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IsaDoran Beach Club -kesämeikki henkii kesäisen rannan tunnelmaa 

– Summer Lips & Nails -kokoelmasta löytyvät kesän kirkkaimmat värit 

 

IsaDoran kesämeikki Beach Club vie ajatukset rentouttavalle lomalle nauttimaan auringosta, rannasta ja 

sinisestä merestä. Iltaan kuuluvat hedelmäiset cocktailit ja tanssiminen läpi kesäyön. Meikkilookin sävyinä 

nähdään raikkaat ja hedelmäiset keltainen, turkoosi, violetti, meloni, minttu ja pinkki.  

IsaDora Beach Club -kesämeikkiin kuuluvat seuraavat tuotteet:  

Eye Color Bar, 5 g, suositushinta 19,90 euroa 

Eye Color Bar -luomiväripaletti hohtaa kesällä voimakkaissa turkoosin ja 

violetin sävyissä. Samettisen pehmeän koostumuksen ansiosta luomiväri on 

helppo levittää luomille joko kevyeksi, valoa heijastavaksi meikiksi tai 

kerrostaa syvemmäksi ja peittävämmäksi väriksi.    

 62 Surf & Sun, kausisävy 

 

Perfect Moisture Lipstick, 5,4 g, suositushinta 13,90 euroa 

 172 Pink Kiss, kausisävy 

 173 Watermelon, valikoimaan jäävä uutuus 

 174 Orange Club, valikoimaan jäävä uutuus 

 



Wonder Nail -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 8,20 euroa 
 

 504 Sunray, kausisävy  

 513 Ocean Drive, kausisävy 

 514 Summer Flirt, kausisävy 

 515 Pink Glow, valikoimaan jäävä uutuus 
 

 

Perfect Contour Kajal Waterproof -

silmänrajauskynä, suositushinta 10,90 euroa 

 41 Mint, kausisävy 

 42 Lavender, kausisävy 

 

Bronzing Powder, suositushinta 17,20 euroa 

 45 Highlight Tan, kuuluu jo pysyvään valikoimaan 

 

 

 

 

Colors in Action: Summer Lips & Nails -kokoelma tuo huuliin ja kynsiin kesän 

pirteät värit 

Kesän Colors in Action -kynsi- ja huulimeikkikokoelmassa pääosassa ovat energiset ja kirkkaat värit. 

Kokoelman värimaailma on saanut inspiraatiota neonväreistä, sukeltamisen maailmasta, aktiivisesta 

liikkumisesta, leikkisyydestä ja urheilullisesta rantaelämästä.  

Kokoelmaan kuuluvat seuraavat sävyt: 

 

Multi Vitamin Gloss -huulikiilto, 7 ml, suositushinta 16,20 euroa 

 03 Lychee, kuuluu jo pysyvään valikoimaan 

 07 Pomegranate, kausisävy 

 37 Fruit Cocktail, kausisävy 

 

Twist-up Gloss Stick -huulipunakynä, 2,7 g, suositushinta 13,70 euroa   

 

 05 Pink Punch, kuuluu jo pysyvään valikoimaan 

 07 Coral Cocktail, kuuluu jo pysyvään valikoimaan 

 13 Peach Nectar, kausisävy 



 

Perfect Moisture Lipstick, 5,4 g, suositushinta 13,90 euroa 

 158 Orange Flash, kausisävy 

 162 Tropical Pink, kausisävy 

 172 Pink Kiss, kausisävy 

 

Wonder Nail -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 8,20 euroa 

 192 Power Pink, kausisävy 

 505 Sunny Lime, kausisävy 

 506 Limonade, kausisävy 

 507 Peach Club, kausisävy 

 507 Shell Pink, kausisävy 

 509 Pink Pulse, kausisävy 

 510 Sunseeker, kausisävy 

 511 Happy in Red, kausisävy 

 512 Aquamarine, kausisävy 

 513 Ocean Dive, kausisävy 

 

 

IsaDora Beach Club -kesämeikkikokoelma ja Colors in Action Summer Lips & Nails -kokoelma tulevat 
myyntiin huhti-toukokuussa.    
  
Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

BERNER OY, kulutustavarat‐osasto 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 

 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=13615-cjglkebcid&l=FI 
 
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 

IsaDora on Ruotsissa vuonna 1983 perustettu kosmetiikkabrändi, jolla on tänä päivänä myyntipisteitä noin 40 maassa. 
Laaja tuotevalikoima sisältää runsaasti erilaisia sävyjä, trendikkäitä meikkikokoelmia ja uutuuksia. IsaDoran kaikki 
tuotteet ovat hajusteettomia ja kliinisesti testattuja. 
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