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Me olemme maailmanlaajuinen,
johtava hiuskosmetiikkamerkki.

Yrityksemme kulmakiviä ovat
luottamus ja menestys. Kaikki 
tämä lähtee ihmisistä, jotka ovat 
intohimoisia, joilla on unelmia ja 
visioita. Ihmisistä, jotka haluavat 
tehdä unelmistaan totta.
Filosofiamme on ammatillinen
kumppanuus, joka erottaa meidät 
muista ja yhdistää meidät
kumppaaniimme, kampaajaan,
luoden molempia hyödyttävän
yhteistyön.

SKP  
yrityKSen viSio

Arvot &
filoSofiA
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tervetuloa IGOrAN maailmaan,
jossa vain mielikuvitus on rajana.
IGOrA on ensimmäinen värisarja,
joka on kehitetty yhteistyössä
väriammattilaisten kanssa.
Yhdistämällä upeat värituotteet
ja -palvelun, tarjoat asiakkaillesi
yksilöllisiä värjäyksiä. IGOrA
tarjoaa sinulle kaiken, aina
harmonisista neutraaleista
ylellisiin muotisävyihin. IGOrA
edustaa parasta suorituskykyä,
inspiraatiota ja aitoa 
kumppanuutta.
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VärIt

VärIVAlIKOIMA

IGOrA rOYAl AbsOlutes 

IGOrA rOYAl seNeA

IGOrA COlOr10
IGOrA rOYAl AbsOlutes  
sIlVerWhIte

IGOrA rOYAl AbsOlutes AGe bleND

IGOrA rOYAl peArlesCeNCe

IGOrA rOYAl MetAllICs

IGOrA rOYAl FAshION lIGhts

IGOrA rOYAl

Muodikas kestoväri täydellisellä peittokyvyllä ja 
trendikkäillä sävyillä

Hiuspohjalle hellävarainen kestoväri

Nopea väripalvelu vain 10 minuutissa

Kauniit hopeanharmahtavat sävyt, jotka on  suunniteltu 
valkoisille ja harmaankirjaville hiuksille 

Kestoväri, joka peittää 100 % harmaat hiukset pehmeillä ja 
ihon omaa väriä korostavilla sävyillä

Trendikkäitä helmiäisvivahteita

Ainutlaatuinen metallinen kestoväri

Raitaväri - äärimmäistä intensiivisyyttä ja 
maksimaalisia kontrasteja

Kestoväri - aidosti kirkkaampi väri

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml 
1000 ml

60 ml

•	Valikoimassa 6 sävyä
•	Vaalennus ja värjäys yhdellä käsittelykerralla
•	jopa 5 asteen vaalennusteho ja maksimaalinen kontrasti
•	Intensiivinen sävy jopa tummilla ja värjätyillä pohjilla
•	upean terveet ja hyväkuntoiset hiukset
•	Maksimaalinen kontrasti ja kirkkaat raidat
•	Kaikkiin raidoitustekniikoihin
•	Käytetään ainoastaan IGOrA rOYAl 12 %                       
   -hapetteen kanssa

•	Valikoimassa 20 sävyä
•	 100 % harmaanpeittokyky ja pehmeät sävyt           

luonnollisiin lopputuloksiin
•	 erityistä hoitoa aikusille hiuksille: pro-Age -yhdistelmä 

siliamiinilla ja kollageenilla
•	Miedon tuoksuinen
•	Käytetään yhdessä IGOrA rOYAl 9 % -hapetteen kanssa***

•	Valikoimassa 10 sävyä
•	Ammoniakiton, hajuton ja hajusteeton
•	täydellinen harmaanpeittokyky jopa 90 % harmaantuneille 

hiuksille
•	pikäkestoiset värit ja upea kiilto
•	Käytetään IGOrA rOYAl 3 % ja 6 % -hapetteiden kanssa

•	Valikoimassa 27 sävyä  
•	Värin vaikutusaika vain 10 minuuttia
•	jopa 100 % harmaanpeittokyky
•	pitkäkestoiset ja vivahteikkaat värit upealla kiillolla
•	Amino Acid Carrier -teknologia
•	Käytetään IGOrA rOYAl 3 %, 6 % tai 9 %               

-hapetteiden kanssa

•	Valikoimassa on neljä sävyä ja yksi kirkastava suihke
•	luonnostaan valkoisten ja harmaankirjavien hiusten kirkastus, 

häivytys ja neutralointi
•	Välitön keltaisuuden neutralointi ja kiilto
•	Värin häivytys ilman näkyvää tyvikasvua 
•	sävyjä voidaan sekoittaa keskenään minkä tahansa sävyn tai 

intensiivisyyden saavuttamiseksi
•	Käytetään IGOrA rOYAl 3 % 10 vol. -hapetteen kanssa

•	Valikoimassa 10 sävyä
•	 100 % harmaanpeittokyky ja pehmeät sävyt          

luonnollisiin lopputuloksiin
•	 erityistä hoitoa aikusille hiuksille:                                     

pro-Age -yhdistelmä siliamiinilla ja kollageenilla
•	Miedon tuoksuinen
•	Käytetään yhdessä IGOrA rOYAl 9 % -hapetteen 

kanssa***

•	Valikoimassa 4 IGOrA rOYAl -muotisävyä ja                        
   4 pastellisävyä
•	jopa 70 % harmaanpeittokyky
•	 luo vaaleista tummanvaaleisiin hiuksiin helmiäisefektejä 

pehmeistä voimakkaisiin sävyihin
•	Käytetään yhdessä IGOrA rOYAl -hapetteiden     
   (3 %/9 %/12 %) kanssa

•	Valikoimassa	8	sävyä
•	Uniikkeja	sateenkaaren	värien	vivahteita	lämpimissä	ja		
viileissä	sävyissä

•	Metallisen	kiillotetut	lopputulokset
•	Käytetään	IGORA	ROYAL	3	%,	6	%	tai	9	%	-hapetteiden	
kanssa

•	Ydinvalikoimassa 90 sävyä
•	täysin värikartan tupsun mukaiset lopputulokset 
•	täydellinen harmaanpeittokyky
•	jopa 50 % pidempi värinkesto*
•	jopa 25 % kirkkaammat värit*
•	täydellisen tasainen väri myös huokoisissa hiuksissa
•	puhtaimmat vaalennusvärit, upeimmat sävyt ja kiilto**
•	Käytetään IGOrA rOYAl Oil 3 %, 6 %, 9 % tai 12 % 

-hapetteiden kanssa

***6 % kun hiukset ovat 90-100 % harmaantuneet

*vs edellinen IGOrA rOYAl -värivoide.
**paras hoitoteho 12% 40 Vol. IGOrA rOYAl -hapetteella.

uusi

IGOrA rOYAl NuDe tONes
Ensimmäiset ammattikäyttöön suunnitellut sävyt

60 ml

•	Valikoimassa kuusi sävyä
•	luonnollinen ja trendikäs väri
•	uudet vivahteikkaat beiget ruusuisilla pohjasävyillä
•	 sarjasta löytyy sävyt tummuuksille 4-12                      

kattaen suurimman osan asiakkaista
•	 Käytetään IGOrA rOYAl 3 %, 6 %, 9 % tai 12 % 

-hapetteiden kanssa

uusi

***6 % kun hiukset ovat 90-100 % harmaantuneet

8 9
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KulMAKArVOIlle jA sIlMärIpsIlle

IGOrA expert MOusse

IGOrA COlOr reMOVer

IGOrA sKIN prOteCtION CreAM

IGOrA eQuAlIZer

Hoitava vaahtoväri

Kulmakarvojen ja silmäripsien kestoväri

•	Valikoimassa 16 sävyä
•	Ammoniakiton
•	helppo käyttää ja soveltuu moniin väripalveluihin
•	lisää kiiltoa
•	säilyttää hiukset hyväkuntoisena
•	Kestää jopa 8 pesua
•	jopa 20 % harmaan häivytys

•	poistaa hellävaraisesti värijäljet iholta värjäyksen jälkeen
•	Mieto neste, joka ei ärsytä tai vahingoita ihoa
•	Miellyttävä tuoksu

•	suojaa hiusrajan ihoa värijäljiltä ja ehkäisee ihon ärsytystä
•	Käytä ennen värjäys- tai rakennekäsittelyä                

suojaamaan ihoa
•	öljy-vesi -emulsio on helppo pyyhkiä pois iholta

•	tasoittaa hiuksen huokoisuuseroja
•	tasainen väritulos tyvestä latvaan
•	Käytetään ennen väri- tai rakennekäsittelyä

100 ml

250 ml

100 ml

200 ml

bONACrOM 15 ml

•	helppokäyttöinen
•	lyhyt vaikutusaika
•	luotettavat lopputulokset
•	Värit: musta ja ruskea

expert KItKeVYtVärIt

IGOrA VIbrANCe

IGOrA VIbrANCe GlOss & tONe

Tehokas kevytväri

Hapan kevytväri

60 ml 
1000 ml

60 ml 
1000 ml

•	43 keskenään sekoitettavaa sävyä ja lisäksi kirkas kiiltosävy 
0-00 sävyjen laveeraamiseen ja pastellisävyjen luomiseen

•	suorituskykyinen emäksinen koostumus
•	Ammoniakiton, pehmeä sekä helppo sekoittaa ja levittää
•	eloisat ja vivahteikkaat sävyt, 70 % enemmän kiiltoa
•	Multi-layer Colour -teknologia Monoi de tahiti -öljyllä
•	jopa 70 % harmaanpeittokyky
•	Käytetään yhdessä IGOrA VIbrANCe -hapetteiden kanssa

•	21 keskenään sekoitettavaa sävyä ja lisäksi kirkas kiilto 
0-00 sävyjen laveeraamiseen ja pastellisävyjen luomiseen

•	Ammoniakiton, hapan (ph 6.8) kevytväri
•	luonnollisen vivahteikkaat, todella kiiltävät lopputulokset
•	Multi-Care layer -teknologia vitamiiniuutteella
•	jopa 50 % harmaanpeittokyky
•	Käytetään vain IGOrA VIbrANCe GlOss & tONe 4 % 

-hapetteen kanssa

VAAleNNus

IGOrA VArIO blOND
Turvallisella ja helpolla vaalennusjauheella 
saat upean vaalennustuloksen

60 ml 
450 g

•	Korkeatehoinen vaalennusjauhe niin raitoihin kuin                  
koko pään väritekniikoihin

•	IGOrA Vario blond plus -jauheella jopa 7 asteen vaalennus; 
sisältää hoitavaa vehnätärkkelystä

•	IGOrA Vario blond extra power -jauheella jopa 8 asteen 
vaalennus; keltaisuutta neutraloiva vaikutus

•	IGOrA Vario blond Cool lift: viileä lisä vaalennusjauheen 
joukkoon; viileät raidat yhdellä käsittelyllä

•	Käytetään yhdessä IGOrA rOYAl 3 %, 6 % tai 9 %        
-hapetteiden kanssa

suOrAVärIt

IGOrA ColorWorx
Suoravärit näyttäviin lopputuloksiin

100 ml

•	Valikoimassa 7 sävyä ja yksi laveeraaja
•	levitä suoraan vaaleisiin tai valkaistuihin hiuksiin 

intensiivisten värien saavuttamiseksi
•	sekoita IGOrA ColorWorx -sävyjä IGOrA ColorWorx 

-laveeraajan kanssa pastellisävyjen luomiseksi
•	Minkä tahansa schwarzkopf professional -värin muokkaus, 

tehostaminen, tai neutralointi: sekoita IGOrA ColorWorx 
sävyä seuraavien värien kanssa: IGOrA rOYAl, IGOrA 
VIbrANCe, esseNsItY sekä blONDMe

•	Väri voi kestää jopa 20 pesua. Kestävyys voi vaihdella 
pohjavärin ja pigmenttipitoisuuden mukaan

•	hapetetta ei tarvita

uusi
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Fibreplex

Fibreplex No. 1 boNd booster

Fibreplex No. 2 boNd sealer

Fibreplex No. 3 boNd maiNtaiNer

500 ml

500 ml

100 ml

•	  Bond Booster lisätään suoraan vaalennus-, raidoitus- tai värjäysaineeseen 
•	 Suojaa hiuksia vaurioilta värjäysprosessin aikana
•	  Toimii hiuskuitujen kanssa suojaten sidoksia

•	 Intensiivinen hoito
•	  Sulkee hiuksen pinnan antaen sille vahvuutta, käsiteltävyyttä ja kiiltoa
•	 Tasapainoittaa ensimmäisessa vaiheessa vahvistettuja sidoksia

•	  Säilyttää hiuksen upean kunnon kotona
•	  Suojaa hiuksia mekaanisilta vaurioilta

Vaihe 1: Sekoita ja levitä

Vaihe 2: Huuhtele ja hoida

Vaihe 3: Ylläpidä

uusi

uusi

uusi
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blONDMe. AINutlAAtuINeN. lOIstAVA. upeA.

blONDMe on ainoa ammattilaisten värisarja,
joka on omistettu vaaleille hiuksille. Vaaleat hiukset
vaativat yksilöllisiä värejä ja erityistä huolenpitoa.
Monipuolinen tuotesarjamme tarjoaa vaalennus-,
värjäys- ja hoitotuotteet, joilla luodaan helposti 
upean vaaleat hiukset joka kerta. Innovatiivisen 
Keralamination-teknologian ansiosta hius saa 
maksimaalista suojaa ennen ja jälkeen kemiallisen 
käsittelyn.
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hApetteet

VAAleNNuKseeNeNNeN VärjäYstä / VAAleNNustA

VärIt

VärIVAlIKOIMA

pre-lIFt KerA prOteCtOr

preMIuM perFOrMANCe  
VAAleNNusjAuhe 9+

rAItAVärIt

preMIuM CAre hApete

bleACh & tONe                                                
VAAleNNus jA säVYtYs

KestOVärI

hArMAIDeN hIusteN häIVYtYs

VAAleNNusVärI

säVYN lAVeerAAjA

säVYtYsVärIt

150 ml

450 g

60 ml

2 % / 7 Vol.

6 % / 20 Vol.

9 % / 30 Vol.

12% / 40 Vol. 

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

60 ml

•	Ainutlaatuinen suojaava hoitoaine suihkutetaan hiuksiin  
   ennen vaalennusta tai värjäystä
•	suojaa käsittelemätöntä hiusta kemiallisilta vaurioilta
•	tasainen värilopputulos tyvestä latvaan

•	jopa 9 asteen vaalennusteho
•	hoitavampi koostumus ja ei-toivottujen sävyjen neutralisointi
•	sopii kaikkiin vaalennustekniikoihin
•	Koko pään vaalennuksiin 2 % tai 6 % -hapete

•	raidoita ja sävytä yhdellä kertaa
•	jopa 5 asteen vaalennusteho
•	2 sävyä
•	sopii tummillekin pohjille (keskiruskea ja sitä vaaleammat)  
   ja aikaisemmin värjätyille pohjille (tummanvaalea ja sitä  
   vaaleammat)
•	Käytetään yhdessä blONDMe premium Care                  
   -hapete 12 %/40 Vol:n kanssa.

•	hoitava öljypohjainen koostumus

•	Vaalentaa ja sävyttää yhdellä kertaa
•	Ihanteellinen raidoitukseen
•	ei hiuspohjaan
•	sekoitetaan ppV 9+ -vaalennusjauheeseen

•	 Kestoväri luonnollisiin lopputuloksiin                              
(asteella 9, todella vaalea)

•	jopa 2-3 asteen vaalennusteho
•	jopa 50 % harmaanpeittokyky
•	2 sävyä

•	Vaalentaa ja peittää harmaita yhdellä kertaa
•	jopa 4 asteen vaalennusteho
•	jopa 100 % harmaanpeittokyky
•	3 sävyä

•	 Vaalentaa ja sävyttää yhdellä kertaa tummanvaaleat sekä 
siitä vaaleammat hiukset

•	jopa 5 asteen vaalennusteho
•	3 väriä

•	Väritön sävy
•	Käytetään pehmentämään sävytysvärien intensiivisyyttä
•	pehmeät pastellit

•	hienovaraisia sävyjä vaalennettuun tai luonnonvaaleaan   
  hiukseen
•	loputtomat sekoitus mahdollisuudet, luoviin ja yksilöllisiin  
  pastellivärjäyksiin
•	läpikuultava peitto harmaassa hiuksessa
•	7 sävyä
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VärIN YlläpItOONKAIKIlle VAAleAhIuKsIsIlle
hOItOtuOtteet

KerAtIN restOre shAMpOO

ph:tA tAsApAINOttAVA shAMpOO

KerAtIN restOre hOItOAINe

KerAtIN restOre tehOhOItO

KIIltOA ANtAVA hOItOsuIhKe

200 ml

1000 ml

200 ml

200 ml 
750 ml

200 ml 
750 ml

•	 päivittäiseen käyttöön sopiva shampoo vaaleille ja 
raidoitetuille hiuksille

•	silottaa ja hoitaa, hiukset ovat taipuisat ja                  
   pehmeän tuntuiset

•	 Kaikille vaaleille ja raidoitetuille hiuksille soveltuva 
shampoo vain kampaamo käyttöön

•	Auttaa tasapainottamaan hiusten ph:ta  
   vaalennuskäsittelyn jälkeen

•	suojaa ja syväkosteuttaa vaalennetut ja raidoitetut hiukset
•	selvittää huokoisimmatkin hiukset ja silottaa hiuksen        
   pinnan antaen upeaa kiiltoa

•	 	Intensiivinen Keratin restore -koostumus                      
kaikille vaaleille hiuksille

•	hydrolysoitu keratiini korjaa intensiivisesti                       
   hiuksen rakenteita ja antaa kosteutta

•	Kevyt hiuksiin jätettävä hoitosuihke päivittäiseen käyttöön
•	höyhenenkevyttä värin suojaa ja hoitoa sekä kiiltoa  
   kultaisten hiukkasten ansiosta

VärIä YlläpItäVä shAMpOO               
- jää

VärIä YlläpItäVä shAMpOO   
 - tOFFee

hOItOsuIhKe - jää

250 ml

250 ml

150 ml

•	 puhdistaa ja hoitaa hienoimmatkin vaalennetut ja         
värjätyt hiukset

•	Viileät väripigmentit ylläpitävät kylmiä vivahteita hiuksissa  
   ja neutralisoivat keltaisia sävyjä

•	 puhdistaa ja hoitaa hienoimmatkin vaalennetut ja         
värjätyt hiukset

•	lämpimät väripigmentit ylläpitävät lämpöisiä vivahteita   
  hiuksissa

•	Neutralisoi välittömästi keltaisuutta hiuksista
•	Aineosat vahvistavat ja kosteuttavat hiusta                     
   antaen pehmeyttä ja tervettä kiiltoa
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esseNsItY VärIVAlIKOIMA

AMMONIAKItON KestOVärI

hApete

60 ml

2.5% / 8 Vol.

5.5% / 18 Vol.

8.5% / 28 Vol.

11.5% / 38 Vol.

•	58 sävyä, upeat luonnolliset lopputulokset

•	hapetteessa on kasvipohjaisia öljyjä, jotka tehostavat  
   värin suorituskykyä

Koe ensimmäinen ammoniakiton 
ja öljypohjainen kestoväri 
phytolipid-teknologialla.



22 23

[3D]MeN on ensimmäinen miehille
suunniteltu hoito- ja muotoilusarja, joka

keskittyy kolmeen miesten hiustenhoidon
osa-alueeseen; hiuksiin, hiuspohjaan ja

hiusjuureen. tieteellisesti tehokkaiksi
todistetut ainesosat toimivat näillä kaikilla

osa-alueilla. Muotoilutuotteet vastaavat
miesten muotoiluongelmiin.
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hOItOtUOtteet
hAIr & bODY shAMpOO

sYVäpuhDIstAVA shAMpOO

hIlseshAMpOO

hIusjuurIA AKtIVOIVA shAMpOO

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

•  pANteNOlI vaikuttaa hiuksessa –                                  
vahvat ja terveen tuntuiset hiukset

•		MENTOLI	vaikuttaa	hiuspohjassa	–	antaa	raikkaan	tunteen	
hiuspohjaan

•	KOFEIINI	stimuloi	tyvialuetta

•		SKLEROPROTEIINI	vaikuttaa	hiuksessa	–	                 
vahvistaa hiuksen rakennetta

•		PANTENOLI	kosteuttaa	hiuksia	ja	hiuspohjaa
•		KOFEIINI	stimuloi	tyvialuetta

•	KERATIINI	vahvistaa	hiusta
•			SINKKIPYRITONI	on	tunnetuin	ja	tehokkain	ainesosa	

hilseeseen; poistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti hilsettä
•			ALLANTOIINI	ehkäisee	hilseilevälle	hiuspohjalle	ominaista	

kutinaa ja punoitusta

•		pANteNOlI kosteuttaa hiuksia
•		TAURIINI	vahvistaa	hiuspohjan	luonnollista	suojaa
•			KARNITIINI	stimuloi	ja	aktivoi	tyvialuetta.																			

shampoo parantaa hiusten tiheyttä, kun sitä käytetään 
osana hoitorutiinia 24 viikon ajan

Virkistävä kaksoisvaikutteinen shampoo hiuksille ja vartalolle Rakenna tyylisi

Uhmaa painovoimaa

Viimeistelyn tähtituote!

Täysin puhtaat hiukset 15 sekunnissa

Poistaa välittömästi ja tehokkaasti hilseen

Aktivoi tyvialuetta ja ehkäisee hiusten lähtöä*

*ei sairaudesta johtuvaan hiustenlähtöön

MuOtOIlutuOtteet
VOIMAKAs MuOtOIluGeelI

MuOVAIluVAhA

rAKeNNeVAhA

•	erittäin voimakkaalla geelillä luot pysyviä tyylejä
•	Kiiltävä	viimeistely

•	uudelleen muotoiltavuutta voidemaisella vahalla,                
   luo uusia painovoimaa uhmaavia tyylejä
•	Luonnollisen	kiiltävä	viimeistely

•	Voimakas tuki
•	Muotoiltavaa	rakennetta	sotkuisiin	tyyleihin
•	Mattainen	viimeistely

150 ml

100 ml

100 ml
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hiukset ovat kuin tyhjä taulu, 
jolle kampaaja luo luomuksensa. 
sen vuoksi hiusten erinomainen
kunto on tärkeää parhaan 
leikkauksen, värin ja muotoilun 
aikaansaamiseksi. bC bonacure 
tekee täydellisyydestä arkipäivää 
vallankumouksellisten tuotteiden 
avulla. Kaikissa bC bonacure 
-tuotteissa käytetään innovatiivista, 
patentoitua Cell perfector 
-teknologiaa. siinä, missä muut 
hiuksia korjaavat tuotesarjat 
korjaavat vain pienen osan 
vaurioituneista hiuksista, 
Cell perfector -teknologia jälleen-
rakentaa jokaisen hiuksen. uusi 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
hoitopalveluihin ohjaa konsultaatiota 
yksilöllisempiin ratkaisuihin ja 
sitä kautta tehostaa tuotemyyntiä. 
Kuuntele. Katso. Koe. Käytä.
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repAIr resCue
bC repAIr resCue shAMpOO 

bC repAIr resCue  
sYVärAVItseVA shAMpOO 

bC repAIr resCue hOItOsuIhKe

bC repAIr resCue s.O.s. seeruMI 

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

200 ml

100 ml

•	hoitava shampoo hennoille ja normaaleille             
   vaurioituneille hiuksille
•	puhdistaa hellävaraisesti vaurioituneet hiukset 
•	hoitaa
•	parantaa hiuksen vahvuutta

•	hoitava shampoo normaaleille ja paksuille              
   vaurioituneille hiuksille
•	hellävaraisesti puhdistaa ja ravitsee
•	palauttaa suojaavan kerroksen hiuksen pintaan
•	hoitaa ja antaa kiiltoa

•	hiuksiin jätettävä hoitoaine 
•	Antaa hiuksille elinvoimaa
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	pehmentää ja sulkee hiuksen pintakerrosta

•	Kolmefaasinen intensiivinen hoito
•	poistaa sähköisyyttä ja helpottaa hiusten selvittämistä 
•	Vahvistaa, antaa kiiltoa ja parantaa elastisuutta
•	pois huuhdeltava, hoitava koostumus 

bC repAIr resCue tehOhOItO

bC repAIr resCue  
sYVärAVItseVA tehOhOItO

bC repAIr resCue  
suOjAAVA seeruMI

bC repAIr resCue seAleD eNDs

•	 tehohoito hennoille ja normaaleille vaurioituneille hiuksille
•	hoitaa hiusta sisältä ulospäin
•	tasapainottaa hiuksen kosteuspitoisuutta
•	Vahvistaa hiusta

•	tehohoito normaaleille ja paksuille vaurioituneille hiuksille
•	silottaa hiuksen pintaa ja antaa kiiltoa
•	hoitaa hiusta sisältäpäin
•	Vahvistaa hiusta

•	Intensiivinen kaksoisseerumi suojaa hiuksia
•	helpottaa föönausta
•	lämpösuoja aina 230 asteeseen asti
•	tekee hiukset silkkisen pehmeiksi ja vähentää sähköisyyttä

•	ehkäisee kaksihaaraisten latvojen syntyä
•	ehkäisee hiusten katkeilua
•	Kesyttää pörröiset ja kurittomat hiukset
•	jättää latvat pehmeän ja sileän tuntuisiksi

200 ml 
750 ml

200 ml 
750 ml

28 ml + 28 ml 

75 mlbC repAIr resCue hOItOAINe200 ml 
1000 ml

•	parantaa hiusten vahvuutta ja elastisuutta
•	silottaa ja sulkee hiuksen pintakerrosta
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Antaa kiiltoa

uusi
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COlOr FreeZe
bC COlOr FreeZe  
sulFAAtItON shAMpOO

BC	COLOR	FReeze													
KIILtOshAMpOO

bC COlOr FreeZe          
hOpeAshAMpOO

BC	COLOR	FReeze																				
hOItOAIne

bC COlOur FreeZe  
hOItOsuIhKe

bC COlOur FreeZe tehOhOItO250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

200 ml 
1000 ml

200 ml

200 ml 
750 ml

•	 Neutraloi kemiallisen käsittelyn vaikutuksia hiuksessa ja 
palauttaa sen ihanteelliselle ph-tasolle 4.5

•	ehkäisee värin haalistumista ja suojaa hiusta

•	palauttaa hiukset ihanteelliselle ph-tasolle 4.5 ja            
   suojaa väriä haalistumiselta
•	Antaa kiiltoa ja hoitoa

•	 puhdistaa ja suojaa vaalennettuja tai harmaita hiuksia ja 
palauttaa hiukset ihanteelliselle ph-tasolle 4.5

•	Neutralisoi ei-toivottuja lämpimiä sävyjä
•	Antaa valkoisille, vaaleille ja raidoitetuille hiuksille   
  helmiäisvivahteen

•	 palauttaa hiukset ihanteelliselle ph-tasolle 4.5 ja          
suojaa väriä haalistumiselta

•	Antaa värikäsitellyille hiuksille kiiltoa ja hoitoa
•	selvittä hiukset ja parantaa hiusten kammattavuutta
•	ehkäisee hiusten pörröttymistä ja silottaa hiusten pintaa

•	 palauttaa hiukset ihanteelliselle ph-tasolle 4.5 ja suojaa 
väriä haalistumiselta samalla hoitaen ja kiillottaen hiuksia

•	selvittää hiukset välittömästi ja parantaa kammattavuutta
•	raikastaa hiusten väriä ja antaa upeaa kiiltoa

•	hoitaa hiuksia ja palauttaa sen ihanteelliselle                      
   ph-tasolle 4.5
•	Vahvistaa värikäsiteltyjä hiuksia
•	ehkäisee hiusten pörröttymistä ja silottaa hiusten pintaa
•	Antaa upeaa kiiltoa

bC COlOr FreeZe CC - VOIDe

bC COlOr FreeZe KIIltOseeruMI

•	suojaa hiuksia muotoilulaitteiden lämmöltä
•	palauttaa hiukset ihanteelliselle ph-tasolle 4.5
•	suojaa hiusväriä haalistumiselta
•	Antaa värjätyille hiuksille muotoiltavuutta
•	silottaa hiusten pintaa ja antaa hallittavuutta
•	Antaa hiuksille tervettä kiiltoa

•	Antaa välitöntä kiiltoa ja suojaa hiusväriä haalistumiselta
•	tekee hiuksista helpommin hallittavat
•	ehkäisee hiusten pörröttymistä ja silottaa hiusten pintaa
•	ehkäisee hiusten katkeilua

150 ml

100 ml



32 33

MOIsture KICK
bC MOIsture KICK                   
shAMpOO

bC MOIsture KICK  
hOItOsuIhKe

bC MOIsture KICK                 
tehOhOItO

bC MOIsture KICK                                
bb hOItOeMulsIO

BC	MOIstURe	KICK											
MUOtOILUVOIde

250 ml 
1000 ml

200 ml

200 ml 
750 ml

150 ml

125 ml

•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
•	sitoo kosteutta hiuksiin
•	ehkäisee hiusten kuivumista

•	sitoo kosteutta hiuksiin
•	selvittää hiukset välittömästi ja parantaa kammattavuutta
•	silottaa hiuksen pinnan
•	Antaa hiuksille tervettä kiiltoa
•	ei kuormita hiuksia

•	syväkosteuttaa hiukset
•	sitoo kosteutta hiuksiin
•	hiuksista tulee helpommin käsiteltävät ja taipuisat
•	palauttaa hiusten sisäisen vahvuuden ja elastisuuden
•	ehkäisee hiusten kuivumista
•	ei kuormita hiuksia

•	Yhdistää kosteutuksen ja muotoilun parhaat puolet
•	tekee hiuksista helpommin hallittavat
•	silottaa hiusten pintaa
•	suojaa hiuksia kuivumiselta
•	Antaa hiuksille tervettä kiiltoa
•	ei kuormita hiuksia

•	Intensiivistä kosteutusta ja muotolua
•	Antaa hiuksille kimmoisuutta ja korostaa kiharoita               
   48 tunnin muistin ansiosta
•	tekee hiuksista helpommin hallittavat
•	suojaa hiuksia muotoilulaitteiden kuumuudelta
•	Antaa hiuksille tervettä kiiltoa

sMOOth perFeCt
bC sMOOth perFeCt                
shAMpOO

bC sMOOth perFeCt              
hOItOAINe

bC sMOOth perFeCt           
tehOhOItO

bC sMOOth perFeCt  
sIlOttAVAVOIDe

•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset
•	silottaa hiuksen pintaa
•	parantaa hiusten hallittavuutta
•	ehkäisee hiusten sähköistymistä

•	selvittää hiukset välittömästi
•	silottaa hiuksen pintaa
•	parantaa hiusten hallittavuutta ja kammattavuutta
•	Antaa kiiltoa
•	suojaa hiuksia ilman kosteudelta

•	ravitsee hiuksia intensiivisesti
•	parantaa kammattavuutta
•	silottaa hiuksen pinnan
•	huomattavasti helpommin käsiteltävät hiukset
•	Antaa kiiltoa
•	suojaa hiuksia ilman kosteudelta

•	silottaa hiuksen pinnan
•	Kesyttää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Antaa kiiltoa
•	suojaa muotoilulaitteiden kuumuudelta
•	suojaa kosteudelta jopa 4 päivää

250 ml 
1000 ml

200 ml

200 ml 
750 ml

125 ml
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hAIr ACtIVAtOr

VOLUMe	BOOst

bC hAIr ACtIVAtOr                   
shAMpOO

bC hAIr ACtIVAtOr                      
seeruMI

BC	hAIR	ACtIVAtOR																																											
VAhVIstAVA	hIUsVesI

bC VOluMe bOOst                   
shAMpOO

bC VOluMe bOOst                      
hOItAVA VOlYYMIVAAhtO

bC VOluMe bOOst         
pIKArAIKAstAjA

250 ml

7x10 ml

100 ml

250 ml 
1000 ml

200 ml

100 ml

•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
•	ravitsee hiuspohjaa
•	Antaa hiuksille elinvoimaa
•	Valmistaa hiukset aktivoivan hoitorituaalin                    
   toiseen vaiheeseen
•	Valmistaa hiukset seuraaville bC-tuotteille
•	Aktivoivan hoitorituaalin 1. vaihe

•	Antaa hiusjuurelle energiaa ja ravintoaineita
•	Auttaa ehkäisemään hiustenlähtöä
•	Antaa hiuksille elinvoimaa
•	Aktivoivan hoitorituaalin 2. vaihe

•	Antaa hiusjuurelle energiaa ja ravintoaineita
•	Auttaa ehkäisemään hiustenlähtöä
•	Antaa hiuksille elinvoimaa
•	Aktivoivan hoitorituaalin 3. vaihe

•	Volume boost -käsittelyn 1. vaihe
•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
•	höyhenenkevyttä kosteutusta
•	hiuksista tulee helpommin hallittavat
•	ehkäisee hiusten sähköistymistä

•	Volume boost -käsittelyn 2. vaihe
•	selvittää hiukset hellävaraisesti
•	tekee hiuksista helpommin hallittavat
•	Föönatessa antaa tyvelle nostetta
•	Antaa tuuheutta hennoille hiuksille
•	hiukset ovat tuuheamman tuntuiset
•	Antaa hiuksille tervettä kiiltoa

•	Volume boost -käsittelyn 3. vaihe
•	Välitöntä nostetta tyvelle
•	tekee hiuksista tuuheamman ja paksumman tuntuiset
•	Antaa volyymia
•	raikastaa hiukset

tIMe restOre

bC tIMe restOre                     
shAMpOO

bC tIMe restOre                     
hOItOAINe

bC tIMe restOre                   
tehOhOItO

bC tIMe restOre  
elVYttäVä suIhKe

bC tIMe restOre  
elVYttäVä seeruMI

•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
•	parantaa hiusten vahvuutta ja elastisuutta
•	tekee hiuksista helpommin hallittavat

•	suojaa hiuksia ulkoisilta haittatekijöiltä
•	Antaa hiuksille vahvuutta ja vastustuskykyä
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Antaa kiiltoa
•	pehmeät ja helposti hallittavat hiukset

•	syvähoitaa ja vahvistaa hiuksia
•	Korjaa rakenteellisia vaurioita hiuksessa
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Antaa tervettä kiiltoa
•	helpommin käsiteltävät ja kammattavat hiukset

•	painotonta hoitotehoa
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	lisää tuuheutta
•	Antaa kiiltoa

•	 Kosteuttaa ja rauhoittaa herkkää sekä kuivaa hiuspohjaa
•	poistaa hiuspohjan kireyttä
•	palauttaa hiuspohjan elastisuuden
•	suojaa hiuksia ja hiuspohjaa ulkoisilta haittatekijöiltä
•	täyttää hiuksen rakenteessa olevia aukkoja
•	stimuloi hiuspohjan uudistumista
•	terveet ja vahvan tuntuiset hiukset
•	luonnollista kiiltoa
•	höyhenenkevyt koostumus

250 ml 
1000 ml

200 ml 
1000 ml

200 ml 
750 ml

200 ml

30 ml
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NOrMAAleIstA pAKsuIlle hIuKsIlleKAIKIlle hIuslAADuIlle

NOrMAAleIstA pAKsuIlle hIuKsIlle

OIl MIrACle - ArGANöljY

bC OIl MIrACle                 
läMpöNAAMIO 

bC OIl MIrACle KuIVAöljYsuIhKe - 
NOrMAAleIstA pAKsuIlle hIuKsIlle

bC OIl MIrACle                         
shAMpOO

bC OIl MIrACle                       
hOItOAINe

bC OIl MIrACle                      
tehOhOItO

12x10 ml

100 ml

200 ml 
1000 ml

150 ml

150 ml 
750 ml

•	Kaikille hiuslaaduille
•	Ainutlaatuinen, kevyesti lämpiävä ja hemmotteleva   
  kampaamoissa toteutettava hoito
•	Ylellistä hoitoa ja ravitsemusta
•	silottaa hiuksen pintaa ja tekee hiuksista                
   helpommin hallittavat

•	ravitsee normaaleja ja paksuja hiuksia
•	painotonta sileyttä
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Nopeuttaa hiusten föönaamista
•	Vähentää hiusten pörröisyyttä sekä toimii viimeistely-  
   tuotteena
•	suojaa hiuksia kosteudelta
•	Antaa kiiltoa
•	ei kuormita karkeita hiuksia

•	puhdistaa hiukset hellävaraisesti
•	höyhenenkevyt koostumus
•	ei kuormita hiuksia
•	Antaa kiiltoa
•	Valmistelee hiukset seuraavalle bC-tuotteelle

•	ravitsee hiuksia syvältä
•	hiukset tuntuvat sileiltä
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	parantaa hiusten kimmoisuutta
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä ja sähköistymistä
•	sulkee hiuksen pinnan
•	Antaa upeaa kiiltoa
•	silikoniton koostumus
•	ei kuormita hiuksia

•	syväkosteuttaa ja ravitsee hiukset
•	jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Vahvat ja elastiset hiukset
•	sulkee hiuksen pinnan
•	Antaa upeaa kiiltoa

bC OIl MIrACle                        
sIlOttAVA hOItOöljY

bC OIl MIrACle                   
KIIltOsuIhKe

•	ravitsee ja vahvistaa hiuksia
•	silotttaa ja pehmentää
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Nopeuttaa hiusten föönaamista
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä
•	suojaa hiuksia ilman kosteudelta

•	silottaa hiuksen pintaa
•	ehkäisee latvojen haaroittumista
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä
•	uskomatonta kiiltoa
•	ei kuormita hiuksia

100 ml

100 ml
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KuIVAt jA hAurAAt hIuKset

hIuKsIeN jA hIuspOhjAN hOItOON

heNNOIstA NOrMAAleIlle hIuKsIlle

OIl MIrACle - MArulAöljY

100 ml

200 ml
1000 ml

150 ml

100 ml

100 ml

bC OIl MIrACle                                        
KeVYt KuIVAöljYsuIhKe - 
heNNOIstA NOrMAAleIlle hIuKsIlle
•	ravitsee hentoja ja normaaleja hiuksia
•	painotonta sileyttä
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Nopeuttaa hiusten föönaamista
•	Vähentää hiusten pörröisyyttä sekä toimii viimeistely- 
   tuotteena
•	suojaa hiuksia kosteudelta
•	Antaa kiiltoa
•	ei kuormita hiuksia

bC OIl MIrACle                               
KeVYt shAMpOO
•	puhdistaa hellävaraisesti hennot ja normaalit hiukset
•	höyhenenkevyt koostumus
•	ei kuormita hiuksia
•	Antaa upeaa kiiltoa
•	Valmistelee hiukset seuraavalle bC-tuotteelle

bC OIl MIrACle                    
hOItOsuIhKe
•	ravitsee hiuksia välittömästi
•	hiukset tuntuvat pehmeiltä
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä ja sähköistymistä
•	silottaa hiuksen pintaa
•	Antaa upeaa kiiltoa
•	ei kuormita hiuksia

•	tekee hiuksista pehmeät ja taipuisat
•	suojaa hiuksia föönin lämmöltä
•	Antaa tukea ja volyymia
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä
•	Antaa upeaa kiiltoa
•	Valmistelee hiukset seuraavalle bC-tuotteelle

BC	OIL	MIRACLe															
MUOtOILUVOIde

•	ravitsee hiuksia
•	höyhenenkevyttä silotusta
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Nopeuttaa hiusten föönaamista
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä
•	suojaa hiuksia ilman kosteudelta
•	Antaa upeaa kiiltoa
•	ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

bC OIl MIrACle                              
KeVYt sIlOttAVA hOItOöljY

OIl MIrACle - KAKtusVIIKuNAöljY

OIl MIrACle - ruusuöljY

bC OIl MIrACle bArbArY FIG 
shAMpOO 

bC OIl MIrACle bArbArY FIG 
hOItOsuIhKe

bC OIl MIrACle bArbArY FIG 
hOItOöljY

bC OIl MIrACle bArbArY FIG 
tehOhOItO

•	puhdistaa hellävaraisesti kuivat ja karkeat hiukset
•	höyhenenkevyt kuormittamaton koostumus
•	Antaa kiiltoa
•	Valmistelee hiukset seuraavalle bC-tuotteelle

•	ravitsee välittömästi kuivat, karkeat ja heikentyneet hiukset
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	hiukset ovat pehmeät ja sileät
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä ja sähköistymistä
•	ei kuormita hiuksia

•	ravitsee ja silottaa hiuksia
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	helpottaa karkeiden ja kuivien hiusten föönaamista
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä ja suojaa hiuksia kosteudelta
•	Antaa upeaa kiiltoa

•	syväravitsee ja kosteuttaa hiukset
•	hiukset tuntuvat pehmeiltä ja sileiltä
•	selvittää ja tekee hiuksista helpommin käsiteltävät          
   sekä kammattavat
•	hiukset ovat vahvemmat ja joustavat
•	silottaa hiuksen pinnan
•	Antaa kiiltoa

200 ml 
1000 ml

150 ml

100 ml

150 ml 
500 ml

bC rOse OIl                               
shAMpOO

bC rOse OIl                            
hOItOöljY

•	puhdistaa, kosteuttaa, ravitsee ja pehmentää hiuksia       
   sekä hiuspohjaa
•	pehmeät ja kiiltävät hiukset

•	Voidaan käyttää ennen pesua suojaamaan ja       
   kosteuttamaan hiuspohjaa
•	ravitsee ja rentouttaa hiuspohjaa
•	Ainutlaatuinen herkullinen ruusun tuoksu

200 ml 
1000 ml

100 ml



40 41

heNNOIlle  VärjätYIlle hIuKsIlleVAlKOIsIlle jA hArMAANKIrjAVIlle hIuKsIlle

bC exCellIuM  
sIlVerWhIte shAMpOO 

bC exCellIuM  
tuuheuttAVA shAMpOO

bC exCellIuM  
tuuheuttAVA hOItOsuIhKe

bC exCellIuM  
tuuheuttAVA MuOtOVAAhtO

bC exCellIuM  
tuuheuttAVA hIusVesI

bC exCellIuM  
sIlVerWhIte tehOhOItO

bC exCellIuM  
sIlVerWhIte terässuIhKe

200 ml 
1000 ml

150 ml 
750 ml

100 ml

•	puhdistaa hellävaraisesti ja palauttaa hiusten nuorekkuuden
•	 hopeapigmentit neutraloivat lämpimiä sävyjä
•	 Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	 jättää hiukset kiiltäviksi, elinvoimaisiksi ja liikkuviksi

•	puhdistaa hellävaraisesti ja palauttaa hentojen ja  
   ohenevien hiusten elinvoiman
•	Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	jättää hiukset vahvoiksi ja elinvoimaisiksi
•	Auttaa säilyttämään hiusten värin

•	Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	 hoitaa hiuksia antaen samalla tuuheutta
•	tekee hiuksista elinvoimaiset ja kiiltävät
•	Ylläpitää hiusväriä

•	palauttaa hentojen tai ohenevien hiusten elinvoiman  
   samalla suojaten väriä haalistumiselta
•	 lisää runsauden tuntua ja rakennetta
•	 lisää volyymia, rakennetta, elinvoimaisuutta ja         

vahvistaa elottomia ohuita hiuksia
•	Antaa kiiltoa
•	 tahmaamaton koostumus jättää hiukset pehmeiksi ja 

käsiteltäviksi. Keskivahva tuki

•	palauttaa elinvoiman hentoihin ja oheneviin hiuksiin     
   samalla säilyttäen niiden värin
•	Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	Vahvistaa hentoja ja ohenevia hiuksia
•	Normalisoi hiuspohjan toimintoja
•	 Vahvistaa ja parantaa elinvoimaisuutta tyvestä latvaan

•	 palauttaa hiuksen elinvoiman ja parantaa harmaan   
hiuksen sävyä

•	Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	hoitaa ja auttaa hiusten selvittämisessä
•	 jättää hiukset kiiltäviksi, elinvoimaisiksi ja liikkuviksi

•	 palauttaa harmaankirjavien hiusten nuorekkuuden ja 
kirkastaa niiden väriä

•	Neutraloi keltaisen sävyjä
•	Antaa kiiltoa
•	uV-suoja

bC exCellIuM Q10+  
Silverwhite-SArjA

bC exCellIuM  
sIlVerWhIte hOpeAsuIhKe

bC exCellIuM 
sIlVerWhIte MuOtOIluVOIDe

bC exCellIuM  
sIlVerWhIte MuOtOVAAhtO

•	 palauttaa harmaankirjavien hiusten nuorekkuuden ja 
kirkastaa niiden väriä

•	Neutraloi keltaisia sävyjä
•	Antaa kiiltoa
•	uV-suoja

•	palauttaa harmaantuneen hiuksen elinvoiman
•	Kirkastaa harmaan hiuksen sävyä
•	hoitaa hiusta
•	 Antaa hallittavuutta karkeisiin hiuksiin
•	Antaa kiiltoa

•	palauttaa harmaantuneen hiuksen elinvoiman
•	 Kirkastaa harmaan hiuksen sävyä
•	 Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	 Neutraloi kevyesti keltaisia sävyjä
•	 Volyymia, hoitoa ja kiiltoa

100 ml

150 ml

200 ml

bC exCellIuM Q10+  
tuuheuttAvA SArjA

200 ml 
1000 ml

200 ml

200 ml

100 ml

uusi uusi
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pAKsuIlle jA VärjätYIlle hIuKsIlle

bC exCellIuM  
sIlOttAVA shAMpOO

bC exCellIuM  
sIlOttAVA hOItOAINe

bC exCellIuM  
sIlOttAVA tehOhOItO

200 ml 
1000ml

150 ml 
1000 ml

150 ml 
750 ml

•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
•	 Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa, hoitaa ja vähentää 

sähköisyyttä
•	Vahvistaa hiuksia ja parantaa niiden elastisuutta
•	 jättää hiukset elinvoimaisiksi, sileiksi ja kiiltäviksi
•	suojaa väriä haalistumiselta

•	Aktivoi keratiinin tuotantoa
•	Auttaa selvittämään hiukset ja parantaa niiden käsiteltävyyttä
•	 hoitaa ja vähentää latvojen haaroittumista ja sähköisyyttä
•	 pehmentää, parantaa käsiteltävyyttä ja lisää kiiltoa
•	 hiukset ovat hoidetut, pehmeät ja täynnä elinvoimaa
•	Ylläpitää hiusväriä

•	 palauttaa karkeiden hiusten nuorekkuuden ja säilyttää 
niiden värin

•	 Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	syvähoitaa hiuksia ja vähentää sähköisyyttä
•	 selvittää hiukset ja parantaa niiden käsiteltävyyttä
•	hiukset ovat hoidetut, pehmeät ja täynnä elinvoimaa

bC exCellIuM Q10+  
SilottAvA SArjA

bC exCellIuM  
sIlOttAVA MuOtOIluNeste

bC exCellIuM 
KOsteuttAVA seeruMI

•	palauttaa karkeiden hiusten nuorekkuuden ja             
   säilyttää niiden värin
•	Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	 Vähentää sähköisyyttä
•	 hiukset ovat pehmeät, kiiltävät ja täynnä elinvoimaa
•	suojaa föönin lämmöltä

•	palauttaa karkeiden hiusten nuorekkuuden
•	Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
•	helpottaa välittömästi hiuspohjan kuivuutta
•	 jättää miellyttävän raikkaan tunteen
•	säilyttää hiuksen värin

100 ml

30 ml

uusi
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FIbre FOrCe suN
bC FIbre FOrCe                         
shAMpOO

bC FIbre FOrCe                     
hOItOsuIhKe 

bC FIbre FOrCe                       
hOItOAINe

bC FIbre FOrCe                     
tehOhOItO

bC FIbre FOrCe                         
VAhVIstAVAt tehOtIpAt

•	puhdistaa hellävaraisesti vaurioituneet hiukset
•	Vahvistaa hiuskuituja
•	suojaa hiuskuituja
•	ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

•	täyttää hiukset keratiinilla
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Vahvistaa hiuskuituja
•	sulkee hiuksen pinnan täydellisesti
•	Antaa kiiltoa
•	ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

•	täyttää hiukset keratiinilla
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	Vahvistaa hiuskuituja
•	sulkee hiuksen pinnan täydellisesti
•	Antaa kiiltoa
•	ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

•	täyttää hiukset keratiinilla
•	Vahvistaa Cell Membrane -yhdistelmää
•	Vahvistaa hiuskuituja
•	selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
•	sulkee hiuksen pinnan
•	Antaa kiiltoa

•	lataa hiukset täyteen keratiinia
•	Vahvistaa soluja
•	Vahvistaa hiuskuituja
•	parantaa hiuksen vastustuskykyä
•	ehkäisee hiusten katkeilua käytettäessä yhdessä         
   muiden Fibre Force -tuotteiden kanssa	

150 ml

150 ml 

150 ml 
750 ml

8x15 ml

200 ml 
1000 ml bC suN prOteCt                      

shAMpOO

bC suN prOteCt                    
hOItOsuIhKe

bC suN prOteCt                    
tehOhOItO

bC suN prOteCt                     
hOItOöljY

•	puhdistaa hiukset hellävaraisesti
•	poistaa hiuksista suolan, hiekan ja kloorin jäämät
•	tasapainottaa hiusten ja hiuspohjan kosteuden
•	suojaa hiusväriä haalistumiselta
•	suojaa hiuksia auringolta

•	suojaa uV-säteiltä
•	parantaa kammattavuutta
•	Kosteuttaa hiuksia
•	suojaa hiusväriä haalistumiselta
•	silottaa hiuksen pinnan
•	Antaa kiiltoa

•	selvittää hiukset ja tekee niistä helpommin hallittavat
•	palauttaa hiusten kosteustasapainon
•	syväravitsee auringon vahingoittamia hiuksia
•	Antaa kiiltoa
•	suojaa hiusväriä haalistumiselta
•	hiuksia kuormittamaton koostumus sopii kaikille  
   hiuslaaduille

•	suojaa uV-säteiltä
•	suojaa hiuksia vapailta radikaaleilta
•	ehkäisee hiusvärin haalistumista
•	silottaa hiuksia
•	Antaa kullanhohtoista kiiltoa
•	ei kuormita hennompiakaan hiuksia

100 ml 
200 ml

100 ml 
150 ml

150 ml

100 ml 
150 ml
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bC AMMAttItuOtteet

express

bC AMMAttItuOtteet

bC sCAlp therApY  
seNsItIVe sOOthe shAMpOO

bC pOWer shOt  
KOrjAAVA tehOAINe

bC pOWer shOt  
sIlOttAVA tehOAINe

bC pOWer shOt    
KIIltOA ANtAVA tehOAINe

bC pOWer shOt  
elINVOIMAA ANtAVA tehOAINe

bC pOWer seAler

bC express shOt-  
KOrjAAVA AMpullI

bC express shOt-  
VärIN luKItseVA AMpullI

bC sCAlp therApY  
sYVäpuhDIstAVA shAMpOO

bC sCAlp therApY          
hIlseshAMpOO

200 ml 
1000 ml

200 ml 
1000 ml

200 ml

•	puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
•	ehkäisee hiuspohjan ärsyyntymistä
•	Vahvistaa hiuspohjan luonnollista suojaa

•	Vahvistaa ja jälleenrakentaa hiuksia
•	tehostaa hiusten korjausta käytettäessä yhdessä               
   bC repair rescue -tuotteiden kanssa
•	Antaa ravitsemusta lisättäessä mihin tahansa                    
   bC-hoitokäsittelyyn

•	Kesyttää pörröiset hiukset
•	lisää hiusten pehmeyttä käytettäessä yhdessä                  
   bC smooth perfect -tuotteiden kanssa
•	Antaa pehmeyttä ja ehkäisee hiusten pörrööntymistä   
  lisättäessä mihin tahansa bC-hoitokäsittelyyn 

•	 Korostaa hiusvärin vivahteita ja palauttaa hiuksen 
optimaalliselle ph 4,5 -tasolle, suojaten hiusväriä 
haalistumiselta

•	tekee hiuksista entistä kiiltävämmät käytettäessä yhdessä  
   bC Color Freez -tuotteiden kanssa
•	Antaa värille hehkua ja suojausta lisättäessä mihin tahansa  
  bC-hoitokäsittelyyn

•	palauttaa ikääntyvien hiusten elinvoiman
•	Antaa elinvoimaa ja torjuu ajan vaikutuksia hiuksessa
•	Vahvistaa ja uudelleenrakentaa hiusta
•	 elinvoimaa antavat vaikutuksen korostuvat kun
•	käytetään yhdessä bC excellium silottavan            
   tehohoidon kanssa
•	sopii käytettäväksi kaikkien bC tehohoitojen tehoaineena

•	 sulkee hiuksen ja lukitsee hoitokäsittelyn vaikutukset
•	parantaa hiusten kammattavuutta suihkutettaessa                
   kuiviin hiuksiin
•	Antaa kuiville hiuksille häikäisevää kiiltoa
•	höyhenenkevyt koostumus

•	Nopeaa ja tehokasta hoitoa
•	parantaa välittömästi hiusten kammattavuutta ja elastisuutta
•	tekee hiuksista vahvemmat
•	Antaa kiiltoa

•	Nopeaa ja tehokasta hoitoa, joka lukitsee väripigmentit hiukseen
•	parantaa hiusten kammattavuutta ja elastisuutta
•	Antaa vahvuutta ja kiiltoa

•	puhdistaa hiukset ja hiuspohjan hellävaraisesti
•	poistaa tehokkaasti tuotejäämiä hiuksista
•	puhdistaa hiukset ja hiuspohjan                               
   säilyttäen hiuspohjan ravinteet
•	Valmistaa hiukset kemialliseen käsittelyyn

•	hellävaraisesti puhdistaa hiukset
•	poistaa hilsettä hiuspohjasta
•	ehkäisee hilseen muodostumista
•	Valmistaa hiuspohjan bC scalp therapy -hilsegeeliä varten

sCAlp therApY

bC sCAlp therApY              
hIlseGeelI

bC sCAlp therApY                   
seeruMI

bC pOWer prOteCtOr

•	poistaa hilsettä hiuspohjasta
•	ehkäisee hilseen muodostumista
•	rauhoittaa hiuspohjaa

•	palauttaa hiuspohjan luonnollisen kosteustasapainon
•	suojaa hiuspohjaa kemiallisilta käsittelyiltä
•	Vähentää välittömästi hiuspohjan kireyttä
•	Auttaa ehkäisemään punaisuutta, ärsytystä,               
   kutinaa ja hilseilyä
•	öljytön koostumus sopii kaikille hiuslaaduille

•	Muodostaa hiuksen pinnalle suojaavan kalvon
•	suojaa hiuksia kemiallisten käsittelyiden, ulkoisten  
   haittatekijöiden, mekaanisten käsittelyiden ja lämpö-  
   laitteiden haitallisilta vaikutuksilta
•	ehkäisee hiusten sähköistymistä
•	säilyttää käsittelemättömien hiusten hyvän kunnon          
   jopa 10 pesun ajan
•	Antaa täydellisen pohjan kemiallisille käsittelyille kuten   
  vaalennus, värjäys ja rakennekäsittely

100 ml

30 ml

400 ml

bC AMMAttItuOtteet 

12x10 ml

12x10 ml

12x10 ml

12x10 ml

200 ml

8x10 ml

8x10 ml

uusi
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Osis+ on luova, eri tyyleihin perustuva muotoilusarja, 

jonka avulla voit kokeilla rajojasi ja luoda yksilöllisiä tyylejä.         

sinulla on käsissäsi innovatiiviset ja suorituskykyiset tuotteet, 

ainutlaatuisilla koostumuksilla. Osis+ antaa inspiraatiota trend 

Collectionin avulla tarjoten sinulle huomisen trendit jo tänään.



50 51

MuOtOIluMuOtOIlu 
Osis+

uNDerCOAt75 ml

•	täydellinen hiusten pinta
•	tasoittaa huokoisuuseroja
•	estää pörröisyyttä

Pohjustusvoide
Täydellinen pohja kaikille hiustyyleille

uplOAD 200 ml

200 ml

•	hoitotehoa ja tuuheuden tuntua
•	Kevyttä volyymia
•	Keskivahva tuki

Volyymivoide
Kevyt voide volyymia kaipaaville hiuksille

hAIrbODY

•	luonnollista tukea ja tuuheutta
•	höyhenenkevyttä hoitoa
•	Vähentää sähköisyyttä

Pohjustussuihke
Erittäin kevyt ja hoitava muotoilusuihke

blOW & GO

•	Ylellistä pehmeyttä
•	entistä parempi tuki kampaukselle
•	suojaa hiuksia föönin kuumuudelta

Nopeuttaa ja helpottaa föönausta
Sileä ja pehmeä lopputulos

200 ml

FlAtlINer

•	lämpösuoja jopa 230°C:een asti
•	ehkäisee murtumia hiuksissa
•	suojaa ilman kosteudelta

Suoristus ja muotoilurautaseerumi
Suojaa hiusta kuumuuden aiheuttamilta vaurioilta

200 ml

200 ml

200 ml

150 ml

150 ml

bIG blAst

•	pitkäkestoista ja voimakasta volyymia
•	tyvikohotusta
•	Voimakasta tukea

Volyymigeeli
Kevyt geeli volyymia kaipaaviin tyyleihin

GrIp

tAMe WIlD

•	entistä voimakkaampaa tukea ja volyymia
•	tinkimätöntä muotoilua
•	Vähentää hiusten sähköisyyttä

•	suojaa pörröisyydeltä ja ilman kosteudelta jopa 7 päivää
•	silottaa hiusten pintaa
•	lämpösuoja jopa 220°C:een asti

Erittäin voimakas vaahto 
Volyymia ja tukea vaativiin tyyleihin

Silottava voide
Kesyttää villit hiukset

Curl hONeY

•	ehjät, kimmoisat kiharat
•	luonnollista tukea karheille kiharoille
•	Kesyttää ja estää pörröisyyttä

Kiharavoide 
Erottelevuutta karheille ja pörröisille kiharoille/laineille

bOuNCY Curls

•	Voimakasta kiharan erottelukykyä ja kimmoisuutta
•	Voimakasta tukea hennoille kiharoille hiuksille
•	hiukset tuntuvat pehmeiltä

Kiharageeli
Voimakasta tukea hennoista keskipaksuille kiharoille hiuksille

200 ml

pohjustusP

pohjustusP

Keskivahva tuki2

Keskivahva tuki2

Keskivahva tuki2

erittäin voimakas tuki

Voimakas tuki

4

3

Voimakas tuki3

Voimakas tuki3

Voimakas tuki3

pOhjustus:

sIlOtus:

VOlYYMI:

KIhArA:
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rAKeNNerAKeNNe

Osis+

Dust It 10 g

•	24 h tuuheuden tuntua
•	Kevyt puuteri
•	pitkäkestoista tukea ja voimakasta rakennetta

Mattapuuteri
Voimakkaan mattaisiin ja karkeisiin lopputuloksiin

reFresh Dust300 ml

•	tyylin freesausta
•	Kevyttä tukea ja erottelukykyä 
•	hiukset pysyvät pidempään raikkaina

Volyymia antava kuivashampoo
Kevyttä rakennetta ja tyylin freesausta shampoopesujen välillä 

MIGhtY MAtte

plAY tOuGh

85 ml

150 ml

200 ml

100 ml

•	erittäin voimakasta tukea
•	erittäin voimakas mattainen lopputulos
•	Voimakasta rakennetta ja erottelukykyä

•	erittäin voimakas tuki
•	Vedenkestävää muotoilua
•	tahmaamaton koostumus

Erittäin voimakas mattavaha
Mattaisiin viimeistelyihin

Erittäin voimakas vedenpitävä geeli  
Erittäin voimakkaaseen muotoiluun

DAMpeD

•	Wet look -efekti
•	Voimakasta kiiltoa
•	joustavaa muotoilua

Wet look pomada
Joustavaa tukea wet look -tyyleihin

Mess up

•	Mattainen lopputulos
•	Kuivaa rakennetta
•	pörröinen ja karkea tyyli

Mattavaha 
Mattaisiin ja pörröisiin viimeistelyihin

VOluMe up

•	Nopea tuuheutta ja rakennetta antava vaikutus
•	painotonta ja joustavaa tukea muotoiluun
•	luonnollista volyymia ja liikettä

Tuuheuttava suihke 
Välitöntä volyymia 

250 ml

100 ml

150 ml

85 ml

150 ml

85 ml

thrIll

•	taivuttele ja muokkaa
•	erottelua
•	Voimakasta rakennetta ja tukea

Kuituvaha
Joustavaa muotoilua

G.FOrCe

•	Napakkaa tukea muotoiluun
•	Kestävä tyyli
•	helppo pestä pois

Voimakas geeli  
Pitkäkestoista tukea

FlexWAx

•	Voimakasta rakennetta ja erottelukykyä
•	luonnollista kiiltoa
•	uudelleenmuotoiltavuutta

Erittäin voimakas voidemainen vaha
Uudelleenmuotoiltaviin tyyleihin

rOCK hArD

WhIppeD WAx

•	erittäin voimakasta ja pitkäkestoista tukea
•	Vaativimpiin tyyleihin ja voimakkaisiin muotoihin
•	liimamainen koostumus

•	Voimakasta rakennetta ja erottelukykyä
•	joustavaa muotoilua
•	uskomattoman kevyt vaahtomainen rakenne

Erittäin voimakas liimamainen vaha
Äärimmäisiin tyyleihin ja kestäviin viimeistelyihin

Vaahtovaha  
Voimakasta tukea, hiusta latistamatta

Voimakas tuki3

Keskivahva tuki2

Keskivahva tuki2

Kevyt tuki1

Keskivahva tuki2

Kevyt tuki1 Voimakas tuki3

Voimakas tuki3

erittäin voimakas tuki4

erittäin voimakas tuki4

erittäin voimakas tuki4

erittäin voimakas tuki4
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VIIMeIstelY

elAstIC

•	luonnollista ja kevyttä tukea
•	Muokattavaa ja kosketeltavaa viimeistelyä
•	harjautuu pois helposti

Joustava hiuskiinne
Luonnollista tukea

300 ml
500 ml

spArKler

FreeZe

•	upeaa kiiltoa hiuksiin
•	Kevyt viimeistelytuote
•	Auttaa selvittämään hiuksia

•	Välitöntä voimakasta tukea
•	pitkäkestoinen kiinnitys
•	Nopeasti kuivuva koostumus

Kiiltosuihke
Kimaltelevaa kiiltoa

Voimakas hiuskiinne
Kestävää tukea

300 ml 
500 ml

Osis+

300 ml

100 ml 
300 ml 
500 ml

sessION

•	erittäin voimakasta tukea kiinnitykseen
•	suojaa hiuksia ilmankosteudelta
•	tahmaamaton

Erittäin voimakas hiuskiinne
Nopeasti kuivuva koostumus

200 ml FreeZe puMp 

•	Voimakasta tukea
•	Voit jatkaa hiusten muotoilua tuotteen              
   suihkuttamisen jälkeen
•	erittäin hienojakoinen suihke

Pumppulakka voimakkaalla tuella
Voimakasta kiinnitystä

MAGIC

•	säihkyvää kiiltoa
•	pehmeän silkkiset hiukset
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä

Kiiltoseerumi
Tekee hiuksista kiiltävät

50 ml

Voimakas tuki3

Keskivahva tuki2

Keskivahva tuki2

Kevyt tuki1

Kevyt tuki1

Kevyt tuki1



Osis+  
sOft Glam

suOlAöljYsuIhKe
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Monikäyttöinen pohjustussuihke

Kevyt muotovaahto

Kiiltoa antava eliksiiri ehkäisee hiusten pörrööntymistä

Voimakkaan pidon antava hiuskiinne

pOhjustussuIhKe

KIIltOVAAhtO

sIlOttAVA elIKsIIrI

VOIMAKAs KIIltOKIINNe

•	ehkäisee hiusten sähköistymistä antaen rakennetta              
   ja kiiltoa
•	suojaa hiuksia föönin kuumuudelta ja uV-säteiltä
•	Valmistelee hiukset seuraaville muotoilutuotteille

•	Antaa tuuhean ”push up” -efektin
•	Antaa rakennetta, pitoa ja kaunista kiiltoa         
   kuormittamatta hiuksia
•	suojaa hiuksia uV-säteiltä

•	silottaa ja antaa kiiltoa
•	Kuiviin hiuksiin lisätessä antaa sileyttä ja lisäkontrollia

•	Kuivaa kiinnitystä
•	samettisen tuntuiset hiukset
•	Ylellisen hehkuvat hiukset

200 ml

200 ml

75 ml

 
200 ml

Voimakas tuki

KIhArAGeelI

•	pitoa ja eroteltavuutta kiharoille
•	heijastavat pigmentit antavat kiiltoa
•	Auttaa suojaamaan hiuksia uV-säteiltä

•	sisältää merisuolaa ja kookosöljyä
•	huoletonta tekstuuria sekä kiiltoa
•	Auttaa suojaamaan hiuksia uV-säteiltä

Beachlook - kiharat, ilman föönausta

Suolaöljy luonnolliseen ja huolettomaan lookiin

150 ml

200 ml

pohjustus

Keskivahva tuki

Kevyt tuki

Keskivahva tuki

Keskivahva tuki

P

2

1

3

2

2

uusi

uusi

Osis+ sOFt GlAM

ensimmäinen naisille 

suunnattu muotoilu-

tuotesarja, nestemäisillä 

mineraaleilla - suorituskykyä, 

luonnollista liikettä ja upeaa 

kiiltoa.
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Osis+ sessION lAbel

jOustAVA puuterI

VOlYYMINeste

suIhKutettAVA tYVIVAAhtO

•	pehmeää mattaisuutta
•	peseytyy helposti pois hiuksista
•	uudelleenmuotoiltavaa pitoa

•	runsasta volyymia
•	Kosteuttaa hiuksia
•	samettinen viimeistely

•	Välitöntä kohotusta ja tukea tyveen
•	Kiiltoa
•	tukitasoa voi säädellä tuotetta kerrostamalla

Joustavaa volyymia

Ylellistä volyymia ja samettisen tuntuiset hiukset 

Suihkutettavaa tuuheutta

150 ml

200 ml

10 g

300 ml
500 mlVOIMAKAs hIusKIINNe

suOlAsuIhKe

MuOtOIluVOIDe

jOustAVA hIusKIINNe

MuOVAIluVAhA

•	luonnollisen tuntuiset hiukset
•	helppo harjata pois hiuksista

•	tuuheutta ja rakennetta
•	paksumman tuntuiset hiukset
•	Mattainen lopputulos

•	pehmeät ja kiiltävät hiukset
•	todella sileään viimeistelyyn
•	ehkäisee hiusten pörrööntymistä
•	ei tee hiuksia rasvaisiksi

•	Kuivuu hetkessä
•	säilyttää kampauksen muodon vielä harjauksen jälkeenkin
•	helppo harjata pois hiuksista

•	rakennetta ja erottelua
•	Vahvaa, uudelleenmuotoiltavaa pitoa
•	ei kuormita hiuksia

Pitkäkestoista voimakasta tukea

Huolettomiin ja rentoihin tyyleihin

Silkkistä kiiltoa

Pitkäkestoista joustavaa tukea

Luonnollista mattaista rakennetta

200 ml

150 ml

300 ml
500 ml

75 ml
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Muut
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jOustAVAA tuKeA

VärjätYIlle hIuKsIlle

erIttäIN VOIMAKAstA tuKeA

sIlhOuette

erIttäIN VOIMAKAs hIusKIINNe

erIttäIN VOIMAKAs MuOtOVAAhtO

super hOlD puMpsprAY

erIttäIN VOIMAKAs KAMpAusNeste

erIttäIN VOIMAKAs GeelI

jOustAVA hIusKIINNe

•	 pitkäkestoista, näkymätöntä ja voimakasta tukea 
kuormittamatta hiuksia

•	Kuivuu nopeasti eikä tahmaa
•	harjautuu helposti pois

•	 Maksimaalista volyymia ja pitkäkestoista, näkymätöntä 
tukea kuormittamatta hiuksia

•	harjautuu helposti pois

•	 pitkäkestoista, näkymätöntä ja voimakasta tukea 
kuomittamatta hiuksia

•	Nopeasti kuivuva koostumus
•	harjautuu helposti pois

•	 pitkäkestoista, näkymätöntä ja voimakasta tukea 
kuormittamatta hiuksia

•	ei tahmaa eikä kerry hiuksiin

•	Kuivuu nopeasti ja on helppo harjata pois
•	ei kerry hiuksiin

•	pitkäkestoista, näkymätöntä tukea
•	joustavaa volyymia
•	ei kuormita hiusta
•	todella kiiltävä viimeistely
•	Nopeasti kuivuva koostumus
•	harjautuu helposti pois

Voimakasta tukea säilyttäen hiusten upean kiillon ja               
elinvoiman

Voimakasta tukea säilyttäen hiusten upean kiillon ja                
elinvoiman

Voimakasta tukea säilyttäen hiusten upean kiillon ja           
elinvoiman

Erittäin voimakasta pitoa säilyttäen hiusten loistavan kiillon, 
kimmoisuuden ja elinvoiman

Luonnollista kiiltoa ja vahvaa rakennetta

Antaa joustavaa tukea

300 ml 
500 ml 
750 ml

200 ml 
500 ml

200 ml 
1000 ml

200 ml

250 ml

300 ml 
500 ml 
750 ml

Joustavaa tukea

Antaa joustavaa volyymia ja kimmoisuutta                        
samalla hoitaen hiuksia   

Joustavaa tukea ja upeaa kiiltoa

Antaa peilimäistä kiiltoa ja voimakasta tukea

Antaa peilimäistä kiiltoa ja voimakasta tukea

jOustAVA MuOtOVAAhtO

jOustAVA KAMpAusNeste

jOustAVA puMppulAKKA

hIusKIINNe                                    
VärjätYI lle hIuKsIlle

MuOtOVAAhtO                             
VärjätYIlle hIuKsIlle

•	pitkäkestoista, näkymätöntä ja joustavaa tukea
•	ei kuormita hiusta
•	Kiiltävä lopputulos
•	harjautuu helposti pois

•	pitkäkestoista, näkymätöntä ja joustavaa tukea
•	ei kuormita hiusta
•	Kiiltävä lopputulos
•	harjautuu helposti pois

•	suutin mahdollistaa tarkan annostelun
•	pitkäkestoinen, näkymätön ja joustava tuki
•	ei kuormita hiusta

•	Korostaa värin loistoa
•	sisältää väriä suojaavan uV-filtterin
•	säännöllinen käyttö ehkäisee värin haalistumista
•	Kuivuu nopeasti ja säilyttää kampauksen muodon
•	harjautuu helposti pois

•	Korostaa värin loistoa
•	sisältää väriä suojaavan uV-filtterin
•	ei tahmaa hiuksia
•	harjautuu helposti eikä jätä tuotejäämiä

200 ml 
500 ml

200 ml

200 ml

300 ml 
500 ml 
750 ml

200 ml 
500 ml
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supreMe KerAtIN
Deep ClArIFYING shAMpOO

INstANt KerAtIN INFusION

sMOOth exteNDING shAMpOO

sMOOth CONDItIONING                  
GlOss MAsK

bOOst shINe DrOps

•	puhdistaa ja poistaa tuotejäämät
•	Avaa hiussuomut ja valmistaa hiukset INstANt KerAtIN  
  INFusION -käsittelyyn

•	 hydro-keratin -yhdistelmä syväkorjaa ja silottaa hiukset
•	se muokkaa jokaisesta hiuksesta vahvan, taipuisan,  
   kiiltävän ja terveen näköisen

•	tukee INstANt KerAtIN INFusION -vaikutusta
•	ravitsee ja kosteuttaa hiuksia tehden niistä sileät ja  
   terveen kiiltävät

•	tukee INstANt KerAtIN INFusION -vaikutusta
•	Kosteuttaa, silottaa, pehmittää ja kiillottaa hiusta

•	sisältää Arganöljyä
•	höyhenenkevyt öljy
•	Kiillottaa hiukset
•	silottaa ja ehkäisee hiusten pörrööntymistä
•	pehmeät ja silkkiset hiukset

500 ml

500 ml

300 ml 
500 ml

250 ml 
500 ml

75 ml

Vahingoittuneille, vaalennetuille ja huokoisille hiustyypeille
Hydrolysoitu keratiini korjaa vaurioituneet kohdat hiuksissa 
ennen käsittelyä. Kollageeni ja erityiset kationiset osat 
tasaavat hiuksen huokoisuuseroja ja suojaavat hiusta 
permanenttikäsittelyn aikana. 

Tuote sisältää kosteuttavan Hydrowave-teknologian ja 
hydrolysoidun keratiinin yhdistelmän. Kiharoista ja laineista 
tulee kauniit, jotka kestävät jopa 12 viikkoa.

Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän ainutlaatuisia 
hydrolysoitua silkkiproteiinia ja kosteuttavan Hydrowave-
teknologian. Silkinpehmeät kiharat ja laineet, jotka kestävät 
hiuksissa noin 12 viikkoa.

Creative-rakennekäsittelygeeli ja -rakennekäsittelyneste 
sisältävät aminohappoja sekä Hydrowave-teknologian. 
Creative-tuotteet ovat täydellisiä tuotteita, kun hiuksiin 
halutaan volyymia, tukea ja kimmoisuutta. Ne tukevat 
luovuuttasi ja korostavat asiakkaan yksilöllistä tyyliä.

NAturAl stYlING
esIhOItOAINe + repAIr & prOteCt

NAturAl stYlING                        
ClAssIC (0-2)

NAturAl stYlING                        
GlAMOur WAVe (0-3)

NAturAl stYlING CreAtIVe

NAturAl stYlING NeutrAlIser 
KIINNIteAINe

NAturAl stYlING NeutrAlIser + 
hOItOKIINNIte

•	sisältää hydrolysoitua keratiinia ja kollageenia
•	Korjaa erittäin käsiteltyjä ja raidoitettuja hiuksia         
   suojaten näitä  alueita hiuksissa
•	tasoittaa hiusten huokoisuuseroja
•	pehmentää hiusrakennetta

•	selkeisiin ja pitkäkestoisiin lopputuloksiin
•	sisältää hydrolysoitua keratiinia

•	hoitavampi koostumus ja silkkinen lopputulos
•	sisältää silkkiproteiinia

•	Volyymia ja tukea
•	sisältää aminohappoja
•	Kaksi tuotetta tukikäsittelyihin:                                              
   - Creative-rakennekäsittelygeeli tyvi- ja osakäsittelyihin    
   - Creative-rakennekäsittelyneste antamaan väliaikaista  
     tukea hiuksiin

200 ml

1000 ml

80 ml

50 ml 
500 ml

1000 ml

1000 ml

•	Kiinnittää hiuksen uuteen muotoon ja tekee kihara tai laine 
   -tukikäsittelystä pitkäkestoisemman

•	hoitavampi kiinnite, joka kiinnittää hiuksen uuteen muotoon
•	upea lopputulos jopa huonokuntoisissa hiuksissa
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suoristuskäsittely, joka yhdistää ammattitaidon ja korkealaatuiset tuotteet.                                    
lopputuloksena silkin sileät, kiiltävät ja pitkäkestoiset suorat hiukset, 
joita on helppo muotoilla!

strAIt therArY

strAIt therApY  
esIhOItOAINe

strAIt therApY  
suOrIstusVOIDe

strAIt therApY                   
KIINNIteAINe

strAIt therApY                      
tehOhOItO

•	esihoitoainesuihke
•	tasoittaa huokoisuuseroja
•	tasainen lopputulos

•	sisältää silkkiproteiiniyhdisteen
•	Kolme eri voimakkuutta:
		 		•	0:	Vaikeasti	suoristuvat,	erittäin	kiharat	hiukset
		 		•	1:	Normaalit	hiukset
		 		•	2:	Värjätyt	hiukset

•	Kiinnittää hiukset uuteen suoraan muotoonsa

•	Intensiivinen	tehohoito
•	Sisältää	palauttavan	vitamiiniyhdisteen
•	Hiukset	ovat	vahvemmat	ja	terveemmät
•	Niin	ammatti-	kuin	kotikäyttöön

200 ml

300 ml

1000 ml

500 ml

tArVIKKeet	
tIllbehör

sChWArZKOpF prOFessIONAl 
KesKIttäjäAsIAKKAAN etu -10 % 
saat kaikki tarvikkeemme 
schwarzkopf professionalin keskittäjä-
asiakkaana aina 10 % edullisemmin! 
ei koske pienkalusteita.
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-10 %

sChWArZKOpF prOFessIONAl 
preFereNsKuNDer  Får –10 %
Du som är preferenskund hos 
schwarzkopf professional får alla 
våra tillbehör 10 % billigare! 
Gäller ej mindre inredningsartiklar. 

-10 %


