
AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA

YLELLISTÄ 
HOITOA





BC OIL  
MIRACLE

kaikille hiustyypeille
Soveltuu

Halutessamme poikkeuksellista kiiltoa  
ja hallittavuutta sekä pehmeät ja ilmavat 
hiukset, valitsemme kallisarvoiset  
öljysekoitukset. Uudistunut BC Oil Miracle 
asettaa uusia virstanpylväitä öljytuotteisiin. 
Kevyet, silikonittomat yhdisteet sekä  
räätälöidyt tuotteet sopivat niin hennoille 
kuin paksuillekin hiuksille.

BC Oil Miracle pitää lupauksensa.  
Tehokkaat öljyt antavat kaikille  
hiustyypeille häikäisevän ja  
terveennäköisen kiillon, kaikki tämä  
yhdistyy BC Oil Miraclen kevyissä  
koostumuksissa.

Hoitavien öljyjen käyttö on yksi  
suurimmista 2000-luvun hiustenhoidon 
trendeistä, jotka ovat muokanneet  
tapaamme hoitaa hiuksia. 

ÖLJYJEN VALLANKUMOUS



Räätälöi täydellinen BC OIL MIRACLE hoitokokemus  
asiakkaallesi. Hemmottele asiakasta ylellisellä 
kokemuksella, joka kietoo hiukset painottoman 
tuntuiseen kiiltoon, suortuva suortuvalta.

Suosittele BC OIL MIRACLE -hoitosarjaa myös 
kotikäyttöön, jotta asiakkaasi voi jatkaa ylellistä  
ja ravitsevaa hoitoa kotonakin. Kerro hennoille 
hiuksille suunnatuista tuotteista, joilla saavutetaan  
elastiset ja upeasti kiiltävät hiukset. Paksummille 
hiuksille tarkoitetuilla intensiivisemmillä tuotteilla 
kesytetään, pehmennetään ja annetaan kiiltoa  
pörröisille hiuksille.

Asiakkaasi hiukset ovat hyvässä tai erittäin  
hyvässä kunnossa. Ne eivät ole liian huokoiset 
tai vahingoittuneet, vaan ne tarvitsevat kiiltoa ja 
kontrollia ilman että hiukset latistuvat. 

Asiakkaasi sanoo haluavansa lisää kiiltoa ja notkeutta  
hiuksiinsa. Hän rakastaa lempeitä kosmeettisia tuotteita,  
mutta monet niistä ovat hänelle liian runsaita 
ja painavia, sekä yksinomaan valmistettu paksuille 
ja karkeille hiuksille, joita hänellä ei ole. Liian raskaat 
tuotteet latistavat hiuksia ja vähentävät volyymia. 

KOE

KÄYTÄKATSO

KUUNTELE

Näin se toimii

TÄYDELLINEN HOITO

HOITOKÄSITTELYT



PEILIMÄINEN PAINOTON KIILTO 
USKOMATON SUORITUSKYKY 

Innovatiivinen öljy hiustenhoidossa:

OIL MIRACLE -ÖLJYT NORMAALIT ÖLJYT

Marulaöljy: uutetaan Marulasta, 
Afrikan hedelmäpuun ytimestä 
saatavista pähkinöistä. Ne ovat 
antioksidantti-rikkaita pähkinöitä, 
sisältäen runsaasti öljyhappoa 
ja C-vitamiinia, joka ravitsee, 
kosteuttaa, suojaa ja parantaa 
kimmoisuutta jopa kuivimmissa 
hiuksissa. 

Kaktusviikunaöljy: tällä öljyllä on 
kyky kosteuttaa intensiivisesti. 
Se on tunnettu vitamiinien ja 
antioksidanttien lähde, joka suojaa 
hiuksia vapailta radikaaleilta. Sen 
sanotaan olevan tehokkaampi, kuin 
muut tunnetut kasviperäiset öljyt, joita 
käytetään kosmetiikkateollisuudessa.

Ruusuöljy: yhdiste sisältää Rosa  
Canina -hedelmäöljyä ja Rosa 
Damascena -kukkaisöljyä, jotka ovat 
hyvin tunnettuja antioksidanttien ja 
vitamiinien lähteitä. Vitamiinit auttavat 
torjumaan vapaita radikaaleja, joista 
hiusten karheus sekä kiillottomuus 
johtuvat.  Rasvamaiset ainesosat 
täydentävät hiuksen luonnollista lipidi 
suojaa, jonka tuloksena on taipuisat ja 
silkkisen tuntuiset hiukset.

Arganöljy: uutetaan Argan puun 
siemenistä, joilla on korkeita anti-
oksidatiivisia ominaisuuksia. Tämä 
ominaisuus torjuu vapaita radikaaleja 
ja sen poikkeuksellisen korkea 
tyydyttömättömien rasvahappojen 
määrä tukee ja virkistää  
hiuksen luonnollista lipidi suojaa. 
Lopputuloksena on vahvemmat, 
kiiltävämmät ja sileämmät hiukset, 
jotka tuntuvat pehmeiltä, notkeilta, 
silkkisiltä sekä luonnollisilta.

Ihmeitä tekevät ainesosat:

TEKNOLOGIA

AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA TEKNOLOGIA



OIL MIRACLE

UUTUUS

MuotoiluunHiuksiin jätettävä
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Lisätietoja: 
Hoitotaso 2 
pH ei mitattavissa

Kuinka käyttää: 
Vie pyyhekuiviin hiuksiin pieni määrä 
tuotetta, kämmenten kautta. Levitä 
tuotetta pituuksiin ja latvoihin. Jätä 
hiuksiin ja muotoile haluamallasi tavalla. 
Voidaan käyttää myös uudelleen 
kuiviin hiuksiin. Soveltuu jokapäiväiseen 
käyttöön.

Kuinka se toimii: 
Tässä geeliöljyssä yhdistyvät argan-,  
Marula-, kaktusviikuna- ja ruusuöljyjen 
sekä lisättyjen keratiinihydrolysaattien  
ja kationisten hoitoainesosien hyödyt. 
Mineraali hiukkaset ja silkkisen kalvon 
muodostavat polymeerit viimeistelevät 
tyylin.

Mikä se on: 
Hiuksiin jätettävä kevytrakenteinen ja erottelukykyinen 
öljytuote, joka tarjoaa sileän ja luonnollisen silkkisen 
tunteen.

Koe, mitä se tekee:
■■ Tarjoaa kevyttä hoitoa ja hallittavuutta
■■ Ehkäisee hiusten sähköistymistä
■■ Antaa silkkisen kevyen kosketuksen
■■ Antaa peilimäistä kiiltoa

Kuuntele & Katso: 
Hiukset voivat olla elottomat ja tuntua karkeilta  
niitä koskettaessa. Hiukset kaipaavat viimeisen  
silauksen, hallittavuutta ja kevyttä kontrollia.

BC OIL MIRACLE  
ÖLJYGEELI

TÄHTITUOTE



OIL MIRACLEKAMPAAMOJEN  
SUOSIKKI

Huuhdeltava

Lisätietoja: 
Hoitotaso 2  
pH ei mitattavissa

Kuinka käyttää: 
Laita lämmittävä hoito kuumaan veteen (40-50°C)  
ja odota muutama minuutti, että öljy lämpeää.  
Kastele hiukset. Levitä hellästi hieroen märkiin  
hiuksiin. Kampaa hiukset ja pese välittömästi pois  
(ei vaikutusaikaa). Pese hiukset BC Oil Miracle  
shampoolla, joka vastaa kyseistä hiustyyppiä.  

Kuinka se toimii:  
Erittäin ravinteikas arganöljy  
lämpöominaisuuksineen sopii  
vahingoittuneille alueille hiuksissa.  
Ylimääräinen tuote peseytyy pois  
shampoota käytettäessä. Hiukseen jää vain 
sen verran kuin se tarvitsee tuotetta.

Mikä se on: 
Ylellinen, silikoniton lämpöhoito,  
joka sisältää kallisarvoista arganöljyä 
ja on tarkoitettu käytettäväksi ennen 
hiusten pesemistä shampoolla.

Koe, mitä se tekee:
■■ Kaikille hiustyypeille
■■  Tarjoaa ainutlaatuisen lämmittävän tun-
teen ja hemmottelevan  
kampaamokokemuksen.  
■■ Ylellistä hoitoa
■■  Tasoittaa hiusten pintaa ja helpottaa 
hallittavuutta

Kuuntele & katso: 
Kaikki hiustyypit, jotka tarvitsevat hoitoa, 
pehmeyttä ja parempaa hallittavuutta.

BC OIL MIRACLE  
LÄMPÖNAAMIO

AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA
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Jos hiukset tarvitsevat räätälöityä hoitoa, Oil Miraclea voidaan yhdistää muihin sarjoihimme, esim. Color Freeze, Moisture Kick.

Asiantuntijan näkemys:

Lisätietoja: 
Hoitotaso 4 
pH 3.0 - 4.0

Lisätietoja: 
Hoitotaso 3 
pH 3.0 - 4.0

Lisätietoja: 
Hoitotaso 2 
pH 4.5 - 5.0

2 minuuttia Huuhdeltava 5 - 10 minuuttia Huuhdeltava1 - 2 minuuttiaHiero Huuhdeltava

Kuinka se toimii: 
Intensiivisesti ravitseva yhdiste  
sisältää suuren määrän kationaktiivisia 
ainesosia, jotka rakennepaikkaavat  
vaurioita. Se toimii luomalla ionisia 
sidoksia hiuksen pintaan auttaen 
palauttamaan ehjän ja terveennäköisen 
hiuspinnan. Kullanhohtoiset hiukkaset 
takaavat kiiltävän lopputuloksen.

Kuinka se toimii: 
Täyteläinen yhdiste sisältää  
kationaktiivisia - positiivisesti  
varautuneita aineosia - jotka  
rakennepaikkaavat vaurioita  
luomalla ionisia sidoksia hiuksen  
pintaan. Nämä auttavat palauttamaan 
ehjän ja terveennäköisen hiuksen 
pinnan. Kullanhohtoiset hiukkaset 
takaavat kiiltävän lopputuloksen.

Kuinka käyttää: 
Levitä huolella pyyhekuivien hiusten 
pituuksiin ja latvoihin. Kampaa hiukset, 
jotta aine levittyy tasaisesti. Anna 
vaikuttaa 5-10 minuuttia ja huuhtele 
huolellisesti. Seuraa annettuja BC-
hoitokäsittelyn ohjeita. Käytä kerran  
tai kaksi viikossa.

Kuinka sitä käytetään: 
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin 
ja latvoihin. Levitä huolella. Kampaa 
hiukset, jotta aine levittyy tasaisesti. 
Anna vaikuttaa 2 minuuttia. Huuhtele 
huolellisesti. Seuraa annettuja BC-
hoitokäsittelyn ohjeita. Päivittäiseen 
käyttöön.

Kuinka sitä käytetään: 
Levitä kosteisiin hiuksiin. Hiero  
ja anna vaikuttaa 1-2 minuuttia.  
Huuhtele huolellisesti. Seuraa  
annettuja BC-hoitokäsittelyn  
ohjeita. Soveltuu jokapäiväiseen 
käyttöön. 

Kuinka se toimii:  
Tämä kristallinkirkas shampoo  
sisältää Micro Oil Infusion-  
teknologian, jonka ansiosta öljy  
levittyy hiukseen tasaisesti eikä tee 
hiusta raskaaksi. Teknologia vie öljyä 
vain sinne, missä sitä tarvitaan,  
kuten huokoisiin kohtiin hiuksissa  
tasoittamaan karheutta. Näin  
varmistetaan hiusten pehmeys  
ja upea kiilto.

Koe, mitä se tekee:
■■ Syväkosteuttaa ja hoitaa hiuksia.
■■ Jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi.
■■  Selvittää hiuksia, parantaa  
kammattavuutta ja käsiteltävyyttä.
■■ Vahvat ja elastiset hiukset.
■■ Sulkee hiuksen pintaa.
■■ Antaa upeaa kiiltoa.

Koe, mitä se tekee:
■■ Syvähoitaa hiuksia.
■■ Jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi.
■■  Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta.
■■  Parantaa hiusten taipuisuutta ja antaa elinvoimaa.
■■  Ehkäisee hiusten pörröisyyttä ja sähköisyyttä.
■■ Sulkee hiuksen pinnan
■■ Antaa upeaa kiiltoa.
■■ Silikoniton koostumus.
■■ Ei latista hiuksia.

Koe, mitä se tekee:
■■ Puhdistaa hiukset hellävaraisesti.
■■ Kevyt koostumus.
■■ Silottaa hiusten pintaa ja lisää kiiltoa.

Kuuntele & Katso: 
Hiukset ovat kuivat, huokoiset ja  
kiillottomat. ja näyttävät elottomilta.

Kuuntele & Katso: 
Normaaleista paksuille hiuksille, jotka 
ovat kiillottomat ja kuivat tai kemiallisesti 
käsitellyt, mutta eivät ole ylikäsitellyt.

Kuuntele & Katso: 
Normaaleista paksuille hiuksille, jotka 
tarvitsevat kiiltoa mutta eivät ole 
pahasti vaurioituneet.

Mikä se on: 
Hemmotteleva tehohoito kaikille 
hiustyypeille.

Mikä se on: 
Hoitoaine normaaleista paksuille 
hiuksille.

Mikä se on: 
Hellävarainen shampoo, joka  
sisältää kevyttä arganöljyä, jolla 
saavutetaan hellä hoitavuus ja käsin 
kosketeltava pehmeys.

BC OIL MIRACLE 
TEHOHOITO

BC OIL MIRACLE 
HOITOAINE

BC OIL MIRACLE 
ÖLJYSHAMPOO

ARGANÖLJY



OIL MIRACLE

Lisätietoja: 
Hoitotaso 1 
pH ei mitattavissa

MuotoileHiuksiin jätettävä

Kuinka käyttää: 
Suihkuta pyyhekuivien hiusten latvoihin. 
Kampaa hiukset. Hiuksiin jätettävä.  
Halutessasi lisäpehmeyttä ja sähköisyyden 
estämiseksi, suihkuta pieni määrä tuotetta 
kuiviin hiuksiin föönauksen jälkeen. Soveltuu 
päivittäiseen käyttöön.

Kuinka se toimii: 
Ravitseva yhdiste kallisarvoisella  
arganöljyllä ravitsee  
hiuksia intensiivisesti jättäen ne 
sileiksi ja taipuisiksi. Kuivan ja  
hienojakoisen suihkeen ansiosta tuote 
levittyy tasaisesti hiukseen. 

Koe, mitä se tekee:
■■ Ravitsee hiusta
■■ Silottaa painottomasti
■■  Selvittää takkuja & parantaa  
kammattavuutta
■■ Nopeuttaa hiusten föönaamista
■■ Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
■■ Suojaa hiuksia ilman kosteudelta
■■ Antaa upeaa kiiltoa
■■ Ei ylikuormita karkeita hiuksia.

Kuuntele & Katso: 
Hiukset ovat karkeat tai paksut  
ja tarvitsevat lisäpehmeyttä ja ripauksen 
kiiltoa.

Mikä se on:  
Silikoniton kuivaöljy paksuille hiuksille. Tarjoaa 
vaurioituneille ja karkeille hiuksille äärimmäistä 
hoitoa ja painotonta kiiltoa.

BC OIL MIRACLE  
KUIVAÖLJYSUIHKE

Lisätietoja: 
Hoitotaso 2 
pH ei mitattavissa

MuotoileHiuksiin jätettävä

Kuinka se toimii: 
Vahvistava yhdiste kallisarvoisella  
arganöljyllä vahvistaa hiuksia sekä 
lisää kiiltoa ja notkeutta.

Koe, mitä se tekee:
■■ Ravitsee ja vahvistaa hiuksia
■■ Silottaa ja pehmentää
■■  Selvittää hiukset ja parantaa  
kammattavuutta
■■ Nopeuttaa hiusten föönaamista
■■ Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
■■ Suojaa hiuksia ilman kosteudelta
■■ Antaa upeaa kiiltoa

Kuuntele & Katso: 
Hiukset ovat laadultaan normaalit tai 
paksut ja tarvitsevat lisäpehmeyttä ja 
ripauksen kiiltoa.

Kuinka käyttää: 
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin 
sekä latvoihin ja kampaa läpi. Hiuksiin 
jätettävä. Halutessasi lisäpehmeyttä  
tai sähköisyyden poistoa, lisää pieni 
määrä tuotetta kuiviin hiuksiin.  
Soveltuu päivittäiseen käyttöön.

Mikä se on: 
Runsas hoitoöljy-yhdiste paksuille  
ja vahvoille hiuslaaduille.

BC OIL MIRACLE  
SILOTTAVA 
HOITOÖLJY

ARGANÖLJY

AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA



OIL MIRACLE

UUTUUS

Lisätietoja: 
Hoitoaste 2 
Ph 4.0 - 5.0

Lisätietoja: 
Hoitoaste 2 
pH 4.5 - 5.0

Hiero Huuhtele 1-2 minuuttia Hiuksiin jätettävä

Kuinka käyttää: 
Ravista hyvin. Suihkuta pyyhekuivien  
hiusten pituuksiin ja latvoihin. Kampaa  
läpi ja jätä hiuksiin. Seuraa ohjeita  
noudattaaksesi BC:n hoito-ohjelmaa.  
Soveltuu jokapäiväiseen käyttöön. 

Kuinka se toimii: 
Kevyessä hiuksiin jätettävässä  
suihkeessa yhdistyy pantenoli ja glyseriini, 
jotka tasapainottavat tehokkaasti hiusten 
kosteustasapainoa. Kevyt ja helposti 
haihtuva Trisiloxane-silikoniöljy varmistaa 
arganöljyn levittymisen  
tasaisesti hiukseen.

Koe, mitä se tekee:
■■ Ravitsee hiuksia välittömästi
■■ Jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi
■■  Selvittää takkuja & parantaa välittömästi 
kammattavuutta
■■  Parantaa kimmoisuutta & eloisuutta sekä 
ehkäisee pörröisyyttä & sähköisyyttä
■■ Sulkee hiuksen pintaa
■■ Antaa upeaa kiiltoa
■■ Ei kuormita hiuksia

Kuuntele ja katso: 
Hennoista normaaleille tai paksuille  
hiuksille, jotka ovat hieman huokoiset ja 
kiillottomat, mutta eivät ole ylikäsitellyt.

Kuinka käyttää: 
Levitä kosteille hiuksille. Hiero ja anna 
vaikuttaa 1-2 minuuttia. Huuhtele  
huolellisesti. Seuraa ohjeita  
noudattaaksesi BC:n hoito-ohjelmaa.  
Soveltuu jokapäiväiseen käyttöön. 

Kuinka se toimii: 
Tämä kristallinkirkas shampoo sisältää 
edistyneen Mikro Oil -teknologian, joka 
mahdollistaa öljyn levittymisen tasaisesti 
hiukseen tekemättä niitä raskaiksi. Se 
vie öljyä vain sinne, missä sitä tarvitaan 
täyttäen huokoisia kohtia hiuksissa ja 
pehmentämällä karheutta ilman, että 
hiukset latistuvat. Näin varmistuu pehmeys 
ja tasainen kiilto.

Koe, mitä se tekee:
■■  Puhdistaa hellävaraisesti hennot  
hiustyypit
■■ Kevyt kuormittamaton yhdistelmä
■■ Pehmentää hiuspohjaa ja lisää kiiltoa

Kuuntele ja katso: 
Hennoista normaaleille hiuksille, jotka 
tarvitsevat kiiltoa, mutta eivät ole pahasti 
vaurioituneet

Mikä se on: 
Hellävaraisesti hoitava hiuksiin  
jätettävä hoitosuihke, joka sopii kaikille 
hiuslaaduille.

BC OIL MIRACLE 
HOITOSUIHKE

MARULA-ÖLJY
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Mikä se on: 
Kevyttä Marula-öljyä sisältävä  
hellävarainen shampoo, joka takaa  
hienovaraisen hoidon ja  
käsinkosketeltavan pehmeyden.

BC OIL MIRACLE 
KEVYT ÖLJYSHAMPOO



OIL MIRACLE

Lisätietoja: 
Hoitoaste 1 
pH ei mitattavissa

MuotoiluunHiuksiin jätettävä

Kuinka käyttää sitä: 
Suihkuta pyyhekuiviin hiuksiin, pituuksista 
latvoihin. Älä pese pois. Lisäpehmeydeksi 
ja karheuden estämiseksi, suihkuta pieni 
määrä föönauksen jälkeen. Soveltuu  
jokapäiväiseen käyttöön. 

Kokeile, kuinka se toimii: 
Yhdistelmä, joka sisältää Marula-öljyä  
ravitsee hiuksia intensiivisesti jättäen ne 
pehmeiksi ja sileiksi. Kuiva ja hienojakoinen 
suihke haihtuu hiuksen pinnalta, jättäen  
ne kevyeksi.

Koe, mitä se tekee:
■■ Ravitsee hiuksia
■■ Silottaa kevyesti
■■  Selvittää takkuja & parantaa kammattavuutta
■■ Nopeuttaa hiusten föönaamista
■■ Ehkäisee hiusten pörrööntymistä
■■ Suojaa hiuksia ilman kosteudelta
■■ Antaa upeaa kiiltoa
■■ Ei kuormita hiuksia

Kuuntele ja katso: 
Hennot ja kiillottomat hiukset, jotka  
tarvitsevat kevyttä hoitoa ja kiiltoa.

Mikä se on: 
Silikoniton ja kevyt kuivaöljysuihke hennoille 
hiuksille. Hienon suihkeen ansiosta tuote levittyy 
tasaisesti hiukseen. Antaa kevyttä hoitoa ja 
painotonta kiiltoa. Sopii hennoille hiuksille.

BC OIL MIRACLE 
KEVYT KUIVAÖLJYSUIHKE

MARULA-ÖLJY

AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA

Mikä se on: 
Kevyt viimeistelyöljy, joka sopii  
hennoimmillekin hiustyypeille.

BC OIL MIRACLE 
KEVYT SILOTTAVA HOITOÖLJY

Kuinka käyttää sitä: 
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin  
ja latvoihin. Kampaa hiukset läpi, äläkä 
huuhtele. Lisäpehmeydeksi ja karheuden 
estämiseksi, lisää pieni määrä  
föönauksen jälkeen. Soveltuu  
jokapäiväiseen käyttöön. 

Kokeile, kuinka se toimii; 
Intensiivisesti ravitseva yhdistelmä  
arvokkaalla Marula-öljyllä ravitsee  
intensiivisesti hiuksia, jättäen ne pehmeiksi 
ja sileiksi. Kevyt ja helposti  
haihtuva Trisiloxane-aine jättää hiukset 
ilmaviksi.

Koe, mitä se tekee:
■■ Ravitsee hiuksia
■■ Silottaa kevyesti
■■  Selvittää takkuja & parantaa  
kammattavuutta
■■ Nopeuttaa hiusten föönaamista
■■ Antaa kontrollia & pörröisyyden estoa
■■ Suojaa hiuksia ilman kosteudelta
■■ Antaa upeaa kiiltoa
■■ Ei kuormita edes hentoja hiuksia

Kuuntele ja katso: 
Hennoista normaaleille tai paksuille hiuksille, 
jotka tarvitsevat pehmeyttä ja kiiltoa. 

Lisätietoja: 
Hoitoaste 1  
pH ei mitattavissa

MuotoiluunHiuksiin jätettävä
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Lisätietoja: 
Hoitoaste 3.5 
pH 3.0 - 3.5

Lisätietoja: 
Hoitoaste 2 
pH 4.5 - 5.0

Hiero Huuhtele 1-2 min Hiuksiin jätettävä

Mikä se on: 
Silottava ja hiuksia selvittävä hoitosuihke, joka  
soveltuu normaaleista paksuille hiuksille. Kuiville, 
vahingoittuneille ja takkuuntuville hiuslaaduille. 

Kuinka käyttää sitä: 
Suihkuta pyyhekuivien hiusten pituuksiin  
ja latvoihin. Kampaa hiukset. Hiuksiin  
jätettävä. Seuraa BC-hoitokäsittelyn  
vaiheita. Soveltuu jokapäiväiseen käyttöön.

Koe, kuinka se toimii: 
Hiuksiin jätettävä yhdistelmä sisältää 
kaktusviikunaöljyä, aprikoosin siemenöljyä, 
silikoniöljyä, hydrosoitua keratiinia  
ja pantenolia. Yhdistelmä kosteuttaa ja  
tasapainottaa hiusten kosteuspitoisuutta.

Koe, mitä se tekee:
■■  Ravitsee välittömästi kuivia, karheita  
ja heikentyneitä hiuksia
■■ Parantaa välittömästi kammattavuutta
■■ Jättää hiukset pehmeän tuntuisiksi
■■  Ehkäisee hiusten pörrööntymistä ja 
sähköistymistä
■■ Lisää kiiltoa
■■ Ei kuormita hiuksia

Kuuntele & Katso: 
Pehmittävä,silottava ja hiuksia selvittävä 
hoitosuihke kuiville ja  
hauraille hiuslaaduille.

Mikä se on: 
Hellävarainen shampoo, johon on lisätty kevyttä 
kaktusviikunaöljyä hoitavuuden ja todellisen  
pehmeyden saavuttamiseksi.

Kuinka käyttää sitä: 
Levitä märkiin hiuksiin. Hiero ja anna  
vaikuttaa 1-2 minuuttia. Huuhtele  
huolellisesti. Seuraa BC:n hoito-ohjeita. 
Soveltuu jokapäiväiseen käyttöön. 

Koe, kuinka se toimii: 
Kristallinkirkas shampoo, joka sisältää  
Micro Oil Infusion -teknologian, joka 
mahdollistaa öljyn levittymisen tasaisesti. 
Se vie öljyä sinne, missä sitä tarvitaan 
täyttäen huokoiset kohdat hiuksissa ja 
tasoittamalla karheutta ilman, että hiukset 
painuvat kasaan. Näin varmistetaan  
pehmeys ja kiilto.

Koe, mitä se tekee:
■■  Puhdistaa hellävaraisesti kuivat ja karheat 
hiukset
■■ Kevyt, kuormittamaton yhdistelmä
■■ Silottaa hiuksen pintaa ja lisää kiiltoa

Kuuntele & Katso: 
Kuivat, kiillottomat ja käsitellyt 
hiustyypit, jotka tarvitsevat päivitystä ja 
kiiltoa, mutta eivät ole yli rasittuneet.

BC OIL MIRACLE 
BARBARY FIG  
HOITOSUIHKE

BC OIL MIRACLE BARBARY 
FIG SHAMPOO

KAKTUSVIIKUNAÖLJY



OIL MIRACLE

Lisätietoja: 
Hoitoaste 2.5 
pH ei mitattavissa

Lisätietoja: 
Hoitoaste 5 
pH 3.0 - 4.0

Hiuksiin jätettävä Huuhtele 5-10 min

Mikä se on: 
Runsas viimeistelyöljy kuiville, karkeille  
ja vahingoittuneille hiustyypeille

Mikä se on: 
Ylellisen ravitseva hoito kuiville, karheille  
ja vahingoittuneille hiuksille, jotka näyttävät  
elottomilta ja joista puuttuu kiilto. 

Kuinka käyttää sitä: 
Kaada muutama tippa ja hiero kämmeniin.  
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin  
ja latvoihin. Kampaa hiukset. Hiuksiin jätettävä. 
Saavuttaaksesi pehmeämmät hiukset ja  
estääksesi karheutta, levitä pieni määrä  
föönauksen jälkeen. Sopii joka päiväiseen  
käyttöön. 

Kuinka käyttää sitä: 
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin  
ja latvoihin ja työstä. Kampaa läpi  
halutessasi tasaisemman lopputuloksen. 
Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja huuhtele 
huolellisesti. Seuraa BC-hoitokäsittelyn 
ohjeita. Käytä kerran tai kahdesti viikossa. 

Koe, kuinka se toimii: 
Runsas koostumus, joka sisältää  
kasvitieteellistä kaktusviikunaöljyä.  
Yhdistelmä ravitsee hiusta jättäen  
sen sileäksi, notkeaksi ja kiiltäväksi.  
Soveltuu jokapäiväiseen käyttöön. 

Koe, kuinka se toimii:  
Ravitseva koostumus sisältää  
kaktusviikunaöljyä, karitevoita ja aprikoosin 
siemenöljyä yhdistettynä kationisiin  
ainesosiin. Nämä ainesosat kohdistuvat  
vahingoittuneille alueille, kun taas  
pantenoli auttaa palauttamaan kosteutta. 
Hiukset jäävät hoidetun tuntuisiksi ja  
hiuksen pintakerros sileäksi. Lopputuloksena 
on terveennäköiset, selvitetyt  
ja kiiltävät huikset.

Koe, mitä se tekee:
■■ Ravitsee ja tasoittaa hiusta
■■  Selvittää hiukset ja parantaa  
kammattavuutta
■■ Helpottaa karkeiden hiusten föönausta
■■  Ehkäisee hiusten pörröisyyttä ja suojaa 
kosteudelta
■■ Lisää täydellisen kiillon

Koe, mitä se tekee:
■■ Syvähoitaa ja kosteuttaa hiusta
■■ Jättää hiukset sileiksi ja pehmeiksi
■■  Selvittää, parantaa kammattavuutta  
ja hallittavuutta
■■  Vahvistaa ja palauttaa hiuksen luonnollisen 
elastisuuden.
■■ Sulkee hiuksen pintaa
■■ Antaa kiiltoa

Kuuntele & Katso: 
Normaalit tai paksut hiukset, 
jotka ovat kuivat tai vahingoittuneet 
 ja tarvitsevat pehmeyttä sekä lisäkiiltoa.

Kuuntele & Katso: 
Hemmottelevan ravitseva hoito kuiville  
ja vahingoittuneille hiustyypeille.  

BC OIL MIRACLE 
BARBARY FIG 
HOITOÖLJY

BC OIL MIRACLE 
BARBARY FIG OIL 
TEHOHOITO

KAKTUSVIIKUNAÖLJY

AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA



OIL MIRACLE

UUTUUS

VIIMEISTELY

ENNEN PESUA

Lisätietoja: 
Hoitoaste 2  
pH: ei mitattavissa

Lisätietoja: 
Hoitoaste 2  
pH: ei mitattavissa

Muotoiluun

Huuhtele pois

Hiuksiin jätettävä

Hiero Hiero Huuhtele pois 1-2 minuuttia

Kuinka käyttää sitä: 
Hiero ja anna vaikuttaa 1-2 minuuttia.  
Huuhtele huolellisesti. Seuraa BC- 
hoitokäsittelyn ohjeita. Soveltuu  
jokapäiväiseen käyttöön. Pese shampoolla  
kahdesti, kun olet käyttänyt ruusuöljyä  
esihoitona. 

Koe, kuinka se toimii:  
Tämä kristallinkirkas shampoo sisältää 
edistyneen Micro Oil Infusion -teknologian, 
joka mahdollistaa öljyn levittymisen ilman 
että se tekee hiukset raskaiksi. Se vie öljyn 
vain sinne, missä sitä tarvitaan täyttäen 
huokoiset kohdat hiuksissa ja tasoittaen  
karheutta ilman, että hiukset latistuvat. 
Näin varmistetaan pehmeys ja upea kiilto.

Koe, mitä se tekee:
■■  Puhdistaa hellästi kaikki hiustyypit ja 
kuivan hiuspohjan
■■ Kevyt, kuormittamaton yhdistelmä
■■ Pehmentää hiusta ja lisää kiiltoa

Kuuntele & Katso: 
Kaikille hiuslaaduille, jotka tarvitsevat kiiltoa, 
mutta eivät ole yli rasitetut.

Kuinka käyttää sitä: 
Ennen pesua: Kaada muutama  
ylimääräinen tippa sormenpäihin ja hiero 
se kevyesti hiuspohjaan. Anna vaikuttaa  
5 - 10 minuuttia. Vaikutusajan lopussa lisää  
lämmintä vettä, emulgoi ja huuhtele öljy. 
Pese kaksi kertaa BC-ruusuöljyshampoolla.  
Jälkikäsittely: Voidaan käyttää myös  
viimeistelyöljynä kuiviin hiuksiin.  
Määrät: 
Hiuspohja: 0,3g / Lyhyt-keskipitkä-pitkät 
hiukset 1 g / Olkapäähän asti ulottuvat 1,5g

Koe, kuinka se toimii: 
Tätä monipuolista öljysekoitusta voidaan 
käyttää ennen tai jälkeen pesun. Levitä 
muutama tippa märkiin tai kuiviin hiuksiin, 
hieroen tyvestä latvaan. Ihanteellinen  
kuivalle hiukselle ja hiuspohjalle sekä  
vahingoittuneille hiuksille. 

Koe, mitä se tekee: 
Seoksessa yhdistyy kaksi  
aromaattista öljyä, jotka on uutettu  
tarkkaan valituista ruusulajikkeista  
(ruusunmarja ja Damaskoksen ruusu).  
Auttaa rauhoittamaan ja kosteuttamaan 
hiusta ja hiuspohjaa kietoen ne  
arvokkaaseen tuoksuun, joka antaa  
hemmottelevan kampaamokokemuksen.

Kuuntele & Katso 
Stressaantuneille ja kuiville hiuksille  
& hiuspohjalle.

Mikä se on: 
Hellävarainen shampoo, joka sisältää kevyttä  
ruusuöljyä hoitaen ja tehden hiuksista pehmeät. 

BC OIL MIRACLE  
ROSE OIL 
SHAMPOO 

Mikä se on: 
Tämä arvokas öljyseerumi ei ainoastaan  
syväravitse ja pehmennä kaikkia hiustyyppejä, 
vaan hemmottelee myös hiuspohjaa & mieltä. 
Kiitos kahden rauhoittavan ja hemmottelevan 
ruusuöljyn vaikutuksen.

BC OIL MIRACLE  
ROSE OIL HAIR & SCALP  
HOITOÖLJY

RUUSUÖLJY
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Rose Oil  
Hair & Scalp  

hoitoöljy

Öljygeeli

Barbary Fig 
hoitoöly

Öljykäsittely 
Barbary Fig tehohoito 

30ml +  
Barbary Fig hoitoöljy 

5ml 

Barbary Fig  
Tehohoito

Tehohoito  
hiuksen  

tarpeiden  
mukaan

Barbary Fig  
Hoitosuihke

Hoitosuihke tai  
hoitoaine  

hiuksen kunnon 
mukaan

Rose Oil 
Hair & Scalp  

Hoitoöljy

Barbary Fig 
Öljyshampoo

Rose Oil 
Shampoo

Kuivaöljysuihke tai 
silottava hoitoöljy

Kevyt  
kuivaöljysuihke 

tai kevyt  
silottava  
hoitoöljy

Öljykäsittely 
Tehohoito 30ml + silottava hoitoöljy 

10ml

Tehohoito

HoitoaineHoitosuihke

Lämpönaamio

Argan  
Öljyshampoo

Marula 
Kevyt  

öljyshampoo

Viimeinen  
silaus

Viimeistely

Intensiivinen 
hoito

Tehohoito

Hoito

Pesu

Ennen  
pesua

Stressaantunut  
hiuspohja & hius

Kuivat, hauraat  
ja vahingoittuneet hiukset 

Paksut 
karheat hiukset

Hennoista  
normaaleille hiuksille

BC OIL MIRACLE HEMMOTTELEVAT RITUAALIT

TUTUSTU UUDEN AIKAKAUDEN 
RITUAALEIHIN, JOISTA LÖYTYY 
JOKAISELLE HIUSLAADULLE 
JOTAKIN

AMMATTILAISEN KÄSIKIRJA HOITOMATRIISI



SEURAA MEITÄ  

@schwarzkopfpro


