
 

 

 

Lehdistötiedote maaliskuu 2014 

IsaDoralta uutuuksia meikkipohjaan ja pastellisävyjä kesäkynsiin 

IsaDora laajentaa valikoimaansa meikkipohjan uutuustuotteilla: Kahdessa eri sävyssä myytävä Color 

Correcting Concealer -peitepaletti peittää, korostaa ja neutraloi ihon sävyjä vastavärien avulla. Suosittu 

Undercover Face Primer -meikinpohjustustuote saa parin Eye Primer -luomivärinpohjustusvoiteesta.  

Sugar Nails -kynsilakkasarja täydentyy viidellä pehmeän pastellisella kausisävyllä. 

Meikinpohjustustuotteet ovat myynnissä välittömästi ja Sugar Nails Pastels -kynsilakat huhtikuussa.  

Color Correcting Concealer -peitepaletti  

Suositushinta € 21,90 

Myynnissä välittömästi 

Color Correcting Concealer -peitepaletti peittää, korostaa ja neutraloi ihon 

sävyjä vastavärien avulla. Vihreä neutraloi ihon punaisuutta ja keltainen 

häivyttää verisuonia ja tummia silmänalusia. Peiteväri tasoittaa ihon 

epätäydellisyyksiä, ja korostusväri tuo kasvoille valoa ja korostaa 

kasvonpiirteitä.  

Peitevärit ja neutraloivat värit sisältävät ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä 

suojaavaa kasvivoita sekä ihon ennenaikaista vanhenemista ja tulehduksia 

ehkäiseviä ainesosia. Korostusväri sisältää ihoa kosteuttavia ja pehmentäviä fytosteroleita sekä 

eksoottisista puista saatavaa kasvivoita, joka suojaa ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta.  

Color Correcting Concealer -peitepaletista on saatavilla kaksi eri sävyä: 

30 Anti-Redness 

32 Neutral 

 

Eye Primer -luomivärinpohjustusvoide 

Suositushinta € 11,90 

Myynnissä välittömästi 

 

Eye Primer -luomivärinpohjustusvoide lisää luomivärin 

pysyvyyttä ja estää värin kasaantumista juonteisiin. Pehmeä, 

valoa tuova vaikutus saa luomet näyttämään tasaisemmilta. 

Hygieenisen, 7 ml tuubipakkauksen pipettikärki helpottaa annostelua. Käyttö: Levitä paljaille, puhtaille 

luomille. Anna imeytyä hetki ennen luomivärin levittämistä.  

 

 



 

Sugar Nails Pastels Spring Candy -kynsilakat, kausisävyt 

Suositushinta € 9,20 

Myynnissä huhtikuussa 

Suosittu Sugar Nails -sarja täydentyy viidellä uudella, pehmeällä, kimaltavalla pastellisävyllä. Lakka jättää 

kynsille kiiltävän ja hieman epätasaisen pinnan, joka kuivuessaan muuttuu kauniin mattapintaiseksi. 

Pitkäkestoinen lakka kestää kynsissä siistin näköisenä jopa 7 päivää.  

Sarja täydentyy huhtikuussa viidellä kausisävyllä: 

131 Lemon Soda  

132 Peach Nectar  

133 Macaron  

134 Bon Bon 

135 Cotton Candy  

 

 

 

 

Tiny Nail Design -blogin Anniina Lahden vinkit kevään ja kesän trendikkäimpiin kynsiin: 

1. Käytä koristelussa luovuutta. Mitä hullummat ideat, sitä kauniimmat kynnet! 

2. Kesän suurimpia trendejä ovat erilaiset tekstuuripinnat, valkoisen yhdistäminen sateenkaaren 

väreihin tai erilaisiin koristeluihin, liukuvärjäykset, teippaukset sekä skittlette-lakkaukset, joissa 

kaksi tai kolme kynttä on koristeltu samalla tavalla, muut kynnet eri tavalla. Lakkauksessa voi myös 

olla kaksi paria samanlaisia kynsiä, ja yksi kynsi on erilainen. 

3. Yhdistele lakkauksissa erilaisia pintoja: kiiltävän pariksi sopii matta ja sileän kanssa rouhea.  

4. Liukuvärjäysten pohjalla kannattaa käyttää liukuvärjäyksen vaaleinta sävyä tai valkoista lakkaa. 

Etenkin neonvärisissä liukuvärjäyksissä valkoinen tuo värit kunnolla esiin.  

5. Teippauksia tehdessä kannattaa huolehtia, että alla oleva lakka on täysin kuiva, muuten teippi vie 

lakan mennessään.  

6. Käsinmaalaukset kannattaa tehdä kynsiin mahdollisimman ohuella ja pitkällä siveltimellä. Näin 

saadaan kaikkein tarkinta ja siisteintä jälkeä. Muista putsata sivellintä koristeluiden välissä.  

7. Erilliset kynsikoristeet voi kiinnittää päällyslakan tai kynsiliiman avulla.  

8. Lisää lakkausten ja -koristeluiden päälle aina päällyslakka, jotta kynnet pysyvät kauniina 

mahdollisimman pitkään.  

 

 

 

 



 

Yhteystiedot  

BERNER OY, kulutustavarat‐osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
 
Kuvausnäytteet: 
Maria Ovaskainen, puh. 020 791 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10356-khmejhckgh&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 
http://news.cision.com/fi/berner-oy 
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