
 

 

Lehdistötiedote toukokuu 2010 
 
MARIDERM HELEYTTÄVÄ IHONEKTARI 
Ihon väriä kirkastava ja tasoittava sekä ihon ennenaikaista vanhe-
nemista ehkäisevä kosteusemulsio aikuiselle naiselle 
 
Muiden Mariderm-tuotteiden tapaan Ihonektarin vaikuttavana   
aineena on Suomessa kehitetty, kotimaisista puolukoista uutettu  
puolukansiemenöljy. Ihonektari kosteuttaa, suojaa ja heleyttää ihoa  
saaden sen näyttämään aiempaa nuorekkaammalta.  
Lisäksi Ihonektari tasoittaa ihon väriä ja ylläpitää sen kimmoisuutta ja  
joustavuutta. Kevyen koostumuksen ansiosta Ihonektaria on miellyttävä  
käyttää, ja se soveltuu kaikille ihotyypeille. 
 
Iän mukanaan tuoman ihon veltostumisen ja ryppyjen lisäksi kiinnite-
tään yhä enemmän huomiota ihon värin vanhenemiseen. Moni nainen 
hyväksyy kasvonpiirteiden veltostumisen ja rypyt, mutta haluaa ihonsa 
värin olevan tasainen ja  näyttävän nuorekkaan raikkaalta ja hehkuval-
ta.  
 
Ihon värisävy muuttuu iän myötä ihon suojaavien toimintojen heiketes-
sä. Suurin syy ihon suojaavien toimintojen heikkenemiseen ovat aurin-
gonvalon aikaansaamat vauriot ihossa. Ihon suojaavien toimintojen hei-
ketessä ihon vastustuskyky vapaiden radikaalien haitallisille vaikutuksil-
le heikkenee ja iho vanhenee ennenaikaisesti. Iän myötä myös ihon 
aineenvaihdunta heikkenee, vanhat kollageenisäikeet eivät hajoa ja uut-
ta kollageenia ei synny riittävästi vanhentuneen tilalle. Myös ihoa tuke-
van elastiinin määrä vähenee, jolloin iho menettää joustavuuttaan ja 
ohenee. Tästä johtuen myös pintaverisuonia ympäröivä tukirakenne 
ohenee ja iho punoittaa helpommin, koska verisuonet näkyvät parem-
min ja reagoivat ulkopuolisiin ärsykkeisiin enemmän.  
Vapaat radikaalit aiheuttavat ihossa nk. hapettavaa stressiä, joka nos-
taa tulehdusvälittäjäaineiden määrää ihossa. 
Hapettava stressi ja tulehdusvälittäjäaineet sekä mahdolliset  hormoni-
toiminnan muutokset lisäävät pigmentin muodostusta ihossa, jolloin 
ihoon syntyy pigmenttiläiskiä.  
 
Ihonektarin sisältämä puolukansiemenöljy kosteuttaa ja suojaa tehok-
kaasti ihoa pitäen sen kimmoisana ja joustavana.  
Ihonektari sisältämä E-vitamiini hidastaa ihon  
ennenaikaista vanhenemista ja suojaa ihoa UV-säteilyn ja ilman  
epäpuhtauksien aiheuttamilta vaurioilta. Välttämättömät  
rasvahapot vahvistavat ihon luonnollista suojamuuria, jolloin ihon  
kosteudensitomiskyky ja kosteuspitoisuus paranevat. Ihon  
kuivuudesta johtuvat pienet rypyt vähenevät ja iho tuntuu  
kimmoisalta ja joustavalta. Heleyttävä ihonektari vaalentaa pigmentti-
läiskiä ja vähentää ihon punaisuutta, jolloin ihon väri tasoittuu ja muut-
tuu aiempaa kirkkaammaksi ja kuulakkaammaksi.   



 

 

Puolukansiemenöljyn lisäksi Ihonektari sisältää kahden kasvin,  
Siegesbeckia Orientalis  ja Rabdosia Rubescens, uutteista valmiste-
tun Chromocare™-nimisen vaikuttavan aineen, joka: 
• Ehkäisee vapaiden radikaalien haitallisia vaikutuksia ihossa. 
• Toimii tehokkaana antioksidanttina. 
• Tehostaa kollageenin muodostumista ihossa. 
• Vähentää pigmenttiläiskien muodostumista ihossa. 
• Vähentää tulehdusvälittäjäaineiden määrää ihossa. 
 
Chromocare™-yhdisteellä tehdyt in vivo testit (20 naista iältään  48- 71 
vuotiaita) osoittivat: 
• Kollageenin määrän ihossa lisääntyneen 17,4%. 
• Ihon näyttävän noin 4,2 vuotta ikäistään nuoremmalta. 
• Pigmenttiläiskien vähentyneen noin 7,6%. 
• Ihon punakkuuden vähentyneen noin 11%. 
 
Käyttö: 
Koska Maridermin Heleyttävä ihonektari ei sisällä UV-suojaa, suositel-
laan sitä käytettäväksi aamuisin joko päivävoiteen tai meikin alla.  
 
Pakkaus: 
Ihonektari on pakattu pumppupulloon 50 ml. Ihonektarin pakkauksen on 
suunnitellut suunnittelija ja kuvittaja Klaus Haapaniemi yhdeesä AD Mia 
Walleniuksen kanssa. Mariderm-sarjan pakkaukset voittivat tänä vuon-
na Hopeahuipun Grafian järjestämässä Vuoden huiput -kilpailussa. 
 
Hinta: 
Mariderm Ihonektari on hinnaltaan noin 23,00 euroa. 
 
Tuotekuvan saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=984-ghlceladij&language=FI  
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, gsm 050-5955 5985,  
sähköposti: anne.sario@berner.fi
 

Berner Osakeyhtiö on toiminnaltaan suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta on kan-
sainvälistä. Berner on markkinoinnin ja myynnin moniosaaja, jonka toiminnantavoit-
teena on pitkäjänteinen kumppanuus eri sidosryhmien kanssa. Bernerin pääkonttori, 
tuotekehitys ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa. Baltiassa ja Ruotsissa asiakkai-
ta palvelevat Bernerin tytäryhtiöt. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 noin 260 
MEUR ja henkilöstön määrä 531. 
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