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INSTANT GLOW -kevätmeikki 2016 

Tänä keväänä meikki näyttää raikkaalta ja hehkuvalta. 

Meikkituotteet sisältävät aineosia, jotka hoitavat ihoa ja korostavat 

siten sen läpikuultavuutta. Luomiväreissä on kevyttä hohdetta ja 

huulet kiiltävät kauniisti valon osuessa niihin. 

INSTANT GLOW -kevätmeikkiin kuuluvat tuotteet 

BB-voide, joka tasapainotta ihon toimintoja 

BB SKIN DETOX FLUID SPF 25 
Clarinsin uudessa BB-voiteessa yhdistyvät meikkituotteen ja 

hoitotuotteen ominaisuudet. Voide tasoittaa 

ihon pinnan virheellisyyksiä ja kirkastaa 

ihon väriä.  Sen kevyt, erittäin 

hienojakoinen koostumus sisältää kirsikasta 

saatavaa acerolauutetta, joka parantaa ihon hapen saantia ja virkistää siten ihoa 

ja kirkastaa sen väriä. Voiteen sisältämä mesiangervouute taas ylläpitää ihon 

tasapainoista toimintaa. Iho näyttää raikkaalta ja terveeltä. BB Skin Detox Fluid 

SPF 25 -voiteen sisältämä anti-pollution-yhdiste suojaa ihoa ilman 

epäpuhtauksilta ja 100 % mineraalisuoja antaa suojan UVA- ja UVB-säteiden 

haitallisia vaikutuksia vastaan. 

Tehokasta kosteutusta ja hehkua iholle 
BB-voiteen sisältämät aloe vera ja hyaluronihappoyhdiste kosteuttavat 

tehokkaasti ihoa. Ihon virheellisyyksiä häivyttävät valoa kolmiulotteisesti 

heijastavat eclat 3D -pigmentit. Ihon pinta näyttää aiempaa tasaisemmalta ja 

ihon väri aiempaa heleämmältä. 

Käyttö: 
Kämmenelle otetaan 1-2 painallusta BB Skin Detox Fluid SPF 25 -voidetta. Voide lämmitetään 

kämmenkuopassa sormenpäillä hieroen ihonlämpöiseksi, jolloin se sulautuu paremmin kasvojen ihoon. 

BB-voide levitetään kasvolle kevyin sivelyin. Levitys lopetetaan kevyihin painalluksiin, jotta voiteen 

sisältämät hoitavat aineet imeytyvät ihoon. 

Sävyvalikoima: 

 

 
Fair 00 Light 01 Medium 02    Dark 03 

Hinta: 
BB Skin Detox Fluid SPF 25, pakkauskoko 45 ml, suositushinta 39,50 euroa. 

MULTI-BLUSH 
Voidemainen poskipuna 
Sen lisäksi, että Multi-Blush antaa poskille heleän, raikkaan sävyn, se myös hoitaa ihoa sisältämiensä 

erilaisten kasvivahojen, ruusu, jojoba, mimoosa ja auringonkukka, avulla. Lisäksi sen sisältämä tekoferoli 

suojaa ihoa vapaiden radikaalien haitoilta. Poskipunan koostumus ikään kuin sulaa iholle ja sen 

sisältämät soft focus- ja fotokromaattiset -pigmentit sekä helmiäinen antavat poskipäille kauniin, 

luonnollisen raikkaan sävyn. Poskipuna levitetään iholle sormenpäillä. 

Clarins-vinkki: Kun poskipunaa levittää kevyesti ainoastaan poskipäihin, iho saa kauniin hehkun.  



Kevätmeikkiin kuuluva sävy on nimeltään rose 05 ja se jää pysyvään 

valikoimaan.  

Hinta:  
Multi-Blush, pakkauskoko 4 g, suositushinta 28,70 euroa. 

KIMMELLYSTÄ KATSEESEEN 
Luomille levitetään helmiäishohtoisia luomivärejä, jotka heijastavat kauniisti valoa. Sävyt ovat hillittyjä ja 

luonnollisia ja luomivärien sisältämät hoitavat aineosat ylläpitävät silmäluomen hyvää kuntoa. 

OMBRE IRIDESCENTE 
Ombre Iridescente -luomivärissä on uudentyyppinen, voidemaisen ja puuterimaisen 

luomivärikoostumuksen yhdistelmä. Luomiväri tuntuu levitettäessä voidemaiselta ja muuttuu sitten 

luomilla puuterimaiseksi. Luomiväri on helppo levittää luomille sormenpään avulla. Sen sisältämä 

hienojakoinen bambupuuteri pitää luomiväri paikoillaan raidoittumattomana koko päivän. E-vitamiini taas 

suojaa ja hoitaa silmäluomen herkkää ihoa. 

Kevään meikkiin kuuluvat pehmeät, luonnolliset sävyt korostavat silmän iiriksen sävyä ja antavat 

katseelle raikkaan ilmeen. 

Sävyvalikoima: 
Sävyjä on neljä ja ne jäävät pysyvään valikoimaan. 

 

 

 

 

 

Hinta: 
Ombre Iridescente -luomiväri, pakkauskoko 7 g, suositushinta 24,50 euroa. 

KAUSITUOTE 

5-COLOUR EYE PALETTE -luomiväripaletti 
Helmiäishohtoista ja mattapintaista beigeä, hohtavaa pronssia, kuparinruskeaa ja tummaa 

harmaanruskeaa. Näistä sävyistä koostuu Clarinsin keväinen luomiväripaletti, jonka sävyjä voi käyttää 

yksinään tai sekoittaa toisiinsa. Jokainen luomiväripakkaus sisältää piirroksen ja ohjeet kahden erilaisen 

silmämeikin tekemiseen. 

Sävy Natural Glow 03 on kausisävy ja myynnissä kevätkauden ajan. 

Hinta:  
5-Colour Eye Palette, pakkauskoko 7,5 g, suositushinta 48,00 euroa. 

 

 

 

BE LONG MASCARA -ripsiväri 
Mitä enemmän Be Long Mascaraa käyttää, sitä pidemmiksi ripset kasvavat. Ripsiväri 

sisältää karnaubavahaa, matrikine-niministä peptidiä ja pantenolia, jotka hoitavat ripsiä 

ja lisäävät niiden kasvua. Be Long -ripsiväri kuuluu perusvalikoimaan. 

Hinta: 
Be Long Mascara, pakkauskoko 7 ml, suositushinta 30,30 euroa. 



ROUGE ECLAT -huulipuna 
Jotta huulimeikki onnistuisi, huulten pinnan tulee olla mahdollisimman sileä ja tasainen. Siksi Clarins 

lisäsi Rouge Eclat -huulipunan koostumukseen erilaisia huulia hoitavia kasviuutteita. 

Auringonkukkaöljy ja -vaha kosteuttavat ja suojaavat huulia. 

Yhdistelmä kasvivahoja, mimoosa, jojoba, auringonkukka sekä kaakaon saippuoitumattomat osat, tuovat 

huulille niiden tarvitsemia ravintoaineita ja hoitavat tehokkaasti huulia. 

Huulipuna sisältää kolme vaikuttavaa ainetta, jotka ehkäisevät huulten ennenaikaista vanhenemista. 

Fytosfingosiini ja gammaoryzanol ylläpitävät huulten ihon nuorekkuutta ja tokoferolijohdannainen 

ehkäisee vapaiden radikaalien haitallisia vaikutuksia. 

Kevään meikin huulipunasävyt hehkuvat roosan eri sävyissä. Kirkas pinkki saa ihon hehkumaan, 

punaiseen taittava roosa kirkastaa katseen, hento ruusunpunainen tuo mieleen ruusunnupun ja ruskeaan 

taittava roosa taas praliinit.  

Sävyvalikoima: 
Sävyjä on neljä ja ne jäävät pysyvään valikoimaan. 

 

Hinta: 
Rouge Eclat -huulipuna, pakkauskoko 3 g, suositushinta 27,30 euroa. 

INSTANT LIGHT NATURAL LIP PERFECTOR 
Instant Light Natural Lip Perfector -huulikiilteen värivalikoima laajenee kahdella 

uudella, pysyvään valikoimaan jäävällä sävyllä.  Geelimäinen, huulille helposti 

levittyvä huulikiille sisältää huulia hoitavaa karitevoita. Se jättää huulille 

läpikuultavan, luonnollisen sävyn ja kiillon. Instant Light Natural Lip Perfectorin 

huulten muotoa parantava ominaisuus perustuu sen sisältämään peptidiin, joka 

aktivoi hyaluronihapon muodostumista huulissa ja ylläpitää huulten ihon 

kosteustasapainoa. 

 

Maailmassa myydään yksi Instant Light Natural Lip Perfector -tuote joka 36. 

sekunti. 

Hinta: 
Instant Light Natural Lip Perfector -huulikiille, pakkauskoko 12 ml, suositushinta 19,15 euroa. 

GLOSS PRODIGE 
Kevään meikkiin kuuluu väritön Gloss Prodige -huulikiilto, jota voi käyttää joko yksinään 

antamaan huulille luonnollista kiiltoa. Huulipunan päällä käytettynä se korostaa huulipunan 

sävyä ja lisää sen kiiltoa.  

Hinta: 
Gloss Prodige -huulikiilto, pakkauskoko 6 ml, suositushinta 20,80 euroa. 

  



Myynnissä: 
Clarinsin Instant Glow -kevätmeikin tuotteet tulevat myyntiin tammikuussa 2016. 

Kuvat: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=15207-hglhcdimmk&l=FI  

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

Lisätiedot: 
BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

 

 

 


