
REVIDERM Skincare Inspired Make-Up 

 

 

REVIDERM-meikkisarjan suunnittelussa on ollut mukana kansainvälinen meikkitaiteilija Giovanni 

Fasiello, joka on toiminut päämeikkitaiteilijana useille kansainvälisille brändeille kuten 

Dolce&Gabbanalle ja Cartierille. Fasiellon ammattitaito, pettämätön värisilmä ja korkeaa laatua 

tavoitteleva kunnianhimo ovat kehittäneet tästä sarjasta niin ammattilaiselle kuin kotikäyttöönkin 

sopivan ja helppokäyttöisen. 

 

REVIDERMIN mineraalimeikeissä yhdistyvät sarjan älykäs ihonhoitofilosofia ja korkealaatuiset raaka-

aineet, jotka tekevät meikkituotteista kevyitä, luonnollisia, puhtaita ja ihoa ravitsevia. REVIDERM-

meikkejä voi huoletta käyttää herkällekin iholle ja heti kosmeettisten hoitojen, kuten mikrohionnan, 

jälkeen.  

 

REVIDERM-meikkituotteet sisältävät mineraalipitoisen MicroMineral Complex  

-yhdisteen, joka sisältää kaliumsorbaattia, magnesiumsulfaattia, lysiiniä ja natriumkloridia sekä 

Diamond Dust -ainesosan, joka koostuu hienojakoisesta timanttijauheesta. Nämä kaksi REVIDERMin 

kehittämää mineraaliyhdistettä tuovat iholle luonnollisen hehkun.  

 

Meikit sisältävät lisäksi korkealaatuisia luonnollisia mineraaleja kuten titaniumoksidia, kaoliinia, 

piihappoa, mica-kiillettä, sinkki- ja rautaoksideja sekä maissitärkkelystä. 

 

Osa tuotteista on myös hajusteettomia. 

 

Tiedustelut: Maarit Leikoski Oy, maaritleikoski.fi, info@maaritleikoski.fi,  

puhelin 010 420 3051  

Maahantuoja: Maarit Leikoski Oy, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki  

 

 

 

MEIKKIPOHJAT 

 

Selection Stay On Minerals - mineraalimeikkivoide SPF 15, 30 ml  

MicroMineral Complex -yhdisteen sisältävä meikkivoide, joka kestää iholla jopa 16 tuntia. Ohut, 

nestemäinen koostumus tasoittaa ihon virheitä ja tekee siitä heleän raikkaan. Luonnon mineraalit 

muodostavat tuotteeseen fysikaalisen aurinkosuojan SPF 15. Saatavilla on kuusi sävyä. 

 

 

Travel Pressed Minerals - kiinteä mineraalimeikki, 13 g  

Hoitava puuterimainen meikkipohja, joka sisältää MicroMineral Complex -yhdisteen sekä Diamond 

Dust -ainesosan. Tuote tasoittaa ihon virheitä ja tekee iholle luonnollisen mattapinnan. Puuterin 

sisältämät kasviperäiset raaka-aineet, kuten sheavoi, rauhoittavat ja kosteuttavat ihoa sekä tekevät 

meikistä miellyttävän tuntuisen iholla. Tuotteen sisältämä jojobaöljy rauhoittaa stressaantunutta tai 

tulehtunutta ihoa. E-vitamiini suojaa ihoa vapailta happiradikaaleilta. Saatavilla on neljä sävyä. 



 

 

Illusion Loose Minerals - mineraalimeikkipohja, 12 g  

Hienojakoinen jauhemainen mineraalimeikkipohja, joka sisältää MicroMineral Complex -yhdisteen ja 

Diamond Dust -ainesosan. Tuote peittää ihon virheet ja tekee luonnollisen mattapinnan. Meikki tuntuu 

iholla miellyttävän luonnolliselta ja kevyeltä. Iho näyttää tasaiselta ja luonnollisen heleältä. Saatavilla 

on neljä eri sävyä. 

 

 

 

 

PEITEVOITEET 

 

Bright Up Minerals - mineraalivalovoide, 3,9 ml  

Nestemäinen peitevoide, joka sisältää MicroMineral Complex -yhdisteen, kaoliinia ja magnesiumia. 

Diamond Dust -ainesosan valoa heijastavat ominaisuudet tuovat valoa kasvojen varjokohtiin ja saavat 

ihon näyttämään tasaisemmalta. Tuotteen hoitavat ainesosat ennaltaehkäisevät juonteiden 

muodostumista. Saatavilla neljä erilaista sävyä. 

 

 

Mineral Cover Cream - mineraalipeitevoide, 3,4, ml  

Peitevoidepaletti, jossa erilliset peitevoide- sekä puuterinapit, jotka takaavat meikin pitkäaikasen 

kestävyyden jopa ongelmaihoilla. Tuote sisältää antibakteerisen MicroMineral Complex -yhdisteen ja 

Diamond Dust -ainesosan. Kandelillan ja mehiläisvahan, kookosöljyn ja muiden luonnollisten aineiden 

ansiosta tuote rauhoittaa hyvin jopa tulehtunutta ihoa. Meikin sisältämät aineet tukevat myös solujen 

uudistumista. Saatavilla on kaksi sävyä. 

 

 

 

 

PUUTERIT 

 

Mineral Perfector - kiinteä mineraalipuuteri, 14,5 g  

Kiinteä puristepuuteri, joka sisältää MicroMineral Complex -yhdisteen ja Diamond Dust -ainesosan. 

Puuteri tekee iholle luonnollisen mattapinnan ja hillitsee ihon kiiltelyä, saaden ihon näyttämään 

tasaisemmalta. Saatavilla on kaksi sävyä. 

 

 

Mineral Shine Stopper - mattapintainen mineraali-irtopuuteri, 10 g  

Hoitava irtopuuteri, jossa on MicroMineral Complex -yhdiste ja Diamond Dust -ainesosa. Tuote 

hillitsee ihon kiiltelyä, tehden siitä myös tasaisemman näköisen. Erittäin pienet HD-partikkelit 

kiinnittävät meikkipohjan ja tekevät siitä pitkäkestoisen. Puuteri on alun perin kehitetty 

ammattimeikkaajien käyttöön kuvausmeikkeihin. Saatavilla on yksi väritön transparent-sävy. 

 



 

Reshape Blusher - poskipuna, 10,9 g  

Samassa pakkauksessa on poskipuna ja korostusväri, joilla helppo muotoilla ja saada hehkua 

kasvoille. Tuote sisältää MicroMineral Complex -yhdisteen ja Diamond Dust -ainesosan. Neljä raikasta 

sävyä. 

 

 

Mineral Bronzer - aurinkopuuteri, 9,5 g  

Aurinkopuuteri, joka loihtii kasvoille luonnollisen lämpöisen hehkun. Meikki sisältää MicroMineral 

Complex -yhdisteen ja Diamond Dust -ainesosan. Iho näyttää raikkaalta ja heleältä aivan kuin 

auringonoton jälkeen. Saatavilla on kaksi sävyä.  

 

 

 

 

SILMÄMEIKIT 

 

Mineral Duo Eyeshadow - duoluomiväri, 3,6 g  

Kahden toisiinsa sointuvan värin luomiväripaletti, joka sisältää hienojakoiset  MicroMineral Complex -

yhdisteen ja Diamond Dust -ainesosan. Arvokkaat mineraalit hoitavat ja rauhoittavat herkkää 

silmäluomen ihoa. Saatavilla on 12 erilaista sävy-yhdistelmää. 

 

 

Dreams Come True Mascara - ripsiväri, 8 ml  

Vesiliukoinen ripsiväri, joka on todella monitoiminen: se pidentää, tuuhentaa ja erottelee ripset 

kauniisti. Tuotteen sisältämät kasviöljyt, mehiläisvaha ja kandelilla kosteuttavat ja ravitsevat ripsiä. 

Tuote on silmälääkäreiden testaama ja se sopii piilolinssien käyttäjille sekä herkille silmille. Saatavilla 

on yksi sävy, musta.  

 

 

Eternity Mascara - vedenkestävä ripsiväri, 8 ml  

Vedenkestävä ripsiväri, joka tekee ripsistä näyttävän tuuheat. Tuotteen sisältämät mehiläisvaha ja 

kandelilla ravitsevat ripsiä. Lisäksi kasviöljyt, kuten oliiviöljy, kosteuttavat ripsiä. Tuote on 

silmälääkäreiden testaama. Saatavilla on yksi sävy, musta. 

 

 

High Performance Kajal - vedenkestävä silmämeikkikynä, 1,1 g  

Helppokäyttöinen vedenkestävä silmämeikkikynä, jossa on pehmeä voidemainen koostumus. Kynä 

sopii sekä pehmeiden että graafisten silmämeikkien tekoon. Kuivuttuaan väri on luomella hyvin 

kestävä ja tahriintumaton. Meikki on silmälääkäreiden testaama ja se sopii piilolinssien käyttäjille sekä 

herkille silmille. Saatavilla on kuusi sävyä.  

 

 

Brow Perfector - kulmakynä, 1,1 g  



Pitkäkestoinen meikkikynä kulmien muotoiluun. Tuotteessa on myös käytännöllinen spiraaliharja 

viimeistelyyn. Saatavilla on kolme luonnollista sävyä. 

 

 

 

HUULIMEIKIT 

 

Mineral Boost Lipstick - huulipuna, 3,5 ml 

Kermainen huulipuna, joka sisältää MicroMineral Complex -yhdisteen ja Diamond Dust -ainesosan. 

Tuotteessa yhdistyvät upeat värit ja pitkäkestoisuus. Huulipunan sisältämä hyaluronihappo pitää 

huulet kosteina ja tekee niistä täyteläiset. Saatavilla on 12 sävyä. 

 

Mineral Lacquer Gloss - huulikiilto, 4,5 ml  

Huulikiilto, joka sisältää hoitavan MicroMineral Complex -yhdisteen, mikä tekee tuotteeseen upean 

kiillon ja intensiivisen värin. Huulikiillon sisältämät hyaluronihappo ja lesitiini pitävät huulet kosteina ja 

pehmeinä, tehden niistä täyteläiset. Saatavilla on kuusi sävyä. 

 

 

High Performance Lipliner - Huultenrajauskynä, 1,1 g  

Pehmeä huultenrajauskynä, jolla saa tarkkaan piirretyn ja pitkäkestoisen lopputuloksen. Piirrosjälkeä 

on helppo myös pehmittää kynässä olevalla aplikaattorilla. Laadukkaat raaka-aineet hoitavat huulia ja 

estävät huulimeikin leviämisen. Saatavilla on kuusi sävyä. 

 

 

 

SIVELTIMET 

 

Sarjaan kuuluu omat, korkealaatuiset, ammattikäyttöönkin hyvin soveltuvat Reviderm-meikkisiveltimet, 

jokaiseen työvaiheeseen. 

 

Foundation Brush - meikkivoidesivellin, synteettistä karvaa   

Powder Brush - puuterisivellin, cashmere-karvaa   

Kabuki Brush - kabukisivellin, cashmere-karvaa  

Blush Brush - poskipunasivellin, synteettistä oravankarvaa  

Concealer Brush - peitevoidesivellin, synteettistä ja luonnollista karvaa  

Eyeshadow Brush - luomivärisivellin, punanäätää  

Blending Lift Brush - viisto luomivärisivellin, oravankarvasekoite   

Contouring Brush - silmämeikkisivellin, punanäätää   

Shader Brush - häivytyssivellin, oravankarvasekoite   

Liner Brush - rajaussivellin, synteettistä karvaa  

Mini Fan Brush - viuhkasivellin, synteettistä karvaa  

Lip Brush - huulipunasivellin, synteettistä karvaa  

Mini Brush Set - sivellinpussissa  5 kpl siveltimiä, synteettistä karvaa  

 



 

 


