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RITA ORA COLOUR RUSH LIP & NAIL COLLECTION 
Rita Oran suunnittelema huulipuna- ja kynsilakkakokoelma 

kevääksi ja kesäksi 2014  
 

Valmiina värien ilotulitukseen. Colour Rush Lip & Nail  
-huulipuna- ja kynsilakkakokoelma koostuu rohkeista, 
näyttävistä, energisistä väreistä, jotka kuvaavat täydellisesti 
Rita Oran värikästä persoonaa. 

Värikkyyttä ja lisää näyttävyyttä kynsiin uusilla 60 Seconds 
Colour Rush Nail Polish  -kynsilakkasävyillä. Kuusi 
kynsilakkasävyä, jotka jakautuvat kolmeen lämpimään ja 
kolmeen kylmään värisävyyn. Rimmelin 60 Seconds -
kynsilakka antaa peittävän lopputuloksen jo yhdellä 
levityskerralla ja lisäksi se kuivuu nopeasti. Kevään kuusi uutta 
sävyä ovat Rita Oran suunnittelemia ja hän on myös antanut 

sävyille nimet. Omat lempisävynsä voi valita seuraavista: Lose your lingerie 203 (viileä 
pinkin sävy), Midnight Rendezvous 613 (tumma liila), Breakfast in Bed 873 
(jäänvihreä), Don’t Be Shy 323 (fuksia) ja Do Not Disturb 863 (tummanvihreä). 
Kokoelman kruunaa Rita Oran oma lempisävy White Hot Love 703, valkoinen 
kynsilakkasävy, jossa on mukana näyttävää helmiäistä. Rita Oran -lakkakokoelman 
lakkapullojen korkkeja koristaa pop-taiteesta inspiraationsa saanut Rita Ora -postimerkin 
kuva. 

Huulet varastavat pääosan Lasting Finish Colour Rush Intense Colour Balm  
-huulipunakynän avulla. Kynän muotoillun kärjen avulla huulipuna levittyy helposti ja 
tarkkarajaisesti huuliin. Lasting Finish Colour Rush -huulipunakynä kosteuttaa tehokkaasti 
huulia ja antaa niille täyteläisen, hyvin pysyvän värin. Kokoelmaan kuuluu kuusi sävyä, joista 
yksi kevään kuumimmista on Ritan oma suosikkipunainen The Redder The Better 500. 
Muita sävyjä ovat: Give Me A Cuddle 100 (lämmin pinkin sävy), Make Me Blush 110 
(viileäpinkki), Rumour Has It 220 (viininpunainen), On Fire 600 (lämmin punainen), 
Drive Me Nude 710 (beige). 

”Rimmelin kanssa oli todella mukavaa ja hauskaa tehdä yhteistyötä”, sanoo Rita Ora. 
”Uskon, että meitä inspiroivat samat asiat, muoti, värit, musiikki, tyyli, elämä sinänsä ja 
erityisesti Lontoo. Toivon, että Rimmel-tytöt kaikkialla maailmassa pitävät näistä väreistä 
yhtä paljon kuin minä.” 



Rita Oran huulipuna- ja kynsilakkakokoelman tuotteet tulevat myyntiin huhti-toukokuussa 
2014. 

HINNAT: 
 
60 Seconds Colour Rush Nail Polish -kynsilakan suositushinta on 5,55, euroa. 
 
Lasting Finish Colour Rush Intense Colour Balm -huulipunakynän suositushinta  
on 8,60 euroa. 
 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10032-fcegkkdhal&l=FI 
 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 
http://news.cision.com/fi/berner-oy 
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Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
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