LÖYDÄ SISÄINEN JA ULKOINEN KAUNEUTESI

KAMPAAJAN OPAS

TODELLINEN KAUNEUS...
...on enemmän kuin mieleinen ulkonäkö. Se on myös ihmisen
sisäisen harmonian olemus, joka säteilee ulkokuoren läpi.

ME SCHWARZKOPF PROFESSIONALILLA USKOMME,
ETTÄ ÄÄRIMMÄINEN KAUNEUS LÄHTEE SISÄLTÄPÄIN

Oil Ultime -sarjaa kehitellessämme valitsimme ainoastaan kaikista
kallisarvoisimpia ainesosia – suorituskykyisistä luonnollisista, puhdistetuista
öljyistä virkistäviin aromaattisiin Essential Oils -tuotteisiin. Ne tunnetaan
voimastaan korostaa ulkoista kauneutta säteilevällä, kevyellä kiillolla ja samalla
ne auttavat sinua pakenemaan kiireisiä päivärutiinejasi ja löytämään sisäisen
tasapainon aistillisten, hemmottelevien parturi-kampaamopalveluiden aikana.
Anna parturi-kampaamosi ja Oil Ultimen olla harmoniasi keidas, jotta löydät
todellisen sisäisen tasapainosi ja ulkoisen kauneutesi.

MIKÄ TEKEE OIL ULTIME -SARJASTA
ERITYISEN?
Oil Ultime on ylellinen hiustenhoitosarja, jonka innovatiiviset,
suorituskykyiset ja silti kevyet koostumukset on tehostettu öljyillä.
Oil Ultime sisältää 100 %:STI LUONNOLLISIA, PUHDISTETUJA ÖLJYJÄ,
kuten ruusu-, argan-, marula- ja kaktusviikunaöljyjä, jotka hoitavat
ja hemmottelevat kaikkia hiustyyppejä.
Kevyen suorituskyvyn salaisuus on ITSESTÄÄN LIUKENEVAT ja

100 %:sti luonnolliset, puhdistetut öljyt
Suorituskykyiset koostumukset on rikastettu

Itsestään liukenevat ja
itsestään haihtuvat öljyt

100 %:sti luonnollisilla, puhdistetuilla
öljyillä, kuten ruusu-, argan-,

Itsestään liukenevat ja itsestään haihtuvat

marula- ja kaktusviikunaöljyillä,

öljyt takaavat kevyen suorituskyvyn.

kaikkien hiustyyppien

Ne kietoutuvat hiuksen ympärille ja täyttävät

kevyeen hoitoon ja

hiuksen rakenteen huokoisia kohtia samalla,

samalla ylellisen

kun ylimääräiset öljyt haihtuvat hiuksista

pehmeyden

välittömästi tai peseytyvät helposti pois.

ja kiillon
tehostamiseksi.

Essential Oil -öljysekoitukset

ITSESTÄÄN HAIHTUVAT öljyt, jotka takaavat tehokkaan
hoidon suorituskyvyn hiuksia kuormittamatta, viettelevän

Uudet Oil Ultime Essential

pehmeyden ja loistavan, säteilevän kiillon saavuttamiseksi.

Oil -öljyt sisältävät ylellisen
sekoituksen rauhoittavia

Hemmottelevat parturi-kampaamopalvelut ja niiden sisältämät
aromaattiset ESSENTIAL OIL -ÖLJYSEKOITUKSET kietovat
asiakkaat aistilliseen, mieltä tasapainottavaan kokemukseen
ja auttavat löytämään sisäisen harmonian.

laventelia ja jasmiinia sekä
virkistäviä ylang ylangia ja
mandariinia, koostumukset on
kehitetty luomaan aromaattinen
ja hemmotteleva parturikampaamokokemus, joka auttaa
tasapainottamaan kehoa ja mieltä.

100 %:STI LUONNOLLISET,
PUHDISTETUT ÖLJYT
Uusi Oil Ultime yhdistää kaikista ylellisimmät 100 %:sti
luonnolliset öljyt, kuten argan-, marula-, ruusuja kaktusviikunaöljyt. Ne on sekoitettu useiksi
erilaisisksi kevyiksi koostumuksiksi kaikkien
hiustyyppien hoitamiseksi ja hemmottelemiseksi.
Monitasoinen puhdistusprosessi takaa, että tuotteisiin

Arganöljy
Arganöljy (Argania Spinosa Kernel Oil)
on uutettu Marokossa kasvavan arganpuun
siemenistä. Sillä on korkeita antioksidatiivisia
ominaisuuksia, jotka taistelevat vapaita
radikaaleja vastaan. Tämä kallisarvoinen
luonnonöljy sisältää paljon tyydyttymättömiä
rasvahappoja, jotka tukevat hiuksen
omaa luonnollista lipidiä suojaa.
Lopputuloksena on vahvemmat, sileämmät ja
taipuisammat hiukset säteilevällä kiillolla.

Marulaöljy
Marulaöljy (Sclerocarya Birrea
Seed Oil) on uutettu afrikkalaisen
marulapuun hedelmien sisältämistä
pähkinöistä. Se on todella ravintorikas,
kevytrakenteinen öljy, joka sisältää
paljon antioksidantteja sekä C- että
E-vitamiineja. Tärkeät rasvahapot hoitavat
tehokkaasti, kosteuttavat ja suojaavat
hiuksia parantaen niiden joustavuutta ja
hallittavuutta.

Ruusuöljy

Kaktusviikunaöljy

Ylellinen yhdistelmä koiranruusun hedelmäöljyä
ja damaskoksen ruusun kukkaisöljyä.

Kaktusviikunaöljy (Opuntia Ficus-Indica
Seed Oil) on uutettu eräänlaisen
kaktuslajin siemenistä. Se sisältää
paljon tärkeitä rasvahappoja
hoitaakseen ja kosteuttaakseen
intensiivisesti jopa kaikista kuivimpia
hiustyyppejä. Sen E-vitamiinien ja
antioksidanttien korkea pitoisuus auttaa
suojaamaan hiuksia vapailta radikaaleilta.
Sanotaan, että tämä luonnonkosteuttaja
on jopa tehokkaampi kuin muut tunnetut
kasviperäiset öljyt, joita käytetään
kosmetiikkateollisuudessa.

lisätään ainoastaan näiden tahrattomien öljyjen
kaikista kallisarvoisimmat ainesosat ja ravintoaineet,
jotka jättävät hiukset pehmeiksi ja upean kiiltäviksi.

Koiranruusun hedelmäöljy on uutettu
ruusukasvin hedelmistä, se sisältää paljon
antioksidantteja ja sen sisältämät rasvahapot
auttavat hoitamaan hiusten luonnollista
suojaa taipuisien ja silkkiseltä tuntuvien
hiusten saavuttamiseksi. Damaskoksen
ruusun terälehdistä saatu öljy sisältää
myös paljon hemmottelevia rasvahappoja
ja se tunnetaan hienostuneesta tuoksustaan,
siksi sitä on käytetty paljon luksuskosmetiikassa
jo muinaisilta ajoilta lähtien.

AROMATERAPIA & ETEERISET ÖLJYT

Mitä ovat eteeriset öljyt?
Eteeriset öljyt ovat aromaattisia, haihtuvia yhdisteitä, jotka on

Kazue Gill

uutettu – pääosin tislaamalla – yrteistä, sitrushedelmistä, puun
lehdistä ja oksista sekä kukista. Niitä käytetään lääketieteellisten
ja terapeuttisten ominaisuuksiensa vuoksi ja niitä voidaan
sekoittaa tarkoituksen mukaan ja käyttää useilla eri tavoilla.

Lontoossa velkakirjoja myydessään suunnattomasta stressistä kärsinyt
Kazue sai voimaa hieronnasta eteerisillä öljyillä. Ne auttoivat häntä
taistelussa päänsärkyjä ja väsymystä vastaan. Hän oli niin vaikuttunut
öljyjen tehosta, että vaihtoi uraa auttaakseen muita fyysisistä klivuista,
ahdistuksesta ja väsymyksestä kärsiviä ihmisiä.
20 vuoden kokemuksella hän tekee ja opettaa aromaterapiaa sekä
hierontatekniikoita ja auttaa luomaan eteerisiä öljyjä sisältäviä
ihonhoitotuotteita Japanissa.
Kazue on Oil Ultime -sarjan inspiraatio ja lähettiläs, joka jakaa tietouttaan
ja intohimoaan antaakseen parturi-kampaajille tietotaidon,
kuinka luoda hyvinvoinnin ja todellisen kauneuden keidas.

Aromatshsaerdaoyr
Amba oo
kert

Mitä on aromaterapia?
Yrtti- ja kasvipohjaisiin hoitoihin perustuvaa aromaterapiaa
on harrastettu eri kulttuureissa jo muinaisista ajoista lähtien.
Aromaterapiassa käytetään perinteisesti luonnosta johdettuja
eteerisiä öljyjä , jotka tunnetaan fyysisen ja psykologisen
hyvinvoinnin parantamisesta ja voidaan kokea, muiden
käyttötarkoitusten joukossa, hajuaistin kautta.

Tuoksu
hengitetään
sisään

Eteeristen
öljyjen molekyylit

Kuinka mielentila vaikuttaa
hyvinvointiin ja kauneuteen?
Rentoutuneena ja hyvällä tuulella keho on “lataustilassa”.
Tässä tilassa veren- ja imunestekierto on tehokkaampaa energian
keräämiseksi ja solujen uudistumisen ja kasvun varmistamiseksi.
Vihaisena tai stressaantuneena keho menee “pelko-, taistelu-

Hypotalamus tuottaa
kormoneja

Aromatshsaerdaoyr
Amba oo
kert

Aromaterapian vaikutus

tai pakenemistilaan”. Verenpaineen ja verensokerin tasot
nousevat, veri virtaa ruoansulatuselimistöön, iho kutistuu
ja solujen uusiutuminen ja kasvu lykkääntyvät.
Näin ollen nämä tilat vaikuttavat terveyteen ja kauneuteen
kummassakin tilassa päivittäin käytetystä ajasta riippuen.
Jos eteerisiä öljyjä käytetään kehon hoitamiseen, loistava
luonnollinen tuoksu kääntää sydämen onnelliseen

Kun tuoksu haistetaan, tieto menee suoraan aivojen tunteita

ja rentoutuneeseen tilaan ja joka kerta takaisin “lataustilaan”

laukaisevaan osaan. Stimuloimalla hypotalamusta, vegetatiivisen

hyvän terveyden ja sisältäpäin säteilevän kauneuden

hermoston tärkeintä ja korvaamattomimmasta osaa, hormoneja

saavuttamiseksi.

vapautuu ja tämä vaikuttaa valppauteen, mielentilaan ja tunteisiin.
Lisäksi voidaan herättää positiivisia mielleyhtymiä ja muistoja.

Aromatshsaerdaoyr
Amba oo
kert

ESSENTIAL OIL RELAXING

Jasmiini
Käsinpoimittu yöllä tai aikaisin
aamulla, jotta saadaan kerättyä
mahdollisimman suuri määrä eteeristä
öljyä. Jasmiininkukasta saatu uute on yksi

Oil Ultime Essential Oil Relaxing on kallisarvoinen sekoitus öljyjä,

kaikista kalleimmista eteerisistä öljyistä –

kuten rauhoittavia aromaattisia laventeli- ja jasmiiniöljyjä,

se tunnetaan myös öljyjen kuninkaana.

jotka rentouttavat levottomia ja stressaantuneita aisteja.

Taivaallinen tuoksu yhdistää makeuden

Näitä öljyjä on ylistetty negatiivisten tunteiden poistamisesta

ja raikkauden ja vähentää levottomuutta

ja mieltä tasapainottavista ominaisuuksuuksista.

sekä rauhoittaa lisäämällä onnellisuuden

Lavandula
Latifolia

tunnetta ja kiintymystä.

Laventeli

TÄYDELLINEN HOITO STRESSAANTUNEELLE MIELELLE:
Rentouttavaa laventelia ja jasmiinia sisältävien eteeristen öljyjen
yhdistelmä ja lyhyt hiuspohjan hieronta auttavat purkamaan kireyttä,
helpottamaan stressiä ja parantamaan mielentilaa.

Kukista tislaamalla saatu laventeliöljy
tunnetaan loistavista rauhoittavista

TUOKSUKOKEMUS:
Rentouttava sekoitus laventelin ja rosmariinin aromaattisia tuoksuja,
joita korostavat päälimmäisenä raikas sitrus ja pohjatuoksuna
pehmeän metsäinen balsamico.

Jasminum
Officinale

ominaisuuksistaan. Sen helposti
tunnistettavaa näyttävää tuoksua
käytetään rentoutumisen helpottamiseksi
sekä levottomuuden ja stressin
vähentämiseksi, jotta voidaan parantaa
tasapainoista mielentilaa ja unensaantia.

ESSENTIAL OIL
ENERGIZING

Auta asiakkaitasi pakenemaan
hektistä elämää ja tee parturikampaamostasi hyvinvoinnin keidas.
Räätälöi palvelutarjontasi uusilla
Oil Ultime Essential Oil -öljyillä
tarjotaksesi hemmottelevan parturikampaamokokemuksen aromaattisella
aistikokemuksella, joka tasapainottaa
kehoa ja mieltä.

Mandariini
Uutettu Kiinasta kotoisin olevan

Oil Ultime Essential Oil Energizing virkistävät aromaattiset ylang ylang- ja
mandariiniöljy piristävät väsyneitä ja stressaantuneita aisteja.
TÄYDELLINEN HOITO STRESSAANTUNEILLE HIUKSILLE JA MIELELLE:
Luo uudistava kokemus, joka auttaa rohkaisemaan positiivista
ajattelua ja parantamaan mielialaa.
TUOKSUKOKEMUS:
Raikas ja energiaa antava sekoitus sitrushedelmiä, joiden tuoksua

KUINKA SITÄ KÄYTETÄÄN:
Käytä yhdessä ennen shampoopesua tehtävän
hiuspohjan hieronnan kanssa. Oil Ultime Essential
Oil Relaxing tai Enengizing -öljyjä voi joko levittää
muutaman tipan kiuviin hiuksiin ja hiuspohjaan
jakaukselle tai suihkuttaa hiuksiin ja hiuspohjaan
Oil Ultime Oil-In-Scrub -tuotteen jälkeen. Hiero
hemmottelevan kokemuksen luomiseksi. Huuhtele
huolellisesti ja pese hiukset sopivalla Oil Ultime
-shampoolla. Toista shampoopesu tarvittaessa.
Sopii kaikille hiustyypeille.

30 ML

silti täyteläinen, makea ja hedelmäinen
tuoksu tuo puhdasta iloa. Se tunnetaan

Ylang Ylang
tuoreista kukista uutettu. Tällä eteerisellä
öljyllä on täyteläinen kukkaistuoksu,
joka auttaa kohottamaan mielentilaa

Löydä monipuoliset käyttömahdollisuudet.
Hyödynnä suihkupulloa luodaksesi hyvinvoinnin
pilven tai käytä pipettiä tarkkaan levitykseen.
Älä levitä herkkään hiuspohjaan.
Huuhtele Oil Ultime Essential Oil -öljyt
pois hiuspohjasta aina käytön jälkeen.

Mandariiniöljyn todella hellävarainen ja

negatiivisen mielentilan poistamisesta ja

Kotoisin Indonesiasta ja Cananga-puun
pH-TASO N/A

on korostettu täyteläisellä mandariinin aromilla ja kukkaisen
makealla ylang ylang -tuoksulla.

ga
Canaonrata
Od

pienen sitruspuun hedelmän kuoresta.

ja helpottamaan henkistä ja fyysistä
kireyttä sekä stressiä.
Sen sanotaan myös olevan lempituoksu
miehille, tehden käyttäjästään
naisellisemman tuntuisen.

hyvinvoinnin tukemisesta antamalla energiaa
ja vähentämällä levottomuutta.

Citrus
Aurantium

LOOTUSKUKKA

KÄYTTÖ:
Levitä suoraan kuivaan tai pyyhekuivattuun
hiuspohjaan osioissa. Aistillisen kokemuksen
saavuttamiseksi suihkuta mieluisinta
Oil Ultime Essential Oil -öljyä hiuksiin
ja hiuspohjaan kuorintatuotteen jälkeen.

Oil-In-Scrub
Oil Ultime Oil-In-Scrub koostuu 100 %:sti luonnollisista,
puhdistetuista öljyistä, ylellisestä lootuskukkauutteesta ja
kallisarvoisesta arganpähkinän kuorirouheesta. Se puhdistaa hiukset,
tukkeutuneet ihohuokoset, poistaa epäpuhtauksia sekä valmistelee
hiukset ja hiuspohjan seuraavia tuotteita varten.

Hiero hiuspohjaa pienin ympyrämäisin liikkein.

Hiuspohjan
hieronnan hyödyt
Kazue sanoo, että lihasjännitys pään, niskan ja

100 %:STI LUONNOLLISET, PUHDISTETUT ÖLJYT

olkapäiden alueella estää rentoutumisen, saattaa

ARGANPÄHKINÄN KUORIROUHE POISTAA HELLÄSTI EPÄPUHTAUKSIA

kasvattaa väsymystä ja johtaa huonoon ryhtiin,

PANTENOLI KOSTEUTTAA

Aasialaisissa kauneusperinteissä lootusta ylistetään kehon ja mielen
puhtauden symbolina. Käytä Oil Ultime Oil-In-Scrub -tuotetta
hellävaraiseen kuorintaan, joka jättää hiukset ja hiuspohjan puhtaiksi.

joka haittaa veren- ja imunestekiertoa vaikeuttaen
ravintoaineiden pääsyä pään ja kasvojen iholle.
Stimuloimalla hiuspohjan tärkeitä energiapisteitä ja
aktivoimalla kaulan imusuonia voidaan stimuloida
mikroverenkiertoa ja ihon alkuperäinen terveys ja
kauneus voidaan saada takaisin. Energia pystyy
taas virtaamaan koko kehon läpi ja asiakas on
rentoutuneempi ja täynnä energiaa.

Huuhtele huolellisesti sopivalla
Oil Ultime -shampoolla. Toista tarvittaessa.
Sopii kaikille hiustyypeille.

Nelumbo
Nucifera

pH 5,0 – 6,5
250 ml

MARULA & RUUSU

Light Oil-In-Mousse Treatment
Light Oil-In-Mousse hoitaa hentoja ja normaaleja
hiuksia. Hienojakoinen aerosolimousse tekee
hiusten pinnasta virheettömän tehostaen

Oil Ultime Marula & Rose Oil -sarja on luotu puhdistamaan kevyesti ja hoitamaan

luonnollista kiiltoa hiuksia kuormittamatta.

hentoja ja normaaleja hiuksia. Sisältää sekoituksen kallisarvoisia kasvitieteellisiä
marula- ja ruusuöljyjä jättäen hiukset pehmeiksi ja kauniiksi samalla suojaten
värjättyjä hiuksia.

KÄYTTÖ:

ITSESTÄÄN LIUKENEVA ÖLJY KEVYEEN TUNTEESEEN HIUKSISSA

Puhdista hiukset Oil Ultime Light
Oil-In-Shampoolla. Ravista kunnolla.
Työstä pyyhekuivattujen hiusten pituuksiin
ja latvoihin, huuhtele 5–10 minuutin kuluttua.

HYDROLYSOITU KERATIINI, PROTEIINIJOHDANNAINEN, AUTTAA
TÄYTTÄMÄÄN JA VAHVISTAMAAN HIUKSEN RAKENNETTA

200 ml / 500 ml

100 % LUONNOLLISET, PUHDISTETUT MARULA- JA RUUSUÖLJYT KEVYEEN HOITOON

PANTENOLI KOSTEUTTAA
SOPII HENNOILLE JA NORMAALEILLE HIUKSILLE
SISÄLTÄÄ VIETTELEVÄN PEHMEÄN KUKKAISTUOKSUN

pH 3,0 - 4,0

Light Oil-In-Spray
Conditioner
Light Oil-In-Spray Conditioner hoitaa hentoja
ja normaaleja hiuksia. Ylellinen kaksivaiheinen
koostumus auttaa selvittämään hiukset ja
tehostamaan upeaa kiiltoa sekä sileyttä taaten
kevyen tunteen hiuksissa.

Light Oil-In-Shampoo
Kirkas shampoo puhdistaa hellävaraisesti
hennot ja normaalit hiukset kuormittamatta
niitä. Ylellinen koostumus hoitaa ja silottaa
hiuksia samalla kun itsestään liukeneva öljy
jättää hiukset keven ja pehmeän tuntuisiksi.

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

Työstä kosteisiin hiuksiin ja huuhtele. Säteilevän
kiillon ja kevyen hoidon saavuttamiseksi käytä
shampoon jälkeen sopivaa tehohoitoa ja hoitoöljyä.
Sopii hennoille ja normaaleille hiuksille.

Ravista kunnolla ja suihkuta puhtaiden,
pyyhekuivattujen hiusten pituuksiin ja latvoihin.
Hiuksiin jätettävä.

pH 4,5 – 5,0
300 ml / 1000 ml

pH 4,0 - 5,0
200 ml

ARGAN- & KAKTUSVIIKUNAÖLJYT

Oil-In-Conditioner

Oil-In-Treatment

Tämä hoitoaine hoitaa ja selvittää

Sisältää tuotesarjan suurimman määrän 100 %:sti

normaalit ja karkeat hiukset.

luonnollisia, puhdistettuja argan- ja kaktusviikunaöljyjä.

Ylellinen koostumus tehostaa upeaa

Tämä tehohoito hoitaa tehokkaasti normaaleja ja

Oil Ultime Argan & Barbary Fig Oil -sarja on luotu normaaleiden ja karkeiden

kiiltoa sekä sileyttä taaten samalla

karkeita hiuksia, joista puuttuu kiilto, hallittavuus

hiusten hoitamiseksi. Koostumuksissa käytetty argan- ja kaktusviikunaöljyjen

kevyen tunteen hiuksissa.

ja sileys. Ylellinen koostumus hoitaa, selvittää ja
kesyttää hiukset tehostaen upeaa kiiltoa ja sileyttä

sekoitus kosteuttaa ja hoitaa hiuksia, vähentää pörröisyyttä ja antaa upeaa

taaten samalla kevyen tunteen hiusissa.

kiiltoa samalla suojaten värjättyjä hiuksia.

KÄYTTÖ:
100 %:STI LUONNOLLISET, PUHDISTETUT ARGAN- JA KAKTUSVIIKUNAÖLJYT
KOSTEUTTAA INTENSIIVISESTI KUIVIA HIUKSIA
ITSESTÄÄN LIUKENEVAT ÖLJYT KEVYISIIN LOPPUTULOKSIIN
HYDROLYSOITU KERATIINI, PROTEIINIJOHDANNAINEN,
AUTTAA TÄYTTÄMÄÄN JA VAHVISTAMAAN HIUKSEN RAKENNETTA

Työstä puhtaisiin, pyyhekuivattuihin hiuksiin
ja huuhtele 2 minuutin kuluttua.

pH 3,0 - 4,0
200 ml

Opuntia
ficus-indica

PANTENOLI KOSTEUTTAA
ANTAA TÄYTELÄISEN TAIVAALLISEN TUOKSUKOKEMUKSEN

Oil-In-Shampoo
Taivaallinen shampoo puhdistaa hellävaraisesti
normaalit ja karkeat hiukset. Ylellinen koosumus
hoitaa hiuksia ja tehostaa upeaa kiiltoa sekä

KÄYTTÖ:
KÄYTTÖ:
Työstä kosteisiin hiuksiin ja huuhtele. Säteilevän kiillon
ja hoidon saavuttamiseksi käytä shampoon jälkeen
sopivaa Oil Ultime -tehohoitoa ja -hoitoöljyä.

sileyttä samalla kun itsestään liukeneva öljy
takaa kevyen tunteen hiuksissa.

Työstä puhtaisiin, kosteisiin hiuksiin. Anna vaikuttaa
5–10 minuuttia ja huuhtele huolellisesti.

pH 4,5 - 5,0
300 ml / 1000 ml

Argania
spinosa

pH 3,0 - 4,0
200 ml / 500 ml

HOITOÖLJYT

Argan Finishing Oil
Sisältää 100 %:sti luonnollista, puhdistettua

Löydä Oil Ultime Finishing Oil -hoitoöljyt – sarja hoitavia öljyjä, jotka

arganöljyä. Tämä hoitoöljy hellii normaaleja
ja paksuja hiuksia tehostaen upeaa kiiltoa ja

on kehitetty antamaan upeaa kiiltoa ja pehmeyttä kaikille hiustyypeille.

pehmeyttä. Koostumus levittyy äärimmäisen

Kallisarvoiset 100 %:sti luonnolliset, puhdistetut öljyt, kuten ruusu-, marula-,

kevyenä huntuna hoitaen hiuksia ja taistellen

argan- ja kaktusviikunaöljyt, auttavat hoitamaan ja silottamaan erilaisia

pörröisyyttä vastaan hiuksia latistamatta.

hiustyyppejä. Itsestään haihtuvat silikoniöljyt takaavat kevyet lopputulokset
hiuksia kuormittamatta jättäen hiukset ylellisen pehmeiksi, säteilevän

KÄYTTÖ:

kiiltäviksi ja hallittaviksi.

Työstä pieni määrä puhtaiden
kosteiden tai kuivien hiusten hiusten
pituuksiin ja latvoihin ja muotoile.

Rose Finishing Oil

Marula Finishing Oil

Sisältää 100 %:sti luonnollista, puhdistettua
ruusuöljyä. Tämä kevyt öljy hellii ja kietoutuu
kevyesti hiuksen ympärille auttaen rauhoittamaan

Sisältää 100 %:sti luonnollista, puhdistettua

ja hoitamaan hiuksia. Koostumus levittyy

marulaöljyä. Tämä hoitoöljy hellii hentoja

äärimmäisen kevyenä huntuna antaen hiuksille

ja normaaleja hiuksia tehostaen upeaa

upeaa kiiltoa ja sileyttä niitä latistamatta.

pH N/A
100 ml

Barbary Fig Finishing Oil
Sisältää 100 %:sti luonnollista, puhdistettua
kaktusviikunaöljyä. Tämä taivaallisen täyteläinen
koostumus hellii ja hoitaa intensiivisesti todella kuivia
ja hauraita hiuksia niitä latistamatta. Koostumus levittyy
äärimmäisen kevyenä huntuna antaen hiuksille upeaa kiiltoa
ja sileyttä parantaen niiden hallittavuutta.

kiiltoa ja pehmeyttä hiuksia kuormittamatta.
Koostumus levittyy äärimmäisen kevyenä

Koiranruusun hedelmäöljyn ja damaskoksen

huntuna silottaen hiuksen pinnan ja taistellen

ruusuöljyn sekoitus kosteuttaa stressaantuneita

pörröisyyttä vastaan.

hentoja ja normaaleja hiuksia.

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

Työstä pieni määrä kosteiden tai kuivien
hiusten pituuksiin ja latvoihin, vältä
tyvialuetta. Muotoile haluamallasi
tavalla.

Korostaaksesi hiusten kiiltoa levitä
pieni määrä kosteiden tai kuivien
hiusten pituuksiin ja latvoihin.
Muotoile haluamallasi tavalla.

pH N/A

pH N/A

100 ml

100 ml

KÄYTTÖ:
Föönaamisen helpottamiseksi ja pörröisyyden
estämiseksi työstä pieni määrä tuotetta
pyyhekuivien tai kuivien hiusten pituuksiin
ja latvoihin. Taistellaksesi pörröisyyttä
vastaan ja lisätäksesi hiusten sileyttä,
levitä pieni kerros kuiviin hiuksiin.

pH N/A
100 ml

HARMONY CEREMONY -PARTURIKAMPAAMOPALVELU

PUHDISTUS JA HOITO

Hemmottele. Hoida. Hehku.
AROMATERAPIA JA PUHDISTUS
Sukella aromaattisen hoidon saloihin yhdistämällä
eteerinen öljy ja hiuspohjaa kuoriva hieronta hiusten
ja mielen kaunistamiseksi.

Essential Oil Energizing

Essential Oil Relaxing

Raikas sekoitus puhtaita eteerisiä

Turmeltumaton sekoitus puhtaita eteerisiä

öljyjä, kuten mandariini- ja ylang ylang

öljyjä, kuten laventeli- ja jasmiiniöljyjä,

-öljyjä, jotka tunnetaan kehoa ja mieltä

jotka tunnetaan stressiä lievittävistä

virkistävistä ominaisuuksistaan.

sekä kehoa ja mieltä rentouttavista
ominaisuuksistaan.

VIIMEINEN SILAUS

VINKKI 5

VINKKI 3

TEE PALVELUISTASI YLELLISIÄ

Hyödynnä Oil Ultime Essential Oil -öljyjä
hemmottelevan käsihieronnan tekemiseksi.*

Peitä ammoniakin epämiellyttävä
haju levittämällä muutama pisara

Kiinalaisessa lääketieteessä tunnettu, käsien

Oil Ultime Essential Oil -öljyä

useiden akupunktiopisteiden ja aistihermojen

ohimoille tai 1–2 suihkausta

stimulointi herättää positiivisia vaikutuksia

ilmaan värin vaikutusajan aikana.*

kehossa. Se parantaa etenkin olkapäiden
yläpuolella olevien elinten toimintaa ja

Harmony Ceremony -palvelun lisäksi on useita tapoja sisällyttää uudet

auttaa rentouttamaan aivoja.

Oil Ultime Essential Oil -öljyt parturi-kampaamosi palveluihin uuden aistillisen
kokemuksen luomiseksi asiakkaallesi ja tarjontasi ylellistämiseksi:

VINKKI 4
VINKKI 1

VINKKI 2

Tarjoa rentouttava tai energiaa antava
hieronta uudella Oil Ultimen Essential Oil

VINKKI 6

-öljyllä miesten hiustenleikkuun jälkeen.
Korostaaksesi asiakkaan hyvinvointia
Harmony Ceremony -palvelun aikana
valmistele kostea, lämmin pyyhe, jossa
on uuden Oil Ultime Essential Oil -öljyn
tuoksu, ja kiedo se asiakkaan pään ympärille
tehohoidon vaikutusajan ajaksi.

Suihkuta Essential Oil -öljyjä

Sen sijaan, että pyyhkisit kädet

ilmaan – hengitä syvään ja nauti

pyyhkeeseen käsihieronnan jälkeen,

rauhoittavasta tai energiaa

käytä lämpimällä 40 °C vedellä

antavasta ilmasta.

täytettyä käsikylpyä korostaaksesi
rentouttavaa vaikutusta.

* Always rinse off Oil Ultime Essential Oil Blends from the scalp or clear away residues with a damp towel from the skin.
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