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EVERLASTING YOUTH FLUID SPF 15 -värivoide 

Valoa kauniisti iholta taittava ja sen nuorekasta hehkua korostava värivoide 

Everlasting Youth Fluid -värivoiteen ainutlaatuinen koostumus 

syntyi kolme vuoden tutkimustyön ja 186 testituotteen jälkeen. Se 

sisältää parhaimmat Clarinsin ihonhoito- ja meikkituotteisiin 

kehittämät ominaisuudet. Everlasting Youth Fluid -värivoide 

palauttaa iholle välittömästi sen nuorekkaan hehkun. 

Säännöllisessä käytössä värivoiteen ihon väriä kirkastavat ja sille 

nuorekasta hehkua antavat ominaisuudet tehostuvat.  

Tehokkaasti vaikuttavat kasviuutteet 

Everlasting Youth Fluid -värivoide sisältää kahta ihoa tehokkaasti 

hoitavaa kasviuutetta: 

1. Sikuriuutetta, joka kiinteyttää ihoa ja palauttaa sille nuorekasta 

täyteläisyyttä sekä saa valon heijastumaan aiempaa kauniimmin 

iholta. 

 

2. Red jania -leväuutetta, joka tasoittaa ihon pinnan rakennetta ja parantaa siten ihon kykyä heijastaa 

valoa. 

Tämän lisäksi… 

Värien asiantuntijana, Clarins on lisännyt värivoiteeseen uuden Skin 

Tone Optimizing -yhdisteen, joka koostuu erisävyisistä pigmenteistä. 

Roosan sävyinen helmiäinen ja soft-focus-puuteri antavat iholle 

kauniin hehkun ja saavat sen näyttämään tasaiselta ja virheettömältä 

koko päivän. Kyseisen yhdisteen ansiosta ihon väri kirkastuu ja ihon 

väri sekä ihon pienet virheellisyydet tasoittuvat. 

Miellyttävän tuntuinen koostumus 

Värivoiteen samalla kertaa voidemainen, mutta kevyen tuntuinen 

koostumus sulautuu täydellisesti ihoon. Se sisältää konjac-

mikrohelmiä, jotka täyteläistävät ihoa, luomuarganöljyä, joka hoitaa 

ihoa ja kaurasokereita, jotka kohottavat kasvonpiirteitä. 

Lopputuloksena on kauniisti hehkuva, tasaisen ja kiinteän näköinen 

iho. 

Kaksinkertaista tehoa 

Kuluttajatesteissä kävi ilmi, että sekoittamalla painallus Double-Serum-tehohoitoa Everlasting Youth Fluid  

-värivoiteeseen kasvojen iho näytti välittömästi selvästi nuorekkaammalta.  

 



 

Tulokset välittömästi tuotteiden levittämisen jälkeen: 

• Ihon nuorekas hehku palautui  88 % 

• Iho näytti selvästi nuorekkaammalta 80 % 

Kuluttajatestiin osallistui 104 naista, jotka käyttivät Double-Serum-tehohoitoa ja Everlasting Youth Fluid  

-värivoidetta yhdessä 14 päivän ajan. 

Ekologinen pakkaus 

• Värivoiteen lasipullosta 25 % on kierrätettyä lasia 

• Värivoiteen pakkauksen kaikki osat on valmistettu Euroopassa: lasipullo Momigniesin kaupungissa 

Belgiassa, pumppu Le Neubourgin kaupungissa Ranskassa, pulloa suojaava pahvi Orleansissa, 

Ranskassa, esite Angerissa, Ranskassa, pahvikotelo Monacossa, kullansävyinen korkki Milanossa, 

Italiassa. 

Everlasting Youth Fluid SFP 15 -värivoiteesta on saatavilla kahdeksan ei sävyvaihtoehtoa: 

• 101 Linen 

• 103 Ivory 

• 105 Nude 

• 107 Beige 

• 108 Sand 

• 109 Wheat 

• 110 Honey 

• 112 Auburn 

Hinta: 

Everlasting Youth Fluid 30 ml, suositushinta 47,00 euroa. 

Myynnissä: 

Syyskuussa 2019. 

Tuotekuvat: 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/SrrcqfG8N98F 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

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

 


