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IGORA
Tervetuloa IGORAN maailmaan, jossa vain 
mielikuvitus on rajana. IGORA on 
ensimmäinen värisarja, joka on kehitetty 
yhteistyössä väriammattilaisten kanssa. 
Yhdistämällä upeat värituotteet ja 
-palvelun tarjoat asiakkaillesi yksilöllisiä 
värjäyksiä. IGORA tarjoaa sinulle kaiken, 
aina harmonisista neutraaleista ylellisiin 
muotisävyihin. IGORA edustaa parasta 
suorituskykyä, inspiraatiota ja aitoa 
kumppanuutta.
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IGORA ROYAL: Aidosti kirkkaampi kestoväri, ydinvalikoimassa yli 80 sävyä; käytetään IGORA ROYAL Oil 3 %, 6 %, 9 % tai 
12 % -hapetteiden kanssa. IGORA ROYAL ABSOLUTES JA ABSOLUTES AGE BLEND: Muodikas kestoväri täydellisellä peittokyvyllä 
ja trendikkäillä sävyillä, valikoimassa 33 sävyä, käytetään yhdessä IGORA ROYAL 9 % -hapetteen kanssa.  IGORA ROYAL ABSOLUTES 
SILVERWHITE: Kauniit hopeanharmahtavat sävyt, suunniteltu valkoisille ja harmaankirjaville hiuksille, valikoimassa neljä sävyä ja 
yksi kirkastava suihke, käytetään IGORA ROYAL 3 % 10 vol. -hapetteen kanssa. IGORA ROYAL PEARLESCENCE: Trendikkäitä 
helmiäisvivahteita, luo vaaleista tummanvaaleisiin hiuksiin helmiäisefektejä, käytetään yhdessä IGORA ROYAL 3 %/12 % -hapetteiden 
kanssa. IGORA ROYAL NUDE TONES: Ensimmäiset ammattikäyttöön suunnitellut nudensävyt, valikoimassa neljä sävyä, luonnollinen 
ja trendikäs väri, käytetään IGORA ROYAL 3 %, 6 % tai 9 % -hapetteiden kanssa.

IGORA ROYAL HIGHLIFTS: Ensimmäiset vaalennusvärit, joihin on integroitu Fibre Bond -teknologia, valikoimassa 13 sävyä, käytetään 
IGORA ROYAL 9 % tai 12 % -hapetteiden kanssa. IGORA ROYAL OPULESCENCE:  Renesanssin innoittama sävyvalikoima, valikoi-
massa 6 täyteläistä, mutta himmeää sävyä, käytetään IGORA ROYAL 3%, 6% tai 9 % -hapetteiden kanssa. IGORA COLOR10: Nopea 
väripalvelu vain 10 minuutissa, valikoimassa 31 sävyä, käytetään IGORA ROYAL 3 %, 6 % tai 9 % -hapetteiden kanssa. IGORA 
ROYAL FASHION LIGHTS: Intensiiviset raitavärit, valikoimassa 8 sävyä, vaalentaa ja sävyttää yhdellä kertaa, sisältää Fibre Bond 
-teknologian, käytetään vain pohjille 6 ja tummemmat IGORA ROYAL 12 % -hapetteen kanssa.

IGORA ROYAL VÄRIVALIKOIMA

IGORA #ROYALTAKEOVER DUSTED ROUGE, DISHEVELLED NUDES JA LUCID NOCTURNES: Kestovärit - kuusi maailman 
parhaimmistoon kuuluvaa parturi-kampaajavaikuttajaa yhdistivät voimansa ja loivat kolme toinen toistaan upeampaa sävykokoelmaa. 
Hienovaraista punaisen sävyä syviin vintage-sävyihin, sekoitettuja nuden sävyjä puuteriblondeista ja pastelleista tummempiin 
käytetään sekä moderneja violetin sävyjä yön purppuraisista vivahteista tummiin syvempiin sävyihin. IGORA ROYAL 3 %, 6 % 
tai 9 % -hapetteiden kanssa. IGORA #ROYALTAKEOVER PASTELFIER: LUOVA TEHOSTAJA: laimentaa IGORA ROYAL -sävyjen 
pigmenttipitoisuutta ja intensiivisyyttä, käytetään IGORA ROYAL 3 %, 6 %, 9 % tai 12 % -hapetteiden kanssa.
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IGORA EXPERT MOUSSE:
Hoitava vaahtoväri, valikoimassa 16 sävyä, 
ammoniakiton, helppo käyttää ja soveltuu 
moniin väripalveluihin, lisää kiiltoa, kestää 
jopa 8 pesua, jopa 20 % harmaan häivytys.

IGORA VARIO BLOND: IGORAN ensimmäinen kokonaisvaltainen vaalennussarja integroidulla Bond-teknologialla.
IGORA VARIO BLOND PLUS: Jopa 7 asteen vaalennusteho keltaisuutta neutraloivalla vaikutuksella 
IGORA VARIO BLOND SUPER PLUS: Jopa 8 asteen vaalennusteho keltaisuutta neutraloivalla vaikutuksella 
IGORA VARIO BLOND VAALENNUSVOIDE: Luovimmat vapaan käden tekniikat jopa 6 asteen vaalennusteholla 
IGORA VARIO BLOND COOL LIFT: Viileä sävylisä lisäneutralointiin yhdellä käsittelyllä. Ei suositella kosketusta hiuspohjan kanssa. 
Sekoita IGORA Vario Blond -vaalennusjauheiden kanssa. Käytetään IGORA ROYAL 3 % / 6 % / 9 % -hapetteiden kanssa.

UUSI IGORA VIBRANCE: Huippuluokan 
kevytväri nestemäisessä olomuodossa, joka 
voidaan muuntaa hapetteen avulla geeliksi 
tai voidemaiseksi koostumukseksi. 
Monipuoliset kevytväripalvelut tarjoavat 
100 % enemmän kiiltoa* ja samalla 
uskomatonta suojaa hiuksille. Upea 
68 sävyn valikoima, 2 voidemaista 
ja  1 geelimäinen hapete sekä 
0-00 Clear-sävyjen laveeramiseen 
ja kiiltokäsittelyihin.



BLONDME. AINUTLAATUINEN. 
LOISTAVA. UPEA. 

BLONDME on ensimmäinen bonding-väri- ja 
hoitosarja, joka tarjoaa trendikkäitä, täydellisiä 
vaaleita lopputuloksia turvallisemmin kuin 
koskaan ennen. 

BLONDME on ainoa ammattilaisten värisarja, 
joka on omistettu vaaleille hiuksille. Vaaleat hiukset 
vaativat yksilöllisiä värejä ja erityistä huolenpitoa. 
Monipuolinen tuotesarjamme tarjoaa vaalennus-, 
värjäys- ja hoitotuotteet, joilla luodaan helposti 
upean vaaleat hiukset joka kerta.
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BLONDME on ensimmäinen bonding-väri- ja 
hoitosarja, joka tarjoaa trendikkäitä, täydellisiä 
vaaleita lopputuloksia turvallisemmin kuin 
koskaan ennen. 

BLONDME on ainoa ammattilaisten värisarja, 
joka on omistettu vaaleille hiuksille. Vaaleat hiukset 
vaativat yksilöllisiä värejä ja erityistä huolenpitoa. 
Monipuolinen tuotesarjamme tarjoaa vaalennus-, 
värjäys- ja hoitotuotteet, joilla luodaan helposti 
upean vaaleat hiukset joka kerta.

9

TBH - TRUE, BEAUTIFUL, HONEST.

Vastauksena kauneuden uusille suuntauksille 
Schwarzkopf Professional on luonut täysin uuden värisarjan, 
TBH – TRUE BEAUTIFUL HONEST - joka tarjoaa yksilöllisiä, 
luonnollisen kauniita sekä rehellisiä värilopputuloksia hiusten 
värjäämiseen. 

Hiusten värjääminen TBH – TRUE BEAUTIFUL HONEST 
-värillä on korostamista ja kaunistamista, enemmän kuin 
peittämistä. Verrattaessa tavallisen kestovärin tasaiseen 
värilopputulokseen, TBH - TRUE BEAUTIFUL HONEST 
-sävyt korostavat hiusten luonnollisia sävyeroja antaen 
jopa 100 % harmaan häivytyksen.



Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen 
sidoksia suojaava järjestelmä suojaa hiuksia 
vaurioitumiselta vaalennuksen, raidoituksen 
tai värjäyksen aikana. Erinomaisen 3-vaiheisen 
sidoksia suojaavan järjestelmänsä ansiosta 
FIBREPLEX minimoi hiusten vaurioitumista 
jopa 94 %*, joten värjääjien ei tarvitse 
huolehtia hiusten laadun puolesta kemiallisen 
käsittelyn aikana.

FIBREPLEX

10 *Vaalennuskäsittely FIBREPLEXin kanssa vs. vaalennuskäsittely



GOODBYE
YELLOW

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

*SLS/SLES sulfaatit: Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate

Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen 
sidoksia suojaava järjestelmä suojaa hiuksia 
vaurioitumiselta vaalennuksen, raidoituksen 
tai värjäyksen aikana. Erinomaisen 3-vaiheisen 
sidoksia suojaavan järjestelmänsä ansiosta 
FIBREPLEX minimoi hiusten vaurioitumista 
jopa 94 %*, joten värjääjien ei tarvitse 
huolehtia hiusten laadun puolesta kemiallisen 
käsittelyn aikana.
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BOLD
COLOR 
WASH
Niin intensiivinen kuin mahdollista 
Schwarzkopf Professional BOLD COLOR 
WASH tarjoaa voimakkaat, vivahteikkaat 
ja uskomattoman kestävät sävyt vähällä 
vaivalla. Saatavissa 4 korkean pigmentti-
määrän sisältävää, monipuolista sävyä: 
sininen, violetti, pinkki ja punainen. 
Sulfaatiton* pesutuote puhdistaa hellä-
varaisesti sekä lisää hiuksiin väriä 
ja intensiivistä kiiltoa, yhdellä 
yksinkertaisella käsittelyllä. 



12



Parturi-kampaajan ja asiakkaan välisen suhteen perustana 
on aina luottamus. Luottamus siihen, että asiakas saa 
jokaisella parturi-kampaamokäynnillään parasta mahdollista 
palvelua. Luottamus siihen, että parturi-kampaajat 
käyttävät markkinoiden parhaita tuotteita. Luottamus 
siihen, että asiakas lähtee parturi-kampaamosta 
sekä näyttäen että tuntien itsensä kauniiksi.

Jo 120 vuoden ajan edistyksellisistä hiustenhoito-
teknologioistaan tunnettu Schwarzkopf Professional 
esittelee uusimman hiustenhoito-ohjelmansa, joka 
lupaa innovatiivista teknologiaa yksinkertaisesti 
kauniille hiuksille: Uusi BC Bonacure. 

Me uskomme yksilölliseen hiustenhoitoon, 
joka räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeisiin.

Me uskomme siihen, että kampaajien käyttöön tulee 
tarjota hiustenhoidon edistyksellisimmät teknologiat, 
jotka perustuvat ihonhoidosta inspiraationsa 
ammentaviin ainesosiin.

Me uskomme, että kauneus on tunne, kauneus on aitoa, 
kauneus on yksinkertaista, kauneus on luottamusta.

Uusi BC Bonacure uskoo luottamukseen 
- #BELIVEINCONFIDENCE

BC
BONACURE
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OIL ULTIME
Sukella hemmottelevien öljyjen upean kiillon maailmaan.

#TRUEBEAUTY - todellinen kauneus on enemmän kuin 
mieleinen ulkonäkö. Se on myös ihmisen sisäisen 
harmonian olemus, joka säteilee ulkokuoren läpi.

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.14
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ESSENSITY
Koe ensimmäinen ammoniakiton ja öljy-
pohjainen kestoväri Phytolipid-teknologialla. 
ESSENSITY tarjoaa luonnollisen heleitä ja 
intensiivisiä sävyjä sekä 100 % harmaan-
peittoa. Hiusten rakenne säilyy hyväkuntoisena 
ja suojattuna ulkoisilta haitoilta sekä saa 
pitkäkestoisen värin ja upean kiillon.
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MAD ABOUT
CURLS, WAVES 
& LENGTHS
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.

Mad About Curls & Waves -rutiinit yhdistävät 
hellävaraisesti puhdistavat koostumukset ja vallan-
kumouksen tehneen pitkäkestoisen Aquarine Complex 
-yhdisteen. Eri koostumukset kosteuttavat intensiivi-
sesti ja vahvistavat hiuksia, samalla ne tarjoavat 
hoitavan suojan hiuksille saavuttaen kosketeltavan  
erottelun sekä suojan katkeilua ja lämpöä vastaan.

Syksyllä 2019 sarja täydentyy upealla Mad About Lengths 
pitkien hiusten -sarjalla sekä kahdella Mad About Curls 
Superfood -hoitotuotteella erittäin kiharoille hiuksille.

17
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OSiS+ on luova, eri tyyleihin perustuva muotoilusarja, 
jonka avulla voit kokeilla rajojasi ja luoda yksilöllisiä 
tyylejä. Sinulla on käsissäsi innovatiiviset ja suoritus-
kykyiset tuotteet, ainutlaatuisilla koostumuksilla. 
OSiS+ antaa inspiraatiota Trend Collectionin avulla 
tarjoten sinulle huomisen trendit jo tänään.

OSiS+ Dry Texturen pitkille hiuksille kehitetty 
muotoilutuotesarja tarjoaa innovatiiviset tuotteet, 
jossa yhdistyvät höyhenen keveys ja superkuiva 
koostumus. Ei enää tietoakaan raskaista, tahmeista ja 
keinotekoisista viimeistelyistä. Rajoja rikkovan Friction 
Style -teknologian avulla tuotesarja avaa hiuksillesi täysin 
uudenlaisen maailman vaivattomiin viimeistelyihin.

OSiS+

19
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OSiS+
SESSION LABEL

OSIS+ Session Label antaa muotoilulle suorituskykyä ja korkea-
luokkaista tarkkuutta mahdollistaen loputtoman luovuuden. 

Suorituskykyisestä puuterista kevyisiin mattaisuutta ja kiiltoa 
antaviin tuotteisiin - luo ikonisia tyylejä joka kerta.

Superhienojakoinen
Kevyttä ja joustavaa rakennetta 

luonnollisen karkealla viimeistelyllä

Supertarkka
Joustavaa tukea antavat koostumukset 

kohdennettuun volyymiin

Superkuiva
Edistyksellinen hiuskiinnevalikoima
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[3D]MEN on ensimmäinen miehille suunniteltu hoito- 
ja muotoilusarja, joka keskittyy kolmeen miesten 
hiustenhoidon osa-alueeseen; hiuksiin, hiuspohjaan 
ja hiusjuureen. Tieteellisesti tehokkaiksi todistetut 
ainesosat toimivat näillä kaikilla osa-alueilla. 
Muotoilutuotteet vastaavat miesten muotoiluongelmiin.

21
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MUUT SARJAT
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tarvikkeet
TILLBEHÖR



24 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

VÄRIKUPPI
FÄRGKOPP
 - vetoisuus 30-240 ml
 - volym 30 till 240 ml
 - 2,10

idh 681698

TUUBIPURISTIN
TUBKLÄMMARE
 - 7,20

idh 1243393

VÄRIKUPPITRIO
FÄRGKOPPSTRIO
 - vetoisuus 30-150 ml
 - volym 30-150 ml

 - 6,20
idh 1142607

KERTAKÄYTTÖPYYHKEET, 50 KPL
ENGÅNGSHANDDUKAR, 50 ST. 
 - erittäin imukykyiset
 - 70 % puuvillaa, 
 - 30 % teryleeniä
 - koko 85 x 38 cm

 - högabsorberande
 - 70 % bomull, 30 % terylen
 - storlek 85 x 38 cm

 - 20,10
idh 1770596

TUUBIMODULI
TUBMODUL
 - varastoi kätevästi, 
 - yht. 56 tuubia
 - läpinäkyvää polystyreenia
 - mitat 307 x 307 x 172 mm
 - praktiskt ställ för, 
 - tot. 56 tuber
 - genomskinlig polystyren
 - mått 307 x 307 x 172 mm
 - 44,-

idh 852861

PYYHKEET, 5 KPL
HANDDUKAR, 5 ST.
 - konepestävät
 - erittäin imukykyiset, 
 - puuvillaa (380 g)
 - koko 50 x 90 cm

 - maskintvätt
 - mycket absorberande 
 - bomull (380 g)
 - storlek 50 x 90 cm

 - 25,80
musta/svart  idh 1770599
valkoinen/vit  idh 1184662 

DIGITAALINEN AJASTIN
DIGITAL TIMER
 - suuri näyttö
 - max-aika 100 min.
 - olkanauha, magneetti-                

 tai klipsikiinnitys

 - stor display
 - max. tid 100 min. 
 - axelband, magnet-                     

 eller clipsfästning

 - 10,20
idh 1448686

PEILI, MUSTA
SPEGEL, SVART
 - erittäin kevyt ja tyylikäs
 - koko 35 x 28,5 cm
 - kehys vaahtomuovia

 - mycket lätt och elegant
 - storlek 35 x 28,5 cm
 - ram i cellplast

 - 15,50
idh 2007537

TARVIKKEET/TILLBEHÖR

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
SALON TOOLS



MATKAFÖÖNI
RESEFÖN
 - 1000 W
 - kätevä matkakoko
 - kylmäpuhalluspainike
 - 2 lämpötilaa/nopeutta
 - suutin + softeri 

 - 1000 W
 - bekväm resestorlek
 - kalluft
 - 2 värmelägen/hastigheter
 - munstycke + softer

 - 18,50 
idh 2008145

25Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

OSIOKLIPSIT, 10 KPL
SEKTIONSKLÄMMOR, 10 ST. 
 - kestävät, napakat hiusklipsit
 - pituus 11,5 cm

 - hållbar, stadig hårklämma
 - längd 11,5 cm

 - 9,30
idh 2009956

JULISTEKEHYS
AFFISCHRAM 
ESSENTIALS 
 - koko/ storlek

 68 x 90 cm

 - 17,50
idh 1841645

VÄRISIVELLIN
FÄRGPENSEL
 - harjakset 23 mm pitkät, 43 mm leveät

 - borsten 23 mm lång, 43 mm bred

 - 2,10
idh 1142564

VÄRISIVELLIN/KAMPA
FÄRGPENSEL/KAM
 - kamman koko 70 mm
 - harjakset 23 mm pitkät, 43 mm leveät

 - kammen 70 mm lång
 - borsten 23 mm lång, 43 mm bred

 - 3,10
idh 1142568

TAITTUVAT KLIPSIT, 10 KPL
LEDADE KLÄMMOR, 10 ST. 
 - moderni, ergonominen design
 - yksinkertainen ja helppo käyttää
 - pituus 11,5 cm

 - modern, ergonomisk design
 - enkel och lättanvänd
 - längd 11,5 cm

 - 12,30
idh 2008148

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
SALON TOOLS

TYVEN VÄRJÄYSSIVELLIN SP
KORTBORSTAD PENSEL  
 - Lyhyt harjaksinen sivellin tyvi- tai   

 lyhyiden hiustenvärjäyksiin 

 - Kortborstad pensel för färgning av   
 rotändor eller kort hår

 - 2,10 
idh 2223251



26 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

FOLIORULLAT/
FOLIERULLAR
 - 3 x 90 m
 - laadukas folio kaikkiin  

 värjäystekniikoihin

 - 3 x 90 m
 - kvalitetsfolie för alla  

 färgtekniker

 - 27,50
idh 674424

FOLIOLEIKKURI/
FOLIESKÄRARE
 - täydellinen 90 m

    foliorullille
 - leikkaa halutun pituisia

    foliopaloja, tehden
    samanaikaisesti taitteen   
 folion sivuun 
 - nopea ja helppokäyttöinen

 - perfekt för 90 m folierullar
 - skär en folie av önskad

    längd och viker foliens
    sida samtidigt 
 - snabb och lättanvänd

 - 39,90
idh 1267125

SAKSIKOTELO/
SAXFODRAL
 - klassinen saksikotelo
 - säädettävä olkavyö
 - helppo puhdistaa
 - tilaa myös kammoille  

 ja klipseille
 - magneettikiinnitys
 - materiaali split leather

 - klassiskt saxfodral
 - justerbar axelrem
 - lätt att rengöra
 - även plats för kammar 

 och klämmor
 - magnetfästning
 - material split leather

 - 49,-
idh 2025455

TARVIKKEET/TILLBEHÖR

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
SALON TOOLS

PAINOKAULUS
KRAGE MED TYNGD
 - materiaali kumia
 - koko 26 x 31 cm

 - material gummi
 - storlek 26 x 31 cm

 - 25,75
idh 679175

VÄRINLEVITYS-
PULLO 250 ML 
APPLIKATOR-
FLASKA 250 ML 
 - 4,-

Idh 2311258

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

UUSI!
NY!

UUSI!
NY!

BALAYAGE-LASTA
BALAYAGE PLATTA 

PITKÄ/LÅNG
 - 28 x 15 cm

 - 6,50
idh 2448897

LYHYEMPI/KORTARE
 - 13,5 x 10,5 cm

 - 4,90
idh 2051571
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NANO ESSU
NANO FÖRKLÄDE
 - musta
 - nanomateriaali on kevyttä ja   

 tahroja hylkivää
 - svart
 - lätt material och avvisar smuts

 - 30,-
idh 2016243

ESSU DELUXE
FÖRKLÄDE DELUXE
 - musta/svart

 - 29,-
idh 1260487

NANO VÄRIKAPPA
NANO FÄRGKAPPA
 - musta
 - nanomateriaali on kevyttä ja  

 tahroja hylkivää

 - svart
 - lätt material och avvisar smuts

 - 39,-
idh 1260557

KERTAKÄYTTÖKAPAT
ENGÅNGSKAPPOR
 - 30 kpl/st.
 - valkoinen/vit

 - 7,20
idh 1770594

LEIKKAUS-/ VÄRIKAPPA
KLIPP-/FÄRGKAPPA
 - musta
 - kevyttä, hengittävää 
 - antistaattista materiaalia
 - likaa, hiusväriä, hapetteita ja 

   permanenttiaineita hylkivä
 - helppo puhdistaa

 - svart
 - avstöter smuts, hårfärg,   

 oxidationsmedel och 
    permanentmedel
 - lätt, antistatiskt material som 

 släpper genom luft
 - lätt att rengöra

 - 26,-
idh 2024801

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 



28 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

KERAAMISET PYÖRÖHARJAT
KERAMISKA RUNDBORSTAR

PIENI S/LITEN S
 - lyhyille hiuksille
 - för kort hår

 - 8,20
idh 1914804

KESKIKOKO M/MELLANSTOR M
 - keskipitkille hiuksille
 - för medellångt hår

 - 9,30
idh 1914289

ISO L/STOR L
 - pitkille hiuksille
 - för långt hår

 - 11,30
idh 1914812

AUKIKAMPAUSHARJA
UTKAMNINGSBORSTE
 - selvittää ja kiillottaa
 - stimuloi hiuspohjaa
 - erityisesti keskipitkille ja pitkille hiuksille

 - reder ut och ger glans
 - stimulerar hårbottnen
 - särskilt för medellångt och långt hår

 - 15,-
idh 1914303

MELAHARJA, MINI
PADDELBORSTE, MINI
 - lyhyille ja keskipitkille hiuksille
 - för kort och medellångt hår

 - 9,30
idh 1914301

MELAHARJA
PADDELBORSTE
 - silottaa, viimeistelee, suoristaa, hellä hiuspohjalle
 - erityisesti keskipitkille ja pitkille hiuksille

 - slätar ut, ger finish, rätar ut, är skonsam   
 mot hårbottnen
 - särskilt för medellångt och långt hår

 - 15,40
idh 1914299

TARVIKKEET/TILLBEHÖR

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
SALON TOOLS
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          SAKSET SAXAR           

30

CJ 40 PLUS 5,5” 92555
 - muotoilusakset/effilersax
 - 154,-

idh 1422180

Jaguar tarjoaa optimaaliset työvälineet jokaisen kampaajan yksilöllisiin 
vaatimuksiin: Aloittelijatason perussaksista, korkealaatuisiin ja Saksassa 
valmistettuihin premium-saksiin maksimaalisella terävyydellään. Sakset ovat 
nimetty linjoittain aloittelijatasosta premiumiin seuraavasti: white line, silver 
line, gold line ja black line. Eritasoisten saksien eroina ovat saksen terien 
erilaiset hiontakulmat sekä käytetyn materiaalin teknologiat.

Jaguar hakee inspiraation suunnitteluun ja muotoiluun uusimmista trendeistä 
ja siksi sakset ovatkin uniikkeja ja persoonallisia.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

GOLDWING 5,5”, 6”
 - 239,-

5,5”  idh 2100530
6”   idh 2100525

DIAMOND E60
 - muotoilusaksi/effilersax

 - 255,- 
idh 2422763

CJ4 PLUS 5", 5,5”, 6” 
 - Ergonominen offset-muotoilu
 - Terän hionnan vuoksi erittäin tarkka   

 leikkauskulma sopii myös vuolemiseen

 - Ergonomisk offset-design
 - Bladslipningen ger en mycket exakt    

 klippvinkel lämplig även för slicing

 - 159,-
5”   idh 2565389
5,5”  idh 2565390
6”   idh 2565391

JAGUAR SATIN40 5,25" LEFT 
 - Muotoilusakset vasenkätisille / Effilersax för vänsterhänta

 - 95,00 

idh 2232134

JP10 5,25" LEFT 
 - Vasenkätisille, ergonominen offset-muotoilu 

 - För vänsterhänta, ergonomisk offset-design

 - 99,00 
idh 2232156

LEFT

UUSI!
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GOLD LINE

SILVER LINE

VASENKÄTISILLE/ FÖR VÄNSTERHÄNTA

LEFT



WHITE LINE

31Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.. 

JP 10 5,25” 46525
 - ergonomisesti muotoiltu saksi

 - ergonomiskt utformad sax

 - 83,30
idh 1422179

CM 40 MUOTOILUSAKSI 5” 
CM 40 EFFILERSAX 5” 
 - 99,-

idh 1260532

SATIN PLUS 5” 4750
 - soveltuu kaikkiin leikkaustekniikoihin

 - lämpar sig för alla klipptekniker

 - 76,90
idh 1260529

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

E-KWIP EDUCATION SET
LEIKKAUSSAKSI 5,5” JA                   
MUOTOILUSAKSI 5,5”
 - mukana säilytysteline saksille
 - förvaringsburk för sax

 - 154,-
idh 2423059

E-KWIP HW 50 5”
 - soveltuu kaikkiin leikkaustekniikoihin
 - lämpar sig för alla klipptekniker

 - 122,-
idh 1260531

E-KWIP HW 55 5,5”
 - 122,-

idh 1819845

E-KWIP R0SE GOLD 5,5”
 - soveltuu kaikkiin leikkaustekniikoihin

 - lämpar sig för alla klipptekniker

 - 199,-
idh 2423056

E-kwip -sarjan sakset ovat trendejä seuraavan parturi-kampaajien ykköstyökalu!

E-kwip-sakset on kehitetty parturi-kampaajien hyvinvointi ja ammattitaito 
huomioonottaen: sakset ovat ergonomisia, laadukkaista materiaaleista 
valmistettuja ja säädettäviä. Niiden leikkausote on rento, mutta äärimmäisen 
terävä.  E-kwip-asiakkaat ovat teknisesti taitavia, rohkeasti uusia leikkaustyylejä 
ja -tekniikoita kokeilevia ammattilaisia.

Laadukas, leikkisä ja uudistuva e-kwip takaa onnistumisesi, niin jokapäiväisessä 
salonkityöskentelyssä, kuin silloin kun haluat rikkoa rajoja ja luoda uutta! 



          SAKSET SAXAR           

32 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

KONAYUKI RAPID SERIES 5,5” 
 - Japanissa käsityönä tehdyt sakset
 - kestävät aikaa ja käyttöä
 - kahden vuoden huoltotakuu

 - japanska handgjorda saxar
 - kvalitets sax
 - två års fri service garanti

 - 333,-
idh 2423062

KONAYUKI HOSOMI SERIES YK55 
 - Laadukkaat Japanissa käsityönä tehdyt sakset
 - ergonominen muotoilu
 - sirot ja kevyet
 - kahden vuoden huoltotakuu 

 - Förstklassig handgjord sax från Japan
 - ergonomisk design
 - smäcker och lätt
 - två års servicegaranti

 - 499,- 
idh 2565387

KONAYUKI HOSOMI SERIES YK60
 - 499,-

idh 2565386

KONAYUKI CLASSIC NYM55 5,5" 
 - Laadukkaat Japanissa käsityötä tehdyt    

 muotoilusakset
 - klassinen muotoilu
 - kahden vuoden huoltotakuu 

 - Förstklassig handgjord effilersax från Japan
 - klassisk design
 - två års servicegaranti

 - 459,- 
idh 2565377 

Konayuki-saksista huokuu arvostus pysyvää laatua ja viimeiseen asti hiottuja 
yksityiskohtia kohtaan. 

Kaiken perustana on laadukkain ja kestävin japanilainen Hitachi SUS440C- 
metalli. Konayuki-sakset on valmistettu perinteisellä japanilaisella taonta-me-
netelmällä, Sanjo-alueen tiukkojen, 1600-luvulta juontuvien seppäperintei-
den mukaan. Jokainen pari Konayuki-saksia on aitoa, japanilaista käsityötä!

Konayuki-sakset on kehitetty parturi-kampaajille, jotka ovat alansa huip-
puammattilaisia: heille jotka vaalivat ammattitaitoaan, haluavat jatkuvasti ke-
hittyä, seuraavat aikaansa, mutta arvostavat perinteitä ja vaativat työvälineil-
tään ehdottomasti parasta laatua. He haluavat taata jokaiselle asiakkaalleen 
ainutlaatuisen salonkikokemuksen ja tuovat työhönsä joka päivä niin terävän 
järjen kuin lämpimän sydämen.

UUSI!
NY!
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KAMMAT KAMMOR           

33Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

AFROKAMPA/AFROKAM      
 - musta/svart
 - 2,05

idh 2016242

E-KWIP FLEXLINE LEIKKAUSKAMPA 101 
 - Kevyt hiilikuitukampa, 180 mm/Lätt kolfiberkam, 180 mm
 - 3,90

idh 2565374

KREST 16
 - pitkä leikkauskampa/lång klippkam
 - 5,45
 - idh 1422193

KREST SE8
 - tupeerauskampa/tuberingskam
 - 4,05
 - idh 2423060

BEUY PRO 101 LEIKKAUSKAMPA 
BEUY PRO 101 KLIPPKAM
 - vihreä/grön
 - 5,50

idh 2565365

KREST 4
 - leikkauskampa/klippkam
 - 2,60

idh 1260553

KREST 56
 - piikkikampa/pinnkam
 - 3,20

idh 1422191

KREST 50
 - parturikampa/frisörkam
 - 2,60

idh 1422192

BEUY PRO 107 PITKÄ LEIKKAUSKAMPA 
BEUY PRO 107 LÅNGA KLIPPKAM
 - vihreä/grön
 - 5,90

idh 2565364

BEUY PRO 105 LEIKKAUSKAMPA
BEUY PRO 105 KLIPPKAM
 - punainen/röd
 - 5,50 

idh 2565363

E-KWIP FLEXLINE PIIKKIKAMPA 106
 - Kevyt hiilikuitupiikkikampa/Lätt kolfiberkam med sticka
 - 3,90

idh 2565376

E-KWIP FLEXLINE ISO LEIKKAUSKAMPA 102 
 - Kevyt hiilikuitukampa, 205 mm/Lätt kolfiberkam, 205 mm
 - 3,90

idh 2565375

KREST 5
 - kampauskampa/permanentkam
 - 2,60

idh 1269100

MATADOR 2607
 - Selvitys-/värjäyskampa/Utrednings-/färgningskam
 - 10,90 

idh 1865918
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          HARJAT BORSTAR           

34 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

METALLINEN FÖÖNIHARJA                                
FÖNBORSTE I METALL
 - halkaisija/diameter 16 mm

 - 4,40
idh 1260506

METALLINEN FÖÖNIHARJA                                
FÖNBORSTE I METALL
 - halkaisija/diameter 25 mm

 - 4,90
idh 1260507

METALLINEN FÖÖNIHARJA                                
FÖNBORSTE I METALL
 - halkaisija/diameter 33 mm

 - 5,80
idh 1260508

TUNNELIHARJA  
TUNNELBORSTE
 - musta/svart

 - 2,-
idh 1260488

AUKIKAMPAUSHARJA                                
UTKAMNINGSBORSTE
 - 3,90

idh 1260518

KAPEA HARJA                                
SMAL BORSTE
 - musta/svart

 - 3,90
idh 1670155

LUONNONHARJASHARJA                                
BORSTE MED NATURBORST
 - 4,-

idh 1568888



35Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

SIBEL PROBAD FÖÖNIHARJA                                
SIBEL PROBAD FÖNBORSTE
 - 10,20

idh 2423057

SIBEL GASPRO
 - Antistaattinen selvitys/aukikampausharja,   

 luonnonharjas + nylonpiikillä
 - Antistatisk utrednings-/utkamningsborste, 

 naturborst + nylonpiggar
 - 12,50

idh 2473788

OLIVIAG ECOHAIR 
PYÖRÖHARJA 24 MM
RUNDBORSTA 24 MM
 - 7,90

idh 2565366 

OLIVIAG ECOHAIR 
PYÖRÖHARJA 34 MM
RUNDBORSTA 34 MM
 - 8,70

idh 2565367

OLIVIAG ECOHAIR
PYÖRÖHARJA 44 MM
RUNDBORSTA 44 MM
 - 10,40 

idh 2565368

UUSI!
NY!

Find us on

O
livia G

arden ®, O
G

® logo &
 EcoH

air™
 are tradem

arks and/or registered tradem
arks of O

livia G
arden Int. Inc. &

 O
livia G

arden SA
.   ©

2017 A
ll rights reserved. Patent Pending.          

ALSO AVAILABLE:

Eco-Friendly Bamboo

Thermal Collection
16-pc Display  -  Display width: 20 cm

4 of each

Paddle Collection
12-pc Display  -  Display width: 20 cm

Brushes - ReferencesBrushes - Sizes

Display of Brushes - Reference

Check out & use the video!

EcoHair Thermal Collection - 24 mm 

EcoHair Thermal Collection - 34 mm 

EcoHair Thermal Collection - 44 mm 

EcoHair Thermal Collection - 54 mm 

4x  EcoHair Thermal Collection - 24 mm  
4x  EcoHair Thermal Collection - 34 mm  
4x  EcoHair Thermal Collection - 44 mm  
4x  EcoHair Thermal Collection - 54 mm  

EcoHair Thermal Collection - 16 pc Display 

http://bit.ly/ecohairthermal

EcoHair Thermal - Ø 24 mm  

EcoHair Thermal - Ø 34 mm  

EcoHair Thermal - Ø 44 mm  

EcoHair Thermal - Ø 54 mm  

Laadukkaat ja ekologiset Olivia Garden 
-keraamiset pyöröharjat ammattimaiseen 
käyttöön. Kädensija 100 % bambua. 
Kevyt ja antistaattinen.

Förstklassiga och ekologiska Olivia Garden 
rundborstar i keramik för yrkesbruk. 
Handtaget 100 % bamboo. Lätt och antistatisk.



          MUUT TARVIKKEET ÖVRIGA TILLBEHÖR           

TONDEO SIFTER
 - vaihtoterät, 10 kpl

 - utbytesblad, 10 st. 

 - 10,80
idh 1422174

RAPID CUT STYLING BLADE
 - vaihtoterät 10 kpl
 - liukuu erittäin pehmeästi
 - leikkaustiheys 84 %, 
 - leikkaa jopa 40 % enemmän 

    kuin perinteiset terät
 - nopeampaan ja tarkempaan 

    työskentelyyn 
 - sopii erityisen hyvin paksujen 

    hiusten veitsitekniikoihin

 - utbytesblad, 10 st.
 - glider mycket mjukt
 - densitet för klipping 84 %, klipper upp

 till 40 % mer åt gången 
 - jämfört med traditionella blad
 - för snabbare och exaktare arbete
 - särskilt lämplig vid knivtekniker 

   för tjockt hår

 - 11,10
idh 2423058

SAFETY RAZOR
 - vaihtoterät, 10 kpl
 - leikkaustiheys 60 %

 - utbytesblad, 10 st.
 - densitet för klipping 60 %

 - 11,10
idh 1260541

40/50 cm
30/45 cm
20/35 cm

20/25 cm
20/25 cm
20/25 cm

40 cm
20/35 cm
20/30 cm

LEIF-HARJOITUSPÄÄ
LEIF-TRÄNING HUVUD
 - 91,-

idh 1973705

STUDENT-HARJOITUSPÄÄ
STUDENT-TRÄNING HUVUD
 - 66,-

idh 1973706

FANNY-HARJOITUSPÄÄ
FANNY-TRÄNING HUVUD
 - 191,-

idh 1973796

HARJOITUSPÄÄN JALKA/STÄLLNING FÖR TRÄNING HUVUD
 - pöytään kiinnitettävä/kan fastas vid bordet

 - 8,50
idh 1769484

HARJOITUSPÄÄT/Träning huvud

TONDEO SIFTER
+ kymmenen terää
+ tio blad
 - 51,90

idh 1422175

SAFETY RAZOR
 - hiusten leikkausveitsi   
 - Safety Razor kniv
 - 47,-

idh 1260540

36 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 



37Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

SORMIKIHARAKLIPSIT         
FINGERLOCKSCLIPS
 - 20 kpl/pss/st./påse

 - 2,30
idh 1371338

MAXIKLIPSIT/MAXCLIPS     
 - 12 kpl/pss/st./påse

 - 2,15
idh 1780698

HENGETTÖMÄT/HÅRKLÄMMOR       
 - 1 000 kpl/st. 

 - 9,90
idh 1260523

KUMILENKIT/GUMMIBAND       
 - 250 kpl rasiassa/st./ask
 - 7,5 cm

 - 6,50
idh 1766177

HIUSVERKOT/HÅRNÄT
 - vaaleanruskea, 12 x 2 verkkoa
 - ljusbrunt, 12 x 2 nät  
 - 8,15

idh 1765821

KAMPAUSVERKOT/HÅRNÄT
 - 3,-

pinkki/rosa idh 1422189
musta/svart idh 1422190

VALKKI/VALK
 - 5,20

vaalea/ljus idh 1422184
ruskea/brun  idh 1422183

HIUSNEULAT/HÅRNÅLAR      
 - ruskea/brun
 - 300 g

 - 12,90
idh 1260514

HIUSNEULAT/HÅRNÅLAR      
 - kulta/guld
 - 300 g
 - 12,90

idh 1260511

HIUSNEULAT/HÅRNÅLAR     
 - musta/svart
 - 300 g
 - 12,90

idh 1572113

MUOVIALUMIINIKLIPSIT         
PLAST-ALUMINIUMKLÄMMOR
 - 12 kpl/st.

 - 7,70
idh 1260474

LAINEKLIPSIT/VÅGCLIPS 
 - 12 kpl/st.

 - 4,50
idh 1422194

HIUSNEULAT/HÅRNÅLAR      
 - hopea/silver
 - 300 g

 - 12,90
idh 2565369

UUSI!
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38 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

KOTIMAINEN NISKALIINA      
INHEMSK NACKDUK
 - kuitu/fiber, 1 kg
 - 18,40

idh 1260549

NISKALIINA/NACKDUK BIO      
 - biohajoava/biologiskt nedbrytbar 
 - 456 kpl/st. 
 - 20,10

idh 2344630

NISKALIINARULLA      
NACKDUKSRULLE
 - 500 kpl/st.
 - 12,80

idh 1260502

KOTIMAINEN VÄRILIINA    
INHEMSK FÄRGDUK
 - 150 kpl/st.
 - 38,10

idh 1260496

KOTIMAINEN 
KERTAKÄYTTÖPYYHE   
INHEMSK ENGÅNGSHANDDUK
 - 100 kpl/st.
 - 23,20

idh 1260525

SUOJALIINARULLA     
SKYDDSDUKSRULLE
 - 150 arkkia rullassa
 - yksi arkki: 40 x 53 cm
 - 150 ark per rulle
 - ett ark: 40 x 53 cm
 - 19,50

idh 1778105

NAUHAVANU      
VADD I STRÄNG
 - 1 kg, 100 % puuvillaa/bomull
 - 12,20

idh 1669286

KERTAKÄYTTÖMYSSY       
ENGÅNGSHÄTTA
 - 30 kpl/st. 
 - 5,05

idh 1260524

KOLMIOLIINA      
TREKANTSDUK
 - 100 kpl/st. 
 - 6,10

idh 2100442

SILMÄLASINSANKASUOJAT        
SKYDD FÖR GLASÖGONBÅGAR
 - leveille ja kapeille sangoille
 - pakkauksessa 400 kpl

 - före breda och smala bågar
 - 400 st. per förpackning

 - 8,30
idh 1569684

          MUUT TARVIKKEET ÖVRIGA TILLBEHÖR           



39Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

FOLIORULLA      
FOLIERULLE
 - 12 cm x 100 m

 - 11,90
idh 1260478

HIGH-LIGHT RAITALAPPU       
SLINGFOLIER
 - Keskikoko/medellång, 10 x 25 cm
 - 250 kpl/st.

 - 11,20
idh 1260559

HIGH-LIGHT RAITALAPPU       
SLINGFOLIER
 - Lyhyt/kort, 10 x 18 cm
 - 250 kpl/st.

 - 8,75
idh 1260560

LATVAPAPERIT
HÅRTOPPSPAPPER
 - 500 kpl/st.

 - 3,10
idh 1506643

SUPER STAR LATVAPAPERI     
HÅRTOPPSPAPPER                        
 - 3,50

idh 1260479

HIGH-LIGHT RAITALAPPU       
SLINGFOLIER
 - pitkä/lång, 10 x 40 cm
 - 250 kpl/st.

 - 14,30
idh 1670153

VINYYLIKÄSINEET, 100 KPL
VINYLHANDSKAR, 100 ST.
 - 6,20

idh 1260492 S
idh 1260494 M
idh 1260493 L

• PUUTERITTOMAT/PUDERFRIA
 - 7,70

idh 1636018 S
idh 1636017 M
idh 1636019 L

NITRIILIKÄSINEET  
NITRILHANDSKAR
 - musta/svart
 - 200 kpl/st.

 - 15,30
idh 2572349 S
idh 2572348 M
idh 2572347 L

SIBEL      
LEIKATTU FOLIO
TILLKLIPPT FOLIE 

 - 300 kpl/st. 12x27 cm
 - Valmiiksi leikattu, kuviollinen folio. 

 Kuvioidun pinnan ansiosta folio ei ole  
 liukas ja pysyy paremmin paikallaan.

 - Färdigt tillklippt folie med mönster.  
 Den mönstrade ytan gör att folien inte  
 är glatt och hålls bättre på plats.

 - 10,50
idh 2569413
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          MUUT TARVIKKEET ÖVRIGA TILLBEHÖR           

40 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

TUUBIPURISTIN
TUBKLÄMMARE
 - 9,80

idh 1567791

RAITAKOUKUT
SLINGKROKAR
 - 6,10

idh 1422188

VÄRILASTA/FÄRGSPATEL   
 - 4,65

idh 2000813

KUMINEN RAITALAKKI    
SLINGMÖSSA I GUMMI
 - 14,90

idh 1422182

LEVITYSPULLO
APPLICERINGS-
FLASKA
 - 120 ml

 - 2,60
idh 1568893

EXTREME MIST -SUIHKEPULLO
SPRAYFLASKA
 - kertapainalluksella aina sopiva määrä
 - erittäin hienojakoista suihketta
 - toimii kaikissa asennoissa, 

 vaikka ylösalaisin
 - ett enda tryck ger alltid lämplig mängd
 - av den mycket finfördelade sprayen
 - fungerar i alla positioner, rentav   

 upp-och ner 

 - 9,80
idh 2151264

VÄRISEKOITIN/FÄRGBLANDARE   
 - metallinen/i metall

 - 3,10
idh 1567780

VÄRISIVELLIN/FÄRGPENSEL
 - musta/svart
 - kapea/smal 
 - tarkkaan värin levitykseen
 - strängt färgfördelning 

 - 2,10
idh 1269131

BARBYRUS NISKAHARJA
NACKBORSTE
 - musta/svart
 - 10,50

idh 2423066

NOGENT PROFESSIONAL 
PINSETIT/PINCETT
 - 9,80

idh 2426961

BOB TUO PYYHE/HANDDUKAR      
 - musta/svart
 - 5,50 /kpl/st. 

idh 1599039



41Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

LAHJAKORTIT/PRESENTKORT
10 KPL/ST.
 - suomi/ruotsi
 - finska/svenska

 - 7,90
idh 1260691

ASIAKASKORTIT/
KUNDKORT
 - 300 kpl/st.
 - suomi/ruotsi
 - finska/svenska

 - 19,50
idh 1260536

Huom. Laatikko 
kuvausrekvisiittaa.
Obs. Lådan är 
fotorekvisita.

TARVIKELAUKKU 
TILLBEHÖRSVÄSKA
 - pyörät ja vetokahva
 - korkeus 53 cm x leveys 36 cm 

 x syvyys 27 cm
 - hjul och draghandtag
 - höjd 53 cm x bredd 36 cm x djup 27 cm

 - 95,-
idh 1779992

LUXE AJANVARAUSKIRJA
BOKINGSKALENDER
 - 200 sivua/sidor

 - 20,50
idh 1260461

SIBEL DIGITAALIVAAKA
SIBEL DIGITAL VÅG
 - kosketusnäyttö, ilmoittaa nesteen ja

 seoksen tilavuuden
 - kaksi vaihdettavaa paino- ja 

 tilavuusyksikköä (g/lb:oz ja ml/fl oz)
 - taaraustoiminto
 - automaattinen sammutus

 - pekdisplay, visar volym för vätska 
 och blandning
 - vå växlingsbara vikt- och 

 volymenheter (g/lb:oz och ml/fl oz)
 - tareringsfunktion
 - automatisk avstängning 

 - 29,80
idh 2423055

RING LIGHT
Kauniit, aidot ja ammattitaitoiset valokuvat 
Ring Lightin avulla liikkeissä, tukijalka, valon 
kirkkauden ja lämmön säätöhimmennin, 
koko: jalan kanssa täysikorkuisena 190 cm, 
kasattuna 66 cm, valo: halkaisija 40 cm

Ring Light ger vackra, genuina och 
professionella fotografier i din salong, 
fotstöd, dimmer för ljusstyrka och 
temperatur, storlek: full höjd med fot 190 
cm, ihopfälld 66 cm, lampdiameter 40 cm

 - 299,-
idh 2489027

SIBEL SATULATUOLI
SIBEL STADELSTOL
Tuolin korkeus säädettävä (45–65 cm), 
alumiininen kestävä ristikko (halkaisija     
48 cm), erittäin rullaavat RollerCoaster-
pyörät, joissa pyöränsuojus.

Stolshöjden justerbar (45–65 cm), hållbar 
kryssfot i aluminium (diameter 48 cm), 
lättrullande RollerCoaster-hjul med skydd. 

ISTUIMEN KOKO S: 
 - leveys 33 cm, korkeus 14 cm, 

 syvyys 32,5 cm

SADELSTORLEK S: 
 - bredd 33 cm, höjd 14 cm, djup 32,5 cm
 - 245,-

idh 2570589

ISTUIMEN KOKO XL: 
 - leveys 42 cm, korkeus 14,5 cm, 

 syvyys 34,5 cm

SADELSTORLEK XL: 
 - bredd 42 cm, höjd 14,5 cm,  

 djup 34,5 cm

 - 259,-
idh 2570590

UUSI!
NY!

UUSI!
NY!



          MUUT TARVIKKEET ÖVRIGA TILLBEHÖR           

42 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

PATUKKARULLA, SININEN
BÖJBAR STAV, BLÅ
 - 15 mm, 12 kpl/st.

 - 6,70
 idh 1422185

PATUKKARULLA, HARMAA 
BÖJBAR STAV, GRÅ
 - 19 mm, 12 kpl/st.

 - 8,20
idh 1422186

SAMETTIRULLAT/Sammetsrullar

SAMETTIRULLA, VIHREÄ  
SAMMETSRULLE, GRÖN
 - 24 mm, 12 kpl/st.

 - 8,20
idh 1260482

SAMETTIRULLA, RUSKEA  
SAMMETSRULLE, BRUN
 - 28 mm, 12 kpl/st.

 - 8,20
idh 1260485

SAMETTIRULLA, LILA  
SAMMETSRULLE, LILA
 - 15 mm, 12 kpl/st.

 - 8,20
idh 1260480

SAMETTIRULLA , PUNAINEN 
SAMMETSRULLE, RÖD
 - 18 mm, 12 kpl/st.

 - 8,20
idh 1678428

RULLANEULA/RULLNÅLAR
 - pituus 80 mm 
 - längd 80 mm

 - 3,50
idh 1526676

SAMETTIRULLA, KELTAINEN  
SAMMETSRULLE, GUL
 - • 32 mm, 12 kpl/st.

 - • 12,40
idh 2569414

UUSI KOKO!
NY STORLEK!

SAMETTIRULLA, SININEN  
SAMMETSRULLE, BLÅ
 - 36 mm, 12 kpl/st.

 - 12,40
idh 1260483

SAMETTIRULLA, SININEN  
SAMMETSRULLE, BLÅ
 - 21 mm, 12 kpl/st.

 - 8,20
idh 1260481

UUSI!
NY!



43Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

PERMANENTTITARVIKKEET/Permanenttillbehör

PERMANENTTIHUPPU
PERMANENTHUVA
 - 9,20

idh 1422181

PERMANENTTIKUMINAUHA
PERMANENTGUMMIBAND
 - litteä, pitkä, 50 kpl/pss
 - platt, långt, 50 st./påse

 - 2,90
idh 1377610

 - 2,50
 - vaal.punakeltainen/ljusröd o gul
 - punakeltainen/röd o gul
 - sinipunainen/blå o röd
 - siniharmaa/blå o grå
 - mustaharmaa/grå o svart

idh 2565372
idh 1526683
idh 1526682
idh 1526681
idh 1526680

PERMANENTTIRULLAT, 12 KPL
PERMANENTRULLAR, 12 ST.

LEVITYSSIENI
APPLICERINGSSVAMP
 - 3 kpl/st.
 - + pidike/hållare

 - 2,40
idh 1260504

SILIKONINAUHA
SILIKONBAND
 - pitkä, litteä, 50 kpl/pss
 - platt, långt, 50 st./påse

 - 3,90
idh 2565370

Permanenttirullat 
uudistetusti nyt 
silikoninauhalla!

Permanentrullar, 
nu omformade med 
silikonband!

UUSI!
NY!



          KAPAT KAPPOR           

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

SATIINIKAPPA
SATINKAPPA
 - musta/svart

 - 28,-
 - idh 1269099

VÄRI-/PESUKAPPA
FÄRG-/TVÄTTKAPPA
 - musta/svart

 - 29,-
idh 2100441

ELLIPSE-KAPPA
 - uusi täydellisesti laskeutuva pyöreä  

 Ellipse-leikkauskappa, musta,  
 käsiaukot, hakaskiinnitys

 - ny rund Ellipse-klippkappa med 
 fulländat fall, svart, öppningar för  
 armarna, hakfästning

 - 39,-
idh 2572106

CLASSIC-LEIKKAUSKAPPA
CLASSIC-KLIPPKAPPA
 - klassinen leikkauskappa, hengittävä,   

 hieman rypytetty kangas, käsiaukot,   
 hakaskiinnitys 

 - klassisk klippkappa, lätt rynkat tyg som   
 andas, armöppningar, hakfästning

 - 25,-
idh 2565378 - harmaa/grå
idh 2565379 - punainen/röd

2IN1 VÄRI-/LEIKKAUSKAPPA
2IN1 FÄRG-/KLIPPKAPPA
 - musta/svart, 135 x 150 cm

 - käsiaukot, kaksiosainen:
 yläosa vettähylkivä, alaosa hengittävä

 - hål för händerna, tvådelad: 
 övre del är vattentät, nedre del är andas

 - 39,-
idh 2423065
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UUSI, 
KEVYEMPI!

NY, 
LÄTTARE!

46 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

AMMATTIKÄYTTÖÖN/För professionell använding

JÄLLEENMYYNTIIN/Föråterförsäljning

BABYLISS BAB5586 
FÖÖNI/FÖN
 - teho 1 900 W
 - ionic-toiminto: nopea 

    kuivatus ja sileät hiukset
 - miellyttävä mattapinta: 

    hyvä pitää kädessä
 - kevyt, paino vain 470 g

 - effekt 1900 W
 - ionic-funktion: snabb torkning 

    och slätt hår
 - behaglig matt yta: greppvänlig
 - lätt, väger endast 470 g
 - 49,90

idh 1260443

BABYLISS EXPERT PI D342
FÖÖNI/FÖN
 - 3 lämpötilaa/nopeutta
 - kylmäpuhallus
 - paino vain 480 g
 - suutin + softeri
 - teho 2 200 W

 - 3 värmelägen/hastigheter
 - kalluft
 - vikt endast 480 g
 - munstycke + softer
 - effekt 2 200 W

 - 27,90
idh 2257277

Ellei toisin mainita käyttöohjeessa, 
laitteiden takuu on ammattikäytössä 12 kk.

Om inte något annat nämns i bruksanvisningen, 
är garantin för apparaterna 12 mån.

BABYLISS
NERO IONIC BAB 6360BE 
FÖÖNI/FÖN 
 - erittäin suorituskykyinen ja 

    kestävä AC-moottori
 - teho 2 100 W
 - 3 nopeutta, 3 lämpötilaa,
 -  viileäpuhallus
 - 2 suutinta
 - paino vain 490 g

 - högeffektiv och hållbar AC-motor
 - effekt 2 100 W
 - 3 hastigheter, 3 värmelägen, kalluft
 - 2 munstycken
 - vikt endast 490 g

 - 64,90
idh 2101687

PARLUX ADVANCED 
LIGHT
FÖÖNI/FÖN 
MUSTA/SVART 
Erittäin tehokas 220 W, kevyt 470 g, 
parannettu painon jakauma, kuumenematon 
etuosa, 2 puhallusnopeutta, 4 lämpötilaa, 
viileäpuhallus, johdon pituus 3 m, 2 suutinta

Mycket effektiv med 220 W, 470 g lätt, bättre 
viktfördelning, framparti som inte blir hett, 
2 blåshastigheter, 4 temperaturlägen, kalluft, 
kabellängd 3 m, 2 munstycken

 - 129,-
idh 2180828

PARLUX ADVANCED LIGHT 
FÖÖNI/FÖN 
KULTA/GULD
 - 129,-

idh 2257280

PARLUX ADVANCED LIGHT 
SOFTERI/SOFTER
 - 14,90

idh 2565385
UUSI!
NY!

SOFTERI FÖÖNIIN BAB5586
SOFTER TILL FÖNEN BAB5586 
 - 9,50 

idh 1260444



47Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

BABYLISS PROFESSIONAL BAB289
HARJAKIHARRIN/VÄRMEBORSTE
 - keraaminen harjaosa/keramisk borste
 - 18 mm

 - 36,50
idh 1260534

PIIKIT, NUPPIPÄÄ/PIGGAR, ÄNDKNOPP
 - 7,50

idh 1260554

BABYLISS CERAMIC PULSE BAB2676E
TUULIKIHARRIN/VARMLUFTBORSTE
 - 700 W
 - keraaminen harjaosa/keramisk borste
 - 32 mm

 - 38,90
idh 1260455

BABYLISS CERAMIC PULSE BAB2675E
TUULIKIHARRIN/VARMLUFTBORSTE
 - 700 W
 - keraaminen harjaosa/keramisk borste
 - 19 mm

 - 38,90
idh 1260454

BABYLISS MAGIC BAB663E
TUULIKIHARRIN/VARMLUFTBORSTE
 - sisäänmenevät piikit/indragbara piggar
 - 140 W

 - 34,50
idh 1260562

BABYLISS TRIO 3300E
ILMAKIHARRIN/LUFTSBORSTE
 - 3 vaihtopäätä/3 munstycken: 

    14 mm, 19 mm, 24 mm
 - 150 W

 - 31,-
idh 1260447

BABYLISS BLUE LIGHTNING
ILMAKIHARRIN/LUFTSBORSTE
 - 700 W

 - 31,50
idh 1857816

BabylissPro-laitteet on suunniteltu erityisesti parturi-
kampaajien käyttöön. Laitteissa käytetyt viimeisimmät 
ja innovatiiviset teknologiat saavat ammattilaisten 
luovuuden kukoistamaan.
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48 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.

BABYLISS BAB2151E MINIKREPPIRAUTA
MINIKRÄPPTÅNG
 - raudan pituus vain 15 cm
 - nopeasti lämpenevät Ceramic-levyt
 - joustavat levyt, johdon pituus 1,80 m

 - längd endast 15 cm
 - Ceramic-plattor, som snabbt värms upp
 - rörliga plattor, kabellängd 1,80 m

 - 24,90
idh 1339157

BABYLISS BAB2050E
MINIMUOTOILURAUTA/MINISTYLINGJÄRN
 - raudan pituus 15 cm, johdon pituus 1,80 m
 - nopeasti lämpenevät Ceramic-levyt

 - längd endast 15 cm, kabellängd 1,80 m 
 - Ceramic-plattor, som snabbt värms upp 

 - 24,90
idh 1368327

BABYLISS-ULTRA CURL BAB2071EPE
MUOTOILURAUTA/STYLINGJÄRN
 - titaani-nanokeraamiset, taivutetut 25 mm levyt lämpenevät nopeasti
 - lämpötilan valitsimessa 3 tasoa: 170, 200, 230 °C
 - käyttöä helpottavat eristävät päät, peukalotuki ja pyörivä johto
 - joustavat levyt pitävät hiussuortuvan tiukasti ja tasaisesti otteessaan

 - böjda, nanokeramiska titanplattor på 25 mm som snabbt blir varma
 - temperaturreglage med 3 steg: 170, 200, 230 °C
 - lättare användning med isolerade ändar, tumstöd och roterande sladd
 - fjädrande plattor som håller fast lockarna hårt i ett jämnt grepp

 - 59,90 
idh 1339156

19 mm
53,-
idh 1765822

26 mm
53,-
idh 1404806

38 mm
53,-
idh 1404805

REVOLV'IP KIHARRIN 26 MM
REVOLV’IP BORSTE 26 MM
Pyörivä kiharrinosa vähentää käteen kohdistuva rasitusta, 
halkaisija 26 mm, kuumenevan osuuden pituus 12,5 cm, 
mukana suojakotelo, kuumenee 200 asteeseen. 

Roterbart lockparti som minskar påfrestningen på handen, 
diameter 26 mm, uppvärmda delens längd 12,5 cm, 
skyddsfodral ingår, värms upp till 200 grader.

 - 47,-
idh 2549437

REVOLV’IT
KERAAMINEN KIHARRIN 
KERAMISK LOCKTÅNG
Pyöritettävä kiharrinosa vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta,
kuumenee nopeasti 200 asteeseen mukana pidike ja lämmön   
kestävä kotelo, johdon pituus 2,7 m, on/off-näppäin ja valo.

Det roterbara lockpartiet minskar påfrestningen på handen värms 
snabbt upp till 200 grader, hållare och värmetåligt fodral medföljer, 
kabellängd 2,7 m, on/off-knapp och ljus.

UUSI!
NY!



49Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

Ellei toisin mainita käyttöohjeessa, laitteiden takuu on ammattikäytössä 12 kk.
Om inte något annat nämns i bruksanvisningen, är garantin för apparaterna 12 mån.

CERA ERGONOMINEN PUIKKOKIHARRIN
CERA ERGONOMISK LOCKSTAV
Puikkokihartimen muotoilu takaa ergonomisen työskentelyasennon, 
digitaalinen näyttö, automaattinen sammutus 60 minuutin jälkeen,
lämpötilansäätö 80–210 °C, koko 19–33 mm, paino 220 g, johdon pituus 3 m.

Lockstavens design borgar för ergonomi i arbetet, digital display, 
automatisk avstängning efter 60 minuter, temperaturreglering 80–210 °C, 
storlek 19–33 mm, vikt 220 g, kabellängd 3 m.

 - 39,-
idh 2481279

CERA SUORISTUSRAUTA
CERA PLATTÅNG
Tekee hiuksista sileät ja kauniin kiiltävät. Keraamiset levyt, joissa 
ION-teknologia, lämpenee nopeasti. Levyjen koko 20 x 90 mm, 
lämpötilansäätö 130–230 °C, paino 250 g, johdon pituus 2,5 m.

Gör håret slätt och vackert glänsande. Keramiska plattor med ION-teknik, 
värms upp snabbt. Plattstorlek 20 x 90 mm, temperatur-
reglering 130–230 °C, vikt 250g, kabellängd 2,5 m.

 - 45,-
idh 2205466

CERA TYVIRAUTA
CERA KRÄPPTÅNG
Tyvikreppirauta takaa pitkäkestoisen rakenteen hiuksiin. Keraamiset, nopeasti 
lämpenevät levyt 23 x 90 mm, digitaalinen näyttö, lämpötilansäätö 160–230 °C, 
paino 250 g, johdon pituus 2 m. 

Kräpptång som garanterar långvarig struktur i rotändan av håret. 
Keramiska plattor som värms upp snabbt, 23 x 90 mm, digital display, 
temperaturreglering 160–230 °C, vikt 250 g, kabellängd 2 m.

 - 39,-
idh 2583769

Cera Professionalin laadukkaat 
muotoiluvälineet ammattilaisten käyttöön

UUSI!
NY!

UUSI!
NY!

UUSI!
NY!



          SÄHKÖLAITTEET ELAPPARATER           

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Tuotteet eivät ole luonnollisessa koossa/suhteessa toisiinsa.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 24 % moms tillkommer. Produkterna är inte i naturlig storlek/i proportion till varandra. 

Ellei toisin mainita käyttöohjeessa, laitteiden takuu on ammattikäytössä 12 kk. 
Om inte något annat nämns i bruksanvisningen, är garantin för apparaterna 12 mån.

MOSER
LEIKKAUSKONE/KLIPPMASKIN
 - akku- ja johtokäyttöinen, käyttöaika 100 min, 310 g, 

 pikasäätö 0,7-3 mm, 4 lisäkampaa 3-12 mm, latausteline
 - batteri- och nätdrift, driftstid 100 min, 310 g, 

 snabb justering 0,7-3 mm, 4 extra 
 kammar 3-12 mm, laddningsstation

 - 189,-
idh 1670088

MOSER
TRIMMERI/TRIMMER
 - akkukäyttöinen, käyttöaika 100 min, 130 g
 - lisäkampa 3-6 mm, latausteline

 - batteridrift, driftstid 100 min, 130 g
 - extra kam 3-6 mm, laddningsstation

 - 119,-
idh 1670089

BABYLISS FX7010E
NENÄ- JA KORVATRIMMERI                                          
NÄS- OCH ÖRONTRIMMER
 - 16,90

idh 1568924

LUBRICANT
VOITELUSUIHKE/ SMÖRJSPRAY                                                    
 - leikkuuterien voiteluun 

 ja desinfiointiin
 - för smörjning och desinficering 

 av skärblad
 - 10,90

idh 1260949

50

JAGUAR CM 2000
HIUSTENLEIKKUUKONE/KLIPPMASKIN          
 - musta, johdollinen
 - leikkuupituuden säätö 1-2 mm, terän leveys 46 mm
 - lisäkammat 3, 6, 9, 12, 19 tai 25 mm
 - johdon pituus 2,8 m, paino 630 g
 - takuu 12 kk

 - svart, med kabel
 - justerbar klipplängd 1-2 mm, skärbladets 

 bredd 46 mm
 - extra kammar 3, 6, 9, 12, 19 eller 25 mm
 - kabellängd 2,8 m, vikt 630 g 
 - garanti 12 mån.

 - 91,- 
idh 2565388

ANDIS LI PRO
VAIHTOTERÄ/UTBYTESBLAD
 - 29,50

idh 2565384

MOSER 
IRTOTERÄ/UTBYTESBLAD
 - 45,-

idh 2565373

JAGUAR J-CUT LINER
MINITRIMMERI/MINITRIMMER
 - Kasvojen ja kulmakarvojen siistimiseen,   

 patterikäyttöinen (1x AAA patteri)

 - För trimning av ansikte och ögonbryn,   
 batteridriven (1x AAA batteri)

 - 14,50
idh 1960076

ANDIS LI PRO
HIUSTENLEIKKUUKONE/KLIPPMASKIN
Li-Ion akku (litiumioniakku), tarvittaessa voidaan käyttää 
myös verkkovirrassa, paino 280 g, työskentelyaika         
120 min, latausaika 90 min, hyvä käteenistuvuus, 
erinomaiset lisäkammat 1,5 mm, 
2,4 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 
10 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm

Li-Ionbatteri (litiumjonbatteri), 
kan vid behov även användas 
med nätdrift, vikt 280 g, driftstid 
120 min, laddningstid 90 min, 
greppvänlig, utmärkta 
extrakammar 
1,5 mm, 2,4 mm, 3 mm, 
4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 
13 mm, 19 mm, 25 mm

 - 159,-
idh 2481278

UUSI!
NY!

UUSI!
NY!

MOSER 
IRTOTERÄ/UTBYTESBLAD
 - 48,00

idh 1260956 

MOSER 
KAMPASETTI/BORSTE SET
 - 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm
 - 15,45

idh 1260953 

UUSI VÄRI!
NY FÄRG!

JAGUAR J-CUT PICO
TRIMMERI/TRIMMER
Akku- ja virtakäyttöinen, ammattilaisen 
lyhyt trimmeri, mikrosiruohjattu lataus-
seuranta, ylilataussuojalla, tehokas 
moottori, voimakas, ja nopeasti  
käyvä, tarkka leikkauspää, jossa pika- 
vaihtojärjestelmä, 2 vaihtokampaa 
3/6 mm ja 9/12 mm.

Batteri- och nätdriven, kort trimmer 
för yrkesbruk, mikrochipstyrd ladd-
ningsuppföljning med överladdnings-
skydd, effektiv motor, kraftig och  
snabbgående, exakt klipphuvud med 
system för snabbyte, 2 utbytbara  
kammar 3/6 mm och 9/12 mm.

 - 89,-
idh 1961261
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Henkel Finland Oy
Schwarzkopf Professional Finland
free phone 0800 136 360
www.schwarzkopf-professional.fi

MYYMÄLÄT
Helsinki
Eteläinen Rautatiekatu 12, 00100 Helsinki
free phone 0800 136 370
Oulu
Uusikatu 17, 90100 Oulu
free phone 0800 136 380
Tampere 
Sorinkatu 4, 33100 Tampere
free phone 0800 136 390
Turku
Kristiinankatu 4, 20100 Turku
free phone 0800 136 350

EDUSTAJAT
Susanna Heikkinen        
Lappi
Jaana Tyybäkinoja-Korhonen   
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
Susanna Liljeström        
Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala
Marko Törmä         
Pohjanmaa, Satakunta
Päivi Selin         
Pirkanmaa, Keski-Suomi
Anne Ikonen         
Häme, Uusimaa
Jan Åkerfelt         
Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa
Kristiina Virolainen        
kristiina.k.virolainen@henkel.com
Hanko, Somero, Tampere, Jyväskylä
Juhani Riikonen         
Itä-Uusimaa, Helsinki, Kymenlaakso
Krista Pramming        
Pääkaupunkiseutu 

sposti:
etunimi.sukunimi@henkel.com
asiakaspalvelu.professional@henkel.com
Pankkiyhteys: Henkel Finland Oy
Handelsbanken 313130-1085968
IBAN FI6431313001085968
www.schwarzkopf-professional.fi

Tilatut tuotteet laskutetaan toimituksen 
yhteydessä yhdessä erässä. Tilatut tavarat 
toimitetaan suoraan tilausosoitteeseen.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. 
Emme vastaa mahdollisesti loppuneista 
tuotteista ja pidätämme oikeuden lähettää 
loppuneen tuotteen tilalle vastaava tuote. 
Tilattua lähetystä koskevat huomautukset 
on tehtävä 8 päivän kuluessa lähetyksen saapum-
isesta. Hintoihin lisätään toimitus-
hetkellä voimassaoleva arvonlisävero. 
Edellä mainittujen tuotteiden myynti on 
sallittu vain kampaamo- ja parturiliikkeissä.
Rahtivapausraja 160,-
Käsittelymaksu 2,-
Toimitusmaksu 13,90 
(peritään alle 160 euron tilauksista)

Henkel Finland Oy 
Schwarzkopf Professional Finland 
free phone 0800 136 360
www.schwarzkopf-professional.fi 

VÅRA BUTIKER 
Helsingfors 
Södra Järnvägsgatan 12, 00100 Helsingfors 
free phone 0800 136 370 
Uleåborg 
Uusikatu 17, 90100 Uleåborg 
free phone 0800 136 380 
Tammerfors 
Sorinkatu 4, 33100 Tammerfors 
free phone 0800 136 390 
Åbo 
Kristinagatan 4, 20100 Åbo 
free phone 0800 136 350 

REPRESENTANTER 
Susanna Heikkinen        
Lappland
Jaana Tyybäkinoja-Korhonen   
Norra Österbotten, Kajanaland
Susanna Liljeström        
Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen
Marko Törmä         
Österbotten, Satakunta
Päivi Selin         
Birkaland, Mellersta Finland
Anne Ikonen         
Tavastland, Nyland
Jan Åkerfelt         
Egentliga Finland, Åland
Kristiina Virolainen        
kristiina.k.virolainen@henkel.com
Hangö, Somero, Tammerfors, Jyväskylä
Juhani Riikonen         
Östra Nyland, Helsingfors, Kymmenedalen
Krista Pramming         
Huvudstadsregion

epost:
förnamn.släktnamn@henkel.com
asiakaspalvelu.professional@henkel.com
Bank: Henkel Finland Oy
Handelsbanken 313130-1085968
IBAN FI6431313001085968
www.schwarzkopf-professional.fi

Beställda produkter faktureras vid leverans 
i en post. De beställda varorna levereras 
direkt till beställningsadressen. 
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 
Vi ansvarar inte för eventuellt slutsålda 
produkter och förbehåller oss rätten att 
skicka en motsvarande produkt i stället 
för den slutsålda. Anmärkningar mot en 
beställd leverans ska framställas inom 
8 dagar från mottagandet. Moms som gäller 
vid tidpunkten för leveransen tillkommer. 
Försäljning av de ovan nämnda produkterna 
är tillåtet endast på frisörsalonger. 
Fraktfrihetsgräns 160,-
Handläggningsavgift 2,-
Expeditionsavgift 13,90 
(tas ut för beställningar på mindre än 160 euro)
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