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AVONIN UUTUUSTUOTTEILLA KAUNIS SYKSYMEIKKI 
Tummat huulet, dramaattiset silmänrajaukset, metallinhohto ja luonnollinen meikki näyttelevät pääroolia Avonin 
ensi syksyn meikkitrendeissä. Avonin kattavasta tuotevalikoimasta löytyvät välineet, joilla on helppo loihtia 
sesongin mukainen ehostus. Avonin meikkitaiteilija Katja Rantala kertoo, miten trendit toteutetaan. 

 
Tummat ja täyteläiset huulet  
Viinipunainen on syksyn ehdoton hittiväri. Huulet varastavat meikin päähuomion. Avonin monipuolinen 
valikoima huulikiiltoja ja -punia tarjoaa työkalut kauniin huulimeikin loihtimiseen. Esimerkiksi Avonin Plump 
Pout -uutuushuulipunalla saa luotua huomiota herättävän täyteläiset huulet. Puna sisältää kollageenia ja 
retinolia, jotka tekevät huulista täyteläisemmän näköiset. 
 
– Huulissa on muodissa kesän tapaan punaiset ja pinkit, mutta mukaan tulevat myös liilan sävyt ja oikein 
tumma punainen, Avonin meikkitaiteilija Katja Rantala vinkkaa. 
 
Avonin Shine Attract -huulipunalla saa puolestaan luotua kostean kiiltävät huulet. Punan geelipinta sisältää 
E-vitamiina, joka lisää huulien kiiltävyyttä. Avon Plump Pout -huulipuna, 9 €. Sävyt: Pecan, Terracotta, Chilli, 
Divine Wine, In The Pink, Shimmer Peach, Beige Nude, Pink Freeze, Lilac Shimmer ja Pink Cooler. Avon Shine 
Attract -huulipuna, 13 €. Shine Attract -huulipunan uutuussävyt: Plumberry, All Around Russet, Cherry Pie ja 
Shimmer Pink.  
 
Dramaattiset silmänrajaukset 
Kissamaiset silmänrajaukset tuovat meikkiin glamouria. Avonin Glimmerstick Chromes -silmänrajauskynillä 
saa luotua intensiivisen katseen. Helmiäisrajausvärit vaihtavat sävyä valon mukaan, ja niillä rajaa niin ylä- kuin 
alaluomet. Avon Glimmerstick Chromes, 8,50 €. Sävyt: Flashy Steel, Vivid Grey, Burgundy Shock, Ultra Violet, 
Night Star ja Mocha Flash. 
 
 – Rajausten ei tarvitse olla tasapaksuja. Kokeile rajausta, joka paksunee ulkonurkkaa kohti, Rantala neuvoo. 
 
Metallinhohtoa silmiin 
Hopea, kulta ja kupari, muiden metallisävyjen kera, palaavat syksyllä luomiväripaletteihin. Avonin 
meikkitaiteilija Katja Rantala kehottaa leikittelemään rohkeasti erilaisilla sävyillä. Luomiväreillä saa tehtyä 
myös kauniit rajaukset, jos kostuttaa sivellintä ensin hieman vedellä. Metallisävyjen lisäksi myös oranssin, 
liilan, vihreän ja sinisen sävyt ovat vahvasti esillä. Avonin Precision Glimmer -puuteriluomivärin syksyisillä 
helmiäisen sävyillä saa silmät hohtamaan. Purkin tarkka applikaattori takaa onnistuneen lopputuloksen. Avon 
Precision Glimmer -puuteriluomiväri, 12 €. Sävyt: White, Chocolate, Black, Silver, Deep Purple, Lilac, Storm, 
Amber, Plum ja Organic Green. 
 
Luonnollinen ja huomaamaton meikki 
Kauniisti korostettujen silmien ja huulten vastapainona on syksyllä luonnollisen kaunis meikki. Meikkitrendin 
avaintuotteita ovat hyvät pohjustustuotteet. Tasaisen ja kauniin meikkipohjan luo helposti Avonin 
heleyttävällä MagiX Illuminating Face Perfector -meikkivoiteella. Se tasoittaa ihoa ja antaa sille luonnollista 
hehkua. Avonin heleyttävä Magix Illuminating Face Perfector -meikkivoide SPF15, 30 ml, 16 €. 
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Avon on maailman johtava kauneustuotteiden suoramyyntiyritys, jonka vuosiliikevaihto on 11 miljardia dollaria. Avon 
markkinoi tuotteitaan yli 100 maassa 6,4 miljoonan itsenäisen kauneuskonsultin välityksellä. Suomessa Avon aloitti 
toimintansa huhtikuussa 2005, ja se myy korkealaatuisia kosmetiikkatuotteitaan internetissä: www.avon.fi 


