
UUSI
GOODBYE 
YELLOW

MIKÄ SE ON:

KUINKA SE TOIMII:

MITÄ SE TEKEE:

Korkean pigmenttimäärän sisältävä, hellävaraisesti 
puhdistava, neutraloiva pesutuote. Takaa tehokkaan 
ei-toivottujen lämpimien vihahteiden neutraloinnin. 
Tuote ei sisällä SLS/SLES sulfaateja*

Purppuraisten ja sinisten suoraväripigmenttien tasapainoinen 
koostumus on luotu neutraloimaan ei-toivottuja keltaisia  
vivahteita, samalla kun tuote puhdistaa hiuksia hellävaraisesti. 
Tuotteen ainutlaatuinen koostumus ja optimaalinen pH 4,5  
tukevat neutraloivien pigmenttien toimintaa ja ehkäiseen  
viileiden vivahteiden haalistumista.

KUINKA SITÄ KÄYTETÄÄN:

PARTURI-KAMPAAMOPALVELU
•  Levitä tuote kosteisiin hiuksiin shampoon tavoin  

ja anna vaikuttaa jopa 5 minuuttia** käytetystä  
tekniikasta riippuen

• Huuhtele huolellisesti levityksen jälkeen

•  Värin lopputulos ja kesto riippuvat hiuksen kunnosta 
ja vaikutusajasta

•  Käytä suojakäsineitä, suojaa vaatteet, pinnat ja iho 
värjäytymiseltä

•  Vaikutusaikaa voidaan hieman pidentää  
hyväkuntoisissa hiuksissa, jotta saavutetaan  
intensiivisempi lopputulos. 

YLLÄPITO KOTONA:
•  Käytä päivittäin maksimaalisen vaikutuksen  

aikaansaamiseksi

• Käytä 1-2 kertaa viikossa sävyn ylläpitoon
**mikäli tarpeen, pidennä vaikutusaikaa voimakkaamman lopputuloksen aikaansaamiseksi * SLS/SLES Sulfaatit: Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate

• Neutraloi keltaisia vivahteita

•  Auttaa ylläpitämään viileitä vivahteita  
kampaamokäyntien välillä

•  Käytä tummuusasteelle 9 ja sitä vaaleammille pohjille 
ei-toivottujen keltaisten vivahteiden neutralointiin.

•  Lisää välittömästi viileän vivahteen folioraitojen tai 
vapaankäden vaalennuksen jälkeen. 

VERTAILU TAULUKKO
BC BONACURE  
COLOR FREEZE  

HOPEASHAMPOO

GOODBYE YELLOW 
SHAMPOO

BLONDME  
TONE ENFORCING  

BONDING SHAMPOO

BC BONACURE 
EXCELLIUM 

SILVERWHITE SHAMPOO

AINUTLAATUISET 
EDUT

KELTAISEN  
NEUTRALOINTIKYKY

TEKNINEN
KÄYTTÖ

SÄVY
LUONNE Intensiivinen Kohtalainen Kevyt Hienostunut

* tarpeen vaatiessa, pidennä vaikutusaikaa 
voimakkaamman lopputuloksen  
aikaansaamiseksi

Korkean pigmenttimäärän  
sisältävä, neutraloiva pesutuote. 
Ei sisällä SLS/SLES sulfaateja. 

Voimakas

•  Anna vaikuttaa 5 minuuttia*

•  Käytä päivittäin maksimaalisen  
vaikutuksen aikaansaamiseksi

•  Käytä 1-2 kertaa viikossa sävyn 
ylläpitoon

Lukitsee väripigmentit hiukseen 
ja ehkäiseen värin haalistumista 
erittäin tehokkaasti. 

Kohtalainen

• Anna vaikuttaa 5 minuuttia

•  Käytä 1-2 kertaa viikossa

Luo uusia väliaikaisia sidoksia ja 
vahvistaa hiuskuituja sisältäpäin. 
Auttaa vahvistamaan heikkoja 
kohtia hiuksen rakenteessa

Kevyt

• Anna vaikuttaa jopa 1 minuutti

• Päivittäiseen käyttöön

Palauttaa harmaantuneen hiuk-
sen elinvoimaisuuden ja kirkastaa 
harmaan hiuksen sävyä. 

Ei

• Anna vaikuttaa jopa 2 minuuttia

• Päivittäiseen käyttöön



#COOLBLONDE

#DADDYCOOL

#NEUTRALBLONDE

#GRANNYGREY

www.schwarzkopfpro.com

TYYLIT & PALVELUT

Parantaa viileiden vaaleiden vivahteiden  
sävyluonnetta ja värin tasaista liukumaa. 

*aiemmin tehdyn balayage -värjäyksen kirkastaminen

Kirkasta balayage -värjäyksiä*

Täydellinen viileiden vivahteiden balanssi tyven, 
pituuden ja latvan välillä, vaalennuksen jälkeen. 

Kirkasta kokonaan valkaistuja hiuksia tai osioita. 

Kirkastus - palvelu miehille
Lisää viileitä ja metallisia vivahteita  
värjäämättömiin hiuksiin. 

Luo viimeisimmät väritrendit
Luo täydellinen harmaa vivahde  
vaalennettuun pohjaan.Seuraa meitä: 


