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SEBASTIAN
HISTORIA

Losangelesilainen kampaaja Geri
Cusenza astui 70-luvulle viedäkseen
asioita ja koko sukupolvea
pidemmälle motolla: flower power
to fearless hair fashion. Tälle
rohkealle periaatteelle perustettiin
Sebastian. Jano ja muutoksen palo
ovat olleet Sebastianin tarkoitus
perustamishetkestä lähtien.
Ja sama jatkuu vielä tänä
päivänäkin…

TYYLIN PIONEERI VUODESTA 1970 LÄHTIEN
60-luvulla oli kyse kokeilusta! Värit ja
muodot olivat ristiriidassa keskenään
ihmisten kohotellessa kulmakarvojaan,
hameenhelmojaan ja odotuksiaan siitä, mitä
tyyli voisi olla. Vallankumouksen alettua sitä
ei ollut pysäyttäminen. Oli alkamassa ennen
näkemättömän värikäs vuosikymmen, joka
lupaili jotain vieläkin jännittävämpää..

“Uskon, että pystymme
muuttamaan maailmaa,
saamaan sen suhtautumaan
kauneuteen eri tavalla
ja luomaan jotain ennen
näkemätöntä“
GERI CUSENZA

Los Angelesista alkunsa saaneen Sebastianin käsialaa on:
- kreppirauta
- ensimmäinen, ammoniakiton kevytväri: Cellophanes.
- ensimmäinen työstettävä aerosolihiuskiinne: Sebastian Shaper.
- ensimmäinen yhdistetty hoito- ja muotoilutuote: Potion 9.
Eikä loppua näy …
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SEBASTIANIN
FILOSOFIA
Emme koskaan pysähdy vaan olemme aina askeleen
edellä. Emme tyydy keskinkertaisuuteen vaan
pidämme mielen avoinna uusille ideoille.
Heitä et voi jättää huomiotta. Seuraava sukupolvi,
joka haastaa jatkuvasti nykytilanteen ja muuttaa
kauneuden sääntöjä mennessään.
Jotkut saattavat pitää heitä hieman hulluna. Me taas
näemme heidät visionääreinä, sillä ihmiset, jotka
uskovat olevansa tarpeeksi hulluja muuttamaan
alaamme, ovat usein niitä, jotka sen myös tekevät.
Sebastian Professional. Rules don’t apply."

TUOTTEET
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Sebastian on alusta alkaen mahdollistanut alan
ammattilaisille tyylikkäitä uusia tuotteita, laitteita ja
tekniikoita. Sebastian mahdollistaa eri tyylejä niin
valokeiloihin, kampaamoihin kuin myös kaduille.
Itseilmaisu hiusten kautta on sinun käsissäsi.
Cellophanes oli ensimmäinen tuote, joka toi uusia
mahdollisuuksia väreihin. Shaper oli maailman
ensimmäinen hiuskiinne, jota voi suihkuttaa ylösalaisin.
Potion 9 loi mahdollisuuksia rajattomille tyyleille ja
Eruptek toi hiuksiin räjähtävää pilvimäistä rakennetta.
Santelipuu-, setripuu- ja arganöljyjä sisältävä Dark
Oil ravitsee hiuksia sisältä päin ja tuo hiuksiin silkkistä
pehmeyttä, luonnollista volyymiä ja heijastavaa kiiltoa.
Tämä haihtuva öljy ei latista hiuksia, voit levittää
tuotteen tasaisesti hiuksiin ja se häviää sekunneissa,
kiitos DiffusX-teknologian.
Monipuoliset tuotteemme luovat aina uusia
mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen. Yhdistelemistä
ei kannata pelätä. Eri tuotteita yhdistelemällä voi
luoda ainutlaatuisia tehosteita: geelejä, öljyjä, voiteita ja
savia - luomisen mahdollisuudet ovat rajattomat.
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SEBASTIANIN
VISIO
KOULUTUKSEN FILOSFOFIA:
Me emme opeta – me inspiroimme. Tönäisemme.
Haastamme. Provosoimme. Sinä tiedät säännöt,
ja me kehotamme rikkomaan niitä. Sebastianilla
käsittelemme hiuksia omalla tavallamme: yllätämme
emmekä tyydy sovinnaiseen. Ymmärrämme stylistejä
ja inspiroimme heitä uusiin ulottuvuuksiin tavallisesta
poikkeuksellisuuteen.

TIIMI
Taiteellinen johtajamme ja kansainvälinen luova
tiimimme toimivat Sebastianin kasvoina ja ääninä,
johtaen tietä luovaan itseilmaisuun.
SHAY DEMPSEY
Artistic Director

shaydempsey1
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FLEX
Määritelmä: elastiset kiharat
jopa 48 tuntia. Säilyttää
kosteuden hoitaen hiuksia.
Erottelee yksittäisiä kiharoita.
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TWISTED
ELASTIC
CLEANSER
Shampoo kiharalle hiukselle.
Hellästi pesevä shampoo, joka sisältää kosteuttavan
Flexi AlgTM Complexin. Antaa hiussuortuville elastisuutta helpottaen muotoilua.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.
Toista tarvittaessa.
Kimmoisaa ja vahvaa kiharaa.

TWISTED
ELASTIC
DETANGLER
Hoitoaine kiharalle hiukselle.
Hoitoaine lukitsee kosteuden hiuksiin, soveltuu
päivittäiseen käyttöön. Sisältää Flexi Alg™ Complexin.
Hiukset saavat elastisuutta ja kiharat annostuksen kosteutta
helpottamaan viimeistelyä. Kosketeltavat, joustavavat
kiharat kokopäiväksi.

KÄYTTÖ:
Twisted Elastic Cleanser –shampoo pesun jälkeen, puristele
ylimääräinen vesi pois hiuksista. Annostele tuotetta etenkin
latvoille ja lopuksi hiero kauttaaltaan hiuksiin. Huuhtele
hiukset huolellisesti.
Selvittävä, vahvistava ja korjaava.

TWISTED
ELASTIC
TREATMENT
Tehohoito kiharalle hiukselle.
Sisältää Flexi Alg™ Complexin. Ravitsee ja vahvistaa
hiuksia, suojaa ilmankosteudelta. Taistelee
pörröisyyttä vastaan, muuttaa kiharan joustavaksi.

KÄYTTÖ:
Twisted Elastic Cleanser -shampoopesun jälkeen,
annostele tehohoitoainetta tasaisesti hiuksiin.
Odota 3-5 minuuttia ja huuhtele pois.
Käytä kerran tai kaksi viikossa.
Hiuksia pehmentävä, kiharaa hiusta vahvistava.
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TWISTED
CURL LIFTER
FOAM
Muotovaahto.
Sisältää Flexi Alg™ Complexin. Tukee hiuksen elastisuutta, auttaa
hiussuortuvia luonnolliseen kiharaan. Vähentää pörröisyyttä
hiuksissa. Ei tahmeutta, ei karheutta, vain jokapäiväistä
vastustuskysyä, luonnollista kiharaa.

KÄYTTÖ:
Annostele käsissä ja puristele kosteisiin hiuksiin.
Kuivata hiukset diffuuserilla tai anna kiharan kuivua vapaasti.
Annostele kuiviin hiuksiin, kiharra suorat hiukset ja luo
pitkäkestoiset kiharat.
Painovoimaa uhmaavaa muotoa sekä pehmeyttä.

TWISTED
CURL
MAGNIFIER
CREAM
Muotoiluvoide kiharalle hiukselle.
Kiillottaa ja erottelee kiharat, lististämättä hiuksia.
Flexi Alg™Complex taistelee pörröisyyttä vastaan
lisäten kosteutta sekä kosketeltavuutta.
Luonnollisuutta, joustavaa kiharaa.

KÄYTTÖ:
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TWISTED
CURL REVIVER
SPRAY
Muotoilusuihke kiharalle hiukselle.
Kihara hyppää takaisin paikalleen tämän
viimeistelytuotteen avulla. Kiharan virkistäjä sisältää
Flexi Alg™ Complexin. Virkistää kiharan ja antaa
hallittavuutta muotoiluun.

Levitä tasaiseti pyyhekuivattuihin hiuksiin ja puristele
tasaisesti kauttaaltaan..
Kuivata hiukset diffuuserilla tai anna kiharan kuivua
vapaasti.

KÄYTTÖ:

Erotellut, pehmeät kiharat

Välitöntä, joustavaa ryhtiä.

Suihkuta kuiviin hiuksiin.
Puristele ja työstä kampausta sormilla. Luo muotoa ja
erottele yksityiskohtia.
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FLOW
Määritelmä: Hoitavia
muotoilutuotteita. Hellä
hiuksille ja mielettömiä
tyylejä. Luonnon materiaalien
inspiroima – kašmirin keveyttä,
silkkistä sileyttä.
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UUSI DARK OIL
-HOITORUTIINI
3 x sileämmät* hiukset. Kevyt viimeistely.

DARK OIL
Näkymätön Dark Oil uudistaa hiuksia sisältä päin
jättäen hiukset silkkisen pehmeiksi ja joustaviksi
DiffusX-teknologian avulla. Tuote sisältää
santelipuu-, setri- ja argan-öljyjä.

KÄYTTÖOHJEET:
Levitä 1-2 pumppausta kuiviin tai kosteisiin hiuksiin,
pituuksiin ja latvoihin. Stailaa hiukset haluamallasi
tavalla. Voit lisätä tuotetta kuiviin hiuksiin aina
tarvittaessa.
Käytä. Stailaa. Toista.

SILKENING
FRAGRANT
MIST
Ilmavan kevyt suihke, joka tuo sileyttä ja kiiltoa hiuksiin.
Tuotetta voi hyvin lisätä myös tarvittaessa päivän aikana.
KÄYTTÖ:
Suihkuta kauttaaltaan kosteisiin tai kuiviin hiuksiin
saadaksesi hiuksiin sileyttä ja luonnollista kiiltoa.
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*Shampoo, Mask and Dark Oil vs non-conditioning Shampoo
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SHAMPOO
Kevyt öljyjä sisältävä shampoo.
Pesee hiukset, jättäen ne kiiltäviksi ja kevyiksi.

KÄYTTÖ:
Levitä pieni määrä kosteisiin hiuksiin. Vaahdota
ja huuhtele huolellisesti. Toista tarvittaessa.

CONDITIONER
Kevyt hoitoaine, jossa on erityinen sekoitus öljyjä.
Siloittaa ja selvittää hiukset samalla säilyttäen hiukset
keveinä ja runsaina.
KÄYTTÖ:
Pese hiukset ja huuhtele. Pyyhekuivaa hiukset ja levitä
hoitoaine tasaisesti hiuksiin. Anna vaikuttaa hetki ja
huuhtele huolellisesti.

MASK
Kevyt öljyjä sisältävä naamio, joka ravitsee hiuksia
latistamatta niitä. Jättää hiukset kiiltäviksi ja
silkkisen tuntuisiksi.
KÄYTTÖ:
Puristele ylimääräinen vesi hiuksista pois.
Levitä naamio kauttaaltaan hiuksiin keskittyen
latvoihin. Anna vaikuttaa 2-5 minuuttia ja huuhtele
huolellisesti.
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WHIPPED
CRÈME

THICKEFY
FOAM

Kevyt, hoitava kermainen vaahto. Paljon proteiinia
sisältävä, ultra-kevyt vaahto antaa kiharoille ja
laineille nostetta. Antaa hiuksille äärimmäistä
hoitoa ja kevyttä kimmoisuutta.

Kevyt, tuuheuttava muotovaahto.
Painallus nestemäistä vaahtotuotetta antaa
hennoille hiuksille tuuheutta, hoitoa ja keveyttä
sekä pitää ne paikallaan.

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

Ravista hyvin ja pursota alaspäin kämmenelle. Levitä
tasaisesti kosteisiin hiuksiin. Luo laineita antamalla
hiusten kuivua luonnostaan. Luo pörröinen kiharapilvi
föönaamalla tai kimmoisia kiharoita erottelemalla.

Levitä kosteisiin hiuksiin tyvestä latvoihin ja föönaa
hiuksiin kevyttä tuuheutta. Puristele ainetta kuiviin
hiuksiin luomaan lisää rakennetta ja pitoa. Kiinnitä
ylivoimainen tuuheus ja volyymi hiuksiin.

Hemmottele itseäsi eri tyyleillä.

Pöyhkeää volyymia ilman latteutta.

SUBLIMATE

STYLIXIR

Muotoiluvoide kaikille hiuslaaduille. Erottelee ja
kontrolloi pörröisyyttä, silottaa hiuksen pintaa.
Näykymättömän kevyt ja parhaimmillaan
keskipitkälle tai pitkille hiuksille.

Luonnollista pitoa ja joustavaa muotoilua. Hiuksia
silottava eliksiiri, joka antaa luonnollista pitoa.
Rasvaton koostumus mahdollistaa sileiden
kampausten sekä laineiden ja virtaviivaisen liikkeen
luomisen.

KÄYTTÖ:
Levitä pituuksiin ja latvoihin föönauksen
jälkeen. Tuote ei litistä tyyliäsi joten voit lisätä
tuotetta hiuksiin tarvittaessa päivän aikana.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin antamaan kosteutta
ja hallittavuutta. Levitä mitä tahansa tekniikkaa
käyttäen ja luo viehkeitä kiehkuroita tai
veistoksellista liikettä. Föönaa hiuksiin luonnollista
hallittavuutta. Soveltuu kaikille hiustyypeille.
Lumoavia tyylejä ja luonnollista pitoa.
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POTION 9
Pukevaa muotoilua.
Palauttaa hiusten luonnollisen kunnon, suojaa,
parantaa halittavuutta ja vahvistavaa kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Levitä Potion 9 -muotoiluhoitoa kosteisiin tai
kuiviin hiuksiin. Föönaa hiuksista silkkisen sileät
tai tee eroteltuja kiharoita kuumalaitteilla.
Levitä kuiviin hiuksiin antamaan lisärakennetta
ja hallittavuutta. Levitä milloin tahansa
kohentamaan tyyliä.
Alkuperäinen muotoiluhoito.

TAMING
ELIXIR
Mieto pörröisyyttä silottava ja avokadoöljyä
sisältävä eliksiiri. Jättää hiukset taipuisiksi ilman
muotoilutuotteen tunnetta hiuksissa.

KÄYTTÖ:
Annostele pari tippaa kämmenelle. Levitä
kosteisiin hiuksiin antamaan kevyttä rakennetta
ja silottamaan pörröisyyttä. Föönaa ja luo
luonnollinen, sileä lopputulos. Luo pehmeästi
eroteltuja kiharoita kuiviin hiuksiin suoristus- tai
kiharrusraudalla.
Kosteuttaa, taltuttaa pörröisyyden, silottaa.

POTION
9 LITE
Kevyt hoitosuihke. Aktiivisesti kohdistuvien hoitavien
aineiden avulla palauttaa elinvoiman aliravittuihin hiuksiin,
parantaa hallittavuutta ja vahvistaa kiiltoa. UV suoja.

KÄYTTÖ:
Suihkuta kosteisiin hiuksiin. Luo pehmeitä kiharoita
antamalla hiusten kuivua itsestään, föönaa lisärakennetta
tai luo eroteltuja kiharoita kuumalaitteilla. Sumuta
kuiviin hiuksiin milloin tahansa antamaan lisäpotkua
kampaukselle. Toimii parhaiten keskipaksuissa tai
hennoissa hiuksissa.
Tyylin virkistäjä.
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FORM
Määritelmä: Veistoksellisuuteen
pyrkiviä muotoilutuotteita. Pitoa,
muotoilua ja veistoksellisuutta.
Muodin inspiroimaa pelottomille
lookeille.
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ERUPTEK
Eruptek tiivistää vulkaanisen tuhkan laavamaiseksi pastaksi
ja luo räjähtävää pilvimäistä rakennetta.

KÄYTTÖ:
Ota ensin sopiva määrä tuotetta. Älä käytä liian paljon. Parasta
on aloittaa pienellä määrällä ja lisätä tarpeen mukaan. Hiero
tuotetta kämmenten välissä kauttaaltaan. Näin helpotat tuotteen
levittämistä tasaisesti hiuksiin. Käytä sormiasi luomaan hiuksiisi
haluamasi muodon. Jos muotoileminen tuntuu sinusta helpolta,
ehkä on aika kokeilla jotain uutta. Eruptek toimii täydellisesti
myös kosteissa hiuksissa. Käytä hiustenkuivaajaa luodaksesi
räjähtävää rakennetta sekä tuuheutta.
Räjähtävää rakennetta, valtavaa tuuheutta

RESINTEK
Maailman kestävimmästä vahasta jalostunut RESINTEK,
nestemäisen mahlainen, pihkamainen ääretön pito ja hyberheijastuvuus.

KÄYTTÖ:
Vahat voivat olla liian kiiltäviä, geelit liian jäykkiä, muotoilusavet
liian mattamaisia. Me olemme uudistaneet lyhyiden hiusten
muotoilurutiineja. Koe Resintek. Tuote luo rakennetta, lisää
kiiltoa sekä pitoa ja uudelleen muotoutuu helposti. Kosteisiin tai
kuiviin hiuksiin lisäämään rakennetta ota pieni määrä Resintekiä,
hiero tuotetta kämmentesi välissä mahdollistamaan helpon
levittyvyyden. Levitä sormin kauttaaltaan hiuksiin lisätäksesi
muotoa ja rakennetta. Koostumus on joustava, joten voit
nopeasti vaihtaa tyyliä.
Pitävää, uudelleen muotoiltavaa hyper-kiiltoa
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TEXTURE
MAKER
Kevyt, monipuolinen rakennesuihke. Merisuolakiteitä sisältävä
suolasuihke, joka antaa matan lopputuloksen ja keskivahvan
pidon.

KÄYTTÖ:
Suihkuta märkiin hiuksiin antamaan pitoa ja huoletonta
rakennetta. Sumuta kuiviin hiuksiin ja muotoile käsin
voimakasta, uudelleen muotoiltavaa rakennetta.
Äärimmäistä keveyttä, uudelleen muotoiltavuutta.

TEXTURIZER
Joustava, volyymiä antava nestegeeli.
Vehnää ja soijaa sisältävä geeli, joka vahvistaa
yksittäisiä kiharoita ja suortuvia. Ryhdikästä rakennetta
ja tuuheutta hiuksiin.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin. Anna kuivua itsestään
tai föönaa diffuusorilla korostaaksesi luonnollisia
laineita ja kiharoita. Muotoile ja kiinnitä kosteat tai
kuivat hiukset haluttuun muotoon. Soveltuu kaikille
hiustyypeille.
Antaa hiuksille ryhtiä ja rakennetta.
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MICROWEB
FIBER
Elastista rakennetta.
Muovailtavuutta ja silkkisiä mikroverkkokuituja.
Monia mahdollisuuksia tyylin määrittelyyn kaiken
pituisille hiuksille.

Matta rakennetta muotoileva savi.
Maan rakeisilla mineraaleilla höystetty savi erottelee ja
määrittää rakenteen uudelleen. Muotoiltavia lookeja, joissa
matta tunnelma ja luonnollinen pito.

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

Pursota ja hiero kämmeniin. Työstä kuidut kuiviin
hiuksiin luomaan erottelua, joustavaa rakennetta ja
muovailtavaa liikettä. Puristele, painele ja vääntele
lisää rakennetta hiuksiin.

Hiero käsissä. Työstä kuiviin hiuksiin ja muokkaa rakennetta,
muotoile tai erottele. Tuloksena kuiva, matta lopputulos. Luo
karkeutta ja lisää volyymiä hieromalla savea tyveen. Soveltuu
parhaiten lyhyille ja keskipitkille hiuksille.

Muotoile, stailaa ja luo uudelleen.

Luonnollista pitoa tyvestä lähtien.

MOLDING
MUD
Uudelleen muotoileva kuitusavi.
Kuituinen koostumus antaa matan rakenteen. Muotoile
huoleton ”second-day-look”.

KÄYTTÖ:
Muotoile kosteisiin tai kuiviin hiuksiin haluttu tyyli. Lisää
hiusten kosteutta ja volyymiä föönaamalla kylmällä asetuksella. Luo sileyttä ja volyymiä föönaamalla kuumalla
asetuksella. Levitä kuiviin hiuksiin voimistamaan kiiltoa
ja erottelua. Soveltuu parhaiten paksuille ja kerroksittain
leikatuille hiuksille.
Avain veistoksellisiin tyyleihin.
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CRAFT
CLAY

MATTE
PUTTY
Pehmeä,kuiva rakennepasta.
Puuterimainen pasta luo pehmeyttä
sisäpuolelle ja joustavuutta ulkopuolelle.
Matta kosteuttaja ja muotoilija takaa
hellävaraisen pidon kaikille pituuksille.

KÄYTTÖ:
Hiero käsiin ja muotoile kuiviin hiuksiin. Luo
huolettomampi look sormia käyttämällä.
Kerrosta mielesi mukaan.
Ryhdikästä tyyliä.
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SHAPER
FIERCE
Vahva hiuskiinne.
Muotoilee hiukset kaikkiin tyyleihin – ultravahvaa pitoa koko
päiväksi.

Harjattava, kosteutta kestävä vahva hiuskiinne.
Voimakas, pitkäkestoinen ja muotoiltava. Antaa
moniulotteisen pidon, joka muotoutuu moneen
muotoon ja suojaa kosteudelta.

KÄYTTÖ:

Suihkuta kuiviin hiuksiin kiinnittämään kampaus tukevasti
paikalleen. Luo litteä look tai rakenna raivoisa muoto.
Soveltuu parhaiten keskiraskaille ja raskaille hiuksille.

Suihkuta kosteisiin hiuksiin ja föönaa tyveen
kuohkeutta. Pirskottele hiuksiin föönauksen aikana,
jos haluat luoda villin lookin. Sumuta valmiin
kampauksen päälle, jos haluat hallitun lookin koko
päiväksi. Kaikille hiustyypeille.

Kohottaa hiukset kattoon koko päiväksi.

Muotoile uudelleen mihin muotoon tahansa.

KÄYTTÖ:

DRYNAMIC+
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RE-SHAPER

SHAPER
ZERO
GRAVITY

Aerosoli kuivashampoo mattaiseen lopputulokseen.
Tekee raikkaan tuntee heti. Antaa rakennetta
Lisää hiusten muunneltavuutta.

Kuiva, harjattava kevyen pidon antava hiuskiinne.
Antaa hiuskiinteen suomat hyödyt ilman hiuskiinteen tuntua. Kevyttä, harjattavaa hallittavuutta,
joka kuivuu hetkessä.

KÄYTTÖ:

KÄYTTÖ:

Ravista voimakkaasti ennen käyttöä. Suihkuta hiusten
tyveen öljyisen tunteen poistamiseksi. Välitön rakenne
muodostuu suihkuttamalla hiusten pituuksiin föönin
avulla sekä työstämällä hiuksia sormilla.

Suihkuta kuiviin hiuksiin antamaan ultrakevyttä, joustavaa pitoa. Työstä kerroksittain koko
muotoilun ajan lisätäksesi pitoa. Ihanteellinen hennoille hiuksille, mutta toimii kaikissa hiustyypeissä.

Tyylin muutosta ja rakennetta –missä ja milloin vain.

Ilmavaa, vaivatonta pitoa.
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SHAPER
iD
Työstettävä, uudelleenmuotoiltava
rakennesuihke. Käytä kuiviin tai kosteisiin
hiuksiin muovataksesi sopivasti epätäydellisen
ja rennon tyylin. Lookia on helppo muuntaa
kesken päivän uudelleenmuovailtavan tekstuurin
avulla. Tuotteessa on 48 tunnin kosteus- ja UVsuoja. Keskivahva pito.

KÄYTTÖ:
Ravista tuote hyvin, jotta se aktivoituu. Käytä
kuiviin hiuksiin ja vie tuotetta pituuksiin. Luo
käsin luonnollista liikettä ja rakennetta.Täydellistä
epätäydellisyyttä viidessä sekunnissa.
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MOUSSE
FORTE
Voimakkaan pidon antava muotoiluvaahto.
Volyymiä antava muotoilija kiharille ja taipuisille
hiuksille. Lämpösuoja. Hallintaa pörröisille
kiharoille ja laineille.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin. Anna kuivua itsestään tai
föönaa diffuusorilla korostaaksesi kiharoita ja laineita.
Föönaa hiuksiin pitkäkestoista volyymiä ja ryhtiä.
Kuumuutta kestävää volyymiä ja ryhtiä hiuksille.

VOLUPT
SPRAY
Volyymiä lisäävä suihkegeeli.
Pehmeyttä, joustavuutta ja tyveä kohottavaa teknologiaa.
Luo volyymiä ja naisellista pehmeyttä. Ei tahmeutta, ei
rutistelua, ei kompromisseja.

Voimakkaan pidon antava geeli.
Antaa helmiäistä hohtoa. Luo omaperäisiä
tyylejä ja helmiäistä hohtoa hiuksiin ilman
jäykkyyttä tai tahmeuden tuntua.

KÄYTTÖ:

Ravista hyvin aktivoidaksesi kaksoikomponentti
koostumuksen. Suihkuta kosteisiin hiuksiin ja föönaa
hiuksiin lisää volyymiä. Tai suihkuta kuiviin hiuksiin
korostamaan kiharoita ja laineita.

Levitä kosteisiin hiuksiin. Föönaa hiuksiin
sileää pitoa ja joustavaa volyymiä. Levitä
kuiviin hiuksiin antamaan voimakkaampaa
pitoa ja erottelua. Muotoile ja kiinnitä
haluttuun tyyliin. Huuhtoutuu helposti pois
kaikista hiustyypeistä.

Suuren suorituskyvyn volyymiä.

Hohtavaa, voimakasta pitoa. Ei tahmeutta.

KÄYTTÖ:
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GEL
FORTE
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ANTIBREAKAGE
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NO.BREAKER
Hiuksiin jätettävä hybridi-suihke korjaa sekä hoitaa
hiuksia, tinkimättä volyymista. Sisältää omenahappoa
sekä muotoiltavia polymeerjä. No.Breaker tunkeutuu
hiuksen kuorikerrokseen ja tuuheuttaa sekä korjaa
muotoilusta ja kemiallisista käsittelyistä aiheutuneita
vaurioita, luomalla uusia sidoksia hiuksessa.

KÄYTTÖ:
Ravista ennen käyttöä ja suihkuta n. 15cm etäisyydeltä
kosteisiin hiuksiin, tasaisesti tyvestä latvoihin. Älä
huuhtele. Föönaa ja muotoile haluamallasi tavalla.
Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, käytä kerran
viikossa. Liu’uta sormia pituuksien läpi, luodaksesi
luonnollista rakennetta ja liikkuvuutta. Täydellisen
epätäydelliset hiukset vain 5 sekunnissa!
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FLAUNT
Määritelmä: Kiiltoa lisääviä
muotoilutuotteita. Takaavat
sensaatiomaisen kiillon. Ennen
näkemätöntä kiiltoa loistokkaille
hiuksille.
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TRILLIANT
Lämpösuojaa ja hohtoa. Vuorikristalliuutetta
sisältävä hellästi hoitava ja suojaava aine
antaa lisää volyymiä ja säkenöivää kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Ravista, jotta Trilliant-koostumus sekoittuu
ja aktivoituu. Suihkuta kosteisiin hiuksiin
juuri ennen föönausta luodaksesi upeaa
volyymiä ja häikäisevää kiiltoa. Levitä
kuiviin hiuksiin suojaaman kuumuudelta ja
antamaan siloista hohtoa kuumalaitteita
käytettäessä.
Hohda, kiillä.

SHINE
DEFINE
Kiiltoa ja joustavaa pitoa.
Hoitaa ja suojaa hiuksia kuumuudelta. Antaa hiuksille
luonnollisen, harjattavan ja satiinisen hohtavan lookin.

SHINE
SHAKER

KÄYTTÖ:

Ultrakevyt, voimakkaan kiillon takaava aerosolisuihke.
Kevyt koostumus, hohtavaa peilimäistä kiiltoa.

Levitä kuiviin hiuksiin. Suihkuta pienissä erissä
ennen kuumalaitteiden käyttöä. Suihkuta lopullisen
lookin päälle antamaan joustavaa pitoa ja kiiltoa.
Säätele pidon vahvuutta käyttämällä kerroksittain
viimeisteltyyn lookiin.
Satiinista kiiltoa.
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KÄYTTÖ:
Suihkuta kuiviin hiuksiin antamaan peilimäisen kiiltävä
look. Käytä ennen kuumalaitteiden käyttöä suojaamaan
hiuksia kuumuudelta ja antamaan hohtavaa kiiltoa.
Keveyttä ja loistoa.
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LIQUID
GLOSS
Pörröisyyttä vähentävä kiiltoseerumi.
Antaa hohtavan lopputuloksen tehden hiuksista
kiiltävät ja loistavat ilman staattisuutta.

KÄYTTÖ:
Purista kaksi tai kolme tippaa kämmenelle
ja hiero. Painele kosteisiin hiusosioihin ja
lukitse kiilto hiuksiin. Föönaa sileä ja kiillotettu
lopputulos.
Äärimmäistä kiiltoa, ei staattisuutta.

SHINE
CRAFTER
Muovailtava vaha. Vuorikristalliuutetta sisältävä
koostumus mahdollistaa joustavien rakenteiden
luomisen ja hohtavan kiillon.

KÄYTTÖ:
Hiero käsiin. Levitä märkiin hiuksiin pohjaksi
föönaukselle. Vedä hiukset pään myötäisesti ja luo
kiiltävä pinta. Levitä kuiviin hiuksiin avuksi muotoiluun ja
kiillon korostamiseen. Soveltuu kaikille hiustyypeille.
Joustavaa rakennetta, työstettävää kiiltoa.
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FOUNDATION
Määritelmä: Ensiluokkaista
hoitoa. Puhtautta ja hoitoa.
Perusta kaikkien tyylien
luomiseen ja hiusten
elvyttämiseen.
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HYDRE

PENETRAITT

Kosteuttava shampoo ja hoitoaine. Intensiivinen, ravitseva
koostumus kosteuttaa kuivia, pörröisiä ja kemiallisesti
käsiteltyjä hiuksia. Silkkistä volyymiä ja kiiltoa. Soveltuu
värjätyille hiuksille.

Sarja sisältää vahvistavan ja jälleenrakentavan shampoon,
hoitoaineen ja naamion. Aktiivisen suojan sisältävän järjestelmän
tuotteet imeytyvä hiuksiin, suojavat ja korvaavat kemikaalien
aiheuttamia vaurioita. Tekee hiuksista vahvat ja silkkisen pehmeät.
Soveltuu värjätyille hiuksille.

KÄYTTÖ:
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KÄYTTÖ:

Shampoo
Hiero märkiin hiuksiin ja vaahdota runsaasti. Huuhtele
huolellisesti. Toista tarvittaessa. Käytä tämän jälkeen Hydrehoitoainetta.

Shampoo
Hiero märkiin hiuksiin ja vaahdota. Huuhtele huolellisesti. Toista
tarvittaessa. Käytä tämän jälkeen Penetraitt-hoitoainetta.

Hoitoaine
Purista ylimääräinen vesi hiuksista pois. Levitä hoitoaine hiuksiin
latvoihin keskittyen. Huuhtele huolellisesti. Soveltuu parhaiten
kuiville, pörröisille ja kemiallisesti käsitellyille hiuksille.

Hoitoaine
Purista ylimääräinen vesi hiuksista pois. Levitä hoitoaine hiuksiin
latvoihin keskittyen. Huuhtele huolellisesti. Soveltuu parhaiten
kemiallisesti käsitellyille hiuksille

Tehohoito
Levitä shampoopestyihin ja huolellisesti huuhdeltuihin hiuksiin.
Anna vaikuttaa 3-5 minuuttia ja huuhtele huolella. Käytä kerran
tai kaksi viikossa.

Naamio
Purista ylimääräinen vesi hiuksista pois. Levitä tehohoito tasaisesti
keskittymällä vaurioituneisiin kohtiin. Anna vaikuttaa 2-3 minuuttia
ja huuhtele huolellisesti.

Antaa hiuksille kosteutta ja täyteläistä volyymiä.

Kiiltävät, vahvat, stressittömät hiukset.
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RESET
Hyvästi muotoilutuotejäämät. Puhdistava
shampoo, joka hellävaraisesti poistaa
sitkeimmätkin muotoilutuotejäämät
yhdellä pesukerralla ja paljastaa
hiuksesi luonnollisen kiillon. Sopii hyvin
jokapäiväiseen käyttöön sekä värjätyille
hiuksille.

KÄYTTÖ:
Käytä kosteisiin hiuksiin. Hiero ja huuhtele
huolellisesti. Valmistele hiukset täydellisen
epätäydellistä lookia varten.

PRESET
Rakennetta lisäävä hoitoaine. Antaa kevyttä
pitoa ja rakennetta huolettoman viimeistelyn
luomiseen. Vähentää sähköisyyttä, sisältää
lämpösuojan ja suojaa väriä.

KÄYTTÖ:
Poistaa hiuksista ylimääräisen kosteuden. Vie
tuotetta hiuksiin keskittyen latvoihin. Huuhtele
huolellisesti. Täydellinen pohjustus hiustesi
viimeistelylle.
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UUSI
SEBASTIAN
RUTIINI
Täydellinen yhdistelmä tuotteita lisäämään HUOLETONTA COOLIA RAKENNETTA
Vapaan luovuuden aikakausi on täällä! Rajattomat
mahdollisuudet huolettomaan muotoiluun syntyy meidän
monipuolisilla ja huippulaatuisilla tuotteilla. Me autamme sinua
luomaan upeita grunge-henkisiä lookeja joita kaikki urbaanit
tyyliniekat tällä hetkellä hakevat. Nopesti ja helposti, jotta sinulla
olisi enemmän aikaa muille asioille.

Valmistele hiukset - RESET Shampoo
Esi-stailaa hiukset - PRESET Hoitoaine
Spray SHAPER iD - Täydellisen epätäydelliset hiukset viidessä sekunnissa
Seuraa hashtagilla #EFFORTLESS merkittyjä julkaisuja @sebastianpro_official
- asivustolla ja tutustu uusiin Sebastian stailausrutiineihin osoitteessa
www.sebastianprofessional.com
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VOLUPT
Tuuheuttava shampoo ja hoitoaine.
Vallankumouksellisen Cushioning Particle
-teknologian ansiosta antaa hiuksille pehmeää
volyymiä, keveyttä ja upean lookin.

KÄYTTÖ:
Shampoo
Levitä märkiin hiuksiin. Hiero ja vaahdota
runsaasti. Huuhtele huolellisesti.
Hoitoaine
Purista ylimääräinen vesi hiuksista pois. Levitä
kaikkialle hiuksiin keskittyen latvoihin. Huuhtele
huolellisesti.
Tukea ja tuuheutta.

TRILLIANCE
Upean pohjan luova shampoo ja hoitoaine.
Vuorikristalliuutetta sisältävä koostumus puhdistaa ja
kiillottaa hiuksen pinnan, poistaa ainejäämät ja silottaa
pintakerroksen. Näin valo pääsee heijastumaan
upeasti hiuksista.

KÄYTTÖ:
Hiero Trilliance-shampoota märkiin hiuksiin ja
vaahdota. Huuhtele huolellisesti. Purista ylimääräinen
vesi hiuksista pois ja levitä Trilliance-hoitoainetta
hiuksiin keskittyen latvoihin. Huuhtele huolellisesti.
Soveltuu kaikille hiustyypeille.
Valmistelee hiukset huikeaan kiiltoon.
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COLOR
IGNITE
MULTI
Shampoo ja hoitoaine monivärisille
ja raidoitetuille hiuksille. Käsittelee
värikäsitellyt suortuvat kosteuttavalla
teknologialla – kosteuttaa siellä, missä
tarvitaan.

KÄYTTÖ:
Shampoo
Levitä märkiin hiuksiin. Hiero ja huuhtele
huolellisesti. Toista tarvittaessa.
Hoitoaine
Poista ylimääräinen vesi hiuksista pois.
Ravista hyvin. Työstä tennispallon kokoinen
määrä hiuksiin aloittaen latvoista ja edeten
kohti tyveä. Anna vaikuttaa 2-3 minuuttia.
Huuhtele huolellisesti.
Pitkäkestoista energisyyttä
monivärisille hiuksille.
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KAMPAAMO
KÄSITTELYT
Määritelmä: Äärimmäistä
hiustenhoitoa. Sebastianin
uusin kampaamokäsittelysarja.
Kiilto- ja värjäyskäsittelyjä kiillon
maksimoimiseksi.
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CELLOPHANES

VINYL
SERVICE BY
CELLOPHANES
Ammoniakiton piristysruiskeen antava kiiltokäsittely.

KÄYTTÖTARKOITUS
Kun hiuksiin halutaan upeaa kiiltoa ja nopea piristys.

TOIMINTA
Vaikuttaa 15 minuutissa ja voidaan käyttää värjättyihin tai
värjäämttömiin hiuksiin. Valittavana on 4 valoa heijastavaa
Cellophanes-sävyä. Ammoniakittoman kiiltovärikoostumuksen
ansiosta aine kerrostuu hiuksen pinnalle ja saa jokaisen
hiuksen hohtamaan uskomattomalla kiillolla.

KÄYTTÖ
Ammoniakiton, värjäävä kiiltokäsittely.

KÄYTTÖTARKOITUS
Kun hiuksiin halutaan kevyt, hellävarainen ja
ammoniakiton kiiltovärikäsittely vahvistamaan
luonnollisten tai värjättyjen hiusten kiiltoa.

TOIMINTAPERIAATE
Ammoniakiton ja peroksiditon kiiltoa
parantava käsittely kaiken tyyppisille hiuksille.
Vallankumouksellisen elintarvikevärikoostumuksen
ansiosta väri kerrostuu hiuksen pinnalle ja lukitsee
eloisuuden sekä loiston hiuksiin. Näin jokainen hius
saa valoa heijastavan värin, joka kestää jopa 4 viikkoa.
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KÄYTTÖ
Valmistele hiukset Trilliance-shampoolla. Älä käytä
hoitoainetta tässä vaiheessa. Kuivaa pyyhkeellä
75 % kuiviksi ja kampaa sitten läpi. Jaa hiukset
neljään osioon. Levitä Cellophanes-väriä välttäen
hiuspohjaa. Kiedo huppu hiusten ympärille ja
anna värin vaikuttaa lämmössä 15-20 minuuttia.
Anna hiusten sitten jäähtyä 5 minuuttia ja emulgoi
värimassa huolella ja huuhtele. Pese ja hoida tyyliin
sopivalla Sebastian -shampoolla ja -hoitoaineella.

Valitse viileille sävyille Ice Blond tai Champagne Blond ja
lämpimille sävyille Vanilla Blond tai upeaan kiiltoon Clear.
Levitä kosteisiin shampoopestyihin hiuksiin tyvestä latvoihin.
Kiedo huppu hiusten ympärille ja anna värin vaikuttaa
lämmössä 15 minuuttia. Anna hiusten jäähtyä ja huuhtele sitten
haalealla vedellä. Pese mieluisalla Color Ignite -shampoolla ja
-hoitoaineella.
Välitön kiillon korjaus.

Puhtainta väriä ja kiiltoa.
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SÄVYVALIKOIMA

LEVITYS

Cellophanes-käsittelyjä on saatavana 11 erilaisessa sävyssä sekä värittömänä Clear-kiiltokäsittelynä.
Noudata värituubeissa mainittuja hiusten tummuusaste suosituksia sävyvalinnoissasi.

Ainutlaatuinen Sebastian Cellophanes -koostumus korostaa värin heijastumista ja säilyttää
hiusten kosteuden. Tuloksena on läpikuultava, luonnollinen väri ja upea kiilto.

1-KONSULTAATIO

CRANBERRY RED
Syvä, runsas punainen –
ihanteellinen värimikseihin.

Määritä asiakkaan hiusväri ja valitse oikea sävy
Cellophanes-värikarttaa apuna käyttäen.
Vinkki: Varmista, että valitsemasi Cellophanes-sävy
toimii asiakkaasi hiusten vaaleimman sävyn kanssa.

CINNAMON RED
Kirkas, eloisa punainen,
jossa oranssi vivahdus
– ihanteellinen
värimikseihin.

2-VALMISTELU
Valmistele asiakkaan hiukset pesemällä Sebastian
Trilliance -shampoolla. Älä käytä tässä vaiheessa
hoitoainetta.
Vinkki: Tulos on optimaalinen, kun hiukset kuivataan
75 % pyyhekuiviksi. Selvitä takut ja kampaa läpi.

CASSIS RED
Syvä, ekspressiivinen
violetinpunainen.

ICE BLOND
Vähentää ei-toivottuja
keltaisia sävyjä.
Ihanteellinen kylmille
blondeille ja raidoille.

VANILLA BLOND
Lisää hienostunutta beigeä
syvyyttä blondeihin
sävyihin ja raitoihin.

3-OSITUS
Jaa hiukset neljään neljännekseen aloittaen otsan
keskeltä ja edeten alas niskaa kohti. Jatka jakamista
päälaelta korvien taakse molemmille puolille.
Vinkki: Voit levittää suojavoiteen hiusrajaan.

4-LEVITYS

66

HONEYCOMB BLOND
Lisää intensiivistä kultaista
hohtoa tummempiin
blondeihin ja vaaleimpiin
ruskeihin.

CHAMPAGNE
BLOND
Upea, puhdas beigenroosa
sävy.

ESPRESSO BROWN
Syvä, luonnollinen ruskea.

CHOCOLATE BROWN
Lisää kastanjaruskeaa
syvyyttä ruskeisiin.

CARAMEL BROWN
Lisää pehmeää,
kullanruskeaa ulotteisuutta
ruskeisiin.

CLEAR
Puhdasta upeutta
– ihanteellinen
värimikseihin.

Mittaa 60–120 ml väriä hiusten pituudesta ja
paksuudesta riippuen. Levitä Cellophanes-väriä

jakamalla kukin neljännes pienempiin osioihin (noin
5 cm leveisiin) päälaelta alas hiusrajaa kohti. Vältä
tahraantumista jättämällä tyvestä 0,3 cm värjäämättä.
Levitä latvoihin saakka.
Vinkki: Varmista, että jokainen suortuva on
kyllästetty tasaisesti värillä ja hiukset näyttävät
märiltä.

5-VAIKUTUSAIKA
Kiedo hiukset kokonaan muovihupun sisään. Aseta
40°C lämpöön 15–20 minuutiksi. Anna jäähtyä
vähintään 5 minuuttia.
Vinkki: Varmista, että asetat hupun resorin
hiusrajan myötäisesti niin, että hiukset peittyvät
kokonaan. Värjäystulos saattaa olla intensiivisempi
huokoisemmissa hiuksissa. Vaikutusajan
pidentäminen saattaa myös tehdä tuloksesta
intensiivisemmän.

6-HUUHTELU
Emulgoi värimassa huolella ja huuhtele, kunnes
vesi on kirkasta. Pese sen jälkeen Color Ignite
-shampoolla. Viimeistele Color Ignite -hoitoaineella,
anna vaikuttaa 3-5 minuuttia ja huuhtele.
Vinkki: Käytä tarvittaessa tahranpoistajaa. Vältä
käyttämästä liian kuumaa vettä.
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TWISTED
Ammattimainen intensiivihoitosarja kiharille hiuksille.

MIKSI
Kiharat hiukset tarvitsevat maksimaalista kosteutta ja
elastisuutta säilyttääkseen kauniit pitkäkestoiset ja eloisat
kiharat.

KUINKA
Sisältää Flexi Alg™ Complexin. Ravitsee ja vahvistaa
hiuksia, suojaa ilmankosteudelta. Taistelee pörröisyyttä
vastaan, muuttaa kiharan eläväisen joustavaksi ja saa sinut
nauttimaan yhä uudelleen ja uudelleen upeasta ja näyttävästä
kiharalookistasi.

MITEN
Pyyhekuivaa hiukset ja levitä tehohoitoa runsaasti hiuksiin.
Aktivoi tuote lämmössä 10 minuutin ajan ja huuhtele.
Maksimaalisen vaikutuksen saamiseksi, osittele hiukset
folioihin ja kuumenna jokaista osiota erikseen suoristusraudalla
kolmesta viiteen kertaan. Anna jäähtyä, jonka jälkeen huuhtele
normaaliin tapaan. Kosteuttaa, korjaa ja ravitsee hiusta
parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Erityisen kiharille hiuksille suosittelemme SUPPLE TWIST
-palvelua, jossa yhdistetään 3 osaa Twisted Elastic
tehohoitotuotetta ja 1 osa Whipped Crémeä. Täydellistä
kimmoisuutta ja syväkosteutusta hiuksillesi.
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HOITOA
ENNEN
MUOTOILUA
Dark Oil -kampaamopalvelu.
Pehmeämmät ja sileämmät hiukset, vähentää pörröisyyttä. Räätälöityä huoltoa
hiuksille sekunnissa: Dark Oilin silottava ja pehmentävä vaikutus täydentää
kosteuttavaa, korjaavaa ja kiiltoa antavaa kampaamopalvelua luoden silkkisen
pehmeät ja sileät hiukset.

+

EXPRESS
SILKY
REPAIR
Pese hiukset Penetraitt Shampoolla reilusti
hieroen aktivoidaksesi täyteläisen ja korjaavan
vaahdon. Huuhtele, pyyhekuivaa ja lämmitä
hiuksia hiustenkuivaajalla. Sekoita sopiva
määrä Dark Oilia ja Penetraitt -hoitoainetta
keskenään ja levitä ne lämpöisiin hiuksiin,
kampaa läpi ja huuhtele. Käsittely tekee
hiuksistasi vahvat ja silkinpehmeät.
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+

EXPRESS
SILKY
HYDRATION
Huuhtele, pyyhekuivaa ja lämmitä hiuksia
hiustenkuivaajalla. Sekoita sopiva määrä Dark Oilia
ja Hydre Hoitoainetta lämpöisiin hiuksiin, kampaa
läpi ja huuhtele. Käsittely tekee hiuksistasi vahvat,
kosteutetut ja pehmeät.
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EXPRESS
SILKY
SHINE

+

Pese ja kiillota hiukset Trilliance Shampoolla.
Huuhtele, pyyhekuivaa ja lämmitä hiukset
hiustenkuivaajalla. Levitä lämpöisiin hiuksiin
kiiltoa antava sekoitus Dark Oilia ja Trilliance
Hoitoainetta, kampaa läpi ja huuhtele. Käsittely
tekee hiuksistasi vahvat, pehmeät ja kiiltävät.

EXPRESS
EXPRESS
SILKY
TWIST

+
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Pese hiukset kiharille hiuksille tarkoitetulla Twisted
Elastic Cleanserilla, hiero aktivoidaksesi Flexi Alg™
Complexin. Huuhtele, pyyhekuivaa ja lämmitä hiuksia
hiustenkuivaajalla. Sekoita sopiva määrä Dark Oilia ja
Twisted Elastic Detangleria lämpöisiin hiuksiin, kampaa
läpi ja huuhtele. Lopputulokseksi saat eläväiset, kiiltävät
ja kosketeltavan kauniit kiharat.
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PENETRAITT
Ammattimainen, syvältä vahvistava ja jälleenrakentava naamio.

KÄYTTÖTARKOITUS
Kun hiukset ovat todella kuivat tai käsitellyt ja tarvitsevat
nopean elvytyksen.

TOIMINTA
Syvästi hoitava ja vahvistava naamio, joka soveltuu kuiville ja
vaurioituneille hiuksille. Suojaa vaurioilta ja jälleenrakentaa.

KÄYTTÖ
Purista ylimääräinen vesi pois hiuksista. Kyllästä hiukset
tasaisesti voiteella keskittyen kaikkein vaurioituneimpiin
alueisiin. Anna vaikuttaa 2-3 minuuttia ja huuhtele
huolellisesti. Jos haluat intensiivisemmän lopputuloksen,
anna vaikuttaa lämmön alla 10 minuutin ajan ja huuhtele
huolellisesti
Vahvistaa ja jälleenrakentaa hiuksia ja palauttaa kiillon.

HYDRE
Ammattimainen kosteuttava hoito.

KÄYTTÖTARKOITUS
Kun hiukset ovat kuivat ja kaipaavat värjätyille hiuksille
sopivaa kosteuttavaa hoitoa.

TOIMINTA
Äärimmäisen tehokas kosteuttava hoito.
Proteiinipitoinen lämmittävä vaikutus kosteuttaa ja
hoitaa hiuksia. Hiuksista tulee terveet ja silkkiset sekä
tuuhean kimmoisat.

KÄYTTÖ
Levitä runsaasti pestyihin hiuksiin ja peitä hiukset
hupulla. Anna vaikuttaa lämmössä 10-15 minuuttia
ja huuhtele. Jos haluat tehokkaampaa kosteutusta,
kiedo hiusosiot folioon ja lämmitä kutakin osiota
suoristusraudalla 3-5 kertaa. Anna jäähtyä ja huuhtele.
Tehokosteuttaja, joka tekee hiuksista terveet.
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NOTES
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