
Lehdistötiedote syyskuu 2014 

 

 

Rimmelin syysuutuudet tekevät silmistä intensiiviset ja kynsistä kimaltavat 
 
Rimmel tuo syksyyn uutuuksia sekä silmiin että kynsiin. Glitter Bomb -kynsilakkakokoelma 
tuo kynsiin säihkettä ja kimallusta. Scandal’Eyes Jumbo Liquid Linerilla silmiin on helppo 
tehdä näyttävät, dramaattiset rajaukset, ja Brow This Way -kulmakarvageeli siistii kulmat. 
Extra 3D Lash -maskara tuuheuttaa, pidentää ja erottelee ripset. 
 

Glitter Bomb -päällyslakkakokoelma tuo kynsiin säihkettä ja glitterin kimallusta. Kirkkaassa 

lakassa on erikokoisia ja -muotoisia kiiltäviä hiukkasia ja kappaleita. Lakkaa voi käyttää 

sellaisenaan tai päällyslakkana värilakan päällä. Lakan kuivuttua tekstuuri tuntuu kevyesti 

kynnellä.  

Glitter Bomb -kynsilakkakokoelmassa on viisi sävyä: 

018 Disco Fever (hopea) 

019 Disco Diva (vaaleanpunainen) 

020 Midnight Mistletoe (tummanvihreä ja kirkkaanpunainen) 

021 Bedazzle (pinkki ja tummansininen) 

022 Bling Thing (kulta) 

Glitter Bomb -päällyslakan suositushinta on 4 euroa, ja kokoelma on myynnissä lokakuussa 

2014. 

 
 



Scandal’Eyes Jumbo Liquid Liner -silmänrajauskynällä silmiin on helppo luoda dramaattiset ja 

näyttävät rajaukset. Rajauksen paksuutta voi kätevästi säädellä ohuesta erittäin leveään. 

Paksun kynän kärki on huopaa, ja se liukuu miellyttävästi iholla. Jälki on tarkka ja siisti, ja 

lopputulos pystyy silmissä hyvänä jopa 24 tuntia. Vedenkestävä kynä ei tahraa, ja tuote kestää 

lämpöä ja kosteutta.  

Scandal’Eyes Jumbo Liquid Linerin suositushinta on 8,50 

euroa, ja tuote on myynnissä lokakuussa 2014. 

 

Extra 3D Lash -maskara pidentää ja tuuheuttaa ripset ilman paakkuja. Joustava kumiharja 

tavoittaa silmänurkan pienimmätkin ripset ja erottelee ripset kauniisti. Ripistä tulee 

intensiivisen mustat ja näyttävät.  

 

Extra 3D Lash -ripsivärin suositushinta on 8,50 euroa, ja 

tuote on myynnissä joulukuussa 2014. 

 

 
Brow This Way -kulmakarvageelin pienellä, tarkalla harjaosalla on helppo levittää 
tuotetta kulmakarvoihin ja muotoilla ne haluttuun muotoon. Pitkäkestoinen, 
kevyt, geelimäinen koostumus pitää kulmakarvat paikoillaan koko päivän. 
Koostumus ei tahraa eikä varise pois kulmakarvoista. 
 

Brow This Way -kulmakarvageelistä tulee Suomessa myyntiin kaksi sävyä: 

 

002 Medium Brown, antaa kevyen värin 

004 Clear, läpinäkyvä, antaa kevyen kiillon 

 

Brow This Way -kulmakarvageelin suositushinta on 7,20 euroa, ja tuote on 

myynnissä marraskuussa 2014.  
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Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: http://news.cision.com/fi/berner-oy 

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 
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