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IsaDora Bohemian Flair -syysmeikkikokoelmassa meikin pääpaino on huulissa 

 
IsaDoran syysmeikkikokoelma Bohemian Flair on saanut 

inspiraationsa boho chic -tyylin boheemeista sävyistä ja ylellisistä 

vintage-materiaaleista. Meikkilookin sävyjä ovat lämmin ruoste, 

pronssi, ruskean eri sävyt, tumma suklaa, murrettu vihreä ja 

violetti.  

Kokoelman pääpaino on huulissa: Uusi Lip Desire Sculpting 

Lipstick -huulipuna ja Lip Desire Sculpting Lipliner Waterproof -

huultenrajauskynä muotoilevat huulia ja tekevät niistä 

täyteläisemmän ja runsaamman näköiset. Lip sculpting -efektin 

luomiseksi huulet rajataan ensin vedenkestävällä 

huultenrajauskynällä. Huulet voi rajata myös hieman huulen rajan 

yli, jolloin huulista tulee entistä runsaamman näköiset. 

Huultenrajauskynän jälkeen huuliin levitetään huulipuna. 

Huulipunan ja huultenrajauskynän sävyt on nimetty samalla 

nimellä, eli jokaiseen huulipunasävyyn löytyy yhteen sopiva 

huultenrajauskynä.  

IsaDora Bohemian Flair -kokoelmaan kuuluvat seuraavat tuotteet: 

 

UUTUUS: Lip Desire Sculpting Lipstick, 3,3g, suositushinta 15,50 euroa 

Lip Desire Sculpting Lipstick on kosteuttava huulipuna, joka auttaa tekemään huulista virheettömän ja 

runsaamman näköiset. Runsaspigmenttinen sävy kestää huulilla pitkään, ja kermainen koostumus tuntuu 

huulilla kevyeltä, pehmeältä ja miellyttävältä. Erikoismuotoiltu kärki auttaa levittämään punan huulille 

tarkasti ja muotoilemaan huulia. Valkoisen liljan sipulista saatava uute ja kosteuttavat öljyt kosteuttavat ja 

pehmentävät huulia. Tuote on hajusteeton ja kliinisesti testattu.  

UUTUUS: Lip Desire Sculpting Lipliner Waterproof, 0,3 g, suositushinta 10,90 euroa  

Lip Desire Sculpting Lipliner Waterproof on monikäyttöinen huultenrajauskynä, jota voi käyttää kolmella 

tavalla: Lip Desire Sculpting Lipliner muotoilee huulia ja auttaa tekemään niistä runsaamman näköiset. 

Tuote myös rajaa huulet, auttaen samalla pitämään huulipunan paikoillaan ja pidentämään huulimeikin 

kestoa. Lisäksi tuotetta voi käyttää huulipunana myös sellaisenaan.  



 

 

Kermaisen mattapintainen koostumus liukuu vaivattomasti huulilla ja on helppo levittää joko 

huultenrajauskynäksi, huulten muotoilijaksi tai huulipunaksi. Vedenkestävä koostumus kestää huulilla 

pitkään. Tuote on hajusteeton ja kliinisesti testattu.  

Lip Desire Sculpting Lipstick -huulipunasta ja Lip Desire 

Sculpting Lipliner Waterproof -huultenrajauskynästä 

tulee syyskokoelmassa myyntiin kolme sävyä: 

 52 Praline (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 56 Rosewood (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 68 Rum Raisin (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 

Lisäksi sekä huulipunasta että huultenrajauskynästä 

tulee lokakuussa myyntiin seitsemän lisäsävyä: 

 

 50 Nude Blush (uutuus pysyvään 

valikoimaan) 

 54 Dusty Rose (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 58 Marsala (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 60 Berry Kiss (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 62 Flashy Fuchsia (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 64 True Red (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 66 Mulberry (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 

UUTUUS: Perfect Blush, 4,5 g, suositushinta 14,50 euroa 

Perfect Blush -poskipuna tuo kasvoille silkkisen pehmeää hehkua. Puuterimainen, samettinen koostumus 

levittyy hyvin iholle. Erittäin pitkäkestoinen koostumus tuo kasvoille runsaspigmenttisen sävyn. Perfect 

Blush -huulipunasta tulee syyskokoelmassa myyntiin kaksi sävyä, ja valikoima laajenee lokakuussa kahdella 

lisäsävyllä.  

 52 Pink Glow (uutuus pysyvään valikoimaan lokakuussa) 

 58 Soft Coral (uutuus pysyvään valikoimaan elo-syyskuussa) 

 62 Dusty Rose (uutuus pysyvään valikoimaan lokakuussa) 

 66 Bare Berry (uutuus pysyvään valikoimaan elo-syyskuussa) 



 

 

Wonder Nail -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 8,90 euroa 

 539 Soft Suede (kausisävy) 

 540 Purple Paisle (kausisävy) 

 541 Choco Chic (kausisävy) 

 

Volume Lash Styler Mascara, 9 ml, suositushinta 19,90 

euroa 

 30 Black (pysyvässä valikoimassa) 

 

Eye Shadow Quartet, 5 g, suositushinta 16,90 euroa 

 09 Vintage Velvet (kausisävy) 

 10 Soft Suede (uutuus pysyvään valikoimaan) 

 11 Bohemian (kausisävy) 

 

 

Brow Shaping Gel, 5,5 ml, suositushinta 12,70 euroa 

 

 61 Light Brown (pysyvässä valikoimassa) 

 62 Dark Brown (pysyvässä valikoimassa) 

 

Tuotetiedot 

Lip Desire Sculpting Lipstick, 3,3 g, suositushinta 15,50 euroa 

Lip Desire Sculpting Lipliner Waterproof, 0,3 g, suositushinta 10,90 euroa 

Brow Shaping Gel, 5,5 ml, suositushinta 12,70 euroa 

Perfect Blush, 4,5 g, suositushinta 14,50 euroa 

Wonder Nail -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 8,90 euroa 

Volume Lash Styler Mascara, 5 ml, suositushinta 19,90 euroa 

Eye Shadow Quartet, 5 g, suositushinta 16,90 euroa 

 

IsaDora Bohemian Flair -kokoelma tulee myyntiin elo-syyskuussa 2016.  

Lip Desire Sculpting Lipstick -huulipunan ja huultenrajauskynän sekä Perfect Blush -poskipunan lisäsävyt 

tulevat myyntiin lokakuussa.  



 

 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
 
Tuotekuvat, Bohemian Flair -syyskokoelma: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16817-idmfcflfbb&l=FI 

Tuotekuvat, lokakuussa myyntiin tulevat lisäsävyt: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16843-
cdeegdgjdj&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone 
  
 
IsaDora on Ruotsissa vuonna 1983 perustettu kosmetiikkabrändi, jolla on tänä päivänä myyntipisteitä noin 40 maassa. 
Laaja tuotevalikoima sisältää runsaasti erilaisia sävyjä, trendikkäitä meikkikokoelmia ja uutuuksia. IsaDoran kaikki 
tuotteet ovat hajusteettomia ja kliinisesti testattuja. www.isadora.fi 
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja 
kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota asiakkaillemme vain 
parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2015 oli 289,3 miljoonaa euroa, 
omavaraisuusaste 76,9 % ja henkilöstömäärä 524. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme 
sijaitsevat Suomessa tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi 
 
Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Heti, GreenCare, Korrek, Lasol, 
Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuotteet. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös 
monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel ja Sensai.  
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