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philosophy: kun toivo uudistuu, unelmat käyvät toteen 

Uutta 

Kevät on uudistumisen aikaa, niin myös philosophylle, jonka ikoninen 

hope in a jar -voide saa uuden koostumuksen. Ihoa tehokkaasti 

kosteuttava hope in a jar -voide tuli myyntiin vuonna 1996 ja saavutti 

heti suuren suosion miellyttävän koostumuksensa ja pakkaukseen 

painetun inspiroivan tekstin ansiosta. Nyt philosophy on kehittänyt 

tästä voiteesta uuden version. renewed hope in a jar -voiteessa raikas, 

miellyttävän tuntuinen koostumus yhdistyy ihonhoidon viimeisimpiin 

tutkimustuloksiin. 

 Tarina

Meidät on luotu voimaan hyvin, kun meillä on riittävästi aikaa levätä 

ja uudistua. Tällöin ajatuksemme kulkevat selkeästi ja voimme aloittaa 

päivän rauhallisin mielin. Tämä sama pätee myös ihoon. philosophy on 

kehittänyt ensimmäistä kertaa voiteen, joka ylläpitää ihon jatkuvaa 

uusiutumista. renewed hope in a jar sisältää non-stop skin renewal -teknologian, joka saa ihon näyttämään 

raikkaalta ja hehkuvalta. 

Teknologia 

philosophy-laboratorioiden kehittämä uuden tyyppinen kevyt, vaahtomaisen tuntuinen voidekoostumus 

täyttää kolme tärkeintä ihonhoidollista toivetta: 

1. : sileän näköinen ihon pinta, huomaamattomat huokoset, eikä kuivuudesta johtuvia hienon Toive

hienoja juonteita. Toive täyttyy kolmen alfahydroksihapon (glykolihappo, sitruunahappo ja 

mantelihappo) yhdistelmällä, joka irrottaa hellävaraisesti liiallista kuollutta solukkoa ihon pinnasta. 

Kyseiset alfahydroksihapot valittiin niiden erilaisten molekyylikokojen takia, mistä syystä ne 

imeytyvät eri tavoin ihon eri kerroksiin. Glykolihappo on molekyylikooltaan pienin ja imeytyy siksi 

syvimmälle ihoon näistä kolmesta. Sitruunahapon ja mantelihapon molekyylikoot ovat suurempia ja 

ne jäävät ihon pintakerroksin häivyttämään hienon hienoja juonteita ja laajentuneita huokosia.  

2. : välitöntä ja jatkuvaa kosteutusta, jotta iho tuntuu miellyttävän pehmeältä ja joustavalta. Toive

Toive täyttyy kolmen erityyppisen hyaluronihapon ansiosta. Niistä kukin vaikuttaa omalla tavallaan 

ihon eri kerroksissa ja kosteuttaa ihoa sekä välittömästi että pitkäaikaisesti. 

• suuret, pallomaiset hyaluronimolekyylit toimivat ihon pinnalla ja kosteuttavat ihoa välittömästi.  

• hyaluronihappo-yhdiste kulkeutuu syvemmälle epidermikseen ja ylläpitää pitkäaikaisesti ihon 

kosteuspitoisuutta. 

• siniagaaven uute aktivoi ihon omaa hyaluronihapon muodostumista ja parantaa siten ihon 

omaa kosteudensitomiskykyä. 

3. : raikkaan ja terveen näköinen iho. Toive täyttyy kolmen eri vaikuttavan aineen ansiosta: Toive

• aasialaisesta hedelmästä saatu uute aktivoi ihon mikroverenkiertoa ja parantaa siten ihon 

värisävyä. 

• päärynänkukanuute aktivoi ihon entsyymitoimintaa ja kirkastaa siten ihon väriä. 

• valoa heijastavat mikrokiteet taitavat valoa siten, että ihon väri näyttää aiempaa tasaisemmalta 

ja kirkkaammalta.  

 



Todisteet 

Tutkimukseen osallistuneista naisista 91 % piti renewd hope in a jar -voiteesta niin paljon, että suosittelisi 

sitä ystävättärelleen. Kliiniset tutkimukset ja testiin osallistuneiden naisten omat arviot osoittivat 

seuraavaa:* 

• välittömät tulokset: 94 % tunsi ihonsa kosteuspitoisuuden parantuneen ja 81 % koki ihonsa 

muuttuneen aiempaa hehkuvammaksi. 

• tulokset 1 viikon käytön jälkeen: 100 % koki ihon pinnan rakenteen parantuneen. 

• tulokset 4 viikon käytön jälkeen: 79 % huomasi huokosten koon pienentyneen. 

• tulokset 8 viikon käytön jälkeen: 78 % huomasi hienon hienojen juonteiden vähentyneen. 

* kahdeksan viikkoa kestäneeseen tutkimukseen osallistui 52 naista. 

 

Tuotteet 

Uudistuneen renewed hope in a jar -voiteen lisäksi hope-linjan silmänympärysvoide uudistuu. 

renewed hope in a jar eye on kevyen vaahtomaisen tuntuinen silmänympärysihoa kirkastava voide. Se 

sisältää myös tehokkaasti vaikuttavan non-stop renewal -teknologian, joka kosteuttaa jatkuvasti 

silmänympärysihoa. Tämän lisäksi silmänympärysvoide: 

• virkistää väsyneen näköisiä silmiä sisältämänsä aasialaisesta evodia-hedelmästä saadun 

uutteen avulla 

• vähentää silmänalusten tummuutta ja turvotusta sisältämiensä leväuutteiden ansiosta 

• häivyttää silmänympärysryppyjä sisältämänsä hiivauutteen ansiosta. 

Neljässä viikossa 100 % tutkimukseen osallistuneista naisista huomasi silmänympärysihonsa kunnon 

parantuneen seuraavasti:* 

• silmänalusten tummuus oli vähentynyt ja silmänseutu näytti virkeältä ja raikkaalta 

• silmänympärysiho tuntui tehokkaasti kosteutetulta 

• silmänympärysrypyt olivat vähemmän näkyviä ja silmänympärysihon turvotus oli vähentynyt. 

* tutkimukseen osallistui 41 naista, jota käyttivät tuotetta yli neljän viikon ajan. 

Hinnat 

renewed hope in a jar -kosteusvoide 60 ml, suositushinta 45,00 euroa 

renewed hope in a jar eye -silmänympärysvoide 15 ml, suositushinta 43,70 euroa 

Uudet renewed hope in a jar -voiteet ovat myynnissä välittömästi. 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=13790-bjeijlhcji&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.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, Sampar ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat 

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

www.berner.fi/kulutustavarat  

 

 


