
Lehdistötiedote kesäkuu 2016 

 

 

Kymmenen vuoden tutkimustyön jälkeen Clarins tuo markkinoille kolme ihon 

toimintoja aktivoivaa tehotiivistettä, Energy, Repair ja Detox. 

Näitä kolmea tehotiivistettä sekoitetaan muutama tippa käytettävään 

hoitovoiteeseen, kun halutaan aktivoida ja parantaa ihon sen hetkistä kuntoa. 

Tehotiivisteitä on kolme: 

 

 

BOOSTER ENERGY, joka virkistää ja kirkastaa 

väsynyttä ihoa. 

 

BOOSTER REPAIR, joka vahvistaa ihoa, vähentää 

ihon punotusta ja karheaa, kiristävää tunnetta 

iholla. 

 

BOOSTER DETOX, joka kirkastaa harmaata, 

elotonta ihoa ja antaa sille kauniin hehkun.  

 

 

BOOSTER ENERGY 

Ginseng-uutetta sisältävä tehotiiviste, joka: 

• tasapainottaa ihon toimintoja ja tuo sille sen tarvitsemaa energiaa. 

• vähentää väsymyksen merkkejä. 

• kirkastaa ihon väriä. 

Kaikki ihosolut tarvitsevat toimiakseen energiaa. Tämän päivän kiireinen elämäntyyli vähentää solujen 

energian saantia, jolloin niiden aineenvaihdunta hidastuu, väsymyksen merkit tulevat näkyviin ja iho 

menettää nuorekasta hehkuaan.  

Kun hoitovoiteeseen lisätään muutama tippa Booster Energy -tehotiivistettä, ihon energian saanti 

lisääntyy 22 %. 

Testitulokset 

Ensimmäisen viikon jälkeen: 

Iho toimi aiempaa tasapainoisemmin 81 % 

Iho oli aiempaa hehkuvampi 80 % 

Neljän viikon käytön jälkeen: 

Kasvonpiirteet näyttivät levänneiltä 82 % 

Iho näytti elinvoimaiselta 81 % 



BOOSTER REPAIR 

Erityisesti herkälle ja herkistyneelle iholle sopiva, ihoa vahvistavaa ja rauhoittavaa mimosa tenuiflora  

-uutetta sisältävä tehotiiviste, joka: 

• vähentää karheaa, kiristävää tunnetta iholla. 

• tukee ihon vaurioita korjaavaa vaikutusta. 

• rauhoittaa ihon punoitusta. 

Yksi ihon tehtävistä on suojamuurina toimiminen. Ulkopuoliset ärsytystekijät, kuten UV-säteily, kylmä, 

kalkkipitoinen vesi jne. heikentävät tätä suojamuuria. Iho ohenee, sen kosteudensitomiskyky heikkenee 

ja iho herkistyy. Iho tuntuu kiristävältä ja karhealta, iho punottaa. Ihon vastustuskyky on heikentynyt. 

Kun hoitovoiteeseen lisätään muutama tippa Booster Repair -tehotiivistettä, epidermis vahvistuu 113 %. 

Testitulokset 

Ensimmäisen viikon jälkeen: 

Ihon vastustuskyky ulkoisia ärsytystekijöitä kohtaan parani 81 % 

Iho tuntui miellyttävältä 87 % 

Neljän viikon käytön jälkeen: 

Iho vahvistui ja sen vastustuskyky parani 81 % 

Ihoärsytykset rauhoittuivat 83 % 

BOOSTER DETOX 

Erityisesti harmaan ja elottoman näköiselle iholle tarkoitettu tehotiiviste, joka sisältää vihreän kahvin 

uutetta.  

Vihreän kahvin uute on tunnettu kuona-aineita poistavasta vaikutuksestaan ja se: 

• kirkastaa ja virkistää harmaata, elottoman näköistä ihoa. 

• poistaa kuona-aineita ihosta ja palauttaa iholle sen nuorekasta täyteläisyyttä. 

Iholla on kyky poistaa siihen kertyneitä kuona-aineita, mutta liiallinen tupakointi, tavallista suurempi 

määrä ilmansaasteita jne. sekoittavat tämän puhdistussysteemin. Ihoon alkaa kertyä liikaa kuona-

aineita. Tämän seurauksena iho menettää hehkuaan ja muuttuu harmaan ja elottoman näköiseksi.  

Kun hoitovoiteeseen lisätään muutama tippa Booster Detox -tehotiivistettä, vähenee hapettuneiden 

yhdisteiden määrä ihossa 31%. 

Testitulokset 

Ensimmäisen viikon jälkeen. 

• Iho näytti aiempaa raikkaammalta 81 % 

• Ihon pinta näytti aiempaa sileämmältä 83 % 

Neljän viikon jälkeen: 

• Kuona-aineiden määrä ihossa oli vähentynyt 84 % 

• Iho näytti aiempaa nuorekkaammalta ja virkeämmältä 86 % 

Käyttö: 

Kämmenkuopassa sekoitetaan 3-5 tippaa tehotiivistettä omalle ihotyypille parhaiten sopivaan voiteeseen 

tai naamioon. Ihon kunnosta riippuen tehotiivistettä voi käyttää kertaluonteisesti, viikon ajan tai 

kuukauden ajan.  

BOOSTER Energy, Repair ja Detox, tippapullo 15 ml, suositushinta 39,00 euroa. 

Clarinsin BOOSTER-tehotiivisteet tulevat myyntiin syyskuussa 2016. 

  



Tuotekuvat: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16805-igkcmcehma&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme: 

https://www.berner.fi/kategoria/branditiedotteet-kuluttajatuotteet/ 

Yhteystiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi  

 


