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IsaDoran syysuutuudet muotoilevat kasvoja ja pohjustavat meikin 

IsaDora laajentaa syksyllä meikin pohjustustuotteiden valikoimaansa. Face Sculptor -korostuspaletissa 

yhdistyvät poskipuna, aurinkopuuteri ja korostusväri samassa kompaktissa pakkauksessa. Protect Face 

Primer -meikinpohjustusvoide suojaa ihoa auringolta, ja Brow Shaping Gel -kulmakarvageeli muotoilee ja 

värjää kulmakarvat siisteiksi. Face Sculptor -korostuspaletti on myynnissä syyskuussa, Protect Face 

Primer ja Brow Shaping Gel lokakuussa.    

IsaDora Face Sculptor -korostuspaletti tuo esille kasvojen 

parhaat ominaisuudet: aurinkopuuteri muotoilee kasvoja, 

poskipuna tuo kasvoille väriä ja korostusväri valaisee ja korostaa 

kasvonpiirteitä. Puuterimainen, samettinen koostumus levittyy 

hyvin iholle.  

Käyttö: Levitä kasvoille meikinpohjustusvoide ja/tai meikkivoide. 

Levitä Face Sculptor -paletin aurinkopuuteria poskipäiden ja 

leuan alle, nenän sivuille, leukaan ja ohimoille antaaksesi 

kasvoillesi muotoa. Levitä korostusväriä poskipäiden yläpuolelle, 

otsalle, kulmaluulle ja nenänvartta pitkin korostaaksesi kasvoja 

ja tuodaksesi niille valoa. Lopuksi levitä poskipunaa poskipäille antaaksesi 

kasvoille väriä.  

Face Sculptor -korostuspaletista on saatavilla kaksi sävyä: lämmin 01 Warm 

Peach ja kylmä 02 Cool Pink. Tuotteen takana oleva ohje neuvoo tuotteen 

käytössä.  

Tuotteen levittämiseen soveltuu täydellisesti uusi Face Sculptor Brush -sivellin, joka seuraa kasvon muotoja 

ja levittää värin tarkasti ja tasaisesti. Pehmeä sivellin 

on valmistettu synteettisestä harjaksesta.   

Protect Face Primer pohjustaa meikin ja suojaa 

kasvoja 

 

Uusi IsaDora Protect Face Primer pohjustaa meikin ja 

saa sen kestämään kasvoilla siistinä pidempään. 

Aurinkosuojakerroin 30 suojaa kasvoja tehokkaasti 

sekä auringon UVA- että UVB-säteiltä ja niiden 

aiheuttamalta ihon ennenaikaiselta vanhenemiselta.   

Tuotteen sisältämä kollageeni vähentää ryppyjä ja 

kiinteyttää ihoa. Glyseriini kosteuttaa ihoa ja C- ja E-vitamiinit toimivat antioksidantteina ja ehkäisevät ihon 



ennenaikaista vanhenemista. Tuotteen pehmeä, geelimäinen koostumus tuntuu iholla kevyeltä ja 

virkistävältä. Öljytön tuote soveltuu kaikille ihotyypeille, myös rasvaiselle iholle.  

Väritön tuote sopii kaikille ihosävyille, ja tuotetta voi käyttää joko meikin alla tai sellaisenaan.  

Brow Shaping Gel -kulmakarvageeli muotoilee kulmakarvat 

Uuden Brow Shaping Gel -kulmakarvageelin erityisen pienen harjan 

avulla tuote on helppo levittää niin ohuille kuin paksuille 

kulmakarvoille. Kosteuttavaa glyseriiniä sisältävä geelimäinen 

koostumus tuuheuttaa ja siistii kulmakarvat kiinnittyen sekä 

ihoon että kulmakarvoihin. Tuote kiinnittää karvat paikoilleen 

ja kulmakarvat säilyttävät kauniin muotonsa koko päivän.   

Tuotteesta on saatavilla kolme eri sävyä: 

60 Transparent 

61 Light Brown 

62 Dark Brown 

 

Tuotetiedot 

IsaDora Face Sculptor -korostuspaletti, suositushinta 26,20 euroa, myynnissä syyskuussa 

Face Sculptor Brush -sivellin, suositushinta 15,90 euroa, myynnissä syyskuussa 

Protect Face Primer, suositushinta 21,90 euroa, myynnissä syys-lokakuussa 

Brow Shaping Gel -kulmakarvageeli, suositushinta 12,70 euroa, myynnissä syys-lokakuussa  

  

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: www.bernerbrandbank.fi/?cart=11268-fhlkjkflda&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: http://news.cision.com/fi/berner-oy 
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