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IsaDora Cover Up Stick ’n Brush tuo meikkivoiteen kätevään stick-pakkaukseen 

 – Caring Cleansing Oil puhdistaa tehokkaasti vedenkestävänkin meikin 

IsaDoran kevään uutuudet tuovat kasvoille luonnollisen mattapinnan: Cover Up Stick ’n Brush 
Foundation & Concealer yhdistää samaan tuotteeseen meikkivoiteen ja peiteaineen, ja Matt Fixing 
Blotting Powder -mattapuuteri auttaa viimeistelemään ja kiinnittämään meikin. Caring Cleansing Oil  
-meikinpuhdistusöljy puhdistaa tehokkaasti kasvoilta myös vedenkestävän meikin.  
 
IsaDora Cover Up Stick ‘n Brush Foundation & Concealer yhdistää samaan 
tuotteeseen meikkivoiteen ja peiteaineen kätevässä stick-pakkauksessa. 
Meikkivoide on helppo levittää kasvoille ja häivyttää pakkauksessa olevalla 
siveltimellä.   
 
Cover Up Stick ’n Brush -meikkivoide jättää kasvoille luonnollisen, pehmeän 
puuterimaisen mattapinnan, ja meikki näyttää huolitellulta koko päivän ajan. 
Tuotteen sisältämät auringonkukansiemenöljy, glyseroli ja lesitiini 
kosteuttavat ja hoitavat ihoa, ja C- ja E-vitamiinit toimivat antioksidantteina 
ja auttavat ehkäisemään ihon ennenaikaista vanhenemista. 
Aurinkosuojakerroin SPF30 suojaa ihoa auringon haittavaikutuksilta. Tuote 
sopii kaikille ihotyypeille. Synteettisestä harjaksesta tehty sivellin on helppo 
puhdistaa haalealla vedellä ja miedolla saippualla. 
 
Cover Up Stick ’n Brush Foundation & Concealer -meikkivoiteesta tulee 
myyntiin neljä sävyä: 
 

 01 Light Beige 

 03 Cool Beige 

 05 Sand Beige 

 07 Olive Beige 
 

Käyttö: Levitä meikkivoidetta otsalle, nenänvarteen, poskille ja leukaan, tai peiteaineen tavoin vain 
valituille alueille. Häivytä meikkivoide pyörivin liikkein käyttämällä pakkauksessa olevaa sivellintä. Kerrosta 
meikkivoidetta halutun peittävyyden saamiseksi.  
 
Meikkivoidetta voi käyttää myös korostustuotteena valitsemalla omaa ihon sävyä vaaleampi sävy, ja 
levittämällä meikkivoidetta niihin osiin kasvoja, joihin valo luonnollisesti osuu. Oman ihon sävyä 
tummemmalla sävyllä puolestaan voi varjostaa ja muotoilla kasvoja levittämällä meikkivoidetta niihin 
kohtiin kasvoja, jotka luonnostaan jäävät varjoon.  
 
 
 



 

 

IsaDora Matt Fixing Blotting Powder -mattapuuteri saa syksyllä 2016 lanseeratun värittömän puuterin 
rinnalle kolme sävytettyä versiota. Puuterit tuovat iholle häivähdyksen sävyä ja korostavat samalla ihon 
omaa sävyä.   
 
Mattapuuteri kiinnittää meikin ja auttaa pidentämään meikin kestoa jättäen samalla iholle luonnollisen 
mattapinnan. Puuteri häivyttää ihon pieniä virheitä, jättää iholle blurratun efektin ja auttaa ehkäisemään 
kiiltoa T-alueella. Iho näyttää virheettömältä ja luonnollisen hehkuvalta. Puuterin sisältämä hyaluronihappo 
auttaa kosteuttamaan ihoa, ja C- ja E-vitamiinit toimivat antioksidantteina ja hoitavat ihoa suojaten sitä 
myös vapailta radikaaleilta ja ennenaikaiselta ikääntymiseltä.  
 
Matt Fixing Blotting Powder -mattapuuterista 
tulee myyntiin kolme uutta sävyä: 
 

 01 Sheer Blonde 

 03 Sheer Nude 

 05 Sheer Sand 
 

 
 
 
IsaDora Caring Cleansing Oil -meikinpuhdistusöljy puhdistaa hellävaraisesti ja 
tehokkaasti silmä-, huuli- ja kasvomeikin. Öljypohjainen meikinpuhdistusaine puhdistaa 
myös vedenkestävän meikin, ja se sopii hyvin myös erittäin pitkäkestoisten 
mattahuulipunien poistamiseen. Auringonkukansiemenöljyä ja vehnänsiemenöljyä 
sisältävä puhdistusaine hoitaa ja kosteuttaa ihoa ja jättää ihon pehmeän tuntuiseksi. 
Kätevästä pumppupullosta on helppo annostella oikea määrä tuotetta.   
 
Käyttö: Suihkaise 2-4 annosta vanulappuun ja levitä kasvoille. Pyyhi pois puhtaalla 
vanulapulla tai pese kasvot lämpimällä vedellä.  
 
 
Tuotetiedot 
 
IsaDora Cover Up Stick ’n Brush Foundation & Concealer SPF 30, 8 g, suositushinta 
21,50 euroa, tulee myyntiin helmi-maaliskuussa 2017 ja jää pysyvään valikoimaan.  
 
IsaDora Matt Fixing Blotting Powder, 9 g, suositushinta 15,90 euroa, tulee myyntiin helmi-maaliskuussa 
2017 ja jää pysyvään valikoimaan.  
 
IsaDora Caring Cleansing Oil -meikinpuhdistusöljy, 100 ml, suositushinta 13,50 euroa, tulee myyntiin 
maaliskuussa 2017 ja jää pysyvään valikoimaan.  
 

Yhteystiedot ja tuotenäytteet 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
 
Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/l/xT8Q9wPFHfjh 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone 
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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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