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Raysistant Makeup
Oplev Australian Golds nye makeupkollektion, Raysistant. En 
serie inspireret af deres topkvalitetsformler, dedikeret til både 
hudpleje og UV-beskyttelse. Raysistant er fremstillet i Italien 
og lover høj kvalitet, langtidsholdbar makeup med ekstra UV-
beskyttelse og arbejder for at komplimentere din huds naturlige 
glød og skønhed. 

Raysistant-linjen består af: eyeliner, mascara, øjenskygge, 
lipglosser, bronzing powders, foundations, concealer og eksklusiv 
makeupbørste samt øjenmakeupfjerner.
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Eyeliner
Intens sort farve, der fremhæver øjnene. Den bløde og præcise 
eyelinerpensel glider perfekt på øjenvippekanten og giver en 
præcis påføring og et fejlfrit look, der holder. Vandfast formel.



Vejl. udsalgspris kr. 249,00



Vejl. udsalgspris kr. 279,00
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Guilty Eyepencil extralast black
Sort, vandfast øjenblyant, som holder i op til 12 timer, så du ikke 
skal bekymre dig om udtværet eyeliner. Øjenblyanten har en ultra 
intens, sort farve, er blød og meget nem at påføre. Designet til 
særligt sensitive øjne.

Definer og indram dine øjne, eller skab et vovet smokey eye- 
makeuplook med Guilty Eyepencil. Blyantspidser og smudger 
medfølger. 
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Mascara Black Waterproof
Definerende mascara med en delikat og omsluttende tekstur. Den 
fængende mascarabørste påfører en perfekt mængde mascara 
på vipperne og giver øjeblikkelig kurve og volume, som åbner 
blikket og giver et blændende makeupresultat. 

Denne unikke mascara er både vandfast og varmeresistent, så du 
kan nyde livet i sommervarmen, i poolen eller i regnvejr, uden at 
Black Mascara Waterproof slipper sit hold.



Vejl. udsalgspris kr. 319,00



Vejl. udsalgspris kr. 319,00
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Hardcore Mascara Black
Hardcore Mascara Black er en volumegivende mascara, der giver 
øjeblikkelig kurve og hold til dine øjenvipper.

Denne hurtigtørrende formel er let at anvende og gør det muligt at 
anvende flere lag i træk uden klumper, hvilket giver et stærkt og 
blændende look.

Beriget med E-vitamin for næring og fugt til voluminøse, sunde 
vipper.



12

Adorably Eyeshadow
Denne innovative øjenskyggestift med vandfast formel er 
ekstremt let at anvende og giver uendelige muligheder for at 
skabe mange forskellige makeuplooks med forskellige nuancer. 

Dens cremede tekstur påføres øjenlågene og tørrer hurtigt, hvilket 
sikrer en ekstra langvarig forsegling, der er modstandsdygtig 
overfor vand, sved og tårer.

Tip: Påfør øjenskyggen alene for et enkelt look eller sammen med 
Bronze Eyeshadow.

Øjenlægetestet, vand-, sved- og tårefast. 



Vejl. udsalgspris kr. 279,00



Vejl. udsalgspris kr. 279,00
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Eyeshadow Metallic
Skab et strålende og fængende look med denne bronzefarvede 
og innovative øjenskyggestik med praktisk skruefunktion, som er 
let at anvende.

Oplev en smuk bronzenuance, der elegant fremhæver glød og 
udstråling, der holder i timevis. 

Vandfast og holdbar formel.

Tip: Brug Eyeshadow Metallic sammen med Adorably Eyeshadow 
for at opnå et mere markant makeuplook.
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Deviously Eyebrow
Fantastisk øjenbryntusch til at definere og forme dine bryn og 
fuldende dit signaturlook.

Det takkede tuschhoved er nemt at anvende og gør det muligt at 
lave både fuld optegning og strokes.

Denne vandbaserede formel er beriget med C-vitamin og aloe 
vera-ekstrakt til at fugte og give et ensartet, naturligt look, der 
holder.

Fås i to nuancer.

Vegansk, cruelty free, vandfast og holder i op til otte timer.



Vejl. udsalgspris kr. 329,00



Vejl. udsalgspris kr. 319,00
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Smooth Concealer
En lækker, cremet concealer med medium-høj dækkeevne, 
der blander sig ubesværet med huden og skjuler mørke rande, 
misfarvning og hudfejl. Giver et ensartet, naturligt udseende.

Dens lette tekstur kombineres med dyrebare, naturlige olier og 
giver en silkeblød, åndbar følelse og langvarigt resultat.

Ideel til brug alene for et naturligt look eller sammen med 
Raysistant Illuminating Foundation eller Botanical Tinted Face
for mere dækning.

Fås i 3 forskellige nuancer: Light, Medium og Dark. 
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Illuminating Foundation
Raysistant Illuminating Foundation giver høj dækkeevne 
med hurtigtørrende virkning takket være et højt indhold af 
højteknologiske pigmenter.

Den luksuriøse formel blander sig ubesværet/let med huden og 
skaber et fejlfrit slør, der hjælper med at reducere synligheden af 
ujævnheder i huden. Dette giver en naturlig finish. 

Vegansk, beriget med E-vitamin og stamceller udvundet af æbler, 
som tilfører hudplejende og aktive ingredienser, der respekterer 
huden.

Let at påføre. Skaber en beskyttende film allerede med det første 
trin og fås i 3 forskellige nuancer: Light, Medium og Dark.



Vejl. udsalgspris kr. 469,00



Vejl. udsalgspris kr. 469,00
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Bronzing Powder SPF50
Skab et naturligt, gyldent finish med den innovative Bronzing 
Powder med SPF 50. Brug den ovenpå din foundation eller alene 
for ekstra udstråling og glød.  

Indeholder hverken alkohol, parfume eller essentielle olier.

Det fysiske solfilter giver høj solbeskyttelse.

Let tekstur og nem at påføre.
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Idol Bronzing Powder SPF30
En let, fløjlsagtig Bronzing Powder med matterende effekt. 
Pudderen giver en naturlig, gyldenbrun farve og kontur, som 
medfører en sund, glødende teint.

Idol Bronzing Powder udjævner hudtonen og kamuflerer 
ujævnheder. Pudderen smelter, bliver ét med huden og giver en 
en barely-there-fornemmelse og strålende glød, der varer hele 
dagen.

Solbeskyttelsesfiltret (SPF 30) beskytter huden mod UV, blåt lys 
og forurenende stoffer.



Vejl. udsalgspris kr. 469,00



Vejl. udsalgspris kr. 569,00
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Large Powder Brush
Elegant og vegansk pudder- og bronzebørste. De syntetiske 
børstefibre føles bløde og behagelige og er skånsomme ved 
huden. 

Det store børstehoved fordeler let pudder og giver jævne, 
naturlige farveovergange.

Langt og elegant børsteskaft. Let og nem at rengøre. 
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Lip Gloss Matte
Ekstra holdbar, flydende og cremet lipgloss med fuld farve og mat 
finish. Denne vandbaserede formel fordeles let, og infusionen af 
fugtgivende og aktive ingredienser garanterer fejlfri farve i timevis. 

Beskytter læberne ved at tilbyde en SPF 15 beskyttelsesfaktor.
Fås i to eksklusive farver: RED og NUDE, sidstnævnte med SPF15.

Lip Gloss Shine
En nærende og fløjlsagtig lipgloss, som fugter dybt og beskytter 
læberne med en glat, jævn påføring. Giver et strålende farveslør for 
at fuldende dit look. Kan bruges alene eller i kombination med Lip 
Gloss Matte for en skinnende glød.



Vejl. udsalgspris kr. 279,00



Vejl. udsalgspris kr. 279,00



31

Bi-Phase Remover 100ml
Dual-action makeupfjerner til øjne og læber. Et opfriskende og 
nærende renseprodukt, der effektivt og skånsomt fjerner vandfast, 
vandresistent og langtidsholdbar makeup. 
Ryst godt inden brug.
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