KAMPAA JAN OPAS

Together. A passion for hair

ASIAKKAASI
PÄIVITTÄISET HAASTEET

SYYS =
LO P UTO N P ÖRRÖI Y
B A D H A IR DA

Vaikeasti käsite
ltävä
päivittäinen mu t hiukset =
otoiluhaaste

Ei muotoiltav issa =
aina sama look
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e t h iu ks e t =
Vah in g o it t u n e e n look
H u onoku n to in

=
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YYS
pörröIS

YKSI
PÄÄMÄÄRÄ
Ei enää pörröisyyttä
SILKIN SILEÄÄ PEHMEYTTÄ
H elpompi käsiteltävyys,
LYHYEMMÄSSÄ AJASSA
H yväkuntoisen näköiset,
kiiltävät hiukset
Muotoilun helppous
Pehmeän sileät, taipuisat tai
kiharat hiukset

KOE JA IHASTU
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Together. A passion for hair

MAAILMAN ENSI-ILTA Supreme Keratin

EI ENÄÄ

		PÖRRÖISIÄ, VAIKEASTI
KÄSITELTÄVIÄ HIUKSIA!
UUSI SUPREME KERATIN - AINUTLAATUINEN silottava hoitokäsittely.
PITKÄAIKAISTA SILEYTTÄ HIUKSILLE

TÄYDELLISTÄ
SILEYTTÄ
POISTAA PÖRRÖISYYDEN JA SILOTTAA
HIUKSET

Joustava tyyli
VALITSE SILEÄ, LAINEIKAS TAI KIHARA.

Rakenteen korjaus
HOITAA HUOKOISIA JA VAHINGOITTUNEITA HIUKSIA.

kaikille hiustyypeille
PÖRRÖISET, KIHARAT, TAIPUISAT JOPA
VÄRJÄTYT&VAALENNETUT HIUKSET.

Turvallinen käyttää
EI FORMALDEHYDIÄ. EI TIOGLYKOLAATTIA. EI EPÄMIELLYTTÄVÄÄ TUOKSUA. VOIT PESTÄ HIUKSET JO SAMANA PÄIVÄNÄ.

SUPREME KERATIN
PALVELU

DEEP CLARIFYING SHAMPOO
puhdistaa ja poistaa jäämät. Se
avaa hiussuomut ja valmistaa hiukset
INSTANT KERATIN INFUSION-käsittelyyn.
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INSTANT KERATIN INFUSION
sisältää hydro-keratin yhdistettä, joka
korjaa ja silottaa hiusta. Se muokkaa
jokaisesta hiuksesta vahvan, taipuisan,
kiiltävän ja terveen näköisen.

SMOOTH EXTENDING SHAMPOO
tukee INSTANT KERATIN INFUSION vaikutusta.Ravitsee ja kosteuttaa hiuksia
jättäen ne sileiksi ja terveen kiiltäviksi.

SMOOTH CONDITIONING GLOSS MASKtukee
INSTANT KERATIN INFUSION vaikutusta.
Kosteuttaa, silottaa, pehmittää ja kiillottaa
hiusta.

KOTIHOITOTUOTTEET
ASIAKKAALLESI
takaavat pitkäkestoisen
tuloksen

SMOOTH EXTENDING
SHAMPOO

SMOOTH CONDITIONING
GLOSS MASK
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INNOVATIIVINEN
TEKNOLOGIA
Vaiheet - Mistä Supreme Keratin on tehty?
• Vahvistavaa hydrolisoitua Keratiinia
• Ravitsevaa C-Vitamiinia
• Miedosti hapan pH 4.2-4.5 (sama kuin tavallisessa tehohoidossa)

Keratiini - mitä se on & mihin sitä tarvitaan?
Ihmishius on 95% keratiinia. Keratiini on aminohappojen yhdistelmä. Hiuksessa on keratiinia eri muodoissa:
• ulkokuoressa: Laakeita, lomittaisia keratiini-soluja.
• sisäpuolella: Kierteiset kuidut, jotka kiinnittyvät toisiinsa keratiinisementillä.

Miten se toimii:
• Korjaa hiusrakennetta, jotta hiuksista tulisi terveet ja elinvoimaiset.
• Silottaa hiuksen pintakerrosta, jolloin hiusten pörröisyys silottuu ja kiilto lisääntyy.
• Pitkäkestoista uudelleenmuokkausta joka parantaa hiusten käsiteltävyyttä.
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Vaihe 1
Deep Clarifying Shampoon ihanteellinen
7,5 pH-arvo valmistaa hiuksen Supreme Keratin
Infusionia varten.

Vaiheet 2-4
Instant Keratin Infusion vahvistaa hiusta sisältä
ja ulkoa. Lämpöaktiivinen C-vitamiini muokkaa ja
taltuttaa hiusta.
Smooth Extending Shampoo pesee ja puhdistaa
mahdolliset Keratin Infusion -jäämät ja palauttaa
hiuksen luonnollisen pH-tasapainon.
Conditioning Gloss Mask sulkee hiussuomun ja
silottaa hiusta.

Lopputulos
Upean sileä hius, joka on vahva ja kiiltävä.
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KASVATA
LIIKEVAIHTOASI
Uusi palvelumahdollisuus laajalle kohderyhmälle
Kaikille hiustyypeille (pörröiset, kiharat, taipuisat,
jopa värjätyt&vaalennetut hiukset)
Kaksi palvelua yhdellä kertaa (väri&siloitus)
Uusintakäsittely joka 3 kuukausi parantaa
lopputulosta
Liiketaloudellisesti kannattava palvelu
Lisää jälleenmyyntiä
Uusi palvelumuoto nostaa liikkeesi profiilia
Näytä ammattitaitoasi ja erotu kilpailijoistasi
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SUPREME KERATIN
ASIANTUNTIJAT
Kansainvälinen expertti

“Kampaajana, minun täytyy tehdä luotettavia, erinomaisia lopputuloksia kaikille asiakkaille.
Supreme Keratin on vakuuttanut minut. Parasta siinä on upean lopputuloksen ja asiakkaan luottamuksen saavuttaminen.
Kokeile Supremea - asiakkaasi rakastuvat siihen!

Lesley Lawson
Global Ambassador

Paikallinen expertti

“On ollut hienoa olla mukana tällaisen tuotteen kehityksessä alusta alkaen. Mielestäni Schwarzkopf
Professionalin tiimi halusi luoda tuotteen, jota kampaaja tarvitsee. Annoin paljon näkemyksiä siitä
millainen silotustuotteen pitää olla sillä olen käyttänyt niitä paljon. Supreme Keratin ylitti odotukseni.
Joel Platzer
Joel Style Mannheim

Supreme Keratin -käsittely on loistava lisäpalvelu
kampaamossani ja lisätulon lähde.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä
Ero kemialliseen suoristamiseen

Voiko käsittelyn tehdä raskauden tai
imetyksen aikana?

Mitä eroa on Supreme Keratinilla ja
kemiallisella suoristuskäsittelyllä.

Kyllä, Supreme Keratin ei sisällä kemikaaleja, jotka olisivat haitallisia raskaana
oleville tai imettäville naisille.

Kemiallinen suoristus (yleensä alkaali- tai tioglykolaattipohjainen) muuttaa hiuksen
rakennetta pysyvästi. Tioglykolaatti katkaisee rikkisidoksia hiuksessa. Tällaisessa
suoristuskäsitelyssä uudelleenmuotoillaan rikkisillat ja kiinnitetään ne
pelkistys&hapetusprosessin kautta. Näin hius saa pysyvästi uuden muodon.

Levitys

Näillä kemiallisilla reaktioilla on huomattava vaikutus hiuksen kuntoon. Supreme
Keratin on aivan erilainen palvelu. Se perustuu keratiinin, C-vitamiinin ja käsittelyssä
käytettävän lämmön yhteisvaikutukseen. Tuotteella on hapan, alhainen pH-arvo. Tuote
ei sisällä alkaliainetta tai tioglykolaattia. Se toimii pääasiassa muokaten hiuksen
sisäistä rakennetta ja silottaa hiuksen pintakerrosta taltuttaen siten vaikeasti käsiteltävät
hiukset.

Ennen palvelua
Paljonko varaan aikaan käsittelyn tekoon?
Tämä riippuu hiusten laadusta ja pituudesta. Keskimäärin 2-3 tuntia
yleensä riittää.

Paljonko minun tulisi veloittaa palvelusta?
Keskimäärin 150-300€ tai enemmänkin on normaali hinta Länsi-Euroopan maissa.

Millaisiin hiustyyppeihin voin käyttää
Supreme Keratinia?
Supreme Keratinia voidaan käyttää kaikkiin hiustyyppeihin mukaanlukien
vaalennetut, raidoitetut, värjätyt ja värjäämättömät hiukset.

Miksi Supreme Keratin Infusionia ei suositella
levitettäväksi tyvialueelle (1 cm)? Onko haitallista
asiakkaalleni?
Supreme Keratin Infusion on suunniteltu hoitamaan hiusta ja siksi sitä ei ole tarpeen
laittaa hiuspohjaan. Koska se on lämpöaktiivista, on järkevää pitää rauta kauempana
hiuspohjasta. Siksi 1 cm väli on turvallinen.

Mitä teen, jos Supreme Keratin Infusionia
joutuu hiuspohjaan?
Se pyyhitään pois paperilla. Siitä ei ole mitään vaaraa hiuspohjalle.
Supreme Keratin ei ole kova kemikaali.

Käsittelyn jälkeen
Voinko vain pestä ja antaa hiusten kuivua ja
silti säilyttää sileyden?
Riippuu hiuksesta. Käsittely on suunniteltu tekemään hiuksien käsittelystä helpompaa
ja nopeampaa. Joillekin asiakkaille ‘pese ja pidä’ on mahdollista, kun taas toisten
pitää föönata harjalla saadakseen sileän lopputuloksen. Tämä riippuu hiuksen
karkeudesta tai kiharuudesta ennen käsittelyä.

Huom: Supreme Keratin ei toimi afrohiukseen.

Paljonko Keratin Infusionia minun pitää
käyttää koko käsittelyyn?
Tämä riippuu tietysti hiusten pituudesta ja laadusta. Keskimäärin 35-70 ml yleensä
riittää. Hius täytyy vain kostuttaa tuotteella. Liian paljon tuotetta tekee kuivaus- ja
suoristusvaiheesta pidemmät ja lisää tuotteen höyrystymistä ja Keratiinin hiutaloitumista.
Kts. mittataulukko
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Kuinka kauan käsittely kestää?
Riippuen hiusten pesuvälistä käsittely kestää 6-12 viikkoon edellyttäen, että asiakas
käyttää Supreme Keratin kotihoitotuotteita.

Voinko värjätä hiukset Supreme
Keratin -käsittelyn jälkeen?
Hiukset voidaan värjätä koska tahansa Supreme Keratin käsittelyn jälkeen
riippumatta värikäsittelyn laadusta.

Voiko asiakas pestä hiuksensa samana päivänä
käsittelyn jälkeen?
KYLLÄ. Ensimmäinen pesuhan tehdään jo liikkeessä suoristuksen jälkeen. Huom:
Supreme Keratin on huuhdottava tehohoito toisin kuin muut tuotteet. Kun asiakas
lähtee hiukset voi pestä, laittaa ponnarille tai käyttää pinnejä!

Tarvitaanko käsittelyn jälkeen kotihoitoa?
Suosittelemme kolmen erityisesti suunnitellun kotihoitotuotteen käyttöä: Supreme
Keratin Smooth Extending Shampoo, Smooth Gloss Mask ja Boost Shine Drops.
Kaikki kolme tuotetta on suunniteltu ylläpitämään käsittelyn kestoa 12 viikon ajan
ja niitä tulee käyttää ohjeiden mukaisesti. Keratin kotihoidosta tulisi keskustella
asiakkaan kanssa jo käsittelyn aikana.

Milloin asiakkaalle tehdään seuraava
Supreme Keratin käsittely?
Seuraava Supreme Keratin käsittely voidaan tehdä 30 päivän kuluttua.

Voiko asiakas uida meri-/kloorivedessä
käsittelyn jälkeen?
Kyllä. Neuvomme silti käyttämään reilusti Smooth Conditioning Gloss Maskin uimisen
jälkeen. Tämä pidentää käsittelyn kestoa hyvässä kunnossa.

Voiko asiakas säilyttää kiharansa?
Supreme Keratinin etuna on, että hius on paitsi helpommin ja nopeammin
käsiteltävä, se myös säilyttää hiuksen kimmoisuuden ja elastisuuden. Näin
kiharahiuksiset asiakkaat saavat terveennäköiset, pehmeän ilmavat kiharat.
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Sanasto
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Aineosa

Luokittelu

Toiminta

Ascorbic Acid (VITAMIN C)

Antioksidantti / pelkistin / säilöntäaine

Rakennetta muokkaava ainesosa

Alpha-Isomethyl Ionone

Hajuste aineosa

Hajuste aineosa

Amodimethicone

Silikoni

Hiusta hoitava aineosa/ Parantaa kiiltoa ja kammattavuutta

Aqua

Puhdistettu vesi

Liuotin

Argania Spinosa Kernel Oil

Argan-öljy

Kallisarvoinen kasvipohjainen öljy/Suojaa ja pehmittää hiusta

Behentrimonium Chloride

Hiusta hoitava aineosa

Parantaa hiuksen kuntoa ja kammattavuutta

Benzyl Salicylate

Hajuste aineosa

Butylene Glycol

Liuotin

Buthylphenyl Methylpropional

Hajuste aineosa

Cetrimonium Chloride

Hiusta hoitava aineosa/anti-staattinen

Parantaa hiuksen kuntoa ja kammattavuutta

Cetyl Palmitate

Emulgaattori

Parantaa tuotteen toimivuutta

CI 40800

Väriaine (Betakaroteeni)

Aineosa, joka antaa oranssin värin porkkanalle

Citral

Hajuste aineosa

Monissa kasveissa kuten sitruunaruohossa ja sitruunatee-puussa

Citric Acid

Luonnollinen happo

Esiintyy sitruunoissa, appelsiineissä ja sitrushedelmissä / pH tasapainottaja

Cocamide MEA

Pinta-aktiviinen/emulgoiva aine

Vaahtoava aineosa

Cocamidopropyl Betaine

Pinta-aktiviinen/emulgoiva aine

Vaahtoava aineosa

Cyclomethicone

Silikoni

Hiusta hoitava aineosa/Parantaa kiiltoa ja kammattavuutta

Dimethicone

Silikoni

Hiusta hoitava aineosa/Parantaa kiiltoa ja kammattavuutta

Dimethiconol

Silikoni

Hiusta hoitava aineosa/Parantaa kiiltoa ja kammattavuutta

Disodium Cocoamphodiacetate

Pinta-aktiviinen/emulgoiva aine

Vaahtoava aineosa

Disteartoethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate

Hiusta hoitava aineosa

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta ja käsiteltävyyttä

Geraniol

Hajuste aineosa

Esiintyy monissa kasveissa

Glycerin

Hiusta hoitava aineosa

Parantaa hiuksen sileyttä

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

Hiusta hoitava aineosa

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta ja käsiteltävyyttä

Helianthus Annuus Seed Oil

Auringonkukkaöljy

Suojaa ja silottaa hiusta

Hexyl Cinnamal

Hajuste aineosa

Hydrolysed Silk

Silkkiproteiinin johdannainen

Hiusta hoitava

Hydrolyzed Keratin

Proteiinin johdannainen

Auttaa täyttämään ja vahvistamaan hiuksen rakennetta

Aineosa

Luokittelu

Toiminta

Isopropyl Alcohol

Liuotin

Hajuste aineosa

Isopropyl Myristate

Pehmentäjä

Auttaa ylläpitämään hiuksen pehmeyttä ja sileyttä

Jojoba Seed Oil

Kasvipohjainen öljy

Suojaa ja silottaa hiusta

Lactic Acid

Orgaaninen happo

pH:n tasapainottaja

Laureth-7

Pinta-aktiviinen/emulgoiva aine

Vaikuttaa tuotteen koostumukseen

Limonene

Hajuste aineosa

Saa nimensä sitruunasta

Linalool

Hajuste aineosa

Esiintyy luonnossa kukissa

Methylisothiazolinone

Säilöntäaine

Suojaa tuotteen koostumusta ja toimivuutta

Methylparaben

Säilöntäaine

Suojaa tuotteen koostumusta ja toimivuutta

Panthenol

Pro-Vitamin B5

Hiusta hoitava/kosteuttava/korjaava aineosa

Paraffinum Liquidum

Mineraaliöljy

Parantaa hiuksen sileyttä

PEG

Poly Ethylene Glycol

Emulgaattori/pehmentäjä

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Liuotin

Auttaa öljyä liukenemaan vesipohjaisissa koostumuksissa

PEG-7 Glyceryl Cocoate

Pinta-aktiivinen aine

Emulgoiva aineosa

Phenoxyethanol

Säilöntäaine

Suojaa tuotteen koostumusta ja toimivuutta

Polyquaternium-7

Polymeeri/hoitoaine

Positiivisesti varautunut, neutraloi vapaita radikaaleja/Ionisidoksella hiuksessa kiinni

Polyquaternium-10

Polymeeri/hoitoaine

Positiivisesti varautunut, neutraloi vapaita radikaaleja/Ionisidoksella hiuksessa kiinni

Polyquaternium-75

Polymeeri/hoitoaine

Positiivisesti varautunut, neutraloi vapaita radikaaleja/Ionisidoksella hiuksessa kiinni

Prunus Armeniaca Kernel Oil

Kasvipohjainen öljy (Aprikoosinsiemenöljy)

Suojaa ja silottaa hiusta

Sodium Acetate

Puskurointiaine

pH:n tasapainottaja

Sodium Benzoate

Säilöntäaine

Suojaa tuotteen koostumusta ja toimivuutta

Sodium Chloride

Suola / paksuntaja

Tasapainottaa viskositeettia

Sodium Laureth Sulfate

Pinta-aktiviinen/emulgoiva aine

Vaahtoava aineosa

Sodium Sulfite

Antioxidant / Reductive agent / Preservative

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta ja käsiteltävyyttä

Stearamidopropyl Dimethylamine

Hiusta hoitava aineosa

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta ja käsiteltävyyttä

Styrene/Acrylate Copolymer

Kalvonmuodostaja

Tasapainottaa tuotteen rakennetta

Tricedeth-12

Pinta-aktiviinen/emulgoiva aine

Tasapainottaa tuotteen rakennetta

Trisiloxane

Silikoni

Hiusta hoitava aineosa/Parantaa kiiltoa ja kammattavuutta
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www.schwarzkopf-professional.fi

