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Uudistunut, entistä tehokkaampi Extra-Firming Neck -kaulavoide 50 ml 

Suositushinta 74,55 euroa 

Voide ehkäisee ryppyjen muodostumista, kiinteyttää kaulan ihoa ja palauttaa sille nuorekasta 

täyteläisyyttä 

 

Clarins kehitti kaulavoiteensa vuonna 1978 ja siitä tuli nopeasti monelle 

naiselle se ainoa, oikea kaulavoide.  

Tänä päivänä voiteeseen on lisätty Clarinsin kehittämä Extra-Firming -

yhdiste, jotta se ylläpitäisi entistä tehokkaammin kaulan ihon kiinteyttä 

ja kimmoisuutta. Voide elvyttää ja vahvistaa kokonaisvaltaisesti kaulan 

ihon rakennetta, jolloin kaulan ihon veltostuminen hidastuu, iho 

kiinteytyy ja muuttuu aiempaa kimmoisammaksi. 

 

Vaikuttavat aineet: 

Auringonkukasta saadut auksiinit 

Miten auringonkukan varsi jaksaa katkeamatta kannatella miltei kilon painoista kukkaa ja myötäillä 

sitä sen seuratessa auringon kulkua? Tämä johtuu kasvin tuottamista auksiineista, jotka antavat sen 

varrelle lujuutta ja joustavuutta. Siksi Clarins valitsi kyseisen vaikuttavan aineen kaulavoiteeseensa 

ylläpitämään kaulan ihon kiinteyttä ja kimmoisuutta. Yhdessä Extra-Firming -yhdisteen kanssa 

auringonkukan auksiinit vahvistavat kaulan ihon rakennetta ja ylläpitävät sen hyvää kuntoa.  

 

Vihreän levän uute 

Jotta kaulan iho saisi takaisin nuorekasta täyteläisyyttä, Clarins lisäsi kaulavoiteeseensa vihreän levän 

uutetta. Se aktivoi hyaluronihapon muodostumista ihossa ja kosteuttaa tehokkaasti ihoa, jolloin iho 

näyttää aiempaa nuorekkaammalta. 

 

Kauran sokerit muodostavat ihon pintaan ihoa välittömästi kohottavan ohuen kalvon. Voiteen 

sisältämä, Clarinsin meikkipuolelta tuttu, niin kutsuttu ”vaahtokarkkipuuteri”, joka koostuu pienen 

pienistä ryppyjä täyttävistä mikrohelmistä, häivyttää optisesti ryppyjä kaulan ihosta ja saa ihon 

tuntumaan silkinpehmeältä.  

 

Lopputuloksena on aiempaa nuorekkaamman ja kiinteämmän näköinen kaulan iho, joka näyttää 

aiempaa sileämmältä ja tuntuu pehmeältä. 

 

Voiteen koostumus: 

Voiteen pehmeä koostumus ikään kuin sulaa iholle ja imeytyy siihen nopeasti. Voide jättää ihon 

mattapintaiseksi ja sametinpehmeäksi. Voiteessa on miellyttävä kielosta, jasmiinista ja 

kurjenmiekasta koostuva tuoksu. 

 

Käyttö: 

Kaulavoidetta levitetään kaulan ja dekolteen iholle aamuin ja/tai illoin kevein hierovin liikkein. 

Kaulavoiteen lisäksi kaulan iho suositellaan kuorittavaksi kerran viikossa, jolloin ylimääräinen kuollut 

solukko irtoaa ihon pinnasta ja iho kirkastuu. 

Katso Clarinsin neuvot kaulavoiteen levittämisestä oheisesta linkistä: 

http://int.clarins.com/Advanced-Neck-Cream/C010303001,en,pd.html?start=1 

 

Clarinsin Extra-Firming Neck -kaulavoide tulee myyntiin syyskuussa 2013. 



Tuotekuvan saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=8094-gchccimale&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 

 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 

 


