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Värivoiteet 
 

1. Hydralight Makeup 
Normaalista rasvaiselle iholle sopiva öljytön, vesipohjainen värivoide. Kevyen 
koostumuksensa ansiosta värivoide levittyy helposti ja jättää luonnollisen 
näköisen mattapinnan. Värivoide on puolipeittävä, se tasoittaa ihon väriä  ja 
häivyttää virheellisyyksiä. Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä. Hydralight 
Makeup -värivoide 35 ml on hinnaltaan noin 15,50 euroa.  

 
2. Velvet Touch Makeup 

Normaalista kuivalle iholle sopiva pitkäkestoinen värivoide. Värivoiteen 
pehmeän tuntuinen, voidemainen koostumus levittyy helposti ja 
tasaisesti iholle, häivyttäen ryppyjä ja juonteita. Värivalikoimaan kuuluu 
kuusi sävyä. Velvet Touch Makeup -värivoide 35 ml on hinnaltaan noin 
21,00 euroa. 

 
3. Lift & Cover Makeup 

Aikuiselle naiselle sopiva, hyvin peittävä värivoide, joka kiinteyttää ihoa ja 
häivyttää ryppyjä. Värivoide levittyy iholle helposti ja tasaisesti, se pysyy hyvin, 
eikä kerry ryppyjen ja juoneiden pohjalle niitä korostamaan. Värivalikoimaan 
kuuluu kuusi sävyä. Lift & Cover Makeup -värivoide 35 ml on 
hinnaltaan noin 19,00 euroa.  
 

4. 16 Hrs Active Moist Makeup SPF 30 
Erittäin hyvin pysyvä, tahraamaton, ihoa kosteuttava ja suojaava 
värivoide. Kevyt, voidemainen koostumus levittyy helposti ja 
tasaisesti iholle häivyttäen ihon virheellisyyksiä. Värivoide jättää iholle 
kauniin hehkun. Se sisältää aurinkosuojan SPF 30, joka suojaa ihoa 
tehokkaasti UV-säteiden haitoilta. Värivalikoimaan kuulu kuusi sävyä. 10 
16 Hrs Active Moist Makeup -värivoide 30 ml on hinnaltaan  
noin 18,70 euroa. 

  
5. High Performance all-day Foundation SPF 12 

Kaikille ihotyypeille sopiva, puolipeittävä, hyvin pysyvä, helposti 
levittyvä värivoide.  Värivoide sisältää valoa heijastavia tekijöitä, jotka 
häivyttävät iholta optisesti juonteita ja ryppyjä. Sen sisältämä 
aurinkosuoja SPF 12 suojaa ihoa päivänvalon haitoilta. Värivalikoimaan 
kuuluu kuusi sävyä. High Performance all-day Foundation SPF 12 -
värivoide 35 ml on hinnaltaan noin 20,50 euroa.  

 



Peitevoiteet 
 

1. Perfect Coverstick 
Hoitava ja tulehduksia ehkäisevä peitepuikko, joka peittää näpyt ja ihon 
virheet tehokkaasti. Peitepuikossa on miellyttävän tuntuinen, helposti 
levittyvä koostumus. Tuotetta suositellaan erityisesti rasvaisuuteen 
taipuvalle iholle. Värivalikoimaan kuuluu kolme sävyä. Perfect Coverstick -
peitepuikko on hinnaltaan noin 10,90 euroa. 

 
2. Light Touch Concealer 

Light Touch Concealer toimii sekä peiteaineena että valokynänä. Se sisältää valoa 
heijastavia hiukkasia, jotka häivyttävät silmänalusten tummuutta ja 
pieniä juonteita ja ryppyjä sekä kirkastavat ihon väriä. 
Tuotteessa on kevyt, ohuen tuntuinen koostumus, joka 
levittyy helposti ja pysyy paikoillaan koko päivän. Light Touch Concealer 
sopii myös aikuiselle naiselle, koska se ei kerry ryppyjen ja juonteiden pohjalle niitä 
korostamaan. Värivalikoimaan kuuluu kolme sävyä. Light Touch Concealer -
valokynä on hinnaltaan noin 11,90 euroa. 

 
3. Treat & Cover Concealer 

Erityisesti normaalille ja rasvaiselle iholle soveltuva hoitava peitekynä. Tuote 
sisältää salisyylihappoa, jolla on antibakteerinen ja tulehdusta 
ehkäisevä vaikutus. Peitekynä peittää hyvin ihon 
virheellisyydet, on vedenkestävä ja pysyy paikoillaan 
koko päivän. Ohut kynä mahdollistaa levityksen juuri 
haluttuun kohtaan. Sisältämiensä hoitavien aineosien ansiosta  
Treat & Cover Concealer nopeuttaa näppyjen paranemista. Värivalikoimaan kuuluu 
kolme sävyä. Treat & Cover Concealer -peitekynä on hinnaltaan noin 10,75 euroa. 

 
Puuterit 
 

1. Velvet Touch Compact Powder 
Kaikille ihotyypeille sopiva silkkisen pehmeä kivipuuteri, joka jättää 
iholle tasaisen mattapinnan. Puuteri sisältää valoa heijastavia 
hiukkasia, jotka häivyttävät optisesti ryppyjä ja juonteita 
sekä ihoa kosteuttavia tekijöitä. Puuterirasia sisältää 
pestävän puuterivipan. Värivalikoimaan kuuluu seitsemän 
sävyä, joista yksi on läpikuultava transparent. Velvet Touch 
Compact Powder -puuteri on hinnaltaan  
noin 16,50 euroa. 

 
2. Oil Control Compact Powder 

Puolipeittävä, liiallista ihotalia itseensä imevä kiinteä puuteri, joka 
pitää ihon mattapintaisena koko päivän. Puuteria suositellaan 
erityisesti rasvaisuuteen taipuvalle iholle, mutta sitä voivat 
käyttää muutkin ihotyypit esimerkiksi iltameikissä ja kesäisin. 
Puuterirasia sisältää pestävän puuterivipan. Värivalikoimaan 
kuuluu kaksi sävyä. Oil Control Comapct Powder -puuteri on 
hinnaltaan noin 16,00 euroa.  



 
3. Ultra Compact Cover Powder SPF 20 

Erittäin hyvin peittävä, ihon väriä tasoittava kiinteä puuteri, joka 
peittää couperosan ja muut ihon virheellisyydet. Puuteri levittyy 
helposti ja jättää iholle tasaisen mattapinnan. Se imee itseensä 
liiallista ihotalia ja pitää ihon mattapintaisena koko päivän. 
Puuteri sisältää myös valoa heijastavia hiukkasia, jotka häivyttävät 
optisesti juonteita ja ryppyjä sekä aurinkosuojan SPF 20. 
Puuterirasia sisältää pestävän puuterivipan. Ultra Compact Cover Powder -
puuterissa on yksi sävy ja se on hinnaltaan noin 16,50 euroa.  

 
4. Bronzing Powder 

Kaikille ihotyypeille sopiva, erittäin hienojakoinen 
aurinkopuuteri, jonka avulla iho saadaan näyttämään 
päivettyneeltä ympäri vuoden. Puuterirasia sisältää pestävän 
puuterivipan. Värivalikoimaan kuuluu kaksi sävyä. Bronzing 
Powder -aurinkopuuteri on hinnaltaan noin 15,00 euroa. 

 
Poskipuna 
 

1. Perfect Powder Rouge 
Perfect Powder Rouge on puuterimainen, hyvin levittyvä ja 
pysyvä poskipuna. Poskipunan valmistuksessa on käytetty 
mikrotekniikkaa, mistä johtuen poskipunan sisältämät pigmentit 
ovat erittäin hienojakoisia, jolloin lopputulos on luonnollisen 
näköinen. Poskipunarasia sisältää luonnon harjaksista valmistetun 
poskipunasiveltimen. Värivalikoimaan kuuluu kaksitoista sävyä. 
Perfect Powder Rouge -poskipuna on hinnaltaan noin 15,00 euroa.   

 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, gsm 050-5955 985, sähköposti: anne.sario@berner.fi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berner Osakeyhtiö on toiminnaltaan suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta on kansainvälistä. Berner on 
markkinoinnin ja myynnin moniosaaja, jonka toiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus eri 
sidosryhmien kanssa. Bernerin pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa. Baltiassa 
ja Ruotsissa asiakkaita palvelevat Bernerin tytäryhtiöt. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 noin 260 MEUR 
ja henkilöstön määrä 531. 
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