
1 

 

 
 

 

ELIXIR ULTIME 
Limited Edition by JADE JAGGER 

Itämainen aistillisuus ja hienostunut ylellisyys kuvaavat hyvin tunnetun  
brittiläisen suunnittelijan luomaa ylellistä pakkausta.  

 

Vuonna 2012 Kérastase pyysi Jade Jaggeria ikonituotteensa, Elixir Ultimen Limited 
Edition –projektin taiteelliseksi johtajaksi 

Taiteilija, luova johtaja ja innovatiivinen korusuunnittelija Jade Jagger on suunnitellut 
yksilöllisen modernia taikaa ja hienostunutta luksusta edustavan pakkauksen, jossa 
korostuu Kérastasen selektiivinen imago. Jade on valinnut Limited Edition -tuotteen 
symboliksi aistillisen sensuellit kullanväriset huulet, joita hän korostaa räiskyvällä 
punaisella vivahteella. Kokonaisuus kuvastaa täydellisesti Jaden imagoa.  

Lumoa, täyteläisyyttä ja luksusta, jota korostaa ripaus mysteeriä ja taianomaisuutta. 
Arvokkaampi kuin koskaan, Jade Jaggerin suunnittelema Ellixir Ultime Limited 
Edition-pullo on todellinen taideteos: ”varastettu suudelma”. 

Tämä rajoitettu erä on myynnissä valtuutetuissa Kérastase kampaamo- ja 
parturiliikkeissä joulukuussa 2012. 

 

Elixir Ultime, ensimmäinen monikäyttöinen kaunistava tehohoito, joka sisältää Oléo-Complexe 
yhdistelmän  

Elixir Ultime on ainutlaatuinen ja täydellinen yhdistelmä neljää eri hienostunutta öljyä. Maissi-, Argan-, 
Camellia- ja Pracaxi- öljyt antavat yhdessä pehmeyttä, vahvuutta ja kiiltoa hiuksia latistamatta. Hiukset 
ovat ravitut, jälleenrakennetut ja suojatut ulkoisia ärsykkeitä vastaan. Elixir Ultimea voidaan käyttää 
monella eri tavalla – kotona tai kampaamossa, ennen shampookylvetystä tai jätettävänä hoitotuotteena, 
vastaten kaikkiin hiusten tarpeisiin.  

Lopputulokset: 

 Jälleenrakentaa: Jälleenrakentaa ja vahvistaa hiuksia säilyttäen näin hiusten hyvinvoinnin ja 
kauneuden.  

 Ravitsee: Täydellisesti ravitut hiukset ovat pehmeämmät ja sileämmät. Hoito ei latista hiuksia, vaan 
tekee niistä helpommin kammattavat ja pehmeämmät.  

 Suojaa: Elixir Ultime suojaa päivittäisiä ulkoisia ärsykkeitä vastaan ja säilyttää hiuksissa pitkäkestoisen 
kauneuden.  

 Lisää kiiltoa: Hiuksista tulee hohtavat, säihkyvät  ja kiiltävät.   

 

Jade Jagger, korujen ja asusteiden suunnittelija 

Jade Jagger, syntynyt Pariisissa 1971, Mick Jaggerin ja Biancan tytär, on 
sittemmin saanut vahvan maineen taiteilijana, luovana johtajana ja 
tulevaisuuden korusuunnittelijana. 

 

Jade aloitti uransa taiteilijana vuonna 1980-luvun lopussa. Opiskeltuaan 
taidetta Firenzessä hän piti useita onnistuneita taidenäyttelyitä mutta pian 
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hänen yrittäjäluonteensa johdatti hänet perustamaan Jade Inc:n, jonka yksilöllisissä koruissa ilmenee 
värikkään boheemi estetiikka. 

Jade on tehnyt yhteistyötä John Hitchcoxin ja Philippe Starckin kanssa ja suunnitellut elegantteja asuntoja 
“Jade Jagger for yoo” projektin alla. Tämän jälkeen hän työskenteli muodin parissa ja suunnitteli haute 
couture vaatteita sekä luksusesineitä, joita myytiin korujen lisäksi hänen ensimmäisessä, Lontoon All 
Saints Roadille marraskuussa 2009 avatussa Jade Jagger- liikkeessä.  

Nyt Jade keskittyy hienostuneiden, ainutlaatuisten korujensa suunnitteluun. Hän jakaa aikansa Lontoon 
liikkeensä sekä Intian välillä. Intiasta hän käy hakemassa inspiraatiota paikallisista perinteisistä 
materiaaleista, joista hän työstää oman näkemyksensä tämän päivän asiakkaille.  

Jaden riippumaton näkemys, hienostunut luksus ja vankat arvot tekevät Jade Jagger design tuotemerkistä 
äärimmäisen monipuolisen ja mielenkiintoisen. 
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Limited Edition - Elixir Ultime by JADE JAGGER valtuutetuissa Kérastase kampaamoissa 
joulukuusta 2012 alkaen. 

150ml – Suosituskuluttajahinta-arvio: 33 € 
 

Tutustu Kérastasen maailmaan osoitteessa 

http://www.kerastase.com/sites/_fi/_fi/home/index.aspx 

 
 

 
Lisätietoja: Kérastase, Communication Manager Jenny Hyvärinen, 

 
Email: jhyvarinen@fi.loreal.com 

 
 
 


