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PRETTY DAY & NIGHT -meikkikokoelma syksyksi 2015 

Minkälaiset ovat syksyn 2015 meikkitrendit? 

Sellaiset kuin jokainen itse haluaa. Tänä syksynä 

silmämeikki voi olla luonnollinen ja huulipuna 

kirkkaanpunainen. Silmiin voi tehdä smokey eyes 

-meikin ja harjata ripsiin runsaasti pidentävää ja 

tuuhentavaa maskaraa.  Meikistä voi tehdä 

erittäin näyttävän tai sitten hyvin luonnollisen 

näköisen.   

Itsensä voi yllättää kokeilemalla erilaisia 

lopputuloksia mielialansa ja tilanteen mukaan. 

Tänä syksynä meikin tekemisessä ei ole sääntöjä, 

riittää että itse on tyytyväinen lopputulokseen. 

Pretty Day & Night 

Clarinsin syysmeikkiin kuuluu kaksi viiden sävyn luomiväripalettia, jotka ovat myynnissä rajoitetun ajan. 

Luomiväreihin on lisätty luomen ihoa hoitavia aineosia. Mattapintaiset sävyt sisältävät jojobaöljyä, ja 

satiinimaisesti hohtavat sävyt hilppakasvista ja koiranruususta saatuja öljyjä. Lisäksi luomiväreihin on lisätty 

tokoferolia sen antioksidanttisten ominaisuuksien johdosta. 

Luonnollisen näköinen, minimalistinen silmämeikki 

Pretty Day – 5 sävyn luomiväripaletti 

Kullanväriseen koteloon pakattu luomiväripaletti, joka sisältää viisi 

luonnollisen näköiseen nude-silmämeikkiin sopivaa sävyä: beige, 

pehmeä roosa, vaalea harmaanruskea, tummanruskea sekä 

tummempi harmaanruskea. Sävyjä voi käyttää yksinään tai sekoittaa 

toisiinsa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Luomiväripakkaus 

sisältää kaksipäisen siveltimen. 

Silmämeikki, joka erottuu iltavalaistuksessa 

Pretty Night – 5 sävyn luomiväripaletti 

Kahvipavun väriseen koteloon pakattu luomiväripaletti, jonka 

sisältämät luomivärisävyt tuovat esiin kaiken väristen silmien 

kauneuden. Beige, hohtava kulta, pronssi, violetti ja syvä 

mustanruskea. Sävyjä voi yhdistaa haluamallaan tavalla ja suosio on 

taattu. 

 

  



Täydelliset kulmakarvat/ Valikoimaan jäävä uutuus 

Haluttinpa kulmakarvojen väriä vahvistaa tai selkeyttää niiden muotoa, 

sopii Eyebrow Pencil -kulmakarvakynä erinomaisesti kumpaankin 

tarkoitukseen. Kynän ”lyijyn” kiinteä koostumus helpottaa 

kulmakarvojen muotoilua, lopputulos on mattapintainen ja 

luonnollisen näköinen.  Väri myös pysyy paikoillaan erittäin hyvin. 

Kulmakynän toisessa päässä olevan spiraalin muotoisen harja avulla 

kulmakarvat on helppo kammata paikoilleen. 

Kulmakynään kuuluvat värisävyt: 

01 Dark Brown 

02 Light Brown 

03 Soft Blond 

Kajal-rajaukset 

Crayon Kohl 

Intensiivisen katseen saa aikaan kajal-rajauksella, joka tänä syksynä on syvän 

musta tai näyttävä violetti. Kajal-rajauksen lisäksi kynää voi käyttää eyelinerin 

tavoin. Kynä toisessa päässä olevan harjan avulla rajauksen voi pehmentää. 

Sivellintä voi käyttää myös luomivärin levittämiseen.  Uudet sävyt jäävät 

valikoimaan. 

Crayon Kohl -rajauskynän värisävyt:  

01 Carbon balck 

10 True violet 

 

Mattapintaiset luomet 

Ombre Matte -luomiväri 

Ombre Matte -luomivärissä yhdistyy voidemaisten luomivärien pehmeys ja helppo 

levittyvyys puuterimaisten luomivärien hienojakoisuuteen ja pysyvyyteen. Luomiväri ä on 

helppo käyttää, sen sävyjä voidaan kerrostaa tai sekoittaa toisiinsa. Luomivärin 

sävyvalikoimaan tulee kaksi uutta väriä, intensiivinen musta ja violettiin taittava harmaa. 

Luomivärisävyt jäävät valikoimaan. 

• 07 Carbon 

• 08 Heather 

 

 

 



Kauniit huulet 

Rouge Eclat -huulipuna 

Huulipuna, joka myös hoitaa ja suojaa huulia sekä tasoittaa huulten pintaa ja 

ehkäisee ryppyjen muodostumista. Tänä syksynä huulet hehkuvat lämpimän 

roosan tai lämpimän punaisen sävyissä. Huulipunasävyt jäävät valikoimaan. 

• 21 Tawny pink 

• 22 Red paprika 

Muut meikkiin kuuluvat tuotteet 

Virheettömän näköinen iho 

Instant Smooth Perfecting Touch 

Pieneen, punaiseen purkkiin pakattu meikinpohjustusvoide, joka häivyttää ja 

tasoittaa ihon pinnan virheellisyyksiä, kuten ryppyjä, juonteita ja laajentuneita 

huokosia. Tuotetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä värivoiteen kanssa. 

Kestävä silmämeikki 

Instant Light Eye Perfecting Base 

Silmämeikin pohjustamiseen tarkoitettu voide, joka tasoittaa ja kirkastaa luomien ihon 

väriä, suojaa luomia ja lisää luomivärin pysyvyyttä. Sen sisältämät kaurasokerit 

kiinteyttävät ja tasoittavat luomen pintaa muodostaen näin hyvän pohjan silmämeikille. 

3D-pigmentit heijastavat valoa ja kirkastavat sekä raikastavat silmänseutua. 

Mattapintaiset puuterihiukkaset lisäävät silmämeikin kestoa. 

Näyttävät ripset 

Be Long Mascara 

Erityismuotoiltu harjaosa sekä Be Long Lash -yhdistettä sisältävä koostumus tekevät 

ripsistä pitkät ja näyttävän näköiset. 

• Matrikine edistää ripsien kasvua 

• Pantenoli vahvistaa ripsiä 

• Karnauba-vaha yhdessä kalvon muodostavan tekijän kanssa sitoo värin ripsiin ja saa 

ripset näyttämään välittömästi aiempaa pidemmiltä.  

01 Intensive black 

Pretty Day & Night -syysmeikkiin kuuluvien tuotteiden suositushinnat 

• Pretty Day & Night -luomiväripaletit 7,5 g 46,90 euroa 

• Eyebrow Pencil -kulmakynä 1,1 g  18,20 euroa 

• Crayon Kohl -rajauskynä 1,05 g  18,20 euroa 

• Ombre Matte -luomiväri 7 g  22,00 euroa 

• Rouge Eclat -huulipuna 3 g  27,30 euroa 

• Instant Smooth Perfecting Touch 15 ml 31,35 euroa 

• Instant Light Eye Perfecting Base 5 ml 25,70 euroa 

• Be Long Mascara 7 ml  30,30 euroa 



Clarinsin Pretty Day & Night -syysmeikki tulee myyntiin elokuussa 2015. 

Meikkiin kuuluvat kuvat saa ladattua seuraavasta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=14090-dhbfdhbmaa&l=FI  

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

BERNER OY, kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


