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Joe Blascon meikit 30 vuotta:
UUSI ILME KUNNIANOSOITUKSENA
MESTARIN AMMATTITAIDOLLE
Joe Blasco, yksi maailman tunnetuimmista
meikkitaiteilijoista ja meikkikoulutuksen
uranuurtajista, lanseerasi oman meikkisarjansa
vuonna 1983. Kosmetiikan tukku- ja maahantuontiyritys
Norris Cosmetics Oy toi alun perin ammattikäyttöön
suunnitellut tuotteet Suomeen heti samana vuonna.
Erityisesti televisio- ja elokuvamaailman erikoistehosteista tunnettu Joe Blasco juhlistaa 30 vuotta täyttävää
meikkisarjaa uudella, teatraalisella ja rockilla ilmeellä, joka
tulee näkymään myymälöissä helmikuusta 2013 lähtien.
Joe Blasco lanseerasi omat meikkituotteet vuonna 1983 neljä vuotta
kestäneen kehitystyön tuloksena. Alun perin televisio- ja elokuva-alan
tarpeisiin kehitetyt Joe Blasco -meikkituotteet ovat edelleen
Yhdysvaltojen filmiteollisuuden ja television käytetyimpiä.
Ammattikäytöstä meikkituotteet ovat korkean laatunsa sekä
luonnollisen ja kestävän lopputuloksensa ansiosta siirtyneet myös
tavallisten kuluttajien käyttöön.
Kosmetiikan tukku- ja maahantuontiyritys Norris Cosmetics Oy on
tehnyt tiivistä yhteistyötä Joe Blascon kanssa jo 30 vuoden ajan. Yritys
lanseerasi runsaasta pigmenttipitoisuudestaan kuuluisat meikit ensin
ammattilaisille. Tällä hetkellä sarjan tuotteita myydään mm.
Stockmann- ja Sokos-tavarataloissa, Anttila-ketjun myymälöissä ja
NetAnttila-verkkokaupassa kauneushoitoloiden, kampaamoiden ja
kylpylöiden lisäksi.
Juhlavuoden ilme on kunnianosoitus Joe Blascon ammattitaidolle
Joe Blasco -meikkien 30-vuotisjuhlan teatraalinen ja heavy rockin
maailmaan johdattava ilme tulee näkymään myymälöissä helmikuusta
2013 lähtien.
”Halusimme luoda juhlavuodeksi täysin muusta kosmetiikkamaailmasta
poikkeavan ilmeen kunnianosoituksena Joe Blascon pitkälle uralle. Olen
joka kerta Joe Blascon tavatessani todella otettu hänen poikkeuksellisista
taidoistaan niin erikoistehosteiden kuin tavallisen naisen kaunistavan
meikin teossa”, kertoo Norris Cosmetics Oy:n toimitusjohtaja Minna
Laakkonen.
Joe Blascon urasta
16-vuotias Joe Blasco aloitti meikkitaiteilijaopinnot Hollywoodissa
vuonna 1962 työskentelemällä kuuluisien meikkitaiteilijoiden
assistenttina. Neljän vuoden kuluttua Joe Blasco alkoi itse kouluttaa
meikkitaiteilijoita pienessä meikkikoulussa, josta hän kehitti
meikkitaiteen ensimmäisen, täysipäiväisen ammattiin valmistavan
meikkikoulun.

Joe Blasco siirtyi työskentelemään televisiolle ja
elokuvastudioille, joissa hän toimi sekä meikkien että
erikoistehosteiden asiantuntijana. Hän oli myös tunnettujen
näyttelijöiden kuten Lauren Bacallin, Carol Burnetin, Bette
Midlerin, Orson Wellesin, Ronda Barrettin ja Olivia NewtonJohnin henkilökohtainen meikkaaja.
Vuonna 1976 Joe Blasco perusti oman meikkikoulun
Hollywoodiin. Tunnetun meikkitaiteilijan koulusta tuli heti
suosittu ja suosio jatkuu edelleen. Tänä päivänä Joe Blasco meikkikoulut toimivat Hollywoodissa ja Orlandossa.
Useimmat Hollywoodin meikkitaiteilijoista ovat Joe Blascon
kouluttamia. Luomastaan Draculasta Oscar-palkinnon vuonna 1992
saanut meikkitaiteilija Matthew W. Mungle on yksi tunnetuimmista
Blascon oppilaista, joka on myös opettanut Joe Blasco meikkikoulussa.
Vuonna 2004 Joe Blascolle myönnettiin ”Lifetime Achievement Award”
-palkinto hänen elämäntyöstään elokuva-, televisio- ja
teatterimeikkitaiteen kehittämisestä ja koulutuksesta USA:ssa.
Lisätietoja:
Minna Laakkonen, toimitusjohtaja, Norris Cosmetics Oy, puh. 050 337
2869, minna.laakkonen@norriscos.fi
Viestintä, kuva- ja tuotepyynnöt:
Satu Sairanen, viestintä- ja PR-toimisto Success Story Oy,
satu.sairanen@success-story.fi, puh. 040 540 7020
Uudistuneet Joe Blasco -nettisivut löytyvät osoitteesta
www.norriscos.fi
Huom! Tuotteet-otsikon alla on esitelty nyt kaikki Suomen valikoimissa
olevat meikkituotteet värisävyineen.
Sivuilta löytyy myös tietoa Joe Blasco -kosmetiikkasarjan
kasvojenhoitotuotteista, jotka on kehitetty yhteistyössä
ranskalaisten huippuasiantuntijoiden kanssa.
Norris Cosmetics Oy lyhyesti:
Norris Cosmetics Oy on laadukkaisiin ja vahvoihin kosmetiikkabrändeihin
keskittynyt tukku- ja maahantuontiyritys. Norris Cosmeticsin tarkoituksena on
tarjota markkinoille ensiluokkaisia kosmetiikka- ja ihonhoitotuotteita, jotka ovat
sekä tehokkaita että turvallisia. Edustamme maailmankuulua Joe Blasco tuotesarjaa, huippulaadukkaita Thal'ion- ja Helen Pietrulla -ihonhoitotuotteita,
Green People -luomu-kosmetiikkasarjaa sekä Greenscape-tuotemerkin Organic
Skin Care -tuotteita. Norris Cosmetics Oy toimii myös Laura Ashley Kitchen &
Laundry -tuotteiden maahantuojana. www.norriscos.fi
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