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VAUHDILLA LISÄÄ TUUHEUTTA RIPSIIN 

Rimmel Volume Flash x 10 -ripsiväri  
 

Tämän vuosituhannen nuoret naiset elävät kiihkeärytmistä elämää. He haluavat  

kaiken ja he haluavat sen heti. Tämä koskee myös ripsiä… 

 

Rimmelin uusi Volume Flash x10 -ripsiväri  saa 

ripset näyttämään hetkessä aiempaa tuuheammilta. 

Ripsiväri sisältää uuden ripsiä tuuhentavan 

yhdisteen, joka tekee yhdellä levityskerralla ripsistä 

kymmenen kertaa aiempaa tuuheammat. Ripsiväri 

levittyy tasaisesti ja paakkuuntumatta jokaiseen 

ripseen ja se pysyy ripsissä siistin näköisenä 16 

nnin ajan.    

in 

siin ja tekee niistä välittömästi tuuhean ja näyttävän näköiset. 

aareva harjaosa, sekä vedenkestävä versio 

psiväristä.  

 

tu

 

Rimmelin uuden ripsivärin nopeasti ripsiä tuuhentava vaikutus perustuu uuteen, 

patentoituun teknologiaan, jossa paranneltu quick bond -koostumus yhdistyy 

ainutlaatuiseen geelimäisen ripsivärimassaan. Ripsiväri tarttuu entistä paremm

rip

  

 Myös Volume Flash x10 -ripsivärin pakkaus on huomiota 

herättävä. Siinä on sama vauhtia kuvaava luodin muoto, kuin 

muissakin Volume Flash -ripsiväripakkauksissa. Pakkauksen väri 

on metallinhohtoinen punainen, johon teksti ja vauhtia kuvaavat 

raidat on painettu hopealla. Normaalin Volume Flash x10 -

ripsivärin lisäksi valikoimaan kuuluu ripsiä taivuttava ripsiväri, 

jossa on k

ri



 Näyttäviä ripsiä täydennetään Flash Eyeliner -rajausvärin 

mustalla sävyllä Flash Black. Ohut huopakärki levittää nestemäisen 

rajausvärin nopeasti ja helposti ripsien juureen. Rajausväri ei rapise, 

tuhraannu tai valu päivän mittaan, joten näyttävä silmämeikki pysyy 

paikoillaan aamusta iltaan.  

 

RIMMEL Get the London look.  

 

 
 
 
 
 

Värivalikoima 
 
Volume Flash x 10 -ripsiväri  

• Black 001 
• Brown 002 

 
Volume Flash x 10 curved brush -ripsiväri 

• Black 001 
 
Voulme Flash x 10 waterproof -ripsiväri 

• Black 001 
 
Kaikki Volume Flash x 10 -ripsivärit ovat hinnaltaan 8,50 euroa ja ne 
tulevat myyntiin tammikuussa 2010. 
 
 
Flash Eyeliner -rajausväri 

• Black 001 
 
Flash Eyeliner -rajausväri on hinnaltaan 7,50 euroa. Rajausväri on 
kausituote ja myynnissä tammikuusta 2010 alkaen rajoitetun ajan. 
  
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=113-ifedlclggd&language=FI
 
Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-nettisivustomme mediaosioon nimellä 
Rimmel Volume Flash x 10 -ripsiväri. 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, p. 0207 91 4322, gsm 050-5955 958,  
sähköposti: anne.sario@berner.fi 
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