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Kevään 2019 Selfie Ready -meikkikokoelmansa myötä Clarins 

haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden näyttää mahdollisimman 

hyvältä selfiekuvissa.  

Kukapa ei haluaisi näyttää mahdollisimman hyvältä 

selfiekuvissa ja saada siten kuvilleen runsaasti tykkäyksiä? 

Täydellisen selfien ottaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. 

Miten valita oikea kuvakulma, valaistus, filtterit? Clarinsin kevään Selfie ready -meikkikokoelma sisältää 

tuotteita, jotka auttavat jokaista näyttämään kuvissa mahdollisimman hyvältä.  

Virheettömän näköinen iho #eifiltteriä 

Enää ei tarvitse miettiä mitä instafiltteriä, Walden, Valencia vai Sierra, käyttäisi. Clarins 

esittelee uutuuden nimeltään Instant Poreless, joka tekee ihosta mattapintaisen, häivyttää 

huokosia, kirkastaa ihon väriä ja saa ihon näyttämään raikkaalta ja virheettömältä. Instant 

Poreless -meikinpohjustustuote sisältää luomumansikkapuun hedelmän uutetta, joka imee 

itseensä liiallista ihotalia, jolloin meikkiä ei tarvitse korjailla kuvausten välillä. Iho näyttää 

virheettömältä, jopa läheltä katsottuna. Tuotteen pinkin sävy muuttuu värittömäksi iholle 

levitettäessä. Kevyesti peittävä voide sopii kaikille ihosävyille ja tasoittaa hyvin ihon pinnan 

rakennetta, jolloin iho näyttää mahdollisimman tasiselta ja virheettömältä. Lisäksi Instant 

Poreless kosteuttaa ihoa ja sisältää ihoa ilman saasteilta suojaavan anti-pollution-yhdisteen. 

Pieneen tuubiin pakattu pohjustustuote kulkee helposti mukana. #virheetön&mattapintainen 

Hinta: 

Instant Poreless 20 ml, suositushinta 29,00 euroa. UUTUUS 

Oikea valaistus on tärkeä selfie-kuvia otettaessa. Kaksipäinen Glow 2 Go -poskipuna- ja 

korostuspuikko muotoilee ja antaa kasvojen iholle hetkessä lämpöä ja hehkua. Valittavana 

on kaksi sävykokonaisuutta, hohtava pinkki rohkeaan, hologrammimaiseen hohteeseen ja 

kullanhohtoinen persikka kevyesti päivettyneen näköiseen hehkuun. 

Hinta:  

Glow2 Go -poskipuna ja korostuspuikko 2 x 4,5 g, suositushinta 35,00 euroa. UUTUUS 

Kuvauksellinen silmämeikki #upeatsilmät 

Hauskaan, älypuhelinta muistuttavaan koteloon pakattu 

luomiväripaletti sisältää kaiken tarvittavan kuvauksellisen silmämeikin 

tekemiseen. Paletti sisältää kaksi helmiäishohtoista luomiväriä, jotka 

antavat luomille kauniin hehkun, kaksi varjostukseen ja muotoiluun 

sopivaa mattaluomiväriä sekä kaksi kulmien muotoiluun sopivaa 

puuterimaista kulmakarvaväriä. Silmämeikki täydennetään Supra 

Volume -ripsivärillä, joka antaa ripsille lisää pituutta ja tuuheutta. 



Hinta: 

Ready in a Flash Eyes & Brows Palette 7,6 g, suositushinta 45,00 euroa. KAUSITUOTE 

Supra Volume Mascara 8 ml, suositushinta 32,00 euroa. KUULUU VALIKOIMAAN  

Selfie-huulet #täyteläisennököisethuulet 

Näyttävät, täyteläisen näköiset huulet syntyvät Natural Lip Perfector -huulikiilteen avulla. Kiilteen 

voidemainen koostumus liukuu vaivattomasti huulille, sen sisältämä karitevoi hoitaa huulia. Huulet 

tuntuvat kosteutetuilta ja näyttävät aiempaa täyteläisemmiltä.  

Hinta: 

Instant Light Natural Lip Perfector 15 ml, suositushinta 22,90 euroa. KUULUU VALIKOIMAAN 

Myynnissä: 

Selfie Ready -kevätmeikin tuotteet tulevat myyntiin helmikuussa 2019. 

Tuotekuvat: 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/zLB_D8Tgj2c8 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 92 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi  

 

 

 


