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Herbinan kasvojenhoidon uutuudet sisältävät kurkku-uutetta ja 

tehokosteuttavaa hyaluronihappoa 

Juontaja Jenni Alexandrova testasi Herbinan uusia, kotimaisia ja vegaanisia kasvotuotteita ja ihastui 

etenkin Herbina Hoitoveden raikkaaseen tuoksuun. Jenni käyttää monikäyttöistä hoitovettä meikin 

pohjustukseen ja myös sen viimeistelyyn puuterin sijasta.  

Kasvojen iho kaipaa riittävää kosteutusta, jotta se voi hyvin. Herbinan kasvojenhoidon uutuudet Herbina 

Hoitovesi, Herbina Kasvoseerumi ja Herbina Silmänympärysvoide sisältävät kurkku-uutetta, jota on käytetty 

kautta aikojen raikastamaan, pehmentämään ja rauhoittamaan ihoa. Uutuuksissa on myös 

hyaluronihappoa, joka kosteuttaa ihoa tehokkaasti. 

Juontaja ja lifestylebloggaaja Jenni Alexandrova testasi Herbinan uusia kasvotuotteita. Hän ihastui etenkin 

suihkutettavan hoitoveden raikkaalle kurkulle vivahtavaan tuoksuun.  

– Kurkku ja sitrus toimivat loistavasti ihonhoidossa, Jenni sanoo.  

Herbina Hoitovettä voi käyttää ennen kosteusvoiteen levittämistä ja sen jälkeen pitkin päivää. Jenni lisää 

kuivuuteen taipuvaiselle iholleen hoitosuihketta aina tarpeen mukaan.   

– Suihke saa ihon tuntumaan ja näyttämään kosteammalta välittömästi. 

Monikäyttöistä hoitovettä voi käyttää paitsi ihon pohjustukseen myös viimeistelyyn puuterin tilalla.  

– Jos meikkiä pitää korjailla, teen sen mieluummin meikkivoiteella ja kasvosuihkeella kuin puuterilla. Käytän 

puuteria muutenkin vähän, sillä se vie kasvoilta pois kostean näköisen hehkun, Jenni sanoo. 

Kosteuttava Herbina Hoitovesi. Kosteuttava hoitovesi, jota voi käyttää 

päivän mittaan raikastamaan ja kosteuttamaan ihoa. Tuotteen 

sisältämät kurkku-uute, hyaluronihappo, betaiini eli koivusokeri ja 

allantoiini kosteuttavat tehokkaasti ja rauhoittavat ihoa. Tuoksu 

vivahtaa raikkaan kevyesti kurkulle.   

Herbina Kasvoseerumi sisältää raikastavaa, pehmentävää ja 

rauhoittavaa kurkku-uutetta. Hyaluronihappo ja ksylitoli kosteuttavat 

tehokkaasti ja pehmentävät ihoa. Käyttö: Levitä puhdistetulle kasvojen 

ja kaulan iholle ennen kosteusvoidetta. 

Kosteuttava ja kevyt Herbina Silmänympärysvoide. Käyttö: Levitä 

hellävaraisesti pieni määrä puhdistetulle silmänympärysiholle aamuin 

illoin. Sisältää hyaluronihapon lisäksi kurkku-uutetta ja kofeiinia, joka 

vähentää silmänympärysihon turvotusta ja tummuutta.  

 

Yli 90 prosenttia Herbina-tuotteissa käytetyistä raaka-aineista on luonnollista alkuperää. Kaikki Herbinan 

tuotteet ovat vegaanisia, ja ne on valmistettu Heinävedellä. 

Tuotteet ovat saatavilla Sokos-tavarataloissa sekä Tokmanni-tavarataloissa ja Tokmanni.fi-verkkokaupassa.  



Tuotetiedot: 

Herbina Hoitovesi 100 ml 6,50 e 

Herbina Kasvoseerumi 30 ml 7,00 e 

Herbina Silmänympärysvoide 15 ml 4,60 e 

Lisätiedot medialle: 

tuotepäällikkö Daniela Berner-Ax 

daniela.berner-ax@berner.fi 

050 3559412 

viestintäasiantuntija Paula Larjo 

paula.larjo@berner.fi 

040 5862400 

Linkki kuviin: 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/9ct6LzX7fsJn 

Lue Jenni Alexandrovan koko haastattelu: https://www.is.fi/mainos/art-2000006198262.html 

Lue lisää tuotteista: www.herbina.fi 

 

Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone. 

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset 

ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Me Bernerillä tuotamme ja maahantuomme 

tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten arkeen lisää hyvinvointia ja jotka on tuotettu kestävällä tavalla. 

Konsernimme liikevaihto vuonna 2017 oli 316,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 500. 

Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme 

Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi. 

Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Oxygenol, Heti, 

GreenCare, Korrek, Lasol, Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe. 
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