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LADYLIKE-syysmeikki 2014 

Ei kimmellystä, ei kimalletta. Yksi syksyn päätrendeistä on mattapintaisuus. 

Luonnolliset beigen ja ruskean sävyt kuuluvat syksyn väripalettiin. 

Mattapintaisuus näkyy erityisesti luomiväreissä. Syksyn meikin yhteydessä 

Clarins esittelee Ombre Matte -luomivärinsä. Niissä on uudentyyppinen 

voidepuuterikoostumus ja ne jättävät matan lopputuloksen.  Utuinen smoky 

eyes -silmämeikki tekee paluun, samoin kajal-rajaus ylä- ja alaluomella. Iho, 

silmät ja huulet muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, ja meikin yleisilme 

on tyylikkään hienostunut – hyvin Ladylike. 

 

Clarinsin Ladylike-meikkiin kuuluvat tuotteet: 

Kasvojen iholle: 

Blush Prodige -poskipuna  Instant Light Brush-On Perfector -valokynä 

Uusi sävy: Tawny pink  07  Valikoimassa 

   

Silmämeikki: 

Ombre Matte -luomiväri 

Uutuustuote 

 

  



Instant Light Eye Perfect Eyes &  Eye Quartet Mineral Palette 

Perfecting Base Brows Palette  Uusi sävy 

Uutuus  Uudistunut tuote   

 

  

 

 

 

 

Be Long Mascara 3 Dot Liner -rajausväri 

Valikoimassa  Kausisävy  

 

 

 

 

 

 

 

Huulet: 

Rouge Eclat -huulipuna 

Kuusi uutta sävyä 

 

  



Ombre Matte -luomiväri, UUTUUS 

Ombre Matte -luomivärissä on miellyttävän tuntuinen, uuden teknologian avulla 

aikaansaatu voidepuuterikoostumus.  Se tuntuu kosketettaessa pehmeältä, 

kevyeltä voiteelta, mutta muuttuu levitettäessä puuterimaiseksi luomiväriksi, joka 

levittyessään ikään kuin sulaa luomelle muodostaen tasaisen, kauniin, 

mattapintaisen lopputuloksen. Ombre Matte -luomivärissä yhdistyy voidemaisen 

tuotteen helppo ja tasainen levittyvyys puuterimaisen tuotteen 

hienojakoisuuteen ja pysyvyyteen. Luomivärin koostumuksesta johtuen sekä sen 

levittäminen että rajojen häivyttäminen on helppoa. Koostumus mahdollistaa 

myös luomivärin kerrostamisen.  Luomivärin sisältämät valoa heijastavat soft 

focus -pigmentit antavat värisävyille syvyyttä ja hehkua. Niiden sisältämä 

bambupuuteri puolestaan imee itseensä ihotalia ja pitää siten silmäluomet 

mattapintaisina ja luomivärin siistin ja muuttumattoman näköisenä koko päivän 

ajan. Luomivärin sävyvalikoimaan kuuluu 5 mattapintaista, täyteläistä kaikille sopivaa sävyä ja yksi 

kimmeltävä, helmiäishohtoinen harmaan sävy. 

Ombre Matte -luomiväri 7 g, suositushinta 22,15 euroa. 

UUDENLAINEN SMOKY EYES 

Syksyn näytöksissä näkyi perinteistä smoky eyes -silmämeikkiä hillitympi ja vaaleampi versio, jonka jujuna 

oli matta luomiväri. Silmämeikin teko aloitetaan rajaamalla silmät pehmeällä kynällä ja pehmittämällä 

rajaus. Tämän jälkeen valitaan kaksi mattasävyistä luomiväriä. Päivämeikissä sävyt voivat olla vaaleampia ja 

iltameikissä tummempia. 

 

Soft Smoky -päivämeikki 

Liikkuvalle luomelle levitetään vaaleaa luomiväriä, sävy Nude pink 02. 

Tummempaa sävyä, Taupe 03, levitetään kynärajauksen tapaan alaluomelle.  

Väri häivytetään kohti silmän ulkonurkkaa. 

 

Rock’n roll smoky -iltameikki 

Luomen liikkuvalle osalle levitetään keskiruskeaa sävyä Rosewood 04.  

Alaluomelle levitetään kynärajauksen tapaan tumma sävyä Earth 06.  

Väri häivytetään kohti silmän ulkonurkkaa. 

 

 

 

 

  



Instant Light Eye Perfecting Base -silmämeikinpohjustusvoide 

Instant Light Eye Perfecting Base tasoittaa luomen pintaa, hoitaa ja suojaa luomen ihoa sekä 

lisää silmämeikin kestoa. Silmämeikinpohjustusvoide sisältää valoa heijastavia tekijöitä, 

jotka kirkastavat katsetta. Uudistunut tuote on pakattu muovituubiin, jonka kapea kärkiosa 

helpottaa tuotteen annostelua.  Instant Light Eye Perfecting Base on sekä meikkituote että 

ihoa hoitava tuote. Sen sisältämät kaurasokerit kiinteyttävät ja tasoittavat luomen pintaa 

muodostaen näin hyvän pohjan silmämeikille. 3D-pigmentit heijastavat valoa ja kirkastavat 

sekä raikastavat silmänseutua. Mattapintaiset puuterihiukkaset lisäävät silmämeikin kestoa. 

Instant Light Eye Perfecting Base -silmämeikinpohjustusvoide 10 ml,  

suositushinta 25,70 euroa. 

 

Perfect Eyes & Brows -kulmakarvapaletti 

Kulmakarvat antavat kehykset silmille ja lisää ilmettä kasvoille.  Clarinsin 

uusiutunut Perfect Eyes & Brows -kulmakarvapaletti sisältää kaiken 

tarvittavan kulmakarvojen huoltoon ja muotoiluun: 

• Kolme puuterimaista kulmakarvaväriä, joita voi käyttää joko 

yksinään tai sekoittaa niistä itselleen parhaiten sopivan sävyn. 

Kulmakarvavärejä voi halutessaan käyttää myös luomiväreinä. 

• Vaalean, hieman pinkkiin taittavan puuterimaisen luomivärin, jolla 

voi korostaa kulmakaarta tai antaa valoa koko yläluomelle. 

• Läpikuultavan kulmakarvavahan, jonka avulla itsepäiset kulmakarvat saadaan ojennukseen. 

• Kaksipäisen luomivärisiveltimen, jonka viistolla harjaosalla kulmakarvaväri on helppo levittää 

kulmiin. Siveltimen toisessa päässä oleva vaahtomuovisivellin taas sopii luomivärin levittämiseen. 

• Kulmakarvaharjan, jonka avulla kulmat harjataan haluttuun muotoon. Harja sopii myös vahan 

levittämiseen kulmiin. 

• Minipinsetit, joiden avulla hajakarvat on helppo nyppiä pois.  

Perfect Eyes & Brows -kulmakarvapaletti 4,1 g, suositushinta 52,30 euroa. 

Eye Quartet Mineral Palette -luomiväripaletti 

Hillityt ruskean ja beigen sävyt muodostavat tyylikkään kokonaisuuden Clarinsin syksyn Skin tones  

-luomiväripaletissa. Kaikille sopivat luomivärisävyt korostavat silmien omaa sävyä ja antavat katseelle 

lämpöä. 

Luomiväripaletin 5,8 g suositushinta on 51,20 euroa. 

Silmämeikkivinkit:   

 

 

  



3 Dot Liner -rajausväri 

Rajauksissa ruskea väri ohittaa tänä syksynä mustan. Clarinsin 3 Dot Liner -rajausväri 

sisältää ripsiä kasvattavaa Be long -yhdistettä. Rajausvärin kolmipäisellä siveltimellä rajaus 

on helppo piirtää piste pisteeltä ripsirajaan. Ruskea sävy Brown on syksyn kausiväri ja 

myynnissä rajoitetun ajan.  

3 Dot Liner -rajausvärin 0,2 ml suositushinta on 24,55 euroa. 

Be Long -ripsiväri 

Ripsiä kasvattavaa Be long -yhdistettä sisältävä ripsiväri. Ripsivärin hieman vinoon 

aseteltu harjaosa helpottaa ripsivärin levittämistä ja taivuttaa ripset kauniille kaarelle. 

Be Long mascara 7 ml, suositushinta 30,30 euroa. 

Rouge Eclat -huulipuna 

Syksyn meikin mukana huulia kosteuttavaan ja hoitavaan Rouge Eclat 

-huulipunavalikoimaan tulee viisi uutta valikoimaan jäävää sävyä. 

  

 

 

 

  

 

 

Rouge Eclat -huulipuna 3 g, suositushinta 27,30 euroa. 

Blush Prodige -poskipuna 

Syksyn uusi kausisävy Tawny Pink on kaikille sopiva, kasvojen iholle lämpöä 

antava poskipunasävy. Blush prodige -poskipuna sisältää bambupuuteria ja 

tomaattiuutetta, jotka antavat värille kaunista hehkua ja saavat poskipunan 

pysymään siistin ja muuttumattoman näköisen koko päivän.  

Blush prodige -poskipuna 7,5 g, suositushinta 41,40 euroa.  

Instant Light Brush-on Perfector -valokynä 2 ml, suositushinta  31,80 euroa. 

Clarinsin Ladylike -syysmeikin tuotteet tulevat myyntiin syyskuussa 2014. 

  



Syysmeikkiin kuuluvat kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11104-mjjcjcfmhi&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät seuraavasta osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 

 

BERNER OY, kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

Maria Rämö, puh. 0207 914527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 

Maria Ovaskainen, puh. 0207 91 4274, sähköposti: maria. ovaskainen@benrer.fi 

 

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 valkoimaan kuuluvat myös 

Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. 

www.berner.fi/kulutustavarat  

  

  

 


