
Lehdistötiedote huhtikuu 2010 
 

  
 
 
 
 
 
Huulipuna 
 

1. Perfect Moisture Lipstick -huulipuna 
Runsaspigmenttinen, värinsä pitävä, hyvin pysyvä huulipuna, joka sisältää 
hoitavaa ja kosteuttavaa pantenolia. Värivalikoimaan kuuluu 41 sävyä.  
Perfect Moisture Lipstick -huulipuna on hinnaltaan noin 12,50 euroa. 

 
Huulikiillot 
 

1. Moisturizing Lip Gloss -huulikiilto 
Moisturizing Lip Gloss on erityisesti kuiville ja rohtuville huulille sopiva,  
huulia kosteuttava ja hoitava huulikiille. Sitä voidaan käyttää yksinään tai  
huulipunan päällä. Värivalikoimaan kuuluu 8 sävyä, joista väritöntä  
voidaan käyttää myös huulihoitona. 
Moisturizing Lip Gloss -huulikiilto on hinnaltaan noin 11,90 euroa. 

 
2. Crystal Gloss Stick -huulikiilto 

Huulipuikon muotoon pakattu, läpikuultava huulikiille, joka sisältää  
helmiäistä. Huulikiille sisältää karitevoita, joka hoitaa huulia ja E- 
vitamiinia, joka taas suojaa huulia vapaiden radikaalien haitoilta.  
Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä. 
Crystal Lip Gloss -huulikiilto on hinnaltaan noin 9,90 euroa. 

 
3. Pump n’ Plump Lip Gloss -huulia muotoileva huulikiilto 

Pump ’n Plump Lip Gloss -huulikiilto sisältää mikrokollageenia, joka  
parantaa huulten muotoa ja antaa niille täyteläisyyttä.   
Tuotteen säännöllinen käyttö tehostaa sen vaikutusta. Värivalikoimaan  
kuuluu 10 sävyä. Pump n’ Plum Lip Gloss -huulikiilto on hinnaltaan  
noin 18,50 euroa. 

 
4. Pump n’ Plump Lip Gloss XXL -huulia muotoileva huulikiilto 

Pump ’n Plump Lip Gloss XXL -huulikiilto sisältää runsaan määrän  
mikrokollageenia, joka parantaa huulten ulkonäköä ja antaa niille  
välittömästi täyteläisyyttä. Huulikiillettä voi käyttää yksinään tai  
huulimeikin pohjustamiseen. Parhaimman lopputuloksen saa kun  
odottaa hetken ennen toisen huulimeikin levittämistä.  
Värivalikoimaan kuuluu neljä sävyä. Pump n’ Plump Lip Gloss XXL  
-huulikiilto on hinnaltaan 20,50 euroa.  

 



5. Chrome Lip Polish -voidemainen, peittävä huulikiilto 
Chrome Lip Polish on peittävä, voidemainen, ylellisen tuntuinen, 
hyvin pysyvä huulikiilto, joka jättää huulille loistavan, metallin  
hohtoisen kiillon. Huulikiilto sisältää hoitavaa lootuksenkukkaöljyä,  
sekä C- ja E-vitamiinia, jotka suojaavat huulia vapaiden 
radikaalien haitoilta. Värivalikoimaan kuuluu neljä sävyä. 
Chrome Lip Polish -huulikiilto on hinnaltaan noin 12,90 euroa. 
 

6. 3-D Glitter Gloss -huulikiilto 
3-D Glitter Gloss on runsaasti hohtavaa helmiäistä sisältävä 
huulikiille, joka jättää huulille monivivahteisen välkehtivän 
lopputuloksen. 
Huulikiille on puolipeittävä ja miellyttävän pehmeän tuntuinen. 
Huulikiillosta on saatavilla yksi sävy. 
3-D Glitter Gloss -huulikiilto on hinnaltaan noin 12,90 euroa. 

 
7. Express Star Gloss -huulikiilto 

Express Star Gloss on puolipeittävä, runsaasti helmiäistä sisältävä 
huulikiilto, joka jättää huulille kauniin, hohtavan pinnan. 
Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä. 
Express Star Gloss -huulikiilto on hinnaltaan noin 12,90 euroa.  

 
8. Mega Wet Gloss -huulikiilto 

Mega Wet Gloss on pitkäkestoinen, näyttävän kiillon jättävä huulikiilto, joka  
saa huulet näyttämään täyteläisiltä. Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä. 
Mega Wet Gloss -huulikiilto on hinnaltaan noin 12,90 euroa. 

 
10. Mega Wet Gloss Sheer -huulikiilto 

Mega Wet Gloss Sheer on hyvin pysyvä, läpikuultavan, kiiltävän  
lopputuloksen jättävä huulikiilto, joka saa huulet näyttämään t
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2. Colormatic Lip Contour 
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kolmella eri tavalla: rajauksena, huulipunan kiinnittävänä pohjustustuott na  
tai mattahuulipunana. Rajauskynä estää myös huulipunan karkailun  
huultenympärysryppyihin. Värivalikoimaan kuuluu 12 sävyä. Perfect Li
huultenrajauskynä on hinnaltaan noin 9,00 euroa. 
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kynän kärkeä kasvopaperissa. Myös tämä kynä sopii sekä huulten rajaamiseen, 
huulimeikin pohjustukseen tai mattahuulipunaksi. Värivalikoimaan kuuluu kuusi 
sävyä. Colormatic Lip Contour -huultenrajauskynä on hinnaltaan noin 10,50 euro



3. Pump’ n Plump Lip Contour 
Huulten muotoa parantava huultenrajauskynä. Pump ’n Plump Lip  
Contour sisältää vehnäproteiinia, joka parantaa huulten muotoa ja tekee  
niistä aiempaa täyteläisemmän näköiset. Kynässä on voidemainen,  
miellyttävän tuntuinen koostumus, joka pysyy hyvin paikoillaan.  
Rajauskynää voi käyttää joko huulten rajaamiseen tai huulipunana  
yhdessä Pump ’n Plump Lip Gloss -huulikiilteen kanssa. Värivalikoimaan  
kuuluu kolme sävyä. Pump ’n Plump Lip Contour -rajauskynä on  
hinnaltaan noin 11,50 euroa. 

 
Kynsilakat 
 

1. Wonder Nail -kynsilakka 
Hyvin pysyvä, nopeasti kuivuva kynsilakka. Lakka tasoittaa kynnen pintaa,  
peittää hyvin ja levittyy helposti ja tasaisesti kynnelle. Lakkaus kestää siistin  
näköisenä 4-5 päivää. Kynsilakka ei sisällä formaldehydiä eikä tolueenia.  
Värivalikoimaan kuuluu 22 sävyä.  
Saatavilla on myös Wonder Nail Wide Brush -kynsilakka, jossa leveä  
sivellinosa nopeuttaa lakkaamista. Tässä versiossa on saatavilla 17  
värisävyä ja lisäksi kolme ranskalaisen manikyyriin kuuluvaa sävyä. 
Sekä Wonder nail että Wonder Nail Wide Brush -kynsilakat ovat hinnaltaan 
noin 7,90 euroa. 

 
2. Wonder Care Nail Spa -kynsienhoitotuotteet 

Wonder Care Nail Spa -tuotteisiin kuuluu kynnen pintaa tasoittava 
aluslakka ja lakkaukselle kiiltoa ja kestävyyttä antava päällyslakka. 
Lisäksi kynsienhoitotuotteisiin kuuluu Nail Spa Nail Repair -
hoitolakka, joka antaa kynsille lisää joustavuutta ja vahvistaa 
helposti murtuvia ja liuskottuvia kynsiä, sekä Nail Whitener Pencil -
kynä, jolla kynnen kärjet saa värjättyä valkoisiksi. 
Nail Spa -lakat ovat hinnaltaan noin 9,90 euroa ja Nail Whitener 
Pencil -kynä noin 8,90 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. 


	Huulipuna
	Huultenrajauskynät


