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Upeaksi hetkessä 

RIMMEL 1-2-3 LOOKS MASCARA 

 

Täysin uudentyyppinen ripsiväri Rimmeliltä. 1-2-3 Looks Adjustable Volume Mascara -

ripsivärin avulla voi itse päättää kuinka näyttävät ja tuuheat ripset haluaa: luonnolliset, 

tuuheat vai supernäyttävät. 

 

1-2-3 Looks Mascara -ripsiväri on pakattu uudentyyppiseen kierrettävään 

ripsiväripakkaukseen, joka mahdollistaa halutun lopputuloksen aikaansaamisen.  Ripsivärissä 

on multi-style -harjaosa, joka levittää Rimmelin patentoiman ripsivärikoostumuksen tasaisesti 

jokaiseen ripseen. Ripsivärin sisältämät ripsiä hoitavat ja vahvistavat aineosat tekevät ripsistä 

joustavat ja kiinnittävät ripsivärin ripsiin, jolloin ripsiväri ei varise eikä tuhraannu päivän 

mittaan. 

 

Halutun lopputuloksen saaminen on helppoa. Valitsemalla taso 1 saadaan ripset kolme kertaa 

aiempaa tuuheammiksi, tämä sopii hillittyyn päivämeikkiin. Astetta näyttävämmät ripset saa 

valitsemalla tason 2, jolloin ripsistä tulee viisi kertaa aiempaa tuuheammat. Supernäyttävät 

ripset löytyvät tasolta 3, jolloin ripsistä tulee kymmenen kertaa aiempaa tuuheammat, 

melkein kuin olisi kiinnittänyt itselleen irtoripset.  

 

 



 Rimmelin 1-2-3 Looks Mascara -ripsiväri on pakattu näyttävään, 

kuninkaallisen siniseen pakkaukseen, jota hopean ja pinkin väriset kuviot ja 

tekstit koristavat. Pakkauksen kaulaosaan on rakennettu annostelija, joka 

annostelee halutun määrän ripsiväriä ripsiväriharjaan, riippuen valitusta 

tasosta 1,2 tai 3. 

Käyttöohje: Valitsinta säädetään tasojen 1 ja 3 välillä. Valitsinta 

ei saa kääntää STOP-merkin ohitse. Liian pitkälle kääntäminen 

saattaa irrottaa keskiosan paikoiltaan. Jos näin käy, painetaan 

osat uudelleen tiukasti yhteen. 

 

Rimmelin 1-2-3 Looks Mascara -ripsivärin mallikasvona nähdään uusi 

Rimmel-tyttö Georgia May Jagger. 

 

1-2-3 Looks Mascara -ripsivärstä tulee myyntiin sävy Black 001. Ripsiväri on hinnaltaan 

noin 9,50 euroa ja se tulee myyntiin huhtikuussa 2010. 

 

Tuotekuvat voi ladata oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=661-cgdkfjlhlg&language=FI
 
Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon nimellä Rimmel 
123_looks_mascara. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, puh. 0207 914322, gsm 050-5955 985, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
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FACT SHEET 

 

RIMMEL 1-2-3 LOOKS MASCARA 

 

 

1-2-3 LOOKS MASCARA The amazing new adjustable volume mascara from 

Rimmel London. 

 1-2-3 Looks Mascara features a breakthrough pack 

that lets you turn up the volume of your lashes in a twist.  

Go from level 1 for a subtly seductive everyday look, 

through voluptuous volume on level 2, right up to level 3 

for fabulous, full-on glamour.  Rimmel's ultra-buildable 

Flexifuse formula delivers all-day smudge-proof, flake-

proof wear, while the precise multi-style brush catches 

each and every lash.  How hot will your lashes look 

today? 

 Available in 3 shades, Black, Brown and Extreme Black.  

 

 

the products / recommended retail price 

 1-2-3 Looks Mascara 0.00 € 

 

 

available [where and when] 

 

 

For more information, please contact: 
[name of press attaché/press agency] 

[address] 
[tel] [fax] 
[e-mail] 


