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Itseruskettavat Clarins Self Tanners -tuotteet muodostavat iholle 

luonnollista rusketusta muistuttavan sävyn  

Itseruskettavat Clarins Self Tanners -tuotteet 

sisältävät runsaasti luonnosta saatavia 

vaikuttavia aineita, ja ne ovat koostumukseltaan 

miellyttäviä, tuoksultaan herkullisia ja iholle 

sulautuvien koostumustensa ansiosta 

helppokäyttöisiä.  

Aina ei tarvitse odottaa kesää saadakseen 

iholleen kauniin rusketuksen. Clarinsin Self 

Tanners 

-itseruskettavat tuotteet muodostavat iholle 

vuodenajasta riippumatta luonnollista 

rusketusta muistuttavan sävyn. Sävyn 

voimakkuuden voi jokainen valita omien 

mieltymystensä mukaan. 

Uusissa itseruskettavissa tuotteissaan Clarins 

yhdistää aurinkotuotteista 40 vuoden aikana 

hankkimansa tietotaidon, jotta itseruskettavilla 

tuotteilla saatu lopputulos muistuttaisi 

mahdollisimman paljon luonnollista rusketusta. 

Clarinsin kehittämä SelfTan-yhdiste 

Itseruskettavien tuotteiden koostumus sisältää SelfTan-yhdisteen, joka jättää iholle hehkuvan, luonnollista 

rusketusta muistuttavan kestävän sävyn. Yhdiste koostuu kahdesta bioteknologisesti valmistetusta, 

alkuperäisin luonnosta saadusta sokerista: 

• DHA 100 % luonnollista alkuperää 

• Erythruloosi 100 % luonnollista alkuperää 
 

Clarinsin kasveista hankkima tietämys 

Clarins tutkii jatkuvasti kasveja ja niiden tarjoamia ihonhoidollisia mahdollisuuksia ja hyödyntää saamiaan 

tutkimustuloksia tuotteissaan. Tehokkaasti kosteuttavista ominaisuuksistaan tunnettu viikunauute* valittiin 

ehkäisemään ihon kuivumista ja lisäämään itseruskettavalla tuotteella saadun sävyn kestoa iholla. Lisäksi 

Clarinsin itseruskettavat tuotteet sisältävät aloe veraa**. 

*Self-Tanning Milky Lotion, kasvot ja vartalo 
**Paitsi Self-Tanning Instant Gel  



Neljä koostumukseltaan erilaista itseruskettavaa tuotetta 

Itseruskettavissa tuotteissa on neljä erilaista tuotekoostumusta, joista jokainen voi valita mieleisensä halutun 

lopputuloksen mukaan: kevyt kullanhohtoinen rusketus, meripihkan sävyinen rusketus tai syvä, tumma 

rusketus. 

 Räätälöity itseruskettava vaikutus 

Self Tan Radiance-Plus Golden Glow Booster for Face 

Self Tan Radiance-Plus Golden Glow Booster for Body 

99 % tuotteiden koostumuksesta on luonnollista alkuperää – 

kumpikin tuotteista sisältää aloe veraa. 

Kaksi itseruskettavaa tiivistettä, jotka sekoitetaan joko käytettyyn 

kasvo- tai vartalovoiteeseen. Tiivistettä sekoitetaan 2-3 tippaaa 

kasvovoiteeseen tai 4-6 tippaa vartalovoiteeseen halutusta 

lopputuloksesta riippuen. Käsittely toistetaan päivittäin tai 

muutaman päivän välein riippuen siitä, kuinka tumman 

rusketuksen iholleen haluaa. 

 

Kevyen näköinen rusketus, kosteutettu iho 

Self Tanning Milky Lotion for Face & Body 

Iholle sulautuva emulsio, joka antaa iholle kevyesti 

päivettyneen sävyn ja kosteuttaa ihoa 24 tunnin ajan.  Hyvin 

kosteutettu iho tuntuu joustavalta ja saavutettu rusketus 

pysyy kosteutetulla iholla paremmin. Vaikuttavina aineina 

viikunauute ja aloe vera. 

Raikas, kullanhohtoinen rusketus 

Self Tanning Instant Gel for Face & Body 

Raikkaan tuntuinen, tehokkaasti vaikuttava itseruskettava 

geeli. Antaa iholle luonnollisen, tasaisen sävyn. Ei tahraa. 

Rasvaton geeli sopii heille, jotka eivät halua jäädä 

odottamaan tuotteen kuivumista sen levittämisen jälkeen. 

Self-Tanning Instant Gel levitetään kuoritulle ja hyvin kosteutetulle iholle käsin tai hansikkaat kädessä, kevein 

pyöröliikkein.  

Testitulokset 

Kustomoitu rusketuksen sävy 

100 %  Tasainen rusketuksen sävy1 

81 %  Sävy kesti iholla pitkään1 

91 % Sävy näytti luonnolliselta omalla iholla1 

91 %  Helppo levittää1 



82 % Rusketuksen sävy helppo kustomoida itselleen sopivaksi2 

94 % Luonnollisen näköinen lopputulos2 

85 % Vartalon iho sai kullanhohtoisen sävyn2 

85 %  Helppo sekoittaa2 

1. Radiance-Plus Golden Glow Booster for Face -itseruskettavalla tehty kuluttajatesti. Testiin osallistui 61 naista, 

jotka käyttivät tuottetta 10 päivän ajan. 

2. Radiance-Plus Golden Glow Booster for Body -itseruskettavalla tehty kuluttajatesti. Testiin osalistui 89 naista, 

jotka käyttivät tuotetta kahden viikon ajan. 

 

Kauniin värinen, hyvin kosteutettu iho 

Tuote kosteutti ihoa 24 tunnin ajan3 

88% Luonnollista rusketusta muistuttava sävy4 

93 % Sävy pysyi iholla pitkään4 

90 %  Iho tuntui pehmeältä4 

96 % Miellyttävän tuntuinen, ihoon sulautuva koostumus4 

Raikkaan tuntuinen, ruskettuneen näköinen iho 

94 % Nopeasti näkyvä lopputulos5 

90 % Imeytyi todella nopeasti ihoon5 

94 % Kullanhohtoinen, kestävä sävy5 

92 % Iho näytti raikkaalta5 

92 % Rasvaton koostumus5 

89 % Jätti iholle välittömästi raikkaan tunteen5 

3. Self-Tanning Milky Lotion -itseruskettavan ihoa kosteuttavista ominaisuuksista tehty kineettinen testi. Testiin 
osallistui 12 henkilöä. 

4. Self-Tanning Milky Lotion -itserusketavalle tehty kuluttajatesti. Testiin osallistui 63 naista, jotka käyttivät 
tuotetta kuukauden ajan. 

5. SelfTanning Instant Gel -itseruskettavale tehty kuluttajatesti. Testiin osallistui 85 naista, jotka käyttivät tuotetta 

kahden viikon ajan.  
 

Aurinkoiset pakkaukset 

Clarinsin itseruskettavien tuotteiden hohtavat, karamellinsävyiset pakkaukset tuovat mieleen auringon 

lämmön. 

Näin käytät itseruskettavia tuotteita  

Clarinsin itseruskettavat tuotteet kehitettiin muodostamaan iholle tasainen, luonnollista rusketusta 

muistuttava sävy. Seuraavat ohjeet auttavat parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamisessa: 

1. Jotta itseruskettava tuote muodostaisi iholle tasaisen sävyn, kuori ja kosteuta iho hyvin ennen 

itseruskettavan tuotteen käyttöä. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää kyynärpäihin, polviin ja 

kantapäihin. 

2. Hiero itseruskettavaa tuotetta huolellisesti kaikkialle ihoon. Näin ruskettunut väri muodostuu 

tasaisesti kaikkialle vartalon ihoon. 

3. Pese kädet saippualla heti itseruskettavan tuotteen käytön jälkeen. 



4. Meikkivärit kannattaa sovittaa itseruskettavalla tuotteella saatuun sävyyn. Esimerkiksi Milky Boost -

meikkivoide jätää ihon luonnollisen ja hehkuvan näköiseksi, ja Joli Blush -poskipunan sävy numero 8 

korostaa lisää ihon raikkautta.  

 

Vastuullisuus 

Clarins vahvistaa vastuullista lähestymistapaansa 

Clarins suosii aina luonnollista alkuperää olevia raaka-aineita: DHA, erythruloosi, aloe vera ja kasviuutteet, 

joista esimerkkinä ihoa tehokkaasti kosteuttava luomuviikunan uute. 

Ympäristön kunnioittaminen 

Kaikkien Clarins-tuotteiden pakkaukset on valmistettu ekologisesti, niiden ympäristövaikutukset huomioiden: 

• Tuubien valmistuksessa on käytetty kierrätettyä muovia. 

• Pahvikotelot ja esitteet on valmistettu kestävän kehityksen menetelmin 

kasvatettujen metsien puista saadusta paperista. 
 

Valtamerten kunnioittamien  

Clarins tukee kunnianhimoista “Plastic Odyssey” -hanketta, jotta muovin määrää saataisiin vähennettyä niin 

valtameristä kuin niiden rannoilta. Kyseessä on yli 40 metrinen ”merilaboratorio”, joka käyttää 

polttoaineenaan ainoastaan muovijätteestä valmistettua energiaa. Alus kerää matkallaan muovia, joka 

käsitellään ja kierrätetään aluksella. Kierrätykseen sopimaton muovi muutetaan aluksen käyttämäksi 

polttoaineeksi. Alus pysähtyy matkallaan 30 paikassa kolmella mantereella, joihin muovisaaste vaikuttaa 

eniten: Keski-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Afrikassa. 

Suositushinnat 

Self Tanning Milky Lotion for Face & Body 125 ml, 34,90 e 

Self Tanning Instant Gel for Face & Body 125 ml, 34,90 e 

Self Tan Radiance-Plus Golden Glow Booster for Body 30 ml, 41,90 e 

Self Tan Radiance-Plus Golden Glow Booster for Face 15 ml, 34,90 e 

Saatavuus 

Tuotteet ovat saatavilla toukokuusta 2021 alkaen Sokos-tavarataloista, Emotion-myymälöistä ja Sokos.fi-

verkkokaupasta, Stockmann-tavarataloista ja Stockmann.com-verkkokaupasta, Kicks-myymälöistä sekä 

valtuutetuilta yksityisiltä Clarins-jälleenmyyjiltä. 

Tuotekuvat 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/sR5f5CqCHwpf 

Lisätiedot 

BERNER OY, kuluttajatuotteet – viestintä 

Yhteydenotot toimittajat: Paula Larjo, puh. 040 5862400, sähköposti paula.larjo@berner.fi 

Yhteydenotot vaikuttajat: Emilia Pikkuaho, 0400 226675, sähköposti emilia.pikkuaho@berner.fi 
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