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Kiharat ja laineet
ovat kaikkialla

Hulluna rakenteeseen
Nykyään maailma liikkuu autenttisuutta kohti, on tapahtunut
muutos asenteessa, ihmiset saavat voimaa erilaisuudesta
syleillessään omaa ainutlaatuista persoonaansa ja tuntevat
olonsa hyväksi ja vapautuneeksi sen suhteen. Vuosikausia
naisista tuntui pakotetulta piilottaa kiharat hiuksensa, sillä
ainoastaan sileitä ja suoria hiuksia pidettiin kauniina. Ei enää!
Kiharoiden häpeä on niin vanhanaikaista... Kiharoita ja laineita
tulee syleillä samoin kuin niiden ainutlaatuista tyyliä ja tunteita.
Kiharoiden ammattilaisen äärimmäinen tavoite on tarjota
asiakkailleen vaivaton hoitorutiini sekä parturi-kampaamossa
että kotona heidän luonnollisen hiusrakenteensa
syleilemiseksi ja korostamiseksi sekä heidän ainutlaatuisen
persoonansa ilmaisemiseksi. Mad About Curls & Waves on
kokonaisvaltainen hoito- ja muotoilusarja, joka on omistettu
hiusten erilaisille rakenteille kunnioittaen, kaunistaen ja
olemalla ylpeä jokaisesta ainutlaatuisesta kuviosta älyttömän
upeiden ja kestävien laineiden ja kiharoiden saavuttamiseksi.

Ei enää trendi, se on

tapa elää
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Jokainen
rakenne on
erilainen

Hiusten rakenteille on olemassa yhdeksän
kategoriaa, jotka auttavat oikean diagnoosin
määrittämisessä ja yksilöllisen hoito- ja
muotoilusarjan valitsemisessa jokaiseen
tarpeeseen.
Tyvi: 3B
Pituudet: 3A

Tyvi: 4A
Pituudet: 3C

2: Laineet

C: Tiukka

Yleisimpiä huolia:
• Hankala selvittää

2A

2B

2C

• Kuivuus ja kiillottomuus
• Ei pitkäkestoista erottelua

3: Kiharat

Jokaisella kiharalla tai laineella on omat
ainutlaatuiset ominaisuutensa – muoto,
tyyppi, tiheys, paksuus, pituus, kuivuus – jotka
vaikuttavat sen käyttäytymiseen. On myös
yleistä löytää kahta eri rakennetta yhdestä
päästä, kuvioilla on tapana olla tiukempaa
tyven lähellä ja löysempää pituuksissa.

B: Keskikokoinen

A: Loiva

4: Korkkiruuvikiharat

Kihara-asiantuntijan
määräämä oikea hoitorutiini
muuttaa jokaisen
kiharahiuksisen tytön elämän

• Hallitsematonta pörröisyyttä
3A

3B

3C

• Hiukset katkeilevat usein
• Muotoilu vie aikaa

4A

4B

4C

Tyvi: 2A
Pituudet: 2B

Teknologia
Mad About Curls & Waves -rutiinit yhdistävät
hellävaraisesti puhdistavat koostumukset
ja vallankumouksen tehneen pitkäkestoisen
Aquarine Complex -yhdisteen.
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Laineet ja kiharat
eivät ole koskaan
tuntuneet tältä
• Äärimmäistä kosteutusta ja suojaa

• Upeat kiharat ja laineet, jotka kestävät
• Jopa 96 % vähemmän katkeilua
• Jopa 94 % vähemmän kaksihaaraisia

hiuksia, samalla ne tarjoavat hoitavan suojan hiuksille saavuttaen

14.0%

kosketeltavan erottelun sekä suojan katkeilua ja lämpöä vastaan.

12.0%

Korostavat ja kaunistavat hiuksen luonnollista kuviota, joka saa sinut

10.0%

8.0%

-96 %
katkeilua

6.0%

4.0%
Avg 0.5%

2.0%

Sulfate Free Conditioner

Quencher Oil Milk

Sulfate Free Conditioner

Quencher Oil Milk

Light Splash Conditioner

High Foam Cleanser

Conditioner

0.0%
Low Foam Cleanser

ÄÄRIMMÄISTÄ KOSTEUTUSTA
Low Poo -koostumukset

Käsittelemätön osio

SUOJAAVA HOITO
Aquarine Complex

Butter Treatment

hullaantumaan kiharoista ja laineista – Mad About Curls & Waves.

11.3%

Eri koostumukset kosteuttavat intensiivisesti ja vahvistavat

14.0%

8.0%

-94 %
kaksihaaraisia

6.0%

0.0%

kosteutusta ja parempaa erottelua. Koko Aquarine Complex
-yhdisteen hyödyntämiseksi suositellaan käyttämään Mad About
-sarjaa kokonaisvaltaisena hoito- ja muotoilusarjana.

Light Splash Conditioner

koostumukseen hoitorutiinin vaiheen mukaan tarjoten intensiivistä

Avg 0.6%

High Foam Cleanser

2.0%

Conditioner

hoitoainesosien yhdistelmä ja se on integroitu jokaiseen

Low Foam Cleanser

4.0%

Käsittelemätön osio

Aquarine Complex -yhdiste on polyamidi-1:n ja tuotekohtaisten

Butter Treatment

10.0%

11.7%

12.0%
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Mad about curls

Low foam
cleanser

1000ml / 300ml / 50ml

Twister
definition cream

Butter treatment

200ml / 50ml

500ml / 200ml

Two-way
conditioner

Light
whipped foam
150ml

250ml

High foam
cleanser
1000ml / 300ml

Quencher
oil milk
200ml
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Mad about curls
High foam
cleanser

Hellävarainen sulfaatiton koostumus kiharoille hiuksille.
Sisältää Aquarine Complex -yhdisteen, joka puhdistaa hiukset,
kosteuttaa ja auttaa antamaan kiharoille kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: hennot, normaalit ja karkeat
Rakenne: kihara
Kuviot: loivasta tiukkaan kiharaan –
3A, 3B, 3C

Mitä se tekee:
• Puhdistaa hellävaraisesti kaikki
kiharat hiukset
• Tekee hiuksista pehmeät ja hallittavat

Two-way
conditioner

Jätä hoitoaine hiuksiin tai huuhtele se pois, sinun valintasi.
Aquarine Complex -yhdisteen avulla koostumus helpottaa
hiusten selvittämistä, parantaa kosteustasoa ja vähentää
pörröisyyttä antaen kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Kuinka sitä
käytetään:

Paksuus: hennot ja normaalit

1 Levitä kosteisiin hiuksiin

Rakenne: kihara

2 Vaahdota kunnolla

Kuviot: loivasta tiukkaan kiharaan –

3 Huuhtele huolellisesti

3A, 3B, 3C

4 K
 äytä seuraavaksi Mad About Curls -hoito-

Mitä se tekee:

ja -muotoilutuotteita

• Kosteuttaa ja hoitaa kaikkia kiharoita

Mitä kokoja:
1000 ml, 300 ml

• Vahvistaa hiuksia*

1 P
 oishuuhdeltavana hoitoaineena: työstä
kosteisiin hiuksiin, anna vaikuttaa jopa
2 minuuttia ja huuhtele huolellisesti
2 H
 iuksiin jätettävänä hoitoaineena: työstä
kosteisiin hiuksiin osioissa, huuhtele
hieman, jätä hiuksiin pieni määrä tuotetta

helpottaen niiden selvittämistä

saadaksesi lisäerottelua ja kosteutusta

• Erotellut, pehmeät, ei-pörröiset,

3 K
 äytä molemmissa tavoissa seuraavaksi

kimmoisat ja kiiltävät kiharat

• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

Kuinka sitä
käytetään:

• Vahvistaa hiuksia*
• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

Mad About Curls -hoito- ja
-muotoilutuotteita

Mitä kokoja:
250 ml

Low foam
cleanser

Hellävarainen vähän vaahtoava pesu puhdistaa ja hoitaa hiuksia
yhdellä käsittelyllä poistamatta niille välttämätöntä kosteutta.
Aquarine Complex -yhdisteen avulla koostumus puhdistaa hiukset,
kosteuttaa ja auttaa antamaan kiharoille kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: normaalit ja karkeat
Rakenne: kihara

Kuinka sitä käytetään:
1 Levitä 5-10 pumppausta kosteisiin
2 Anna vaikuttaa jopa 2 minuuttia

korkkiruuvikiharaan – 3B, 3C, 4A

3 E
 mulgoi ennen huuhtelemista, huuhtele

• Puhdistaa hellävaraisesti ja hoitaa hiuksia
yhdellä käsittelyllä poistamatta hiuksista
niiden luonnollisia öljyjä
• Tekee hiuksista pehmeät, kiiltävät
ja hallittavat
• Vahvistaa hiuksia*

Intensiivinen tehohoito, joka hoitaa hiuksia tehokkaasti.
Aquarine Complex -yhdisteen avulla koostumus hoitaa hiuksia,
parantaa kosteustasoa ja vähentää pörröisyyttä saavuttaakseen
kestävää erottelua.

Kenelle se on:

hiuksiin, työstä hiuspohjaan ja pituuksiin

Kuviot: keskikokoisesta kiharasta loivaan

Mitä se tekee:

Butter
treatment

Paksuus: normaalit ja karkeat
Rakenne: kihara

huolellisesti
4 S
 uositellaan käytettäväksi Mad About

1 Työstä pyyhekuiviin hiuksiin

Kuvio: keskikokoisesta tiukkaan kiharaan –

2 Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia

3B, 3C

3 Huuhtele huolellisesti
4 K
 äytä seuraavaksi Mad About Curls

Curls High Foam Cleanserin kanssa

Mitä se tekee:

5 K
 äytä seuraavaksi Mad About Curls -hoitoja -muotoilutuotteita

• Hoitaa tehokkaasti kiharoita hiuksia,

Mitä kokoja:
1000 ml, 300 ml, 50 ml

Mitä kokoja:

kuiville kiharoille

500 ml, 200 ml

kammattavuutta ja kiiltoa
• Vahvistaa hiuksia*
* vrt. käsittelemättömät hiussuortuvat

-hoito- ja -muotoilutuotteita

intensiivistä kosteutusta äärimmäisen
• Vähentää pörröisyyttä, parantaa

• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

* vrt. käsittelemättömät hiussuortuvat

Kuinka sitä
käytetään:

• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*
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Mad about curls

Quencher
oil milk

Esimuotoilija tai uudelleenmuotoilija, käytetään ennen muotoilua ja
seuraavana päivänä kuvion suojaamiseksi, erottelun tehostamiseksi
ja pörröisyyden vähentämiseksi. Aquarine Complex -yhdiste
ja hoitavat öljyt auttavat kosteuttamaan ja antamaan kiharoille
kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: hennot, normaalit ja karkeat
Rakenne: kihara

Kuinka sitä
käytetään:

Complex -yhdiste auttaa kosteuttamaan ja antamaan kiharoille
kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: hennot ja normaalit

1 Suihkuta tasaisesti kosteisiin

1 Työstä pyyhekuiviin hiuksiin
2 Kieritä ja puristele kiharat sormien

hiuksiin valmistellaksesi hiukset

Kuviot: loivasta keskikokoiseen

muotoilua varten tai suihkuta

kiharaan – 3A, 3B

• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

kuiviin hiuksiin raikastaaksesi ja
uudelleenmuotoillaksesi kiharat

Mitä se tekee:

seuraavana päivänä

• Kosteuttaa kiharoita
• Tehostaa kevyttä erottelua ilman

2 Puristele ja muotoile haluamallasi

tahmaisuutta tai rapsakkuutta

tavalla

Mitä kokoja:
200 ml

kosteutta ja erottelua samalla, kun se vähentää todella
kiharoiden hiusten pörröisyyttä. Aquarine Complex -yhdiste
auttaa kosteuttamaan ja antaa kiharoille kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: normaalit ja karkeat
Rakenne: kihara

Kuinka sitä
käytetään:
1 Työstä pyyhekuiviin hiuksiin

Kuviot: keskikokoisesta tiukkaan

2 Erottele kiharat sormien avulla

kiharaan – 3B, 3C

3 Jätä hiuksiin ja anna kuivua itsestään

Mitä se tekee:
• Rauhoittaa kurittomia hiuksia ja
kosteuttaa kuivia hiuksia
• Vähentää pörröisyyttä ja erottelee
kiharat
• Antaa kiiltävän viimeistelyn

tai kuivaa diffuuserilla matalalla
lämmöllä
4 Raikasta seuraavana päivänä
Quencher Oil Milk -suihkeella

Mitä kokoja:
200 ml, 50 ml

• Vahvistaa hiuksia*
• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*
* vrt. käsittelemättömät hiussuortuvat

avulla
3 Anna kuivua tai kuivaa diffuuserilla
matalalla lämmöllä
4 Raikasta seuraavana päivänä
Quencher Oil Milk -suihkeella

• Luonnollisen pehmeät hiukset

Mitä kokoja:

• Vahvistaa hiuksia*

150 ml

• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

Täyteläinen voide sisältää jojobasiemenöljyä, joka tehostaa

Kuinka sitä
käytetään:

Rakenne: kihara

3A, 3B, 3C

• S
 elvittää, erottelee ja suojaa kiharoita
ennen muotoilua
• Vähentää pörröisyyttä
• Uudelleenmuotoilee kiharat
seuraavana päivänä
• Vahvistaa hiuksia*

* vrt. käsittelemättömät hiussuortuvat

hiuksille luonnollisen pehmeän viimeistelyn. Aquarine

Kuviot: loivasta tiukkaan kiharaan –

Mitä se tekee:

Twister
definition cream

Light whipped
foam

Kevyt muotovaahto parantaa erottelua ja samalla antaa
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Kiharoiden
protokolla
PUHDISTA

3a – 3b

3b – 3c

HOIDA

MUOTOILE

RAIKASTA SEURAAVANA
PÄIVÄNÄ

Mad about waves
Refrresher
dry shampoo

Windy
texture balm

150ml

150ml

Light
splash
conditioner
250ml

Sulfate free
cleanser
1000ml / 300ml / 50ml

Windswept
conditioner
1000ml / 250ml

19
Sea blend
texturizing
spray
200ml / 50ml

Mad about waves
Sulfate free
cleanser

Hellävarainen sulfaatiton koostumus laineikkaille hiuksille
sisältää Aquarine Complex -yhdisteen, joka puhdistaa hiukset,
kosteuttaa ja auttaa antamaan laineille kestävää erottelua.

Kenelle se on:
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Windswept
conditioner

Hoitoaine sopii kaikille laineikkaille hiustyypeille. Aquarine
Complex -yhdisteen avulla koostumus selvittää, kosteuttaa
ja auttaa antamaan laineille kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Kuinka sitä
käytetään:

Paksuus: hennot, normaalit ja karkeat

Kuinka sitä
käytetään:

Rakenne: laineikas

1 Työstä kosteisiin hiuksiin

1 Levitä kosteisiin hiuksiin

Kuviot: loivasta tiukkaan laineiseen –

2 Anna vaikuttaa jopa 2 minuuttia

Kuviot: loivasta tiukkaan laineesen –

2 Vaahdota kunnolla

2A, 2B, 2C

3 Huuhtele huolellisesti

2A, 2B, 2C

3 Huuhtele huolellisesti

Paksuus: hennot, normaalit ja karkeat
Rakenne: laineikas

Mitä se tekee:
• Puhdistaa hellävaraisesti laineikkaat
hiukset ja korostaa loivia laineita
• Ensimmäinen vaihe rentojen

Mitä se tekee:

4 Käytä seuraavaksi Mad About

• Erottelee ja hoitaa kaikkia laineikkaita

Waves -hoitotuotteita

hiuksia kuormittamatta niitä

Mitä kokoja:

• Korostaa pehmeitä, ei-pörröisiä

4 Käytä seuraavaksi Mad About
Waves -muotoilutuotteita

Mitä kokoja:
1000 ml, 250 ml

laineita

1000 ml, 300 ml, 50 ml

• Vahvistaa hiuksia*

laineiden saavuttamiseksi

• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

• Vahvistaa hiuksia*
• Sisältää lämpösuojan jopa 80 °C asti*

Light splash
conditioner

Kevyt hoitosuihke sopii käytettäväksi hiuksiin jätettävänä
hoitosuihkeena kaikille laineikkaille hiustyypeille. Aquarine
Complex -yhdisteen avulla koostumus selvittää, kosteuttaa
ja auttaa antamaan kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: hennot ja normaalit
Rakenne: laineikas

1 Ravista hyvin

Kuviot: loivasta keskikokoiseen

2 Suihkuta tasaisesti kosteisiin

laineeseen – 2A, 2B

Mitä se tekee:
• Selvittää ja hoitaa laineita rennon
laineikkaan tyylin saavuttamiseksi

* vrt. käsittelemättömät hiussuortuvat

hiuksiin ja kampaa hiukset
3 Jätä tuote hiuksiin
4 Käytä seuraavaksi Mad About
Waves -muotoilutuotteita

• Antaa kevyttä kosteutusta

Mitä kokoja:

• Vahvistaa hiuksia*

250 ml

• Sisältää lämpösuojan 80 °C asti*

* vrt. käsittelemättömät hiussuortuvat

Kuinka sitä
käytetään:
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Mad about waves
Sea blend
texture spray

Rakennetta antava suihke volyymin maksimoimiseksi.
Aquarine Complex -yhdiste ja magnesiumsulfaatti
auttavat kosteuttamaan ja antamaan laineille
kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: hennot ja normaalit
Rakenne: laineikas
Kuviot: loivasta keskikokoiseen
laineeseen – 2A, 2B

Mitä se tekee:

Kuinka sitä
käytetään:
1S
 uihkuta tasaisesti puhtaisiin
kosteisiin hiuksiin
2 Puristele laineita ja anna kuivua
tai kuivaa diffuuserilla matalalla
lämmöllä

• Parantaa laineiden erottelua

3 Älä suihkuta silmiin

• Antaa volyymia

4 Raikasta tyvialue seuraavana päivänä
Mad About Waves Dry Shampoolla

Mitä kokoja:
200 ml, 50 ml

Windy
texture balm

Rakennetta antava voide pörröisten laineiden kesyttämiseen
ja erotteluun hiuksia kuormittamatta. Aquarine Complex
-yhdiste auttaa kosteuttamaan ja antamaan laineille
kestävää erottelua.

Kenelle se on:

Paksuus: normaalit ja karkeat
Rakenne: laineikas

Kuinka sitä
käytetään:
1 Levitä pyyhekuiviin hiuksiin

Kuviot: keskikokoisesta tiukkaan

2 Kierrä sormien avulla

laineeseen – 2B, 2C

3 Anna kuivua tai kuivaa diffuuserilla

Mitä se tekee:

4 Raikasta tyvialue seuraavana päivänä

• Kesyttää pörröiset laineet antaen
niille erottelua
• Tehostaa rakennetta hiuksia
kuormittamatta

matalalla lämmöllä
Mad About Waves Dry Shampoolla

Mitä kokoja:
150 ml

Refresher dry
shampoo

Raikastava kuivashampoo imee ylimääräisen talin
hiuspohjasta seuraavan päivän latteiden ja rasvaisten
hiusten välttämiseksi.

Kenelle se on:

Paksuus: hennot, normaalit ja karkeat

Kuinka sitä
käytetään:

Rakenne: laineikas

1 Ravista hyvin ennen käyttöä

Kuviot: loivasta tiukkaan laineeseen –

2 Levitä kuiviin hiuksiin

2A, 2B, 2C

3 Käytä lyhyinä suihkauksina

Mitä se tekee:
• Raikastaa laineet ilman vettä
seuraavana päivänä hiustenpesusta
• Imee ylimääräisen talin
• Antaa tyvikohotusta

4 Suihkuta hiuksiin 20 cm etäisyydeltä
ja hiero hiuspohjaan

Mitä kokoja:
150 ml
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Laineiden
protokolla
PUHDISTA

2a – 2b

2b – 2c

HOIDA

MUOTOILE

RAIKASTA SEURAAVANA
PÄIVÄNÄ

Muotoilu – Tekniikat
rakenteellisille hiuksille
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Pineappling
Vaihe 1

Vaihe 2

Tämä on helppo tapa korostaa kimmoisia,
eroteltuja kiharoita muutamalla helpolla
vaiheella. Sopii kiharoille, joilla on tapana
pörrööntyä ja menettää erottelunsa.
Vaihe 1: L evitä MAD ABOUT -sarjan

lempimuotoilutuotettasi kosteisiin
hiuksiin osioissa.

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 2

löysälle poninhännälle vetäen hiukset hiuslenkin
läpi (esim. kampauslenkki)

Vaihe 3: K
 äytä silkkistä huivia sivujen pidikkeenä ja anna

Diffusing
Vaihe 1

Vaihe 2: K
 erää kaikki hiukset pään päälle korkealle, mutta

kuivua (mieluiten yön yli) tässä asennossa.

Vaihe 4: K
 un hiukset ovat kuivat, poista huivi

ja poninhäntä. Levitä hiuksiin MAD ABOUT
Quencher Oil Milk -suihketta ja haro hiuksia
hellästi seuraavat viisi minuuttia pää alaspäin.

Helpoin ja paras tapa kuivata rakenteelliset
hiukset ilman pörröisyyttä todella eroteltujen
laineiden tai kiharoiden saavuttamiseksi.
Vaihe 1: K
 äytä hiusten pesemisen jälkeen

Vaihe 3

Vaihe 4

mikrokuitupyyhettä poistaaksesi ylimääräisen
kosteuden hiuksista. Varmista, että puristelet
hiuksia hieromisen sijaan, näin pienennät
pörrööntymisen mahdollisuutta.

Vaihe 2: L evitä MAD ABOUT -sarjan

lempimuotoilutuotettasi hiuksiin osio osiolta.

Plopping
Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3: K
 uivaa hiukset diffuuserilla matalalla lämmöllä

pitääksesi kiharan muodossaan. Pidä diffuuseria
aina ylöspäin, jotta saat mahdollisimman paljon
erottelua ja volyymia. Pidä päätäsi sivuttain
kuivaamisen helpottamiseksi. Kuivaa tyvialue
90° kulmassa hiuspohjasta. Hiuksia ei tarvitse
kuivata kokonaan, myös hiusten antaminen
kuivua itsestään on erittäin hyvä tapa saavuttaa
ei-pörröinen lopputulos.

Vaihe 4: L evitä MAD ABOUT Quencher Oil Milk -suihketta
hiuksiin ja puristele hiuksia kestävän
ja ei-pörröisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tämä on kuivaustekniikka, jossa hyödynnetään
mikrokuitupyyhettä tai puuvillaista T-paitaa,
joka muotoilee kiharat ja laineet pitämällä
ne eroteltuina hiusten kuivumisen jälkeen.
Sopii kiharoille, joilla on tapana latistua tyvestä
ja menettää erottelunsa.
Vaihe 1: A
 loita märillä hiuksilla ja levitä hiuksiisi

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 2:
Vaihe 3:
Vaihe 4:

MAD ABOUT -sarjan kosteuttavia tuotteita
ja muotoilutuotteita.
A
 seta mikrokuitupyyhe tuolille tai tasolle
ja aseta pyyhkeen reuna niskaasi.
K
 iedo pyyhkeen päät solmulle pään taakse
ja työnnä kaikki yli jääneet kiehkurat pyyhkeen
sisään ja kiristä solmu kunnolla.
A
 nna hiusten kuivua 10-20 minuuttia, kuivaa
diffuuserilla tai anna kuivua itsestään. Voit myös
nukkua pyyhe päässäsi ja avata sen aamulla.
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Coiling
Vaihe 1

Vaihe 2

Kihartaminen sormilla on hyvä vaihtoehto kaikille
luonnollistaan kiharoille tai laineikkaille hiuksille.
Vaihe 1: A
 loita puhtailla märillä hiuksilla, jotka on jaettu

pienempiin osioihin. Levitä MAD ABOUT Twister
Definition Cream tai Waves Beauty Balm -tuotetta
jokaiseen osioon.

Vaihe 2: K
 ampaa osio sormien tai harjan avulla
Vaihe 3

Vaihe 4

varmistaaksesi tuotteen tasaisen levittymisen
ja saadaksesi erottelua.

Vaihe3: P idä osiota toisessa kädessä ja erottele toisen kätesi
sormilla pienempiä osioita. Kiedo vapaan kätesi
etusormen ympärille pieni osio hiuksia samalla
liikuttaen sormeasi alaspäin hiusta pitkin.

Vaihe 4: J atka osioiden erottelua kiharoiksi kunnes

kaikki isomman osion suortuvat on eroteltu.
Tämän jälkeen voit siirtyä seuraavaan osioon
toistaen ylläolevat vaiheet. Anna hiusten kuivua
itsestään tai kuivaa diffuuserilla.

The bantu knot
Vaihe 1

Vaihe 2

Pienet nutturat kiharoissa tai laineikkaissa hiuksissa
on loistava hiustyyli, kun kasvatat kiharoitasi tai
etsit yksinkertaista, tehokasta tapaa hillitä kiharoita
hiuksiasi tai kun haluat laineistasi isompia
ja pehmeämpiä.
 iusten pesemisen jälkeen erottele hiukset neljään
Vaihe 1: H
osioon.

Vaihe 2: Levitä hiuksiin MAD ABOUT Two-Way

Conditioner -hoitoainetta ja kampaa jokainen osio.

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 3: K
 ammattuasi hiukset ja kiedottuasi osion taas

ylös jaa jokainen osio pienempiin osioihin sen
mukaan, kuinka monta pienempää nutturaa
haluat jokaisesta tehdä.

Vaihe 4: K
 iedo hiuslenkin avulla yksi pienemmistä osioistasi

Vaihe 5

Vaihe 6

tiukasti poninhännälle. Jaa sen jälkeen kyseinen
osio vielä puoliksi. Kun sinulla on kaksi osiota
käsissäsi, ala kierittää niitä molempia yhteen.

Vaihe 5: K
 ierrettyäsi nämä kaksi osiota yhteen kierrä

se myötäpäivään nutturalle ja kiinnitä pinnillä
tai sujauta hiuslenkin alle.

Vaihe 6: A
 nna hiusten kuivua yön yli ja avaa
nutturat aamulla.

Väri – Tekniikat
rakenteellisille
hiuksille
Natural
illumination
Vaihe 1

Vaihe 2

Hiustyypin määrittäminen

Sopii täydellisesti loiville laineille ja yleensä hennomman
rakenteen kiharoille syvyyden luomiseksi toteuttaen illuusion
rakenteellisemmasta lopputuloksesta ja liikkeestä.
Sopii rakenteille 2B – 3B.
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Sunkissed babylight
balayage
Vaihe 1

Vaihe 2

Hiustyypin määrittäminen

Sopii täydellisesti loiville laineille ja yleensä hennomman
rakenteen kiharoille syvyyden luomiseksi toteuttaen illuusion
rakenteellisemmasta lopputuloksesta ja liikkeestä. Antaa myös
kauniisti valoa kasvoille. Sopii rakenteille 2B – 3B.

Tekniikan määrittäminen

Babylight-raitojen saumaton sekoitus perinteisiä folioita ja vapaan
käden väritekniikkaa hyödyntäen. Imarteleva yhdistelmä hyvin
eroteltuja vaaleampia sävyjä ja rennosti eroteltuja raitoja.

Ammattimainen toteutus

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 1: Jaa hiukset neljään osaan samansuuntaisesti
jakauksen kanssa.
Vaihe 2: Osio pään kaarevuuden alapuolella värjätään folioimalla,
mikä antaa muotoa kasvojen piirteille.
Vaihe 3: Ylemmät osiot värjätään vapaan käden tekniikalla.

Väripaletti

Foliot:
IGORA Vario Blond PLUS + 3 % / 10 Vol.

Tekniikan määrittäminen

Vapaan käden tekniikka:
IGORA Vario Blond Cream Lightener + 6 % / 20 Vol.

Koko pään levitystekniikka sisältää kaksi värikoostumusta
luonnollisesti valaistujen sävyjen saavuttamiseksi. Syvempien
sävyjen kanssa työskentely tyvialueella ja vaaleampien
sävyjen luominen hiusten pituuksiin ja latvoihin.

Kouluttajan vinkki:
Tupeeraa hiukset tyvestä, ettei hiuksiin jää erottuvia rajoja väristä.

Ammattimainen toteutus

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 1: Jaa hiukset kasvoja kehystäviin ja jakauksen
suuntaisiin osioihin täydellisen tasapainon
luomiseksi.
Vaihe 2: Levitä tummempaa sävyä tyvestä pituuksiin.
Vaihe 3: Levitä vaaleampaa sävyä pituuksiin ja latvoihin
antaaksesi hiuksille kaunista valoa.

Light shining

Väripaletti

Tyvialue:
IGORA Vibrance 4-66 Vahvistettu keskiruskea
suklaa + 1.9 % / 6 Vol.

Vaihe 1

Vaihe 2

Sopii täydellisesti todella tiukoille kiharoille. Tekniikka luo uloimpaan
hiuskerrokseen valoa heijastavan efektin ja antaa kiiltoa hiustyypille,
jolla on tapana olla kiilloton. Sopii rakenteille 3C – 4B.

Tekniikan määrittäminen

Nykyaikaisen moderni versio ikonisesta “shoeshine”-tekniikasta.
Sopii täydellisesti vaaleampien latvojen saavuttamiseksi
laajemmalla alueella kiharoiden hiusten korostamiseksi. Täydellinen
valinta hienovaraisten sulautuvien efektien saavuttamiseksi.

Pituudet ja latvat:
IGORA Vibrance 5-65 Vaaleanruskea
suklaakulta + 0-00 Kirkas + 4 %/13 Vol.
Kouluttajan vinkki:
Käytä hennoille kiharatyypeille ja pastellisävytykseen
miedompaa hapetetta.

Hiustyypin määrittäminen

Ammattimainen toteutus
Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 1: Valmistele tuorekelmu ja vaalennusaine.
Vaihe 2: Kiinnitä klipseillä osion jokaiseen neljään
kulmaan ja puristele. Toista prosessi muillekin osioille,
kunnes koko pää on päällystetty tuorekelmulla.
Vaihe 3: Laita hieman vaalennusainetta hanskaasi ja työstä
se etuhiuksiin kasvojen kehystämiseksi.

Väripaletti

Tuorekelmu:
IGORA Vario Blond PLUS + 3 % / 10 Vol.
Kouluttajan vinkki:
Tuorekelmua valmistellessa varmista, että käytät riittävän määrän
tuotetta. Pyyhkäise sudilla edestakaisin vasemmalta oikealle
4 kertaa, jotta värimassa peittää koko tuorekelmun pinnan.

Kiharoiden
hiusten mytologia

Myytti #5: Kiharahiuksisilla naisilla ei ole koskaan rasvaisia hiuksia
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Epätosi ja tosi. Hiusten rakenne ei estä hiuspohjan talintuotantoa. Kiharoiden hiusten
hiuspohjan tuottamat luonnolliset öljyt eivät pysty kulkeutumaan kokonaan alas hiuspintaa
pitkin. Tämä antaa vaikutelman siitä, että kiharahiuksisilla tytöillä ei ole koskaan rasvaista
hiuspohjaa.

Myytti #6: Kiharahiuksiset naiset ovat ainutlaatuisia

Tosi. Yksikään kihara ei ole samanlainen. Jokainen hiusmuoto on erilainen
ja tekee kaikista kiharahiuksisista tytöistä ja naisista niin ainutlaatuisia.

Myytti #1: Hiustenleikkuun myötä saatat menettää kiharasi
Epätosi. Hiusten leikkaaminen muuttaa muotoa, mutta se ei muuta hiusten
rakennetta. Rakenteen vaihtelun syitä saattavat olla esimerkiksi sairaus, stressi,
hormonit tai kemikaalit. Hiusten leikkaaminen tietystä kohdasta saattaa saada
hiukset näyttämään muuttuneilta, mutta se ei ole pysyvä ongelma ja hiukset
palaavat normaaliin olotilaansa, kun ne ovat taas kasvaneet.

Myytti #2: Kiharoita hiuksia ei pitäisi koskaan harjata hiusharjalla

Epätosi ja tosi. Epätosi, sillä vaikka harjan tiuhaan asetellut harjakset saattavat
rikkoa kiharoiden luonnollisen muodon, voi laadukasta harjaa kuitenkin käyttää
hellävaraisesti tehohoidon levittämiseen. Käytä leveäpiikkistä kampaa kosteiden
hiusten selvittämiseksi ja hiusten uudelleenmuotoilemiseksi, kun hiukset ovat kuivat.

Myytti #3: Kiharat hiukset ovat aina vaurioituneet

Epätosi. Luonnostaan kiharat hiukset ovat alttiita kuivuudelle
ja katkeilulle hiusten rakenteen vuoksi. Kuitenkin minkä tahansa
hiustyypin tavoin liika käsittely ja väärien tuotteiden käyttö saattavat
aiheuttaa vaurioita. Pitäisi muistaa, että kiharat hiukset vaativat tietyt
tuotteet ja värjäystekniikat vaurioitumisen välttämiseksi.

Myytti #4: Tietyt hiustyylit, kuten letit ja punokset, aiheuttavat hiustenlähtöä
Epätosi ja tosi. Letit ja punokset eivät itsessään aiheuta hiustenlähtöä, niitä itseasiassa
käytetään hiuksia suojaavana muotoiluna katkeilun estämiseksi. Tästä huolimatta, jos letit
ovat liian tiukalla tai niitä käytetään liian pitkään, hiusten vetäminen saattaa vaurioittaa
hiuksia. On tärkeää, etteivät letit ole liian tiukkoja, hoida hiuspohjaa säännöllisesti ja pidä
taukoa muutamien viikkojen välein.

Myytti #7: Älä koskaan käytä shampoota kiharoihin hiuksiin

Epätosi ja tosi. Perinteinen shampoo sisältää tensidejä, jotka saattavat poistaa kiharoista hiuksista liikaa
kiharoiden talia jättäen hiukset kuiviksi ja karheiksi. Kuitenkin shampoon tarkoitus puhdistaa hiuspohja
ja hiukset on todella tärkeä kaikille hiustyypeille. Loistavia vaihtoehtoja ovat sulfaatittomat Mad About
-shampoot, jotka säilyttävät kiharoiden kauneuden.

Myytti #8: Jatkuva peseminen kuivattaa kiharoita hiuksia

Epätosi. Shampoopesu jopa 3 kertaa viikossa tekee todella hyvää kiharoille
hiuksille. Shampoopesu puhdistaa hiuspohjan ja hiukset tuotejäämistä, jotka voivat
tyrehdyttää hiusten kasvua ja aiheuttaa hiusvaurioita. Se myös ylläpitää hiuspohjan
luonnollisia öljyjä (tai talia), jotka toimivat hiusten luonnollisina kosteuttajina.

Myytti #9: Ravista fööniä ylikuumenemisen estämiseksi

Epätosi. Jotkut naiset ajattelevat, että föönin ravistaminen edestakaisin estää hiusten
ylikuumenemisen. Parempi tapa välttää vaurioita föönaamisen aikana on pitää fööniä noin
20 cm päässä päästä ja pysyä samalla alueella useamman sekunnin ajan kerrallaan.

Myytti #10: Kaikilla kiharahiuksisilla naisilla on paksut hiukset

Epätosi ja tosi. Kiharat hiukset antavat vaikutelman paksummista hiuksista ja paremmasta
volyymistä kuin suorat hiukset. Totuus löytyy kuitenkin keskeltä: kiharoiden, afrikkalaisten
hiusten keskimääräinen tiheys on 295 g/cm2, kun taas pehmeän laineikkaiden, valkoihoisten
hiusten keskimääräinen tiheys on 330 g/cm2 ja suorien aasialaisten hiusten keskimääräinen
tiheys on 175 g/cm2.
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Kysymyksiä ja vastauksia
Mitkä ovat MAD ABOUT -sarjan
tärkeimmät ainesosat?

Mitä eroa on Windswept Conditionerilla
ja Light Splash Conditionerilla?

Aquarine Complex -yhdiste on tiettyjen polymeerien

Mitä hyötyä on sulfaatittomasta shampoosta?

Miksi minun pitäisi käyttää mikrokuitupyyhettä?
Sähköisyyttä poistavien ominaisuuksien ansiosta

Sulfaatittomat shampoot ovat hellävaraisempia

mikrokuitupyyhkeet ovat helläväraisempia kiharoille,

(polyamidi-1) ja Mad About -koostumusten

Molemmat ovat kevyitä hoitoaineita laineikkaille

hiuksille, eivätkä ne poista hiuksista niin paljoa niiden

mikä mahdollistaa hiusten pörrööntymisen estämisen.

hoitoainesosien yhdistelmä, joka parantaa erottelua

hiuksille. Suurin eroavuus tuotteiden välillä

luonnollisia öljyjä.

Hiuksia ei myöskään tarvitse hieroa.

ja kosteuttaa hiuksia intensiivisesti. Koko Aquarine

on koostumus ja levittyminen. Hoitosuihke on

Complex -yhdisteen hyödyntämiseksi suositellaan

hiuksiin jätettävä ja sillä on kevyempi suorituskyky.

käyttämään MAD ABOUT -tuotteita kokonaisvaltaisena

Voidemainen hoitoaine on tiiviimpi hiuksiin

hoito- ja muotoilusarjana.

levitettäessä ja se tulee huuhdella hiuksista 2 minuutin
kuluttua levityksen jälkeen. Hennommille hiustyypeille
suositellaan hoitosuihketta.

Voiko MAD ABOUT -tuotteita käyttää
sykkyräisiin hiuksiin?
Jokainen kiharatyyppi on erilainen ja nelivaiheinen
lähestymistapa ei välttämättä ole tehokas kuvioille
4B ja 4C. Voiteiden ja öljyjen kerrostaminen saattaa olla

Voinko käyttää MAD ABOUT
Butter Treatment -tehohoitoa
laineikkaille hiuksille?
Jos laineikkaat hiukset ovat erittäin kuivat, Butter
Treatmentia voidaan käyttää myös tälle hiustyypille.
Huolehdithan vaikutusajan muuttamisesta hiusten

Poistaako MAD ABOUT Sea Blend
Texturizing Spray kosteutta laineikkaista
hiuksista, mikä johtaa hiusten
pörrööntymiseen ja katkeiluun?

kuivuuden mukaan, jotta vältät hiusten kuormittumisen.

Minkälaisia hoitoöljyjä MAD ABOUT Quencher
Oil Milk -tuotteessa on käytetty?

tarpeen sykkyräisten hiusten tarpeiden helpottamiseksi.

MAD ABOUT Low Foam Cleanser
ei vaahtoa paljoa käytön aikana.
Kuinka se puhdistaa hiukset?
MAD ABOUT Low Foam Cleanser on pesu,

Ei. Kosteuttavat humektantit, kuten glyseriini, auttavat

MAD ABOUT Quencher Oil Milk sisältää

suojaamaan hiuksia kuivumiselta, ylläpitämään terveen

korkealaatuisia eteerisiä silikoniöljyjä, jotka

tuntuisia hiuksia ja estämään pörröisyyttä.

takaavat hiusten kosteuden, kiillon ja erottelun
jopa kosteissa hiuksissa.

Voiko Sea Blend Texturizing Spray -suihketta
käyttää kuiviin kiharoihin hiuksiin?

joka puhdistaa tehokkaasti hiukset ja hiuspohjan
natriummetyylikokyylitauraatin, miedon kookoksesta

Vaikka se on suunniteltu laineikkaille hiuksille,

johdetun tensidin, ansiosta.

Sea Blend Texturizing Spray -suihketta voidaan käyttää
kiharoihin hiuksiin korostamaan kiharan muotoa

Onko turvallista käyttää MAD ABOUT -sarjaa
heti väripalvelun jälkeen?
MAD ABOUT CURLS & WAVES on väriturvallinen
ja sitä voidaan käyttää väripalvelun jälkeen.

hennoissa hiuksissa. Karkeammissa hiustyypeissä
Mad About Curls -muotoiluvalikoima on sopivampi.

Kiharoiden ja
laineiden sanasto
Kunnon leikkaus

Tehokas hoito

Keratiini

Tässä prosessissa leikataan suurin osa
hiuksista, joita ennen suoristettiin, antamaan
tilaa terveelle rakenteellisten hiusten
luonnolliselle kasvulle.

Lämmöstä aktivoituva hoitoprosessi
kosteuttaa hiuksia. Jätä kosteuttava
hoitoaine/tehohoito hiukseen lämmön
kanssa 20 minuutiksi.

Proteiini ja merkittävä osa ihoa, hiuksia
ja kynsiä. Kun hiukset ovat vaurioituneet,
keratiinitasot ovat yleensä matalammalla.

Katkeilu
Kiharoiden hiusten pinta on epätasaisen
paksuinen kuitujen luomispisteiden
ohuemmissa kohdissa. Mitä kiharammat
hiukset ovat, sitä alttiimpia ne ovat
katkeilulle.

Kampauslenkit
Helppo ja tehokas tapa kiinnittää letti
tai poninhäntä ilman kiharan rikkomista.
Täydellisen pidon saavuttamiseksi
kampauslenkissä on koukut.

Co-washing
Co-washing on lyhenne sanoista
“conditioner washing”, joka tarkoittaa
puhdistavien ominaisuuksien sisältävän
hoitoaineen käyttöä shampoon sijaan.
Voimakkaiden tensidien poissaolon ansiosta
se puhdistaa hiukset hellävaraisemmin ja
hoitavammin poistamatta hiuksista niiden
luonnollisia öljyjä.

Diffuuseri
Hiustenkuivaajan lisäosa, jota käytetään
ilmavirran levittämiseksi ilman kiharan tai
laineen kuvion häiritsemistä tai pörröisyyden
luomista. Matalalla lämpöasetuksella
tämä suutin simuloi ilmakuivausta lukiten
kiharat paikoilleen ja pitäen ne ilmavina ja
eroteltuina.

Dusting
Leikkaustekniikka, jossa kerrostetaan hiusta
vähän, säilytetään hiusten pituus, mutta
leikataan vaurioituneet latvat pois.

Pörröisyys
Kiharoilla hiuksilla on tapana olla
pörröisemmät kuin suorilla hiuksilla, sillä
suortuvat ovat kuivempia, mikä johtaa
pörröisyyteen. Pörröisyyttä esiintyy,
kun hiuksen pintakerros on kohollaan,
jolloin kosteus pääsee kulkemaan läpi ja
turvottamaan hiussuortuvat.

Kova ja luonnoton rapsakka tunne joidenkin
muotoilutuotteiden jäljiltä, kun hiukset ovat
kuivat.

Hiuskuvio
Kuvaa loivia, keskikokoisia tai tiukkoja
hiusrakenteita.

Pre-Poo

Silkkinen tyynyliina

Muutos

Hiusten päällystäminen, noin 30 minuutiksi
tai pidemmäksi ajaksi, sekoituksella öljyjä tai
tehohoidolla ennen hiusten puhdistamista.

Säännöllinen puuvillaisten tyynyliinojen
käyttö saattaa nykiä hiuksiasi ja aiheuttaa
pörröisyyttä, kaksihaaraisia, epätasaista
kihartumista ja paljon muuta. Silkkiset
tyynyliinat on tarkoitettu rakenteellisille
hiuksille niiden hauraan hiusrakenteen vuoksi.

Prosessi, jossa kasvatetaan takaisin
luonnollinen terve hiusrakenne.

Suojaava hiusmuotoilu
Hiustyyli, joka estää hiuksia olemasta alttiina
vaurioittaville tekijöille, kuten auringolle,
lämmölle ja jatkuvalle käsittelylle. Tämän
hiustyylin tarkoitus ja hyödyt ovat ne, että
hiukset kasvavat terveempinä, pidemmiksi
ja niissä on vähemmän kaksihaaraisia ja
vaurioita. Esimerkkejä ovat nutturat, letit,
punokset ja peruukit.

Sykkyräiset hiukset

Puristelu

Kiharatyyppi 4C, pidetään tiukimpana
korkkiruuvikiharatyyppinä ja sillä on
kierrevääntö, jossa hiussuortuva kiertyy täysin
itsensä ympäri.

Muotoilutekniikka rakenteellisemman tyylin
luomiseksi. Puristele hellästi hiuksia latvasta
tyveen korostaaksesi laineiden ja kiharoiden
erottelua ja poistaaksesi tuotteiden
rapsakkuuden.

Low-poo
`Low-poo’ (low shampoo) kuvaa hiusten
pesemisen menetelmää matalatensidisillä
tuotteilla, jotka vaahtoavat vähän, koska
ne eivät sisällä voimakkaita tensidejä, jotka
poistaisivat hiuksista niiden luonnollisen
kosteuden.

Kosteuttaja
Kosteuttaja on tuote, joka sisältää
humektantteja, erittäin hydrofiilisiä
molekyylejä, jotka käyttävät vetysidoksia
vesimolekyylien vetämiseksi ja pitämiseksi
lähellään. Intensiivisiä kosteuttavia ainesosia
ovat muun muassa pantenoli tai glyseriini.

No-Poo

Rapsakkuus
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‘No-poo’ (no shampoo) on menetelmä, jossa
ei käytetä ollenkaan shampoota, hiuksia
hoidetaan ainostaan lämpimällä vedellä.

Hiuksen pinta

Hiusrakenne

Huokoisuus

Hiuksen ulompi solukerros ja hiuksen
suojakilpi ulkoisia haittatekijöitä vastaan.
Estää hiuksen sisäisen rakenteen
rakenteelliset vauriot.

Suorien, laineikkaiden, kiharoiden tai
sykkyräisten hiusten kuvaus.

Hiusten huokoisuus viittaa siihen, kuinka
hyvin hiuksesi imevät ja pitävät kosteutta
sisällään ja se liitetään suoraan hiusten
laatuun.

Kutistuminen
Kutistuminen tapahtuu silloin, kun hiukset
vetäytyvät pesemisen jälkeen tai altistuttuaan
kosteudelle, niiden todellinen pituus ei
ole nähtävissä. Hius kokee suurimman
kutistumisen heti pesemisen jälkeen ja siksi
niin moni rakenteiden ammattilainen leikkaa
hiukset kosteina.

Silotus
Menetelmä, jolla suoristetaan kiharat hiukset
pysyvästi.

Sulfaatit
Puhdistavia ainesosia, jotka on tehty
rikkiä sisältävistä mineraalisuoloista.
Tunnetuimpia ovat natriumlauryylisulfaatti
ja natriumlaureettisulfaatti.

Kiertää
Punostekniikka, joka sisältää kaksi yhteen
kiedottavaa osiota, toteutetaan yleensä
kosteisiin hiuksiin ja sen jälkeen annetaan
kuivua itsestään tai kuivataan diffuuserilla.
Lopulta tyylin alta paljastuu loivat laineikkaat
hiukset.

Seuraa meitä verkossa @schwarzkopfpro

