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HERBINA	  HEMMOTTELEE	  JALAT	  KESÄKUNTOON	  
 
Herbinan jalkojenhoitotuotteet pelastavat paksuissa sukissa ja kengissä talven 
piilotelleet jalat jälleen esittelykelpoisiksi. Jos jalkojen hoitaminen on jäänyt 
talvella vähemmälle huomiolle, se kannattaa aloittaa ajoissa, jotta ensimmäiset 
sandaalipäivät eivät pääse yllättämään. 
 
Herbina Fresh -jalkojenhoitosarja täydentyy tänä keväänä Kosteuttavalla 
jalkavoiteella. Uuden voiteen sisältämä glyseroli pehmentää ja silottaa 
jopa korpuksi menneet kantapäät jälleen kauniiksi. Raikkaan tuoksuinen 
jalkavoide sisältää mustaherukka- ja karviaisuutetta, joilla on kosteuttavia 
ominaisuuksia. Karitevoi ja avokadoöljy puolestaan hoitavat tehokkaasti 
jalkojen usein koville joutuvaa ihoa. 
 
Herbina Fresh Virkistävä jalkakylpy on geelimäinen, helppokäyttöinen 
tuote, jolla jalat puhdistuvat, rentoutuvat ja raikastuvat. Väsyneille 
jaloille Virkistävä jalkakylpy on ehdoton iltatoimi. Jalkakylvyn 
sisältämä suola pehmentää ihoa, mikä helpottaa kovettumien poistoa. 
 
Lisävirkistystä kaivattaessa kannattaa tarttua Herbina Fresh 
Virkistävään jalkasuihkeeseen. Kätevää suihketta voi käyttää läpi 
päivän aina silloin, kun jalat tarvitsevat pientä piristystä ja viilennystä. 
Laventeli ja minttu virkistävät ja rentouttavat väsyneitä jalkoja, ja 
eukalyptusöljy jättää ihon raikkaan tuntuiseksi. Suosittelemme 
kokeilemaan tätä kesälomamatkan kävelymaratonin jälkeen! 
 
 
Herbinan vinkit jalkojenhoitoon 

• Lisää jalkakylpyveteen 1–2 ruokalusikallista Herbina Fresh 
Virkistävää jalkakylpyä. Upota jalat kylpyveteen noin 10–15 
minuutiksi. 

• Kuori jalat Herbina Kaura-Suklaa vartalokuorinnalla. Jos kaikki 
kovettumat eivät ole pehmenneet, voit käyttää hellävaraisesti 
raspia. Älä kuitenkaan hankaa ihoa voimakkaasti. 

• Kuorinnan jälkeen voitele jalat paksusti Herbina Fresh 
Kosteuttavalla jalkavoiteella. Jotta voide saa imeytyä rauhassa, 
vedä jalkaasi puuvillasukat. 

• Kun voide on imeytynyt, lakkaa varpaankyntesi keväisen 
trendikkäällä pastellisävyllä, suihkauta Herbina Fresh Virkistävää 
jalkasuihketta ja valloita maailma! 
 

 



	  

Tuotteet 
Uutuus: Herbina Fresh Kosteuttava jalkavoide, 75 ml, hinta n. 5,50 euroa 
Herbina Fresh Virkistävä jalkakylpy, 200 ml, hinta n. 5,50 euroa 
Herbina Fresh Virkistävä jalkasuihke, 150 ml, hinta n. 5 euroa 
 
Lisätietoja 
Anna Hyttinen, viestintä, puh. 0207 91 4461, anna.hyttinen@berner.fi 
Elina Seppänen, tuoteryhmäpäällikkö, puh. 0207 91 4292, elina.seppanen@berner.fi 
 
Tuotekuvat 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10346-hfagjibjil&l=FI 
 
Kuluttajatiedustelut 
Berner Oy, puh. 0207 91 00 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: www.cisionwire.fi/berner-oy  
Lisätietoja edustamistamme tuotesarjoista: www.berner.fi/kulutustavarat 
 
Katso myös: 
http://www.herbina.fi/ 
http://www.isadora.com/fi/ 
http://fi.rimmellondon.com/ 
 
	  

	  
	  
Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut kansainväliset 
kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja 
Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten 
Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, Philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. 
Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-
lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi/kulutustavarat  
	  


