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Muotinäytöksiä 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.

UUSI

OSiS+ Session Label

korkealaatuista suorituskykyä

OSiS+ SESSION LABEL
tuo tuotteet henkeäsalpaavaan hiustenmuotoiluun ja korkealaatuisen suorituskyvyn liikkeeseesi, jotka mahdollistavat
rajoittamattoman hiustenmuotoilun.
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.

Tyler Johnston
Session Stylist and Global
Schwarzkopf Professional Ambassador
OSiS+ Session Label on uskomaton, eritoten hiuskiinteet. Ne kuivuvat välittömästi latistamatta hiuksia. Joustava tuki ja uudelleen muotoiltavuus jotka
jättävät hiukset silti luonnollisen liikkuviksi.

uusi teknologia hiuskiinteessä
Uusi Micro-Diffuser Technologia takaa hienojakoisen suihkeen ja äärimmäisen kuivan
tunnun hiuksiin.

Perinteinen hiuskiinne

Uusi Micro-Diffuser teknologia

OSiS+ Session Label

flexible hold hairspray
Joustava hiuskiinne
tuotetietoa:
Pitkäkestoinen suoja kampaukselle
M
 uistaa kampauksen muodon ja pitää kampauksen kimmoisana sekä säilyttää sen muodon
Korkealaatuinen työstölakka
Hius pysyy luonnollisena ja pehmeänä
Upeaa kiiltoa

Lisätietoa:
Vallankumouksellinen yhdistelmä: hetkessä kuivuvalla
koostumuksella ja innovatiivisella micro-diffuser spray
teknologialla antavat hienojakoisen suihkeen joka jättää
hiukset luonnollisen ja puhtaan näköisiksi antaen samalla kiiltoa. Heti kuiva koostumus ilman näkyviä pisaroita.

Kuinka käytän tuotetta:
Suihkuta tasaisesti kuiviin hiuksiin, noin 30cm päästä.
Viimeistele tai muuta tyyliä, ihan miten haluat.

lisäetu:

Isot pisarat.

Mikrokokoiset pisarat leviävät tasaisesti ja jättävät kuivan tunnun hiuksiin.

näin teet tousled texture -kampauksen
Step 1

Step 2

Suihkuta OSiS+
Session Label Suolasuihketta tasaisesti hiuksiin.

Föönaa hius
muotoonsa.

Step 3

Step 4

Lisää suolasuihketta.
Kierrä ja rutistele
yksittäisiä hiussuortuvia .
Työstä hiuksia kunnes
haluttu lopputulos saavutetaan.

Viimeistele tyyli
OSiS+ Session
Label Joustavalla
hiuskiinteellä.

käytetyt tuotteet:

Ehdoton tuote muotoilessasi kuivia hiuksia
lämpölaitteilla.

Joustava
hiuskiinne
Suolasuihke

OSiS+ Session Label

Strong Hold Hairspray
VOIMAKAS HIUSKIINNE
TUOTETIETOA:

 itkäkestoista suojaa voimakkaalla pidolla
P
Täydellinen tuote korjaamaan mikä tahansa tyyli
Luonnollisen pehmeää mutta voimakasta tukea
Upeaa kiiltoa

näin TEET WIND SWEEP -KAMPAUKSEN
Step 1

Step 2

Suihkuta OSiS+
Flatlineria tasaisesti
hiuksiin.

Suorista hiukset
suoristusraudalla.

Kuivaa hiukset
lapio harjalla.

LISÄTIETOA:
Korkean suorituskyvyn hiuskiinne innovatiivisella micro-diffuser spray teknologialla, muodostaen
äärimmäisen ohuen kalvon hiuksen pintaan antaen
voimakasta tukea joka on helppo harjata pois.

nÄIN KÄYTÄT TUOTETTA:

Step 3

OSiS+ Session Label
saltspray
suolasuihke

tuotetietoa:
Karkea, pörröinen, rantalook kaikille hiuslaaduille
A
 ntaa volyymiä ja rakennetta jättäen hiukset
paksumman ja täyteläisemmän tuntuisiksi
Karkean mattainen lopputulos
Joustava tuki
Sopii kaiken mittaisille hiuksille

lisätietoa:

Viimeistele tyyli
OSiS+ Session Label
Voimakkaalla hiuskiinteellä.

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

näin käytät tuotetta:

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

KÄYTETYT TUOTTEET::

Voimakas
hiuskiinne

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

näin teet rough volume -kampauksen
Step 1

Step 2

Suihkuta OSiS+
Session Label Suolasuihketta tasaiseti
hiuksiin.

Suorista yksittäisiä
hiusosioita suoristusraudalla.

Kuivaa hiukset.

Step 3

Step 4

Lisää suolasuihketta.

Viimeistele OSiS+
Session Label
Joustavalla hiuskiinteellä. Jätä hiukset auki tai nosta
hiukset ylös rennoksi kampaukseksi.

Kierrä ja rutistele
hiussuortuvia.

käytetyt tuotteet:

Joustava
hiuskiinne
Suolasuihke

OSiS+ Session Label

SILK SHINE CREAM mUOTOILUVOIDE
TUOTETIETOA:

Kosteuttaa , suojaa ja hoitaa hiuksia samalla kertaa
Tekee hiukset silkkisen pehmeiksi ja sileiksi
antaen samalla uskomatonta kiiltoa
Antaa hiuksille luonnollista rakennetta ja erottelua sekä keveyttä
Hienovaraista muotoilua luonnollisiin lopputuloksiin
Ei kuormita tai rasvoita hiuksia

näin TEET SLEEK ANGLE -KAMPAUKSEN
Step 1

Step 2

Lisää pieni määrä
OSiS+ Session
Label Muotoiluvoidetta pyyhekuiviin
hiuksiin.

Työstä tuote
hiuksiin.

Step 3

Step 4

Föönaa hiukset
muotoonsa.

Suorista hiukset
suoristusraudalla.

lisätietoa:
Innovatiivinen, voidemainen koostumus, joka
sisältää mehiläisvahaa sekä glyseriiniä on helppo
levittää ja lopputuloksena on suoran tuntuiset hiukset. Hiuksen pinta tuntuu silkkiseltä.

Näin käytät tuotetta:
Vie pieni määrä tuotetta kuiviin tai märkiin hiuksiin,
saadaksesi rakennetta ja erottelua tai viimeistele sillä
tyylisi. Anna kuivua itsestään tai föönaa haluamaasi
muotoon.

Step 5

Step 6

Ota pieni määrä tuotetta ja siloita sillä
hiuksen pinta.

Viimeistele OSiS+
Session Label
Voimakkaalla hiuskiinteellä.

KÄYTETYT TUOTTEET:

OSiS+ Session Label
MOLDING PASTE
MUotoiluvaha

TUOTETIETOA:
U
 raauurtava muotoileva koostumus joka antaa
uskomatonta rakennetta ja erottelua
S
 uorituskykyinen vaha joka ei rasvoita hiuksia
V
 oimakas mutta kuitenkin muotoiltava lopputulos
Mattainen lopputulos erilaisten tyylien luomiseen

lisätietoa:
Ainutlaatuinen koostumus, joka pohjautuu luonnollisiin raaka-aineisiin, kuten lanoliiniin ja mehiläisvahaan, jotka antavat pitkäkestoista tukea ja voimakasta
rakennetta ilman hiusten ylikuormittumista.

näin teet SLICK BACK -kampauksen
Step 1

Step 2

Muotoile hiukset
kuivaksi harjan
kanssa.

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

Step 3

Step 4

Työstä tuote hiuksiin
aina tyvestä latvaan
asti.

Viimeistele OSiS+
Session Label
Voimakkaalla hiuskiinteellä.

Näin käytät tuotetta:
Hiero pieni määrä vahaa käsiesi välissä ja vie sitten
kuiviin tai kosteisiin hiuksiin ja muotoile miten haluat.

käytetyt tuotteet:

lisäedut:
Ehdoton tuote muotoilessasi hiuksia
lämpölaitteilla.

Muotoiluvoide

Muotoiluvaha

Voimakas
hiuskiinne

Voimakas
hiuskiinne

