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IsaDora 3in1 Face Mist pohjustaa ja kiinnittää meikin  

– Make-up Blender Sponge -meikkisieni auttaa luomaan virheettömän 

kasvomeikin 

IsaDora 3in1 Face Mist yhdistää samaan suihkeeseen kolme tuotetta: suihketta voi 

käyttää meikinpohjustussuihkeena, meikinkiinnityssuihkeena ja ihoa kosteuttavana 

suihkeena. Käytettäessä meikinpohjustussuihkeena Face Mist tasoittaa ihoa ja 

auttaa meikkivoidetta pysymään siistinä pidempään. Meikin päälle suihkautettuna 

Face Mist kiinnittää meikin paikoilleen ja auttaa ihoa näyttämään virheettömältä ja 

kirkkaalta koko päivän ajan. Suihketta voi myös käyttää päivän mittaan tai 

esimerkiksi lentomatkoilla, jolloin suihke kosteuttaa ihoa ja saa ihon tuntumaan 

raikkaalta. Tuote sopii kaikille ihotyypeille. 

Hoitavat ja energisoivat ainesosat auttavat ihoa tuntumaan kosteutetulta, raikkaalta 

ja luonnollisen hehkuvalta. Auringonkukkaöljy, glyseriini ja risiiniöljy hoitavat, 

pehmentävät ja kosteuttavat ihoa. Rosmariiniuute ja granaattiomenauute toimivat 

antioksidantteina ja suojelevat ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta. 

Pohjanruusujuuriuute auttaa vähentämään väsymyksen merkkejä iholla ja suojelee 

ihoa ympäristön haittavaikutuksilta.  

IsaDora Make-up Blender Sponge on monikäyttöinen meikkisieni, joka auttaa 

luomaan virheettömän meikkipohjan. Meikkisientä voi käyttää kaikkien 

kasvomeikkituotteiden kanssa, ja se sopii niin nestemäisen, voidemaisen kuin 

puuterimaisenkin tuotteen levitykseen. Sieni tuntuu iholla pehmeältä, ja sienen 

kapean kärjen ansiosta meikkituotetta on helppo levittää tarkasti myös pienelle 

alueelle.  Valmistusmateriaali ehkäisee meikkituotteen imeytymistä sieneen, 

jolloin tuotetta ei mene hukkaan.  

Make-up Blender Sponge -meikkisientä voi käyttää kuivana, jolloin 

lopputulos on peittävämpi, tai kosteana, jolloin lopputulos on 

luonnollinen ja läpikuultava. Meikkisieni kosteutetaan vedellä ja 

ylimääräinen vesi puristetaan pois, jolloin sieni on valmis käytettäväksi.   

Meikkisieni on helppo puhdistaa miedolla saippualla ja lämpimällä 

vedellä.   

 

 



 

 

Tuotetiedot 

 

IsaDora 3in1 Face Mist, 100 ml, suositushinta 13,50 euroa, tulee myyntiin huhtikuussa 2017 ja jää pysyvään 

valikoimaan.  

IsaDora Make-up Blender Sponge, suositushinta 8,90 euroa, tulee myyntiin huhtikuussa 2017 ja jää 

pysyvään valikoimaan.  

 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/l/6ZkftxnQC6bB 
 
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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