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BRONZE BLISS -kesämeikki  

 

IsaDora Bronze Bliss -kesämeikin inspiraatio tulee vehmaasta, vuoren 

rinteellä sijaitsevasta välimerellisestä puutarhasta, josta on upea 

näköala merelle.  Myöhäisiltapäivän aurinko häviää korkeiden mäntyjen 

taakse. Tunnelma on rento ja onnellinen… 

 

 

Bronze Bliss -kesämeikkiin kuuluvat tuotteet 

Huulet 

GLOSS STICK STYLO SPF 15, 15,3 g, suositushinta 15,90 euroa 

Kiiltävän, kostean näköisen lopputuloksen jättävä huulipuna 

• Huulipunassa on miellyttävän tuntuinen, voidemainen koostumus. 

• Se jättää huulille läpikuultavan lopputuloksen. 

• Huulipuna sisältää suojakertoimen SPF 15. 

• Huulipunan sisältämät kosteuttavat ja hoitavat aineosat pitävät huulet pehmeinä ja joustavina. 

• Huulipuna selkeyttää huulirajaa ja parantaa huulten muotoa. 

• Kapealla, kärjestään viistotulla huulipuikolla punan levittäminen huuliin on helppoa ja nopeaa. 

Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä:  

• 20 Sheer sorbet 

• 22 Bare Bliss 

• 24 Rose blush 

• 26 Pink kiss 

• 28 Happy coral 

• 30 Sunshine red 

Silmät 

HIGHLIGHTING CRAYON -korostuskynä, 4,9 g, suositushinta 15,90 euroa 

Kiiltävän, kimmeltävän lopputuloksen jättävä meikkikynä, joka sopii käytettävän silmämeikin lisäksi 

kasvoilla ja huulilla. 

• Valoa heijastavat helmiäispigmentit kirkastavat ihon väriä ja antavat sille kauniin hohteen.  

• Helppo pitää mukana. 

• Hyvin pysyvä. 

• Kosteuttaa ihoa. 



• Vedenkestävä. 

• Kynä teroitetaan IsaDoran Jumbo-kynäteroittimen avulla. 

Käyttö: 

KASVOT – Korostuskynää levitetään niille kasvojen alueille, joista valo muutenkin heijastuu, kuten 

poskipäihin, nenän selkään ja leukaan. 

SILMÄT – Korostuskynää voidaan käyttää kulmaluulla, silmän sisä- ja ulkonurkassa tai koko luomella 

luomivärinä. 

HUULET – Meikkikynää voidaan käyttää korostamaan amorinkaarta, 

huulten keskellä antamaan huulille lisää pulleutta tai huulipunan 

päällä lisäkiiltoa antamaan.  

Värivalikoimaan kuuluu neljä sävyä: 

• 50 Crystal Pearl 

• 52 Gold 

• 54 Pink gold 

• 56 Bronze 

BRONZING EYE BAR -luomiväripaletti, 5 g, sävy 70 Bronze bliss, suositushinta 20,90 euroa 

Luomiväripaletti sisältää viisi pronssin ja poltetun oranssin sävyistä 

luomiväriä sekä turkoosin tehostesävyn,  joka elävöittää muuten ruskean 

sävyistä silmämeikkiä. Luomiväripaletin sävyt sopivat yhteen ja 

korostavat päivettynyttä ihoa. 

Kasvot 

BRONZING POWDER -aurinkopuuteri, 20 g, suositushinta 20,90 euroa 

• Aurinkopuuteri antaa kasvoille kauniin, luonnollista rusketusta muistuttavan lopputuloksen. 

• Silkkimäisen, pehmeän koostumuksensa ansiosta aurinkopuuteri levittyy iholle helposti ja 

vaivattomasti. 

• Sävyvalikoimaan kuuluu kaksi helmiäistä sisältävää sävyä 

ja yksi mattasävy. 

• Pakkaus sisältää peilin. 

Värivalikoima sisältää kolme sävyä:  

• 03 Golden Tan, sisältää helmiäistä 

• 07 Beach Tan, mattasävy 

• 13 Glow Bronzer, sisältää helmiäistä 

BRONZING Highlighting Stick -korostuspuikko, 7 g, sävy 24 Beach glow, suositushinta 16,50 euroa 

• Luonnollista rusketusta muistuttavan pronssinhohtoisen hehkun kasvoille jättävä 

korostuspuikko. Kevyt, silkinpehmeän tuntuinen koostumus. 

• Väri levittyy helposti ja tasaisesti iholle. 

• Soft focus -vaikutus häivyttää optisesti ihon virheellisyyksiä ja ihon pinnan 

epätasaisuutta.  



Myynnissä: 

Bronze bliss -kesämeikin tuotteet ovat myynnissä toukokuun 2019 loppuun mennessä. 

Tuotekuvat: 

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

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kosmetiikka ja kuluttajatuotteet 

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


