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VIBRALASH MASCARA -ripsiväri 
Kolmella eri nopeudella värähtelevä ripsiväri 
 
Ripsivärissä on patterin avulla, kolmella eri 
nopeudella värähtelevä harjaosa, josta 
jokainen voi valita omille ripsilleen parhaiten 
sopivan värähtelynopeuden. Värähtelevä 
harjaosa kulkeutuu ripsien läpi levittäen 
ripsivärin tasaisesti ripsien pintaan. 
Lopputuloksena on tasaisesti värjätyt, 
aiempaa pidemmät ja tuuheammat ripset, 
joissa ei ole paakkuja. 
 
Värähtelevä harjaosa korvaa manuaalisen siksak-liikkeen, jota yleensä käytetään 
ripsiväriä ripsiin levitettäessä. Joustava polymeeristä valmistettu harjaosa ja voidemainen, 
notkea ripsivärimassa on kehitetty sopimaan täydellisesti yhteen värähtelevän harjaosan 
kanssa. Ripsiväriä voi huoletta levittää useita kerroksia, värähtelevä harjaosa erottelee 
ripset kauniisti toisistaan, jolloin ripsiin ei muodostu paakkuja. 
 
Vibralash mascara lyhyesti 

• Ripsiväri, jossa on pattereilla toimiva värähtelevä harjaosa. 
• Harjaosa värähtelee kolmella eri nopeudella, joista voi valita omille ripsilleen 

parhaiten sopivan. 
• Käynnistyspainiketta ei tarvitse painaa jatkuvasti ripsiväriä ripsiin levitettäessä. 
• Ripsiväri levittyy tasaisesti kaikkialle ripsiin. 
• Ripsiväri pidentää ja tuuhentaa ripsiä ja harjaosa erottelee ripset toisistaan. 
• Ripsiväriä voi lisätä useita kerroksia halutun lopputuloksen saavuttamiseksi, ilman 

että ripsiin muodostuu paakkuja. 
 



Käyttö 

 
 
Käynnistäminen tapahtuu 
painamalla kerran 
harjaosan päässä olevaa 
käynnistyspainiketta, 
jolloin harjaosa alkaa 
automaattisesti 
värähdellä.  
Yksi painallus = matala 
värähtelytaso, kaksi 
painallusta = keskinopea 
värähtelytaso, kolme 
painallusta = nopea 
värähtelytaso. 
Käynnistyspainike 
vapautetaan, kun haluttu 
värähtelytaso on 
saavutettu. Harjaosa 
värähtelee 
automaattisesti valitulla 
värähtelytaajuudella, 
kunnes se sammutetaan. 

Ripsivärin levittäminen 
aloitetaan ripsien 
juuresta. Harjaosaa 
kuljetetaan hitaasti 
ripsien läpi. Harjaosaa ei 
tarvitse liikuttaa itse 
edestakaisin.  

Ripsiväriä voi levittää 
useita kerroksia, ilman, 
että ripset paakkuuntuvat. 
Tästä pitää värähtelevä 
harjaosa huolen. 

Neljännen kerran 
käynnistyspainiketta 
painettaessa ripsiväri 
sammuu. 

 
 
Vibralash ripsiväri on tuoksuton ja se on silmälääkäreiden testaama. 
 
IsaDoran Vibralash -ripsiväri on myynnissä helmikuusta 2010 lähtien ja se on hinnaltaan 
22,00 euroa. 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesti linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=541-djcekkbmjg&language=FI 
 
Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon nimellä IsaDOra Vibralsh 
mascara. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, p. 0207 91 4322, gsm 050-5955 985, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
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