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IDUN Minerals lanserar nya ansikts-
produkter för en perfekt bas

Hösten 2017

IDUN Minerals lanserar tre nyheter för en per-
fekt bas - flytande foundation och concealer 
som ger hög täckning samt en makeupsvamp 
för enkel och felfri applicering. Nyheterna 
kompletterar det befintliga ansiktssortimentet 
med foundations och concealers som ger lätt 
täckning.

Den nya serien med flytande foundations har fått 
namnet Nordic Veil. Den kommer i nio nyanser 
och har en heltäckande formula som sitter länge. 
Den är berikad med mineraler som skyddar och gör 
huden mjuk och innehåller fuktgivande äppelfröolja. 
Nordic Veil innehåller inga onödiga tillsatser och är 
vegansk.           

INGRID
Kall medium

EMBLA
Varm medium/Mörk

DISA
Neutral ljus/medium

YLVA
Neutral medium/Mörk

SVEA
Varm medium

FREJA
Varm ljus/medium

SIRI
Neutral medium

SAGA
Neutral ljus

JORUNN
Neutral extra ljus

EXTRA LIGHT 

LIGHT 
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Den nya flytande heltäckande concealern, Perfect 
Under Eye Concealer, är lätt att applicera, ger 
en viktlös känsla på huden och ett jämnt resultat. 
Formulan består av näringsrika ingredienser som 
passar den känsliga huden runt ögonen.
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IDUN Minerals – En svensk makeupserie
IDUN Minerals är en svensk makeupserie där basprodukterna enbart består av högrenade mineraler.  

Makeupen är utvecklad för att passa alla hudtyper, även känslig hy. IDUN Minerals produkter har utvecklats 
i nära samarbete med svenska forskare och hudexperter.

I serien ingår: foundation, puder, concealer, rouge, bronzer, läppglans, läppstift, ögonskugga, ögonbrynspenna, 
mascara, kajalpenna, eyeliner och nagellack. I sortimentet finns även tillhörande borstar samt en effektiv borstrengöring. 

IDUN Minerals foundation rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

 
IDUN Minerals säljs på apotek, idunminerals.com samt utvalda onlinebutiker.

Caroline Thunstedt, produktutvecklare, IDUN 
Minerals:

- Med den nya serien kan vi erbjuda ett komplett 
sortiment med foundations, för olika behov och 
tillfällen. En del vill ha full täckning, andra föredrar en 
lättare makeupbas. Vår nya latexfria makeupsvamp 
är perfekt att använda med vår nya foundationserie. 
Den ger en jämn, felfri applicering på ansikte och 
hals. Makeupsvampen kan användas torr eller fuktig 
beroende på vilket resultat man är ute efter.

Nyheterna börjar säljas på idunminerals.com och 
apoteken i slutet av oktober (v. 42). Pris 299 kronor 
för Nordic Veil/26 ml och 255 kronor för Perfect 
Under Eye Concealer/6 ml. Makeup Sponge 
kostar 99 kronor.
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