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IsaDora Chrome Nails -kokoelma tuo kynsiin peilin lailla kiiltävän kromiefektin 

IsaDora Chrome Nails -kynsikokoelma tuo kynsiin krominhohtoisen ja peilimäisen kiiltävän lakkauksen. 

Metallinhohtoinen manikyyri syntyy kolmessa vaiheessa: ensin kynsille levitetään Wonder Nail -värilakkaa 

halutussa sävyssä. Sen jälkeen kynsiin hierotaan Chrome Nails -kynsipuuterin avulla krominhohtoinen, 

peilimäinen pinta. Lakkaus viimeistellään Chrome Nails Fixing Top Coat -kromipäällyslakalla, joka auttaa 

kromiefektiä kestämään kynsillä pidempään, korostaa kromiefektiä ja tuo kynsiin metallinhohtoista kiiltoa.  

IsaDora Chrome Nails -kokoelma sisältää kaiken tarvittavan 

näyttävän kromilakkauksen tekemiseen: 

Chrome Nails -kokoelmaan kuuluu neljä Wonder Nail -

kynsilakan kausisävyä. Kromilakkauksen alle voi levittää mitä 

tahansa värilakkaa. 

 528 Papaya, kausisävy 

 649 Glamour White, kausisävy   

 715 Pink Lemonade, kausisävy 

 757 Scuba Blue, kausisävy 
 

Chrome Nails -kynsipuuteri 110 Mirror Silver on erittäin 

hienojakoinen ja runsaspigmenttinen jauhe, joka levittyy 

kynnelle ohueksi ja tasaiseksi kerrokseksi. Kun puuteria 

hierotaan hellävaraisesti kynnelle kuivuneen värilakan päälle, 

kynnen pintaan jää peilimäisen kiiltävä, metallinhohtoinen lopputulos.  

Chrome Nails Fixing Top Coat -kromipäällyslakka auttaa kromiefektiä kestämään kynsillä pidempään, 

korostaa kromiefektiä ja luo kynsille niiden metallinhohtoisen kiillon. Ilman kromipäällyslakkaa puuteri 

lähtee pois kynsistä, ja tavallinen päällyslakka ei suojaa kynsien metallinhohtoista lopputulosta.  

 

 

 

 

 



 

 

Näin luot kromilakkauksen: 

1. Levitä kynsille yksi kerros IsaDora Wonder Nail -värilakkaa. Anna lakan kuivua vähintään kaksi 

minuuttia.  

2. Kaada pieni määrä Chrome Nails -kynsipuuteria rasian kanteen. Jauhe on erittäin tiivistä ja 

runsaspigmenttistä, eli pieni määrä riittää pitkälle. Kasta sormenpää jauheessa ja hiero 

hellävaraisesti kynsiin, kunnes kynsiin tulee kiiltävä, peilimäinen pinta.  

3. Levitä kynsille yksi kerros IsaDora Chrome Nails Fixing Top Coat -kromipäällyslakkaa, joka suojaa 

kromiefektiä ja saa sen kestämään kynsissä. Kromipäällyslakka kuivuu missä tahansa valossa, uv-

lamppua ei tarvita. Chrome Nail -kynsipuuteria on käytettävä yhdessä Chrome Nails Fixing Top Coat 

-päällyslakan kanssa, jotta kromiviimeistelystä tulee kestävä.  

4. Päällyslakan kuivettua ylimääräinen glitter on helppo pestä käsistä vedellä. 

5. Lakkaus on helppo poistaa tavallisella kynsilakanpoistoaineella. 

 

Tuotetiedot 

 

Chrome Nails -kynsipuuteri, 110 Mirror Silver, suositushinta 9,90 euroa, kausituote 

Chrome Nails Fixing Top Coat -kromipäällyslakka, 6 ml, suositushinta 9,90 euroa, kausituote 

Wonder Nail -kynsilakka, 6 ml, 8,90 euroa, neljä kausisävyä 

Uutuudet tulevat myyntiin huhti-toukokuussa 2017. 

 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

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