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Silmämeikit 
 
Pohjustustuote 
 

1. Eye Shadow Fix 
Vedenkestävä silmämeikinpohjustustuote, joka pitää luomivärin 
paikoillaan koko päivän. Tuote tasoittaa luomen väriä ja pintaa, 
jolloin luomiväri levittyy helposti ja tasaisesti. 
Silmämeikinpohjustustuote levitetään puhtaalle, kuivalle luomen 
iholle ja sen annetaan kuivua hetki ennen luomivärin levittämistä. 
Eye Shadow Fix on hinnaltaan noin 10,20 euroa. 

 
Silmänrajaukset 
 

1. Perfect Contour Kajal 
Vettähylkivä, hyvin pysyvä rajauskynä, jossa on pehmeä, helposti 
levittyvä koostumus. Kynää voidaan käyttää sekä normaalin rajauksen 
tapaan että kajal-rajaukseen. Värivalikoimassa on viisitoista sävyä. 
Perfect Contour Kajal -rajauskynä on hinnaltaan noin 9,20 euroa.  

 
2. Colormatic Eye Pen 

Vedenkestävä silmänrajauskynä, joka pysyy paikoillaan koko päivän. 
Rajauskynää voidaan käyttää joko puhtaalle luomelle tai luomivärin 
päälle. Kynää ei tarvitse teroittaa. Värivalikoimaan kuuluu kolme 
sävyä. Colormatic Eye Pen -rajauskynä on hinnaltaan noin 10,30 
euroa. 

 
3. Perfect Shade Liner 

Vettähylkivä rajauskynä, jota voidaan käyttää myös luomivärinä. Kynän 
toisessa päässä on aplikaattori, jonka avulla värin voi häivyttää luomelle. 
Kynän hieman puuterimainen koostumus tekee siitä helposti levittyvän. 
Värivalikoimaan kuuluu kolme sävyä. Perfect Shade Liner -rajauskynä on 
hinnaltaan noin 10,90 euroa.   

 
4. Inliner Kajal 

Erityisesti kajal-rajausta varten kehitetty vettähylkivä rajauskynä, jota voidaan 
käyttää myös normaalin rajauskynän tavoin. Kynää voidaan suositella myös 
herkkäsilmäisille ja piilolasien käyttäjille. Värivalikoimaan kuuluu neljä sävyä, 
joista yksi on katsetta kirkastava valkoinen. Inliner Kajal -kynän hinta on  
noin 9,20 euroa. 

5. Colourful Eyeliner 



Nopeasti kuivuva, hyvin pysyvä, nestemäinen rajausväri. Väri levittyy helposti ja 
tasaisesti joustavan sivellinosan ansiosta. Colourful eyeliner -rajausväriä voi käyttää 
joko yksinään, luomivärin päällä tai rajauskynän päällä. Värivalikoimaan kuuluu 
kaksi sävyä. Colourful Eyeliner -rajausvärin hinta on noin 16,20 euroa. Rajausväristä 
on saatavilla myös kiiltävän lopputuloksen jättävä, vedenkestävä versio Glossy 
Eyeliner. Glossy Eyelinerissä on yksi sävy ja sen hinta on  
noin 16,20 euroa. 

 
6. Fine Liner Eye Stylo 

Ohut, huopakärkinen rajauskynä, jonka avulla ripsirajaan voi tehdä joko hyvin 
ohuen tai näyttävän, siipimäisen rajauksen. Rajausväri 
sisältää runsaasti hiilenmustaa pigmenttiä, joka takaa 
peittävän, tasaisen lopputuloksen. Fine Liner Eye Stylo -rajausväri on 
vedenkestävä ja sitä on saatavilla ainoastaan mustana. Fine Liner Eye Stylo on 
hinnaltaan noin 15,50 euroa.  
 

7. Glitter Liner 
Nopeasti kuivuva, hyvin pysyvä, geelimäinen, kimmeltävä rajausväri, 
jonka avulla rajauksiin saadaan näyttävä erikoisefekti. Glitter Liner -
rajausväriä voidaan käyttää joko yksinään, normaalin rajauksen päällä tai 
trendikkäänä kaksoisrajauksena normaalin rajauksen kanssa. 
Värivalikoimaan kuuluu kolme sävyä. Glitter Liner -rajausväri on 
hinnaltaan noin 16,20 euroa. 

 
Luomivärit 
 

1. Luomivärit 
IsaDoran puuterimaiset luomivärit ovat hienojakoisia, runsaasti pigmenttiä 
sisältäviä, hyvin pysyviä luomivärejä. Ne levittyvät helposti ja tasaisesti luomelle, 
eivätkä raidoitu luomella päivän mittaan. Värejä on helppo sekoittaa keskenään. 
Jokainen luomiväripakkaus sisältää kaksipäisen 
luomivärisiveltimen. 
Valikoimaan kuuluu: 

1. Light & Shade Duo Eyeshadow -kahden sävyn 
luomiväripaletti, värivalikoimassa 12 sävyä, hinta 
noin 12,50 euroa. 

2. Eye Shadow Quartet -neljän sävyn luomiväripaletti, värivalikoimassa 12 
sävyä, hinta noin 15,50 euroa. 

3. Eye Shadow Palette –viiden sävyn luomiväripaletti, värivalikoimassa 6 sävyä, 
pakattu peilirasiaan, hinta noin 23,00 euroa. 

 



Ripsivärit 
 
1. Build-up Volume Mascara 

Ripsille lisää tuuheutta antava, tahraamaton, kyynelten kestävä ripsiväri. 
Epäsäännöllinen harjaosa erottelee ripset toisistaan. Ripsiväri sisältää ripsiä 
hoitavaa ja kosteuttavaa pantenolia. Värivalikoimaan kuuluu kaksi sävyä. 
Build-up Volume Mascara on hinnaltaan  noin 12,50 euroa. 

 
2.  Mega Mascara Lenghtening 

Ripsiä pidentävä ja niille lisää tuuheutta antava, vettähylkivä, tahraamaton ripsiväri. 
Ripsivärin ripsiä pidentävä vaikutus perustuu sen sisältämiin luonnonkuituihin ja 
tuuheuttava vaikutus ripsivärin voidemaiseen koostumukseen. Kartiomainen 
harjaosa levittää ripsivärin tasaisesti kaikkiin ripsiin. Värivalikoimaan kuuluu kaksi 
sävyä. Mega Mascara Lenghtening -ripsiväri on hinnaltaan noin 14,00 euroa.   

 
3. Build-up Mascara Extra Volume 

Ripsille runsaasti lisää tuuheutta antava, vettähylkivä, tahraamaton 
ripsiväri. Ripsivärin joustavan koostumuksen ansiosta ripsiväriä voi 
kerrostaa ripsiin useita kerroksia, ilman, että ripset paakkuuntuvat 
yhteen. Ripsiväristä on saatavilla myös täysin vedenkestävä versio. 
Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä. Build-up Mascara on hinnaltaan 
noin 13,90 euroa.  

 
4. Mascara Flashy Curl 

Ripsiä taivuttava, vettähylkivä, tahraamaton ripsiväri, jonka kaareva 
harjaosa kohottaa ja taivuttaa ripsiä. Ripsivärin sisältämä sorbitoli tekee ripsistä 
joustavat, jolloin niitä on helppo taivuttaa. Värivalikoimaan kuuluu kaksi 
sävyä. Mascara Flashy Curly on hinnaltaan noin 15,00 euroa.  

 
5. Lash Booster Mascara 

Ripsille lisää pituutta ja näyttävyyttä antava tahraamaton, 
vettähylkivä ripsiväri. 
Ripsivärin joustava harjaosa levittää ripsivärin tasaisesti jokaiseen 
ripseen ja erottelee ripset toisistaan. Värivalikoimaan kuuluu kaksi 
sävyä. Lash Booster Mascara on hinnaltaan noin 15,00 euroa. 

 
6. Hypo-Allergenic Mascara 

Erityisesti herkille silmille ja piilolasien käyttäjille suunniteltu, vettähylkivä, 
tahraamaton ripsiväri. Ripsiväristä on poistettu kaikki tunnetut allergiaa 
aiheuttavat tekijät, kuten esim. erikoishelmiäiset. Kapea, lyhytharjaksinen 
harjaosa levittää ripsivärin tasaisesti jopa lyhyisiinkin ripsiin. 
Värivalikoimaan kuuluu kolme sävyä. Hypo-Allergenic Mascara -ripsiväri on 
hinnaltaan noin 13,50 euroa.  

 



7. Vibralash Mascara 
Kolmella eri nopeudella värähtelevä ripsiväri, joista voi valita omille  
ripsilleen sopivimman värähtelytason. Värisevä harja värjää jokaisen  
ripsen kauttaaltaan. Tuloksena on poikkeuksellisen pitkät, tuuheat ja  
täydellisen erotellut ripset. Vibralash Mascara on vettähylkivä ja  
tahraamaton. Värivalikoimaan kuuluu yksi sävy. Vibralash Mascara on  
hinnaltaan noin 22,00 euroa.  
 

8. Build-Up Cake Mascara 
Tahraamaton, kyynelten kestävä kakkumaskara, jolla saa aikaan 
erityisen pitkät ja tuuheat ripset. Kakkumaskaraa voi käyttää myös 
kulmavärinä. Värivalikoimaan kuuluu kaksi sävyä. Build-up Cake 
Mascara -kakkumaskaran hinta on noin 9,50 euroa.  

 
9. Clear Conditioning Mascara 

Väritön, ripsiä kosteuttavaa pantenolia sisältävä geelimaskara 
Clear Conditioning Mascara, erottelee, muotoilee, korostaa ja  
tummentaa ripsiä luonnollisella tavalla. Sitä voidaan käyttää yksinään tai  
ripsivärin alla. Ripsivärin alla käytettynä se parantaa ripsivärin pysyvyyttä ja  
tekee siitä vettähylkivän. Se antaa ripsille suojan auringonvalon ripsiä  
haalistavaa vaikutusta vastaan. Soveltuu herkille silmille ja piilolasien  
käyttäjille. Clear Conditioning Mascara on hinnaltaan noin 12,50 euroa. 

 
Kulmakynät 
 

1. Eye Brow Pencil with Brush 
Pehmeä kulmakarvakynä, jonka avulla kulmat on helppo muotoilla halutun 
mallisiksi. Väri levittyy helposti ja pysyy hyvin. Kynän toisessa päässä on 
kulmakarvaharja, jonka avulla kulmat voi harjata paikoilleen ennen värin 
levittämistä. Värivalikoimaan kuuluu viisi sävyä. Eye Brow Pencil with Brush 
-kulmakynä on hinnaltaan noin 9,60 euroa.  
 

2. Eye Brow Lift & Define 
Kaksipäinen kulmakynä, jonka toisessa päässä on kulmakarvaväri ja 
toisessa kulmaluun korostukseen tarkoitettu vaalea korostusväri. 
Värivalikoimaan kuuluu yksi sävy. Eye Brow Lift & Define -kulmakynä on 
hinnaltaan noin 11,50 euroa. 

 
 
 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, gsm 050-5955 985, sähköposti: anne.sario@berner.fi
 
Berner Osakeyhtiö on toiminnaltaan suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta on kansainvälistä. Berner on 
markkinoinnin ja myynnin moniosaaja, jonka toiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus eri 
sidosryhmien kanssa. Bernerin pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa. Baltiassa 
ja Ruotsissa asiakkaita palvelevat Bernerin tytäryhtiöt. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 noin 260 MEUR 
ja henkilöstön määrä 531. 
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