.

+ Kalmerende ingrediënten verminderen tijdelijke  
 roodheid en ongemak.

+ Mineralen weerkaatsen het licht om de huidtextuur  
 er beter te laten uitzien.

+ Huidzuiverende ingrediënten zuiveren de poriën  
 en verstevigen de huid.

+ Vrij van vulstoffen die de poriën verstoppen.

EXTRACT VAN DE FRANSE ZEEDEN

bevordert een gelijkmatige teint en heeft 
eigenschappen waarvan is aangetoond dat ze de 
huidtextuur helpen verbeteren en tijdelijke roodheid  
en verkleuring van de huid verminderen.

Vrij van   
synthetische 

parfums

Talkvrij

Vrij van  
synthetische  
kleurstoffen

"PurePressed Base is ontwikkeld met de gezondheid van de huid in gedachten. Het is een prachtige 

foundation en met name ideaal voor mensen die denken dat ze geen make-up kunnen dragen. Ik vind 

het altijd geweldig om het hernieuwde zelfvertrouwen te zien bij klanten die eindelijk een foundation 

hebben gevonden waardoor hun huid er op zijn best uitziet en aanvoelt."

— AMI MALLON, Director of Artistry & Education, Iredale Cosmetics



VOOR NA
Model draagt Satin

Huidtype: normale huid
Huidproblemen: irritatie, roodheid

Beide foto's zijn niet geretoucheerd 



Kan jouw foundation huidproblemen 
camoufleren en je huid kalmeren?
PurePressed Base wel.

ALGENEXTRACT

voedt en verzacht alle huidtypen, zelfs de rijpere en 
gevoelige huid, en werkt anti-irriterend.

TITANIUMDIOXIDE EN 
ZINKOXIDE

bieden rifvriendelijke  
bescherming tegen de zon 
en verzachten en kalmeren 
tegelijkertijd de gevoelige huid.

+  Uitgebreid getest om een veilige, effectieve dekking  
 te garanderen.

+  Vrij van vulstoffen die de huid kunnen irriteren.

+  Kalmerende ingrediënten voeden de gevoelige en  
 beschadigde huid.

+  Overlappende mineralen liggen vlak terwijl ze de huid  
 laten ademen.

DERMATOLOGISCH GETEST | GEVOELIGHEID GETEST | OP ALLERGIEËN GETEST | COMEDOGENITEIT GETEST

"Purepressed Base is hét product voor na een behandeling. Het is veilig en zacht voor zelfs de meest 

gevoelige huid en het vormt een perfecte foundation, concealer en zonnefilter. Van het gemakkelijk 

aanbrengen tot de kalmerende formule, deze minerale make-up is perfect voor iedereen."

— TERESA, Spavia, Ponte Vedra, FL



Kan jouw foundation het vinden van een match 
vergemakkelijken?
PurePressed Base wel.
26 kleuren van licht tot donker | Warme, neutrale en koele kleuren | 100% kleurmatch gegarandeerd

Honey Bronze

Warm Sienna

Satin

Light Beige

Golden Glow

Natural

Warm Silk

Bisque

Suntan

Amber

Radiant

Ivory



Sweet Honey Latte

Mahogany

Cognac

Caramel

Cocoa

Riviera

Warm Brown

Fawn

Golden Tan

Bittersweet

Velvet

Autumn

Teakwood



NA
Beide foto's zijn niet geretoucheerd Magdelene draagt Mahogany

Huidtype: vette huid
Huidproblemen: olie reguleren, hyperpigmentatie, textuur

VOOR



VOOR NA
Jennifer draagt Warm Silk

Huidtype: normale huid
Huidproblemen: roodheid, fijne lijntjes

Beide foto's zijn niet geretoucheerd 



VOOR NA
Rachel draagt Ivory

Huidtype: gemengde huid
Huidproblemen: acne

Beide foto's zijn niet geretoucheerd



NA
Model draagt Warm Brown

Huidtype: gemengde huid
Huidproblemen: fijne lijntjes, pigmentatie

VOOR
Beide foto's zijn niet geretoucheerd



Magdelene draagt Mahogany



Kan jouw compact poeder 
de beste versie van jezelf 
weerspiegelen?
Die van jane wel.

Duurzame, recyclebare verpakking

De robuuste verpakking heeft een kijkvenstertje en de 
kleurnaam op de zijkant voor een snelle kleurbevestiging.

Duurzame Refillable Compact

Het stijlvolle, herbruikbare doosje van stevig aluminium is 
ontworpen om lang mee te gaan en al je favoriete refills te 
beschermen, waaronder:

+  PurePressed® Base Mineral Foundation

+ Bronzing Powders

+  PureMatte® Finish Powder

#1 originele favoriete foundation

Elke favoriete refill is voorzien van Jane's handtekening 
voor een persoonlijk tintje op elk poeder.



De Skincare Makeup Prep & Set
Het power of 3-systeem is ontwikkeld om het aanbrengen, de prestaties en de finish van je PurePressed 
Base Mineral Foundation te optimaliseren voor een ongeëvenaarde look die aanvoelt als een tweede huid.



Smooth Affair® Face Primer

WA AROM? Smooth Affair Face Primer hydrateert en 
minimaliseert de zichtbaarheid van poriën en fijne lijntjes om 
de huid voor te bereiden op make-up en foundation beter te 
laten uitzien.

HOE?  Masseer een hoeveelheid ter grootte van een 
erwt met je vingers in de huid van gelaat en hals, tot het is 
opgenomen.

RESULTA AT:  Een gladde, egale en gehydrateerde huid.

PurePressed Base Mineral Foundation 
& The Handi™ Brush

WA AROM?  Onze compacte The Handi Brush met vlakke kop  
helpt PurePressed Base gelijkmatig op de huid aan te brengen.  
De gemicroniseerde mineralen worden aangetrokken door  
vocht en binden zich bij het aanbrengen, waardoor ze zich  
stevig aan de huid hechten.

HOE?  Breng aan met de The Handi Brush met neerwaartse 
bewegingen en blend goed. Druk en rol met de Flocked  
Sponge voor een betere dekking.

RESULTA AT:  Een huidverbeterende, semi-matte look.

Hydration Spray

WA AROM?  Hydration Spray werkt synergetisch met 
PurePressed Base om de mineralen te helpen zich aan de huid 
te hechten voor een langhoudend effect zonder textuur of extra 
dekking toe te voegen.

HOE?  Houd de spray op 12 cm van het gelaat en spray met je 
ogen dicht over het midden van het gelaat. Vervolgens nogmaals 
over het voorhoofd, de zijkanten van het gelaat, kin en hals.

RESULTA AT: Een langhoudende, huideigen finish.
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Model draagt Satin



thehappyskin.eu @janeiredale_bene@janeiredalebene


