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JOLI ROUGE -huulipuna, suositushinta 25,20 euroa  
 

Clarins uudistaa suositun Joli Rouge -huulipunansa koostumuksen ja 

esittelee samalla uuden laajan sävyvalikoiman, josta löytyy oikea sävy 

joka tilanteeseen ja tunnelmaan. 

 

Ajatus uuden Joli Rouge -huulipunan takana 

Jotta huulet näyttäisivät kauniilta ja huulipuna 

pysyisi hyvin, täytyy huulia ensin hoitaa ja pitää 

huolta niiden riittävästä kosteuttamisesta. 

Tämän jälkeen korostetaan huulten muotoa ja 

vasta sitten on värin vuoro. Värivaihtoehtoja on 

25, jotta jokainen nainen löytäisi itselleen 

parhaiten sopivat sävyt. 

 

 

 

Uudistunut Joli Rouge -huulipuna tuntuu huulilla miellyttävän pehmeältä ja väri pysyy huulissa pitkään. 

Huulipunaan on lisätty huulia tehokkaasti kosteuttavia ja hoitavia aineosia, jotka pitävät huulet pehmeän 

ja joustavan tuntuisina koko päivän. 

 

Runsaasti väriä 

Huulipuna sisältää juuri oikeassa suhteessa väripigmenttejä sekä kiiltoa 

ja hohdetta antavia aineosia, jolloin väri näyttää huulilla täyteläiseltä ja 

kauniisti hohtavalta. Huulipunan hohde tulee esiin jopa neutraaleissa 

sävyissä.  

 

Tehokasta kostetutusta ja pysyvyyttä jopa kuuden tunnin ajan 

Huulipunan huulia tehokkaasti kosteuttavaa vaikutusta täydentävät 

suolayrtin uute ja mangovoi. Ne saavat huulet tuntumaan pehmeiltä ja 

joustavilta sekä näyttämään täyteläisiltä.  

 

Miellyttävän tuntuinen huulipuna 

Joli Rouge -huulipuna levittyy helposti ja vaivattomasti huulille. Huulipuikko on muotoiltu siten, että se 

myötäilee huulten muotoa, jolloin lopputuloksesta tulee siistin ja huolitellun näköinen. Täyteläiset 

värisävyt pysyvät huulilla pitkään. Joli Rouge -punassa on Clarinsin huulipunille ominainen raikas, 

marjaisa tuoksu.  

 

Pakkaus 

Joli Rouge -huulipuna on pakattu kullanväriseen huulipunahylsyyn, jonka korkki napsahtaa paikoilleen. 

Näin tietää varmasti, että huulipuna on suljettu ennen kuin sen sujauttaa laukkuun.  

 

Sävyt 

701 Orange fizz  741 Red orange  

705 Soft Berry  742 Joli rouge  

707 Petal Pink  743 Cherry red  

711 Papaya  744 Soft plum  

713 Hot pink  745 Pink praline  

715 Candy Rose  746 Tender nude 

723 Raspberry  747 Rosy nude  

731 Rose Berry  748 Delicious pink 

732 Grenadine  749 Bubble gum pink 

737 Spicy cinnamon 750 Lilac pink 

738 Royal plum  751 Tea rose 

740 Bright coral  752 Rosewood 

   753 Pink ginger 

     



Joli Rouge -huulipunan uudistumisen yhteydessä Clarins esittelee myös uudet huultenrajauskynänsä. 

 

LIPLINER PENCIL -huultenrajauskynä 
Kaikille sopivat nude-sävyt 

Lipliner Pencil -huultenrajauskynän suositushinta on 14,90 euroa 

 

Uudenlainen lähestymistapa: neutraalit, ihon sävyyn sointuvat värisävyt 

 

Kaikille sopivat sävyt 

Clarins esittelee uudenlaisen ajattelutavan huulten rajaamiseen: 

jokaiselle ihosävylle sopivat Lipliner Pencil -huultenrajauskynät. 

Rajauskynien neljä sävyä on suunniteltu siten, että ne sopivat yhteen 

minkä tahansa huulipunasävyn kanssa.  

Lipliner Pencil -huultenrajauskynän koostumukseen on lisätty 

jojobaöljyä helpottamaan värin levittyvyyttä ja ehkäisemään huulipunan 

karkailua huulirajojen yli. Jojobaöljy myös lisää rajauskynän pysyvyyttä. 

 

Meikkivinkki 

Huulet rajataan Lipliner Pencil -huultenrajauskynällä. 

Raja pehmennetään sormenpään tai huulipunasiveltimen avulla. 

Huuliin levitetään Joli Rouge -huulipuna. 

 

Lisää kiiltoa ja täyteläisyyttä huuliin saadaan lisäämällä alahuulen 

keskelle Lip Comfort Oil -huuliöljyä. 

 

Lipliner Pencil -huultenrajauskynän sävyt: 

 

• Nude fair 01, vaalea iho 

• Nude beige 02, keltapohjainen, keskivärinen iho 

• Nude rose 03, pinkkipohjainen, keskivärinen iho 

• Nude dark 04, tumma iho 

  

 

Clarinsin Joli Rouge -huulipuna ja Lipliner Pencil -huultenrajauskynä tulevat myyntiin syyskuussa 2015. 

 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=14253-idgeeglikh&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 

 

 

 

 

 

 

 


