Tuote- ja
tarvikekuvasto

SKP
yrityksen visio
Me olemme maailmanlaajuinen,
johtava hiuskosmetiikkamerkki.

Arvot &
filosofia
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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.
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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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värivalikoima
värit

60 ml
1000 ml

igora royal

igora royal PEARLESCENCE

Kestoväri - aidosti kirkkaampi väri
• 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

Trendikkäitä helmiäisvivahteita
• 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

*vs edellinen IGORA ROYAL -värivoide.
**paras hoitoteho 12% 40 Vol. IGORA ROYAL -hapetteella.

IGORA ROYAL Nude Tones

60 ml

uusi

60 ml

Ensimmäiset ammattikäyttöön suunnitellut sävyt
60 ml

IGORA ROYAL METALLICS
Ainutlaatuinen metallinen kestoväri
• Valikoimassa 8 sävyä
• Uniikkeja sateenkaaren värien vivahteita lämpimissä ja  
viileissä sävyissä
• Metallisen kiillotetut lopputulokset
• Käytetään IGORA ROYAL 3 %, 6 % tai 9 % -hapetteiden
kanssa

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

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

igora royal absolutes
Muodikas kestoväri täydellisellä peittokyvyllä ja
trendikkäillä sävyillä
• Valikoimassa 20 sävyä
• 1 00 % 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***

Raitaväri - äärimmäistä intensiivisyyttä ja
maksimaalisia kontrasteja
•
•
•
•
•
•
•
•

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

60 ml

igora royal Absolutes Age blend
Kestoväri, joka peittää 100 % harmaat hiukset pehmeillä ja
ihon omaa väriä korostavilla sävyillä
• Valikoimassa 10 sävyä
• 1 00 % 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***
***6 % kun hiukset ovat 90-100 % harmaantuneet

60 ml
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igora royal ABSOLUTES
SilverWhite

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

IGORA ROYAL SENEA

Kauniit hopeanharmahtavat sävyt, jotka on suunniteltu
valkoisille ja harmaankirjaville hiuksille
• 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

60 ml

Hiuspohjalle hellävarainen kestoväri
• 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

Igora Color10
uusi

60 ml

60 ml

Nopea väripalvelu vain 10 minuutissa
•
•
•
•
•
•

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
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vaalennus
60 ml
450 g

igora vario blond

IGORA Expert Mousse

Turvallisella ja helpolla vaalennusjauheella
saat upean vaalennustuloksen
• 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

Hoitava vaahtoväri
•
•
•
•
•
•
•

100 ml

Valikoimassa 16 sävyä
Ammoniakiton
Helppo käyttää ja soveltuu moniin väripalveluihin
Lisää kiiltoa
Säilyttää hiukset hyväkuntoisena
Kestää jopa 8 pesua
Jopa 20 % harmaan häivytys

Kevytvärit

expert kit
60 ml
1000 ml

Igora Vibrance

igora Color remover

Tehokas kevytväri
• 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

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

250 ml

igora skin protection cream
60 ml
1000 ml

igora VIBRANCE GLOSS & TONE
Hapan kevytväri
• 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

• Suojaa hiusrajan ihoa värijäljiltä ja ehkäisee ihon ärsytystä
• Käytä ennen värjäys- tai rakennekäsittelyä
suojaamaan ihoa
• Öljy-vesi -emulsio on helppo pyyhkiä pois iholta

IGORA EQUALIZER

200 ml

• Tasoittaa hiuksen huokoisuuseroja
• Tasainen väritulos tyvestä latvaan
• Käytetään ennen väri- tai rakennekäsittelyä

suoravärit

KUlmakarvoille ja silmäripsille
100 ml

igora ColorWorx

UUSI

Suoravärit näyttäviin lopputuloksiin
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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

Bonacrom

15 ml

Kulmakarvojen ja silmäripsien kestoväri
•
•
•
•

Helppokäyttöinen
Lyhyt vaikutusaika
Luotettavat lopputulokset
Värit: musta ja ruskea
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Fibreplex

Fibreplex No. 1 bond booster

UUSI

500 ml

Vaihe 1: Sekoita ja levitä
• Bond Booster lisätään suoraan vaalennus-, raidoitus- tai värjäysaineeseen
• Suojaa hiuksia vaurioilta värjäysprosessin aikana
• Toimii hiuskuitujen kanssa suojaten sidoksia

Fibreplex No. 2 bond sealer

UUSI

500 ml

Vaihe 2: Huuhtele ja hoida
• Intensiivinen hoito
• Sulkee hiuksen pinnan antaen sille vahvuutta, käsiteltävyyttä ja kiiltoa
• Tasapainoittaa ensimmäisessa vaiheessa vahvistettuja sidoksia

Fibreplex No. 3 bond maintainer

UUSI

100 ml

Vaihe 3: Ylläpidä
• Säilyttää hiuksen upean kunnon kotona
• Suojaa hiuksia mekaanisilta vaurioilta

12
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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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värivalikoima

vaalennukseen

Ennen värjäystä / vaalennusta
150 ml

PRE-LIFT KERA PROTECTOR

vaalennusväri

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

•V
 aalentaa ja sävyttää yhdellä kertaa tummanvaaleat sekä
siitä vaaleammat hiukset
• Jopa 5 asteen vaalennusteho
• 3 väriä

sävyn laveeraaja

Värit

60 ml

60 ml

• Väritön sävy
• Käytetään pehmentämään sävytysvärien intensiivisyyttä
• Pehmeät pastellit
60 ml

Bleach & Tone
Vaalennus ja Sävytys
•
•
•
•

60 ml

sävytysvärit
•
		
•
		
•
•

60 ml

Vaalentaa ja sävyttää yhdellä kertaa
Ihanteellinen raidoitukseen
Ei hiuspohjaan
Sekoitetaan PPV 9+ -vaalennusjauheeseen

Hienovaraisia sävyjä vaalennettuun tai luonnonvaaleaan 		
hiukseen
Loputtomat sekoitus mahdollisuudet, luoviin ja yksilöllisiin
pastellivärjäyksiin
Läpikuultava peitto harmaassa hiuksessa
7 sävyä

Kestoväri
•K
 estoväri luonnollisiin lopputuloksiin
(asteella 9, todella vaalea)
• Jopa 2-3 asteen vaalennusteho
• Jopa 50 % harmaanpeittokyky
• 2 sävyä

60 ml

raitavärit

60 ml

•
•
•
•

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.

Premium Performance
Vaalennusjauhe 9+
•
•
•
•

450 g

Jopa 9 asteen vaalennusteho
Hoitavampi koostumus ja ei-toivottujen sävyjen neutralisointi
Sopii kaikkiin vaalennustekniikoihin
Koko pään vaalennuksiin 2 % tai 6 % -hapete

Harmaiden hiusten häivytys
•
•
•
•

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

Hapetteet

Premium Care Hapete

2 % / 7 Vol.

• Hoitava öljypohjainen koostumus

6 % / 20 Vol.
9 % / 30 Vol.
12% / 40 Vol.
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hoitotuotteet
Kaikille vaaleahiuksisille

200 ml

keratin restore shampoo
•P
 äivittäiseen käyttöön sopiva shampoo vaaleille ja
raidoitetuille hiuksille
• Silottaa ja hoitaa, hiukset ovat taipuisat ja
pehmeän tuntuiset

1000 ml

pH:ta tasapainottava shampoo
•K
 aikille vaaleille ja raidoitetuille hiuksille soveltuva
shampoo vain kampaamo käyttöön
• Auttaa tasapainottamaan hiusten pH:ta
vaalennuskäsittelyn jälkeen

200 ml

200 ml
750 ml

Värin ylläpitoon

väriä ylläpitävä shampoo
- jää

250 ml

•P
 uhdistaa ja hoitaa hienoimmatkin vaalennetut ja
värjätyt hiukset
• Viileät väripigmentit ylläpitävät kylmiä vivahteita hiuksissa
ja neutralisoivat keltaisia sävyjä

väriä ylläpitävä shampoo 		
- toffee

250 ml

•P
 uhdistaa ja hoitaa hienoimmatkin vaalennetut ja
värjätyt hiukset
• Lämpimät väripigmentit ylläpitävät lämpöisiä vivahteita 		
		 hiuksissa

keratin restore hoitoaine

Hoitosuihke - jää

• Suojaa ja syväkosteuttaa vaalennetut ja raidoitetut hiukset
• Selvittää huokoisimmatkin hiukset ja silottaa hiuksen
pinnan antaen upeaa kiiltoa

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

150 ml

keratin restore tehohoito
• Intensiivinen Keratin Restore -koostumus
kaikille vaaleille hiuksille
• Hydrolysoitu keratiini korjaa intensiivisesti
hiuksen rakenteita ja antaa kosteutta

200 ml
750 ml

Kiiltoa antava hoitosuihke
• Kevyt hiuksiin jätettävä hoitosuihke päivittäiseen käyttöön
• Höyhenenkevyttä värin suojaa ja hoitoa sekä kiiltoa
kultaisten hiukkasten ansiosta
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Essensity Värivalikoima
Ammoniakiton kestoväri

60 ml

• 58 sävyä, upeat luonnolliset lopputulokset

hapete

2.5% / 8 Vol.

• Hapetteessa on kasvipohjaisia öljyjä, jotka tehostavat
värin suorituskykyä

5.5% / 18 Vol.
8.5% / 28 Vol.
11.5% / 38 Vol.

Koe ensimmäinen ammoniakiton
ja öljypohjainen kestoväri
Phytolipid-teknologialla.
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[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
250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

muotoilutuotteet

Hair & Body Shampoo

voimakas muotoilugeeli

Virkistävä kaksoisvaikutteinen shampoo hiuksille ja vartalolle

Rakenna tyylisi

• PANTENOLI vaikuttaa hiuksessa –
vahvat ja terveen tuntuiset hiukset
• M ENTOLI vaikuttaa hiuspohjassa – antaa raikkaan tunteen
hiuspohjaan
• KOFEIINI stimuloi tyvialuetta

• Erittäin voimakkaalla geelillä luot pysyviä tyylejä
• Kiiltävä viimeistely

Syväpuhdistava shampoo

muovailuvaha

Täysin puhtaat hiukset 15 sekunnissa

Uhmaa painovoimaa

• S KLEROPROTEIINI vaikuttaa hiuksessa –
vahvistaa hiuksen rakennetta
• PANTENOLI kosteuttaa hiuksia ja hiuspohjaa
• K OFEIINI stimuloi tyvialuetta

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

Hiusjuuria aktivoiva shampoo

rakennevaha

Aktivoi tyvialuetta ja ehkäisee hiusten lähtöä*

Viimeistelyn tähtituote!

• PANTENOLI kosteuttaa hiuksia
• TAURIINI vahvistaa hiuspohjan luonnollista suojaa
• K ARNITIINI stimuloi ja aktivoi tyvialuetta.                   
Shampoo parantaa hiusten tiheyttä, kun sitä käytetään
osana hoitorutiinia 24 viikon ajan

• Voimakas tuki
• Muotoiltavaa rakennetta sotkuisiin tyyleihin
• Mattainen viimeistely

150 ml

100 ml

100 ml

*ei sairaudesta johtuvaan hiustenlähtöön

250 ml
1000 ml

Hilseshampoo
Poistaa välittömästi ja tehokkaasti hilseen
• KERATIINI vahvistaa hiusta
• S INKKIPYRITONI on tunnetuin ja tehokkain ainesosa
hilseeseen; poistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti hilsettä
• A LLANTOIINI ehkäisee hilseilevälle hiuspohjalle ominaista
kutinaa ja punoitusta
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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 jälleenrakentaa jokaisen hiuksen. Uusi
kokonaisvaltainen lähestymistapa
hoitopalveluihin ohjaa konsultaatiota
yksilöllisempiin ratkaisuihin ja
sitä kautta tehostaa tuotemyyntiä.
Kuuntele. Katso. Koe. Käytä.
26
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repair rescue
250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

100 ml

BC REPAIR RESCUE SHAMPOO

BC REPAIR RESCUE Tehohoito

• Hoitava shampoo hennoille ja normaaleille
vaurioituneille hiuksille
• Puhdistaa hellävaraisesti vaurioituneet hiukset
• Hoitaa
• Parantaa hiuksen vahvuutta

•
•
•
•

BC REPAIR RESCUE
SYVÄRAVITSEVA SHAMPOO

BC REPAIR RESCUE
Syväravitseva tehohoito

• Hoitava shampoo normaaleille ja paksuille
vaurioituneille hiuksille
• Hellävaraisesti puhdistaa ja ravitsee
• Palauttaa suojaavan kerroksen hiuksen pintaan
• Hoitaa ja antaa kiiltoa

•
•
•
•

BC REPAIR RESCUE S.O.S. Seerumi

BC REPAIR RESCUE
Suojaava Seerumi

•
•
•
•

200 ml
1000 ml

200 ml

Kolmefaasinen intensiivinen hoito
Poistaa sähköisyyttä ja helpottaa hiusten selvittämistä
Vahvistaa, antaa kiiltoa ja parantaa elastisuutta
Pois huuhdeltava, hoitava koostumus

•
•
•
•

200 ml
750 ml

Tehohoito normaaleille ja paksuille vaurioituneille hiuksille
Silottaa hiuksen pintaa ja antaa kiiltoa
Hoitaa hiusta sisältäpäin
Vahvistaa hiusta

28 ml + 28 ml

Intensiivinen kaksoisseerumi suojaa hiuksia
Helpottaa föönausta
Lämpösuoja aina 230 asteeseen asti
Tekee hiukset silkkisen pehmeiksi ja vähentää sähköisyyttä

BC REPAIR RESCUE Sealed Ends

•
•
•
•

•
•
•
•

Parantaa hiusten vahvuutta ja elastisuutta
Silottaa ja sulkee hiuksen pintakerrosta
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Antaa kiiltoa

200 ml
750 ml

 ehohoito hennoille ja normaaleille vaurioituneille hiuksille
T
Hoitaa hiusta sisältä ulospäin
Tasapainottaa hiuksen kosteuspitoisuutta
Vahvistaa hiusta

BC REPAIR RESCUE Hoitoaine

75 ml

Ehkäisee kaksihaaraisten latvojen syntyä
Ehkäisee hiusten katkeilua
Kesyttää pörröiset ja kurittomat hiukset
Jättää latvat pehmeän ja sileän tuntuisiksi

BC REPAIR RESCUE hoitosuihke
•
•
•
•
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UUSI

Hiuksiin jätettävä hoitoaine
Antaa hiuksille elinvoimaa
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Pehmentää ja sulkee hiuksen pintakerrosta
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color freeze
250 ml
1000 ml

BC Color Freeze
Sulfaatiton Shampoo
•N
 eutraloi kemiallisen käsittelyn vaikutuksia hiuksessa ja
palauttaa sen ihanteelliselle pH-tasolle 4.5
• Ehkäisee värin haalistumista ja suojaa hiusta

250 ml
1000 ml

BC Color Freeze             
kiiltoshampoo
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle pH-tasolle 4.5 ja
suojaa väriä haalistumiselta
• Antaa kiiltoa ja hoitoa

250 ml
1000 ml

BC Color Freeze
hopeaShampoo
•P
 uhdistaa 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

200 ml
1000 ml

BC Colour Freeze Tehohoito

200 ml
750 ml

• 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
•
•
•
•
•
•

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

BC Color Freeze kiiltoseerumi
•
•
•
•

150 ml

100 ml

Antaa välitöntä kiiltoa ja suojaa hiusväriä haalistumiselta
Tekee hiuksista helpommin hallittavat
Ehkäisee hiusten pörröttymistä ja silottaa hiusten pintaa
Ehkäisee hiusten katkeilua

BC Color Freeze                    
hoitoaine
•P
 alauttaa 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

200 ml

BC Colour Freeze
hoitosuihke
•P
 alauttaa 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
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moisture kick
250 ml
1000 ml

BC Moisture Kick
Shampoo
• Puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
• Sitoo kosteutta hiuksiin
• Ehkäisee hiusten kuivumista

200 ml

200 ml
750 ml

150 ml

125 ml

smooth perfect
BC Smooth perfect
shampoo
•
•
•
•

Puhdistaa hellävaraisesti hiukset
Silottaa hiuksen pintaa
Parantaa hiusten hallittavuutta
Ehkäisee hiusten sähköistymistä

BC Moisture Kick
Hoitosuihke

BC Smooth perfect
hoitoaine

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sitoo kosteutta hiuksiin
Selvittää hiukset välittömästi ja parantaa kammattavuutta
Silottaa hiuksen pinnan
Antaa hiuksille tervettä kiiltoa
Ei kuormita hiuksia

BC Smooth perfect
tehohoito

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

200 ml
750 ml

Ravitsee hiuksia intensiivisesti
Parantaa kammattavuutta
Silottaa hiuksen pinnan
Huomattavasti helpommin käsiteltävät hiukset
Antaa kiiltoa
Suojaa hiuksia ilman kosteudelta

BC Moisture Kick
BB hoitoemulsio

BC Smooth perfect
silottavavoide

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yhdistää kosteutuksen ja muotoilun parhaat puolet
Tekee hiuksista helpommin hallittavat
Silottaa hiusten pintaa
Suojaa hiuksia kuivumiselta
Antaa hiuksille tervettä kiiltoa
Ei kuormita hiuksia

200 ml

Selvittää hiukset välittömästi
Silottaa hiuksen pintaa
Parantaa hiusten hallittavuutta ja kammattavuutta
Antaa kiiltoa
Suojaa hiuksia ilman kosteudelta

BC Moisture Kick
tehohoito
Syväkosteuttaa hiukset
Sitoo kosteutta hiuksiin
Hiuksista tulee helpommin käsiteltävät ja taipuisat
Palauttaa hiusten sisäisen vahvuuden ja elastisuuden
Ehkäisee hiusten kuivumista
Ei kuormita hiuksia

250 ml
1000 ml

125 ml

Silottaa hiuksen pinnan
Kesyttää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Antaa kiiltoa
Suojaa muotoilulaitteiden kuumuudelta
Suojaa kosteudelta jopa 4 päivää

BC Moisture Kick          
muotoiluvoide
• 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
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hair activator
250 ml

BC HAIR activator
shampoo
•
•
•
•

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

7x10 ml

100 ml

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

BC volume boost
shampoo
Volume Boost -käsittelyn 1. vaihe
Puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
Höyhenenkevyttä kosteutusta
Hiuksista tulee helpommin hallittavat
Ehkäisee hiusten sähköistymistä

BC volume boost
hoitava volyymivaahto
•
•
•
•
•
•
•
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200 ml
1000 ml

Suojaa hiuksia ulkoisilta haittatekijöiltä
Antaa hiuksille vahvuutta ja vastustuskykyä
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Antaa kiiltoa
Pehmeät ja helposti hallittavat hiukset

BC HAIR ACTIVATOR                                           
vahvistava hiusvesi

•
•
•
•
•

100 ml

250 ml
1000 ml

• Puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
• Parantaa hiusten vahvuutta ja elastisuutta
• Tekee hiuksista helpommin hallittavat

BC Time Restore
hoitoaine

volume boost

200 ml

BC Time Restore
shampoo

BC HAIR ACTIVATOR
SEeRUMi

•
•
•
•

250 ml
1000 ml

time restore

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

BC Time Restore
Tehohoito
•
•
•
•
•

Syvähoitaa ja vahvistaa hiuksia
Korjaa rakenteellisia vaurioita hiuksessa
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Antaa tervettä kiiltoa
Helpommin käsiteltävät ja kammattavat hiukset

BC Time Restore
elvyttävä suihke
•
•
•
•

200 ml

Painotonta hoitotehoa
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Lisää tuuheutta
Antaa kiiltoa

BC Time Restore
Elvyttävä seerumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 ml
750 ml

30 ml

 osteuttaa ja rauhoittaa herkkää sekä kuivaa hiuspohjaa
K
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

bc volume boost
pikaraikastaja
•
•
•
•
•

Volume Boost -käsittelyn 3. vaihe
Välitöntä nostetta tyvelle
Tekee hiuksista tuuheamman ja paksumman tuntuiset
Antaa volyymia
Raikastaa hiukset
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oil miracle - arganöljy
kaikille hiuslaaduille

12x10 ml

BC Oil Miracle
lämpönaamio

BC Oil Miracle
silottava hoitoöljy

•
•
		
•
•

•
•
•
•
•
•

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

NORMaaleista paksuille hiuksille
100 ml

BC Oil Miracle kuivaöljysuihke normaaleista paksuille hiuksille
•
•
•
•
•

Ravitsee normaaleja ja paksuja hiuksia
Painotonta sileyttä
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Nopeuttaa hiusten föönaamista
Vähentää hiusten pörröisyyttä sekä toimii viimeistelytuotteena
• Suojaa hiuksia kosteudelta
• Antaa kiiltoa
• Ei kuormita karkeita hiuksia

200 ml
1000 ml
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100 ml

Silottaa hiuksen pintaa
Ehkäisee latvojen haaroittumista
Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
Uskomatonta kiiltoa
Ei kuormita hiuksia

Puhdistaa hiukset hellävaraisesti
Höyhenenkevyt koostumus
Ei kuormita hiuksia
Antaa kiiltoa
Valmistelee hiukset seuraavalle BC-tuotteelle

BC Oil Miracle
hoitoaine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 ml
750 ml

Ravitsee ja vahvistaa hiuksia
Silotttaa ja pehmentää
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Nopeuttaa hiusten föönaamista
Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
Suojaa hiuksia ilman kosteudelta

BC Oil Miracle
kiiltosuihke
•
•
•
•
•

100 ml

BC Oil Miracle
Shampoo
•
•
•
•
•

150 ml

normaaleista paksuille hiuksille

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

BC Oil Miracle
Tehohoito
•
•
•
•
•
•

Syväkosteuttaa ja ravitsee hiukset
Jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Vahvat ja elastiset hiukset
Sulkee hiuksen pinnan
Antaa upeaa kiiltoa
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oil miracle - marulaöljy

oil miracle - kaktusviikunaöljy

hennoista normaaleille hiuksille
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 viimeistelytuotteena
• Suojaa hiuksia kosteudelta
• Antaa kiiltoa
• Ei kuormita hiuksia

200 ml
1000 ml

BC Oil Miracle
kevyt shampoo
•
•
•
•
•

150 ml

BC Oil Miracle
hoitosuihke
•
•
•
•
•
•
•

100 ml

Puhdistaa hellävaraisesti hennot ja normaalit hiukset
Höyhenenkevyt koostumus
Ei kuormita hiuksia
Antaa upeaa kiiltoa
Valmistelee hiukset seuraavalle BC-tuotteelle

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

BC Oil Miracle               
muotoiluvoide
•
•
•
•
•
•

Tekee hiuksista pehmeät ja taipuisat
Suojaa hiuksia föönin lämmöltä
Antaa tukea ja volyymia
Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
Antaa upeaa kiiltoa
Valmistelee hiukset seuraavalle BC-tuotteelle

kuivat ja hauraat hiukset

BC Oil Miracle Barbary Fig
Shampoo
•
•
•
•

200 ml
1000 ml

Puhdistaa hellävaraisesti kuivat ja karkeat hiukset
Höyhenenkevyt kuormittamaton koostumus
Antaa kiiltoa
Valmistelee hiukset seuraavalle BC-tuotteelle

BC Oil Miracle Barbary Fig
hoitosuihke
•
•
•
•
•

150 ml

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

BC Oil Miracle Barbary Fig
hoitoöljy
•
•
•
•
•

100 ml

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

BC Oil Miracle Barbary Fig
tehohoito

150 ml
500 ml

• 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

oil miracle - ruusuöljy
hiuksien ja hiuspohjan hoitoon

BC Rose Oil
Shampoo

200 ml
1000 ml

• Puhdistaa, kosteuttaa, ravitsee ja pehmentää hiuksia
sekä hiuspohjaa
• Pehmeät ja kiiltävät hiukset
100 ml
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BC Oil Miracle
kevyt silottava hoitoöljy
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Rose Oil
hoitoöljy
• Voidaan käyttää ennen pesua suojaamaan ja
kosteuttamaan hiuspohjaa
• Ravitsee ja rentouttaa hiuspohjaa
• Ainutlaatuinen herkullinen ruusun tuoksu

100 ml
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BC EXCELLIUM q10+
silverwhite-sarja

BC EXCELLIUM q10+
UUSI

tuuheuttava sarja

UUSI

Valkoisille ja harmaankirjaville hiuksille

200 ml
1000 ml

150 ml
750 ml

100 ml

100 ml

BC EXCELLIUM
SILVERWHITE SHAMPOO

BC Excellium
tuuheuttava Shampoo

•
•
•
•

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

Puhdistaa hellävaraisesti ja palauttaa hiusten nuorekkuuden
Hopeapigmentit neutraloivat lämpimiä sävyjä
A uttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
Jättää hiukset kiiltäviksi, elinvoimaisiksi ja liikkuviksi

BC EXCELLIUM
SILVERWHITE TEHOHOITO

•
•
•
•

BC EXCELLIUM
SILVERWHITE TERÄSSUIHKE

BC Excellium
Tuuheuttava muotovaahto

• Palauttaa harmaankirjavien hiusten nuorekkuuden ja
kirkastaa niiden väriä
• Neutraloi keltaisen sävyjä
• Antaa kiiltoa
• UV-suoja

• 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
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200 ml
1000 ml

200 ml

Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
Hoitaa hiuksia antaen samalla tuuheutta
Tekee hiuksista elinvoimaiset ja kiiltävät
Ylläpitää hiusväriä

200 ml

BC Excellium
SILVERWHITE HOPEASUIHKE

BC Excellium
SILVERWHITE MUOTOILUVOIDE
•
•
•
•
•

200 ml

BC Excellium
TUUHEUTTAVA HOITOSUIHKE

• 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 keltaisia sävyjä
• Antaa kiiltoa
• UV-suoja

150 ml

hennoille värjätyille hiuksille

BC Excellium
TUUHEUTTAVA HIUSVESI

100 ml

• 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 harmaantuneen hiuksen elinvoiman
Kirkastaa harmaan hiuksen sävyä
Hoitaa hiusta
A ntaa hallittavuutta karkeisiin hiuksiin
Antaa kiiltoa

BC Excellium
SILVERWHITE MUOTOVAAHTO
•
•
•
•
•

Palauttaa harmaantuneen hiuksen elinvoiman
Kirkastaa harmaan hiuksen sävyä
A uttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
N eutraloi kevyesti keltaisia sävyjä
Volyymia, hoitoa ja kiiltoa
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BC EXCELLIUM q10+
silottava sarja

UUSI

Paksuille ja värjätyille hiuksille
200 ml
1000ml

BC EXCELLIUM
silottava SHAMPOO
• Puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
• A uttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa, hoitaa ja vähentää
sähköisyyttä
• Vahvistaa hiuksia ja parantaa niiden elastisuutta
• Jättää hiukset elinvoimaisiksi, sileiksi ja kiiltäviksi
• Suojaa väriä haalistumiselta

150 ml
1000 ml

BC Excellium
Silottava hoitoaine
•
•
•
•
•
•

150 ml
750 ml

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

BC Excellium
SILOTTAVA TEHOHOITO
•P
 alauttaa karkeiden hiusten nuorekkuuden ja säilyttää
niiden värin
• A uttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
• Syvähoitaa hiuksia ja vähentää sähköisyyttä
• Selvittää hiukset ja parantaa niiden käsiteltävyyttä
• Hiukset ovat hoidetut, pehmeät ja täynnä elinvoimaa

100 ml

BC Excellium
SILOTTAVA MUOTOILUNESTE
• Palauttaa karkeiden hiusten nuorekkuuden ja
säilyttää niiden värin
• Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
• V ähentää sähköisyyttä
• Hiukset ovat pehmeät, kiiltävät ja täynnä elinvoimaa
• Suojaa föönin lämmöltä

30 ml

BC Excellium
KOSTEUTTAVA SEERUMI
•
•
•
•
•
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Palauttaa karkeiden hiusten nuorekkuuden
Auttaa aktivoimaan keratiinin tuotantoa
Helpottaa välittömästi hiuspohjan kuivuutta
Jättää miellyttävän raikkaan tunteen
Säilyttää hiuksen värin
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fibre force
200 ml
1000 ml

150 ml

150 ml

150 ml
750 ml

BC Fibre Force
Shampoo

BC SUN Protect
Shampoo

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Täyttää hiukset keratiinilla
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Vahvistaa hiuskuituja
Sulkee hiuksen pinnan täydellisesti
Antaa kiiltoa
Ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

BC SUN Protect
Tehohoito

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

BC Fibre Force
tehohoito
Täyttää hiukset keratiinilla
Vahvistaa Cell Membrane -yhdistelmää
Vahvistaa hiuskuituja
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Sulkee hiuksen pinnan
Antaa kiiltoa

150 ml

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

BC Sun Protect
hoitoöljy
•
•
•
•
•
•

100 ml
150 ml

Suojaa UV-säteiltä
Parantaa kammattavuutta
Kosteuttaa hiuksia
Suojaa hiusväriä haalistumiselta
Silottaa hiuksen pinnan
Antaa kiiltoa

BC Fibre Force
hoitoaine
Täyttää hiukset keratiinilla
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta
Vahvistaa hiuskuituja
Sulkee hiuksen pinnan täydellisesti
Antaa kiiltoa
Ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

100 ml
200 ml

Puhdistaa hiukset hellävaraisesti
Poistaa hiuksista suolan, hiekan ja kloorin jäämät
Tasapainottaa hiusten ja hiuspohjan kosteuden
Suojaa hiusväriä haalistumiselta
Suojaa hiuksia auringolta

BC SUN Protect
hoitosuihke

100 ml
150 ml

Suojaa UV-säteiltä
Suojaa hiuksia vapailta radikaaleilta
Ehkäisee hiusvärin haalistumista
Silottaa hiuksia
Antaa kullanhohtoista kiiltoa
Ei kuormita hennompiakaan hiuksia

BC FIBRE FORCE
vahvistavat tehotipat
•
•
•
•
•
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Puhdistaa hellävaraisesti vaurioituneet hiukset
Vahvistaa hiuskuituja
Suojaa hiuskuituja
Ei kuormita hennoimpiakaan hiuksia

BC Fibre Force
hoitosuihke

•
•
•
•
•
•

8x15 ml

sun

Lataa hiukset täyteen keratiinia
Vahvistaa soluja
Vahvistaa hiuskuituja
Parantaa hiuksen vastustuskykyä
Ehkäisee hiusten katkeilua käytettäessä yhdessä
muiden Fibre Force -tuotteiden kanssa
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scalp therapy

BC ammattituotteet
BC ammattituotteet

200 ml
1000 ml

BC Scalp therapy
sensitive soothe shampoo
• Puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan
• Ehkäisee hiuspohjan ärsyyntymistä
• Vahvistaa hiuspohjan luonnollista suojaa

200 ml
1000 ml

BC Scalp therapy
syväpuhdistava shampoo
• Puhdistaa hiukset ja hiuspohjan hellävaraisesti
• Poistaa tehokkaasti tuotejäämiä hiuksista
• Puhdistaa hiukset ja hiuspohjan
säilyttäen hiuspohjan ravinteet
• Valmistaa hiukset kemialliseen käsittelyyn

200 ml

BC Scalp therapy
Hilseshampoo
•
•
•
•

100 ml

Hellävaraisesti puhdistaa hiukset
Poistaa hilsettä hiuspohjasta
Ehkäisee hilseen muodostumista
Valmistaa hiuspohjan BC Scalp Therapy -hilsegeeliä varten

BC Scalp therapy
hilsegeeli
• Poistaa hilsettä hiuspohjasta
• Ehkäisee hilseen muodostumista
• Rauhoittaa hiuspohjaa

BC POWER SHOT
elinvoimaa antava tehoaine

UUSI

•
•
•
•
•

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

BC POWER SHOT
korjaava tehoaine

BC Scalp therapy
seerumi
•
•
•
•

Palauttaa hiuspohjan luonnollisen kosteustasapainon
Suojaa hiuspohjaa kemiallisilta käsittelyiltä
Vähentää välittömästi hiuspohjan kireyttä
Auttaa ehkäisemään punaisuutta, ärsytystä,
kutinaa ja hilseilyä
• Öljytön koostumus sopii kaikille hiuslaaduille

BC POWER SHOT
silottava tehoaine

400 ml
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BC POWER PROTECTOR
• Muodostaa hiuksen pinnalle suojaavan kalvon
• Suojaa hiuksia kemiallisten käsittelyiden, ulkoisten
haittatekijöiden, mekaanisten käsittelyiden ja lämpölaitteiden haitallisilta vaikutuksilta
• Ehkäisee hiusten sähköistymistä
• Säilyttää käsittelemättömien hiusten hyvän kunnon
jopa 10 pesun ajan
• Antaa täydellisen pohjan kemiallisille käsittelyille kuten 		
		 vaalennus, värjäys ja rakennekäsittely

12x10 ml

• Kesyttää pörröiset hiukset
• Lisää hiusten pehmeyttä käytettäessä yhdessä
BC Smooth Perfect -tuotteiden kanssa
• Antaa pehmeyttä ja ehkäisee hiusten pörrööntymistä 		
		 lisättäessä mihin tahansa BC-hoitokäsittelyyn

BC POWER SHOT 			
kiiltoa antava tehoaine

12x10 ml

•K
 orostaa 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
200 ml

•S
 ulkee hiuksen ja lukitsee hoitokäsittelyn vaikutukset
• Parantaa hiusten kammattavuutta suihkutettaessa
kuiviin hiuksiin
• Antaa kuiville hiuksille häikäisevää kiiltoa
• Höyhenenkevyt koostumus

express

BC EXPRESS SHOTkorjaava ampulli

BC ammattituotteet

12x10 ml

• Vahvistaa ja jälleenrakentaa hiuksia
• Tehostaa hiusten korjausta käytettäessä yhdessä
BC Repair Rescue -tuotteiden kanssa
• Antaa ravitsemusta lisättäessä mihin tahansa
BC-hoitokäsittelyyn

BC power sealer
30 ml

12x10 ml

•
•
•
•

8x10 ml

Nopeaa ja tehokasta hoitoa
Parantaa välittömästi hiusten kammattavuutta ja elastisuutta
Tekee hiuksista vahvemmat
Antaa kiiltoa

BC EXPRESS ShotVärin lukitseva ampulli

8x10 ml

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

47

M a de
To
CREA T E
sarja, lejä.
u
l
i
o
t
o
y
u
uva m ksilöllisiä ty otteet,
t
s
u
r
e
ihin p i ja luoda y kykyiset tu Trend
e
l
y
y
t
i
ta
jojas ja suoritus
a, er
v
a
r
o
raatio nään.
i
u
a
l
l
l
p
i
s
n
e
t
n
o
k
i
e
O S i S + v u l l a v o i t k o i n n o v a t i i v i s S i S + a n t a a re n d i t j o t ä
t
i
a
O
jonka on käsissäs tumuksilla. e huomisen
ll
s
Sinulla tuisilla koo arjoten sinu
a
t
ainutla ionin avulla
t
Collec
48

49

osis+
Muotoilu

MUOTOILU
Pohjustus:
75 ml

Undercoat
Pohjustusvoide
Täydellinen pohja kaikille hiustyyleille

P

Pohjustus

200 ml

P

Pohjustus

2

Keskivahva tuki

Upload
• Hoitotehoa ja tuuheuden tuntua
• Kevyttä volyymia
• Keskivahva tuki

HAIRBODY

Big Blast

Pohjustussuihke
Erittäin kevyt ja hoitava muotoilusuihke

Volyymigeeli
Kevyt geeli volyymia kaipaaviin tyyleihin

• Luonnollista tukea ja tuuheutta
• Höyhenenkevyttä hoitoa
• Vähentää sähköisyyttä

• Pitkäkestoista ja voimakasta volyymia
• Tyvikohotusta
• Voimakasta tukea

Grip

Blow & Go

Erittäin voimakas vaahto
Volyymia ja tukea vaativiin tyyleihin

Nopeuttaa ja helpottaa föönausta
Sileä ja pehmeä lopputulos

• Entistä voimakkaampaa tukea ja volyymia
• Tinkimätöntä muotoilua
• Vähentää hiusten sähköisyyttä

• Ylellistä pehmeyttä
• Entistä parempi tuki kampaukselle
• Suojaa hiuksia föönin kuumuudelta

200 ml

Volyymivoide
Kevyt voide volyymia kaipaaville hiuksille

• Täydellinen hiusten pinta
• Tasoittaa huokoisuuseroja
• Estää pörröisyyttä

Silotus:
200 ml

Volyymi:

2

Keskivahva tuki

200 ml

3

Voimakas tuki

200 ml

4

Erittäin voimakas tuki

kihara:
200 ml

Flatliner
Suoristus ja muotoilurautaseerumi
Suojaa hiusta kuumuuden aiheuttamilta vaurioilta

3

Voimakas tuki

150 ml

• Lämpösuoja jopa 230°C:een asti
• Ehkäisee murtumia hiuksissa
• Suojaa ilman kosteudelta

Tame Wild
Silottava voide
Kesyttää villit hiukset

3
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Voimakas tuki

• Suojaa pörröisyydeltä ja ilman kosteudelta jopa 7 päivää
• Silottaa hiusten pintaa
• Lämpösuoja jopa 220°C:een asti

Curl Honey

150 ml

Kiharavoide
Erottelevuutta karheille ja pörröisille kiharoille/laineille
• Ehjät, kimmoisat kiharat
• Luonnollista tukea karheille kiharoille
• Kesyttää ja estää pörröisyyttä

Bouncy Curls

2

Keskivahva tuki

200 ml

Kiharageeli
Voimakasta tukea hennoista keskipaksuille kiharoille hiuksille
• Voimakasta kiharan erottelukykyä ja kimmoisuutta
• Voimakasta tukea hennoille kiharoille hiuksille
• Hiukset tuntuvat pehmeiltä

3

Voimakas tuki
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osis+
rakenne

RAKENNE
10 g

1

Kevyt tuki

300 ml

Dust it

G.FORCE

Mattapuuteri
Voimakkaan mattaisiin ja karkeisiin lopputuloksiin

Voimakas geeli
Pitkäkestoista tukea

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

• Napakkaa tukea muotoiluun
• Kestävä tyyli
• Helppo pestä pois

Refresh DUst
Volyymia antava kuivashampoo
Kevyttä rakennetta ja tyylin freesausta shampoopesujen välillä

1

Kevyt tuki

250 ml

• Tyylin freesausta
• Kevyttä tukea ja erottelukykyä
• Hiukset pysyvät pidempään raikkaina

Volume Up
Tuuheuttava suihke
Välitöntä volyymia

2

Keskivahva tuki

200 ml

• Nopea tuuheutta ja rakennetta antava vaikutus
• Painotonta ja joustavaa tukea muotoiluun
• Luonnollista volyymia ja liikettä

Damped
Wet look pomada
Joustavaa tukea wet look -tyyleihin

2

Keskivahva tuki

100 ml

• Wet look -efekti
• Voimakasta kiiltoa
• Joustavaa muotoilua

mess up
Mattavaha
Mattaisiin ja pörröisiin viimeistelyihin

2

Keskivahva tuki

100 ml
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3

Voimakas tuki

• Mattainen lopputulos
• Kuivaa rakennetta
• Pörröinen ja karkea tyyli

whipped wax

150 ml

3

Voimakas tuki

85 ml

Vaahtovaha
Voimakasta tukea, hiusta latistamatta
• Voimakasta rakennetta ja erottelukykyä
• Joustavaa muotoilua
• Uskomattoman kevyt vaahtomainen rakenne

Flexwax

3

Voimakas tuki

85 ml

Erittäin voimakas voidemainen vaha
Uudelleenmuotoiltaviin tyyleihin
• Voimakasta rakennetta ja erottelukykyä
• Luonnollista kiiltoa
• Uudelleenmuotoiltavuutta

Mighty Matte

4

Erittäin voimakas tuki

85 ml

Erittäin voimakas mattavaha
Mattaisiin viimeistelyihin
• Erittäin voimakasta tukea
• Erittäin voimakas mattainen lopputulos
• Voimakasta rakennetta ja erottelukykyä

Play Tough

4

Erittäin voimakas tuki

150 ml

Erittäin voimakas vedenpitävä geeli		
Erittäin voimakkaaseen muotoiluun
• Erittäin voimakas tuki
• Vedenkestävää muotoilua
• Tahmaamaton koostumus

THRILL

Rock Hard

Kuituvaha
Joustavaa muotoilua

Erittäin voimakas liimamainen vaha
Äärimmäisiin tyyleihin ja kestäviin viimeistelyihin

• Taivuttele ja muokkaa
• Erottelua
• Voimakasta rakennetta ja tukea

• Erittäin voimakasta ja pitkäkestoista tukea
• Vaativimpiin tyyleihin ja voimakkaisiin muotoihin
• Liimamainen koostumus

4

Erittäin voimakas tuki

150 ml

4

Erittäin voimakas tuki
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osis+
viimeistely

50 ml

MAGIC
Kiiltoseerumi
Tekee hiuksista kiiltävät

1

Kevyt tuki

300 ml

• Säihkyvää kiiltoa
• Pehmeän silkkiset hiukset
• Ehkäisee hiusten pörrööntymistä

Sparkler
Kiiltosuihke
Kimaltelevaa kiiltoa

1

Kevyt tuki

300 ml
500 ml

• Upeaa kiiltoa hiuksiin
• Kevyt viimeistelytuote
• Auttaa selvittämään hiuksia

Elastic
Joustava hiuskiinne
Luonnollista tukea

1

Kevyt tuki

300 ml
500 ml

2

Keskivahva tuki

200 ml

• Luonnollista ja kevyttä tukea
• Muokattavaa ja kosketeltavaa viimeistelyä
• Harjautuu pois helposti

Freeze
Voimakas hiuskiinne
Kestävää tukea
• Välitöntä voimakasta tukea
• Pitkäkestoinen kiinnitys
• Nopeasti kuivuva koostumus

Freeze Pump
Pumppulakka voimakkaalla tuella
Voimakasta kiinnitystä

2

Keskivahva tuki

100 ml
300 ml
500 ml
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3

Voimakas tuki

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

SESSION
Erittäin voimakas hiuskiinne
Nopeasti kuivuva koostumus
• Erittäin voimakasta tukea kiinnitykseen
• Suojaa hiuksia ilmankosteudelta
• Tahmaamaton

55

osis+ SOFT GLAM
Pohjustussuihke

200 ml

Monikäyttöinen pohjustussuihke
• Ehkäisee hiusten sähköistymistä antaen rakennetta
ja kiiltoa
• Suojaa hiuksia föönin kuumuudelta ja UV-säteiltä
• Valmistelee hiukset seuraaville muotoilutuotteille

P

kiiltovaahto

Pohjustus

200 ml

Kevyt muotovaahto
• Antaa tuuhean ”push up” -efektin
• Antaa rakennetta, pitoa ja kaunista kiiltoa
kuormittamatta hiuksia
• Suojaa hiuksia UV-säteiltä

Kiharageeli

2
UUSI

Keskivahva tuki

150 ml

Beachlook - kiharat, ilman föönausta
• Pitoa ja eroteltavuutta kiharoille
• Heijastavat pigmentit antavat kiiltoa
• Auttaa suojaamaan hiuksia UV-säteiltä

2
suolaöljysuihke

UUSI

Keskivahva tuki

200 ml

Suolaöljy luonnolliseen ja huolettomaan lookiin
• Sisältää merisuolaa ja kookosöljyä
• Huoletonta tekstuuria sekä kiiltoa
• Auttaa suojaamaan hiuksia UV-säteiltä

2
silottava eliksiiri
Kiiltoa antava eliksiiri ehkäisee hiusten pörrööntymistä
• Silottaa ja antaa kiiltoa
• Kuiviin hiuksiin lisätessä antaa sileyttä ja lisäkontrollia

56

Osis +
Soft Glam

Ensimmäinen naisille
suunnattu muotoilutuotesarja, nestemäisillä
mineraaleilla - suorituskykyä,
luonnollista liikettä ja upeaa
kiiltoa.

Voimakas kiiltokiinne
Voimakkaan pidon antava hiuskiinne
• Kuivaa kiinnitystä
• Samettisen tuntuiset hiukset
• Ylellisen hehkuvat hiukset

Keskivahva tuki

75 ml

1

Kevyt tuki

200 ml

3

Voimakas tuki
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osis+ session label
suolasuihke

200 ml

Huolettomiin ja rentoihin tyyleihin
• Tuuheutta ja rakennetta
• Paksumman tuntuiset hiukset
• Mattainen lopputulos

MUOTOILUVOIDE

150 ml

Silkkistä kiiltoa
•
•
•
•

Pehmeät ja kiiltävät hiukset
Todella sileään viimeistelyyn
Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
Ei tee hiuksia rasvaisiksi

MUOVAILUVAHA

75 ml

Luonnollista mattaista rakennetta
• Rakennetta ja erottelua
• Vahvaa, uudelleenmuotoiltavaa pitoa
• Ei kuormita hiuksia

JOUSTAVA PUUTERI

10 g

Joustavaa volyymia
• Pehmeää mattaisuutta
• Peseytyy helposti pois hiuksista
• Uudelleenmuotoiltavaa pitoa

Suihkutettava tyvivaahto

200 ml

Suihkutettavaa tuuheutta
• Välitöntä kohotusta ja tukea tyveen
• Kiiltoa
• Tukitasoa voi säädellä tuotetta kerrostamalla

volyymineste

150 ml

Ylellistä volyymia ja samettisen tuntuiset hiukset
• Runsasta volyymia
• Kosteuttaa hiuksia
• Samettinen viimeistely

JOUSTAVA HIUSkiinne

300 ml
500 ml

Pitkäkestoista joustavaa tukea
• Kuivuu hetkessä
• Säilyttää kampauksen muodon vielä harjauksen jälkeenkin
• Helppo harjata pois hiuksista

VOIMAKAS HIUSKIINNE

300 ml
500 ml

Pitkäkestoista voimakasta tukea
• Luonnollisen tuntuiset hiukset
• Helppo harjata pois hiuksista
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Muut

60
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silhouette
erittäin voimakasta tukea
300 ml
500 ml
750 ml

200 ml
500 ml

Joustavaa tukea

Erittäin voimakas hiuskiinne
Voimakasta tukea säilyttäen hiusten upean kiillon ja
elinvoiman
• P itkäkestoista, näkymätöntä ja voimakasta tukea
kuormittamatta hiuksia
• Kuivuu nopeasti eikä tahmaa
• Harjautuu helposti pois

Erittäin voimakas muotovaahto
Voimakasta tukea säilyttäen hiusten upean kiillon ja
elinvoiman
• M aksimaalista volyymia ja pitkäkestoista, näkymätöntä
tukea kuormittamatta hiuksia
• Harjautuu helposti pois

200 ml
1000 ml

Super Hold Pumpspray
Voimakasta tukea säilyttäen hiusten upean kiillon ja
elinvoiman
• P itkäkestoista, näkymätöntä ja voimakasta tukea
kuomittamatta hiuksia
• Nopeasti kuivuva koostumus
• Harjautuu helposti pois

200 ml

Erittäin voimakas kampausneste
Erittäin voimakasta pitoa säilyttäen hiusten loistavan kiillon,
kimmoisuuden ja elinvoiman
•P
 itkäkestoista, näkymätöntä ja voimakasta tukea
kuormittamatta hiuksia
• Ei tahmaa eikä kerry hiuksiin

250 ml

Joustava hiuskiinne
Antaa joustavaa tukea
•
•
•
•
•
•

300 ml
500 ml
750 ml

Pitkäkestoista, näkymätöntä tukea
Joustavaa volyymia
Ei kuormita hiusta
Todella kiiltävä viimeistely
Nopeasti kuivuva koostumus
Harjautuu helposti pois

Joustava muotovaahto

200 ml
500 ml

Joustavaa tukea
• Pitkäkestoista, näkymätöntä ja joustavaa tukea
• Ei kuormita hiusta
• Kiiltävä lopputulos
• Harjautuu helposti pois

Joustava kampausneste

200 ml

Antaa joustavaa volyymia ja kimmoisuutta
samalla hoitaen hiuksia
• Pitkäkestoista, näkymätöntä ja joustavaa tukea
• Ei kuormita hiusta
• Kiiltävä lopputulos
• Harjautuu helposti pois

Joustava Pumppulakka

200 ml

Joustavaa tukea ja upeaa kiiltoa
• Suutin mahdollistaa tarkan annostelun
• Pitkäkestoinen, näkymätön ja joustava tuki
• Ei kuormita hiusta

värjätyille hiuksille

Erittäin voimakas Geeli
Luonnollista kiiltoa ja vahvaa rakennetta
• Kuivuu nopeasti ja on helppo harjata pois
• Ei kerry hiuksiin

Hiuskiinne
värjätyi lle hiuksille

300 ml
500 ml
750 ml

Antaa peilimäistä kiiltoa ja voimakasta tukea
• Korostaa värin loistoa
• Sisältää väriä suojaavan UV-filtterin
• Säännöllinen käyttö ehkäisee värin haalistumista
• Kuivuu nopeasti ja säilyttää kampauksen muodon
• Harjautuu helposti pois

muotovaahto
värjätyille hiuksille
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Antaa peilimäistä kiiltoa ja voimakasta tukea
• Korostaa värin loistoa
• Sisältää väriä suojaavan UV-filtterin
• Ei tahmaa hiuksia
• Harjautuu helposti eikä jätä tuotejäämiä

200 ml
500 ml

63

supreme keratin
500 ml

500 ml

natural styling

Deep clarifying shampoo

Esihoitoaine + Repair & Protect

• Puhdistaa ja poistaa tuotejäämät
• Avaa hiussuomut ja valmistaa hiukset INSTANT KERATIN
		 INFUSION -käsittelyyn

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.
• Sisältää hydrolysoitua keratiinia ja kollageenia
• Korjaa erittäin käsiteltyjä ja raidoitettuja hiuksia
suojaten näitä alueita hiuksissa
• Tasoittaa hiusten huokoisuuseroja
• Pehmentää hiusrakennetta

200 ml

instant keratin infusion
•H
 ydro-keratin -yhdistelmä syväkorjaa ja silottaa hiukset
• Se muokkaa jokaisesta hiuksesta vahvan, taipuisan,
kiiltävän ja terveen näköisen

Natural Styling
CLASSIC (0-2)

1000 ml

Tuote sisältää kosteuttavan Hydrowave-teknologian ja
hydrolysoidun keratiinin yhdistelmän. Kiharoista ja laineista
tulee kauniit, jotka kestävät jopa 12 viikkoa.
• Selkeisiin ja pitkäkestoisiin lopputuloksiin
• Sisältää hydrolysoitua keratiinia

300 ml
500 ml

smooth extending shampoo
• Tukee INSTANT KERATIN INFUSION -vaikutusta
• Ravitsee ja kosteuttaa hiuksia tehden niistä sileät ja
terveen kiiltävät

Natural Styling
Glamour WAVE (0-3)

80 ml

Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän ainutlaatuisia
hydrolysoitua silkkiproteiinia ja kosteuttavan Hydrowaveteknologian. Silkinpehmeät kiharat ja laineet, jotka kestävät
hiuksissa noin 12 viikkoa.
• Hoitavampi koostumus ja silkkinen lopputulos
• Sisältää silkkiproteiinia

250 ml
500 ml

smooth conditioning
gloss mask
• Tukee INSTANT KERATIN INFUSION -vaikutusta
• Kosteuttaa, silottaa, pehmittää ja kiillottaa hiusta

75 ml

boost shine drops
•
•
•
•
•

Sisältää Arganöljyä
Höyhenenkevyt öljy
Kiillottaa hiukset
Silottaa ja ehkäisee hiusten pörrööntymistä
Pehmeät ja silkkiset hiukset

Natural Styling Creative

50 ml
500 ml

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

Natural styling Neutraliser
kiinniteaine

1000 ml

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

Natural styling Neutraliser +
hoitokiinnite
64

• Hoitavampi kiinnite, joka kiinnittää hiuksen uuteen muotoon
• Upea lopputulos jopa huonokuntoisissa hiuksissa

1000 ml
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strait therary
Suoristuskäsittely, joka yhdistää ammattitaidon ja korkealaatuiset tuotteet.
Lopputuloksena silkin sileät, kiiltävät ja pitkäkestoiset suorat hiukset,
joita on helppo muotoilla!

200 ml

strait therapy
esihoitoaine

Schwarzkopf Professional
Keskittäjäasiakkaan etu -10 %

TARVIKKEET
-10%

TILLBEHÖR

Saat kaikki tarvikkeemme
Schwarzkopf Professionalin keskittäjäasiakkaana aina 10 % edullisemmin!
Ei koske pienkalusteita.

• Esihoitoainesuihke
• Tasoittaa huokoisuuseroja
• Tasainen lopputulos

300 ml

strait therapy
suoristusvoide
• Sisältää silkkiproteiiniyhdisteen
• Kolme eri voimakkuutta:
  • 0: Vaikeasti suoristuvat, erittäin kiharat hiukset
  • 1: Normaalit hiukset
  • 2: Värjätyt hiukset

1000 ml

strait therapy
kiinniteaine
• Kiinnittää hiukset uuteen suoraan muotoonsa

500 ml

strait therapy
tehohoito
•
•
•
•

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

Schwarzkopf Professional
Preferenskunder får –10 %
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Du som är preferenskund hos
Schwarzkopf Professional får alla
våra tillbehör 10 % billigare!
Gäller ej mindre inredningsartiklar.

-10%
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