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IsaDora Eye Color Bar -luomiväripaletti ja Gel Nail Lacquer -geelikynsilakka 
päivittyvät syyssävyihin  
 
IsaDoran kuuden luomivärin Eye Color Bar -luomiväripaletti saa syksyllä kaksi 
uutta, syksyistä sävyä. Eye Color Bar -luomivärin silkkinen koostumus tuntuu 
luomilla samettisen pehmeältä ja intensiivinen väri pysyy luomilla pitkään. 
Paletista on helppo yhdistellä juuri omille luomille sopiva sävy niin päivä- kuin 
iltameikkiin. Sävyjä on helppo kerrostaa läpikuultavasta erittäin intensiiviseksi. 
Tuote on hajusteeton ja silmälääkärien testaama.  
 
Eye Color Bar 63 Autumn Leaves on yhdistelmä lämpimiä, kermaisia 
nudesävyjä, pronssia, vihreää ja ruskeaa. Maanläheiset sävyt ovat saaneet 
inspiraationsa syksyn tummuvista lehdistä.  
 
Eye Color Bar 64 Grey Temptation on yhdistelmä kylmiä sävyjä: valkoista, 
harmaata, sinistä ja mustaa. Paletin sävyistä voi luoda luonnollisen harmaan 
päivämeikin ja päivittää silmämeikin iltamenoihin sopivaksi tummemmilla 
sävyillä.  
 
Gel Nail Lacquer -geelilakkojen syyssävyt 
 
Päivänvalossa kuivuva, geelimäisen lopputuloksen kynsiin jättävä Gel Nail Lacquer täydentyy syksyllä 
mausteisilla violetin ja oranssin sävyillä. Syksyn kokoelmaan kuuluvat seuraavat sävyt: 
 
 
243 Hot Chili, kausisävy 
244 Red Spell, kausisävy 
245 Berry Baroque, 
valikoimaan jäävä uutuus 
246 Lovely Lilac, kausisävy 

248 Dark Temptation, 
valikoimaan jäävä uutuus  
247 Purple Passion, kausisävy 
249 Turtledove, kausisävy 
250 Liquorice, kausisävy 

235 Midnight, kausisävy  
234 Marron Glacé, kausisävy 
 
 
 
 

      
 



 
Tuotetiedot: 
 
IsaDora Eye Color Bar -luomiväripaletin syyssävyt 63 Autumn Leaves ja 64 Grey Temptation, suositushinta 
19,90 euroa, tulevat myyntiin syyskuussa 2015 
 
IsaDora Gel Nail Lacquer -geelikynsilakan syyssävyt, suositushinta 9,50 euroa, tulevat myyntiin syyskuussa 
2015 
 
 
Yhteystiedot ja tuotenäytteet 
BERNER OY, kulutustavarat‐osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 

 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=13981-gkbjmbhcak&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: http://news.cision.com/fi/berner-oy 
 
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. 
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja 
kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota asiakkaillemme vain 
parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2014 oli 275,9 miljoonaa euroa, 
omavaraisuusaste 78,6 % ja henkilöstömäärä 517. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme 
sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi 
 
Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Heti, GreenCare, Korrek, Lasol, 
Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuotteet. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös 
monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel ja Sensai.  
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