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True Radiance SPF 15 

 

Höyhenkevyeltä tuntuva, ihon virheellisyyksiä häivyttävä ja iholle kauniin 

hehkun antava värivoide, joka tämän lisäksi kosteuttaa ihoa ja suojaa sitä 

ilman epäpuhtauksilta 

Kauniisti hehkuva, kuulas iho näyttää nuorekkaalta ja elinvoimaiselta. Siksi 

yhä useampi nainen toivoo ihonsa näyttävän sellaiselta. Juuri heitä silmällä 

pitäen Clarins kehitti uuden, iholle kauniin hehkun antavan True Radiance  

-värivoiteensa.  

 

Ilman epäpuhtauksilta suojaava vaikutus 

Kun ilmassa leijuvat epäpuhtaudet asettuvat ihon pintaan, ne heikentävät ihon hapen saantia ja tekevät 

ihosta harmaan ja elottoman näköisen. Siksi Clarins on jo pitkään lisännyt kaikkiin nestemäisiin 

värivoiteisiinsa valkoisen teen uutetta suojaamaan ihoa vapaiden radikaalien haitallisilta vaikutuksilta. 

Tämän lisäksi True Radiance -värivoide sisältää moringa-uutetta, joka ehkäisee ilman epäpuhtauksien 

kiinnittymistä ihon pintaan. Näin iho säilyttää kuulakkuutensa ja nuorekkaan hehkunsa. 

Ihon hehkua ja kuulakkuutta lisäävä ominaisuus 

Ihon hehku ja kuulakkuus ovat riippuvaisia ihon pinnan kyvystä heijastaa valoa. True Radiance -värivoide 

sisältää valoa heijastavista pigmenteistä koostuvan radiance booster -yhdisteen, joka antaa iholle kauniin 

hehkun. 

Tehokasta kosteutusta iholle 

Näyttääkseen raikkaalta iho tarvitsee riittävästi kosteutta. Clarins käyttää ensimmäistä kertaa True 

Radiance -värivoiteessaan uutta, ihoa tehokkaasti kosteuttavaa aineosaa, tara-kumia. Kyseessä on suuren 

ja pienen molekyylipainon omaavista polysakkarideista koostuva aine, joka muodostaa ihon pintaan ohuen, 

ihoa tehokkaasti kosteuttavan kalvon. Yhdessä suolayrtin kanssa tara-kumi ylläpitää ihon oikeaa 

kosteuspitoisuutta 24 tunnin ajan. Kun iho on täynnä kosteutta, se heijastaa kauniisti valoa ja näyttää 

raikkaalta ja hehkuvalta. 

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi True Radiance -värivoide häivyttää ihon virheellisyyksiä ja 

tasoittaa ihon punakkuutta. Värivoiteen käänteentekevä koostumus saa aikaan sen, ettei iho tunnu 

värivoiteen levittämisen jälkeen meikatulta. Clarins on kehittänyt hienojakoisen värivoidekoostumuksen, 

joka sisältää hyvin pienen määrän puuteria. Ihon virheellisyydet tasoittuvat, mutta värivoide ei tunnu 

koskaan naamiomaiselta tai paksulta iholla. Värivoiteen sisältämät väripigmentit on päällystetty 

kasviperäisillä aminohapoilla, jotka ehkäisevät värivoiteen sävyn muutumista päivän mitaan ja tekevät 

värivoiteesta helposti ja tasaisesti levittyvän. 

  



SPF 15 

Värivoiteen sisältämät 100-prosenttiset mineraalifiltterit suojavat ihoa UV-säteiden haitallisilta 

vaikutuksilta. 

 

True Radiance -värivoiteen värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä: 

 

True Radiance -värivoide 30 ml, suositushinta 40,90 euroa. 

True Radiance -värivoide tulee myyntiin syyskuussa 2014. 

Värivoiteen kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11182-dlgfiebikj&l=FI  

Jokainen voi valita itselleen omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan värivoiteen Clarinsin valikoimasta: 

Pysyvyyttä: 

Everlasting Foundation SPF 15 –värivoide 

Evarlasting Compact Foundation SPF 15 -meikkipuuteri 

Luonnollinen lopputulos: 

Skin Illusion SPF 10 –värivoide 

Skin Illusion Loose Powder SPF 10 -mineraalimeikkipuuteri 

Hehkua iholle: 

True Radiance SPF 15 -meikkivoide 

Ikääntymisen merkit, hoitavuus: 

Extra-Comfort SPF 15 -värivoide 

Ikääntymisen merkit, kiinteytys: 

Extra-Firming Foundation SPF 15 -värivoide 

Mattapintaisuus: 

Ever Matte SPF 15 -värivoide 

 



Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

 

 


