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UUDISTUNUT ULKONÄKÖ, UUSI TUNNE IHOLLA 

ADIDAS UUDISTAA MIEHILLE TARKOITETUT SUIHKUGEELINSÄ 

ADIDAS SUIHKUGEELIT 250 ml, SUOSITUSHINTA 3,00 euroa 

 

Mestarin tunnistaa helposti, hän näyttää vahvalta ja rohkealta. Hän on valmiina 
päivän haasteisiin. adidaksen uudet, koostumukseltaan uusiutuneet suihkugeelit on 
kehitetty vastaamaan entistä paremmin tämän päivän aktiivisen miehen 
suihkugeeleille asettamiin vaatimuksiin. 

adidaksen monikäyttöiset suihkuvaahdot, jotka oli aiemmin tarkoitettu sekä hiusten 
että vartalon pesuun ovat saaneet yhden lisäominaisuuden. Ne ovat uusiutumisen 
jälkeen 3-in-1 -tuotteita, joilla voi hiusten ja vartalon ihon lisäksi pestä myös 
kasvojen ihon. adidaksen tuoksusarjojen suihkuvaahdoista on tullut 2-in-1 -tuotteita, 
jotka sopivat niin hiusten kuin vartalonkin pesuun.  

 

UUDET 3-IN-1 -SUIHKUVAAHDOT 

Yksi adidaksen perusperiaatteista on aina ollut tuotteiden tehokkuuden jatkuva parantaminen. Uusien, 
innovatiivisten 3-in-1 -suihkuvaahtojen tarkoituksena on helpottaa miesten aamurutiinia 
monikäyttöisten koostumusten ansiosta. Sama tuote sekä kosteuttaa vartalon ihoa, sopii kasvojen 
pesuun ja hoitaa hiuksia.  Pesevien ja puhdistavien ominaisuuksien lisäksi jokainen suihkuvaahdoista 
sisältää erityisen, tuotteelle lisäarvoa tuovan aktiivisen aineosan.  

SPORT ENERGY 

Sarjan uusin tulokas, Sport Energy, on väriltään syvän koboltinsininen suihkugeeli, joka virkistää ja 
saa olon tuntumaan energiseltä. Siihen on lisätty mineraalisuoloja sekä sitruunauutetta, jotka jättävät 
iholle raikkaan tunteen. Suihkugeelin tuoksu rakentuu raikkaille sitrusvivahteille, setripuulle ja 
appelsiinille, tuoksuyhdistelmälle, joka virkistää ja ”lataa akut”.  

AFTER SPORT 
 
Suihkugeeli sisältä ihon kosteuspitosuutta tasapainottavaa proteiinia, joka pitää kiireisen miehen ihon 
kunnossa. 

ACTIVE START 
 
B5-vitamiinin esiastetta sisältävä suihkugeeli, joka antaa päivälle hyvän alun herättämällä niin kehon 
kuin mielenkin. 

EXTRA FRESH 
 
Minttu-uutteella terästetty suihkuvaahto, joka jättää ihoille miellyttävän viilentävän tunteen. 

  



ADIDAS TUOKSUSARJOJEN 2-IN-1 -SUIHKUVAAHDOT 

adidaksen 2-in-1 -suihkugeelit jättävät niin ihon kuin hiuksetkin miellyttävän raikkaan tuntuisiksi. 
Jokaisella suihkugeelillä on oma miehekäs tuoksunsa, josta voi valita omaan tyyliinsä ja mielialaansa 
parhaiten sopivan.  

EXTREME POWER  

Kahviuutetta sisältävä suihkugeeli antaa energiaa päivään. Siinä on aromaattinen metsäinen tuoksu, 
jonka alkutuoksussa voi erottaa raikkaita sitrusvivahteita. Tuoksun sydämessä hedelmäisiä 
tuoksuvivahteita korostaa yllättävällä tavalla kahvin tuoksu. Jälkituoksussa intensiiviset metsäiset 
tuoksuvivahteet sekoittuvat lämpimään tonkanpavun tuoksuun. Se on tarkoitettu miehille, jotka etsivät 
uusia haasteita ja tapoja rikkoa rajojaan.  

TEAM FIVE 

Se on intensiivisen maskuliiniselta tuoksuva suihkugeeli, jonka tuoksua raikkaat sitrusvivahteet 
tasapainottavat. Tuoksussa on mukana myös meripihkan mukanaan tuomaa koukuttavaa aistillisuutta. 
Urbaani ja nuorekas, varma ja hauska, tuoksu kuvaa täydellisesti sitä intohimoa ja innokkuutta, jolla 
pelaajat pelaamaansa peliin suhtautuvat. 

UUDISTUNUT PAKKAUS 

Suihkugeelien uusi pakkaus on muodoltaan ergonominen ja se antaa voimakkaan maskuliinisen 
vaikutelman. Pakkaus istuu hyvin käteen ja sen korkki on helppo avata. Pakkauksen kylkiin on 
painettu nyppykuvio, joka lisää otteen pitävyyttä pakkauksesta. 

Vartalolle, hiuksille ja kasvoille tarkoitetut 3-in-1 -suihkugeelit on pakattu läpinäkyviin pakkauksiin, 
joista suihkugeelien hienostuneet sävyt kuultavat läpi. Pakkauksen etuosaan painettu graafinen kuvio 
kertoo suihkugeelin monikäyttöisyydestä.  

Tuoksusarjojen vartalon ja hiusten pesuun tarkoitettujen 2-in-1 -suihkugeelien pakkausten etiketeissä 
käytetyt värit ja erilaiset graafiset symbolit erottavat eri suihkugeelien tuoksumaailmat toisistaan.  

adidaksen uusiutuneet suihkuvaahdot ovat myynnissä välittömästi. 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7562-fbjikcgeam&l=FI 

Lisätiedot: 
BERNER OY, Kulutustavarat-osasto 
Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 
Henna Nevasaari, puh: 0207 91 4210 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: www.cisionwire.fi/berner-oy  

Lisätietoja edustamistamme tuotesarjoista saa: www.berner.fi/kulutustavarat 

Katso myös: 

http://www.herbina.fi/herbina/sivu-etusivu 

http://www.isadora.com/fi/ 

http://fi.rimmellondon.com/     


