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Kulmakarvat muodostavat edelleen tärkeän osan päivittäistä 

meikkiä. Tämän päivän kulmakarvamuodin edelläkävijöitä ovat mm. 

Kaia Kreber ja Beyoncé. Vaikuttajat ja julkisuuden henkilöt jakavat 

somessa tietoa minkälaisia kulmatuotteita kulloinkin tulee käyttää ja 

miten täydellinen kulmakarvameikki tehdään.  

Kulmien meikkaaminen viimeistelee meikin ja antaa kasvoille 

kehykset. Kulmakarvoista ja niiden meikkaamisesta onkin tullut yksi 

tämän vuosikymmenen isoista trendeistä. 

IsaDoran meikkivalikoimaan kuuluu runsaasti erilaisia kulmatuotteita, 

joiden avulla jokainen voi luoda itselleen omaan tyyliinsä parhaiten 

sopivat kulmakarvat. 

BROW POWER PEN, uutuus 

Kulmakynän ominaisuudet: 

• Puuteripohjainen kulmakynä 

• Kulmakynän avulla voi piirtää joko luonnollisen näköiset kulmat tai tehdä intensiivisen, näyttävän 

kulmameikin. 

• Lopputulos on puuterimainen ja ilmavan kevyen tuntuinen.  

• Kynä piirtää iholle pehmeän viivan ja sitä voi käyttää kulmien korostamiseen, muotoiluun sekä 

kulmakarvoissa olevien tyhjien kolojen täyttämiseen.  

• Kynän pehmeä, puuterimainen koostumus levittyy iholle helposti ja vaivattomasti. 

• Runsaasti väripigmenttejä sisältävä kulmakynä pysyy hyvin paikoillaan. 

• Kynän toisessa päässä olevan kulmaharjan avulla kulmakarvat on helppo harjata paikoilleen ennen 

värin levittämistä. Harjaa voi käyttää myös kulmameikin viimeistelemiseen. 

• Kulmakynä pysyy paikoillaan myös lämpimässä ja kosteassa ilmanalassa. 

• Kynä suositellaan teroitettavaksi meikkikyniä varten suunnitellulla teroittimella. 

• Kulmakynä on hajusteeton ja silmälääkäreiden testaama. 

Käyttö: 

1. Harjaa kulmat haluttuun malliin kulmakynän toisessa päässä 

olevan kulmaharjan avulla.  

2. Muotoile kulmat ja täytä niissä mahdollisesti olevat kolot Brow 

Powder Pen -kulmakynän avulla. 

3. Viimeistele ja pehmennä kulmameikki kulmakarvaharjaa apuna 

käyttäen. 



Sävyvalikoima: 

01 Black  

03 Dark Brown  

05 Medium Brown  

07 Light Brown  

09 Taupe  

 

SCULPTING BROW PEN waterproof  

Kulmakynän ominaisuudet. 

• Kulmakynä, jonka terä kiertyy esiin pakkauksestaan.  

• Erikoismuotoillun terän avulla kulmakarvoihin saa vedettyä 

joko leveää tai kapeaa viivaa. 

• Kynän terän leveällä puolella on helppo täyttää mahdolliset 

aukot kulmakarvoissa ja antaa kulmille pehmeä muoto. Terän 

ohuen puolen avulla voi tehdä kulmakarvoja muistuttavia, 

ohuita vetoja ja korostaa kulmien ohutta loppuosaa.  

• Vedenkestävän koostumuksen ansiosta väri pysyy paikoillaan 

koko päivän. 

• Kynää ei tarvitse teroittaa. 

Sävyvalikoima: 

80 Dark Brown 

82 Medium Brown  

84 Light Brown 

 

PRECISION BROW PEN waterproof, uutuus 

• Erittäin ohutteräinen kulmakynä, jonka terä kiertyy esiin 

pakkauksestaan. 

• Sopii ohuiden kulmakarvojen muotoiluun ja mahdollisten 

kolojen täyttämiseen kulmakarvoissa. 

• Mahdollistaa ohuiden, kulmakarvoja muistuttavien vetojen 

tekemisen. 

• Vedenkestävän koostumuksen ansiosta väri pysyy paikoillaan 

koko päivän.  

• Kynää ei tarvitse teroittaa.  

  



Sävyvalikoima:  

70 Dark Brown 

72 Medium Brown 

74 Taupe 

 

BROW SHAPING GEL  

• Kulmakarvageeli, jonka pienellä harjaosalla geeli levittyy 

helposti ja tarkasti kulmakarvoihin.  

• Geelin avulla kulmakarvat on helppo kiinnittää haluttuun 

muotoon. 

• Geeli sopii myös kulmameikin viimeistelyyn. 

• Kulmageeli sisältää hienjakoisia kuituja, jotka antavat 

kulmakarvoille lisää tuuheutta. 

• Värilliset geelit antavat kulmakarvoille väriä ja kiiltoa, 

värittömän geelin avulla kulmakarvoihin saa ryhtiä ja kiiltoa. 

• Kulmakarvageeli levitetään kulmakarvoihin ei iholle. 

Sävyvalikoima: 

60 Transparent  

61 Light Brown 

62 Dar Brown 

 

 

Hinnat: 

Brow Powder Pen -puuterimainen kulmakynä 1,1 g, suositushinta 12,90 euroa, UUTUUS 

Sculpting Brow Pen -kulmakynä 0,2 g, suositushinta 14,90 euroa 

Precision Brow Pen waterproof -kulmakynä 0,09 g, suositushinta 12,90 euroa, UUTUUS 

Brow Shaping Gel -kulmakarvageeli 5,5 g, suositushinta 12,70 euroa 

 

Myynnissä: 

Brow Powder Pen ja Precision Brow Pen -uutuudet tulevat myyntiin maaliskuussa 2019. 

Tuotekuvat: 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/5nf5dmXLZvJX 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

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


