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OSiS+ SeSSiOn LabeL
UUSI

korkealaatuiSta SuorituSkykyäMuotinäytöksiä tehdessä hiustuotteilta vaaditaan  hyvää 
suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä, siksi OSiS+ 
SeSSIOn LabeL on osoittautunut korvaamattomaksi – 
se tekee mitä lupaa ja on ainutlaatuinen työväline. 
näytöstyöskentelyssä tuotteilta vaaditaan suorituskykyä. 
niin yksinkertaista se on.

Creative director essential Looks,  
Schwarzkopf Professional

Steve Hogan



OSiS+ SeSSIOn LabeL on uskomaton, eritoten hius-
kiinteet. ne kuivuvat välittömästi latistamatta hiuk-
sia. Joustava tuki ja uudelleen muotoiltavuus jotka 
jättävät hiukset silti luonnollisen liikkuviksi.

Tyler JohnsTon 

OSiS+ SeSSiOn LabeL

Hiuskiinteen uusi teknologia takaa sen, että se kuivuu 
hetkessä ja antaa tarkkaa pitoa harjautuen silti helposti pois 
hiuksista mutta pitäen hiukset kuitenkin muodossaan.

kevyet kiiltoa ja mattaisuutta antavat tuotteet täydentävät 
sarjan takaamalla täydellisen muotoilun ja rakenteen hiuksiin 
näytöslavojen viimeisempien tyylien mukaan.

tuo tuotteet henkeäsalpaavaan hiustenmuotoiluun ja korkea-
laatuisen suorituskyvyn liikkeeseesi, jotka mahdollistavat 
rajoittamattoman hiustenmuotoilun.

Session Stylist and Global  
Schwarzkopf Professional ambassador



näin teet  tOuSLed texture -kamPaukSen
fLexibLe hOLd hairSPray
JOuStava hiuSkiinne Step 2

Suolasuihke

Joustava
hiuskiinne

käytetyt tuOtteet:

Step 4Step 3

Step 1

uuSi teknOLOGia hiuSkiinteeSSä

mikrokokoiset pisarat leviävät tasai-
sesti ja jättävät kuivan tunnun hiuksiin.

uusi micro-diffuser teknologiaPerinteinen hiuskiinne

uusi micro-diffuser technologia takaa hienojakoisen suihkeen ja äärimmäisen kuivan 
tunnun hiuksiin.

isot pisarat. 

Suihkuta OSiS+  
Session Label Suo-
lasuihketta tasai-
sesti hiuksiin.

föönaa hius 
muotoonsa.

Lisää suolasuihketta.
kierrä ja rutistele 
yksittäisiä hiussuor-
tuvia .
työstä hiuksia kunnes 
haluttu lopputulos saa-
vutetaan.

viimeistele tyyli 
OSiS+ Session 
Label Joustavalla 
hiuskiinteellä.

OSiS+ SeSSiOn LabeL

ehdoton tuote muotoilessasi kuivia hiuksia 
lämpölaitteilla.

LiSäetu:

Suihkuta tasaisesti kuiviin hiuksiin, noin 30cm päästä. 
viimeistele tai muuta tyyliä, ihan miten haluat.

kuinka käytän tuOtetta:

vallankumouksellinen yhdistelmä: hetkessä kuivuvalla  
koostumuksella ja innovatiivisella micro-diffuser spray 
teknologialla antavat hienojakoisen suihkeen joka jättää 
hiukset luonnollisen ja puhtaan näköisiksi antaen sama-
lla kiiltoa. heti kuiva koostumus ilman näkyviä pisaroita.

LiSätietOa:

tuOtetietOa:
  Pitkäkestoinen suoja kampaukselle 
   muistaa kampauksen muodon ja pitää kam-
pauksen kimmoisana sekä säilyttää sen muodon 

  korkealaatuinen työstölakka
  hius pysyy luonnollisena ja pehmeänä 
  upeaa kiiltoa



voimakas
hiuskiinne

näin teet Wind SWeeP -kamPaukSen näin teet rOuGh vOLume -kamPaukSenOSiS+ SeSSiOn LabeL 
StrOnG hOLd hairSPray
vOimakaS hiuSkiinne

OSiS+ SeSSiOn LabeL 
SaLtSPray
SuOLaSuihkeStep 2 Step 2

Step 4Step 3 Step 3

Step 1 Step 1
tuOtetietOa:

Suolasuihke

Joustava
hiuskiinne

käytetyt tuOtteet::

näin käytät tuOtetta:

LiSätietOa:

Suihkuta tasaiseti kuivaan ja muotoiltuun hiukseen, 
noin 30cm päästä.

korkean suorituskyvyn hiuskiinne innovatiivise-
lla  micro-diffuser spray teknologialla, muodostaen 
äärimmäisen ohuen kalvon hiuksen pintaan antaen 
voimakasta tukea joka on helppo harjata pois.

   Pitkäkestoista suojaa voimakkaalla pidolla
   täydellinen tuote korjaamaan mikä tahansa tyyli  
   Luonnollisen pehmeää mutta voimakasta tukea
  upeaa kiiltoa

Suihkuta OSiS+  
flatlineria tasaisesti 
hiuksiin.
 
kuivaa hiukset 
lapio harjalla.

Suorista hiukset 

suoristusraudalla.

viimeistele tyyli 
OSiS+ Session Label 
voimakkaalla hiuskiin-
teellä.

Suihkuta kaikialle joko kuiviin tai märkiin hiuksiin, 
työstä ja anna kuivua itsestään taikka föönaa diffuu-
serilla.

näin käytät tuOtetta:

magnesium sulfaattia sisältävä koostumus antaa 
hiuksille rakennetta ja tekee ne samalla helposti 
käsiteltäviksi, lopputuloksena täydellinen rantalook.

LiSätietOa:

 karkea, pörröinen, rantalook kaikille hiuslaaduille
   antaa volyymiä ja rakennetta jättäen hiukset 
paksumman ja täyteläisemmän tuntuisiksi  

  karkean mattainen lopputulos
  Joustava tuki 
  Sopii kaiken mittaisille hiuksille

tuOtetietOa: Suihkuta OSiS+  
Session Label Suo-
lasuihketta tasaiseti 
hiuksiin.
 
kuivaa hiukset.

Suorista yksittäisiä 

hiusosioita suoris-

tusraudalla.

Lisää suolasuihketta. 
 
kierrä ja rutistele 
hiussuortuvia.

viimeistele OSiS+ 
Session Label 
Joustavalla hius-
kiinteellä. Jätä hiuk-
set auki tai nosta 
hiukset ylös ren-
noksi kampauk-
seksi.

käytetyt tuOtteet:



voimakas
hiuskiinne

muotoiluvoide

voimakas
hiuskiinne

näin teet SLeek anGLe -kamPaukSen näin teet SLiCk baCk -kamPaukSenOSiS+ SeSSiOn LabeL 
SiLk Shine Cream - 
muOtOiLuvOide

OSiS+ SeSSiOn LabeL 
mOLdinG PaSte
muOtOiLuvahaStep 2

Step 2

käytetyt tuOtteet:
käytetyt tuOtteet:

Step 4

Step 6Step 5

Step 4Step 3

Step 3

Step 1
Step 1
muotoile hiukset 
kuivaksi harjan 
kanssa.

Ota pieni määrä 
OSiS+ Session 
Label  
muotoiluvahaa ja 
hiero vahaa käsiesi 
välissä.

viimeistele OSiS+ 
Session Label 
voimakkaalla hius-
kiinteellä.

työstä tuote hiuksiin 
aina tyvestä latvaan 
asti.

hiero pieni määrä vahaa käsiesi välissä ja vie sitten 
kuiviin tai kosteisiin hiuksiin ja muotoile miten haluat.

näin käytät tuOtetta:

ainutlaatuinen koostumus, joka pohjautuu luonno-
llisiin raaka-aineisiin, kuten lanoliiniin ja mehiläisva-
haan, jotka antavat pitkäkestoista tukea ja voimakasta 
rakennetta ilman hiusten ylikuormittumista.

LiSätietOa:

   uraauurtava muotoileva koostumus joka antaa 
uskomatonta rakennetta ja erottelua

   Suorituskykyinen vaha joka ei rasvoita hiuksia  
   voimakas mutta kuitenkin muotoiltava lopputulos
  mattainen lopputulos erilaisten tyylien luomiseen

tuOtetietOa:

ehdoton tuote muotoilessasi hiuksia 
lämpölaitteilla.

LiSäedut: 

vie pieni määrä tuotetta kuiviin tai märkiin hiuksiin, 
saadaksesi rakennetta ja erottelua tai viimeistele sillä 
tyylisi. anna kuivua itsestään tai föönaa haluamaasi 
muotoon.

näin käytät tuOtetta:

innovatiivinen, voidemainen koostumus, joka 
sisältää mehiläisvahaa sekä glyseriiniä on helppo 
levittää ja lopputuloksena on suoran tuntuiset hiuk-
set. hiuksen pinta tuntuu silkkiseltä.

LiSätietOa:

   kosteuttaa , suojaa ja hoitaa hiuksia samalla ker-
taa 

   tekee hiukset silkkisen pehmeiksi ja sileiksi 
antaen samalla uskomatonta kiiltoa  

   antaa hiuksille luonnollista rakennetta ja erotte-
lua sekä keveyttä

   hienovaraista muotoilua luonnollisiin lopputulok-
siin

   ei kuormita tai rasvoita hiuksia

tuOtetietOa:

Lisää pieni määrä 
OSiS+ Session 
Label muotoiluvoi-
detta pyyhekuiviin 
hiuksiin.

föönaa hiukset 
muotoonsa.

Ota pieni määrä tuo-
tetta ja siloita sillä 
hiuksen pinta.

viimeistele OSiS+ 
Session Label 
voimakkaalla hiuskiin-
teellä.

Suorista hiukset 
suoristusraudalla.

työstä tuote 
hiuksiin.

muotoiluvaha


