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IsaDora Holographic Glitter Nails -juhlakokoelma tuo kynsiin jalokivien kimallusta 

 
IsaDoran juhlakauden kynsilakkakokoelma Holographic Glitter Nails tuo kynsiin glitterin kimallusta ja 

hohtoa. Holographic Nails -glitterkynsilakan koostumus sisältää erikokoisia glitterkappaleita, ja kynsille jää 

hologrammimainen 3D-efekti. Peittävää lakkaa voi käyttää sellaisenaan tai värilakan päällä.  

IsaDora Holographic Glitter Nails -kokoelma sisältää yhdeksän glitterlakkasävyä vaaleasta kirkkaaseen. 

Kaikki sävyt ovat kausisävyjä, ja tulevat myyntiin marraskuussa 2016. 

885 Snow Crystals 

886 Pink Diamonds 

887 Sparkling Champagne 

888 Silver Stars 

889 Glamour Gold 

890 Red Rocks 

 

891 Wine Divine 

892 Midnight Sky 

893 Space Jewels 

 

Glitterlakan alle: Peel Off Base -aluslakka 

 

IsaDora Peel Off Base -aluslakka sopii hyvin aluslakaksi glitterlakkauksien alle: 

aluslakka tekee suojaavan kerroksen kynnen pinnan ja kynsilakan väliin, ja 

kynsilakka on helppo poistaa ilman kynsilakanpoistoainetta kuorimalla Peel 

Off Base -kalvo pois. Aluslakka toimii minkä tahansa kynsilakan kanssa: 

värilakan, glitterlakan tai tekstuurilakan.  

 

 



 

 

Peel Off Base -aluslakan käyttö: 

 

1. Levitä yksi peittävä kerros Peel Off Base -aluslakkaa puhtaalle kynnelle.  

2. Anna lakan kuivua noin 5 minuuttia tai kunnes valkoinen kalvo muuttuu läpinäkyväksi.  

3. Levitä kynnelle mitä tahansa kynsilakkaa.  

4. Poistaaksesi kynsilakan kuori kynsilakka irti aloittaen kynnen alaosasta.  

 

Tuotetiedot 

IsaDora Holographic Nails -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 9,90 euroa, tulee myyntiin marraskuussa 2016  

IsaDora Beel Off Base -aluslakka, 6 ml, suositushinta 8,50 euroa, pysyvässä valikoimassa 

 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=17309-mfefghhbki&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone 
  
 
IsaDora on Ruotsissa vuonna 1983 perustettu kosmetiikkabrändi, jolla on tänä päivänä myyntipisteitä noin 40 maassa. 
Laaja tuotevalikoima sisältää runsaasti erilaisia sävyjä, trendikkäitä meikkikokoelmia ja uutuuksia. IsaDoran kaikki 
tuotteet ovat hajusteettomia ja kliinisesti testattuja. www.isadora.fi 
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja 
kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota asiakkaillemme vain 
parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2015 oli 289,3 miljoonaa euroa, 
omavaraisuusaste 76,9 % ja henkilöstömäärä 524. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme 
sijaitsevat Suomessa tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi 
 
Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Heti, GreenCare, Korrek, Lasol, 
Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuotteet. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös 
monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel ja Sensai.  
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