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IsaDoran kevään meikkikokoelma vie ajatukset Rivieran aurinkoon 

IsaDoran kevään meikkikokoelma Riviera on saanut innoituksensa 

elegantin Rivieran aurinkoisilta rannoilta. Luomiväreissä korostuvat 

luonnollisen ruskeat ja puuterimaiset, vaaleanpunaiset sävyt. 

Silmämeikkiin luodaan kontrastia vahvalla, mustalla rajauksella, joka 

voi olla ohut tai näyttävä.  

Huulimeikissä nähdään nuden, pinkin ja roosan sävyjä, ja huulimeikki 

tehdään Twist-up Matt Lips -mattahuulipunakynillä. Mattapinta 

toistuu myös kynsissä: uudet Velvet Matt Nails -mattakynsilakat on 

saatavilla kuudessa keväisessä pastellisävyssä.  

 

 

Riviera-kokoelman uutuustuotteet: Twin Tip Eyeliner -rajaustussi ja 

Velvet Matt Nails -kynsilakat 

 

UUTUUS: Twin Tip Eyeliner -rajaustussi, 1 ml, suositushinta 18,90 euroa 

• 52 Carbon Black, kausituote 

 

 

Twin Tip Eyeliner -silmänrajaustussin kärkeä voi käyttää kahdella eri tavalla: kapealla reunalla saa tehtyä 

ohuen ja elegantin rajauksen ja leveällä reunalla paksun ja näyttävän rajauksen. Helppokäyttöinen, 

pitkäkestoinen eyeliner on tarkka kuin kynä, ja se myös kuivuu nopeasti, jättäen silmiin intensiivisen, 

mustan rajauksen. Koostumus on säänkestävä eikä tahraa, ja tuote on hajusteeton ja silmälääkäreiden 

testaama.   

 

 
 
 
 

 



 

 

 

UUTUUS: Velvet Matt Nails -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 9,90 euroa 
 
Uusi Velvet Matt Nails -kynsilakka jättää kynnet trendikkään mattapintaisiksi. Pitkäkestoinen lakka on 
helppo levittää kynsiin leveällä extra wide brush -siveltimellä, ja lakka kuivuu nopeasti.  Kevään kausilakat 
ovat saatavilla kuudessa pastellisävyssä: 
 

• 826 White Velvet, kausituote 

• 827 Bohemian, kausituote 

• 828 Vintage Blush, kausituote 

• 829 Pink Sugar, kausituote 

• 830 Blue Cloud, kausituote 

• 831 Spring Light, kausituote 

 

 

IsaDora Riviera -kevätkokoelma sisältää myös seuraavat tuotteet:  

 

Eye Shadow Quartet -luomiväripaletti, 5g, suositushinta 16,90 euroa 

• 05 Nude Rose, kausisävy  

• 06 Nude Sand, kausisävy  

  

 

 

 

Twist-up Matt Lips -huulipunakynä; 3,3 g; suositushinta 14,50 euroa   

• 49 Bare ’N Beautiful, kausisävy  

• 51 Bohemian, kausisävy 

• 69 Nude Rose, kausisävy 

• 70 Vintage Pink, kausisävy 

 

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

• 02 Sheer Almond, kausisävy 



 

 

   
 
 
Volume & Curl Mascara, 12 ml, suositushinta 17,90 euroa 

 
• 10 Black, valikoimassa 
• 12 Black Brown, valikoimassa  

 
 
IsaDora Riviera -kevätmeikkikokoelma tulee myyntiin tammi-helmikuussa 2016.  
  
 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

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

 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=15214-dkkedlbchg&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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