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Steve Hogan
Creative Director för Essential Looks,
Schwarzkopf Professional
För att styla hår till catwalken behövs produkter
som verkligen är snabba och lätta att använda och
det är därför produkterna från OSiS Session Label
är så betydelsefulla under modeveckorna. De är
fantastiska hjälpmedel för stylister. En session stylingserie måste prestera – så är det bara.

NYHET

OSiS Session Label

TAR SESSION STYLING
TILL DIN SALONG

OSiS SESSION LABEL
Högpresterande produkter gör session styling tillgängligt på din
salong - för exklusiv styling med precision. Styling på ett nytt sätt.
Den nya hårspray-teknologin ger en omedelbart torr känsla
och precis stadga. Håller håret i form även efter att produkten
borstats ur.
Produkter som ger viktlös glans eller matt look kompletterar serien
för att garantera precis styling efter de senaste catwalk-trenderna.
Tyler Johnston
Session Stylist och Global Ambassadör
för Schwarzkopf Professional
Produkterna i OSiS Session Label-serien är fantastiska,
speciellt hårsprayerna. De torkar omedelbart utan att
tynga ned håret det minsta. De ger flexibel stadga med
mycket naturlig rörlighet och den unika minneseffekten
gör att håret alltid håller sin form.

NY HÅRSPRAY-TEKNOLOGI
Den nya microdiffuser-teknologin tillsammans med instant dry-formulan
ger en finfördelad spraydistribution och en supertorr känsla i håret.

Traditionell hårspray-teknologi

Nya microdiffuser-teknologin

OSiS Session Label

Flexible hold hairspray
ENASTÅENDE EGENSKAPER
Långvarigt, elastiskt stylingskydd
Unik minneseffekt gör att håret behåller
sin stuns och form även efter borstning
Högpresterande spray för kreativ styling
Håret känns mjukt och naturligt
Strålande glans

BAKOM KULISSERNA:
Den revolutionerande supertorra formulan
och innovativa microdiffuser-teknologin, ger en
finfördelad flexibel stadga med en ren, glänsande
och naturlig känsla. Den professionella instant
dry-formulan innebär inga synliga droppar.

SÅ SKAPAR DU EN STÖKIG TEXTUR
Steg 1

Steg 2

Spraya OSiS
Session Label Salt
Spray jämnt i håret.

Formföna håret.

Steg 3

Steg 4

Applicera produkten i
håret på nytt. Snurra
och tvinna slingor och
arbeta med hårets
textur för att skapa
önskad form.

Avsluta stylingen
med OSiS Session
Label Flexible Hold
Hairspray.

SÅHÄR GÖR DU:
Spraya jämnt på torrt hår från ca 30 cm avstånd.
Fixera eller återskapa din styling som vanligt.

ANVÄNDA PRODUKTER:

Traditionella hårsprayer med stora
droppar.

Micro-små droppar för jämn distribution
och en torr känsla i håret.
Flexible Hold
Hairspray
Salt Spray

OSiS Session Label

Strong Hold Hairspray
ENASTÅENDE EGENSKAPER:
Långvarig och kraftig stadga
Omedelbar kontroll för precisa looker
Håret behåller sin rena och naturliga
känsla och får samtidigt en kraftig stadga
Strålande glans

SÅ SKAPAR DU ETT VINDSVALL

OSiS Session Label

SALT SPRAY

Steg 1

Steg 2

Spraya OSiS
Flatliner jämnt
i håret.

Gör håret rakt med
en plattång.

Formföna håret
med en borste.

ENASTÅENDE EGENSKAPER:
 medelbart stökig och rufsig beach-look
O
för alla hårtyper
Ger håret volym och stadga för en tjockare
och fylligare känsla
Avslappnad "ofixad", matt finish
Naturlig och flexibel stadga
Ger en skön beach-look till alla hårlängder

SÅ SKAPAR DU STÖKIG VOLYM
Steg 1

Steg 2

Spraya OSiS
Session Label Salt
Spray jämnt i håret.

Platta sektioner
av håret med en
plattång.

Föna håret med en
borste.

BAKOM KULISSERNA:
Den högpresterande formulan och
innovativa microdiffuser-teknologin ger
finfördelad kraftig stadga, för kompromisslös
kontroll som är lätt att borsta ur.

Steg 3

BAKOM KULISSERNA:

Fixera stylingen med
OSiS Session Label
Strong Hold
Hairspray.

Den unika magnesiumsulfat-formulan ger en
rufsig känsla med precis lagom stadga för att
skapa en lekfull och stökig beach-look.

SÅHÄR GÖR DU:

SÅHÄR GÖR DU:

Spraya jämnt på torrt, stylat hår från ca 30 cm
avstånd.

Spraya över hela håret, handdukstorkat eller torrt,
arbeta in och låt självtorka eller föna med en diffuser.

ANVÄNDA PRODUKTER:

Strong Hold
Hairspray

Steg 3

Steg 4

Applicera produkten
på nytt.

Avsluta looken
med OSiS Session
Label Flexible Hold
Hairspray. Låt håret
vara för en stökig
beach-look eller
skapa en avslappnad
uppsättning.

Tvinna och snurra
slingor i håret.

ANVÄNDA PRODUKTER:

Flexible Hold
Hairspray
Salt Spray

OSiS Session Label

SILK SHINE CREAM

ENASTÅENDE EGENSKAPER:
 ultifunktionell allround-produkt som ger
M
både fukt och skydd
Ger en silkeslen glans med superslät känsla
Ger naturlig textur och separation
Lätt stylingkontroll för en mjuk och "ofixad" look
Tynger inte ned och kladdar inte

SÅ SKAPAR DU EN SLÄT LOOK

OSiS Session Label

Steg 1

Steg 2

Applicera en
liten mängd OSiS
Session Label Silk
Shine Cream i
handdukstorkat hår.

Arbeta in produkten
i håret.

Steg 3

Steg 4

Formföna håret.

Platta håret med
en plattång.

BAKOM KULISSERNA:
Formulan med bivax och glycerin ger en naturlig
och fräsch glans. Resultatet blir en silkeslen, slät
känsla med lätt textur.

Steg 5

Steg 6

Applicera en liten
mängd av produkten
på hårytan.

Avsluta stylingen med
OSiS Session Label
Strong Hold Hairspray.

SÅHÄR GÖR DU:
Arbeta in en mycket liten mängd i handdukstorkat
eller torrt hår, för textur och separation, eller applicera
på hårytan för att ge stylingen en slät finish. Låt
självtorka eller föna och styla till önskat resultat.

ANVÄNDA PRODUKTER:

MOLDING PASTE

ENASTÅENDE EGENSKAPER:
 evolutionerande formula för kraftig textur
R
och separation anpassat för catwalken
Högpresterande torr, kladdfri konsistens
Kraftig, omformbar stadga för obegränsade
stylingmöjligheter
Naturligt matt finish för retromoderna looker

BAKOM KULISSERNA:
Den nya generationens formula med naturliga
ingredienser som lanolin och bivax ger
långvarig textur och schysst kontroll utan
att kladda eller tynga ned.

SÅ SKAPAR DU EN SLICKAD LOOK
Steg 1

Steg 2

Föna håret med
en borste.

Arbeta in en liten
mängd OSiS
Session Label
Molding Paste
i händerna och
fördela i håret.

Steg 3

Steg 4

Arbeta in produkten
i håret från botten till
topparna.

Fixera stylingen
med OSiS Session
Label Strong Hold
Hairspray.

SÅHÄR GÖR DU:
Gnugga en liten mängd mellan handflatorna och
arbeta in i handdukstorkat eller torrt hår för att skapa
önskad textur.

ANVÄNDA PRODUKTER:

Molding Paste
Silk Shine Cream
Strong Hold
Hairspray

Strong Hold
Hairspray

