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Rimmel esittelee uudistuneen
MATCH PERFECTION 

Meistä jokainen on varmasti jossain vaiheessa erehtynyt hankkimaan väärän 

sävyisen värivoiteen. 

kummallisen 

sulautuu täydellisesti ihon omaan väriin ja saa ihon näyttämään 

virheettömältä ja hehkuvalta. 

valaistukseen, jolloin ihon

 

Miten tämä on saatu aikaan? 

-teknologia jäljittelee ihon pinnan rakennetta 

täydellisesti ihoon

virheettömämmältä. Lisäksi värivoide s

kirkastaa ihon väriä ja antaa sille kauniin hehkun.

happea tuova yhdiste poistaa iholta välittömästi väsymyksen merkkejä, tuo 

iholle lisää energiaa ja palauttaa sen elinvoiman.

 

 

Match Perfection -värivoiteen Suomeen valitut neljä sävyä

naisten vaaleaan ihosävyyn. Yksi värivoiteen hyvistä lisäominaisuuksista on, että se pysyy ilman 

korjailua siistin ja raikkaan näköisenä koko

miellyttävältä ja sisältää aurinkosuojan SPF 18.

 

Sävyvalikoima 

Erittäin vaalea sävy: 

• Fair Ivory 081 

 

Vaalea sävy: 

• Light Nude 102 

 

Vaalea/keskivaalea sävy: 

• Soft Beige 200 

 

Keskivaalea sävy: 

• Golden Honey 302 

 

Rimmelin uudistunut Match Perfection 

kirkkaaseen lasipulloon, jonka läpi värivoiteen sävy erottuu selkeästi.

korkki ja samanväriset tekstit, jotka tuovat mieleen värivoiteen valmistuksessa käytetyn 

sinisafiiriteknologian.  

 

Rimmel esittelee uudistuneen 
MATCH PERFECTION -VÄRIVOITEENSA 

 

Meistä jokainen on varmasti jossain vaiheessa erehtynyt hankkimaan väärän 

sävyisen värivoiteen. Leukarajassa näkyvät paljastavat rajat ja ihon on 

kummallisen värinen. Rimmelin uudistunut Match Perfection -värivoide 

sulautuu täydellisesti ihon omaan väriin ja saa ihon näyttämään 

virheettömältä ja hehkuvalta. Värivoiteen sävy mukautuu vallitsevaan 

valaistukseen, jolloin ihon väri näyttää aina luonnolliselta. 

en tämä on saatu aikaan? Värivoiteen sisältämä edistyksellinen Smart

teknologia jäljittelee ihon pinnan rakennetta sekä ihon sävyä ja sulautuu siten 

ihoon. Näin iho näyttää aiempaa tasaisemmalta ja 

virheettömämmältä. Lisäksi värivoide sisältää sinisafiiriyhdisteen, joka 

kirkastaa ihon väriä ja antaa sille kauniin hehkun. Värivoiteeseen lisätty iholle 

happea tuova yhdiste poistaa iholta välittömästi väsymyksen merkkejä, tuo 

iholle lisää energiaa ja palauttaa sen elinvoiman. 

värivoiteen Suomeen valitut neljä sävyä sointuvat täydellisesti suomalaisten 

naisten vaaleaan ihosävyyn. Yksi värivoiteen hyvistä lisäominaisuuksista on, että se pysyy ilman 

korjailua siistin ja raikkaan näköisenä koko päivän. Lisäksi se tuntuu iholla pehmeältä ja 

ltää aurinkosuojan SPF 18.  

Perfection - värivoide on pakattu moderniin, selkeälinjaiseen

, jonka läpi värivoiteen sävy erottuu selkeästi. Pulloa koristaa kirkkaansininen 

tekstit, jotka tuovat mieleen värivoiteen valmistuksessa käytetyn 

Meistä jokainen on varmasti jossain vaiheessa erehtynyt hankkimaan väärän 

Leukarajassa näkyvät paljastavat rajat ja ihon on 

värivoide 

sulautuu täydellisesti ihon omaan väriin ja saa ihon näyttämään 

Värivoiteen sävy mukautuu vallitsevaan 

Värivoiteen sisältämä edistyksellinen Smart-Tone 

ihon sävyä ja sulautuu siten 

sinisafiiriyhdisteen, joka 

Värivoiteeseen lisätty iholle 

happea tuova yhdiste poistaa iholta välittömästi väsymyksen merkkejä, tuo 

sointuvat täydellisesti suomalaisten 

naisten vaaleaan ihosävyyn. Yksi värivoiteen hyvistä lisäominaisuuksista on, että se pysyy ilman 

a pehmeältä ja 

selkeälinjaiseen, 

Pulloa koristaa kirkkaansininen 

tekstit, jotka tuovat mieleen värivoiteen valmistuksessa käytetyn 



Rimmelin Match Perfection -värivoide 30 ml, suositushinta 11,90 euroa. 
Värivoide tulee myyntiin marraskuussa 2012. 
 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=5618-kblldafffi&l=FI  

 

Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon nimellä Rimmel uudistunut Match 

Perfection -värivoide. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, Kulutustavarat-osasto 

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

Kuvausnäytteet: 

Henna Nevasaari, puh. 0207 91 4210, sähköposti: henna.nevasaari@berner.fi  

 

 

 

  


