
Together. A passion for hair

KAMPAAJAN OPAS
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KOSteuttA ilMASSA =  

PörröiSYYS
ei MuOtOiltAviSSA =  

AiNA SAMA lOOK

lOPutON PörröiSYYS = 

 BAD HAir DAY vAiKeASti KäSiteltävät HiuKSet = PäivittäiNeN MuOtOiluHAASte

vAHiNgOittuNeet HiuKSet = 

HuONOKuNtOiNeN lOOK

ASIAKKAASI  
PÄIVITTÄISET HAASTEET
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ei eNää PörröiSYYttä

SilKiN Sileää PeHMeYttä

 HelPOMPi KäSiteltävYYS,  
lYHYeMMäSSä AJASSA

 HYväKuNtOiSeN NäKöiSet,  
Kiiltävät HiuKSet

MuOtOiluN HelPPOuS

PeHMeäN Sileät, tAiPuiSAt tAi  
KiHArAt HiuKSet

ASIAKKAASI  
PÄIVITTÄISET HAASTEET

YKSI 
PÄÄMÄÄRÄ

KOE JA IHASTU



Together. A passion for hair



UUSI SUPREME KERATIN - AINUTLAATUINEN SILoTTAvA hoIToKäSITTELy.  
PITKäAIKAISTA SILEyTTä hIUKSILLE

EI ENÄÄ
  PÖRRÖISIÄ, VAIKEASTI  
 KÄSITELTÄVIÄ HIUKSIA!

TÄYDELLISTÄ  
SILEYTTÄ

JOUSTAVA TYYLI

RAKENTEEN KORJAUS

KAIKILLE HIUSTYYPEILLE

TURVALLINEN KÄYTTÄÄ

PÖRRÖISET, KIhARAT, TAIPUISAT JoPA 
väRJäTyT&vAALENNETUT hIUKSET.

EI FoRMALDEhyDIä. EI TIoGLyKoLAATTIA. EI EPäMIELLyTTä-
vää TUoKSUA. voIT PESTä hIUKSET Jo SAMANA PäIväNä.

hoITAA hUoKoISIA JA vAhINGoITTUNEITA hIUKSIA.

vALITSE SILEä, LAINEIKAS TAI KIhARA.

PoISTAA PÖRRÖISyyDEN JA SILoTTAA  
hIUKSET

MAAILMAN ENSI-ILTA SuprEME KErATIN
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DEEP CLARIFYING SHAMPOO 
puhdistaa ja poistaa jäämät. Se  
avaa hiussuomut ja valmistaa hiukset  
INSTANT KERATIN INFUSIoN-käsittelyyn.

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 vai-
kutusta.Ravitsee ja kosteuttaa hiuksia 
jättäen ne sileiksi ja terveen kiiltäviksi. 

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

SUPREME KERATIN 
 PALVELU
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SMOOTH EXTENDING 
SHAMPOO

SMOOTH CONDITIONING 
GLOSS MASK 

KOTIHOITOTUOTTEET 
 ASIAKKAALLESI 
TAKAAVAT PITKÄKESTOISEN  
TULOKSEN
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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:

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.

•	ulkokuoressa:	Laakeita,	lomittaisia	keratiini-soluja.

•	sisäpuolella:	Kierteiset	kuidut,	jotka	kiinnittyvät	toisiinsa	keratiinisementillä.
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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.

INNOVATIIVINEN 
 TEKNOLOGIA
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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

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

KANSAiNväliNeN exPertti
“Kampaajana, minun täytyy tehdä luotettavia, erinomaisia lopputuloksia kaikille asiakkaille.  
Supreme Keratin on vakuuttanut minut. Parasta siinä on upean lopputuloksen ja asiakkaan luotta-
muksen saavuttaminen.

LESLEy LAwSoN
Global Ambassador

SUPREME KERATIN -KäSITTELY ON LOISTAVA LISäPALVELU 
KAMPAAMOSSANI jA LISäTULON LäHDE.

KOKEILE SUPREMEA - ASIAKKAASI RAKASTUVAT SIIHEN!



12

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Ero kEmiallisEEn suoristamisEEn

mitä Eroa on suprEmE kEratinilla ja  
kEmiallisElla suoristuskäsittElyllä.

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.

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 käsitel-
tävät 
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.

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

lEvitys

voiko käsittElyn tEHdä raskaudEn tai  
imEtyksEn aikana?
kyllä, suprEmE kEratin ei sisällä kemikaaleja, jotka olisivat haitallisia raskaana 
oleville tai imettäville naisille.

miksi suprEmE kEratin infusionia Ei suositElla 
lEvitEttäväksi tyvialuEEllE (1 Cm)? onko Haital-
lista 
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. 

kuinka kauan käsittEly kEstää?
riippuen hiusten pesuvälistä käsittely kestää 6-12 viikkoon edellyttäen, että asiakas 
käyttää suprEmE kEratin kotihoitotuotteita.
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USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
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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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

 

SANASTO
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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



www.schwarzkopf-professional.fi


