
	  

Suomalaisen	  ihon	  asiantuntija	  LV	  yhteistyöhön	  Enni	  Rukajärven	  kanssa	  
	  
Hajusteettomista	  ihonhoito-‐,	  hiustenhoito-‐	  ja	  pyykinpesutuotteista	  tuttu	  LV	  aloittaa	  yhteistyön	  
lumilautailija	  Enni	  Rukajärven	  kanssa.	  Kotimainen	  LV	  on	  valmistanut	  herkälle	  iholle	  sopivia	  tuotteita	  jo	  
yli	  50	  vuoden	  ajan.	  	  

–	  Puhtaus,	  suomalainen	  osaaminen	  ja	  luonnollisuus	  ovat	  LV:lle	  tärkeitä	  arvoja,	  ja	  Ennissä	  ne	  henkilöityvät	  
erinomaisesti.	  Enni	  on	  säteilevä,	  puhdasta	  luontoa	  arvostava	  nuori	  urheilija.	  LV	  on	  lyhennys	  sanasta	  
lumivalko,	  ja	  kuka	  sopisikaan	  paremmin	  kertomaan	  LV:n	  tarinaa	  kuin	  lajissaan	  Suomen	  menestyneimpiin	  	  
talviurheilijoihin	  kuuluva	  Enni,	  kertoo	  osastonjohtaja	  Tia	  Yrjölä	  valinnasta.	  	  	  

Puhdas	  luonto	  on	  Ennille	  tärkeä	  

Enni	  Rukajärvi	  nousi	  koko	  Suomen	  tietoisuuteen	  viimeistään	  Sotshin	  olympialaisissa	  helmikuussa	  2014,	  kun	  
nuori	  lumilautailija	  valittiin	  Suomen	  olympiajoukkueen	  lipunkantajaksi.	  Omassa	  lajissaan	  slopestylessä	  
Rukajärvi	  voitti	  hopeamitalin.	  Pian	  alkava	  kilpailukausi	  pitää	  Rukajärven	  kiireisenä,	  sillä	  kisoja	  käydään	  
ympäri	  maailmaa.	  

–	  Suomalainen,	  puhdas	  luonto	  on	  minulle	  erittäin	  rakas.	  LV	  on	  suomalainen	  tuotemerkki,	  jonka	  
luontoystävällisiin	  arvoihin	  minun	  on	  helppo	  samaistua.	  Treenaan	  ja	  vietän	  paljon	  aikaa	  luonnossa,	  joten	  
LV:n	  ympäristöystävälliset	  tuotteet	  ovat	  minulle	  luonnollinen	  valinta.	  LV:n	  hajusteettomat	  ja	  
väriaineettomat	  tuotteet	  ovat	  myös	  hellävaraisia	  iholleni	  –	  talvella	  ulkona	  lumilautaillessa	  iho	  joutuu	  
koetukselle,	  Enni	  Rukajärvi	  kertoo.	  

Hajusteettomia	  tuotteita	  kotimaasta	  jo	  yli	  50	  vuoden	  ajan	  

LV	  on	  hoitanut	  suomalaisten	  herkkää	  ihoa	  jo	  yli	  50	  vuoden	  ajan.	  Yhteistyössä	  suomalaisten	  
ihoasiantuntijoiden	  sekä	  Allergia-‐	  ja	  astmaliiton	  kanssa	  kehitettyyn	  tuotevalikoimaan	  kuuluvat	  
ihonhoitotuotteet,	  hiustuotteet,	  pyykinpesuaineet	  ja	  astianpesuaineet.	  Tuotteet	  eivät	  sisällä	  hajusteita	  tai	  
väriaineita,	  ja	  ne	  sopivat	  myös	  allergiselle	  ja	  herkälle	  iholle.	  Suurin	  osa	  tuotteista	  valmistetaan	  
Heinävedellä,	  ja	  tuotekehitys	  sijaitsee	  Helsingissä.	  
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Kuvia:	  http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11624-‐kbmghabdmk&l=FI	  

Kuluttajatiedustelut:	  Berner	  Oy,	  puh.	  0207	  91	  00	  

	  
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,	  Panos	  
Emporio,	  Rimmel,	  Sally	  Hansen	  ja	  Sensai.	  Maahantuotujen	  tuotteiden	  valikoimaan	  kuuluvat	  myös	  
Kikkomanin	  ja	  Saclán	  elintarvikkeet,	  BabyBjörnlastentarvikkeet	  sekä	  Omron-‐hyvinvointituotteet.	  
www.berner.fi/kulutustavarat	  

	  

	  


