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Viking Linen uusi Local Beauty Heroes -konsepti nos taa esiin 
pohjoismaista kauneusosaamista 
 

Viking Line lanseeraa Local Beauty Heroes -konsepti n, joka kerää yhteen vahvoja 
naisia, kiehtovia tarinoita ja paikallista, pohjois maista kosmetiikkaosaamista. Erittäin 
kilpaillulla kosmetiikka-alalla vaikuttavat ennen k aikkea isot brändit. Oman Local 
Beauty Heroes -konseptin myötä Viking Line haluaa t uoda yhteen pienten, 
kiinnostavien kosmetiikkabrändien tarjontaa kulutta jien tietoisuuteen. Konseptissa 
ovat mukana Anne Kukkohovin Supermood-tuoteperhe, I sabella Löwengripin Care & 
Color -tuotteet, Yvonne Rydingin Hudvård-kosmetiikk a sekä Marianne Tromborgin 
Tromborg – Beauty of North -luonnonkosmetiikkasarja . Samalla luonnonmukaiset 
Tromborg-kosmetiikkatuotteet saadaan nyt ensimmäist ä kertaa suomalaisten ja 
ruotsalaisten ulottuville.  

 
 
Pohjoismaat, niiden ruokakulttuuri, musiikki ja kauneustuotteet ovat tällä hetkellä maailmalla 
erittäin trendikkäitä. Siksi Viking Line haluaa tukea paikallisia tekijöitä ja vahvoja naisia ja 
tarjota asiakkailleen laadukasta, pohjoismaista kauneusalan osaamista. Suomen Anne 
Kukkohovin lisäksi konseptissa ovat mukana ruotsalaiset Isabella Löwengrip ja Yvonne 
Ryding sekä tanskalainen Marianne Tromborg. 

 
 

- Viking Linen Local Beauty Heroes -konseptilla haluamme nostaa ansaitusti esiin 
Pohjolan pieniä, mielenkiintoisia kauneustuotemerkkejä kansainvälisten brändien 
rinnalle. Local Beauty Heroes -konseptissa mukana olevilla naisilla ja heidän 
kauneusmerkeillään on jokaisella taustallaan ainutlaatuinen tarina, kertoo Viking 
Linen kauneus- ja muotituotteiden osto- ja myyntijohtaja Eva Rehnström. 

 

Anne Kukkohovi  on suomalainen entinen malli, joka on tunnettu työstään luovana 
suunnittelijana ja oman meikkisarjan kehittäjänä. Hänen Supermood-tuoteperheensä 
pohjana on käytetty pakurikääpää. Se sisältää poikkeuksellisen määrän tehokkaita 
antioksidantteja, joita on käytetty vuosisatojen ajan ihon eheyttämiseen ja pigmenttivirheiden 
korjaamiseen. 

Isabella Löwengrip  on tunnettu ruotsalainen bloginpitäjä, jonka blogilla on viikoittain yli 
miljoona uniikkia lukijaa. Löwengrip Care & Color -tuotesarja sisältää Ruotsissa valmistettuja 
kauneustuotteita, jotka tasapainottavat herkkää ihoa ja hiuspohjaa. Tuotteet on suunniteltu 
pohjoismaisen ilmaston asettamiin vaatimuksiin.  

Marianne Tromborg  on arvostettu tanskalainen meikkitaiteilija ja Tromborg-meikkimerkin 
kehittäjä. Hänet tunnetaan luonnollisen kauneuden ja ”less is more”-ajattelun 
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puolestapuhujana. Tromborg – Beauty of North on luonnonkosmetiikkasarja, jonka tuotteet 
sopivat sekä miehille että naisille. Marianne Tromborg on kehittänyt yhdessä farmasia-alalla 
pitkään työskennelleen miehensä kanssa innovatiivisen, orgaanisen ja kauneustieteellisesti 
edelläkäyvän kauneudenhoitosarjan.  

Yvonne Ryding  on Miss Universum vuosimallia 1984 ja kansainvälisesti tunnettu kaunotar. 
YR Hudvård on luonnollinen ja korkealaatuinen kauneudenhoitosarja, jonka tarkoituksena on 
tuoda esiin ihmisen luonnollinen kauneus. Tuotteet on valmistettu ruotsalaisissa 
laboratorioissa yhteistyössä Rydingin ja ruotsalaisten valmistajien kanssa. Tuotteet ovat 
edullisia korkeaan laatuunsa nähden, ja ne sisältävät luonnollisia ainesosia  
 
 
Local Beauty Heroes -tuotteet koostuvat tarkkaan valikoiduista raaka-aineista. Valikoimaan 
kuuluu kauneudenhoitotuotteita iholle, kasvoille, hiuksille ja vartalolle. Mukana on myös 
valikoima tuoksuja. 
 
Local Beauty Heroes -konseptissa mukana olevat Anne Kukkohovi, Isabella Löwengrip, 
Yvonne Ryding ja Marianne Tromborg vierailevat myös laivoilla kuluvan vuoden aikana 
kertomassa tarinoita tuotteidensa takana ja antamassa kauneudenhoitovinkkejä. Vierailujen 
tarkemmat ajankohdat julkaistaan Viking Linen sosiaalisen median kanavissa.  
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