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Lehdistötiedote toukokuu 2016 
 
 

TABAC GENTLE MEN'S CARE 
Tuoksu- ja hoitolinja tämän päivän modernille herrasmiehelle 
 

 

Tabacin uusi Gentle Men’s Care -miestensarja koostuu 

kuudesta tuotteesta, joista neljä hoitaa miesten ihoa 

parranajon aikana ja sen jälkeen. Näiden neljän 

tuotteen lisäksi sarjaan kuuluu eau de toilette ja stick 

deodorant. Kaikissa sarjan tuotteissa on raikas, tyylikäs 

tuoksu, joka korostaa modernin herrasmiehen 

tyylikästä olemusta. 

 

Miesten ihonhoito yhdistyy yleensä parranajoon 

Miesten ihonhoito alkaa yleensä parranajolla. Shaving Gel -partavaahto sopii heille, jotka ajavat 

partansa partahöylällä. Alkoholiton geeli muodostaa täyteläisen vaahdon, joka pehmittää partakarvaa 

ja suojaa ihoa parranajon aiheuttamalta ihoärsytykseltä ja pieniltä haavaumilta. Parranajon täydentää 

sen jälkeen käytettävä kosteuttava geeli tai after shave -tuote. Valittavana on joko Moisturizing Cream, 

After shave lotion tai After shave balm. Kaikki edellä mainitut tuotteet sisältävät CELLATIVE™ MEN  

-nimistä vaikuttavien aineiden yhdistettä, joka sopii erityisen hyvin miesten iholle. Se kosteuttaa ihoa ja 

rauhoittaa sitä parranajon jälkeen sekä lisää sen vastustuskykyä päivittäisen stressin haitoille. 

Deodorantti ja eau de toilette täydentävät hoitokokemuksen. 

Raikkautta, energisyyttä ja hoitavia ominaisuuksia 
Tabac Gentel Men’s Care -linjan tuotteita yhdistää yhtenäinen raikas tuoksu. Se tuntuu mietona 

parranajon yhteydessä käytettävissä tuotteissa ja pääsee valloilleen eau de toiletissa ja 

deodorantissa. 

 

Virkistävät tuoksuvivahteet sekoittuvat hoitaviin ominaisuuksiin: 

 

Alkutuoksu 
Appelsiini, päärynä, otsonimainen tuoksuvivahde 

 
Sydäntuoksu 

Laventeli, kardemumma, orvokin lehdet  
 

Jälkituoksu 
Santelipuu, ambergris, cashmeran 

 
 
Pakkaukset 
Valkoiset Tabac Gentle Men’s Care -pakkaukset saavat hienostuneen ilmeen trendikkäästä 

kuparinsävystä ja maskuliinisesta harmaasta.   
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Tuotevalikoima 

 

Eau de Toilette  Virkistävä  40 ml suositushinta 32,00 euroa  

Shaving Gel  Rauhoittava 200 ml suositushinta 8,90 euroa 

After Shave Balm Rauhoittava  75 ml suositushinta 15,50 euroa 

After Shave Lotion Virkistävä  90 ml suositushinta 23,50 euroa 

Moisturizing Cream Rauhoittava  50 ml suositushinta 15,00 euroa 

Deodorant Stick Virkistävä  75 ml suositushinta 15,90 euroa 

 

Myynnissä: 

Tabacin Gentele Men’s Care -tuotteet tulevat myyntiin elokuussa 2016. 

Tuotekuvat: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16251-alacefladb&l=FI  

Uusimmat tiedotteemme: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy  

Yhteystiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 


