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IsaDora Blue Bliss -kesämeikkikokoelman painopiste on näyttävä, sininen 

silmämeikki 

IsaDora Blue Bliss -kesämeikkikokoelma on saanut 

inspiraationsa Kalifornian auringosta, iloisesta 

festarityylistä ja romanttisista lettikampauksista. 

Meikkikokoelman näyttävissä ja raikkaissa väreissä 

yhdistyvät rohkea asenne ja iloinen, leikittelevä tyyli.  

Blue Bliss -meikkikokoelman painopiste on silmissä: 

rajauksissa ja ripsissä on sähkönsinistä, turkoosia ja 

violettia. Sinistä ripsiväriä voi harjata kaikkialle ripsiin tai 

tehosteeksi vain ripsien kärkeen. Hehkuvan pronssinen 

poskipuna korostaa kesän rusketusta. Huulilla on korallin 

ja pinkin sävyjä, joko hennon läpikuultavana tai 

intensiivisenä ja mattapintaisena.  

Kesämeikkikokoelma tulee myyntiin huhti-toukokuussa 

2017, ja siihen kuuluvat seuraavat tuotteet:  

 

Grand Volume Lash Styler -ripsiväri, 9 ml, 

suositushinta 21,90 euroa 

 40 Black, pysyvässä valikoimassa 
 
Grand Volume Lash Color -ripsiväri, 9 ml, 

suositushinta 21,90 euroa 

 41 Blue Bliss, kausisävy 

 42 Aquatic, kausisävy 
 
 
 
 
 
 



 

 

Perfect Contour Kajal Waterproof, 1,2 g, suositushinta 10,90 euroa  

Silmänrajauskynän pehmeä koostumus liukuu vaivattomasti luomella. 

Intensiivinen, erittäin pitkäkestoinen väri. Kynää voi käyttää myös kajal-

kynänä silmän sisärajauksissa.  

 37 Blue Bliss, kausisävy 

 38 Aquatic, kausisävy 

 42 Lavender, kausisävy 

 60 Black, kausisävy 

 62 Tropical Blue, kausisävy 

 63 Tropical Green, kausisävy 
 
 
 
Twist-up Lip Balm SPF 15, 3,5 g, suositushinta 14,50 euroa 
 
Twist-up Lip Balm -huulivoiteen kosteuttavat luonnonöljyt hoitavat ja 

hemmottelevat huulia. Aurinkosuojakerroin SPF 15 

suojaa huulia auringon säteiltä. Pysyvään valikoimaan 

kuuluvan kirkkaan huulivoiteen lisäksi 

kesäkokoelmassa on neljä huulia kevyesti sävyttävää 

huulivoidetta.  

 90 Clear, pysyvässä valikoimassa 

 80 Sheer Melon, kausisävy 

 81 Sheer Cherry, kausisävy 

 82 Sheer Raspberry, kausisävy 

 83 Sheer Strawberry, kausisävy 
 
 
Ultra Matt Liquid Lipstick, 7 ml, suositushinta 13,90 

euroa 

Ultra Matt Liquid Lipstick on nestemäinen 

mattahuulipuna, jossa yhdistyvät huulikiillon keveys 

ja huulipunan runsaspigmenttinen, intensiivinen väri. 

Huulista tulee virheettömän, runsaan ja huolellisesti 

muotoillun näköiset. Erittäin pitkäkestoinen 

koostumus ei tahraa, ja kevyt koostumus tuntuu 

huulilla miellyttävältä. Huulipuna on helppo levittää 

erikoismuotoillulla applikaattorilla, joka helpottaa 

myös huulien muotoilua. 

 21 Orange Pop, kausisävy 

 22 Coral Cocktail, kausisävy 

 23 Pink Play, kausisävy 
 
 



 

 

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

 516 Regatta, kausisävy 

 558 Turquoise Bliss, kausisävy 

 559 Sparkling Sand, kausisävy  
 
Perfect Blush -poskipuna, 4,5 g, suositushinta 14,50 euroa 
 

 68 Bronze Glow, kausisävy 

 

Tuotetiedot  

IsaDora Blue Bliss -kesämeikkikokoelma tulee myyntiin huhti-

toukokuussa 2017.  

 

Grand Volume Lash Styler -ripsiväri, 9 ml, suositushinta 21,90 euroa 

Grand Volume Lash Color -ripsiväri, 9 ml, suositushinta 21,90 euroa 

Perfect Contour Kajal Waterproof, 1,2 g, suositushinta 10,90 euroa 

Twist-up Lip Balm SPF 15, 3,5 g, suositushinta 14,50 euroa 

Ultra Matt Liquid Lipstick, 7 ml, suositushinta 13,90 euroa 

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

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

 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/l/tHFxR-sZS9R5 
 
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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