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IsaDoran syysmeikkikokoelma Autumn Legends tuo kasvoille lämpöä ja 

hehkua 

IsaDora Autumn Legends -meikkikokoelman uutuuksia ovat Blush & Glow Draping Wheel  

-poskipunapaletti, joka auttaa muotoilemaan ja korostamaan kasvoja poskipunalla, sekä nestemäinen, 

runsaspigmenttinen Liquid Lip Cream -huulipuna. Syysmeikkikokoelma tulee myyntiin elo-syyskuussa 

2017.  

IsaDora Autumn Legends -meikkikokoelman pääosassa ovat punaisen eri 

sävyt tummanpunaisesta ja ruosteenpunaisesta marjanpunaiseen ja 

viininpunaiseen. Lisäksi kasvoilla on lämmintä nudea, vanhaa roosaa ja 

utuista harmaata.  

Autumn Legends -meikkikokoelma on saanut inspiraationsa 70- ja 80-

luvuista sekä ylellisistä materiaaleista sametista, silkistä ja sifongista.  

 

Uutuus: IsaDora Blush & Glow Draping Wheel, 18 g, suositushinta 

29,90 euroa 

Autumn Legends -meikissä kasvoja korostetaan ja muotoillaan draping-

tekniikalla eli poskipunaa apuna käyttäen. IsaDora Blush & Glow 

Draping Wheel yhdistää samaan palettiin neljä puuterimaista helmiäis- 

ja mattaposkipunasävyä sekä yhden korostussävyn, joilla on helppo 

luoda kasvoille pehmeää ja kuulasta hehkua ja joko luonnollinen tai 

näyttävä lopputulos. Runsaspigmenttinen, pitkäkestoinen koostumus 

tuntuu kasvoilla pehmeältä ja on helppo häivyttää kasvoille. Sävyjä voi 

käyttää sekä poskipunana että luomivärinä, ja niitä voi käyttää yksin tai 

sekoittamalla itselle sopiva sävy.  

Käyttö: Muotoile kasvoja tummemmilla poskipunasävyillä: levitä 

poskipunaa poskipään alapuolelle ja häivytä ylöspäin kohti korvia ja 

ohimoita. Levitä vaaleampia poskipunasävyjä poskipäiden mukaisesti ja 

häivytä ylöspäin kohti ohimoita. Korosta kasvojen korkeimpia kohtia 

korostussävyllä.  

 Blush & Glow Draping Wheel 55 Peachy Rose Pop, kausituote 
 

 

 

 



Uutuus: IsaDora Liquid Lip Cream -huulipuna, 3,5 ml, suositushinta 13,90 

euroa 

IsaDora Liquid Lip Cream on kevyt, kermaisen täyteläinen huulipuna, jossa 

yhdistyvät huulikiillon keveys ja huulipunan runsaspigmenttinen väri. Pehmeä 

koostumus liukuu vaivatta huulilla, ja tuntuu huulilla miellyttävältä. Huulipuna 

sisältää kosteuttavaa glyseriiniä ja ihoa hoitavaa, antioksidanttista E-

vitamiinia.  

Liquid Lip Cream -huulipunasta tulee Autumn Legends -

syysmeikkikokoelmassa myyntiin neljä sävyä. Sävyvalikoima täydentyy 

myöhemmin syksyllä seitsemällä lisäsävyllä.   

 06 Berry Brown, pysyvään valikoimaan 

 14 Loving Red, pysyvään valikoimaan 

 17 Red Legend, kausisävy 

 18 Brunette, pysyvään valikoimaan  
 

Autumn Legends -syysmeikkikokoelmaan kuuluvat lisäksi seuraavat 

tuotteet: 

 

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

 12 Smoky Velvets, kausisävy 

 13 Autumn Legends, kausisävy 

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

 28 Bare Beige, uutuus pysyvään valikoimaan 

 73 Vintage Rose, kausisävy 
 

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

 28 Bare Beige, uutuus pysyvään valikoimaan 

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

 560 Vintage Rose, kausisävy 

 561 Red Legend, kausisävy 

 562 Ruby Velvet, kausisävy 
 

Tuotetiedot 

IsaDora Autumn Legends -meikkikokoelma tulee myyntiin elo-syyskuussa 

2017.  

 

IsaDora Blush & Glow Draping Wheel, 18 g, suositushinta 29,90 euroa 

IsaDora Liquid Lip Cream -huulipuna, 3,5 ml, suositushinta 13,90 euroa 

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

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



IsaDora Sculpting Lipliner Waterproof, 0,3 g, suositushinta 10,90 euroa 

IsaDora 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/c-g2_pRngsNW 
 
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 brändit 
ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Me Bernerillä tuotamme ja maahantuomme tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten 
arkeen lisää hyvinvointia, ja jotka on tuotettu kaikin puolin kestävällä tavalla. Konsernimme liikevaihto vuonna 2016 oli 314,4 
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 546. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, 
tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi. 
 
Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Oxygenol, GreenCare, Korrek, Lasol, Nokian 
Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe. 
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