
www.lorealparis.fi

For Your Information.
L’Oréal Paris 
-lehdistötiedote
www.lorealparis.fi





“Pariisilaisuus merkitsee tyyliä ja asennetta... 
Huulet, värit, ripset – kyse on aina yksityiskohdista.

Pariisilaisuus merkitsee äärimmäistä 
hienostuneisuutta, kykyä varastaa 

huomio ensi silmäyksellä. 

L’Oréal Paris esittelee Couture-lookin, 
joka syntyy Volume Million Lashes 

So Couture -maskaran avulla.

Katsetta kehystävät ripset, jotka ovat upean 
erotellut ja ylellisen runsaat. 
Ripset, jotka ovat huomiota 

herättävän tyylikkäät – So Couture!”

Cyril Chapuy
L’Oréal Paris Global President



KEVÄT TULEE OLEMAAN

Viimeistele lookisi ripsillä, 
jotka ovat hienostuneen erotellut ja runsaat. 
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SUJUVAA JA TARKKAA
Kahdesta materiaalista valmistettu harja – yhtä aikaa pehmeä ja tarkka 

– tavoittaa jokaisen ripsen. Siksi meikkaustulos on 
niin äärimmäisen viimeistelty ja tasainen...

Harja, joka on tarkka kuin ompelijattaren
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Kärjen halkaisija 0,05 mm.

Harjan tyven halkaisija 0,5 cm

Varren halkaisija 1,5 mm

neula

408 harjasta
Erittäin pehmeät ja 

ohuet harjakset





”Kuvittelimme harjan, joka 
edustaa parasta mahdollista 
kauneusosaamista.”

Eric Caulier, ammattilainen So Couture 
-harjan takana, valottaa huipputarkan 
maskaraharjan taustoja.

MIKÄ TEKEE UUDESTA HARJASTA AINUTLAATUISEN? 

Harja on tehty ”mittojen mukaan” hyödyntämällä kahden materiaalin parhaita omi-

naisuuksia. Harjan runko-osan jämäkkää ydintä peittää pehmeämpi materiaali, johon 

ohuenohuet harjakset on kiinnitetty. Rakenteen ansiosta ripsivärin levittäminen käy 

sulavan tasaisesti. Harjakset antavat ripsille volyymiä ja erottelevat ne tarkasti. Toisaalta 

harjan jämäkkä ydin varmistaa, että maskaramassa leviää tyvestä latvaan ja että meik-

kaustulos on sekä runsas että äärimmäisen eroteltu. 

Harjan runko-osan lisäksi kiinnitimme erityistä huomiota harjasten oikeaan muotoon ja 

ihanteelliseen määrään, jotta meikkaustulos olisi moitteeton ripsestä ripseen.

Onnistuimme suunnittelemaan maskaraharjan, jonka inspiraation lähteenä oli haute 

couture -muotitalossa työskentelevän ompelijattaren tarkkaakin tarkempi neula. 

KUINKA MONTA HENKILÖÄ AHERSI PROJEKTIN PARISSA?

Tämä oli pitkäkestoinen projekti, jonka parissa työskenteli kymmeniä ihmisiä. Työ kesti 

yli vuoden ja sen tiimoilta pidettiin useita palavereja. Yhteistyö pakkaussuunnittelijoiden 

ja tuotekehityslaboratorion kanssa oli tiivistä. Näin saimme räätälöityä harjan, joka sopii 

täydellisesti tämän silkkiä sisältävän maskaramassan levitykseen. 

MILLAISIA HAASTEITA MATKAN VARRELLA KOHTASITTE?

Ensimmäinen haaste oli sopivimpien materiaalien valinta. Kyse oli samantapaisesta 

haasteesta, jonka muotisuunnittelija kohtaa miettiessään tulevan kokoelmansa kankaita 

ja viimeistelyjä... Tarkoin harkittujen materiaalien ansiosta harjakset levittävät maska-

ramassa ohuelti ja tasaisesti jokaiseen ripseen. Melkoisesti työtä vaati myös löytää 

ihanteellinen suhde joustavan päällyksen ja jäykän ytimen välille, jotta ripsistä saadaan 

meikattua halutun runsaat ja erotellut. Löysimme tasapainon, jonka ansiosta harjasta 

kehkeytyi tarkkuuden mestariteos.

Eric Caulier,
Responsable
Tätä sivua ei ole 
Pariisin tiedepuoli 
varmistanut





Couture eyes
lookbook

BY KARIM RAHMAN





Karim Rahmania inspiroivat leikkauksiltaan ja linjoiltaan 
tyylipuhtaat couture-asut, jotka ovat saavuttaneet kult-
tiaseman. Niiden innoittamana Karim on luonut kauden tär-
keimmät couture-lookit, joista huokuu ajaton eleganssi 
ja harkittu hienostuneisuus.

make-up artist L'Oréal Paris

Karim

Rahman
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Silkkiä



Kiiltoa, sileyttä, keveyttä

Verhoile ripsesi upeaan mustaan
L'Oréal Paris on kehittänyt ylellisen maskaramassan, joka on kuin intensiivisen 

mustaa silkkiä. Huippulaatuinen, ainutlaatuista silkkiä sisältävä 
koostumus tekee ripsistä täyteläisen tuuheat ja avartaa katsetta. 

Ripset ovat kuin syvän mustalla silkillä verhoillut. 

Kiehtova tuoksu viimeistelee kokonaisuuden
Pienintäkin yksityiskohtaa myöten harkittu Volume Million Lashes So Couture -maskara 

viimeistelee ripset säteilevän hienostuneiksi ja hurmaa kiehtovalla tuoksulla.

Kuin kaikkein hienointa

Silkkiä



ForYourInformation. 
Kevät tulee olemaan So Couture.
   Harja, joka on tarkka kuin 
ompelijattaren neula.   Karim Rahmanin 
Couture Look Book.   Kaikkein hienointa 
silkkiä. 

Lisätietoja:
PR- ja viestintäpäällikkö: Tarja Kuusela, puh. 09-4526 3292, sähköposti: tarja.kuusela@loreal.com
Kuluttajaneuvonta: puh. 075 758 000, sähköposti: neuvonta@loreal.com

L'Oréal Paris Volume Million Lashes 
So Couture -maskara musta

Suosituskuluttajahinta-arvio 19,50 euroa
Saatavilla maaliskuun lopulla 2014


