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HERBINAN KEVÄTUUTUUDET  
HIUSTEN HOITOON JA MUOTOILUUN 
 
Herbina Sensitive -hiustenhoitosarja uudistuu. Uudet 
Mustikkamaito-tuotteet kosteuttavat ja hoitavat 
hiukset hurmaavan pehmeiksi. Herbina Sensitive 
Hajusteeton kuivashampoo sopii myös 
hajusteallergisille. Herbina Volume Letitys- ja 
rakennesuihkeella saa aikaan kesän hauskimmat 
kampaukset. 
 
Uudet Sensitive -hiustenhoitotuotteet tuovat mieleen 
loppukesän raukeat iltapäivät mummolan kuistilla, makeaa 
mustikkamaitoa siemaillen. Herbina Sensitive 
Mustikkamaito -hiustenhoitotuotteet hellivät aisteja 
tuoksullaan ja hiuksia kosteuttavilla ja hoitavilla 
ainesosillaan. Ne sisältävät kotimaista 
mustikansiemenöljyä ja kaurauutetta. 
 
Herbina Sensitive Hajusteeton kuivashampoo on 
raikastava vaihtoehto sellaisille kuivashampoon ystäville, 
jotka eivät toivo tuotteeseensa tuoksua. Hajusteeton 
kuivashampoo tuuheuttaa hiuksia ja antaa kampaukselle 
hyvän pohjan. Tuote myös poistaa hiuspohjan ja hiusten 
rasvaisuutta tehokkaasti. 
 
Herbina Volume Letitys- ja rakennesuihke tuo rentoihin 
kampauksiin tarvittavaa rakennetta ja tuuheutta. Nimensä 
mukaisesti tuote sopii erinomaisesti lettikampauksiin. 
Suomalaisten hennot ja liukkaat hiukset on usein vaikea 
letittää hyvin pysyväksi kampaukseksi. Letitys- ja 
rakennesuihke antaa hiuksille pitoa ja käsiteltävyyttä, jolloin 
trendikkäät lettikampauksetkin pysyvät mainiosti. Tällä 
suihkeella syntyy myös huoleton surffitukka – suihkauta, 
rutistele ja pöyhi hiuksia hieman, ja kampaus on valmis. 
Karviais-, lehmus- ja mallasuutetta sisältävä Letitys- ja 
rakennesuihke suojaa hiuksia ja niiden väriä auringossa. 
Surffitukka säilyy siis hyvässä kunnossa läpi kesän. 
  
 
 
 



	  

Tuotteet 
Herbina Sensitive Mustikkamaito -shampoo, 400 ml, hinta n. 3,50 euroa 
Herbina Sensitive Mustikkamaito -balsam, 200 ml, hinta n. 2,90 euroa 
Herbina Sensitive Hajusteeton kuivashampoo, 200 ml, hinta n. 5 euroa 
Herbina Volume Letitys- ja rakennesuihke, 150 ml, hinta n. 5 euroa 
 
 
Lisätietoja 
Anna Hyttinen, viestintä, puh. 0207 91 4461, anna.hyttinen@berner.fi 
Elina Seppänen, tuoteryhmäpäällikkö, puh. 0207 91 4292, elina.seppanen@berner.fi 
 
Tuotekuvat 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10406-igkcjhdcae&l=FI  
 
Kuluttajatiedustelut 
Berner Oy, puh. 0207 91 00 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: www.cisionwire.fi/berner-oy  
Lisätietoja edustamistamme tuotesarjoista: www.berner.fi/kulutustavarat 
 
Katso myös: 
http://www.herbina.fi/ 
http://www.isadora.com/fi/ 
http://fi.rimmellondon.com/ 
 
	  

	  
	  
Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut kansainväliset 
kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja 
Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten 
Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, Philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. 
Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-
lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi/kulutustavarat  
	  


