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ESSENSITY - 
LUONNOLLISTA KAUNEUTTA

AITOA SUORITUSKYKYÄ

nykypäivän naiset ovat tietoisempia käyttämistään kosmetiikkatuotteista.  
Eri asiakasryhmien kasvavat odotukset tekevät tarpeiden tyydyttämisestä haastavaa.

UUsi EssEnsity on suunniteltu vastaamaan eri asiakasryhmien korkeisiin vaatimuksiin.  
se on ensimmäinen ammoniakiton öljypohjainen kestovärimme phytolipid-teknologialla. 
Lopputuloksena saat aitoja värituloksia, luonnollisen intensiteetin ja todellista pehmeyttä 
mahdollisimman luontoperäisilla ainesosilla.

* vs. aiempi Essensity väri ** vain shampoo *** Kokeilu 84 kampaamossa saksassa ja 90 kampaamossa Espanjassa toukokuussa 2013

ammoniakiton kestoväri maksimoi värin suorituskyvyn*  

ja lopputulos on luonnollisen näköinen

EssEnsity korvaa synteettiset ainesosat, aina kun mahdollista, 

uusiutuvilla ja luontoperäisillä ainesosilla.

Ei sisällä ammoniakkia, silikonia, mineraaliöljyä, sulfaatteja**  

tai synteettisiä hajusteita.

YKSINKERTAISUUTTA ARVOSTAVALLE ASIAKKAALLE

VÄRISTÄ EPÄVARMALLE ASIAKKAALLE

LUONNOLLISUUTTA RAKASTAVALLE

AMMONIAKKIA VÄLTTÄVILLE

hänelle, joka haluaa pitää luonnollisen kauneutensa 
ja kieltäytyy luonnottomasta tyylistä

hänelle, joka jatkuvasti etsii vastuullisen elämäntavan 
periaatteisiin sopivia tuotteita

hänelle, joka välttelee perinteisiä värejä, sillä uskoo 
ammoniakin vahingoittavan hiusta ja on siksi tehnyt 

kompromisseja värituloksen kanssa

hänelle, joka on vakuuttunut, että mikään värjäys ei voi 
olla vahingoittamatta hiusten laatua ja samalla 
antaa eloisan ja luonnollisen lopputuloksen

tulet yllättymään kuinka moni asiakkaistasi on valmis uuteen EssEnsity KoKEmUKsEEn.

UUsi EssEnsity – uskomaton värin suorituskyky –  
sitoutunut kestävään kehitykseen.

Tyytyväisyytakuu

mitä kampaajamme sanovat UUDEsta EssEnsitystÄ 1500 käyttökerran jälkeen 174 liikkeessä:***

on äärimmäisen tyytyväisiä

on kokenut suorituskyvyn parantuneen

sanoo UUDEn EssEnsityn olevan hellävarainen hiuksille 

kertoo olevan miellyttävä hiuspohjalle

suosittelisi kollegoilleen



UUSI ESSENSITY-VÄRI

innovatiivinen Phytolipid-
teknologia parantaa värin 

toimivuutta ja hoitavuutta.  

tee vaikutus asiakkaisiisi värin 

intensiteetillä ja luonnollisuudella  

58 ESSENSITY sävyn avulla.

pitkän tutkimustyön jälkeen schwarzkopf professional -laboratoriot  
ovat kehittäneet uuden tasoisen suorituskyvyn ammoniakittomissa 
kestoväreissä*

100% LUOTETTAVAT 
TULOKSET

VAKUUTTAVA 
SUORITUSKYKY

LUONNOLLINEN 
LOPPUTULOS

hOITAVAMPI & 
hELLÄVARAISEMPI 

hIUSPOhjALLE

* UUsi EssEnsity verrattuna aiempaan EssEnsity-väriin

jopa 100% 
harmaanpeittokyky

Kartan tupsua vastaava väri

jopa 30% parempi  
värin intensiteetti*

jopa 50% 
pidempi värin kesto*

Huomattavasti hellävaraisempi 
hiuspohjalle*

jopa 30% 
hoitavampi*

jopa 4  
asteen vaalennusteho
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5 SYYTÄ TÄYDELLISIIN,  
LUONNOLLISIIN VÄRITULOKSIIN

* Vs aiempi EssEnsity väri* Vs aiempi EssEnsity väri ** Vs aiempi EssEnsity väri kun käytetään väriä ja hapetetta

Uudelleen suunnitellut 
väripigmentit tekevät 
sävyvivahteesta tarkan 
ja parantavat värin 
intensiteettiä. Lopputulos  
on luonnollinen ja kartan 
tupsun mukainen.

suurempi määrä 
kasvipohjaisia öljyjä** 
parantaa pigmenttien 
ja aktiivisten ainesosien 
toimivuutta.

pigmentit ja aktiiviset 
ainesosat tunkeutuvat 
hiukseen tehokkaammin 
parantaen näin 
suorituskykyä*

Kasvipohjaiset öljyt 
sulkevat hiuksen pinnan 
pitkäkestoisesti.

SEKOITUS ORGAANISIA jA KASVIPERÄISIÄ ÖLjYjÄ

PhYTOLIPId-TEKNOLOGIA

ORGAANINEN RYPÄLEENSIEMENÖLjY

KASVIPOhjAISET ÖLjYT

Käytämme värissä sertifioitua orgaanista rypäleensiemenöljyä. se sisältää samoja lipidejä kuin terveet hiukset  
(joita hius menetettää ajan kuluessa). Kasvipohjaiset öljyt sulkevat hiuksen pinnan tehden väristä pitkäkestoisen  
ja hoitavan samalla maksimoiden harmaanpeiton & vaalennustehon.

Hapete sisältää kasvipohjaisia öljyjä, jotka parantavat pigmenttien ja aktiivisten ainesosien toimivuutta. 
tämä maksimoi värin tunkeutumisen hiukseen ja tekee värin lopputuloksesta täydellisen: parannettu vaalennusteho*, 
harmaanpeitto*, luonnolliset värin vivahteet ja erinomainen hoitavuus.

nämä kaksi öljyä värissä ja hapetteessa muodostavat phytolipid-teknologian perustan.

Uudelleen suunniteltujen väripigmenttiyhdistelmien kasvipohjaiset öljyt sisältävät lipidejä, joita löytyy myös terveistä 
hiuksista, maksimoiden värin suorituskyvyn.

LOPPUTULOS: 
– aito väri
– Luonnollinen intensiteetti
– todellista pehmeyttä

yhdessä phytolipid-teknologian kanssa, uusi sekoitussuhde 1:1 varmistaa aktiivisten ainesosien suuremman  
pitoisuuden parantaen näin suorituskykyä ja hellävaraisuutta hiuspohjalle*.

1:1 SEKOITUS

AMMONIAKITON

ESSENSITY VÄRI ‚EI SISÄLLÄ‘

Värjäysprosessin aikana ammoniakiton koostumus on hellävarainen hiusrakenteelle varmistaen kauniin  
luonnollisen näköisen ja vivahteikkaan värituloksen ja peittävyyden.

phytolipid-teknologian koostumus parantaa ammoniakittoman kestovärin suorituskykyä ja tekee värituloksesta 
uskomattoman.

EssEnsity korvaa kaikki mahdolliset synteettiset ainesosat uusiutuvilla, luontopohjaisilla ainesosilla. 
Väri ei ole vain ammoniakiton, sillä EssEnsity on myös vapaa silikoneista, mineraaliöljystä ja  
synteettisistä hajusteista.

Lopputuloksena on poikkeuksellisen* luonnollinen värin intensiteetti, parannettu 
vaalennusteho ja harmaanpeitto* sekä hellävaraisuutta hiuspohjalle.

asiakkaiden ja kampaajien eduksi, olemme korvanneet EssEnsityn ainesosia  
yhtä tärkeillä uusilla ainesosilla, jotka parantavat värin suorituskykyä.
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TEKNISET YKSITYISKOHDAT
ESSENSITY 
SÄVYVALIKOIMA

SÄVYNUMEROINTI
sävynumerointi on kätevä tapa kuvailla sävyn syvyyttä ja sen pääväriä sekä sen vivahdetta.

numerointi perustuu kolminumeroiseen järjestelmään.

musta
mustan ruskea
tummanruskea
keskiruskea
vaaleanruskea
tummanvaalea
keskivaalea
heleänvaalea
kirkkaanvaalea
ultravaalea

neutraali
hopeatuhka
tuhka
matta
beige
Kulta
suklaa
kupari
punainen
Violetti
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•  58 sävyn valikoima keskenään sekoitettavia 
vaaleita, keskivaaleita ja tummia sävyjä. 

•  parannettu jopa 100% harmaanpeitto 
neutraalisävyillä.

•  Enemmän harmaanpeittoa  
muotisävyissä.

•  Äärettömän luonnollisia,  
monivivahteisia värivaihtoehtoja.

NUMERO VIIVAN EdESSÄ (5-88):
Viittaa värin tummuusasteeseen.

Kertoo sopivimman pohjan saadaksesi juuri väritupsun mukaisen 
lopputuloksen.

NUMEROT VIIVAN jÄLKEEN (5-88):
Ensimmäinen numero viivan jälkeen määrittelee päävärin.

toinen numero viivan jälkeen määrittelee päävärin vivahteen.

Kaksi samaa numeroa viivan jälkeen tarkoittavat intensiivistä 
väriä.
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VAALENNUSTEHO

TUMMEM-
MAKSI  
VÄRJÄÄMINEN

4 ASTETTA

3 ASTETTA

2 ASTETTA

1 ASTE

0 ASTETTA

hAPETE

UUSI 60 ml  
EssEnsity  
Hapete

60 ml  
EssEnsity  

Kestoväri

60 ml  
EssEnsity  

Kestoväri

120 ml  
EssEnsity  
Hapete

SÄVYjEN TUNNISTAMINEN jA SÄVYSUUNNAT

SEKOITUSSUhdE

LevItys värjäämättömIIn hIuksIIn

•  Levitä ensin pituuksiin ja latvoihin  
(10 - 15 minuuttia).

• Levitä väri seuraavaksi tyveen.
• Vaikutusaika: 30 - 45 minuuttia.

tyvIkasvun värjäys

• Levitä väri ensin tyveen (20 minuuttia). 
•  tarvittaessa levitä uutta värimassaa pituuksiin ja  

latvoihin. Vaalennusväri (10-sarja): levitä vain tyveen.
• Vaikutusaika: 30 - 45 minuuttia.

vaIkutusaIka

30 – 45 min.
hUOMIO: Vaikutusaika yli 50% harmaille hiuksille / vaikeasti värjäytyville hiuksille: 45 minuuttia.  
Lämpölaitteiden käyttö ei suositeltavaa.

LEVITYS

neutraali

neutraali+

peittävät 
muotisävyt

setripuu

Bambu

Hunaja

Havanna

tammi

tiikki

syksyn 
lehdet

Vaalennus-
värit
(10-sarja)

neutraali sävysuunta 1-9 mustasta  
heleänvaaleaan

Vahvistettu neutraali vaikeasti värjättävien harmaiden 
peittämiseen (3-00 / 5-00 / 7-00 / 9-00)

Beige – kulta

Kulta

suklaa – tuhka

suklaa – kupari

suklaa – punainen

intensiiviset muotisävyt  
Kupari / puna – kupari / punainen / Violetti

neutraali / Hopeatuhka – Beige / 
Hopeatuhka – violetti /  
tuhka / Beige – Kulta

Kulta / suklaa / Kupari / punainen  
(Harmaanpeitto ja muotisävyt)

Hopeatuhka – Beige / tuhka /  
matta – hopeatuhka

-  parannettu jopa 100% harmaanpeitto saavutetaan EssEnsity 
5.5% 18Vol hapetteella. (9 tummuusasteelle saakka)

-  100% harmaanpeittokyky saavutetaan EssEnsity 8.5%  
28 Vol hapetteella.

- Ei harmaanpeittoa
-  Käytetään tummuusasteilla  

6-8 tummanvaalea - Heleänvaalea

- 100% harmaanpeittokyky
-  neutraalisävyn kanssa sekoittamatta käyttövalmis  

50%-100% harmaille hiuksille

- 50% harmaanpeittokyky
-  jopa 100% harmaanpeittokyky sekoitettuna  

2:1 neutraalisävyn kanssa, 2 osaa muotisävyä +  
1 osa saman syvyistä neutraalia sävyä

sävynu-
merOIntI

sävy vIvahDe harmaIDen peIttO

essensIty  
Kestovärit

essensIty
Kestovärit 
Vaalennusvärit  
(10-sarja)

vInkIt harmaanpeIttOOnkäyttöhapete

VaLmistELU: Älä pese hiuksia ennen levitystä. Levitä värimassa kuiviin hiuksiin ja käytä suojakäsineitä.

• tummaksi värjääminen 
• Värin virkistys

•  jopa 2 asteen  
vaalennusteho

•  samalla tummuusasteella 
värjääminen

• Peittävät muotisävyt

•  jopa 3 asteen  
vaalennusteho

• neutraali+ sävyt

•  jopa 4 asteen vaalennus 
(10–sarja). Käytä vain 
10-sarjan kanssa.

•  parannettu jopa 100% harmaanpeittokyky neutraalien sävyjen kanssa sekoitettuna  
9 tummuuteen saakka. 

• Harmaanpeitto muotisävyjen kanssa, sekoita 2 osaa muotisävyä ja 1 osa neutraalisävyä
•  peittävät muotisävyt (-50/-60/-70/-80) kun 50%  

– 100% harmaat hiukset, sekoitus 1:1 EssEnsity hapetteen kanssa. 
− sarja on suunniteltu maksimoimaan harmaanpeiton ja värin pitkäkestoisuuden.  
− neutraalisävyn lisääminen ei tarpeen.

•  paksujen ja vaikeasti värjätttävien hiusten harmaanpeittoon sekoita neutraali+ sävy  
1:1 EssEnsity hapetteen kanssa. 
-  Huom: pelkkä samalla tummuusasteella värjäys yli 90% harmaantuneeseen hiukseen,  

käytä 5,5% hapetetta -00 Vahvistettujen neutraalisävyjen kanssa.

• Ei harmaanpeittoa



1 – Erota kaksi 5cm leveää 
suorakaiteen muotoista osaa 
etuosasta, jättäen hiusrajan 
(otsahiusten) alue vapaaksi. 
Kiinnitä muut hiukset klipseillä 
kiinni

1 - Levitä väri etuosan  
suorakaidosiin foliotekniikalla, 
aloittaen värinlevityksen  
n. 3cm tyvestä.

4 – Viimeistele osio sijoittamalla 
noin 6 foliota.

7 – Käsittele vastakkainen puoli 
samoin. Käyttäen noin 6 foliota.

2 – Erota 4 kolmion muotoista 
osaa. 2 suoraan korvien edestä 
ja kaksi korvien takaa. tämä osa 
kulkee kuvan mukaisesti niskan 
keskelle.

2- Värjää noin 6 foliota  
kumpaankin etuosaan  
erotettuun suorakaiteen  
muotoiseen osioon.

5 – Käsittele vastakkainen puoli 
samalla tavalla, levittämällä  
noin 6 foliota.

8 –Värjää loput hiukset koko 
pään värillä ja anna vaikuttaa  
30 - 45 minuuttia.

3 – Kiinnitä jäljelle jäävät hiukset 
klipseillä.

3 - Levitä väri foliotekniikalla 
korvan etuosasta erotettuun 
kolmio-osaan aloittaen alhaalta.

6 - Levitä väri foliotekniikalla 
korvan takaosasta erotettuun 
kolmio-osaan aloittaen alhaalta.

Luonnollinen sävy 6, normaali rakenne, hieman laineikas

1. Väri folioraidoissa: 9-55 ja 8.5% EssEnsity hapete

2. Koko pään värjäys: 5-67 ja 5.5% EssEnsity hapete

Häivähdys suklaakuparia ja 
pehmeät, kultaiset vivahteet

OSIOINTI

LEVITYSVÄRJÄYS VAIHEITTAIN

jäLkeenennen

Vaihtoehtoisesti, tässä on kaksi muuta sävysekoitusta jotka 
sopivat täydellisesti tämän tekniikan käyttämiseen kaikille hiuksille:

PUNAINEN:  
Folioväri: 7-77; Koko pään väri: 6-68 tai 5-68  
VAALEA:  
Folioväri: 8-45; Koko pään väri: 10-14



tULoKsEt
Hiuksen pinta on sileä ja vahva mahdol-
listaen täydellisen värin keston ja suojan 
tulevilta vaurioilta**

UUSI ESSENSITY HOITOSARJA

EssEnsity värituotteet ovat yksilöllisiä värjätyille, vaurioituneille tai  
huokoisille hiuksille tarkoitettuja tuotteita. 

EssEnsity hoitotuotteiden koostumus on sekoitus puhtaita orgaanisia 
uutteita ja luontoperäisiä ainesosia kuten granaattiomenaa, aloe veraa ja 
manteliproteiinia.

hOITAVUUdEN LÄPIMURTO

marula-öljy toimii phytolipid-teknologian aktiivisena aineosana. se tuo uuden sukupolven väri-hoito suoritusky-
vyn kaikkien saataville. EssEnsity hoitotuotteet eivät sisällä silikonia, mineraaliöljyä, parabeeneja tai synteettisiä 
tuoksuja. 

jOpa 4 kertaa enemmän hOItOa & sILeämmät hIukset*

jOpa 100% vahvemmat hIukset

maksImaaLInen värIn haaLIstumIsen suOja

jOpa 100% enemmän kIILtOa

VaiHE 02
marula-öljyn lipidit ovat rakenteeltaan  
hiuksen kaltaisia ja korvaavat siksi  
täydellisesti hiuksen menettämät lipidit.

VaiHE 01
Hiukset menettävät lipidejä ajan kuluessa

* vain shampoo ** säännöllisen EssEnsity care hoitotuotteiden käytön jälkeen *** lukuunottamatta shampoota* EssEnsity colour & care tuotteiden käytön jälkeen vs käsittelemättömät, vaurioituneet hiukset

Color & repair Color & moisture

Shampoot: tuoksu on virkistävä ja piristävä sisältäen sitrusta ja  
häivähdyksen mandariinia sekä appelsiinia sensuelliin tyyliin.

Color & Moisture -sarja: tuoksu*** on moderni ja virkistävä  
sekoitus elvyttävää luonnollista sitruunan tuoksua yhdistettynä  
puhtaaseen vihreään teehen.

Color & Repair -sarja: tuoksu*** on aromaattinen,  
vehreä & hemmotteleva sekoitus laventelia ja rosmariinia  
yhdistettynä Välimeren kukkiin.

100% LUONNOLLISIA hAjUSTEITA Käytämme vain  
100% luonnollisia hajusteita kaikissa EssEnsity hoitotuotteissa:



COLOR & REpAIR

Colour & repair -sarjan luonnolliset & orgaaniset ainesosat ravitsevat  
ja hoitavat värjättyjä, vaurioituneita ja kemiallisesti käsiteltyjä hiuksia,  
jotka tarvitsevat perusteellista elvytystä.

COLOR & REPAIR  
ShAMPOO

COLOR & REPAIR 
hOITOAINE

LUONTOPOhjAISET AINESOSAT COLOR & REPAIR -SARjASSA:

COLOR & REPAIR 

INTENSIIVINEN 
SUOjAAVA SEERUMIpuhdistaa ja korjaa hellävaraisesti 

vaurioituneet hiukset
selvittää ja korjaa vaurioituneet hiukset

LevItys

• Levitä kosteisiin hiuksiin ja hiero hellävaraisesti hiuksiin

• Anna vaikuttaa 1-2 minuuttia ja toista tarvittaessa

•  Huuhtele ja levitä valitsemasi EssEnsity Colour & repair 

hoitotuote hiustesi tarpeen mukaan

• Päivittäiseen käyttöön

• ESSENSITY Colour & Repair Shampoo

• Huuhtele ja toista tarvittaessa

•  Levitä pyyhekuiviin hiuksiin ja hiero pituuksiin sekä  

latvoihin optimaalisen tuloksen saamiseksi

• Harjaa hiukset tuotteen levittämiseksi tasaisesti

• Anna vaikuttaa 2 minuuttia ja huuhtele huolellisesti

• Päivittäiseen käyttöön

LevItys LevItys LevItys

• ESSENSITY Colour & Repair Shampoo

•  Levitä reilu määrä pyyhekuiviin hiuksiin ja hiero  

pituuksiin sekä latvoihin optimaalisen tuloksen saamiseksi

• Harjaa hiukset tuotteen levittämiseksi tasaisesti

• Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja huuhtele huolellisesti

• Käytä kerran tai kaksi viikossa

• ESSENSITY Colour & Repair Shampoo

•  Levitä pieni määrä pyyhekuiviin hiuksiin ja hiero pituuksiin sekä 

latvoihin optimaalisen tuloksen saamiseksi

• Harjaa hiukset tuotteen levittämiseksi tasaisesti

• Jätä hiuksiin

• Käytä kerran tai kaksi viikossa

COLOR & REPAIR 
INTENSIIVINEN  
hIUSNAAMIO
syväravitsee ja korjaa hiukset silottaa hiusten pituudet ja latvat sekä suojaa 

föönauksen kuumuudelta ja ulkoisilta vaurioilta

REILUN KAUPAN MARULA-ÖLjY 

sisältää oleiinihappo ja proteiineja, jotka ovat tunnettuja kosmettisista ja  

hoitavista vaikutuksistaan

APRIKOOSIÖLjY 

silottaa hiusta ja tekee niistä terveet sekä kiiltävät

ORGAANINEN GRANAATTIOME 

nan HEDELmÄUUtE ympäri Välimerta ja Lähi-itää kasvatettu granaattiomena  

sisältää runsaasti antioksidanttista C-vitamiinia

hYdROLISOITU MANTELIPROTEIINI 

sisältää runsaasti korkealaatuisia proteiineja, tunnettuja korjaavista ja  

uudistavista vaikutuksista vaurioituneisiin ja huokoisiin hiuksiin



the Colour & moisture -sarja sisältää kosteuttavia & orgaanisia ainesosia hoitaen 
värjättyjä, karheita ja kuivia hiuksia, jotka tarvitsevat erityistä hoitotehoa.

LUONTOPOhjAISET AINESOSAT COLOR & MOISTURE -TUOTTEISSA:COLOR & MOISTURE

*EssEnsity Colour & moisture shampoossa, hoitoaineessa ja hiusnaamiossa

REILUN KAUPAN MARULA-ÖLjY* 

sisältää oleiinihappoa ja proteiineja, jotka ovat tunnettuja kosmeettisista ja hoitavista vaikutuksis-

taan.

ORGAANINEN ALOE VERA 

tunnettu kasvi, jota perinteisesti käytetään kosteuttavista ja parantavista vaikutuksistaan.

ORGAANINEN VIhREÄ TEE 

tunnetaan terveydellisistä vaikutuksistaan antioksidanttiensa ansiosta

COLOR & MOISTURE  
ShAMPOO
puhdistaa ja kosteuttaa hiukset  
hellävaraisesti

• Levitä kosteisiin hiuksiin ja hiero kevyesti kauttaaltaan

• Anna vaikuttaa 1-2 minuuttia ja toista tarvittaessa

•  Huuhtele ja levitä valitsemasi EssEnsity Colour & moisture 

hoitotuote hiustesi tarpeen mukaan

• Päivittäiseen käyttöön

LevItys

COLOR & MOISTURE  
hOITOAINE
Kosteuttaa ja pehmentää kuivia hiuksia  
tekemättä niitä raskaiksi

LevItys

• EssEnsity Colour & moisture shampoo

• Huuhtele ja toista tarvittaessa

•  Levitä pyyhekuiviin hiuksiin ja hiero pituuksiin sekä latvoihin  

optimaalisen tuloksen saamikseksi

• Harjaa hiukset tuotteen levittämiseksi tasaisesti

• Anna vaikuttaa 2 minuuttia ja huuhtele huolellisesti

• Päivittäiseen käyttöön

COLOR & MOISTURE  
INTENSIIVINEN hIUSNAAMIO
tarjoaa parasta hoitoa ja kosteutusta kuiville,  
karheille, hauraille ja hallitsemattomille hiuksille

LevItys

• ESSENSITY Colour & Moisture Shampoo

•  Levitä pyyhekuiviin hiuksiin ja hiero pituuksiin sekä latvoihin  

optimaalisen tuloksen saamikseksi

• Harjaa hiukset tuotteen levittämiseksi tasaisesti

• Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja huuhtele huolellisesti

• Käytä kerran tai kaksi viikossa

COLOR & MOISTURE  
SUIhKUTETTAVA hOITOAINE
suojaa värjättyjä, kuivia hiuksia ja tekee niistä  
kiiltävät. Kevyt hoitoaine auttaa selvittämään  
normaalit ja kuivat hiukset niitä rasittamatta.  
Helppo levittää.

• Sekoita hyvin ennen käyttöä.

•  EssEnsity Colour & moisture shampoon jälkeen suihkuta  

pyyhekuiviin hiuksiin lyhyin suihkauksin

• Hiero pituuksiin sekä latvoihin optimaalisen tuloksen saamikseksi

• Harjaa hiukset tuotteen levittämiseksi tasaisesti

• Jätä hiuksiin

• Käytä kerran tai kaksi viikossa

LevItys



ESSENSITY-pALVELUT LIIKKEESSÄ

kaksI OLennaIsta 
 värI-hOItO paLveLut

Color & repair palvelu
Color & moisture palvelu

1. COLOr & repaIr paLveLu

5 VAIhETTA UPEIdEN LUONNOLLISTEN VÄRITULOSTEN 
SAAVUTTAMISEEN

EssEnsity väri-hoito palvelut on suunniteltu värituloksen pidentämiseen  

ja auttamaan asiakkaita löytämään EssEnsity-hoitotuotteet . ne tekevät myös  

sinusta, kampaajasta, konsultoivan amattilaisen ja tarjoavat mahdollisuuden 

myynnin kasvattamiseen.

Uusi EssEnsity valikoima sisältää EssEnsity Colour Care palvelun, hoitosuunnitelman  

aiakkaasi tarpeille ja EssEnsity Care paketin, joka koostuu shampoosta, hoitoaineesta ja  

tehohoidosta rÄÄtÄLöitynÄ asiaKKaasi tarpEiDEn mUKaan.

SINuN CoLoR & REpAIR pALVELuSI 
The Color & Repair -sarja on ideaali värjättyjen, 
vaurioituneiden, huokoisten, kemiallisesti ja  
fyysisesti käsiteltyjen hiusten elvyttämiseen.

2. COLOr & mOIsture paLveLu

SINuN CoLoR & MoISTuRE pALVELuSI  
The Color & Moisture -sarja on paras normaaleille 
tai kuiville, värjätyille hiuksille, jotka ovat paksut & 
karheat, hauraat, kemiallisesti ja fyysisesti  
käsitellyt ja tarvitsevat erityistä hoitotehoa.

Analysoi ja valitse asiakkaalle yksilöllinen väri, levitä ja anna vaikuttaa ohjeiden mukaisesti. Lopuksi huuhtele.  
perusta hoitotuotteen valintasi aina asiakkaan konsultointiin ja käytä ammattitaitoasi tuotevalintojen räätälöintiin.

step 1: värI

vaIhe 2: puhDIsta

pese hiukset hellävaraisesti sulfaatittomalla  
ESSENSITY Color & Repair shampoolla  
sulkeaksesi hiuksen pinnan ja suojaaksesi väriä.

vaIhe 3: tehOhOItO

Kuivaa hiukset pyyhekuiviksi ja hoida ESSENSITY 
Color & Repair tehohoidolla hiusten elvyttämiseksi. 
Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja huuhtele.

vaIhe 4: suOjaa

Sulje hiuksen pinta ESSENSITY Intensiivisellä 
Suojaavalla Seerumilla luodaksesi suojaavan 
pinnan ulkoisia vaurioita vastaan.

Suosittele ja myy asiakkaallesi yksilöllisesti valittu ESSENSITY tuotepaketti värin ylläpitämiseen kampaamokäyntien välillä.

vaIhe 5: kOtIhOItO

vaIhe 2: puhDIsta

vaIhe 3: tehOhOItO

vaIhe 4: suOjaa

Kuivaa hiukset pyyhekuiviksi ja hoida ESSENSITY 
Color & Moisture tehohoidolla hiusten  
kosteuttamiseksi. Anna vaikuttaa  
5-10 minuuttia ja huuhtele.

Sulje hiuksen pinta ESSENSITY Suihkutettavalla 
Hoitoaineella luodaksesi suojaavan pinnan  
ulkoisia vaurioita vastaan.
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MITEN LöYTÄÄ OIKEA VÄRI 
ASIAKKAALLESI

on erittäin tärkeää valita oikea, harmoninen väri läheltä kasvojen väriä.  
se tekee asiakkaastasi hoikemman, terveemmän ja nuoremman näköisen.

syväVAALEA
Lämmin

VIILEä

seuraavat 4 kategoriaa auttavat paljastamaan sopivimmat EssEnsity 
värimaailmat asiakkaasi luonnollisen kauneuden korostamiseksi.

suhde hiusten, silmien värin ja ihonvärin välillä ratkaisee asiakkaasi  
hallitsevat värityypit.

hIUSTEN  
TUMMUUS

hIUK-
SET SILMIEN VÄRI IhOTYYPPI ESSENSITY VÄRIMAAILMA

6 tummuus ja 
vaaleammat
VaaLEa

tummuusasteet 5-1 
syVÄ

LÄmmin

ViiLEÄ

LÄmmin

ViiLEÄ

Kaikki vaaleat  
sävyt ja lämpimät  
sävysuunnat

pähkinänruskea 
Vaalean vihreä 
Lämmin ruskea

Kaikki vaaleat  
sävyt ja viileät  
sävyvuunnat

Vaaleansininen 
Vaaleanvihreä 
Vaaleanharmaa

ruskea - tumman 
ruskea

Kaikki tummat 
sävyt ja viileät  
sävysuunnat

tumman harmaa 
tumman ruskea 
musta

Lämmin 
Vaaleanpunai-
nen/pinkki 
pisamia

Viileä 
Vaalea/pinkki

Lämmin 
pisamia 
Lämmin oliivi 
tai tumma iho

Viileä 
Kermainen oliivi 
tai tumma iho

nämä ovat sopivimmat värimaailmat hieman 
lämpimille värityypeille. Valitse sävy näistä  
värimaailmoista 6 tummuudelle ja  
vaaleammille.

Bambu 
Hunaja 
tammi
syksyn lehdet kupari

Hopeatuhka 
Havanna 
tiikki
syksyn lehdet punakupari / 
punainen / Violetti

nämä ovat sopivimmat värimaailmat hieman 
viileille värityypeille. Valitse sävy näistä  
värimaailmoista 6 tummuudelle ja  
vaaleammille.

Bambu 
Hunaja 
tammi
syksyn lehdet kupari

nämä ovat sopivimmat värimaailmat tummille 
lämpimille värityypeille.
Valitse sävy näistä värimaailmoista  
5 tummuudelle ja tummemmille.

Hopeatuhka 
Havanna 
tiikki
syksyn lehdet punakupari / 
punainen / Violetti

nämä ovat sopivimmat värimaailmat tummille 
viileille värityypeille.
Valitse sävy näistä värimaailmoista 
5 tummuudelle ja tummemmille.



MITEN TULLA MODERNIKSI 
VIHREÄKSI KAMpAAMOKSI

EssEnsity aikaansaa uskomattomia lopputuloksia samalla omistautuen 
kestävälle kehitykselle. tähtäämme aina kun mahdollista uusiutuvien ja 
luontopohjaisten ainesosien käyttöön. siksi mekin kannustamme liikkeitä 
tekemään samoin.

vInkIt:

vInkIt:
•  Kun mahdollista käytä 

uudelleenkäytettäviä 
säiliöitä

•  Hallitse tuotteiden käyttöä 
jätteiden minimoimiseksi

•  Käytä vain kierrätettäviä 
materiaaleja

• Tee selkeä kierrätyspiste

vInkIt: 
•  Varmista henkilökunnan 

ymmärrys veden käytön 
minimoimisesta

•  Osta vedenkulutukseltaan 
tehokkaita laitteita ja  
tarvikkeita

•  Asenna uudet matalan 
energian LED-lamput 

•  Harkitse liiketunnisteisen 
valokatkaisijan  
asentamista

•  Laske veden  
lämpötilaa

•  Vältä veden  
kuumentamista  
kun kampaamo  
ei ole käytössä

tullaksesi vihreämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi kampaamon ei  
tarvitse olla monimutkainen tai kallis; päinvastoin se muuttaa juoksevia  
kustannuksiasi, säästää rahojasi, nostaa profiiliasi ja houkuttelee asiakkaita, 
jotka arvostavat ympäristöystävällisyyttä. 

jätteet, vesI & energIa

ENERGIA

Energian käytön vähentäminen  
on yksi tehokkaimmista keinoista  
liikkeesi rahojen ja ympäristön  
säästämiksesi. Useat kampaajat  
uskovat, että energiakustannukset 
ovat kiinteitä, mutta kustannusten 
leikkaaminen niiden kautta on 
helppoa. samalla liikkeen maine 
paranee.

VESI

Vettä voi käyttää monin tavoin 
tehokkaammin parantaen samalla 
vedestä koituvia kiinteitä kutannuksia. 
monet bisnekset voisivat säästää 
osan vesikustannuksista  
hyödyntämällä yksinkertaisia ja 
halpoja vedensäästötoimia.

jÄTE

jätteen vähentäminen ei tarkoita 
vain valojen sammuttamista tai 
vuotavien hanojen korjaamista. 
jätteen minimointi tarkoittaa  
ensisijaisesti jätteen lähteen  
vähentämistä. Kierrättäminen  
käyttämällä uusiutuvia  
materiaaleja, vähentämällä  
kaatopaikkajätettä ja päästöjä  
sekä säästämällä energiaa. 

 3 pÄÄaLUEtta

 tEE sUUnnitELmat HarKitEn 

 tULE ympÄristöystÄVÄLLisEmmÄKsi.



EssEnsity
TuTuSTu uuTEEN AMMONIAKITTOMAAN  
öLJYpOHJAISEEN KESTOVäRIIMME
pHYTOLIpID-TEKNOLOgIA

UUSI


