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Syysmeikki 2013 
 

Clarinsin syksyn meikki näyttää graafiselta. Modernin 

näköisen meikin pääosassa on uusi Be Long -ripsiväri, jonka 

koostumus sisältää ripsiä kasvattavan yhdisteen. 

Uudentyyppinen harjaosa levittää ripsivärin tasaisesti ripsiin 

ja taivuttaa ne samalla kauniille kaarelle. 

Syksyn meikissä nähdään runsaasti vastakohtaisuuksia niin 

värien kuin lopputulosten suhteen. Silmämeikissä yhdistetään 

intensiivisiä, mattapintaisia metsänvihreitä sävyjä pehmeästi 

hohtaviin ruskeanharmaisiin sävyihin. Pehmeä rajaus syntyy 

uusilla Kohl Pencil -rajauskynillä.  Selkeämmästä rajauksesta 

pitävät taas rajaavat silmänsä 3-Dot Liner  

-rajausvärillä. Kasvojen iholle antaa hehkua Face & Blush  

-puuteripaletti. Huulet meikataan joko pehmeillä neutraaleilla sävyillä tai syvillä intensiivisillä 

luumun sävyillä. 

 

Meikkiin kuuluvat tuotteet 
 

Be Long -ripsiväri, UUTUUS 

Ripsiä pidentävä ja niiden kasvua edistävä ripsiväri 

Suositushinta 30,30 euroa 

Be Long -ripsivärin koostumus tekee ripset välittömästi aiempaa pidemmän 

näköisiksi. Lisäksi ripsiväri sisältää ripsiä kasvattavan yhdisteen, joka tehostaa 

ripsien kasvua. 

Clarinsin laboratoriot ovat kehittäneet Be Long Lash Complex -nimisen yhdisteen, 

joka vahvistaa ripsiä ja lisää niiden kasvua. Yhdiste koostuu matrikiini-nimisestä 

peptidistä ja pantenolista. 

Ripsivärin ripsiä välittömästi pidentävä vaikutus perustuu ripsivärin sisältämään 

karnaubavahaan ja kalvon muodostavaan tekijään. Yhdessä ne kiinnittävät värin 

ripsiin ja saavat ripset näyttämään välittömästi aiempaa pidemmiltä. Be Long  

-ripsiväri sisältää runsaasti väripigementtejä, jotka tekevät ripsivärin sävystä syvän ja 

intensiivisen.  Ripsivärin värivalikoimaan tulee kaksi sävyä Intense Black 01, joka 

jää valikoimiin ja Intense Brown 02, joka on syksyn kausisävy. 

 

Uudentyppinen elastomeeristä valmistetty harjaosa 

Pehmeä ja joustava elastomeeristä valmistettu harjaosa on muotoiltu 

muistuttamaan turbiinia, jotta se tavoittaisi jokaisen yksittäisen ripsen 

ja levittäisi värin tasaisesti ripsiin. Muotoiltu harjaosa taivuttaa ripset 

kauniille kaarelle ja venyttää niihin samalla lisää pituutta. Harjaosan 

päässä olevat lyhyet harjakset levittävät ripsivärin tasaisesti ripsien 

kärkiin ja kampaavat ripset auki, jolloin katse avartuu. Harjaosa on 

varteen nähden 7 asteen kulmassa. Tämä helpottaa ripsivärin 

levittämistä ripsiin, jokaiseen ripseen levittyy oikea määrä ripsiväriä ja 

ripset kampautuvat auki. Lopputuloksena on kauniisti kaartuvat, pitkät 

ripset, ilman klimppejä tai paakkuja. 

 



Ripsivärillä tehdyt testit osoittavat, että ripset kasvoivat 1,1 mm pidemmiksi neljän viikon käytön 

jälkeen. 

 

3-Dot Liner -rajausväri 

Tasainen rajaus ripsien juureen piste pisteeltä 

Suositushinta 29,20 euroa 

Viime syksyn meikkiin kuulunut rajaustussi tulee tämän syksyn meikissä takaisin 

entistä parempana.  Se sisältää saman ripsiä kasvattavan Be Long Lash Complex -

yhdisteen kuin Be Long -ripsivärikin. 

3-Dot Liner -rajausvärin avulla ripsirajaan on helppo vetää tarkka ja kestävä rajaus.  

Tavallista nestemäistä rajausväriä on usein hankala käyttää. 3-Dot Liner -rajausväri 

piirtää piste pisteeltä luonnollisen rajauksen ripsien juureen. Sen kolmipäinen, 

pehmeä rajuskärki asettuu ripsien väliin ja piirtää sinne kestävän, hyvin pysyvän 

rajauksen kolme pistettä kerrallaan.  Lisäksi ripset vahvistuvat ja kasvavat jokaisella 

käyttökerralla. 

 

Kohl Pencil -rajauskynä, UUTUUS 

Hyvin pysyvä rajauskynä silmille, kynän toisessa päässä on luomivärisivellin 

Suositushinta 18,20 euroa 

Monikäyttöinen rajauskynä, jota voidaan käyttää niin perinteisen kajal-kynän tapaan kuin 

silmärajauskynänä. Rajauksesta voi tehdä joko selkeän ja terävärajaisen tai sen voi pehmentää kynän 

toisessä päässä olevan siveltimen avulla. Kynän terä tuntuu pehmeältä iholla ja se sisältää runsaasti 

intensiivisiä väripigmenttejä.  Kynällä tehty rajaus pysyy paikoillaan aamusta iltaan. 

Sen lisäksi, että kynän toisessa päässä olevaa korkealuokkaista sivellintä voidaan käyttää 

pehmitämään kynällä tehtyä rajausta, sitä voidaan käyttää myös puuterimaisten luomivärien 

levittämiseen. 

Kohl Pencil -rajauskynän värivalikoimaan kuuluu kahdeksan sävyä: 

 

• Intense Black 01 

• Intense Brown 02 

• Intense Blue 03 

• Platinum 04 

• Intense Violet 05 

• Bronze 06 

• Smoky Plum 07 

• Taupe 08 

 

 

Mustan kynän mukana tulee terotin.  

 

Face & Blush Palette -puuteripaletti 

Suositushinta 44,50 euroa 

Miellyttävän tuntuinen, kolmesta kaikille sopivasta värisävystä koostuva 

kiinteä puuteri. Jokaisella puuteripalettiin valitulla sävyllä on oma 

tehtävänsä: heleä beigen sävy kirkastaa ihon väriä, tummempi beigen 

sävy tasoittaa ihoa ja roosan sävyinen koralli muotoilee kasvoja. 

Ylimääräisenä lisänä on aavistus kultaa, joka antaa kasvoille valoa. Iho 

näyttää puuterin käytön jälkeen tasaiselta, virheettömältä ja raikkaalta. 

Käyttö: 

Puuterisuti kuljetetaan paletin yli, jolloin kaikki kolme puuterisävyä 

sekoittuvat keskenään ja antavat kasvoille lämpöä ja valoa. Poskipäitä voidaan tämän jälkeen 

korostaa levittämällä niille aavistus roosan sävyistä korallia. 



Clarinsin puuteripaletti sisältää lisäksi kasviperäisen mikrofilmin, joka luovuttaa iholle pitkäaikaisesti 

kosteutta. Puuterin sisältämä valkoisen teen uute taas suojaa ihoa tehokkaasti ilman epäpuhtuksien 

haitallisilta vaikutuksilta. 

 

Eye Quartet Mineral Palette -luomiväripaletti 

Suositushinta 51,20 euroa 

Syksyn neljän sävyn luomiväripaletissa yhdistyvät helmiäispintaisen 

lopputuloksen jättävä khakin ja harmaanruskean sävy syvään pronssin ja 

hennon kullan sävyyn. 

 

Päivämeikki 

Liikkuvalle luomelle levitetään sävyä nimeltä  

Khaki - 1. Silmät rajataan koko matkalta yläripsien 

juuresta rajaussävyllä Intense bronze - 3. Rajaus jatkuu 

kevyenä myös alaripsien juuressa. Silmät näyttävät 

virkeämmiltä, kun kulmaluulle hipaistaan lopuksi 

kevyesti sävyä Pale gold - 4. 

 

 

Viettelevä silmämeikki 

Luomivärisävyä Khaki - 1 levitetään silmän sisänurkasta 

liikkuvan luomen puoliväliin. Luomivärisävyä Taupe - 2 

levitetään tämän jälkeen liikkuvan luomen puolivälistä 

silmän ulkonurkkaan. Silmämeikki saa lisää syvyyttä, kun 

silmät rajataan paletin rajaussävyllä Intense Bronze -3. 

Katse kirkastuu, kun kulmaluulle levitetään 

korostussävyä Pale Gold  - 4. 

 

Joli Rouge 

Suositushinta 26,30 euroa 

Hyvin pysyvään, huulia kosteuttavaan Joli Rouge -huulipunaan  tulee syysmeikin mukana kolme 

uutta valikoimaan jäävää sävyä: 

• Pink Camellia 736 

• Spicy Cinnamon 737 

• Royal Plum 738 

 

Clarinsin Graphic Expression -syysmeikin tuotteet tulevat myyntiin elo- syyskuun vaihteessa 2013. 

 

Meikkiin kuuluvat kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7803-ilahdcidii&l=FI 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, Kulutustavarat-osasto 

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

Kuvausnäytteet: 

Maria Ovaskainen, puh. 0207 91 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi 

 

 

 

 

 


