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METROPOLITAN-syysmeikki 2019 

IsaDoran Metropolitan-syysmeikki esittelee meille trenditietoisen, 

urbaanin fashionistan. Muodin edelläkävijän, joka nauttii 

suurkaupungin sykkeestä ja sen tarjoamasta aktiivisesta 

elämäntyylistä. 

Meikin pääpaino on viimeistellyissä kulmakarvoissa ja pehmeässä 

smokey eyes -silmämeikissä. Huulikiillot tekevät paluun, joten 

huulimeikin voi tehdä myös pelkällä huulikiillolla. City chic -tyyliin 

sopivan syysmeikin väripaletti koostuu tiilenpunaisesta, 

purppurasta ja murretuista maanläheisistä sävyistä. 

 

METROPOLITAN-meikkiin kuuluvat tuotteet 

Brow marker-kulmakarvatussi/KAUSITUOTE  

Kulmakarvatussi, jonka avulla voi piirtää yksittäisiä kulmakarvoja ja täyttää kulmakarvoissa 

olevia tyhjiä aukkoja. Kulmakarvatussissa on patentoitu applikaattoripää, jota voi käyttää sekä 

sivuttain että lappeellaan. Sivuttain käytettynä kulmakarvatussi piirtää tarkkaa viivaa, joka 

sopii kulmien ääriviivojen luonnostelemiseen. Lappeellaan käytettynä tussilla voidaan piirtää 

yksittäisiä karvoja sekä värittää kulmakarvat.  

Ominaisuudet: 

• Erittäin pitkäkestoinen koostumus, joka pysyy paikoillaan jopa 24 tuntia. 

• Ei tahraa, hikoilun- ja vedenkestävä. Helppo kuitenkin poistaa lämpimällä vedellä. 

Käyttö: 

Brow maker -kulmakarvatussia käytetään aina puhtaille kulmille, ennen muun meikin tekemistä. Tämä 

siksi, etteivät esim. värivoide tai puuteri tukkisi tussia. 

Luonnollinen kulmameikki: 

Kulmakarvatussi pidetään lappeellaan ja kulmakarvojen sekaan 

piirretään yksittäisiä kulmakarvoja jäljitteleviä viivoja kulmien 

kasvusuunnan mukaisesti. Intensiivisempi sävy syntyy toistamalla 

edellinen toimenpide. 

  



Tarkempi kulmameikki: 

1. Kulmakarvojen ääriviivat hahmotellaan applikaattorin ohuen kärjen avulla.  

2. Kulmakarvat harjataan läpi pitämällä applikaattoria lappeellaan. Näin 

kulmiin saadaan piirrettyä yksitäisiä karvoja ja täytettyä kulmat 

ääriviivojen sisältä. 

Brow maker -kulmakarvatussin värivalikoimaan tulee kolme sävyä:  

• 20 Blonde 

• 21 Medium Brown 

• 22 Ash Brown 

Hinta: Brow Maker -kulmakarvatussi 1 ml, suositushinta 16,90 euroa. 

Glossy Lip Treat -huulikiilto/VALIKOIMAAN JÄÄVÄ TUOTE 

Kosteuttava, huulia hoitava, huulille kevyen läpikuultavan sävyn jättävä huulikiilto 

Ominaisuudet 

• Kosteuttava ja huulia hoitava huulikiilto. 

• Jättää huulille kauniin kiillon ja läpikuultavan sävyn. 

• Kiilto ja sävy pysyvät huulilla pitkään. 

• Hoitaa huulia ja tasoittaa huulten pintaa. 

• Saa huulet näyttämään aiempaa täyteläisemmiltä. 

• Miellyttävän tuntuinen, tahmaamaton koostumus. 

Vaikuttavat aineet: 

Jojobaöljy, kosteuttaa ja hoitaa huulia 

Manteliöljy, kosteuttaa ja hoitaa huulia 

Karitevoi, kosteuttaa, rauhoittaa ja hoitaa huulten ihoa. 

Hyaluronihappo, kosteuttaa huulia. 

Natriumhyaluronaatti, kosteuttaa huulia ja tekee huulista aiempaa täyteläisemmän näköiset. 

Luonnolliset pepetidit, aktivoivat kollageenin tuotantoa. 

E-vitamiini, toimii antioksidanttina. 

Pakkaus: 

Glossy Lip Treat -huulikiilto on pakattu kiiltävään, huulikiillon sävyn kertovaan muovituubiin. Tuubin päässä 

on pehmeä silikoniapplikaattori, joka levittää huulikiillon helposti ja tasaisesti huulille. 

Sävyvalikoima: 

Metropolitan-syysmeikin mukana myyntiin tulee kolme väriä.  

 

 

 



Lokakuussa Glossy Lip Treat -huulikiillon sävyvalikoima laajenee kuudella värillä: 

 

Hinta: Glossy Lip Treat -huulikiilto 13 ml, suositushinta 16,90 euroa. 

Luomivärit 

Metropolitan syysmeikkiin kuuluu kaksi Eye Shadow Quartet -luomivärin kausisävyä. 

 

   

 

 

 

 

 

20 Urban jungle 21 Metropolitan 

 

Hinta: Eye Shadow Quartet -luomiväripaletti 5 g, suositushinta 16,90 euroa. 

Huulipunat 

Glossy Lip Treat -huulikiillon lisäksi Metropolitan-syysmeikki sisältää 

yhden Perfect Moisture Lipstisk -huulipunan kausisävyn, 55 Brick Red 

ja kaksi Perfect Matt Lipstick -huulipunan kausisävyä, 02 Toasted 

Cocoa ja 15 Rendezvous Red. 



Hinta:  

Perfect Moisture Lipstick 4,5 g, suositushinta 16,90 euroa. 

Perfect Matt Lipstick 4,5 g, suositushinta 16,90 euroa. 

Kynsilakat: 

Syysmeikin huulipunasävyjä täydentää kolme Wonder Nail -kynsilakan kausiväriä. 

     

 

 

 

 

 

 

 

418 Urban Red 419 Uptown Purple 420 Underground 

 

Hinta: Wonder Nail -kynsilakka 6 ml, suositushinta 8,90 euroa. 

Poskipunat 

Meikkiin kuuluu kaksi puuterimaisen Perfect Blush -poskipunan kausisävyä. 

 

   

 

 

 

 

51 Spiced Ginger 63 Burnt Sienna 

 

Hinta: Perfect Blush -poskipuna 4,5 g, suositushinta 16,50 euroa. 

Rajaukset 

Lisäksi meikkiin nostetaan vakivalikoimasta kaksi Intense Eyeliner -rajauskynän sävyä, 60 Intense Black ja 

61 Black Brown. 

Hinta: Intense Eyeliner -rajauskynä 0,35 g, suositushinta 12,90 euroa. 

 



Myynnissä: 

Metropolitan-syysmeikin tuotteet tulevat myyntiin syyskuussa 2019. 

Tuotekuvat: 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/8Hzwc72nSnbX 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

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

 


