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It’s all about you!

lavera auttaa sinua tuntemaan olosi mukavaksi ihossa - henkisesti ja fyysisesti 

You can feel it!

lavera tarkoittaa luontoa, ja se tarkoittaa monimuotoisuutta ja paljon muuta. lavera
takaa sinulle huolettoman kokemuksen: tuntuva tehokkuus yhdessä rauhoittavien 
tuoksujen ja koostumusten kanssa 

Natural – naturally!

Ei tarvetta puhua kestävyydestä ja luonnollisuudesta, sitä olemme tehneet jo 30 
vuoden ajan. Unohda selitykset, toimita vain elämys – sitä me teemme.

Sustainability that makes your day

lavera tekee kestävyydestä helppoa kaikille rohkaisevalla tavalla. "Minun on tehtävä 
näin enkä saa tehdä noin" muuttuu muotoon "Voin hemmotella itseäni tällä ilman 
huolta" 

lavera. Nature you can feel

Laveran uudessa “Nature you can feel” –konseptissa haluamme että
tunnet itsesi mukavaksi… niin ihossasi kuin henkisesti ja fyysisesti.



lavera Kestävä kehitys 
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Tuotantomme on hiilineutraali.

Ekologiset
pakkaukset

Hiilineutraali

Luonnollisia
raaka-aineita

Luomulaatuisia
raaka-aineita

Saksassa
tuotettu

Eläinten
oikeudet

Kaikki raaka-aineemme ovat luonnollista alkuperää

Yli 300 raaka-aineistamme ovat luomuviljeltyjä.

Tuotamme alueellisesti Hanoverin alueella Saksassa.

Pakkauksemme ovat suureksi osaa kierrätetysitä materiaaleista

Olemme aktiivisesti sitoutuneita eläinten oikeuksiin.
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KONSEPTI
- VALIKOIMA -



Tuotteissa uusi konsepti
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lavera uudistaa värikosmetiikkavalikoiman ja vastaa 
kuluttajien toiveisiin

Pakkausuudistus

Modernimpi
Houkutteleva, 

ekologinen 
pakkaus

Innovatiivinen

➜moderni ja uusi 
➜ Viestii puhtaudesta

➜ Valkoinen väri sopii hyvin laveralle kuluttajien näkemysten mukaan
➜ Sopii jatkossa hyvin yhteen ihonhoidon pakkausten kanssa
➜ Pieni kukka näyttää modernilta ja hienovaraiselta, joka sopii 

luonnonkosmetiikkaan

*Source: GIM, lavera Target Group Insights, P20-0895 January 2021 (German data)

Luonnollisempi

Puhdas 
valkoinen tyyli



Images not final!

Pakkausuudistus tekee valikoimasta modernimman ja 
houkuttelevamman
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Valkoinen pakkaus liitetään yleensä 
luonnonkosmetiikkaan, lähempänä 
muita kategorioita

Uusi luonnollinen elementti (kukan nuppu) 
on helppo tunnistaa, naisellinen ja 
moderni

Myös fontit muutettu muiden 
kategorioiden mukaiseksi

Ekologiset pakkaukset



Uusi pakkausilme
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Uutuudet: Kasvot
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Tuotenimi Hyaluron Liquid Foundation Make-up Setting Spray Mineral Skin Tint

Pääraaka-aineet Luonnollinen hyaluronihappo ja luomumanteliöljy Luomu aloe vera & kasviperäinen glyseriini Luonnollinen Q10 & luomu aloe vera

SKU 6 (max 3 sävyä telineeseen) 1 (Ei mene telineeseen, mutta voi ottaa hyllyyn 
erikseen) 4 (max 3 sävyä telineeseen)

Koko 30 ml 50 ml 30 ml

Kuvaus
Silkkisen pehmeä koostumus keskitason 
peittävyydellä luonnollisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi

Virkistävä suihke, joka helläväraisesti asettuu iholle 
ja pidentää meikin kestävyyttä

Ihonhoito ja ripaus meikkiä yhdistettynä yhteen 
tuotteeseen. Voide mukautuu ihon sävyyn ja antaa 
sille kevyesti sävytetyn, luonnollisen ilmeen 

Merkinnät

Tuubi 
valmistetty 

53% 
kierrätysma
teriaalista

Ilman 
SPF:ää



Tuotenimi Glorious Mineral Eyeshadows Intense Volumizing Mascara Endless Lashes Mascara Soft Eyeliner

Pääraaka-aineet Luomu jojoba oil & E-vitamiini Kasviperäinen keratiini & luomu 
jojobaöljy

Kasviperäinen keratiini & luomu 
jojobaöljy

luomu jojobaöljy & luomu 
auringonkukkaöljy

SKU 2 (molemmat mahtuu telineeseen) 1 1 6 (max 3 sävyä telineeseen)

Koko 4 x 0.8 g 13 ml 13 ml 1.14 g

Kuvaus
Täydellinen yhdistelmä 
hyväpigmenttisiä sävyjä ja kevyt, 
puuteri-voide koostumus.

Volyymiä antava harja tekee ripsistä 
täyteläiset

Tiimalasiharja luo volyymia ja 
näyttävää pituutta ilman ripsien 
paakkuuntumista

Erinomainen koostumus, 
intensiivisellä ja pitkäksetoisella 
sävyllä – Tarkkoja viivoja tai 
pehmeää varjostusta

Merkinnät

Uutuudet: Silmät
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Paletin 
pahviosuus 
tehty 100% 
kierrätys-

materiaalista



Tuotenimi Eyebrow Pencil Eyebrow Powder Duo 2in1 Micellar Make-up Remover Soft Eye Make-up Remover

Pääraaka-aineet Luomu jojobaöljy & luomu sheavoi Luomu jojobaöljy Luomu kurkku-uute & 
luomu kamomillauute

Luomu aloe vera -geeli & 
luomu tyrniuute 

SKU 2 (Molemmat mahtuu telineeseen) 1 1 1

Koko 1.14 g 2 x 0.8 g 100 ml 100 ml

Kuvaus Mukava, pehmeä ja pitkäkestoinen 
koostumus

Kaksi sävyä, jotka voidaan käyttää 
yhdessä tai erikseen kulmien 
muotoiluun luonnollisella 
viimeistelyllä 

Virkistävä kaksifaasinen 
meikinpoistoaine öljy- ja vesifaasilla 
sekä tehokkaalla micelliteknologialla

Pehmeä silmämeikinpoistoaine 
erityisen hellävarasiella ja 
silmäystävällisellä koostumuksella

Merkinnät

uutuudet: Silmät
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Pullo tehty 
100% 

kierrätysma
teriaalista

Pullo tehty 
100% 

kierrätysma
teriaalista



Tuotenimi Velvet Matt Lipstick Tinted Lip Balm Glossy Lips

Pääraaka-aineet Luomu kukkavoi
& luomu auringonkukkaöljy

E-vitamiini
& luomu sehavoi

Luomu kukkavoi
& Luomu jojobaöljy

SKU 6 (max 2 sävyä telineeseen) 4 (max 2 sävyä telineeseen) 6 (max 2 sävyä telineeseen)

Koko 4.5 g 4.5 g 5.5 ml

Kuvaus Tyylikäs mattapintä, joka ei kuivata herkkiä huulia. 
Tarkoin valituilla mineraalipigmenteillä

Hellävaraista huultenhoitoa, estää huulten 
kuivumista ja antaa kevyeen sävyn huulille

Jättää huulet pehmeiksi upealla kiiltävällä 
lopputuloksella

Merkinnät

Uutuudet: Huulet
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