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Syksyllä 2013 
L’Oréal Paris 

uudistaa 
puhdistustuotteensa! 

Uudet L’Oréal Paris Sublime –puhdistustuotteet uudistavat kasvojen 
puhdistuksen!  

 
Sublime –puhdistustuotteista löytyvät tuotteet kolmen ihotyypin 

puhdistukseen: Sublime Fresh –tuotteet sopivat normaalille ja 
sekaiholle, Sublime Soft –tuotteet kuivalle ja herkälle iholle sekä 

Sublime Glow samealle ja väsyneelle iholle.  

Sublime Soft: Pehmeyttä kuivalle ja herkälle iholle. 

Sublime Fresh: Raikkautta normaalille ja sekaiholle. 

Sublime Glow: Hehkua samealle ja väsyneelle iholle 



L’Oréal Paris Sublime Soft –puhdistusarja sopii parhaiten 
kuivalle ja herkälle iholle. Sublime Soft–tuotteet puhdistavat 
ihon tehokkaasti samalla kaunistaen ihoa. Tuotteet sopivat 

päivittäiseen käyttöön. 
 

Sublime Soft –sarja sisältää puhdistusemulsion, kasvoveden, 
puhdistusgeelin, puhdistusliinat sekä Pure Micellar –

puhdistusveden. 
 

Pure Micellar –puhdistuveden kristallinkirkas 
hypoallergeeninen koostumus ei sisällä hajusteita eikä 

alkoholia. Se poistaa meikin hellävaraisesti kasvoilta, silmistä ja 
huulilta. Rauhoittaa herkkää ihoa. Tuloksena silkinpehmeä ja 

miellyttävän tuntuinen iho. 
 

 
 

Sublime Soft kasvovesi kuivalle ja herkälle iholle, 200ml, 
EAN3600522412311, suosituskuluttajahinta-arvio 5,10€ 
Sublime Soft puhdistusemulsio kuivalle ja herkälle iholle, 200ml, 
EAN3600522412274, suosituskuluttajahinta-arvio 5,10€ 
Sublime Soft puhdistusgeeli kuivalle ja herkälle iholle, 150ml, 
EAN3600522412472, suosituskuluttajahinta-arvio 5,50€ 
Sublime Soft Micellar puhdistusvesi kuivalle ja herkälle iholle, 200ml, 
EAN3600522365723, suosituskuluttajahinta-arvio 7,10€ 



L’Oréal Paris Sublime Fresh –puhdistusarja normaalille ja 
sekaiholle. Raikkaat Fresh –tuotteet puhdistavat ihon 
tehokkaasti samalla kaunistaen sitä. Tuotteet sopivat 

päivittäiseen käyttöön. 

 
 

Sublime Fresh –sarja sisältää puhdistusliinat, kasvoveden, 
puhdistusemulsion, puhdistusgeelin sekä täysin uuden 

vaahtoutuvan puhdistuveden. L’Oréal Paris Sublime Fresh 
vaahtoutuva puhdistusvesi koostuu miljoonista kuplista ja 

tuote puhdistaa meikin ja epäpuhtaudet kasvoilta sekä silmistä. 
Tuloksena puhdas tunne ja intensiivisen raikas iho. 

L’Oréal Paris Sublime Fresh puhdistusliinat normaalille ja sekaiholle, 25kpl, 
EAN3600522412755, suosituskuluttajahinta-arvio 4,45€  
L’Oréal Paris Sublime Fresh kasvovesi normaalille ja sekaiholle, 200ml, 
EAN3600522412397, suosituskuluttajahinta-arvio 5,10€ 
L’Oréal Paris Sublime Fresh puhdistusemulsio normaalille ja sekaiholle, 
200ml, EAN3600522412359, suosituskuluttajahinta-arvio 5,10€ 
L’Oréal Paris Sublime Fresh puhdistusgeeli normaalille ja sekaiholle, 
150ml, EAN3600522412434, suosituskuluttajahinta-arvio 5,50€ 
L’Oréal Paris Sublime Fresh vaahtoutuva puhdistusvesi, 150ml, 
EAN3600522374695, suosituskuluttajahinta-arvio 7,10€ 



Sublime Glow –sarja sisältää kuorintageelin ja 
puhdistusöljyn. Sublime Glow -puhdistusöljy on kevyt, 
puhdistava öljy, joka poistaa vedenkestävänkin meikin 
kasvoilta ja silmistä. Tuloksena on ravittu ja heleä iho. 
Tuote jätä rasvaista tunnetta iholle. Käytetään kuivalle 

iholle ja huuhdellaan pois vedellä. 

Sublime Glow puhdistusöljy, 150ml, EAN3600522383185 
Sublime Glow kuorintageeli, 150ml, EAN3600522384649 
Suosituskuluttajahinta-arvio 7,10€. 

L’Oréal Paris Sublime Glow –puhdistusarja samealle ja 
väsyneelle iholle. Glow–tuotteet puhdistavat ihon 

tehokkaasti samalla kaunistaen ihoa. Tuotteet sopivat 
päivittäiseen käyttöön. 

 
  



Raikastava Sublime Fresh vaahtoutuva puhdistusvesi 
 

1. Levitä tuotetta kosteutetuille kasvoille. Levitä puhdistusvaahtoa 
joka puolelle kasvoja pyörivin liikkein. Viimeistele hieroen 
tuotetta kasvoille hellästi. 

2. Silmämeikin poistamista varten, kastele vanulappu 
vaahtoutuvalla puhdistusvedellä. Pyyhi vanulapulla ripsiä ja 
painele sillä silmäluomia. Pidä vanulappua suljetun silmän päällä 
muutama sekunti, jotta puhdistavat ainesosat pääsevät 
vaikuttamaan. Viimeistele silmämeikin puhdistus pyyhkimällä 
vanulapulla silmän sisäpuolelta ulkopuolelle. Vältä liikaa hierovia 
liikkeitä herkällä silmänympärysiholla. 

3. Huuhtele hyvin. 

 

Hellävarainen Sublime Soft Micellar -puhdistusvesi  
 

1. Kastele vanulappu runsaalla määrällä Micellar –puhdistusvettä. 
Levitä tuotetta vanulapun avulla koko kasvojen ja kaulan 
alueelle laajoilla, kevyillä liikkeillä. Älä hiero vanulapulla ihoa. 

2. Poista meikki ja maskara silmistä kastelemalla uusi vanulappu 
Micellar –puhdistusvedellä ja painele luomia sekä ripsiä 
vanulapulla silmät kiinni. Pidä vanulappua ripsien ja luomen 
päällä muutama sekunti, jotta puhdistavat aineet pääsevät 
vaikuttamaan. Viimeistele pyyhkimällä vanulapulla silmän 
sisänurkasta ulkonurkkaan muutamaan otteeseen. 

3. Aseta vanulappu hellästi ripsien alle silmien ollessa suljettuna ja 
poista ylimääräinen maskara ilman hierovia liikkeitä. 

4. Tuotetta ei tarvitse huuhdella pois. 

L’Oréal Paris Sublime –käyttötavat 



Kirkastava Sublime Glow -puhdistusöljy 
 
1. Suihkuta puhdistusöljy 3-4 kertaa kuivien käsien kämmenille ja 

levitä tuotetta suoraan kasvoille käyttämättä vettä. 
2. Hiero hellästi kasvojen ja kaulan aluetta käyttäen koko kättä, ja 

käytä sormenpäitä herkällä silmänympärysiholla silmien ollessa 
suljettuna varmistaaksesi, että kestävinkin silmämeikki, jopa 
vedenkestävä maskara, on liuennut. 

3. Lisää huoneenlämpöistä vettä, mikä saa öljyn koostumuksen 
muuttumaan maitomaiseksi. Hiero edelleen kasvojasi. 

4. Huuhtele juoksevalla vedellä huolellisesti. 



L’Oréal Paris silmämeikinpoistoaineet Age Perfect ja Revitalift –
puhdistustuotteet saavat Sublime –tuotteiden kaltaiset modernit, läpinäkyvät 

pakkaukset ja upean uuden ulkoasun. 

Lisätietoja:  
Tarja Kuusela, PR- ja viestintäpäällikkö  Kuluttajaneuvonta  L’Oréal Finland Oy 
09-4526 3292   075-758 002   Niittykatu 6 B 
tarja.kuusela@loreal.com  loreal.neuvonta@fi.loreal.com  02200 Espoo 

L’Oréal Paris -silmämeikinpoistoaineet sekä  
Age Perfect ja Revitalift –puhdistustuotteet uudistuvat! 

L’Oréal Paris hellävarainen silmämeikinpoistoaine, 125ml, EAN3600522412632, 
suosituskuluttajahinta-arvio 6,90€ 
L’Oréal Paris hellävarainen meikinpoistoaine silmille ja huulille, 125ml, 
EAN3600522412595, suosituskuluttajahinta-arvio 7,20€ 
 
L’Oréal Paris Revitalift –puhdistusemulsio, 200ml, EAN3600522412670, 
suosituskuluttajahinta-arvio 6,20€ 
L’Oréal Paris Revitalift –kasvovesi, 200ml, EAN3600522412236, suosituskuluttajahinta-
arvio 6,20€ 
 
L’Oréal Paris Age Perfect –puhdistusemulsio, 200ml, EAN3600522412717, 
suosituskuluttajahinta-arvio 7,20€ 
L’Oréal Paris Age Perfect –kasvovesi, 200ml, EAN3600522412557, 
suosituskuluttajahinta-arvio 7,20€ 
 

mailto:tkuusela@fi.loreal.com
mailto:loreal.neuvonta@fi.loreal.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

