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Je ontvangt deze email van oona omdat je je ingeschreven hebt voor onze persberichten,
ofwel persoonlijk of via email.
Wordt deze mail niet goed weergegeven?

PERSBERICHT

JEFFREE STARS' BLUE BLOOD COLLECTIE
NU VERKRIJGBAAR BIJ ICI PARIS XL!

Sinds enkele maanden is het beautymerk Jeffree Star Cosmetics online verkrijgbaar bij ICI
PARIS XL en sinds 2 maart in de Trend Play Corner van de parfumerie ICI PARIS XL Antwerpen Keyserlei. Beautyguru Jeffree Star lanceerde 5 jaar geleden zijn make-uplijn in de
Verenigde Staten, waar de producten op korte tijd razend populair werden. En nu kan je zijn
nieuwste Blue Blood Collectie bij ICI PARIS XL kopen.
Jeffree Star werd bekend door zijn muziek, en lanceerde zijn eerste en enige studioalbum in 2009
– toepasselijk genaamd Beauty Killer. Hij zong samen met niemand minder dan Nicki Minaj. Zijn
zang én kleurrijke voorkomen werd terecht vergeleken met Lady Gaga. Daarnaast werd hij ook
bekend van zijn opvallende aanwezigheid op Myspace, waar hij één van de populairste gebruikers
was.
Naast muziek was Jeffree al van jongs af aan geobsedeerd door make-up. Hij heeft zijn passie voor
make-up te danken aan de talloze bezoeken die hij als kind aan zijn mama's fotoshoots bracht.
Jeffree houdt het meest van de eindeloze vrijheid en de immense kracht om iemand volledig te
transformeren. Van jongs af aan was het dan ook zijn droom om een eigen make-uplijn te
hebben.
Na jaren ervaring als beautyconsultant en de make-up te doen van meerdere celebs in Hollywood
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lanceerde Jeffree Star in 2014 zijn eigen make-uplijn, Jeffree Star Cosmetics. De lijn werd meteen
razend populair. Met maar liefst 14 miljoen abonnees op YouTube en 12 miljoen Instagram-volgers
inspireert Jeffree vrouwen én mannen elke dag met zijn gewaagde looks.
Jeffree Star Cosmetics bestaat uit opvallende en gewaagde make-up waaronder een lip-lijn,
oogschaduw paletten en highlighters. Daarnaast hebben zijn collecties telkens een gek thema
zoals 'alien' en 'blood sugar' met bijpassende namen voor elk product.

Blue Blood Collection
1. Blue Blood Palette - € 50,00
Het oogschaduw palette uit de Blueblood Collection is de follow-up van the iconic Blood Sugar
Palette en is weer een echt collector's item! Dit prachtige palette heeft maar liefst 18 kleuren die
supergepigmenteerd zijn. Het Blue Blood Palette bestaat voornamelijk uit blauwe tinten, maar bevat
ook mooie natuurlijke kleuren waardoor je met dit palette erg veel kan experimenteren.
2. Velour Lip Scrub - € 14,50
Ook deze collectie van Jeffree Star bevat drie verschillende Lip Scrubs: Blueberry Pie, Vanilla Mint
en Blue Freeze. De scrubs zijn op basis van suiker die ervoor zorgt dat je lippen weer heerlijk zacht,
egaal en vrij van velletjes zijn.
3. Mini Blue Bundle - € 55,90
De Jeffree Star Cosmetics Blue Blood Collection Mini Blue Bundle bevat maar liefst 8 blauwe (en 1
witte) coole tinten uit het Jeffree Star Velour Liquid Lipstick assortiment.
4. Liquid Frost - € 27,90
Tenslotte zijn er de Liquid Frost Highlighters, deze versmelten een metallic vloeibare formule met
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glitter om je de perfecte gloed te geven. Geschikt voor gezicht, ogen en lichaam voor een all-over
glow!

De collectie is beshikbaar in volgende ICI PARIS XL - parfumerieën
Belle île shopping - Quai des Vennes 1, 4020 Liège
Meir 103, 2000 Antwerpen
Nieuwstraat 37, 1000 Brussel
Korenmarkt 3, 9000 Gent
Demerstraat 48, 3500 Hasselt
De Keyserlei 28-30, 2018 Antwerpen

Voor beeldmateriaal in hoge resolutie kan je terecht op de oona Collection Manager.

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, samenwerkingen of interviews kan je steeds terecht
bij:
Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 3 213 99 97

Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
blog | facebook
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