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IsaDoran syysmeikkikokoelma tuo kasvoille lämmintä ruskeaa ja viileää violettia 

IsaDoran syysmeikkikokoelma Coffee & Poetry on saanut 

innoituksensa kiireettömistä hetkistä kotoisan kahvilan 

nurkkapöydässä, kahvikupin ja suosikkiromaanin ääressä. 

Meikkikokoelman väreinä nähdään lämpimät nude, kastanja, 

punaruskea ja kulta sekä viileät violetti, pinkki ja viininpunainen. 

Coffee & Poetry -kokoelma on myynnissä elokuussa 2014.  

Uusi Shadow liner yhdistää luomivärin ja silmänrajauskynän 

Coffee & Poetry -sarjassa IsaDora lanseeraa uuden Shadow liner  

-silmänrajauskynän, jota voi käyttää sekä luomivärinä että 

silmänrajauskynänä. Shadow liner -kynällä on helppo luoda 

trendikäs smoky eyes -meikki tai tehdä silmiin näyttävät, paksut 

rajaukset.  

Pitkäkestoisen värin antava kynä on helppokäyttöinen, ja kynän 

pehmeä koostumus liukuu vaivatta iholla. Runsaspigmenttinen, 

vedenkestävä kynä antaa silmiin voimakkaan, näyttävän värin.  

Kynän toisessa päässä on irrotettava teroitin.   

 

IsaDora Coffee & Poetry -syysmeikkikokoelmaan kuuluvat seuraavat tuotteet:  

 

Perfect Moisture Lipstick -huulipuna, suositushinta 13,90 euroa   

 132 Pink Pashmina, uusi kausisävy   

 170 Brick Beige, uusi kausisävy   
 
Twist Up Gloss Stick -huulipunakynä, suositushinta 13,70 euroa 
 
Helppokäyttöinen, paksu huulipunakynä, joka hoitaa ja kosteuttaa 
huulia ja jättää huulille kiiltävän lopputuloksen. Huulet tuntuvat 
miellyttävän pehmeiltä ja kosteutetuilta. 
 

 16 Milk’n Chocolate, pysyvässä valikoimassa  

 28 Wine Red, uusi kausisävy  
 
Multi Vitamin Gloss -huulikiilto, suositushinta 16,20 euroa 
   

 39 Pink Apple, uusi kausisävy  
 



Moisturizing Lip Gloss -huulikiilto, suositushinta 13,20 euroa  
    

 44 Nude Pearls, uusi kausisävy  
 
Wonder Nail -kynsilakka, 6 ml, suositushinta 8,20 euroa 
      

 788 Belle Beige, uusi kausisävy  

 789 Purple Prune, uusi kausisävy  

 790 Black Coffee, uusi kausisävy   

 791 Autumn Leaves, uusi kausisävy  
 
Twist Up Eye Gloss -luomivärikynä, suositushinta 13,70 
euroa 
    

 15 Vintage Brown, uusi kausisävy 
 
Shadow Liner  - UUTUUS, suositushinta 17,20 euroa 
 

 30 Matte Black, kausisävy  
 
Eye Shadow Quartet -luomiväripaletti, suositushinta 
16,20 euroa    
   

 95 Pashmina, valikoimaan jäävä uutuus   

 96 Coffee & Poetry, kausituote 
  
All Day Long Lash Mascara       
Suositushinta 17,90 euroa 
 

 20 Black, on jo valikoimissa 
 
Twist Up Blush & Go -voidemainen poskipuna, suositushinta 16,20 
euroa 
 

 86 N.Y. Coffee Shop, kausituote 
 
IsaDora Coffee & Poetry -syysmeikkikokoelma on myynnissä elokuussa 
2014.  
  
Yhteystiedot 

BERNER OY, kulutustavarat‐osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
 
Kuvausnäytteet: 

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

Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11257-cmgmiealid&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: http://news.cision.com/fi/berner-oy 
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