CARE BOOK

TARINAMME
1974. Saksalaiset voivat olla yhtä palavasti
kiinnostuneita tieteellisistä löydöistä kuin tuuheista,
kauniisti liikkuvista hiuksista. Joukko Wellan
hiustutkimukseen omistautuneita tiedemiehiä päätti
mullistaa ammattimaisen hiustenhoidon ja julisti
muutoksen vaikutuksen tärkeimmäksi tekijäksi.
Läpimurto: ultrakevyet hoitoemulsiot, jotka eivät
tehneet hiuksia raskaiksi. Ensimmäistä kertaa oli
mahdollista luoda räätälöityjä hoitoja toisiaan
täydentävillä tuotteilla. System Professionalista tuli
ensimmäinen tuotemerkki, joka järjesti tuotteensa
modulaarisen rakenteen mukaan. Ensimmäinen
suorituskykyisten hoitojen koodattu järjestelmä
oli syntynyt. Tästä koodista muodostuu salainen
kieli, jota puhuvat vain edistyneimmät kampaajat.
Kyseessä on hiustenhoidon oivallinen taidonnäyte,
joka alkoi laboratoriosta ja josta tuli kansainvälinen
menestystarina.
2015 – innovatiivisuuden henki elää edelleen:
System Professional on omistautunut jo 40 vuoden
ajan transformatiiviselle hiustenhoidolle ja on ainoa
brändi, jolla on tarvittava kokemus äärimmilleen
viedyn räätälöinnin toteuttamiseksi. Tutkijamme
ovat havainneet, että jokaisen ihmisen hiuksilla on
yksilöllinen energiaprofiili, joka määrittelee hiusten
kimmoisuuden, kunnon ja elinvoimaisuuden.
Tämä henkilökohtainen ”energiasormenjälki” määrittyy
hiusten lipiditason mukaan. Lipidit muodostavat

vain 4 % hiusten koostumuksesta, mutta silti niillä
on ainutlaatuinen vaikutus hiusten energiaan. Ne
ovat kuin joustava liima, joka yhdistää hiuksen
keratiinin rakennusaineita toisiinsa, suojaten hiuksen
pintakerrosta ja joustavuutta.
System Professionalin uusi LipidCode™ Complex
on teknologia, joka palauttaa hiusten luonnollisen
lipiditasapainon ja suojaa hiuksen keratiinia. Se saa
hiukset tuntumaan uudestisyntyneiltä, kuin palanneilta
neitseelliseen tilaan: näkyvästi terveemmiltä ja
elinvoimaisemmilta.
Diagnosoimalla asiakkaan henkilökohtaisen
energiaprofiilin
– prosessi, jota kutsumme nimellä LipidCode™
Mapping – voit suositella asiakkaalle äärimmäisen
pitkälle personoitua, koodattua hoitojärjestelmää,
joka maksimoi hiusten energian: 174 miljoonasta
mahdollisesta yhdistelmästä yksi edustaa asiakkaan
henkilökohtaista ratkaisua. Tätä räätälöityä
hoitojärjestelmää kutsutaan nimellä LipidCode™.
System Professional -yhteistyökumppanina olette
osa kampaamojen ketjua, joka vie hiustenhoidon
uudelle tasolle personoitujen kauneuskäsittelyjen
avulla, tavoitteena antaa asiakkaalle ylellinen
kampaamokokemus.

Lipidit ovat välttämättömiä
ELIMISTÖLLE, IHOLLE JA
HIUKSILLE.

UUDISTUNEILLA
LIPIDEILLÄ

Lipids

•

Lipids

Keratin

HIUKSEN UUDISTUMINEN YTIMESTÄÄN SAAKKA.
HIUKSILLE, JOTKA TUNTUVAT PAREMMILTA
JA JOISSA ON ENEMMÄN KIILTOA.

•

System Professional on kehittänyt ainutlaatuisen
LipidCode™ -Complex -teknologian. Se koostuu luontaisesti
hiuksissa esiintyvistä lipideistä, jotka tunkeutuvat hiuksen
sisään ja uudistavat sitä ytimestään saakka. Ne uudistavat
hiuksen luontaisia lipidejä ja sitovat kutikulat yhteen.

Keratin

•

Lipidien kadotessa (harjatessa, muotoiltaessa,
pestäessä...) hiuksista tulee herkempiä,
heikompia, elottomampia ja karkeampia.

System Professionalin tutkijat ovat kehittäneet hiuksen
luonnollisen lipidikerroksen korjaamiseksi patentoidun
LipidCode™-teknologian. Koko System Professionals -sarja
perustuu huolellisesti tasapainotettuun koostumukseen
joka varmistaa, että hiuskonsultin suosittelema
hoitojärjestelmä muuttaa jokaisen yksittäisen hiuksen.

•

Hiuksen pinnalla ne muodostavat suojakerroksen
ulkoista ympäristöä vastaan. Lisäksi ne pitävät yllä
hiuksen rakennetta ja ehkäisevät keratiinin katoamista.
(Kuvittele, että lipidit ovat kuin joustavaa sementtiä,
joka pitää hiuksen keratiinipalasia kiinni toisissaan.)

Lipidejä
tunkeutumassa
HIUKSEN SISÄÄN

Luonnollinen
LIPIDIKATO

Jokainen hoitotuote sisältää LipidCode™ -Complex
-teknologiamme sekä histidiiniä (molekyyli, joka
voi suojata hiusta poistamalla kuparia ja tehostaa
hiussäikeiden suojaa) tai B3 -vitamiiniamidia
hiuspohjan rauhoittamiseen ja kosteuttamiseen.
Tämä tarkoittaa hiusten välitöntä ja kestävää
kiiltoa, katkeamattomuutta ja pehmeää tuntua.

Innovaatio
LIPIDCODETM -KOMPLEKSI

TULOS
HIUKSISSA:

TULOS
HIUKSISSA:

Hiusten
LIPIDIT OVAT
UUSIUTUNEET

Hiuksista ON
HÄVINNYT
LIPIDEJÄ

1.

Lipidiseos, joka
UUDISTA HIUSTA
YTIMESTÄÄN SAAKKA

LIPIDCODE
COMPLEX

2.

Yhdessä VAIKUTTAVIEN
AINESOSIEN KANSSA, joiden
hyödyt kohdistuvat hiuksiin ja
hiuspohjaan

3.

Sisältävät TEHOAINEITA
Valikoituja alaryhmäkohtaisia
ainesosia

Kofeiini

Mehiläisvaha

Bambu-uute

Elvyttää hiuspohjan verenkiertoa
KAIKKI LIPIDCODE™-TUOTTEET

LINJA: COLOR SAVE
Suojaa tehokkaasti värin haalistumiselta

LINJA: VOLUMIZE
Kevyt suojaava kalvo

B3-vitamiiniamidi

Jojoba, argaani- ja manteliöljy

Açai-kantasolu-uute

Rauhoittaa ja kosteuttaa hiuspohjaa.
LIPIDCODE™-HIUSPOHJATUOTTEET

LINJA: LUXEOIL
Ravitsee & kosteuttaa

LINJA: INESSENCE
Auttaa suojaamaan hiuspohjaa
vapailta radikaaleilta

TM

Glyseryylimono-oleaatti &
öljyhappo
•H
 iusten luontaiset
lipidit, jotka tunkeutuvat
syvälle hiuksen sisään
• Suojaa keratiinikadolta
• K iiltävämmät1, paremmalta
tuntuvat 2 ja jopa 10 kertaa
vahvemmat hiukset 3.

Histidiini
Auttaa poistamaan kuparikertymiä
& korjaamaan hiuksia.
LIPIDCODE™-HIUSTUOTTEET

Avokadoöljy
LINJA: SOLAR & SMOOTHEN
Suojaa kuivumiselta

*1. hoito-ohjelman mukainen käyttö vs. hoitoaineeton shampoo. 2. shampoon+naamion käyttö 5 kertaa vs. hoitoaineeton shampoo. 3. System Professional LipidCodeTM -shampoo vs. hoitoaineeton shampoo.

Sävy

TUOKSU
Jokaiseen hoitolinjaan
kuuluu kuhunkin etuun
sidottu tuoksun sävy,
joka korostaa tuotteen
suorituskykyä ja sen
luomaa kokemusta.

Tunnusomainen
pohjatuoksu

Balance

Purify

Color Save

Inessence

Man

Kutsuu rauhoittumaan. Herkkä
kukkaistuoksu, jossa mukana
orvokkia ja iiriksenjuurta.

Hellivää, aromikasta
mintulehtien ja eukalyptuksen
raikkautta.

Virkistä aistejasi punaisten
marjojen ja jännittävien
mausteiden värikkäällä
yhdistelmällä.

Mangon kukkien raikas tuoksu,
johon yhdistyy hunajaa ja hiven
luonnon inkivääriä.

Itämaisen maskuliininen
fougere-tuoksu, johon yhdistyy
lämmin ja selkeästi erottuva
ambran vivahde.

Repair

Hydrate

Volumize

Smoothen

Solar

Luxeoil

Hienovaraiset persikan ja
ruusun tuoksut hellivät aisteja.

Sitruksen ja puun tuoksut
yhdistettynä maanläheisiin
pohjasävyihin raikastavat ja
palauttavat.

Viileät tuoksut yhdessä
metsäisten ja ambran tuoksujen
kanssa antavat virkistävän
vaikutuksen.

Samettisen hemmottelevat
kukkaistuoksut, joissa
häivähdys ylellistä kuusamaa.

Virkistävä tuoreiden kukkaissävyjen yhdistelmä, joka tuo
mieleen kesän.

Ylellisen houkutteleva tuoksu,
jossa on lämpimän mausteisia
ja vietteleviä vivahteita.

Kun mahdollisia
tuoteyhdistelmiä on yli
174 miljoonaa, voit luoda
jokaiselle asiakkaallesi
täysin persoonallisen
tuoksumaailman.

Kaikissa system professional -tuotteissa
on sama pohjatuoksu. Tuoksu, johon
yhdistyy maanläheisiä ja kevyitä
kukkaistuoksuja, jotka tuntuvat
sekä runsailta että hoitavilta.
Jokaiseen hoitolinjaan kuuluu kuhunkin
etuun sidottu tuoksun sävy, joka
korostaa tuotteen suorituskykyä
ja sen luomaa kokemusta.
Yhtenäisen perustuoksun ansiosta eri
linjojen tuotteita voidaan yhdistää
samaan hiustenhoitorutiiniin. Tuloksena
ainutlaatuinen, mieleenpainuva ja
ylellinen aisteja hemmotteleva kokemus.

Latvatuoksut

Sydäntuoksu

Pohjatuoksu

Bergamotti
Persikka

Ruusu
Freesia
Jasmiini

Vanilja
Santelipuu
Myski

The System Professional
HOITORUTIINI
Asiakkaasi matka terveempiin ja kauniimpiin hiuksiin
alkaa henkilökohtaisen lipidiprofiilin määrityksestä.
Lipidien määrä vaihtelee yksilöllisesti endogeenisten
tekijöiden, kuten perimän perusteella. Kuitenkin myös
eksogeenisillä tekijöillä, kuten iällä ja hiustenhoitotavalla
(värjäykset, permanentit, föönaus, suoristus jne) on
merkitystä. Tutkijamme ovat havainneet, että lipidien
määrällä on suuri vaikutus hiusten ulkonäköön ja tuntuun.
Jokainen hoito alkaa diagnoosilla, jossa määritellään
asiakkaan lipidiprofiili neljän pilarimme mukaisesti: Derma,
Fibra, Forma ja Extra (lisätiedot seuraavalla sivulla). Sen
jälkeen räätälöidään yksilöllinen hoitojärjestelmä, joka
sopii ainutlaatuisesti asiakkaan tarpeisiin yhdistämällä
tuotteita laajoista hoitotuotelinjoistamme.
Suorituskykyyn, kokemukseen ja räätälöityyn hoitoon
liittyvien periaatteiden ohjaamana haluamme tarjota
hiustenhoidon asiantuntemusta, jonka avulla voit
toteuttaa asiakkaidesi omia kauneusihanteita

Suorituskykyä
Transformatiivinen hiustenhoito
alkaa huippuluokan suorituskyvystä.
Havaitsimme, että hiusten luontaiset
lipidit voivat uudistaa hiusta
ytimestään saakka ja valjastimme
ne patentoituun teknologiaamme.
Ainutlaatuinen LipidCode™ Complex
-teknologia uudistaa hiusta
ytimestään saakka ja jättää sen
uudistuneen ja terveen tuntuiseksi.

4 PILARIA
Fibra
COLOR SAVE, REPAIR,
LUXEOIL, SOLAR

Derma

Tuotteet, jotka korjaavat
hiuskuitua ja suojaavat
hiuksia ulkoisilta
rasituksilta.

BALANCE,
PURIFY

Kokemus
Parempi kokemus syntyy
yksityiskohdista. Tuotteidemme
rakenne on ylellinen ja tuoksultaan
hienovarainen. Niiden ansiosta
hiusten hoitaminen muuttuu
aistikokemukseksi: Hiuksen tuntuvat
uudistuneilta ja asiakkaat tuntevat
olevansa hemmoteltuja.

Räätälöity hoito
Jokainen järjestelmään kuuluva hoito on
ainutlaatuinen, mutta ne alkavat kaikki
perusteellisella LipidCode™-kartoituksella.
Koska hoitoyhdistelmien määrä on loputon,
asiakkaalle parhaiten sopivan ratkaisun
löytäminen edellyttää järjestelmällistä
lähestymistapaa. Transformatiiviset hoidot
ulottuvat Essential-perushoidoista uudistaviin
Regenerate-hoitoihin ja antavat ylellisen
hoitokokemuksen.

Tuotteet, jotka on
suunniteltu terveen
hiuspohjan aikaansaamiseksi.

Forma
HYDRATE, INESSENCE,
VOLUMIZE, SMOOTHEN

Extra
TEHOTUOTTEET KOTI-JA
KAMPAAMOKÄYTTÖÖN

Ainutlaatuiset koostumukset
ja ikoniset tuotteet hiusten
transformaatioon ja ammattimaisten
kampaamopalveluiden tarjoamiseen.

Tuotteet, jotka tukevat hiusten
luonnollista kosteutta, rakennetta
ja muotoa. Nämä tuotteet antavat kaikille
hiustyypeille ihanteellista energiaa.

INTENSE

EXTRA

MAN

Lisätehon antavat erikoistuotteet.

Hoito-ja muotoilutuotteet miehille.

B

P

C

R

L

SOL

H

I

V

S

BALANCE
Herkkä hiuspohja

PURIFY
Hilseilevälle hiuspohjalle

COLOR SAVE
Värjätyille hiuksille

REPAIR
Rakennevaurioituneille hiuksille

LUXEOIL
Hiuksia ravitsemaan

SOLAR
Aurinkosuojatuotteet

HYDRATE
Normaalista kuiville
hiuksille

INESSENCE
Kaikille hiustyypeille

VOLUMIZE
Hennoille hiuksille

SMOOTHEN
Kiharille ja karheille
hiuksille

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Keratin Protect
Shampoo

Hair & Body
Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Silver Shampoo

X1 D

Triple Shampoo

M1

B1

P1

C1

R1

L1

SOL1

H1

I1

V1

S1

Deep Cleanser

X1 S

Energy Shampoo

M1 E

Hydro Repair
Conditioner

Conditioner

Conditioner

Conditioner

Elastic Force

Hair & Beard Conditioner

SOL2

H2

I2

S2

X2 E

M2

Conditioner

Conditioner

Keratin
Conditioning
Cream

C2

R2

L2

Mask

Mask

Mask

Mask

Keratin Restore
Mask

Mask

Mask

Mask

Mask

B3

P3

C3

R3

L3

H3

I3

V3

S3

LuxeOil
Emulsion L4 E

Energy

MOLECULAR

4

INFUSE

+

Serum

Shampeeling

Emulsion

B4

P4

R4

Reconstructive
Elixir L4

B5

P5

FINISH

5

Lotion

C R E AT E

6

BB61
Blue Shaper

X4P

Emulsion

ColorLock Emulsion

X4C

Hair & Beard Oil

SOL4

H4

V4

Liquid Hair

X4L

M4

Infusion

Infusion

Infusion

Infusion

R+

H+

V+

S+

C5 B
Lotion

PermLock Emulsion
Emulsion

Infusion

Fluid
C5 F

Perfect Hair
R5

Keratin Boost
Essence L5 K

Sealing Cream
SOL5

Cream Elixir
L5 C

Helio Spray
SOL5 H

2 I M M E D I AT E

4 MOLECULAR

+

Quenching
Mist

Mist

Aerolifter

Alpha Energy

H5

I5

V5

X5A

CC – CREATIVE CARE

DD – DYNAMIC DEFINITION

MAN

Muotoilu + hoito

Hoitaa enemmän kuin muotoilee

Muotoilee enemmän kuin hoitaa

Styling

BB63
Aerohold

BB64
Curl Definer

BB65
Instant Reset

CC61
Instant Energy

CC62
Soft Touch

CC63
Perfect Ends

CC64
Chrono Control

DD61
Energy Control

DD63
Unlimited Structure

INFUSE

5 SEAL

BB – BEAUTIFUL BASE

BB62
Amplifying Foam

1 CLEANSE

3 INTENSE

Sun Oil

C+

Bi-Phase Conditioner

SEAL

M
MAN
Miehille

Shampoo

2

3

X
EXTRA
Korkeatasoiset erikoistuotteet

CLEANSE

FORMA
Hoitotuotteet hiuksen luontaiselle rakenteelle.

TRANSFORM

TRANSFORM

I M M E D I AT E

1

FIBRA
Hoitotuotteet hiuksen muuttuneelle rakenteelle.

M61
Texturizing Spray

M62
Wax Pomade

M63
Matte Cream

FINISH

CLEANSE

CLEANSE

DERMA
Hoitotuotteet hiuspohjalle.

M64
M65
Sculpting Paste Maximum Gel

6 C R E AT E

DERMA

Dermacalm
AINESOSAT

Balance

System Professional Balance -tuotelinjan sisältämä
ainutlaatuinen Dermacalm yhdistelmä rentouttaa hiuspohjaa
ja auttaa vahvistamaan sen omaa suojamuuria.

Näin hiuspohja pystyy suojautumaan ärsytykseltä.
Tulehduksia ehkäisevät ja kosteuttavat ainesosat vaikuttavat
erityisesti marraskeden sisällä.

BALANCE
Hoitaa ja rauhoittaa
hiuspohjaa.

PA N T E N O L I

B E TA I I N I

VA L K O PA J U N K U O R I U U T E

ORVASKEDEN

TULEHDUSTA

RAUHOITTAA

KOSTEUTUS

EHKÄISEVÄ VAIKUTUS

HIUSPOHJAA JA
LIEVITTÄÄ ÄRSYTYSTÄ

SYSTEM PROFESSIONAL BALANCE -TUOTTEIDEN OMINAISUUDET

B1

B3

B4

B5

TULOS
Terve, vastustuskykyinen ja kosteutettu hiuspohja.

 iedot koostumukset
M
A uttavat ylläpitämään ihoa suojaavaa happovaippaa
E ivät sisällä väriaineita
K ehitetty yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
S iedettävyys ja tehokkuus testattu herkällä iholla.
Shampoo on iholle pH-neutraali

BALANCE SHAMPOO
HOITAA HIUSPOHJAA HELLÄVARAISESTI

BALANCE MASK
INTENSIIVISESTI HIUSPOHJAA RAVITSEVA

BAL ANCE LOTION
KOSTEUTTAA VÄLITTÖMÄSTI HIUSPOHJAA

B1

B3

B5

KOHDERYHMÄ
Asiakkaat, joilla on herkkä hiuspohja, joka kaipaa hellävaraista, päivittäistä pesua.
TUOTE
Pesee hiuspohjan hellävaraisesti iholle sopivan pH-arvon ansiosta. Hellävarainen
pinta-aktiivinen koostumus ja rauhoittavat ainesosat kosteuttavat hiuksia ja
hiuspohjaa kuivattamatta niitä.
KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin. Tee Shampoo Relax Massage
-hieronta ja huuhdo huolellisesti.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on erittäin herkkä, kuiva tai ärsyyntynyt hiuspohja, joka kaipaa
intensiivistä, pitkäkestoista tehohoitoa.
TUOTE
Intensiivinen, kerran viikossa käytettävä tehohoito, joka syväkosteuttaa
hiuspohjaa lievittäen epämukavaa tunnetta rauhoittavan Dermacalm yhdistelmä
-yhdistelmän ansiosta. Se vahvistaa ihon omaa suojakerrosta samalla, kun
aktiiviset hoitavat ainesosat tekevät hiuksista pehmeän tuntuiset.
KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional -shampoolla, levitä 25 g naamiota
hiuspohjaan siveltimen avulla. Hiero hellävaroen haluttua System Professional
-hierontatekniikkaa käyttäen ja anna vaikuttaa 5 minuuttia. Climazon tai HairSpa
voivat tehostaa hoitavaa vaikutusta ja parantaa asiakasmukavuutta. Infusionia
käyttäessäsi tee sekoitus ja levitä hiuspohjaan ja hiuksiin.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on herkkä tai kuiva ja ärsyyntynyt hiuspohja tai punoittava ja kiristävä hiuspohja.
TUOTE
Rauhoittaa välittömästi hiuspohjaa ja vähentää kuivuuden ja kireyden tunnetta. Erittäin tiivistetyssä muodossa
oleva Dermacalm yhdistelmä vahvistaa ihon kosteussuojaa ja kosteuttaa kuivaa hiuspohjaa. Se tasapainottaa
ihon hydrolipidiprofiilia, mikä lisää herkän hiuspohjan vastustuskykyä. Hajuton koostumus.
KÄYTTÖ
Käytä shampoopesun jälkeen. Levitä pyyhekuivaan tai kuivaan hiuspohjaan. Hiero hellävaraisesti.
Älä huuhtele. Voidaan käyttää shampoopesujen välillä ärsytyksen lievittämiseksi, mielellään ennen
nukkumaanmenoa. Tiivistetystä koostumuksesta johtuen käytä säästeliäästi hentoihin hiuksiin, jotta tyvi ei jää
raskaaksi.
ASIANTUNTIJAN VINKKI
Suojaa hellävaraisesti hiuspohjaa värikäsittelyn aikana ja vähentää herkkyyttä. Älä pese hiuksia ennen värjäystä. Levitä osio osiolta ja hiero hellävaraisesti hiuspohjaan. Föönaa hiukset täysin kuivaksi ennen värin
levitystä.

DERMA

Purify
BALANCE ENERGY SERUM
VAHVISTAA HIUKSIA JA
ENERGISOI HIUSPOHJAA

B4

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on ohenevat hiukset tai hiustenlähtöä.
TUOTE
Kliinisesti todistettu ja patentoitu koostumus vahvistaa hiuksia
ja energisoi hiuspohjaa. Tekee hennoista hiuksista vahvemmat
kolme kertaa viikossa käytettynä. Seerumin erityinen
kofeiinia, biotiinia, lauriinihappoa ja vitamiineja sisältävät
energisoivat ainesosat lisää ravinteiden kulkeutumista hiuksiin
ja vahvistaa hentoja hiuksia. Sisältää LipidCode™ Complexia,
joka lisää hiusten elinvoimaa ja antaa hiuspohjalle energiaa.

PURIFY

KÄYTTÖ
Pese hiukset. Levitä 1 pipetillinen osio kerrallaan hiuspohjaan ja hiero peukalolla
hiuspohjaan. Kun tuote on levittynyt tasaisesti, anna hiuspohjalle virkistävä
Energy Massage -hieronta. Se tehostaa verenkiertoa ja aktivoi ainesosia, jolloin ne
imeytyvät hiuspohjaan tehokkaammin. Älä huuhtele.
Kotikäytössä:
Käytä kolme kertaa viikossa. Jos hiuksia lähtee voimakkaasti,
käytä päivittäin. Parhaan tuloksen saamiseksi valmistele hiuspohja käyttämällä
Balance-shampoota.

Syväpuhdistaa ja
vähentää hilsettä.

P1

P3

P4

P5

Dermapure
AINESOSAT
System Professional Purify Line taistelee
hilsettä vastaan tehokkaasti ja pitkäkestoisesti.
Laajavaikutteisuutensa ansiosta se torjuu

kaikkia tunnettuja hilseen syitä tehokkaammin
kuin yksittäiset hilseen torjuntaan tarkoitetut
ainesosat.

SINKKIPYRITIONI

TA I K A PÄ H K I N Ä U U T E

PITKÄKESTOINEN

VÄHENTÄÄ TULEHDUKSIA

RAUHOITTAA HIUSPOHJAA JA

HILSEEN HILLINTÄ

JA KIRISTÄVÄÄ TUNNETTA

VÄHENTÄÄ IHOÄRSYTYSTÄ

TULOS
Terve hiuspohja ja luotettava hilseenhallinta.

* Complex sisälty y kaikkiin muihin tuotteisiin, paitsi Purif y Lotion -tuotteeseen

ALL ANTOIINI

SYSTEM PROFESSIONAL PURIFY -TUOTTEIDEN OMINAISUUDET
 rittäin miedot, pH-neutraalit koostumukset
E
K ehitetty yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
Y hteensopivuus ihon kanssa testattu dermatologisesti

PURIFY SHAMPOO
PUHDISTAA HILSEEN JA SUOJAA

PURIFY MASK
INTENSIIVINEN SUOJA HILSETTÄ VASTAAN

PURIFY SHAMPEELING
POISTAA INTENSIIVISESTI HILSETTÄ

PURIF Y LOTION
24 TUNNIN SUOJA HILSETTÄ VASTAAN

P1

P3

P4

P5

KOHDERYHMÄ
Tavanomaiseen tai voimakkaaseen hilseilyyn ja rasvaisuuteen taipuvaiselle
hiuspohjalle.
TUOTE
Säännöllisesti käytettynä shampoo poistaa hilseen hellävaraisesti mutta
tehokkaasti. Erittäin tehokas Dermapure yhdistelmä poistaa hilsettä aiheuttavan
mikro-organismin. Mieto koostumus puhdistaa hiuspohjan ja poistaa tehokkaasti
talia luoden olosuhteet terveelle ja tasapainoiselle hiuspohjalle.
KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin. Tee Shampoo Relax Massage
-hieronta ja huuhdo huolellisesti.

KOHDERYHMÄ
Runsaasti hilseilevä hiuspohja ja hoidon tarpeessa olevat hiukset.
TUOTE
Te h o k a s v i i ko i t t a i n k äy te t t äv ä te h o h o i to , j o n k a s i s ä l t ä m ä D e r m a p u r e
y h d i s te l m ä e h k ä i s e e h i l s e t t ä te h o k k a a s t i . N a a m i o n h i u k s i a h o i t av a t
o m i n a i s u u d e t te kev ä t h i u k s i s t a p e h m e ä n t u n t u i s e t . S a a t p a r h a a n t u l o k s e n
k äy t t ä m ä l l ä y h d e s s ä P u r i f y S h a m p o o n k a n s s a . Tu o t te i d e n y h te i s k äy t tö
e h k ä i s e e h i l s e t t ä p i t k ä ke s to i s e s t i s ä ä n n ö l l i s e s t i k äy te t t y n ä . S i s ä l t ä ä
L i p i d C o d e™ C o m p l e x -te k n o l o g i a n , j o k a a n t a a h i u k s i l l e e l i nvo i m a a j a
hiuspohjalle energiaa.
KÄYTTÖ
Ku n o l e t p e s s y t h i u k s e t Sy s te m P r o f e s s i o n a l - s h a m p o o l l a , l ev i t ä 2 5 g
n a a m i o t a h i u s p o h j a a n s i ve l t i m e n av u l l a . H i e r o h e l l äv a r o e n h a l u t t u a Sy s te m
P r o f e s s i o n a l - h i e r o n t a te k n i i k k a a k äy t t ä e n j a a n n a v a i k u t t a a 5 m i n u u t i n
a j a n . C l i m a zo n t a i H a i r S p a vo i v a t te h o s t a a h o i t av a a v a i k u t u s t a j a p a r a n t a a
a s i a k a s m u k av u u t t a . J o s k äy t ä t n a a m i o t a y h d e s s ä I n f u s i o n i n k a n s s a , s e ko i t a
t u o t te e t ke s ke n ä ä n j a l ev i t ä h i u k s i i n j a h i u s p o h j a a n .
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on vaikeaa, itsepintaista ja vaikeasti
poistettavaa hilsettä tai hyvin rasvoittuva ja ärtynyt hiuspohja.
TUOTE
Dermapure yhdistelmän sisältävä koostumus muokkaa hiuspohjan olosuhteita
suojaten hiuspohjaa hilseeltä pitkäkestoisesti, kun tuotetta käytetään
säännöllisesti.
KÄYTTÖ
Shampeeling-hoitoa käytetään kuuriluontoisesti. Käytä shampoon sijaan
vähintään 3 kertaa viikossa yhteensä 4
viikon ajan. Jatka kuurin jälkeen Purify-shampoon käyttöä.
KAMPAAMOKÄSITTELY
Kostuta hiukset ja lisää suoraan hiuspohjaan levityspullon kärjen avulla
ristikkäisin osioin. Hiero hiuspohjaan käyttäen System Professional
-hierontatekniikkaa. Anna vaikuttaa 2 minuutin ajan, vaahdota ja huuhtele
huolellisesti.

KOHDERYHMÄ
Hilseilevälle hiuspohjalle.
TUOTE
Erittäin tehokas hiuksiin jätettävä tehohoito, joka ehkäisee hilseen muodostumista
24 tunnin ajan. Hiuksiin jätettävä koostumus pääsee vaikuttamaan optimaalisesti
hiuspohjassa ja vähentää Malassezia globosa -sienen esiintymistä. Parhaan
tuloksen saamiseksi käytä yhdessä Purify-shampoon kanssa.
A K T I I V I S E T A I N E S O S AT
1. Hinokitioli on luonnollinen, aktiivinen japaninsypressistä saatava mikrobiosidi,
joka vähentää hiuspohjan mikro-organismeja.
2. Octopirox on yksi tutkituista ainesosistamme, jolla on tehokas hilsettä torjuva
vaikutus.
KÄYTTÖ
Käytä shampoopesun jälkeen. Levitä suoraan hiuspohjaan, kuiviin tai pyyhekuiviin hiuksiin, viiteen etuosasta takaosaan jaettuun osioon. Kata koko hiuspohja
hoitonesteellä. Hiero varovasti. Älä huuhtele.

FIBRA

Fibrachrome
AINESOSAT

Color save

F i b r a c h r o m e y h d i s te l m ä y l l ä p i t ä ä
h i u s v ä r i n h o h t av u u t t a j a s u o j a a h i u k s e n
s u o m u ke r r o s t a y l i vo i m a i s e l l a t av a l l a .

Y h d i s te e n v a i k u t u s p e r u s t u u n e l j ä ä n
te h o k k a a s e e n a i n e s o s a a n , j o t k a
s u o j a av a t h i u s te n v ä r i ä j a ke r a t i i n e j a :

C O L O R S AV E
Korjaa ja korostaa
värjättyjen hiusten
kauneutta ja pitää värin loistavana pitkään.

C1

C2

C3

C+

C5 F

C5 B

Q U AT E R N I U M
J A M E H I L Ä I S VA H A

U V- S U O J A

TORJUVAT TEHOKKAASTI

SUOJAA UV-VALON

SUOJAA VAPAILTA

SUOJAA KERATIINIA

VÄRIN HAALISTUMISTA

AIHEUTTAMILTA

RADIKAALEILTA JA VÄRIN

VÄHENTÄMÄLLÄ KUPARIN

VAURIOILTA

HAALISTUMISELTA

MÄÄRÄÄ

OLIIVINLEHTIUUTE

T U LO S
P i d e m p ä ä n h o h t av a n a py s y v ä v ä r i
j a e r i n o m a i n e n h i u s te n r a ke n n e .

EDDS JA HISTIDIINI

C O L O R S AV E S H A M P O O
VÄRIN HOHTOA SUOJAAVA SHAMPOO

C1

C O L O R S AV E C O N D I T I O N E R
VÄRIN HOHTOA SUOJAAVA HOITOVOIDE

C2

C O L O R S AV E M A S K
INTENSIIVINEN VÄRINSUOJA

C O L O R S AV E I N F U S I O N
HAALISTUMISTA EHKÄISEVÄ INFUSION

C3

C+

TULOS
Väriä suojaava puhdistus.

TULOS
Helpompi kammattavuus, pehmeys ja värinsuoja.

TULOS
Pidempään säilyvä väri, pehmeys ja hallittavuus.

TULOS
Lisäsuojaa värille

KOHDERYHMÄ
Värjätyille hiuksille.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, jotka haluavat suojata värjättyjä hiuksiaan ja pitää ne sileinä. Sopii
kaikenlaisille värjätyille hiuksille.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joiden värjätyt hiukset ovat lisähoidon tarpeessa. Sopii kaikenlaisille
värjätyille, raidoitetuille ja vaalennetuille hiuksille. Naamio on ihanteellinen
viikoittainen hoito asiakkaille, jotka haluavat huolehtia värjätyistä hiuksistaan.

KOHDERYHMÄ
Voidaan lisätä mihin tahansa System Maskiin tai Emulsion-hoitovaahtoon
värisuojan vahvistamiseksi.

TUOTE
Shampoo pitää värin hohtavana pidempään ja suojaa hiusten keratiinirakennetta
vähentämällä vesijohtoveden sisältämien vapaiden radikaalien määrää. Ehkäisee värin
haalistumista ja muuttumista ja auttaa ylläpitämään väritulosta pidempään.
KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin. Käytä Shampoo Relax Massage
-hierontatekniikkaa ja huuhtele huolellisesti.

TUOTE
Päivittäin käytettävä pikahoitoaine silottaa ja hoitaa hiuskuitua. Fibrachrome
y h d i s te l m ä suojaa aktiivisesti hiusväriä ja pitää sen kirkkaana. Päivittäinen
käyttö ehkäisee värin haalistumista ja sävyjen muutosta sekä pitää värin
raikkaana.
KÄYTTÖ
Pese hiukset sopivalla System Professional Shampoolla ja levitä sen jälkeen
1–2 annosta hoitoainetta pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa hiukset ja anna
vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Lisää haluamasi
viimeistelytuote ja muotoile tavalliseen tapaan.

TUOTE
Naamio ravitsee intensiivisesti värjättyjä hiuksia ja suojaa hiuskuitua vaurioilta.
Vaikuttava yhdiste vähentää värin haalistumista ja sävyjen muutosta sekä pitää värin
raikkaana pitkään. Sisältää LipidCode™ Complex -teknologian, joka pitää hiukset
elinvoimaisina ja antaa hiuspohjalle energiaa.
KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional Shampoolla, ota 25 g naamiota ja levitä
se siveltimellä suoraan pyyhekuiviin hiuksiin hiuspohjaa välttäen. Hiero hellävaraisesti
käyttäen System Professional -hierontatekniikkaa ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan.
Voit käyttää Climazon- tai HairSpa-lämpösäätelijää voimistamaan hoitavaa vaikutusta
ja tekemään käsittelystä miellyttävämpää. Jos käytät naamiota yhdessä Infusionin
kanssa, sekoita tuotteet keskenään ja levitä hiuksiin. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

TUOTE
Väriä suojaava Infusion voidaan lisätä mihin tahansa System Professional Maskiin, ja
se sopii käytettäväksi yhdessä Emulsioiden kanssa lisäämään hiusten hohtoa ja kiiltoa.
Fibrachrome y h d i s te l m ä estää aktiivisesti värin haalistumista ja sävyjen muutosta ja
auttaa pitämään värin kauniina.
KÄYTTÖ
A) Sekoita Maskin kanssa: 1 Infusion + 25 g Maskia. Sekoita siveltimen avulla ja
levitä hiuksiin käyttäen System Professional -levitystekniikkaa.
B) Kerrostus Emulsionin kanssa: Levitä pipetin avulla pituuksiin ja latvoihin, välttäen
hiuspohjaa. Levitä tasaisesti ja kampaa hiukset. Levitä sen jälkeen haluttu Emulsion.
Hiero ja anna vaikuttaa 5 minuuttia. Climazon tai HairSpa voimistaa hoitavaa
vaikutusta. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Viimeistele hiukset totuttuun tapaan.
Käytä hentoihin hiuksiin vain 1/2 Infusion.

CO LO R S AV E B I - P H A S E CO N D I T I O N E R
S U OJA A K E R AT I I N I A JA VÄ R I Ä

CO LO R S AV E F L U I D
VÄ R I N H O H D O N KO R O S TA JA

C5 B

C5 F

TULOS
Välitön kammattavuus ja värinsuoja.

TULOS
Lisää hiusten hehkuvuutta ja pehmeyttä.

KOHDERYHMÄ
Värjätyille hiuksille. Sopii erityisesti käytettäväksi Color Lock -tehohoidon kanssa.

KOHDERYHMÄ
Värjätyille hiuksille.

TUOTE
Fibrachrome -yhdistelmän sisältävä, kevyt, kaksiosainen, hiuksiin jätettävä suihke
suojaa aktiivisesti kaikenlaisia värjättyjä hiuksia. Maitomainen osa auttaa ehkäisemään
värin haalistumista ja muuttumista sekä pitämään värin kauniina. Kirkas osa suojaa
hiuksen proteiinirakennetta kapseloimalla vapaita radikaaleja. Se peittää hiuskuidun
tehden hiuksista helpommin kammattavat ja viimeistelee täydellisesti jokaisen
värjätyille hiuksille tarkoitetun hoidon.

TUOTE
Viimeistelytuotteena käytettävä värinhoitoneste suojaa väriä tehden hiuksista
kauniin kiiltävät ja hehkuvat. Voidemainen koostumus imeytyy sulavasti hiuksiin
ja tekee niistä helpommin kammattavat ja pehmeän tuntuiset. Edistynyt
Fibrachrome yhdistelmä pidentää aktiivisesti värin kestoa ja raikkautta.

KÄYTTÖ
Ravista hyvin, jotta kaksiosainen koostumus sekoittuu.
Suihkuta shampoopesun tai hoitokäsittelyn jälkeen 6–8 pumppausta tasaisesti
pyyhekuiviin hiuksiin. Älä huuhtele. Kampaa ja muotoile tavalliseen tapaan.

KÄYTTÖ
Levitä 6–8 pumppausta pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa hiukset, älä huuhtele. Kuivaa hiukset totutulla tavalla. Käytä viimeisenä vaiheena Color Lock -tehohoidon
jälkeen.

FIBRA

Fibrabuild
AINESOSAT

Repair
Fibrabuild yhdistelmä parantaa hiusten
vastustuskykyä ja kammattavuutta.
Se korjaa, ravitsee ja tarjoaa hiuksille

välitöntä, pitkäkestoista suojaa.
Fibrabuild koostuu aktiivisten ainesosien molekyyleistä,
jotka tehoavat hiuksiin valikoidusti ja tehokkaasti:

R E PA I R
H Y D R O LY S O I T U K E R AT I I N I

OPTIMOIDUT
Q U AT E R N I U M -Y H D I S T E E T

AMINOHAPOT

KORJAA HIUKSEN SISÄISTÄ

TÄYTTÄVÄT VAURIOITUNEITA

RAVITSEE JA SUOJAA

RAKENNETTA

ALUEITA JA SILOTTAVAT

Korjaa vaurioitunutta
ja haurasta hiuskuitua.

PINTAA

TULOS
Pehmeät, vastustuskykyiset ja elinvoimaiset
hiukset, jotka on helppo selvittää.
Hiukset saavat liikkuvuutta ja kiiltoa.

R1

R2

R3

R4

R+

R5

R E PA I R S H A M P O O
VAHVISTAVA PUHDISTUS

R E PA I R C O N D I T I O N E R
30 SEKUNNIN KORJAAVA HOITOVOIDE

R E PA I R M A S K
SYVÄKORJAAVA TEHOHOITO

R E PA I R E M U L S I O N
RAKENNETTA VAHVISTAVA EMULSIO

R1

R2

R3

R4

TULOS
Ravitsee ja tekee hiukset pesun jälkeen helpommin kammattaviksi.

TULOS
Lisääntynyt kammattavuus ja pehmeä tunne.

TULOS
Pehmeät, helposti kammattavat hiukset. Näkyvästi terveemmät hiukset.

TULOS
Ravitsee hiuksia ja tekee niistä helpommin kammattavat.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on erittäin vaurioituneet, hauraat ja herkistyneet hiukset.
Sopii vaalennetuille ja kemiallisesti käsitellyille hiuksille, myös päivittäiseen
puhdistukseen.

KOHDERYHMÄ
Vaurioituneille, heikoille ja hauraille hiuksille, jotka on vaikea kammata märkänä.
Asiakkaille, jotka kaipaavat nopeaa, tehokasta hoitoa.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on erittäin vaurioituneet, hauraat ja herkistyneet hiukset, joiden rakenne
on keskikarkeasta karkeaan. Sopii vaalennetuille ja kemiallisesti käsitellyille hiuksille.
Maski on ihanteellinen tehohoito asiakkaille, jotka haluavat pitää huolta hiuksistaan.

KOHDERYHMÄ
Kampaamokäsittely vaurioituneille tai heikoille hiuksille.

TUOTE
Repair Shampoo on ihanteellinen tuote herkistyneille ja vaurioituneille hiuksille.
Se puhdistaa hiukset hellävaraisesti kunnioittaen vaurioituneiden hiusten herkkää
tilaa ja jättäen hiusten pinnan sileäksi, jolloin hiukset on helpompi kammata ilman
repimistä. Ihanteellinen käytettäväksi ennen mitä tahansa System Treatment –
hoitokäsittelyä.
KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin. Käytä Shampoo Relax Massage
-hierontatekniikkaa ja huuhtele huolellisesti.

TUOTE
Täyteläinen, hoitava voide, joka auttaa korjaamaan hiuksia tehokkaasti vain 30
sekunnissa antaen hiuksille vahvuutta ja pehmeyttä.
KÄYTTÖ
Pese hiukset sopivalla System Professional Shampoolla ja levitä sen jälkeen
1–2 annosta hoitoainetta pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa hiukset ja anna
vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Lisää haluamasi
viimeistelytuote ja muotoile tavalliseen tapaan.

TUOTE
Maski ravitsee intensiivisesti vaurioituneita hiuksia ja suojaa hiuskuitua. Vaikuttava
ainesosa vähentää hiusten katkeilua sekä vahvistaa ja syväkorjaa hiusta jo yhden
käyttökerran jälkeen. Lisäksi se tekee vaurioituneista hiuksista pehmeät ja helpommin
käsiteltävät auttaen ehkäisemään mekaanisia vaurioita.
KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional Shampoolla, ota 25 g Maskia ja levitä se
siveltimellä suoraan pyyhekuiviin hiuksiin hiuspohjaa välttäen. Hiero hellävaraisesti
käyttäen System Professional -hierontatekniikkaa ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan.
Climazon tai HairSpa voivat tehostaa hoitavaa vaikutusta ja parantaa asiakasmukavuutta.
Infusionia käyttäessäsi tee sekoitus ja levitä hiuksiin. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

TUOTE
Syväravitseva ja suojaava, tehokkaasti hoitava tuote. Vaahdon aminohappoja ja
hydrolysoitua keratiinia sisältävä, nopeasti imeytyvä koostumus uudistaa hiuksia sekä
auttaa korjaamaan pinta- ja kuitukerroksen vaurioita. Kevyt koostumus sopii myös
hennoille hiuksille ja helpottaa hiusten selvittämistä ehkäisten vaurioiden syntymistä.
KÄYTTÖ
Pese hiukset. Ravista hyvin, pidä annostelijaa alaspäin ja levitä viidessä osiossa
suoraan pyyhekuiviin hiuksiin. Hiero tuotetta hiuksiin, kunnes se on täysin imeytynyt.
Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Vaikutusta voidaan
tehostaa Climazonin tai HairSpan avulla. Käytettäessä Infusionin kanssa:
1. Levitä Infusion hiuksiin, kampaa hiukset.
2. Levitä Emulsion päälle normaalisti. Jatka tavalliseen tapaan.
Repair Emulsion ei sovi yhteen Color Save Infusion C+:n kanssa.

R E PA I R I N F U S I O N
KATKEILUA EHKÄISEVÄ INFUSION

R E PA I R P E R F E C T H A I R
RAKENNETTA VAHVISTAVA VAAHTO

R+

R5

TULOS
Vahvistaa hiuksia ja lisää niiden vastustuskykyä.

TULOS
Vakautta ja vahvuutta.

KOHDERYHMÄ
Lisättäväksi mihin tahansa System Professional Maskiin tai Emulsioniin vaurioituneille
hiuksille, jotka kaipaavat tuotteilta lisää korjaavia ominaisuuksia.

KOHDERYHMÄ
Heikoille hiuksille. Asiakkaille, jotka eivät halua pehmeän tuntuisia hiuksia.

TUOTE
Vaurioiden korjaamista edistävää Infusionia voidaan käyttää kaikkien Maskien tai
Emulsioiden kanssa. Se antaa tehohoidolle ylimääräisen, korjaavan, vahvistavan ja
vastustuskykyisyyttä lisäävän vaikutuksen.
KÄYTTÖ
A) Sekoita Maskin kanssa: 1 Infusion + 25 g Maskia. Sekoita siveltimen avulla ja levitä
hiuksiin käyttäen System Professional -levitystekniikkaa.
B) Kerrostus Emulsion kanssa: Levitä pipetin avulla pituuksiin ja latvoihin, välttäen hiuspohjaa.
Levitä tasaisesti ja kampaa hiukset. Levitä sen jälkeen haluttu Emulsio. Hiero ja anna
vaikuttaa 5 minuuttia. Climazon tai HairSpa vahvistaa hoitavaa vaikutusta. Vaahdota ja
huuhtele huolellisesti. Viimeistele hiukset totuttuun tapaan.
Käytä hentoihin hiuksiin vain 1/2 Infusionia.

TUOTE
Hiukset vaurioituvat jopa 10 kertaa herkemmin märkinä. Föönauksen aikana
hiukset tarvitsevat suojaa lämpöä ja mekaanisia vaurioita vastaan. System
Professional Perfect Hair antaa hiuksille tuuheutta ja parantaa hiusten
rakennetta. Hiuksiin jätettävä vaahto vahvistaa hiuskuitua syvältä.
Hydrolysoitu keratiini ja aminohapot tunkeutuvat hiusten huokoisiin rakenteisiin
ja korjaavat vaurioituneita alueita.
Thermo-Resist-koostumuksen suojaavat polymeerit tekevät hiuksista
vahvemmat ja vastustuskykyisemmät lämpöä vastaan.
KÄYTTÖ
Itsestään aktivoituva vaahdon annostelija. Älä ravista pulloa. Sopii erityisesti
levitettäväksi ennen föönausta. Levitä 2–6 pumppausta vaahtoa hiuksiin,
kampaa ja föönaa. Älä huuhtele.

FIBRA

Fibranourish
AINESOSAT

Luxeoil

Latvatuoksu
Greippi
Aprikoosi

Tutkittua suorituskykyä

Sydäntuoksu

Fibranourish-ainesosiensa ansiosta LuxeOil-hoitolinjan
tuotteet ovat suorituskyvyltään tehokkaita. Niissä yhdistyvät
öljyjen teho ja edistynyt LipidCodeTM Complex -teknologia.
Se tarjoaa hiuksille ylimääräistä ravintoa ja keratiinisuojausta,
minkä ansiosta hiukset tuntuvat uudistuneilta.

Osmanthus
Tonka

Pohjatuoksu

LUXEOIL
Tehokas öljyistä
koostuva tuotesarja,
joka ravitsee ja antaa
hiuksille energiaa.

Myski
Ambra

Ylellinen
ÖLJYSEKOITUS

Aistikokemus

Argaaniöljy on tunnettu jo
sukupolvien ajan ravitsevista
ominaisuuksistaan.

L1

L2

L3

L4 E

L4

L5 K

L5 C

Manteliöljy tunnetaan
tehokkaasti kosteuttavista
ominaisuuksistaan
ja kevyestä
koostumuksestaan.

Jojobaöljyä on käytetty
useissa kulttuureissa
täydentämään hiuksia
ja erityisesti hauraita,
kuivia latvoja.

Ikonisessa LuxeOil -tuoksussamme on täyteläinen,
mausteinen koostumus, joka tuntuu lämmittävältä ja erottuu
tarkoituksella muista System Professional -tuoksuista.
Viettelevä osmanthus, kielo ja tonkapapu yhdistyy myskin
ja ambran metsäiseen perustuoksuun, jossa on lisäksi
kukkaisvivahteita greipistä, aprikoosista ja mausteista.

K E R AT I N P R O T E C T S H A M P O O
YLELLINEN PUHDISTUS

K E R AT I N C O N D I T I O N I N G C R E A M
P E H M E N TÄ Ä J A S U O J A A K E R AT I I N I A VÄ L I T TÖ M Ä S T I

K E R AT I N R E S T O R E M A S K
KO R JA A H I U K SIA

LUXEOIL EMULSION
T E H O K K A A S T I I M E Y T Y VÄ K E R AT I I N I A K O R J A AVA E M U L S I O

L1

L2

L3

L4 E

TULOS
Ylellisen tuntuiset, helposti kammattavat hiukset.

TULOS
Pehmeän ja sileän tuntuiset hiukset.

TULOS
Paranneltu, pehmeältä tuntuva rakenne.

TULOS
Pitkäkestoista joustavuutta ja kevyttä hoitoa.

KOHDERYHMÄ
Ravitsevaa hoitoa kaikille hiustyypeille.

KOHDERYHMÄ
Kaikille hiustyypeille.

KOHDERYHMÄ
Kaikille hius- ja hiuspohjatyypeille.

KOHDERYHMÄ
Kampaamokäsittely ravitsevaa hoitoa kaipaaville hiuksille.

TUOTE
Suunniteltu käytettäväksi yhdessä LuxeOil Reconstructive Elixirin kanssa. Ei tee
hiuksista raskaita. Puhdistaa ylellisesti valmistellen hiukset kaikkia
System Professional -käsittelyjä varten. Pesee ja hoitaa hiuksia hellävaroen ja tekee
niistä helpommin kammattavat. Sisältää LipidCode™ Complexin, joka antaa hiuksille
energiaa.

TUOTE
Päivittäinen pehmentävä hoitoaine kaikille hiustyypeille. Suojaa keratiinia ja
hiuskuitua muotoilun aiheuttamalta rasitukselta. Voide rikastaa hiukset välittömästi
ylellisellä argan-, jojoba- ja manteliöljyn yhdistelmällä. Sisältää LipidCode™
Complexin, joka antaa hiuksille energiaa.

TUOTE
Korjaa välittömästi hiuskuitujen rakennetta ja parantaa hiusten rakennetta dramaattisesti
tehden hiuksista käsinkosketeltavan pehmeät. Ainutlaatuisessa naamiossa yhdistyvät erityiset
transformatiiviset edut sekä ravitseva ja elvyttävä hiuspohjan hoito. Tuloksena on kauniimmat
hiukset tyvestä latvaan. Sisältää LipidCode™ Complexin, joka antaa hiuksille energiaa.

TUOTE
Syväravitsee ja korjaa hiuksia. Vaahdon nopeasti imeytyvä koostumus tunkeutuu
hiuskuituun uudistaen hiusten keratiinia. Kevyt, hoitava koostumus antaa
pitkäkestoista joustavuutta, eikä tee hiuksia raskaiksi.

KÄYTTÖ
Pese hiukset sopivalla System Professional Shampoolla ja levitä sen jälkeen 1–2
annosta hoitoainetta pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa hiukset ja anna vaikuttaa 30
sekunnin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Levitä sopiva hiuskuidut sulkeva
viimeistelytuote ja muotoile tavalliseen tapaan.

KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional Shampoolla, ota 25 g Maskia ja levitä se siveltimellä
hiuksiin ja hiuspohjaan. Hiero hellävaroen haluamallasi System Professional -hierontatekniikalla ja
anna vaikuttaa 5 minuuttia. Climazon tai HairSpa voivat tehostaa hoitavaa vaikutusta ja parantaa
asiakasmukavuutta. Vaahdota ja huuhtele hiukset huolellisesti.

KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin.
Käytä Shampoo Relax Massage -hierontatekniikkaa ja huuhtele hiukset huolellisesti.

ASIANTUNTIJAN VINKKI
Pehmeyden lisäämiseksi ja keratiinin vahvistamiseksi lisää Maskiin LuxeOil Reconstructive Elixiria.
Jos haluat tehdä käsittelystä entistä hoitavamman, lisää sekoitukseen haluamasi Infusion.

KÄYTTÖ
Pese hiukset. Ravista putkiloa hyvin, pidä annostelijaa alaspäin ja levitä viiteen
osioon pyyhekuiviin hiuksiin. Hiero, kunnes tuote on imeytynyt täysin hiuksiin. Anna
vaikuttaa 5–10 minuuttia. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Vaikutusta voidaan
tehostaa Climazonin tai HairSpan avulla.
Käytettäessä Infusionin kanssa:
1 Levitä Infusion hiuksiin, kampaa hiukset.
2Levitä Emulsio. Jatka hieromalla tavalliseen tapaan. Emulsio ei sovi yhteen Color
Save Infusion C+:n kanssa

LUXEOIL

Luxeoil reconstructive elixir

K E R AT I N B O O S T E S S E N C E
T E K E E H I U K S I S TA VA H V E M M AT J A VA S T U S K Y K Y I S E M M ÄT
E H K Ä I S T E N K AT K E I L E M I S TA

CREAM ELIXIR
P I N TA K O R J A A J A S I LOT TA A

L5 K

L5 C

TULOS
Lisää hiusten vastustuskykyä ja vahvuutta.

TULOS
Pehmeät, eloisat ja liikkuvat hiukset.

KOHDERYHMÄ
Kaikki hiustyypit, myös heikot ja vaurioituneet hiukset.

KOHDERYHMÄ
Kaikille hiustyypeille, jotka kaipaavat lisää pehmeyttä. Käytä säästeliäästi hennoissa
hiuksissa.

TUOTE
Ylellinen, hiuksiin jätettävä tehohoito imeytyy hiuksiin korjaten ja vahvistaen keratiinia ja ehkäisten siten hiusten katkeilemista. Ainutlaatuinen, valikoituja aminohappoja sisältävä koostumus kohentaa hiuksen rakennetta sisältä käsin. Lisää välittömästi
heikkojen hiusten vastustuskykyä. Argan-, jojoba- ja manteliöljy ravitsevat hiuksia ja
tekevät niistä helpommin kammattavat. Sisältää LipidCode™ Complexin, joka antaa
hiuksille energiaa.
KÄYTTÖ
Suihkuta 6–8 pumppausta märkiin hiuksiin helpottamaan hiusten selvittämistä.
Sopii leikkausnesteeksi hiuksille, jotka ovat syväkorjauksen tarpeessa. Älä huuhtele.
Kuivaa hiukset tavalliseen tapaan.

TUOTE
Antaa hiuksille ylellisen säväyksen ja tekee niistä sileät ja helposti käsiteltävät.
Kevyt, pörröisyyttä ehkäisevä vaikutus ylellisestä tunnusta tinkimättä. Auttaa
suojaamaan valovanhenemiselta. Argan-, jojoba- ja manteliöljy ravitsevat ja rikastavat
hiuksia. Sisältää LipidCode™-rasvahappoja, jotka antavat hiuksille energiaa ja
elinvoimaisuutta.
KÄYTTÖ
Käytä ennen föönausta. Levitä pyyhekuiviin hiuksiin, kampaa ja lisää haluttu muotoilutuote. Lisää hiuksiin tarvittaessa Reconstructive Elixiriä tuomaan selkeyttä ja kiiltoa.

RECONSTRUC TIVE ELIXIR
S U O J A A J A R AV I T S E E K E R AT I I N I A

L4

TULOS
Välitöntä pehmeyttä ja voimakasta kiiltoa.
KOHDERYHMÄ
Kaikille hiustyypeille. Sopii myös hennoille hiuksille.
TUOTE
Imeytyy hiusten rakenteeseen uudistaen niitä läpikotaisin –
välitön tulos. Auttaa suojaamaan keratiinia ja antaa kevyttä
pehmeyttä ja ylellistä kiiltoa. Poikkeuksellinen öljy, joka
antaa pitkäkestoista pehmeyttä, tekee hiuksista helpommin
kammattavat ja auttaa suojaamaan keratiinia mekaaniselta
rasitukselta. Argan-, jojoba- ja manteliöljy ravitsevat hiuksia.

FIBRA

Helioguard
AINESOSAT

Solar

System Professional
HelioGuard yhdistelmä
suojaa hiuksia.
Muodostaa hiusten pinnalle
suojaavan kalvon. Vähentää
hiusten väriä haalistavien
UV-säteiden pääsyä hiuksiin.
Värin intensiivisyys
säilyy pidempään.

SOLAR
Suojaa hiuksia
auringon aiheuttamilta
vaurioilta.

SOL1

SOL2

SOL4

SOL5

SOL5 H

U V- S U O J A

AV O K A D O Ö L J Y

K AT I O N I S E T P O LY M E E R I T

IMEE ITSEENSÄ

SUOJAA KOSTEUDEN

KORJAAVAT

UV-SÄTEILYN

MENETYKSELTÄ

VAURIOITUNUTTA HIUSTA

Heliorestore
AINESOSAT

AURINGOLLE ALTISTUMISEN JÄLKEEN
HelioRestor yhdistelmä tunkeutuu
hiukseen ja korjaa sen rakennetta.
Antaa hiuksille lisäkosteutta.

Auringonoton jälkeen aurinkovoiteen
sekä meri- ja klooriveden jäämät
tulee poistaa hiuksista ja iholta.
Tämä auttaa palauttamaan
hiusten kosteustasapainon.

G LY S E R I I N I

K AT I O N I S E T P O LY M E E R I T

AMINOHAPPO HISTIDIINI

PA N T E N O L I

PITKÄKESTOINEN

ELVYTTÄÄ JA HOITAA

LISÄÄ HIUSTEN

KOSTEUTTAA

KOSTEUSTASAPAINON

HIUSTEN VAURIOITUNEITA

LUONNOLLISIA

HIUKSIA JA IHOA

SÄÄTELY

KOHTIA

KERATIININ
RAKENNUSAINEITA

H A I R & B O DY S H A M P O O
KOSTEUTUSTA KESÄKAUDELLE

H Y D R O - R E PA I R C O N D I T I O N E R
PELASTAVA HOITOAINE KESÄKSI

SOL1

SOL2

TULOS
Raikas, kosteutettu tunne hiuksissa ja iholla.

TULOS
Silkkinen tunne ja luonnollisen näköinen kiilto.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on aktiivinen elämäntyyli ja joiden hiukset ovat usein alttiina
auringolle tai vedelle.

KOHDERYHMÄ
Hiuksille, jotka altistuvat auringolle tai suolaa tai klooria sisältävälle vedelle. Vaikeasti
selvitettäville hiuksille, jotka ovat menettäneet kosteutta ja lipidejä. Sopii erityisesti
käytettäväksi pitkiin hiuksiin kesän aikana. Ideaalinen tuote käytettäväksi myös
urheilemisen yhteydessä.

TUOTE
Kosteuttaa hellävaraisesti hiuksia ja pesee pois aurinkosuojan, suolan ja kloorin
jäämiä hiuksista ja iholta. Tekee hiuksista helpommin selvitettävät sekä raikkaat,
lause samalle riville. Poistaa hellävaraisesti vedenkestävän aurinkovoiteen ja
hydrolipidijäämät myös iholta. Valmistelee ihon kosteutusta varten. Sopii niin miehille
kuin naisille päivittäiseksi suihkusaippuaksi. Sisältää HelioRestore -yhdistelmän.
KÄYTTÖ
Levitä sopiva määrä märkiin hiuksiin ja vartalolle. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

TUOTE
HelioRestore -yhdistelmän sisältävä hoitoaine korjaa auringon vaurioittamia hiuksia
ja korvaa tehokkaasti suola- tai kloorivedessä menetettyä kosteutta. Tekee hiukset
välittömästi helpommin kammattaviksi.
KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset Solar Hair & Body Shampoolla, levitä reilu määrä hoitoainetta
pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Vaahdota ja huuhtele
huolellisesti. Levitä sopiva viimeistelytuote ja muotoile tavalliseen tapaan.

SUN OIL
KERATIINIA SUOJAAVA UV-SUOJAÖLJY

SEALING CREAM
RAVITSEE JA SUOJAA AURINGOLTA

H E L I O - S P R AY
VEDENKESTÄVÄ UV-SUOJA.

SOL4

SOL5

SOL5 H

TULOS
Antaa päivittäistä pehmeyttä ja vähentää hiusten sähköisyyttä.

TULOS
Välitön kammattavuus ja vähemmän pörröiset hiukset.

TULOS
Suojaa auringolta.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joiden hiukset kaipaavat pehmeyttä ja lisäsuojaa auringossa. Sopii myös
suolalle tai kloorille alttiina oleville hiuksille.

KOHDERYHMÄ
Auringolle ja vedelle alttiina oleville hiuksille. Hiuksille, jotka on vaikea selvittää ja
joiden rakenne on normaalista karhea. Hiuksille, jotka kuivuvat ja tulevat helposti
pörröisiksi auringon sekä meri- ja klooriveden vaikutuksesta.

KOHDERYHMÄ
Auringolle ja vedelle alttiina oleville hiuksille.

TUOTE
Tuo hiuksiin pehmeyttä auringossa oleilun aikana ja sen jälkeen. UV-suoja yhdistettynä
ylellisten öljyjen sekoitukseen hoitaa hiuksia syvältä ja suojaa keratiinia antaen
pitkäkestoista sileyttä.

TUOTE
Päivittäinen, syväravitseva voide, joka suojaa UV-säteilyltä sekä suola- ja
klooriveden aiheuttamilta vaurioilta.

AINESOSAT
Arganöljy, joka tunnetaan ravitsevista ominaisuuksistaan. Kameliaöljy, jolla on
antioksidatiivinen vaikutus ja jota saadaan samannimisen kasvin siemenistä. Oliiviöljy,
jota on käytetty jo useiden sukupolvien ajan suojaamaan auringolta.

KÄYTTÖ
Levitä reilu määrä hiuksiin ennen aurinkoon menoa ja auringossa oleskelun aikana.
Levitä lisää uinnin jälkeen. Voidaan käyttää hiuksiin jätettävänä muotoiluvoiteena
kurittomien ja pörröisten hiusten kesyttämiseksi.

KÄYTTÖ
Auringossa ollessa: Levitä 4–5 pumppausta öljyä hiuksiin ennen aurinkoon menoa
ja auringossa ollessasi. Auringossa oleilun jälkeen: Käytä märkiin hiuksiin ennen
föönausta lisäämään hiusten pehmeyttä ja antamaan lisäsuojaa. Levitä kuiviin hiuksiin
vähentämään hiusten pörröisyyttä. Käytettynä hoitoaineen kanssa: Sekoita enintään
5 annosta öljyä aurinkotuotteisiin kuuluvan hoitoaineemme kanssa saadaksesi
pehmeämmän tuntuiset hiukset.

TUOTE
Suojaa hiuksia auringon aiheuttamilta vaurioilta. Vedenkestävässä suihkeessa on
rasvoittamaton koostumus, ja se vähentää UV-säteilyn vaikutuksia hiuksiin sekä
ehkäisee proteiinivaurioita, värin haalistumista ja kosteuden menetystä.
KÄYTTÖ
Ravista ennen käyttöä ja levitä runsaasti hiuksiin ja hiuspohjaan ennen auringonottoa
ja sen aikana. Älä huuhtele.

FORMA

Formamoist
AINESOSAT

Hydrate

System Professional Hydrate -tuotelinja ja sen
sisältämä Formamoist yhdistelmä antaa hiuksille
pitkäkestoista kosteutusta ja suojaa hiuksia
aktiivisesti kuivumiselta. Kevyet koostumukset sopivat
myös hentojen hiusten kosteuttamiseen, sillä ne eivät
tee hiuksista raskaita.

TULOS
Pitkäkestoista joustavuutta ja pehmeyttä.
Täynnä energiaa olevat hiukset, joiden lipidiprofiili
on tasapainoinen. Hiukset saavat lisäsuojaa
ulkoista rasitusta ja kuivumista vastaan.

H Y D R AT E
Palauttaa kuivien hiusten
kosteustasapainon.

H1

H2

H3

H4

H+

H5

G LY S E R I I N I

PA N T E N O L I

G LU KOOS I JA FR U K TOOS I

KOSTEUSTASAPAINON

IMEYTYY SYVÄLLE HIUKSIIN

AUTTAA SÄILYTTÄMÄÄN

SÄÄTELY

JA SUOJAA LIIALLISELTA

KOSTEUDEN JA PITÄÄ

KUIVUMISELTA

HIUKSET PEHMEÄN
TUNTUISINA

H Y D R AT E S H A M P O O
KEVYTTÄ KOSTEUTUSTA

H Y D R AT E C O N D I T I O N E R
PÄIVITTÄIN KÄYTETTÄVÄ KOSTEUTTAVA HOITOVOIDE

H Y D R AT E M A S K
HIUSTEN SYVÄKOSTEUTUS

H Y D R AT E E M U L S I O N
NOPEASTI IMEYTYVÄ KOSTEUTTAVA EMULSIO

H1

H2

H3

H4

TULOS
Kevyttä kosteutusta.

TULOS
Pehmentää, kosteuttaa ja tekee hiuksista välittömästi helpommin kammattavat.

TULOS
Pidempään kestävä joustavuus ja kosteustasapaino.

TULOS
Antaa hiuksille pitkäkestoista kosteutusta ja poistaa takkuja.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on kuivat hiukset tai käsittelemättömät hiukset, jotka tarvitsevat
kosteutusta. Hiuksille, jotka tuntuvat ennen käsittelyä terveiltä tai kuivilta ja
saattavat olla vaikeasti kammattavat.

KOHDERYHMÄ
Päivittäistä kosteutusta käsittelemättömille tai kuiville hiuksille. Sopii koko
perheen käyttöön; myös miehille, jotka suosivat pois huuhdeltavaa hoitoainetta.
Sopii erityisesti pitkien hiusten selvittämiseen.

KOHDERYHMÄ
Auttaa palauttamaan kuivien ja käsittelemättömien hiusten menetetyn kosteuden.
Hiuksille, jotka tuntuvat ennen käsittelyä terveiltä tai karheilta ja kuivilta. Sopii
erityisesti vaikeasti kammattaville hiuksille.

KOHDERYHMÄ
Kampaamokäsittely kuiville, käsittelemättömille ja pitkille hiuksille, jotka ovat
menettäneet kosteutta.

TUOTE
Puhdistaa hiukset hellävaraisesti, kosteuttaa pitkäkestoisesti ja tekee hiuksista
helposti selvitettävät. Kevyt koostumus ei ylikuormita hiuksia.

TUOTE
Päivittäin käytettävä, voidemainen hoitoaine kosteuttaa hiuksia ja ehkäisee hiusten
kuivumista. Kevyt koostumus sopii kaikille hiuksille, eikä tee hiuksia raskaiksi.

TUOTE
Hydrate-sarjan aktiivisimmin kosteuttava naamio syväkosteuttaa hiuskuitua, antaa
pitkäkestoista joustavuutta ja tekee hiuksista helpommin kammattavat.

KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin. Käytä Shampoo Relax Massage
-hierontatekniikkaa ja huuhtele hiukset huolellisesti.

KÄYTTÖ
Pese hiukset sopivalla System Professional -shampoolla ja levitä sen jälkeen 1–2
annosta hoitoainetta pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa hiukset ja anna vaikuttaa 30
sekunnin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Lisää haluamasi viimeistelytuote
ja muotoile tavalliseen tapaan.

KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional -shampoolla, levitä 25 g Maskia hiuksiin
siveltimen avulla, hiuspohjaa välttäen. Hiero hellävaraisesti käyttäen System
Professional -hierontatekniikkaa ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. Climazon tai
HairSpa voivat tehostaa hoitavaa vaikutusta ja lisätä asiakasmukavuutta. Jos käytät
Maskia yhdessä Infusionin kanssa, sekoita tuotteet ja levitä hiuksiin. Vaahdota ja
huuhtele huolellisesti.

ASIANTUNTIJANEUVO
Yhdistä Repair-sarjaan, jos hiukset ovat kuivat ja vaurioituneet.

ASIANTUNTIJAN VINKKI
Jos hiukset ovat hyvin kuivat, käytä lisäksi Smoothen-linjan tuotetta, joka lisää
hiusten pehmeyttä.

TUOTE
Ravitsee ja kosteuttaa kuivia hiuksia syvältä. Vaahdon nopeasti imeytyvä koostumus
tunkeutuu hiuskuituun syväkosteuttaen hiuksia. Kevyt, hoitava koostumus
takaa pitkäkestoisen kosteutuksen, eikä tee hiuksia raskaiksi. Ehkäisee hiusten
hapsottumista ja sähköistymistä.
KÄYTTÖ
Pese hiukset. Ravista tuubia hyvin, pidä suutinta alaspäin ja levitä pyyhekuiviin
hiuksiin viidessä osiossa. Hiero, kunnes emulsio on imeytynyt täysin hiuksiin. Anna
vaikuttaa 5–10 minuutin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Vaikutusta voidaan
tehostaa Climazonin tai HairSpan avulla.
Käytettäessä Infusionin kanssa:
1. Levitä Infusion hiuksiin, kampaa hiukset.
2. Levitä Emulsio. Jatka tavalliseen tapaan.

H Y D R AT E I N F U S I O N
KUIVUMISTA EHKÄISEVÄ INFUSION

H Y D R AT E Q U E N C H I N G M I S T
5 SEKUNNIN KOSTEUTTAVA VIIMEISTELYSUIHKE

H+

H5

TULOS
Ylimääräistä, pitkäkestoista kosteutta.

TULOS
Silkinsileät hiukset ja helpompi kammattavuus.

KOHDERYHMÄ
Lisättäväksi mihin tahansa System Maskiin tai Emulsioniin hiuksille, jotka ovat
syväkosteutuksen tarpeessa.

KOHDERYHMÄ
Käsittelemättömille tai kuiville hiuksille.

TUOTE
Kosteuttava Infusion, joka voidaan lisätä kaikkiin System Professional Maskeihin ja
Emulsioihin tuomaan hiuksiin kosteutta.
KÄYTTÖ
A) Sekoita Maskin kanssa: 1 Infusion + 25 g Maskia. Sekoita siveltimen avulla ja levitä
hiuksiin käyttäen System Professional -levitystekniikkaa.
B) Levitä Emulsion alle: Levitä pipetin avulla pituuksiin ja latvoihin, välttäen
hiuspohjaa. Levitä tasaisesti ja kampaa hiukset. Levitä sen jälkeen haluamasi Emulsio.
Hiero ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. Climazon tai HairSpa voimistaa hoitavaa
vaikutusta. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Viimeistele hiukset totuttuun tapaan.
Käytä hentoihin hiuksiin vain 1/2 Infusion.

TUOTE
Päivittäin käytettävä, hiuksia selvittävä suihke lukitsee kosteuden hiuksiin
käytettynä minkä tahansa hoitotuotteiden kanssa. Hiukset tuntuvat välittömästi
silkinpehmeiltä ja helpommin kammattavilta ilman, että niistä tulee raskaat.
KÄYTTÖ
Suihkuta tasaisesti pyyhekuiviin hiuksiin. Käytä hiuksiin jätettävänä
hoitoaineena tai minkä tahansa System Treatment -hoidon viimeistelyyn. Älä
huuhtele. Muotoile tavalliseen tapaan.
ASIANTUNTIJAN VINKKI
Quenching Mist valmistelee hiukset leikkaamista varten. Se auttaa erottelemaan
osiot ja pitää hiukset tasaisen kosteutettuina leikkauksen aikana.

FORMA

Formastrength
AINESOSAT

Volumize

System Professional Volumize -tuotelinja
ja sen sisältämä Formastrength antaa
hiuksille vahvuutta, runsautta ja tuuheutta.
Tasapainotettu, hoitava ja kevyt koostumus ei
ylikuormita hiuksia tai tee niistä raskaita.

TULOS
Hennot hiukset saavat ryhtiä,
muuttuvat helpommin käsiteltäviksi ja
muotoilutulos säilyy pidempään.

VO LU M IZE
Vahvistaa ja
kohottaa
hentoja hiuksia.

K R E AT I I N I

P V P - J A VA - P O LY M E E R I T

BAMBU-UUTE

VAHVUUTTA JA

VAHVUUTTA

KEVYT

TUUHEUTTA

ULKOA KÄSIN

SUOJAAVA

SISÄLTÄ KÄSIN
V1

V3

V4

V+

V5

KALVO

VO LU M IZE SHAM P OO
PAINOTONTA VAHVUUTTA

VO LU M IZE MA SK
HIUSKUIDUN VAHVISTAJA

VO LU M IZE EM U L SIO N
NOPEASTI IMEYTYVÄ TUUHEUTTAJA

VO LU M IZE IN FUSIO N
VAHVISTAVA INFUSION

V1

V3

V4

V+

TULOS
Puhdistaa tekemättä hiuksia raskaiksi.

TULOS
Lisää tuuheutta ja kestävyyttä.

TULOS
Tuuheutta ja vakautta antava emulsio.

TULOS
Lisää tuuheutta.

KOHDERYHMÄ
Hennoille, veltoille hiuksille tai hiuksille, joiden läpimitta on pieni. Asiakkaalle, joka
kaipaa hiuksiinsa ryhtiä ja haluaa muotoilun kestävän pidempään.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on hennot hiukset, jotka tarvitsevat intensiivistä hoitoa ja pitkäkestoisia
tuloksia antavia tuotteita.

KOHDERYHMÄ
Kampaamokäsittely hennoille ja hauraille, ryhdittömille hiuksille.

KOHDERYHMÄ
Lisättäväksi mihin tahansa System Maskiin tai Emulsioniin hiuksille, jotka tarvitsevat
lisää tuuheutta.

TUOTE
Puhdistaa hellävaraisesti ja vahvistaa hiuksia jo ensimmäisellä käyttökerralla.

TUOTE
Intensiivinen, tuuheuttava ja ryhtiä antava, kerran viikossa käytettävä tehohoito, joka
vahvistaa hiuksen rakennetta sisältä käsin. Erinomaisen hoitava koostumus vahvistaa
hiuskuitua tekemättä hiuksia raskaiksi.

KÄYTTÖ
Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin. Käytä Shampoo Relax Massage
-hierontatekniikkaa ja huuhtele hiukset huolellisesti.

KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional -shampoolla, levitä 25 g Maskia hiuksiin
siveltimen avulla, hiuspohjaa välttäen. Hiero hellävaraisesti käyttäen System Professional
-hierontatekniikkaa ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. Voit käyttää Climazon- tai
HairSpa-lämpösäätelijää voimistamaan hoitavaa vaikutusta ja tekemään käsittelystä
miellyttävämpää. Jos käytät maskia yhdessä Infusionin kanssa, sekoita tuotteet keskenään
ja levitä hiuksiin. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.
ASIANTUNTIJAN VINKKI
Mask sopii lievästi vaurioituneille hiuksille ja kemiallisesti käsitellyille, hennoille hiuksille.

TUOTE
Vahvistaa hiusten rakennetta tehden niistä tuuheammat ja vastustuskykyisemmät.
Vaahdon Formastrength -yhdistelmän sisältävä, nopeasti imeytyvä koostumus hoitaa
hiuksia ja antaa pitkäkestoista vakautta ja tuuheutta. Kevyt koostumus imeytyy
välittömästi hiuksiin ja tunkeutuu syvälle kuitukerrokseen lisäten hiusten tuuheutta ja
vahvuutta.
KÄYTTÖ
Pese hiukset. Ravista tuubia hyvin, pidä suutinta alaspäin ja levitä pyyhekuiviin
hiuksiin viidessä osiossa. Hiero, kunnes emulsio on imeytynyt täysin hiuksiin. Anna
vaikuttaa 5–10 minuutin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Vaikutusta voidaan
tehostaa Climazonin tai HairSpan avulla. Käytettäessä Infusionin kanssa:
1. Levitä Infusion hiuksiin, kampaa hiukset.
2. Levitä Emulsio. Jatka tavalliseen tapaan.

TUOTE
Volume Infusion voidaan lisätä mihin tahansa System Professional Maskiin tai
Emulsioniin lisäämään hiusten vahvuutta ja tuuheutta.
KÄYTTÖ
A) Sekoita Maskin kanssa: 1 Infusion + 25 g Maskia. Sekoita siveltimen avulla ja levitä
hiuksiin käyttäen System Professional -levitystekniikkaa.
B) Levitä Emulsion alle: Levitä pipetin avulla pituuksiin ja latvoihin, välttäen
hiuspohjaa. Levitä tasaisesti ja kampaa hiukset. Levitä sen jälkeen haluamasi Emulsio.
Hiero ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. Climazon tai HairSpa voimistaa hoitavaa
vaikutusta. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Viimeistele hiukset totuttuun tapaan.

VO LU M IZE AERO LIF TER
KEVYT TUUHEUTTAVA VAAHTO

V5
TULOS
Kevyt, vahvistava hoito.
TUOTE
Päivittäiseen käyttöön sopiva hoitava vaahto. Aktiiviset ainesosat tunkeutuvat
syvälle hiuksiin antaen vakautta, ryhtiä ja pitkäkestoista tuuheutta. Ultrakevyt
koostumus tekee hiuksista vahvemmat sekä helpommin kammattavat ja muotoiltavat.
KÄYTTÖ
Ravista hyvin ja pidä pulloa pystysuorassa puristaessasi vaahtoa käteen tai harjaan.
Levitä sopiva määrä vaahtoa pyyhekuivattuihin hiuksiin, kampaa ja muotoile
tavalliseen tapaan.

FORMA

Formaliss
AINESOSAT

Smoothen

Smoothen-tuotelinja
hallittavuutta kiharille, vaikeasti hallittaville,
pörröisille ja karheille hiuksille

Smoothen-tuotesarja ravitsee aktiivisesti
hiuksia, tasapainottaa hydro-lipidiprofiilia
ja suojaa hiuksia liialliselta kuivumiselta.

SMOOTHEN
Helpottaa hiusten selvittämistä ja pehmentää
pörröisiä, kiharia ja kurittomia hiuksia.

S1

S2

S3

S+

AV O K A D O Ö L J Y

KASHMIRUUTE

P E H M E N TÄVÄT P O LY M E E R I T

SILOTTAA JA EHKÄISEE

RAVITSEE JA LISÄÄ

JOUSTAVUUTTA JA

KUIVUMISTA

JOUSTAVUUTTA

PEHMEYDEN TUNTUA

TULOS
Ravitut, helpommin hallittavat, silkinhohtoiset
hiukset, joiden pinta on sileämpi. Kiharat hiukset
saavat selkeyttä, suorat hiukset hapsottavat
vähemmän ja pysyvät muodossaan.

SMOOTHEN SHAMPOO
HIUSTEN RAKENTEEN PEHMENTÄJÄ

SMOOTHEN CONDITIONER
PÄIVITTÄIN KÄYTETTÄVÄ, HIUKSIA SELVITTÄVÄ HOITOVOIDE

SMOOTHEN MASK
YLELLISTÄ PEHMEYTTÄ

SMOOTHEN SHAMPOO
ANTI-FRIZZ SHOT

S1

S2

S3

S+

TULOS
Välitöntä pesunjälkeistä pehmeyttä.

TULOS
Pehmeän tuntuiset, helposti kammattavat ja vähemmän pörröiset hiukset.

TULOS
Vähentää pörröisyyttä ja tekee hiukset helpommin hallittaviksi.

TULOS
Pehmeämmät hiukset.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, joilla on karheat, vaikeasti hallittavat tai kuivan tuntuiset hiukset.
Sopii myös kiharille hiuksille lisäämään niiden hallittavuutta ja joustavuutta
sekä hiuksille, joilla on taipumusta pörröisyyteen ja jotka reagoivat kosteisiin
olosuhteisiin.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, jotka haluavat vähentää karheiden, vaikeasti hallittavien hiusten
pörröisyyttä. Sopii erityisesti kiharille hiuksille lisäämään niiden hallittavuutta ja
selvitettävyyttä.

KOHDERYHMÄ
Asiakkaille, jotka haluavat vähentää karheiden, vaikeasti hallittavien hiusten
pörröisyyttä. Sopii erityisesti vaikeasti muotoiltaville hiuksille sekä kiharille hiuksille
lisäämään niiden hallittavuutta.

KOHDERYHMÄ
Lisättäväksi mihin tahansa System Maskiin tai Emulsioniin tehostamaan niiden
vaikutusta pörröisiin, karheisiin, kihariin tai vaikeasti hallittaviin hiuksiin.

TUOTE
Päivittäiseen käyttöön sopiva, hiuksia selvittävä voide, joka hoitaa hiuksia
intensiivisesti ja tekee niistä sametinpehmeän ja sileän tuntuiset. Vähentää
pörröisyyttä ja silottaa hiusrakennetta.

TUOTE
Ylellinen, viikoittain käytettävä tehohoito, joka tekee hiuksista pehmeämmät ja
helpommin hallittavat. Smoothen Mask vähentää hapsottavia hiuksia ja pörröisyyttä
ja pitää hiukset pehmeinä pidempään. Sisältää LipidCode™ -teknologian, joka antaa
hiuksille elinvoimaa ja energiaa.

TUOTE

Ylellinen shampoo, joka puhdistaa hiukset hellävaraisesti ja tekee niistä
pehmeät, helpommin hallittavat ja joustavan tuntuiset. Tekee välittömästi
kurittomista hiuksista pehmeät, helposti kammattavat ja hallittavat.
LEVITYS

Levitä yksi painallus shampoota kosteisiin hiuksiin.
Käytä Shampoo Relax Massage -hierontatekniikkaa ja huuhtele huolellisesti.

LEVITYS
Pese hiukset sopivalla System Professional -shampoolla ja levitä sen jälkeen
1–2 annosta hoitoainetta pyyhekuiviin hiuksiin. Kampaa hiukset ja anna
vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Lisää haluamasi
viimeistelytuote ja muotoile tavalliseen tapaan.

TUOTE
Hiusten pehmeyttä lisäävää Infusionia voidaan käyttää minkä tahansa System
Professional Maskin tai Emulsionin kanssa lisäämään tuotteen pehmentäviä
ominaisuuksia. Vähentää pörröisyyttä näkyvästi ja pitkäkestoisesti ja tekee hiukset
tuntuvasti pehmeämmiksi.
LEVITYS

KÄYTTÖ
Kun olet pessyt hiukset System Professional -shampoolla, levitä 25 g Maskia
hiuksiin siveltimen avulla, hiuspohjaa välttäen. Hiero hellävaraisesti käyttäen
System Professional -hierontatekniikkaa ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. Voit
käyttää Climazon- tai HairSpa-lämpösäätelijää voimistamaan hoitavaa vaikutusta ja
tekemään käsittelystä miellyttävämpää. Jos käytät maskia yhdessä Infusionin kanssa,
sekoita tuotteet keskenään ja levitä hiuksiin. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

A) Sekoita Maskin kanssa: 1 Infusion + 25 g Maskia. Sekoita siveltimen avulla ja levitä
hiuksiin käyttäen System Professional -levitystekniikkaa.
B) Levitä Emulsion alle: Levitä pipetin avulla pituuksiin ja latvoihin, välttäen
hiuspohjaa. Levitä tasaisesti ja kampaa hiukset. Levitä sen jälkeen haluamasi Emulsio.
Hiero ja anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. Climazon tai HairSpa voimistaa hoitavaa
vaikutusta. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Viimeistele hiukset totuttuun tapaan.
Käytä hentoihin hiuksiin vain 1/2 Infusion.

FORMA

Inessence

INESSENCE
Kehitetty uudistamaan
hiuksiasi ytimestään saakka.

l1

l2

l3

l5

TUOTESARJA

LipidCodeTM Complex
SISÄLTÄÄ ACAI-KANTASOLU-UUTETTA

Uusi System Professional Inessence -tuotesarja
on saanut inspiraationsa luonnon energiasta ja
tieteen voimasta aktivoida hiusten luonnollinen
energia. Vähintään 91 % ainesosista on
luonnollisia, ja tuotesarja on tehty ilman
sulfaatteja, parabeenejä tai silikoneja. Se tekee
hiuksista virkistyneet, kosteutetut ja terveen
näköiset samalla, kun se poistaa ympäristön
epäpuhtauksia ja suojaa UV-säteiltä.*

Inessence-linja sisältää LipidCode™ sekä açaikantasolu-uutetta, joka toimii luonnon muuttavan
voiman kaltaisesti ja uudistaa välittömästi.
Açai-marjat ovat tunnettua superruokaa ja niiden
antioksidanttiset ominaisuudet voivat neutraloida

ympäristötekijöien, kuten voimakkaan UVsäteilyn aiheuttamia vaurioita. Lisäämällä açaikantasoluja koostumukseen hiukset hyötyvät tämän
voimakkaan marjan suotuisista ominaisuuksista.*

Koko Inessence-tuotesarjaa voi suositella
ainesosista tietoisille asiakkaille, kun taas
joustavammat asiakkaat, joiden hiuksilla on
erityisvaatimuksia, voivat yhdistellä Inessenceja System Professionals -hoitosarjoja.

Hiusten kaltaiset lipidit

Kofeiini

Luonnolliset lipidit vahvistavat ja
lisäävät hiusten soluja sitovia aineita.

Elvyttää hiuspohjan verenkiertoa

Histidiini

Açai-kantasolu-uute

Korjaa ja täydentää hiusten
proteiinirakennetta.

Antaa hiuksille antioksidanttisia
ominaisuuksia*

*Vain yhdessä Inessence Spray -suihkeen kanssa.

INESSENCE SHAMPOO
HAIR REJUVENATING CLEANSER

INE SSENCE CONDITIONER
HAIR REJUVENATING CREAM

INESSENCE MASK
HAIR REJUVENATING TREATMENT

I N E S S E N C E S P R AY
HAIR REJUVENATING SPRAY

l1

l2

l3

l5

Hiuksia elvyttävä shampoo sisältäen 92 % luonnosta saatavia raaka-aineita.

Hiuksia elvyttävä hoitovoide sisältäen 91 % luonnosta saatavia raaka-aineita.

Hiuksia elvyttävä suihke sisältäen 96 % luonnosta saatavia raaka-aineita.

Hiuksia elvyttävä suihke sisältäen 96 % luonnosta saatavia raaka-aineita.

TULOS
Vähentää pörröisyyttä, antaa kevyttä kosteutusta ja helpottaa
kampaavuutta.

TULOS
Huomattavasti hiuksia pehmentävä ja silottava poishuuhdeltava hoitoaine.
Helpottaa kampaamista.

TULOS:
Suojaa UV-säteilyltä sekä mekaaniselta rasitukselta. Antaa kevyttä
kosteutusta ja sileyttä.

TULOS:
Suojaa UV-säteilyltä sekä mekaaniselta rasitukselta. Antaa kevyttä kosteutusta ja
sileyttä.

KOHDERYHMÄ

KOHDERYHMÄ

KOHDERYHMÄ

KOHDERYHMÄ

Kaikille hiustyypeille.

Kaikille hiustyypeille.

Kaikille hiustyypeille.

Kaikille hiustyypeille.

HYÖTY

HYÖTY
Vähentää hiusten pörröisyyttä ja parantaa kammattavuutta ja lisää
hallittavuutta ja kiiltoa.

HYÖTY
Valmistettu ilman parabeeneja ja silkoneja. Acai-marjan kantasolu-uute antaa
luonnollista energiaa hiuksille. Käytä suihketta päivittäin suojaamaan hiuksia
UV-säteilyltä. Vähentää merkittävästi sisäistä kitkaa suojaamalla hiuksia
mekaanisia vaurioita vastaan ja
 vähentäen pörröisyyttä.

HYÖTY
Valmistettu ilman parabeeneja ja silkoneja. Acai-marjan kantasolu-uute antaa
luonnollista energiaa hiuksille. Käytä suihketta päivittäin suojaamaan hiuksia UVsäteilyltä. Vähentää merkittävästi sisäistä kitkaa suojaamalla hiuksia mekaanisia
vaurioita vastaan ja vähentäen pörröisyyttä.

KÄYTTÖ
Suihki 6-8 pumppausta pyyhekuiviin hiuksiin. Älä huuhtele, kampaa läpi ja
muotoile haluamallasi tavalla.

K ÄYTTÖ

Paranna kampaavuutta ja pehmeyttä kevyen kosteutuksen ansiosta.
Vähennä pörröisyyttä ja elvytä hiukset välittömästi Acai-marjojen
kantasolu-uutteen avulla ilman parabeeneja, silikoneja ja sulfaatteja.
K ÄYTTÖ

Levitä yksi pumppaus shampoota kosteisiin hiuksiin. Vaahdota ja tee
System Shampoo Relax Massage-hieronta ja huuhtele huolellisesti.

KÄYTTÖ
Levitä 1-2 pumppausta hoitovoidetta shampoopesun jälkeen pyyhekuiviin
hiuksiin. Kampaa läpi ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Emulsioi ja huuhtele
huolellisesti. Muotoile haluamallasi tavalla.

Suihki 6-8 pumppausta pyyhekuiviin hiuksiin. Älä huuhtele, kampaa läpi ja
muotoile haluamallasi tavalla.

EXTRA
EXTRA
Huipputehokkaita tuloksia
System Professionalin
edistyneimpien
teknologioiden avulla.

X1 D

X1 S

X2 E

X4 P

X4 C

X4 L

X5 A

ELASTIC FORCE
KIILTOA JA ELINVOIMAA ANTAVA SEERUMI

X2 E
DEEP CLEANSER
SYVÄPUHDISTAA HIUKSET

S I LV E R S H A M P O O
ANTAA COOL BLONDE -SÄVYN HIUKSIIN

X1 D

X1 S

KOHDERYHMÄ
Kaikille hiustyypeille. Rasittuneille hiuksille, joissa on paljon tuotejäämiä. Käytä ennen
kampaamossa tehtävää hoito-, väri- tai permanenttikäsittelyä.
TUOTE
Ihanteellinen valmisteleva käsittely ennen mitä tahansa kampaamokäsittelyä, joka vaatii
syväpuhdistusta ja tuotejäämien poistoa. Hellävarainen hiuspohjalle ja hiusrakenteelle.
KÄYTTÖ
Levitä yksi pumppaus Deep Cleanseriä tasaisesti kosteisiin hiuksiin. Pese hiukset
hellävaraisesti ennen mitä tahansa hoito-, väri- tai permanenttikäsittelyä. Toista
tarvittaessa. Huuhtele ja suorita käsittely.

TULOS
Viileitä sävyjä ja vähemmän lämpöä vaaleille hiuksille.
KOHDERYHMÄ
Värjätyille, luonnollisille tai vaalennetuille vaaleille hiuksille. Asiakkaille, jotka
eivät halua lämmintä vaaleaa sävyä tai kellertävyyttä harmaissa hiuksissaan.
Asiakkaille, joilla on raidoitetut hiukset.
TUOTE
Poistaa säännöllisesti käytettynä harmaiden hiusten keltaisuutta. Tuotteen sinivioletit pigmentit neutraloivat hiusten keltaisia/oransseja pigmenttejä ja tekevät
sävystä tasaisen ja viileän. Säännöllinen käyttö syventää vaikutusta. Edistynyt
hoitava järjestelmä tekee hiuksista pehmeän tuntuiset ja helpottaa niiden
selvittämistä.
KÄYTTÖ
Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin ja hiero samalla Shampoo Relax Massage
-tekniikalla. Käytä suojakäsineitä, jotta kädet eivät tahriinnu. Jos haluat tehostaa
vaikutusta, anna vaikuttaa 2 minuuttia. Huuhtele huolellisesti. Säännöllinen käyttö
syventää vaikutusta. Jos haluttu väriaste on saavutettu, käytä vuorotellen sopivan
System Professional Shampoon kanssa, jotta vältät ylipigmentoitumisen.

TULOS
Silottaa hiuksen pintaa välittömästi ja tekee siitä silkkisen
tuntuisen. Tekee hiuksista kestävämmät ja vahvemmat.
KOHDERYHMÄ
Kaikille hiustyypeille, erityisesti jos hiuksista halutaan
silkkisen tuntuiset, luonnollisesti liikkuvat ja kimmoisat.
TUOTE
Ainutlaatuinen viimeistelyhoito, joka parantaa
välittömästi hiusten kimmoisuutta, antaa volyymia ja
tekee kampauksesta helpommin muotoiltavan. Erittäin
kevyt, nopeasti vaikuttava suihkekoostumus saa ainesosat
tunkeutumaan syvälle hiukseen ilman vaikutusaikaa.
AINESOSAT
Edistynyt pantenolin ja arvokkaiden hoitavien ainesosien
yhdistelmä saa hiukset tuntumaan pehmeiltä.

KÄYTTÖ
Pese hiukset shampoolla ja hoida hoitoaineella,
Maskilla tai Emulsionilla. Pyyhekuivaa hiukset ja
suihkuta tuotetta hiuksiin osio kerrallaan hiuksen
pituuksista latvoihin. Kampaa ja huuhtele 15 sekuntia.
Tuotteen ei tarvitse antaa vaikuttaa. Muotoile
tavalliseen tapaan.
ASIANTUNTIJAN VINKKI
Käytä System Professional Emulsion -käsittelyn
jälkeen, kun haluat antaa hiuksille lisäenergiaa.

PERM LOCK EMUL SION
NEUTRALOI HIUKSIA PERMANENTIN JÄLKEEN

COLOR LOCK EM UL SION
NEUTRALOI HIUKSIA VÄRJÄYKSEN JÄLKEEN

X4 P

X4 C

KOHDERYHMÄ
Käytä permanentin tai suoristuskäsittelyn jälkeen.

TULOS
Väri kestää pidempään.

TUOTE
Stabiloi permanentin rakenteen ja neutraloi kaikki
emäs- ja peroksidijäämät. Hoitava kalvo suojaa hiusta
ja parantaa permanentattujen tai suoristettujen
hiusten kimmoisuutta ja käsiteltävyyttä.

KOHDERYHMÄ
Kestovärin, kevytvärin tai vaalennuksen jälkeen.
KÄYTTÖ
Huuhtele permanentin kiinnitysaine. Ravista putkiloa
hyvin, pidä annostelijaa alaspäin ja levitä viidessä osiossa
pyyhekuiviin hiuksiin. Hiero, kunnes emulsio on imeytynyt
täysin hiuksiin. Anna vaikuttaa 5–10 minuutin ajan.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.
Vaikutusta voidaan tehostaa Climazonin tai HairSpan avulla.
Käytettäessä Infusionin kanssa:
1. Levitä Infusion hiuksiin, kampaa hiukset.
2. Levitä Emulsio. Jatka tavalliseen tapaan.

TUOTE
Värjäyksen jälkikäsittely, joka neutraloi
emäs- ja peroksidijäämät. Emulsio stabiloi
värimolekyylit ja lukitsee ne hiuksen rakenteeseen
kohtaan, jossa ne ovat herkimmillään.
Hoitavat ainesosat sulkevat hiuksen suomukerroksen,
ja Fibrachrome yhdistelmä suojaa aktiivisesti
väriä haalistumiselta ja muutoksilta. Tieteellisesti
todistetut tulokset osoittavat värinkeston paranevan
selkeästi Color Lock Emulsionia käytettäessä.
AINESOSAT
Yrttiuutteiden yhdistelmä auttaa neutraloimaan hiuksia,
ja aloe vera kosteuttaa hoitaen tehokkaasti hiuksia.

KÄYTTÖ
Huuhtele väri pois ja pese hiukset shampoolla. Ravista
putkiloa hyvin, pidä annostelijaa alaspäin ja levitä viidessä
osiossa pyyhekuiviin hiuksiin. Hiero, kunnes emulsio on
imeytynyt täysin hiuksiin. Anna vaikuttaa 5–10 minuutin
ajan. Vaahdota ja huuhtele huolellisesti. Vaikutusta voidaan
tehostaa Climazonin tai HairSpan avulla.
Käytettäessä yhdessä Infusionin kanssa:
1. Levitä Infusion hiuksiin, kampaa hiukset.
2 Levitä Emulsio. Jatka tavalliseen tapaan.
ASIANTUNTIJAN VINKKI
Käytä Color Lock Emulsionia ennen sävytystä, jotta saat
tasaisen tuloksen.

LIQUID HAIR
HIUSTEN RAKENNEPAIKKAAJA

ALPHA ENERGY
ANTAA ENERGIAA HIUKSILLE JA HIUSPOHJALLE

X4 L

X5 A

KOHDERYHMÄ
Kaikille hiustyypeille. Sopii hennoille ja heikoille hiuksille.

TULOS
Antaa hiuksille pitkäkestoista elinvoimaa ja korjaa vaurioita.
Hiukset tuntuvat täyteläisemmiltä ja vahvoilta.
KOHDERYHMÄ
Liquid Hair on kehitetty erityisesti huonokuntoisille ja hauraille hiuksille.
Se korjaa hiuskuitua ja vahvistaa hiusta valikoitujen aminohappojen,
hiuksen keratiinin rakennusosien, avulla. Liquid Hair antaa asiakkaan
hiuksille lisää kestävyyttä ja elinvoimaa. Sen kevyt koostumus sopii
myös asiakkaille, joilla on hennot ja vaurioituneet hiukset.
TUOTE
Välttämättömien aminohappojen syvähoitava vaikutus. Liquid Hair on
hiusten molekyylipaikkaaja, joka korjaa hiuskuituja ja vahvistaa hiuksia
jopa viiden pesun ajan. Lämpöaktivoituva koostumus paikkaa hiusta
sisältä päin ja on erittäin tehokas tuote ammattitaitoisesti käytettynä.
AINESOSAT
Liquid Hair hyödyntää välttämättömiä aminohappoja, alaniinia ja
histidiiniä sisältävää Molecular Hair Refilling -teknologiaa, joka
tunkeutuu hiukseen ja korjaa vahingoittunutta kuitua. Koostumus
täyttää hiuskuidun vaurioituneiden kohtien aukot.

KÄYTTÖ
Pese hiukset sopivalla System Professional Shampoolla ja
hiero Shampoo Relax Massage -tekniikalla. Pyyhekuivaa
hiukset. Jaa hiukset 4–5 osioon, levitä yksi pipetillinen
Liquid Hairia jokaiseen osioon ja levitä tasaisesti pituuksista
latvaan. Kampaa hiukset ja föönaa 5 minuuttia, jotta
ainesosat kiinnittyvät hiuksiin.
Voit myös käyttää huppukuivaajaa tai Climazonia
kuivausasetuksella. Poista ylimääräinen tuote huuhtelemalla
20 sekunnin ajan. Muotoile tavalliseen tapaan.

ASIANTUNTIJAN VINKKI
Jos hiuksista tulee selvittää takkuja, voit
käyttää hiukselle sopivaa System Professional
-hoitoaineista ennen Liquid Hairin levittämistä.

TUOTE
Viiden vuoden tutkimustyön tuloksena System Professional
esittelee ylpeänä Alpha Energyn. Innovatiivisessa energisoivassa
tehohoidossa voimakas, puhdas muoto LipidCode™ Complex
-teknologiastamme on yhdistetty tutkittuun tehokoostumukseen.
Se vahvistaa hiusten kolmea peruspilaria, hiuspohjaa, hiuskuitua
ja rakennetta, ja tekee hiussuortuvista näkyvästi runsaammat ja
helpommin käsiteltävät – tyvestä latvaan. Koe perusteellinen muutos
hiuksissa ja hiuspohjassa heti ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.
Hiuksista tulee elinvoimaisemmat ja helpommin käsiteltävät ilman
kompromisseja, tuotejäämiä ja tahmaista tunnetta. Alpha Energy
toimii synergiassa kaikkien System Professional -tuotteiden kanssa.
AINESOSAT – LIPIDCODE™ COMPLEX
1. Histidiini: Korjaa hiuskuitua ja torjuu vahingollisia
vapaita radikaaleja ehkäisten keratiinivaurioita.
2. Luonnon lipidit: Rikastaa hiukset yhdistelmällä lipidejä,
jotka tekevät hiuksista sileät ja kiiltävät tyvestä latvaan.
3. Kofeiini: Tehostaa hiuspohjan verenkiertoa ja ravinteiden
kulkeutumista hiuspohjaan ja karvatuppiin.
4. B3-vitamiini: Tukee luonnollisen hydrolipidikalvon
toimintaa ylläpitäen hiuspohjan kosteustasoa.

TULOS
Vaikutukset hiuksiin
Yhden käyttökerran jälkeen: Helpommin käsiteltävät, vahvat ja kimmoisat hiukset.
2 viikon jälkeen: Huomattavasti enemmän energiaa ja voimaa sisältä päin.
Hiuksista tulee helpommin käsiteltävät ja ne pysyvät muotoiltuna pidempään.
3 kuukauden / 1 pullollisen käytön jälkeen: Hiukset
ovat saaneet takaisin sisäisen energiansa.
Hiukset tuntuvat elinvoimaisilta, hyväkuntoisilta ja vahvoilta.
Hiusten rakennevauriot ovat vähentyneet.
Vaikutukset hiuspohjaan
Yhden käyttökerran jälkeen: Hellävarainen, viilentävä ja rauhoittava
vaikutus. Parempi ravinteiden kulkeutuminen hiusjuureen.
2 viikon jälkeen: Hydrolipidikalvo on vahvistunut, hiuspohja tuntuu
kosteutetulta ja ihoärsytys on näkyvästi vähentynyt.
3 kuukauden / 1 pullollisen käytön jälkeen: Hiuspohja
tuntuu virkistyneeltä ja terveeltä.

System
TREATMENTS

ESSENTIAL

System Professional pitää hiuksiasi yhtä ainutlaatuisina kuin
sormenjälkeäsi. Sen vuoksi System Professional -hiuskonsultti tekee
ylellisten hoitojemme yhteydessä LipidCode™ Mapping -kartoituksen.
Tämä diagnoosi toimii asiakkaiden hiusten ja hiuspohjan tarpeisiin
räätälöityjen hoitojärjestelmien perustana. Varmistaaksesi hoitojen
tehokkuuden ja sopivuuden asiakkaallesi,

SCALP ENERGY

INTENSE

Nopea, 10 minuutin käsittely
tehokkaalla Emulsionilla.

Hiuspohjan ja hiuksen tarpeeseen. Erityisten
hoitokäsittelyjen sarja, joka lisää hiusten ja
hiuspohjan energiaa.

Yksilöllinen käsittely intensiiviseen
hiusten muutokseen.

MOLECULAR
HAIR REFILLING

ENERGY BOOST MEN

REGENERATE
SIGNATURE SERVICE

valitse kattavista System Professional -hoitolinjoista
asiakkaalle henkilökohtaisesti parhaiten sopivat tuotteet.
Tavoitteemme on auttaa sinua tarjoamaan asiakkaalle
hiukset, jotka tuntuvat uudestisyntyneiltä.
Innovatiivisten työkalujemme ja korkealaatuisten
tuotteidemme avulla toteutat halutun kauneusihanteen.

Korjaa välittömästi hiuskuitua, vahvistaen
hiuksia jopa viiden pesun ajan.

Uutta energiaa hiuksille.

Ylellinen, AMOA-hieronnan sisältävä
hoitokäsittely kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

BALANCE
PURIFY

ESSENTIAL

C O L O R S AV E

Essential

BALANCE
PURIFY

INTENSE

C O L O R S AV E

R E PA I R

R E PA I R

LUXEOIL

LUXEOIL

H Y D R AT E
VOLU MIZE
SMOOTH EN

Intense

H Y D R AT E
VOLU MIZE
SMOOTH EN

EXTRA

T U O VÄ L I T T Ö M Ä S T I P E R U S T E E L L I S E N
M U UTOKSEN HIU KSIIN JA HIUSPOHJA AN

Nauti kolmivaiheisesta käsittelystä, johon sisältyy
ainutlaatuinen System Professional Shampoo Relax
Massage -hieronta. Essential-käsittely soveltuu osaksi
jokaista kampaamokäyntiä.

EXTRA

INTENSIIVINEN JA PERUSTEELLINEN
M U UTOS HIUSTEN JA HIUSPOHJAN
L A AT U U N

10

Ainutlaatuinen nelivaiheinen tehohoito, jossa kahden
tuotteen hyödyt yhdistyvät henkilökohtaiseksi
hiustenhoitokokemukseksi. Intense Treatment
-tehohoitoon sisältyy System Professional Intense
Massage -hieronta, joka stimuloi hiuspohjaa,
poistaa jännitystä ja edistää vaikuttavien ainesosien
imeytymistä hiuksiin ja hiuspohjaan.

20

TAI

SHAMPOO

EMULSION

ELASTIC FORCE

SEAL

SHAMPOO

INFUSION

MASK TAI EMULSION

SEAL

Tehokas Shampoo Relax Massage
-hierontamme rauhoittaa hiuspohjaa
ja puhdistaa samalla hiukset
yksilöllisiin tarpeisiin perustuen.

Intensiivinen emulsiokäsittely hoitaa
hiuksia ja sen aktiivisesti hoitavat
yhdistelmät tekevät hiuksista
uudistuneen tuntuiset.

Suihkuta 15 pumppausta Elastic Force
-suihketta pyyhekuiviin hiuksiin osio
osiolta. Kampaa hiukset ja huuhtele 15
sekunnin ajan.
Tämä tuote ei vaadi vaikutusaikaa.

Käsittelyn viimeinen vaihe on
suunniteltu tehostamaan ja
suojaamaan hoidon vaikutusta.

Tehokas Shampoo Relax Massage
-hierontamme rauhoittaa hiuspohjaa ja
puhdistaa samalla hiukset perustuen
yksilöllisiin tarpeisiin.

Henkilökohtaisten Intense Treatment
-käsittelyjen salaisuutena ovat
Infusionit. Erittäin tehokkaat, tiivistetyt
ainesosat tuovat hiuksiin uuden
ulottuvuuden sekoitettuna Maskin
kanssa tai yhdistettynä kampaamossa
käytettävään Emulsioon.

Syvähoida hiuksia ainutlaatuisilla, hiusja hiuspohjatyypin mukaan valittavilla,
aktiivisesti hoitavilla yhdistelmillä.
Vaikutusta tehostaa tuotteiden
levittämisessä käytettävä System
Professional Intense Massage -hieronta.

Käsittelyn viimeinen vaihe on
suunniteltu tehostamaan ja suojaamaan
hoidon vaikutusta.

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

BALANCE
PURIFY

REBORN

C O L O R S AV E

Regenerate

BALANCE
PURIFY

ENERGY

C O L O R S AV E

R E PA I R

R E PA I R

LUXEOIL

LUXEOIL

H Y D R AT E
VOLU MIZE
SMOOTH EN

Molecular hair refilling

EXTRA

PITK ÄKE STOINEN HIUSTEN JA
H I U S P O H J A N L A A D U N PA R A N E M I N E N

Tehokkaiden tuotteiden ja rentouttavan hieronnan yhdistelmä tuo
esiin asiakkaan sisäisen kauneuden. Ainutlaatuinen viiden vaiheen
käsittely sisältää System Professional AMOA Massage -hieronnan.
Hieronta perustuu aasialaiseen akupistehierontatekniikkaan
ja stimuloi meridiaaneja, eli kehon energiakanavia. Se saa
aikaan täydellisen rentoutuneen tunteen ja auttaa tuomaan
perusteellisen, pitkäkestoisen muutoksen hiuksiin ja hiuspohjaan.

30

Intensiivisellä System Professional
Shampoo Relax Massage
-hieronnalla on rauhoittava vaikutus
ja se valmistelee aisteja kattavaa ja
rentouttavaa hoitoa varten.

YLELLISEN HOIDON JA
AMOA-HIERONNAN YHDISTELMÄ
Infusionin, Emulsionin ja Maskin yhdistelmä
tunkeutuu syvälle hiukseen ja hiuspohjaan,
vastaten samanaikaisesti useampaan
hoitotarpeeseen. System Professional AMOA
Massage -hieronnan ylelliset ainesosat
saavat aikaan hämmästyttäviä tuloksia.

T U N N E VÄ LT TÄ M ÄT T Ö M I E N A M I N O H A P P O J E N S Y VÄ H O I TAVA VA I K U T U S

Korjaa välittömästi hiuskuitua, vahvistaen hiuksia
jopa viiden pesun ajan. Välttämättömiä aminohappoja
sisältävä, edistynyt Molecular Hair Refilling -koostumus
tarjoaa hauraille ja herkistyneille hiuksille pitkäkestoisen,
korjaavan vaikutuksen. Saa hiukset tuntumaan
miellyttävämmiltä ja lisää niiden vastustuskykyä,
jättämättä niitä raskaiksi.

SEAL

SHAMPOO & CONDITIONER

LIQUID HAIR

SEAL

Käsittelyn viimeinen vaihe on
suunniteltu tehostamaan ja suojaamaan
hoidon vaikutusta.

Tehokas Shampoo Relax Massage
-hierontamme rauhoittaa hiuspohjaa ja
puhdistaa samalla hiukset perustuen
yksilöllisiin tarpeisiin.
Käytä vaikeasti selvitettävissä hiuksissa
sopivaa hoitoainetta.

Liquid Hair -tuotteen Molecular
Hair Refiller -teknologia korvaa
tuhoutuneita aminohappoja täyttäen
koko kuidun uudelleen.

Käsittelyn viimeinen vaihe on
suunniteltu tehostamaan ja
suojaamaan hoidon vaikutusta.

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

SMOOTH EN
EXTRA

5

SHAMPOO

H Y D R AT E
VOLU MIZE

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

15

C O L O R S AV E
R E PA I R

ESSENTIAL

H Y D R AT E

C O L O R S AV E
R E PA I R

ESSENTIAL

H Y D R AT E

SMOOTH EN
VOLU MIZE

Color lock

EXTRA

20

N E U T R A L O I N T I J A VÄ R I N
S TA B I L O I N T I

SMOOTH EN

Perm-lock

20

INTENSIIVINEN TEHOHOITO, JOK A
A N TA A P I T K Ä K E S T O I S E N , K I M M O I S A N
PERMANENTIN

Jokaisen värikäsittelyn jälkeen suoritettava olennainen vaihe. Color
Lock -käsittelyssä yhdistyvät pitkäkestoinen väritulos ja yksilölliset
hoitotulokset. Koe nelivaiheisen
käsittelyn välitön vaikutus. Sisältää ainutlaatuisen System Professional
Shampoo Relax Massage -hieronnan. Essential-käsittely soveltuu osaksi
jokaista kampaamokäyntiä.

Perm Lock on olennainen vaihe jokaisen permanentti-, laine- tai
suoristuskäsittelyn jälkeen ja antaa pitkäkestoisen tuloksen. Se stabiloi
keratiinin tehden kiharoista napakat ja kimmoisat antaen samalla hiuksille
eloisaa joustavuutta. Perm Lock sopii kaikille hiustyypeille. Yhdistettynä
räätälöityyn Infusioniin se tarjoaa lisäedun permanentin jälkeiselle käsittelylle.

SHAMPOO

INFUSION

COLOR LOCK EMULSION

BI-PHASE CONDITIONER

SHAMPOO

INFUSION

PERM EMULSION

FINISH

System Professional Shampoo
Relax Massage -hieronnan ja Color
Save Shampoon yhdistelmä hoitaa
värjättyjä hiuksia ja suojaa niitä
ulkoisilta vaikutuksilta poistamalla
vapaita radikaaleja hiuksen pinnalta.

Käsittelyjen salaisuutena
ovat ainutlaatuiset Infusionit.
Erittäin tehokkaat, tiivistetyt
ainesosat tuovat hiuksiin uuden
hoitoulottuvuuden sekoitettuna
tuoreeltaan kampaamossa
käytettävän Emulsion kanssa.

Color Lock Emulsionin aktiiviset
ainesosat tunkeutuvat syvälle
hiuksiin ja stabiloivat hiuksen
sisällä olevia värimolekyylejä.
Ne vähentävät myös alkali- ja
peroksidijäämiä, jolloin väri säilyy
loistavana pitkään.

Sulkee värin hiuksiin
säilyttäen värin pidempään
samalla, kun se suojaa
hiuksen luonnollista
proteiinirakennetta vapaiden
radikaalien vaikutukselta.

System Professional Shampoo Relax
-hieronnan ja Color Save -shampoon
yhdistelmä hoitaa värjättyjä
hiuksia ja suojaa niitä ulkoisilta
vaikutuksilta poistamalla vapaita
radikaaleja hiuksen pinnalta.

Käsittelyjen salaisuutena ovat
ainutlaatuiset Infusionit. Erittäin
tehokkaat, tiivistetyt ainesosat tuovat
hiuksiin uuden hoitoulottuvuuden
sekoitettuna tuoreeltaan kampaamossa
käytettävän emulsion kanssa.

Aktiiviset ainesosat vakauttavat
kiharan ja palauttavat hiusten
kunnon, jolloin tuloksena on eloisat
hiukset ja joustavat kiharat.

Viimeistelevä vaihe toimii perustana
upealle kiharatulokselle. Curl
Definer sitoo kiharat ja tekee
hiuksista samettisen tuntuiset.

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

EXTRA
BALANCE

ENERGY

10

Scalp energy

TAI

TAI

BALANCE SHAMPOO

PURIFY SHAMPEELING

BALANCE ENERGY SERUM

Valmistelee hiukset optimaalisella tavalla
käsittelyä varten ja hellii hiuspohjaa yhdessä
Shampoo Relax Massage -hieronnan kanssa.
Käytä muuta shampoota, jos se vastaa paremmin
hiuksista ja hiuspohjasta tehtyyn diagnoosiin.

Palauta hiuspohjan luonnollinen tasapaino. Pitkäaikainen
ratkaisu hiuspohjalle, jossa on hilseen ja ärsytyksen merkkejä. System Professional -hieronnan yhteydessä annettava
hoito auttaa hillitsemään ihosolujen liian nopeaa kasvua
ja tekee hiuspohjasta uudistuneen ja raikkaan tuntuisen.
Pitkäkestoisen vaikutuksen saavuttamiseksi jatka tuotteen käyttöä kuukauden ajan.

ANNA HIUKSILLE JA HIUSPOHJALLE UUTTA ENERGIAA
Torju hiustenlähtöä System Professional Energy
Massage -hieronnalla, joka edistää hiusten
kiinnittymistä parantavan seerumin imeytymistä syvälle
karvatuppeen tehostaen hoidon vaikutusta. Paras tulos
saavutetaan, kun tuotteen käyttöä jatketaan kotona.

ALPHA ENERGY

PURIFY LOTION

FINISH

Alpha Energy sopii kaikille hiustyypeille ja tuo
perusteellisen muutoksen hiuksiin ja hiuspohjaan
tehden hiuksista elinvoimaiset ja helpommin hallittavat.

Lotion yhdistettynä Energy-hierontaan edistää vaikuttavien
aineiden tunkeutumista syvälle hiuspohjaan. Vaikutus on
välitön ja johtaa tehokkaampaan hilseenhallintaan.

Lisää haluamasi viimeistelytuote ja
föönaa hiukset.

KUN OLET SUORITTANUT LIPIDCODE™ MAPPINGIN, VALITSE TUOTTEET HIUSTEN JA HIUSPOHJAN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN PERUSTUEN.

Viisi räätälöityä hierontatekniikkaa
YLELLISET HIERONNAT JOKAISEEN HOITOKÄSITTELYYN

SHAMPOO RELAX MASSAGE

INTENSE MASSAGE

AMOA MASSAGE

Ainutlaatuinen hieronta, jota käytetään useimpien
hoitojemme yhteydessä ensimmäisenä vaiheena ja
jokaisen shampoopesun yhteydessä. Se on suunniteltu
rentouttamaan asiakasta neljän eri vaiheen avulla,
samalla kun se syväpuhdistaa hiukset.

Perusteellinen hieronta, joka tarjoaa hiuksille
ja hiuspohjalle useita etuja. Käytetään kaikkien
tehohoitojen yhteydessä ja varmistaa, että käytetyt
tuotteet tunkeutuvat syvälle hiuksiin ja hiuspohjaan
tehostaen lopputulosta.

Kattavin hierontamme, joka tekee käsittelystä todella
hemmottelevan ja tehokkaan. Amoa-hierontaa
käytetään ainoastaan Reborn Treatment -käsittelyn
yhteydessä. Sillä on todistetusti hiuksia entisöivä ja
uudistava vaikutus ja se parantaa myös asiakkaan
yleistä hyvinvointia.

ESSENTIAL MASSAGE

ENERGY MASSAGE

Tehokas, rentouttava hieronta, joka on kehitetty
erityisesti Essential-hoitokäsittelyä varten. Pesupaikalla
suoritettava hieronta auttaa levittämään tuotteet
tehokkaasti ja selvittämään hiuksia.

Tämä rauhoittava ja samalla hiuspohjaa virkistävä
hieronta on keskeinen osa Energy Treatment -käsittelyä.
Se stimuloi karvatuppia ja vähentää hiuspohjan stressiä
samalla, kun se lisää hiuspohjan verenkiertoa tarjoten
detox-vaikutuksen.

Massage
SHAMPOO RELAX

PUHDISTUS
R AU H O I T TAVA L L A O T T E E L L A
Shampoo Relax Massage -hieronta puhdistaa
intensiivisesti hiukset ja hiuspohjan ja on
samalla miellyttävä hemmotteluhetki. Tämän
hieronnan tarkoitus on lisätä hiuspohjan
verenkiertoa ja imunestevirtausta sekä
rentouttaa ja rauhoittaa asiakasta, jotta
asiakas saa ainutlaatuisen kokemuksen.
Voit itse päättää pesuun käytettävän ajan.
Jokainen vaihe voidaan suorittaa kerran
tai toistuvasti.

ALOITUSVAIHE

RENTOUTTAVA VAIHE

TASAPAINOTTAVA VAIHE

RAUHOITTAVA VAIHE

Aseta molempien käsien sormenpäät
pitkälle pään etuosaan. Vedä sormia
säteittäin otsalta päälaelle ja pään
ympäri takaraivolle. Pyörivät liikkeet
suunnataan ulospäin kuten uidessa.
Nosta päätä ja hiero myös niskaa.

Aseta molemman käden sormet harallaan
pitkälle pään etuosaan ja tee siksak-liikkeitä koko pään alueella. Paineen tulisi
kohdistua pään ympärykselle,
ei päälakeen. 		

Aseta peukalot kulmakarvojen
keskikohtaan. Tee kevyitä vetoja pään
keskeltä vasemmalle ja oikealle. Jatka
samalla tavalla takaraivoon asti.

Aseta kädet hiusrajalle ja hiero laajoin liikkein
pään ympärystä ja päälakea pitkin takaraivolle.
Muista myös hieroa korvien ympäriltä. Kohota
päätä ja tee kevyitä siveleviä liikkeitä niskassa.

HYÖTY

HYÖTY

HYÖTY

HYÖTY

Hierontaliikkeet vähentävät jännitystä
ja saavat energian leviämään päälaelta
tehden hieronnasta äärimmäisen rentouttavan.

Ensimmäisessä vaiheessa hellittänyt
jännitys häviää nyt kokonaan.

Tämä vaihe rentouttaa tehokkaasti
pään ja kasvojen lihaksia sekä edistää
hapen kulkeutumista ja harmonisoi
meridiaaneja, kehon energiaväyliä.

Kohdistetut liikkeet auttavat jakamaan
kehon omaa energiaa päästä jalkoihin,
millä on äärimmäisen rauhoittava
vaikutus.

Massage
ESSENTIAL

MAKSIMA ALINEN RENTOUTUS
JA OPTIMA ALINEN TU LOS
Tämä hierontatekniikka levittää tuotteet
tehokkaasti ja saa ne läpäisemään
hiuksen, jolloin hiuksista tulee helpommin
kammattavat. Se koostuu kahden käden
otteesta, joka auttaa rentouttamaan
välittömästi.
Hieronta suoritetaan pesualtaalla
shampoopesun jälkeen maksimaalisen
tehon saavuttamiseksi.

PYÖRIVÄT LIIKKEET

SIVELEVÄT LIIKKEET

HIUKSIA SELVITTÄVÄT OTTEET

Hiero koko hiuspohjaa pyörivin liikkein
aloittaen etuosasta, jatkaen sivujen ja
päälaen kautta niskaan ja nostaen päätä,
jotta voit hieroa myös niskan alapuolelta.

Aseta neljä sormea hiusrajalle ja suorita
lyhyt akupainanta. Silitä tasaisin liikkein
otsan alueelta, päälaen yli ja niskaan.

Levitä tuote tasaisesti hieromalla peukalon,
etusormen ja keskisormen avulla. Aloita
tyvestä ja siirry latvoja kohti. Kampaa
hiukset hieronnan jälkeen.
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HYÖTY
Hieronta auttaa levittämään tuotteen
ja tasapainottamaan hiuspohjaa.
Hellävaraiset, pyörivät liikkeet auttavat
tasapainottamaan hermoja, hiuspohjaa
ja meridiaaneja.
Ne voivat myös auttaa lievittämään
päänsärkyä ja silmien alueen
väsyneisyyttä.
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HYÖTY
Rentouttaa, rauhoittaa. Detox-vaikutus.
Jännitykset siirtyvät kehoa kohti ja
häviävät.

1

HYÖTY
Selvittää hiukset ja silottaa hiusten
pintaa. Hieronta myös valmistelee
hiukset vaikutusaikaa varten ja parantaa
tuotteen imeytymistä hiuksiin tehostaen
käsittelyä.

Massage
INTENSE

HEMMOT TELEE AISTE JA ,
STIM U LOI HIUSPOHJA A
Intense Massage -hieronta varmistaa, että
tuotteet imeytyvät kunnolla hiuksiin ja
hiuspohjaan. Rentouttavan kokemuksen
lisäksi se antaa optimaalisen tuloksen.
Tämä hieronta sopii käytettäväksi kaikkien
Intense Treatment -käsittelyjen ja Scalp
Lotion -tuotteiden käytön yhteydessä.

RENTOUTTAVAT LIIKKEET

PYÖRIVÄT LIIKKEET

AKUPAINANTA

SIKSAK-LIIKE

SILITTÄVÄT LIIKKEET

Hiero käyttäen etusormea,
keskisormea ja nimetöntä.

Aseta sormet suorina hiuspohjaa
vasten. Hiero pyörivin liikkein niskasta
otsan hiusrajaan ja takaisin niskaan.

Käytä hiusrajan akupainantaan kaikkia
sormia. Aloita niskasta ja jatka hiusrajaa
pitkin korvien yli ohimoille ja otsalle.

Tee siksak-liikkeitä kummankin
käden sormenpäillä niin, että kädet
liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.
Hiero päätä järjestelmällisesti
otsalta päälaen yli niskaan.

Aseta sormet hiusrajalle niin, että ne
kohdistuvat akupisteisiin. Silitä otsalta
päälaen kautta niskaan tasaisin liikkein.
Suorita lyhyt akupainanta painamalla
niskan akupisteitä.
Sivele niskan lihaksia ja purista
lopuksi hartioita.

1

HYÖTY
Rentouttaa niskan lihaksia, auttaa
lievittämään päänsärkyä ja väsymystä.

3

HYÖTY
Hellävaraiset, pyörivät liikkeet auttavat
tasapainottamaan hermoja, hiuspohjaa ja
meridiaaneja.

1

HYÖTY
Akupainanta parantaa meridiaanien
energiatasapainoa. Se rentouttaa ja
virkistää samanaikaisesti sekä lisää
veren virtausta hiuspohjaan ja kasvoille.

3

HYÖTY
Siksak-liikkeillä on voimakkaasti
virkistävä vaikutus. Ne lisäävät
hiuspohjan verenkiertoa ja saavat kasvot
hehkumaan ja näyttämään raikkailta.
Liikkeet lisäävät myös aivojen
aktiivisuutta.

3

HYÖTY
Rentouttaa, rauhoittaa. Detox-vaikutus.
Jännitykset siirtyvät kehoa kohti
ja häviävät. Suoritetaan hieronnan
päätteeksi.

4 – NISKAN RENTOUTUS

NISKAN RENTOUTUS

Aseta vasen kämmen päälaelle tueksi.
Sivele hellävaraisesti oikean käden
nyrkillä kallonpohjasta niskaan. Tee
liike kolme kertaa, vaihda kättä ja toista
kolme kertaa.

Aseta kämmenet korvien yläpuolelle.
”Työnnä” kevyesti hiuspohjaa ylöspäin
päälakea kohti. Aseta seuraavaksi
kämmenet otsalle ja takaraivolle ja hiero
käyttäen samaa tekniikkaa.

2

HYÖTY
Ohjaa myrkkyjä pois pään alueelta
ja edistää syvää, energisoivaa
rentoutumista.

2

HYÖTY
Rentouttaa, avaa tukoksia, rauhoittaa ja
lämmittää hiuspohjaa.

SIKSAKLIIKE KULMAKARVOJEN
YLÄPUOLELLA
Aseta kummankin käden etu-, keskisormi
sekä nimetön kulmakarvojen yläpuolelle.
Hiero kevyin siksak-liikkein kohti korvan
yläpuolella olevaa aluetta. Sivele
kevyesti korvien takaa kohti niskaa.

2

HYÖTY
Energiaa antava, puhdistava ja virtausta
edistävä vaikutus.

TASAAVA LIIKE
Aseta kädet vastakkain pystysuoraan
asiakkaan pään yläpuolelle. Avaa kädet
(ensin kämmenet ja sitten sormet), ja
sivele kevyesti painaen pään yli niskaan
ja lopuksi hartioiden yli.

2

HYÖTY
Viestittää hieronnan päättymisestä ja
harmonisoi energiavirtauksen.

Massage
ENERGY

P O I S TA A H I U S P O H J A N
STRESSIÄ JA LISÄÄ
HIUSPOHJAN ENERGIAA
Energy Massage -hieronta koostuu
kymmenestä otteesta, joiden erityinen
tekniikka aktivoi hiuspohjan toiminnot.

NELJÄN PISTEEN HIERONTA

PÄÄLAEN AKUPISTEET

AKUPISTEET

HANKAUS

Aseta joko vasen tai oikea käsi tukemaan
pään etuosaa. Paina kevyesti vapaan
käden etusormella, keskisormella ja
nimettömällä neljää päälaen ympärillä
olevaa pistettä.

Aseta vasen käsi vasemman korvan
yläpuolelle tukemaan päätä. Hiero
keskilinjan yläpuolella olevia akupisteitä
käyttäen oikean käden keskisormea ja
nimetöntä. Lisää seuraavaksi säteittäinen
liike pään vasemman puolen yläosaan ja
sen jälkeen pään oikean puolen yläosaan.

Aseta vasemman käden kämmen
vasemman korvan yläpuolelle pään
tueksi. Aloittaen päälaelta, hiero
koko päätä ”säteittäin” oikean
käden etusormella, keskisormella
ja nimettömällä. Hiero kunkin linjan
(säteen) kolmea akupistettä.

Aseta vasen kämmen vasemman korvan
yläpuolelle pään tueksi. Pane oikea käsi
nyrkkiin ja aseta se päätä vasten niin,
että sorminivelet ovat tasaisesti
päätä kohden.
Hangaten kevyesti, hiero koko
oikeanpuolimmainen osa päätä.
Vaihda kättä.

2

HYÖTY
Rentouttaa koko kehoa, jossa kaikki
meridiaanit kohtaavat. Auttaa lisäämään
hiuspohjan läpäisevyyttä, jolloin
aktiiviset aineet pääsevät imeytymään
paremmin.

2

HYÖTY
Lisää verenkiertoa kulmien ja ohimoiden
alueella ja stimuloi kasvojen aluetta.

1

HYÖTY
Aktivoi ja levittää energiaa, auttaa
poistamaan myrkkyjä hiuspohjasta ja
vähentää hiuspohjan stressiä.

2

HYÖTY
Virittää ja stimuloi. Voi helpottaa
kipua, jos hieronta suoritetaan
hellävaraisesti.

Massage
AMOA

A I N U T L A AT U I N E N H I E R O N TA J O K A PA R A N TA A
Y L E I S TÄ H Y V I N V O I N T I A
Kun keho ja mieli ovat rentoutuneet,
paljastuu sisäinen kauneus. AMOA on System
Professionalin alkuperäinen hieronta, joka
perustuu itämaiseen lääketieteeseen.
Se stimuloi Stuboja (akupisteitä) ja Keiroa
(energiakanavia) tarjoten kokonaisvaltaisesti
rentouttavan vaikutuksen.

JUNENHU
PYÖRIVÄT LIIKKEET

SUGOKEI
RENTOUTTAVAT LIIKKEET

GOUGORAKU
SIVUJEN JA KORVIEN RENTOUTUS

ANHYAKUE
PÄÄLAEN AKUPUNKTIOPISTE

Aseta peukalot päälaelle ja hiero
ohimoilta pyörivin liikkein hiuslinjaa
pitkin taaksepäin. Pään takaosassa, tee
peukaloillasi pyöriviä liikkeitä keskilinjan
molemmin puolin siirtyen niskasta
päälaelle. Aseta peukalot päälaelle ja
hiero ohimoilta pään takaosaan.

Levitä ja koukista molempien kädet
sormet pään ympärille, niin kuin pitelisit
palloa. Vedä hitaasti ja kevyesti ja pidä 10
sekunnin ajan ennekuin rentoutat sormet.
Siirrä sormia 2 cm taaksepäin ja toista
samat liikkeet siirtäen sormia kolmesti.

Aseta kämmenet vastakkain jakauksen
kohdalle. Liu’uta käsiä sivuille peittäen
pää kämmeniin ja silitä keskilinjalta
korvan yläpuolelle. Pidä kädet tässä
asennossa, paina ja nosta samalla
ylöspäin. Rentouta kädet ja silitä
taaksepäin korvien alapuolelle.

Aseta keskisormet päällekkäin ja hiero
päälaella olevaa akupistettä. Lisää
painetta asteittain 10 sekunnin ajan ja
rentouta sormet hitaasti.

2

HYÖTY
Parantaa hiuspohjan verenkiertoa ja
lievittää kireitä hermoja.

1

HYÖTY
Antaa rauhoittavan tunteen ja parantaa
hiuspohjan verenkiertoa. Sugokeihieronnan jälkeen asiakas voi kokea
lämmittävän vaikutuksen hiuspohjassa.

3

HYÖTY
Auttaa lievittämään kiristävää
hiuspohjaa ja yleistä väsymystä.

1

HYÖTY
Päätä syleilevällä käsien asennolla on
syvästi rentouttava vaikutus ja Hyakuen
painaminen saa veren virtaamaan
paremmin koko pään alueella.

K AU N I I T H I U K S E T KO H TA AVAT
H Y V I N VO I N N I N

RATSFUFU
SIVELEVÄT LIIKKEET

JUUFUFU
AKUPUNKTIOPISTEET

TSUFUCHI
NISKAN AKUPUNKTIOPISTE

ANJUKEI
NISKALINJAN HIERONTA

SUTOHATSU
EDESTÄ TAAKSE-LIIKE

NAKENI
HARTIOIDEN AKUPISTEET

Tue otsaa vasemmalla kädellä ja silitä
oikean käden kämmenellä päätä pitkin
niskaan.

Tue otsaa vasemmalla kädellä ja silitä
peukalolla keskilinjaa pitkin niskan
akupistettä (Juufufu) kohti. Tee pyöriviä
liikkeitä ja paina samalla kevyesti Fufua
ja hiero sen jälkeen niskan keskikohtaa
kohti 10 sekunnin ajan.

Tue otsaa vasemmalla kädellä.
Aseta oikean käden peukalo, etusormi
ja keskisormi niskan tyven akupisteelle
(Tsufuchi) ja paina kevyesti silmien
suuntaan.

Tue otsaa vasemmalla kädellä. Hiero
oikealla kädellä niskalinjaa pitkin
aloittaen pään takaosasta. Toista
kymmenen kertaa.

Käyttäen kaikkia sormia, paina ja silitä
kasvojen ääriviivoja pitkin päälaelle.
Kauho hiuksia liikkeen aikana.

Käyttäen molempia peukaloita, silitä
niskalinjaa pitkin alaspäin kohti
hartioiden akupistettä (Nakeni). Paina
hitaasti 10 sekunnin ajan.

3

HYÖTY
Antaa rauhoittavan tunteen ja parantaa
hiuspohjan verenkiertoa. Ratsfufu
yhdistää hiuspohjan liikkeen seuraaviin
vaiheisiin, siirtyen alaspäin niskaa
kohden.

2

HYÖTY
Juufufu on yksi vahvimmista hieronnassa
käytetyistä pisteistä ja tämä käsien ote
stimuloi sitä intensiivisesti lievittäen
niskan alueen väsymystä ja kireyttä.

2

HYÖTY
Stimuloiva vaikutus, piristää silmiä ja
korvia.

2

HYÖTY
Aktivoiva hieronta, joka stimuloi
tehokkaasti niskaa ja vähentää
niskalihasten kireyttä.

4

HYÖTY
Sutohatsu auttaa keskittämään ajatukset
ja rentouttaa mieltä.

2

HYÖTY
Nakeni tehoaa hyvin hartioihin ja
lievittää vartalon yläosan kireyttä.
Se viestittää hieronnan päättymisestä.

Nimi AMOA tulee sanasta Anma, joka tarkoittaa perinteisten
japanilaisten hierontatekniikoiden harjoittamista. AMOAhieronta on kehitetty itämaisten lääkäreiden valvonnassa.
Se vastaa useaan eri tarpeeseen ja sopii esimerkiksi
rentoutusta tai virkistystä kaipaavalle asiakkaalle. Käytä
jokaista 10 vaihetta, jos haluat tasapainoittavan vaikutuksen
tai vaihtoehtoisesti pelkästään rentouttavia tai aktivoivia
otteita riippuen toivotusta tuloksesta. AMOA on ylellinen lisä
kampaamon käsittelytarjontaan ja tekee asiakaskokemuksesta
entistä hemmottelevamman.

2

RELAX

Rentouttava ja
rauhoittava vaikutus.

ACTIVE

Aktivoiva ja herättävä
vaikutus.

REPEAT

Toistojen määrät

VAIKUTTAVAT AINESOSAT

DERMA

L I P I D CO D E ™
HIUSPOHJASSA VAIKUTTAVAT AINESOSAT
KOFEIINI
Tehostaa hiuspohjan verenkiertoa. Säännöllisesti käytettynä
se voi edistää ravintoaineiden kulkeutumista karvatuppeen.
B3-VITAMIINI-AMIDI
Vesiliukoinen B-vitamiini. Auttaa ylläpitämään ihosolujen
kosteustasapainoa ja sillä on tulehdusta ehkäisevä vaikutus.
Voi edistää hiuspohjan terveyttä pitkällä aikavälillä ja
auttaa luomaan perustan vahvoille, terveille hiuksille.

HIUKSISSA VAIKUTTAVAT AINESOSAT
HIUSTEN KALTAISET LIPIDIT:
ÖLJYHAPPO
Esiintyy luonnollisessa muodossa erilaisissa
kasviperäisissä rasvoissa ja öljyissä. Öljyhappo
imeytyy hiuksiin parantaen lipiditasapainoa, joka
toimii keratiinin paikallaan pitävänä sidoksena.
GLYSERY YLIMONO-OLEAATTI
Rasvahappo (LIPIDI), jota saadaan luonnossa
esiintyvistä öljyistä ja rasvoista. Glyseryylimonooleaatti lisää rasvahappojen tehoa ja auttaa lisäksi
muodostamaan hydrofobisen kalvon hiusten pinnalle.
HISTIDIINI
Luonnollinen aminohappo ja hiusten
keratiinin rakennusaine. Auttaa suojaamaan
keratiinia kahdella eri tavalla.
1. Suojaa hiuksia täydentämällä keratiinia.
2. T
 oimii myös epäsuorasti kohdistumalla hiuksissa
olevaan kupariin, jota kerääntyy hiuksen pinnalle
yleisesti pesuveden myötä. Kupari lisää vapaiden
radikaalien muodostumista, joko värjäyksen tai
UV-säteilyn vaikutuksesta. Vapaat radikaalit
hajottavat sekä hiusten keratiinia että lipidejä.

BALANCE

BALANCE / ENERGY

D E R M A C A L M A I N E S O S AT

E N E R G I Z I N G A I N E S O S AT

VALKOPAJUN KUORIUUTE
Hiuspohjaa ja tulehdusta rauhoittava Salix Alba -uute, jonka sisältämä salisyylihappo
ja flavonoidit, kuten tanniini, auttavat tekemään ihosta nuorekkaamman.

Energiaa tuova yhdistelmä, joka sisältää kofeiinia, biotiinia, lauriinihappoa
ja vitamiineja. Auttaa ravitsemaan hiuspohjaa ja vahvistamaan
hentoja hiuksia. Vaikutus pidentää hiuksen elinkaarta.

BETAIINI
Luonnollinen aine, jota johdetaan muun muassa sokerijuurikkaan melassista. Sillä on ihoa
rauhoittavia ominaisuuksia ja se parantaa huomattavasti tuotteiden sopivuutta iholle.

KOFEIINI
Keskushermostoa stimuloiva aine, jota on luonnollisena ainesosana esimerkiksi
teessä ja kahvissa. Kofeiinin uskotaan pidentävän hiuksen kasvusykliä
ja sen vuoksi sitä lisätään hiustenlähtöä ehkäiseviin toniceihin.

PANTENOLI
Provitamiini, joka muuttuu B-vitamiiniksi iholla. Se on paksu,
siirappimainen, hygroskooppinen neste ja siten erinomainen ihon ja
hiusten kosteuttaja. Pantenolilla on voimakas kiinnitysteho keratiiniin
ja se tarjoaa pitkäaikaisen suojan liiallista kuivumista vastaan.

VITAMIINIYHDISTELMÄ (A, E, F, B5)
Vitamiinit ovat välttämättömiä hiusten ja ihon terveyden kannalta.
A-vitamiini suojaa kosteudenmenetykseltä.
E-vitamiini (tokoferoli) on öljyliukoinen vitamiini, jota löytyy yleisesti muun muassa
kasviöljyistä. Erittäin tehokas antioksidantti, joka auttaa suojaamaan vapailta radikaaleilta.
F-vitamiini (linoleenihappo) on kaksinkertainen, tyydyttämätön, välttämätön
happo. Käytetään usein kuivalle iholle tarkoitetuissa tuotteissa.
B5-vitamiini (pantoteenihappo) vahvistaa ja parantaa hiusten
rakennetta ja lisää hiusten vastustuskykyä.
BIOTIINI
Biotiini eli H-vitamiini kuuluu B-ryhmän vitamiineihin. Biotiinin
lisäämisellä hiusten ja hiuspohjan tuotteisiin voi olla positiivinen
vaikutus hiusten laatuun. Biotiini edistää keratinisaatiota.
LAURIINIHAPPO
Luonnollinen rasvahappo.
Yhdistettynä biotiiniin ja kofeiiniin se suojaa hiusjuurta.

FORMA

DERMA

PURIFY

H Y D R AT E

VO L U M I Z E

SMOOTHEN

D E R M A P U R E A I N E S O S AT

F O R M A M O I S T A I N E S O S AT

F O R M A S T R E N G T H A I N E S O S AT

F O R M A L I S S A I N E S O S AT

SINKKIPYRITIONI
Erittäin tehokas, hilsettä ehkäisevä ainesosa. Vähentää hilseen
pääasiallisen aiheuttajan, Malassezia globosa -hiivasienen, esiintymistä
hiuspohjassa. Ehkäisee hilsettä tehokkaasti ja pitkäkestoisesti.

GLYSERIINI
Kolmiarvoinen alkoholi, joka on väritön, makea, erittäin
hygroskooppinen neste, jota saadaan saippuoimalla
luonnollisia öljyjä ja rasvoja. Sillä on kosteutta
sääteleviä ominaisuuksia. Antaa hiuksille pitkäkestoista
kosteutta ja suojaa liialliselta kuivumiselta.

KREATIINI
Alun perin System Professionalin hiustenhoitotuotteita
varten patentoima luonnollinen aminohappo. Sillä on
voimakas kiinnittymiskyky hiuksiin ja se vahvistaa ja
stabiloi hiuksia sekä uudistaa niitä sisältä käsin.

AVOKADOÖLJY
Luonnollinen, avokadosta saatava raakamateriaali. Sisältää
runsaasti vitamiineja (A, B, D, E, H, K), tekee hiukset sileiksi ja
pehmeiksi sekä suojaa liialliselta kuivumiselta ja kosteudelta.

SINKKIKARBONAATTI
Vahvistaa sinkkipyritionin vaikutusta Malassezia globosa -hiivasieneen.
PIROKTONIOLAMIINI
Hinokitioli on luonnollinen, aktiivinen, Hinoki-puusta saatava
ainesosa, jolla on mikrobisidinen, hilsettä ehkäisevä vaikutus.
ALLANTOIINI
Ihoärsytystä lievittävä ja tulehdusta ehkäisevä vaikutus.

PANTENOLI
Provitamiini, joka muuttuu B-vitamiiniksi iholla. Se on paksu,
siirappimainen, hygroskooppinen neste ja erinomainen ihon ja
hiusten kosteuttaja. Sillä on voimakas kiinnityskyky keratiiniin
ja se suojaa pitkällä aikavälillä liialliselta kuivumiselta.
GLUKOOSI JA FRUKTOOSI
Kaksi vesiliukoista sokeria. Käytetään hiustenhoitotuotteissa
luonnollisena kovetusaineena. Auttaa säilyttämään
kosteuden ja sileyden tunteen hiuksissa.

PVP-VA
Kiinnittyvät hiuksen pinnalle ja tasapainottavat hiuksen
rakennetta ulkoapäin antaen pitkäkestoista tuuheutta.

KASHMIRUUTE
Himalajan vuohien pehmeästä, silkkimäisestä
villasta uutettu proteiini, joka auttaa silottamaan
hiusten pintaa ja antaa kiiltoa.

BAMBU-UUTE
Bambupuusta saatava uute, joka luo hiusten
pinnalle kevyen suojaavan kalvon.

PEHMENTÄVÄT POLYMEERIT
Synteettisiä hoitavia aineita, jotka auttavat tekemään
hiuksista pehmeän tuntuiset ja helpommin kammattavat.

FIBRA

FIBRA

CO L O R S AV E

R E PA I R -VA L I KO I M A

SOLAR

LUXEOIL

INESSENCE

F I B R A C H R O M E A I N E S O S AT

F I B R A B U I L D A I N E S O S AT

H E L I O G U A R D & H E L I O R E S T O R E A I N E S O S AT

F I B R A - N O U R I S H A I N E S O S AT

LIPIDCODE ™ COM PLE X PLUS AÇ AÍ S TEM CELL E X TR AC T

QUATERNIUM
Kationinen kopolymeeri, joka on yhteensopiva monen hoitavan ainesosan
kanssa. Jättää hiuksiin tehokkaan, suojaavan kerroksen.

HYDROLYSOITU KERATIINI
Tuotetaan villasta entsymaattisella tai happohydrolyysillä. Samankaltainen
hiusten keratiinin kanssa. Sillä on voimakas kiinnittymiskyky hiuksiin,
minkä ansiosta se voi korjata hiusten vaurioitunutta rakennetta.

HISTIDIINI
Korjaa ja auttaa täydentämään hiusten proteiinirakennetta
sekä auttaa suojaamaan vapaiden radikaalien aiheuttamilta
vaurioilta.

OPTIMOIDUT QUATERNIUM-YHDISTEET
Kationisia kopolymeerejä lisätään koostumuksiin korjaamaan
hiuksia ja antamaan niille suojaavan kerroksen.

GLYSERIINI
Kosteustasapainon säätely.

LUONNOLLISET ÖLJYT
Arganöljy on tunnettu jo sukupolvien ajan ravitsevista
ominaisuuksistaan. Manteliöljy tunnetaan tehokkaasti
kosteuttavista ominaisuuksistaan ja kevyestä
koostumuksestaan.
Jojobaöljyä on käytetty useissa kulttuureissa täydentämään
hiuksia ja erityisesti hauraita, kuivia latvoja.

PANTENOLI
Provitamiini, joka muuttuu B-vitamiiniksi iholla. Se on paksu, siirappimainen,
hygroskooppinen neste ja erinomainen ihon ja hiusten kosteuttaja.
Sillä on voimakas kiinnityskyky keratiiniin, se pitää hiukset
kiiltävinä ja suojaa niitä liialliselta kuivumiselta.
MEHILÄISVAHA
Luonnollinen mehiläisvaha. Vahamainen komponentti, jota käytetään yleisesti
kosmeettisissa tuotteissa koostumuksen säätelijänä ja stabilointiaineena. Mehiläisvaha lisää
aurinkovoiteiden suojaavaa vaikutusta sekä parantaa hiusten kuntoa, hallittavuutta ja kiiltoa.

AMINO TSP
Erittäin tehokas polymeeri, joka korjaa hiusten vaurioituneita
osioita ja silottaa hiuksen pintaa.

KATIONISET POLYMEERIT
Positiivisesti varautuneet polymeerit muodostavat
hiusten pinnalle suojaavan kalvon.
UV-SUOJA
Suojaa UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta.

OLIIVINLEHTIUUTE
Antioksidantti, joka auttaa osaltaan ehkäisemään värin haalistumista.

PANTENOLI
Kosteuttaa ihoa ja hiuksia.

UV-SUODATIN
Samankaltainen kuin oktokryleeni. Tarjoaa värille lisäsuojaa UV-säteilyä vastaan.

AVOKADOÖLJY
Silottaa ja ehkäisee kuivumista.

EDDS
(Trisodium Ethylendiamine Disuccinate) Suojaa keratiinia kuparin aiheuttamilta vaurioilta.

HIUSTEN KALTAISET LIPIDIT
Ravitsevat hiuksia tehokkaasti ja pitkävaikutteisesti.
Katso yksityiskohtainen kuvaus LipidCode™
Complex -ainesosien kuvauksen kohdalta.
PANTENOLI
Provitamiini, joka muuttuu B-vitamiiniksi iholla. Sillä
on voimakas affiniteetti keratiiniin ja se tarjoaa
pitkäaikaisen suojan liiallista kuivumista vastaan.
HISTIDIINI
Korjaa ja auttaa täydentämään hiusten
proteiinirakennetta sekä auttaa suojaamaan
vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta.

AINESOSAT PERÄISIN LUONNOSTA
Inessence-koostumus sisältää huolellisesti valittuja
ja luonnosta saatuja ainesosia, joista 91–95 %
on peräisin luonnosta tuotteesta riippuen.
EI SISÄLLÄ SULFAATTEJA
Inessence-shampooseen kehitetty uusi pintaaktiivinen järjestelmä perustuu sulfaatittomiin
pinta-aktiivisiin aineisiin ja yhteispinta-aktiivisiin
aineisiin. Sulfaatteja ei ole lisätty tarkoituksella.
VAIHTOEHTO SILIKONEILLE
Silikonit on korvattu vaihtoehtoisialla ainesosilla,
kuten silkkiaminohapolla hoitoaineessa ja karitevoilla
hiusnaamiossa, ja ne tehostavat hoitavaa vaikutusta.
ACAI-MARJAN KANTASOLU-UUTE
Hiuksiin jätettävä tehohoito sisältää korkeimman pitoisuuden
acai-marjan kantasolu-uutetta ja sillä on antioksidanttinen
vaikutus hiusten suojaamiseen UV-säteilyltä.
DL-PANTENOLI
B-ryhmän provitamiini kosteuttaa tehokkaasti sekä
hiuksia että ihoa. Sillä on voimakas affiniteetti keratiiniin
ja se suojaa hiuksia liialliselta kuivumiselta.
KATIONISET AINESOSAT*
Kationiset ainesosat hoitavat ja suojaavat. Ne
ovat positiivisesti varautuneita ja vaikuttavat
hiuksen pinnalla kerääntyen erityisesti hiusten
vaurioituneimpiin osiin, jotka ovat negatiivisesti
varautuneita. Tämän ansiosta ne auttavat parantamaan
hiusten rakennetta, kammattavuutta ja tuntua.

CARE INFUSED STYLING

MAN

C R E AT I V E C O D E T E C H N O L O G Y ™

SYSTEM MAN
B B – B E AU T I F U L B A S E

CC – C R E AT I V E C A R E

D D – DY N A M I C D E F I N I T I O N

STRUKTUROINTIAINEET

H O I TAVAT A I N E S O S AT

COPOLYMER FAMILY
Erityisesti suihkeissa, voiteissa ja geeleissä käytetyt joustavat polymeerit antavat tarvittavaa
pitoa ja parantavat tuotteiden joustavuutta. Kuivuessaan ne muodostavat ohuen pinnoitteen
hiuksiin ja auttavat hiuksia säilyttämään muotonsa estämällä niitä imemästä kosteutta.

KATIONISET POLYMEERIT
Positiivisesti varautuneet polymeerit muodostavat hiusten pinnalle suojaavan kalvon.

PVP:T
Kiinnittyvät hiuksen pinnalle ja tasapainottavat hiuksen rakennetta ulkoapäin antaen
pitkäkestoista tuuheutta.

DL-PANTENOLI
B-ryhmän provitamiini kosteuttaa tehokkaasti sekä hiuksia että ihoa. Sillä on
voimakas affiniteetti keratiiniin, se suojaa hiuksia liialliselta kuivumiselta ja toimii hyvin
muotoilutuotteissa.
E-VITAMIINI
E-vitamiini on antioksidantti, joka reagoi vapaiden radikaalien kanssa estäen
hapettumisreaktiosta johtuvat hiussolujen pysyvät vauriot.
PEHMENTÄVÄT POLYMEERIT
Synteettiset hoitavat aineet auttavat tekemään hiuksista pehmeämmän tuntuiset ja
helpommin kammattavat.
GLYSERIINI
Tehokas kosteuttaja hiuksille ja iholle.

L I P I D C O D E T M P L U S C R E AT I N

HIUSTEN KALTAISET LIPIDIT
Glyceryl monooleat ja öljyhappo auttavat ylläpitämään hiuksen rakennetta
vahvistamalla ja lisäämällä hiusten soluja sitovia aineita.
KOFEIINI
Peräisin luonnollisista aminohapoista. Pidetään keholle energiaa antavana ainesosana.
B3-VITAMIINI-AMIDI
Edistää hiuspohjan kosteustasapainoa ja hiusten tervettä, vahvaa kasvua.
KREATIINI
Peräisin luonnollisista aminohapoista. Pidetään keholle energiaa antavana ainesosana.

Miesten hoito
- JA MUOTOILUTUOTESARJA

System Professional LipidCode™ tarjoaa nyt uuden,
miehille suunnatun, teknologialla tehostetun ja
räätälöidyn tuotevalikoiman, joka täydentää System
Professional LipidCode™ -unisex-tuotelinjaa.
System Professional MAN -tuotesarja on ensimmäinen
erityisesti miehille tarkoitettu hiustenhoitoratkaisumme,
joka antaa hiuksille uutta energiaa*.

Uusi System Professional MAN LipidCode™* plus Creatine
huomioi jokaisen miehen yksilöllisen energiaprofiilin
tehden hiuksista helpommin käsiteltävät.
Kaikki System Professional MAN Styling -tuotteet
sisältävät Creative Code™ -teknologian, joka perustuu
rakennetta tuovien ja Care System -järjestelmän hoitavien
ainesosien yhdistelmään. Kaikki muotoilutuotteet
sisältävät lisäksi LipidCode™-yhdistelmän*.
* kaikissa tuotteissa Hair & Beard Oil -öljyä lukuun ottamatta, joka sisältää ainoastaan Energy Lipids TM -yhdistelmän

LIPIDCODE™ COMPLEX PLUS CREATINE

CARE

LIPIDCODE™ PLUS CREATINE
Uusi LipidCode™* plus Creatine -yhdistelmän
sisältävä System Professional MAN -tuotelinja
huomioi jokaisen miehen yksilöllisen energiaprofiilin,
mikä tekee hiuksista helpommin käsiteltävät.

Creative Code™ -teknologian sisältävät System
Professional MAN -muotoilutuotteet toimivat yhdessä
muiden System Professional -tuotteiden kanssa tarjoten
yksilölliset edut. Kaikki muotoilutuotteet sisältävät lisäksi
LipidCode™ -yhdistelmän*.

+
HISTIDIINI

HIUSTEN KALTAISET LIPIDIT

B3-VITAMIINI

KOFEIINI

Korjaa ja täydentää
hiusten proteiinirakennetta.

Luonnolliset lipidit vahvistavat
ja lisäävät hiusten soluja
sitovia aineita.

Parantaa hiusten ja hiuspohjan
kosteustasapainoa.

Energisoi hiusjuuria.

Henkilökohtaisen valmennuksen tapaan yksilöllisessä
LipidCode™-profiilissa hoito- ja muotoilutuotteet toimivat
täydellisessä synergiassa energisoiden hiuksia ja lisäten
niiden hallittavuutta.

KREATIINI

System Professional MAN -hoitotuotteet auttavat
hiuksia kestämään paremmin päivittäistä rasitusta.*

Peräisin luonnollisista
aminohapoista. Pidetään keholle
energiaa antavana ainesosana

M1

* ikaikissa tuotteissa Hair & Beard Oil -öljyä lukuun ottamatta, joka sisältää ainoastaan Energy Lipids™ -yhdistelmän

* testattu käyttämällä shampoota ja hoitoainetta yhdessä ja Hair & Beard Oil -öljyä erikseen

M1 E

M2

M4

TRIPLE SHAMPOO*
HIUKSILLE, VARTALOLLE JA PARRALLE TARKOITETTU SHAMPOO

ENERGY SHAMPOO*
HIUKSIA ENERGISOIVA SHAMPOO

HOITOAINE HIUKSILLE JA PARRALLE*
MONIKÄYTTÖINEN HOITOAINE

HAIR & BEARD OIL
KEVYT KOSTEUTTAVA ÖLJY

M1

M1 E

M2

M4

KUVAUS
Monikäyttöinen hiuksille, vartalolle ja parralle tarkoitettu shampoo

KUVAUS
Hiuksia energisoiva shampoo.

HYÖTY
Monipuolinen, päivittäiseen käyttöön sopiva shampoo.
Puhdistaa perusteellisesti. Iholle hellävarainen pH-arvo.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän.
Auttaa hiuksia kestämään paremmin päivittäistä rasitusta.
Saa hiukset näyttämään tuuheammilta.

HYÖTY
Puhdistaa hiukset ja hiuspohjan perusteellisesti.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän.
Kevyt koostumus.
Auttaa hiuksia kestämään paremmin päivittäistä rasitusta.
Saa hiukset näyttämään tuuheammilta.

HIUSTYYPPI
Kaikille hiustyypeille.

HIUSTY YPPI
Kaikille hiustyypeille.

HIUSTY YPPI
Kaikille hiustyypeille.

KÄYTTÖ
Hiero yksi pumppaus tasaisesti kosteisiin hiuksiin.
Huuhtele huolellisesti.

KÄYTTÖ
Hiero yksi pumppaus tasaisesti kosteisiin hiuksiin.
Huuhtele huolellisesti.

KÄYTTÖ
Hiero pieni määrä kosteisiin hiuksiin ja partaan.
Anna vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Huuhtele.

*testattu käyttämällä shampoota ja hoitoainetta yhdessä

		

KUVAUS
Monikäyttöinen hoitoaine päivittäiseen hiusten ja parran hoitoon.

KUVAUS
Ylellinen öljy päivittäiseen hiusten ja parran hoitoon.

HYÖTY
Tekee hiuksista ja parrasta välittömästi pehmeämmät
ja helpommin kammattavat.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän.
Auttaa hiuksia kestämään paremmin päivittäistä rasitusta.
Saa hiukset näyttämään tuuheammilta.

HYÖTY
Kevyt kosteuttava öljy. Uudistaa hiusten ja parran rakennetta
ja tekee niistä ryhdikkäämmät.
Sisältää arganöljyä ja Energy Lipids™ -yhdistelmän. Energisoi hiuksia.
Auttaa hiuksia kestämään paremmin päivittäistä rasitusta.
Vähentää pörröisyyttä ja tekee hiuksista pehmeän kiiltävät ja
helpommin hallittavat.
HIUSTY YPPI
Kaikille hiustyypeille.
KÄYTTÖ
Levitä 1–2 pumppausta hiuksiin ja partaan.
Älä huuhtele.

STYLING

M U OTO I L U
Kaikki System Professional MAN Styling -tuotteet
sisältävät LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän
ja Creative Code™ -teknologian, joka perustuu
rakennetta tuovien ja Care System -järjestelmän
hoitavien ainesosien yhdistelmään.
System Professional MAN -muotoilutuotteet
toimivat yhdessä muiden System Professional
-tuotteiden kanssa tarjoten yksilölliset edut.
Helpottaa muotoilua; parantaa muotoiltavuutta,
hallittavuutta, rakennetta ja ryhtiä, jolloin haluttu
tyyli on helpompi luoda.

M61

M62

M63

M64

M65

TEXTURIZING SPRAY
ANTAA HIUKSILLE RAKENNETTA

WAX POMADE
KESKIVAHVA PITO JA LUONNOLLISTA KIILTOA

MATT CREAM
KESKIVAHVA PITO JA MATTAPINTAINEN LOPPUTULOS

SCULPTING PASTE
VAHVA PITO JA VEISTOKSELLINEN LOPPUTULOS

M61

M62

M63

M64

KUVAUS
Aerosoliton muotoilusuihke.

KUVAUS
Vahapomade, keskivahva pito.

KUVAUS
Mattapintaisen lopputuloksen antava voide, keskivahva pito.

KUVAUS
Tahna, jonka vahva pito mahdollistaa erilaisten tyylien luomisen.

HYÖTY
Kevyt, hiuksille rakennetta antava koostumus.
Auttaa tekemään hiuksista tuuheamman näköiset ja tuntuiset.
Tuuheuttaa ja saa aikaan kuivan ja karkean, elävän tyylin.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän ja
Creative Code™ -teknologian.

HYÖTY
Selkeää rakennetta ja luonnollista kiiltoa.
Keskivahva pito.
Auttaa ylläpitämään halutun tyylin koko päivän.
Jopa 24 tunnin pito.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän ja Creative Code™ -teknologian.

HYÖTY
Antaa rakennetta ja pitkäkestoisen, mattapintaisen lopputuloksen.
Jopa 24 tunnin pito.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän ja
Creative Code™ -teknologian.

HYÖTY
Antaa voimakkaan pidon, joka tuo kampaukseen ulottuvuutta,
ryhdikkyyttä ja hallittavuutta ilman, että hiuksista tulee jäykät.
Jopa 24 tunnin pito.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän ja
Creative Code™ -teknologian.

HIUSTY YPPI
Kaiken pituisille hiuksille.

HIUSTY YPPI
Sopii erityisesti lyhyille hiuksille.

KÄYTTÖ
Käytä kosteisiin hiuksiin. Suihkuta hiusten pituuksiin
tuomaan tuuheutta ja rakennetta, jotta saat täydellisen rennon tyylin.

KÄYTTÖ
Levitä tasaisesti kuiviin hiuksiin ja muotoile
haluamallasi tavalla.

HIUSTY YPPI
Sopii erityisesti lyhyille hiuksille.
KÄYTTÖ
Levitä kuiviin hiuksiin ja muotoile
haluamallasi tavalla.

HIUSTY YPPI
Sopii erityisesti lyhyille hiuksille.
KÄYTTÖ
Käytä kuiviin hiuksiin. Lämmitä pieni määrä kämmenissä.
Levitä kaikkialle hiuksiin ja muotoile haluamallasi tavalla.

BALANCE
PURIFY

ENERGY

MAN

EXTRA

Energy boost

15

MAXIMUM GEL
VAHVA PITO JA KIILTÄVÄ LOPPUTULOS

M65
KUVAUS
Geeli, joka antaa vahvan pidon.
HYÖTY
Vahva pito ja ryhdikäs, kiiltävä lopputulos.
Sisältää LipidCode™ plus Creatine -yhdistelmän ja Creative Code™ -teknologian.
Auttaa ylläpitämään halutun tyylin koko päivän.
Jopa 24 tunnin pito.
HIUSTY YPPI
Kaiken pituisille hiuksille.
KÄYTTÖ
Käytä kuiviin tai kosteisiin hiuksiin. Levitä kaikkialle hiuksiin ja muotoile
haluamallasi tavalla.

LIPIDCODE™ MAPPING

HOITOKÄSITTELY

Määrittää henkilökohtaisen
tuotekoodin.

Keskeinen hiustenhoito.

VALMISTELU
MUOTOILUA VARTEN
Alpha Energy antaa kestävän
föönaustuloksen
ja käsiteltävyyttä.

VIIMEISTELY JA PYSYVÄMPI PITO
Viimeistely tuo esiin
yksilöllisen tyylin.

Hiuksen
AINESOSAT

Hiuksen
SUOMUKERROS

Hiuksen rakenne

Hiuksen biologinen koostumus

Hius koostuu keratiinia sisältävästä kuidusta. Keratiinit
ovat proteiineja, jotka rakentuvat pitkäketjuisista
molekyyleistä (makromolekyylit), jotka koostuvat yli
20 eri aminohaposta. Minkä tyyppisestä proteiinista on
kyse, riippuu pääasiassa ketjun pituudesta ja siitä, missä
järjestyksessä niiden sisältämät aminohapot ovat.

AINESOSAT
OLENNAISET HIVENAINEET
AMINOHAPOT
PROTEIINIRAKENNE
LIPIDIT

Noin puolella hiusproteiineista on
ryhmittynyt, järjestelemätön rakenne.
Lopuilla proteiineista on aminohapposekvenssejä,
jotka antavat molekyylille spiraalimaisen
muodon, nk. (alpha) helix -muodon.
Proteiinirakenne on yhteydessä soluja sitoviin
aineisiin, joka koostuu pääasiassa hiuskuidulle
joustavuutta antavista lipideistä.

(Alpha) Helix

VESI

Hiili, vety, happi, typpi, rikki
Rauta, kupari, sinkki, jodi
21 eri aminohappoa
Noin 50 % amorfisia (järjestämättömiä), 50 %
alfahelikaalisia keratiineja (spiraalin muotoisia)
Noin 4 % kolesteroleja, öljyhappoja,
skvalaania, keramideja
Noin 12 % hiuksen painosta

Hiuksen suomukerros

Ydinkerros (medulla)

Suomukerros muodostuu nimensä mukaisesti
suomumaisesta pinnasta. Suomut muodostuvat osana
hiuksen kasvuprosessia, kun vastamuodostuneista
soluista tulee orvaskeden soluja karvatupessa.

Hennot hiukset muodostuvat pelkästään suomukerroksesta ja
kuitukerroksesta. Karheissa hiuksissa voi olla myös toisenlaista
solutyyppiä, joka muodostaa karheiden hiusten ydinkerroksen.
Ydinkerros pitää sisällään hieman ilmaa, mutta sillä ei
ole merkitystä ihmisen hiuksissa, toisin kuin eläinten
karvoissa, joissa ydinkerros on paljon suurempi ja antaa
eläimen turkille eristävän ominaisuuden. Medulla hajottaa
valoa ja saa valkoiset hiukset näyttämään himmeiltä.

Ne ovat asettuneet päällekkäin 4/5 niiden
pituudesta ja muodostavat 6–10 solukerrosta,
jotka ympäröivät hiuksen varren.
Mitä paksummat hiukset, sitä useampia
suomukerroksia siinä on. Suomukerros suojaa hiuksen
sisällä olevaa kuitukerrosta vedeltä ja lialta.

Kuitukerros (korteksi)
Suurin osa hiuksesta (noin 80 %) koostuu kuituvarresta.
Hiuksen poikkileikkauksessa voidaan nähdä 100–200
pitkulaista, keratinoitua kuitukerroksen solua, jotka
ovat asettuneet hiuksen akselin suuntaisesti.

Hiuksen rakenne:
Hiusvarsi koostuu suomukerroksesta,
kuitusäikeestä ja ydinkerroksesta.

Mikrofibrillit
Makrofibrillit
Ydinkerros (medulla)
Kuitukerros (korteksi)
Suomukerros (kutikula)

Suomukerros eli hiuksen
pintakerros suojaa
hiuksen sisusta.

Ohut kerros solukerroksen solujen välissä
sitoo soluja toisiinsa kestävästi.
Kuitumaiset solut muodostuvat pienemmistä,
pitkulaisista kuiduista – makrofibrillistä.
Makrofibrilli koostuu pienemmistä mikrofibrilleistä;
yksittäisistä, spiraalin muotoisista keratiiniproteiineista
(alpha-helix-rakenne). Niiden ansiosta hiukset
ovat joustavat ja kestävät paremmin rasitusta.

Pitkittäispoikkileikkaus
hiuksen ydinkerroksesta.

Ihon
FAKTAT

Suojaa kehoa

Ihon
RAKENNE

Iho

Iho suojaa kehoa kuivumiselta ja ulkoisilta vaurioilta
(esim. mikro-organismien, kemikaalien ja UVsäteiden aiheuttamilta vaurioilta).

Iho

Aikuisella ihon pinta-ala on noin 2 neliömetriä.
Se painaa noin 3,5–10 kg. Jokaisessa
ihon neliösenttimetrissä on noin:

Lämmön säätely

Ihmisen iho koostuu kolmesta kerroksesta,
jotka ovat sisältä ulospäin katsottaessa:

Orvaskesi

6 000 000 solua
4 metriä hermosyitä
5–50 ihokarvaa
100 hikirauhasta
15–40 talirauhasta
25 painepistettä
2 kylmän reseptoria
2 lämpimän reseptoria
200 kipureseptoria
Iho uusiutuu jatkuvasti ja sillä on suuri merkitys
terveydelle, kauneudelle ja yleiselle hyvinvoinnille.
Iho suojaa meitä monella tavalla ympäristön
vaikutuksilta ja sillä on useita, elintärkeitä tehtäviä:

Yhdessä verenkiertoelimistön kanssa, iho
auttaa kehoa säilyttämään tasaisen, noin 37 °C
ruumiinlämmön.

orvaskesi, joka peittää kehon pinnan ja suojaa
sitä ympäristön haittavaikutuksilta.

Viestitys ja kommunikaatio

verinahka, jonka sidekudos antaa iholle
kiinteyttä ja sen muodon.

Iholla on tärkeä osa kehon sanattomassa
viestinnässä. Se voi viestiä tunteista
(punastumisella ja kalpeudella) tai osoittaa
terveydentilaa tai ikää.
Iho viestittää myös aivoille tietoa ympäristöstä
vapaiden hermopäätteiden avulla, jotka voivat
aistia kosketusta, kylmää, kuumaa ja kipua. Iho
myös välittää emotionaalisesti ja psykologisesti
tärkeän kosketuksen.

Varastointi
Iholla on myös tärkeä rooli aineenvaihdunnan
energian säätelyssä ja se sisältää noin
50 % koko kehon rasvavaroista. Lisäksi se
varastoi ja hyödyntää lukemattomia muita
elintärkeitä aineita kuten vettä ja suoloja.

Verinahka

Ihonalaiskudos

ihonalaiskudos, joka toimii kehon
pehmusteena ja varastoi energiaa.
Ihon rakenne

Ihonalaiskudos
Koostuu pääasiassa rasvasoluista, jotka yhdistävät
ihon sen alla oleviin lihaksiin. Ihonalaiskudos
koostuu lähinnä rasvasoluista, jotka varastoivat
ravinteita kehoon, toimivat suojakerroksena ja myös
lämmöneristeenä. Se sisältää lukemattomia verisoluja
ja hermokuituja, jotka jakautuvat ylös verinahkaan.

Iho

Asiantuntijan diagnoosi

Herkkä
HIUSPOHJA

ORVASKESI
Orvaskesi koostuu useammasta kerroksesta:
Sarveiskerros
1.STRATUM CORNEUM: marraskesi eli
sarveiskerros koostuu 10–30 ihokerroksesta,
jotka hilseilevät jatkuvasti.

Läpinäkyvä kerros
Jyväiskerros

2. STRATUM LUCIDUM: kirkassolukerros
löytyy vain kämmenistä ja jalkapohjista.

Okasolukerros

3. STRATUM GRANULOSUM: hydrolipidikalvon
lipidit muodostuvat jyväiskerroksessa.
Tyvisolukerros

4. STRATUM SPINOSUM: okasolukerroksessa ihosolut
ovat litteämpiä ja saavat okamaisen muotonsa.
5. STRATUM BASALE: tyvisolukerros, joka
tuottaa ihosoluja ja sisältää melanosyyttejä.

Normaali ja terve iho tuottaa sopivasti ihosoluja ja
hilsettä. Toisin sanoen, alkiokerroksessa syntyvien
uusien solujen määrä on tasapainossa ihon pinnalta
hilseilevien solujen määrän kanssa. Poikkeavuudet
tässä, normaalisti synkronoidussa, prosessissa
voivat johtaa muun muassa ihon suomumaiseen
hilseilyyn ja sarveiskerroksen ohenemiseen.

Hapan suojaava kerros
Ihon hapan suojaava kerros: hydrolipidikalvo.
Sarveiskerroksen pinnalla on hiestä, talista ja bakteereista
muodostuva kalvo: hydrolipidikalvo tai happovaippa,
jolla on hapan, suojaava pH-arvo (noin 5–5,5).
Se voi tietyssä määrin neutralisoida alkaliineja ja
happamia aineita ja siten suojata ihoa vaurioilta.

VINKKI IHON HAPPAMAN SUOJAKERROKSEN
SÄILYTTÄMISEKSI: Iholla kannattaa käyttää hellävaraisia
puhdistavia tuotteita, kuten suihkusaippuaa
tai shampoota, jonka pH on ihoystävällinen, tai
ihonhoitotuotteita, joissa puhdistavat aineet ja
pH ovat tasapainossa. Näin varmistat, että ihon
oma suojamekanismi toimii kuten pitää.

Mikä aiheuttaa hiuspohjan
herkkyyttä?

Mikä tekee herkästä
hiuspohjasta aran?

Asiakkaat, joilla on herkkä hiuspohja, valittavat usein,
että hiuspohja kutisee, tuntuu kiristävältä tai iho näyttää
punoittavalta. Syyt voivat olla sisäisiä tai ulkoisia.

Stratum corneum eli marraskesi – hiuspohjan oma
suojamuuri – on herkempi ulkoisille vaikutuksille
ja siten kykenemätön suoriutumaan suojaavasta
tehtävästään. Ulkoiset rasitukset, kuten kuumuus,
kylmyys tai kemikaalit, pääsevät tunkeutumaan
suojamuurin läpi ihoon. Hiuspohja reagoi tulehduksella,
punoituksella, kutinalla ja kiristävällä tunteella.
Ihon herkkyys voi vaihdella vuodenajan mukaan,
ja yleensä iho on herkempi talvella kuin kesällä.
Vähäinen ilmankosteus johtaa marraskeden
kosteuspitoisuuden vähentymiseen,
jolloin hiuspohja kuivuu.

Asiakkaan hiuspohja voi tuntua kiristävältä
ja kutiavalta ja hiukset voivat tuntua jopa
kivuliailta tyvestä. Hiuspohja voi olla herkkä
kosketukselle. Selkeitä herkän hiuspohjan
merkkejä ovat tulehdukset, punoitus ja
hiuspohjan ihon hilseily. Kutina, punaiset läiskät
ja hilseilevä iho voivat olla merkkejä sairauksista,
kuten ekseemasta tai psoriasiksesta.
Tässä tapauksessa ihotautilääkärin tai
trikologin tulee hoitaa hiuspohja.

Ulkoiset rasitukset
• Voimakkaat pesuaineet ja liian tiheät pesuvälit
• Ihon kuivuminen esimerkiksi lämmityksen tai
ilmastoinnin aiheuttaman kuivan sisäilman vuoksi
• Riittämätön hoito värikäsittelyjen
ja permanentin jälkeen
• Toistuva vaalennus tai värjäys
• UV-säteet ja kloorivesi
• Mekaaniset vauriot, harjaaminen
teräväpiikkisillä kampausvälineillä

Marraskeden rakenne
Marraskeden rakenne on kuin ”tiilet ja laasti” –
ihosolut muodostavat seinän tiilet ja lipidit toimivat
laastin tapaan kiinnittäen tiilet toisiinsa. Marraskesi
toimii myös kehon ”kosteussalpana” ja auttaa
ihoa säilyttämään sopivan kosteustason ja siten
pitämään ihon toiminnot ja ulkonäön terveenä.

Vinkkejä herkälle hiuspohjalle
Vältä harjoja ja kampoja, joissa on terävät
piikit. Pese hiukset haalealla vedellä. Älä
föönaa hiuksia liian kuumalla.

Sisäiset syyt
Talinerityksen epätasapaino
• Stressi
• Epäsäännöllinen aineenvaihdunta
• Hormonihäiriöt
• Luonnollinen ikääntyminen: iho tuottaa
vähemmän talia ihon kosteuttamiseksi

HiustenLÄHTÖ

Mitkä ovat
HIUSTENLÄHDÖN ERI TYYPIT?

Karvatuppi

Miten hiukset kasvavat?

Jokainen hius koostuu hiusvarresta ja karvatupesta,
joka puolestaan muodostuu dermaalipapillasta,
matriisitrikosyyteistä ja niiden apusoluista, trikosyyteistä.

Hiukset eivät kasva jatkuvasti koko elämän ajan.
Ne käyvät läpi jaksottaisia prosesseja, jotka ovat
vuorotellen pitkittyneitä, aktiivisen kasvun vaiheita ja
suhteellisen lyhyitä täydellisen passiivisuuden jaksoja.
Hiusten elinkaari koostuu kolmesta vaiheesta:

Mitä pidetään hiustenlähtönä?

Korjautuva (väliaikainen) hiustenlähtö

Korjautumaton (androgeneettinen)
hiustenlähtöloss

Päivittäin irtoaa 100–120 hiusta, mikä on täysin
normaalia. Ajoittain irtoavien hiusten määrä voi
lisääntyä tai vähentyä. Hiukset voivat uudistua
esimerkiksi vuodenaikojen vaihtuessa. Jos päivittäinen
hiustenlähtö on pitkään normaalia suurempi,
kyseessä on hiustenlähtö (alopecia eli pälvikalju).

Kaikki korjautuvat hiustenlähtötyypit – läiskittäistä
hiustenlähtöä eli alopeciaa lukuun ottamatta –
ovat tunnistettavissa siitä, että hiuksia lähtee
tasaisesti kaikkialta päästä. Hiusten oheneminen
voi olla huomaamatonta tai hyvinkin selkeää.

Androgeneettinen hiustenlähtö on havaittavissa, kun pään
terminaalihiukset alkavat muuttua velluskarvoiksi. Tällaista
hiustenlähtöä aiheuttavat mieshormonit (androgeenit).
Kaksi tärkeintä mieshormonia ovat testosteroni ja sen
johdannainen dihydrotestosteroni (DHT).

Hiuksen varsi
Sisempi karvatuppi
Ulompi karvatuppi
Tyvikalvo

1.

2.

3.

Anageenivaihe:
Kasvuvaihe
2–7 vuotta

Katageenivaihe:
Siirtymävaihe
1–2 viikkoa

Telogeenivaihe:
Lepovaihe
2–4 kuukautta

Sidekudostuppi
Dermaalipapilla

Syitä ovat esimerkiksi:

Melanosyytit
Matriisi
Keratinosyytit
Verisuonet

2

1

3

Diagnoosi
Mistä tunnistat hiustenlähdön?
Hiuksista tulee heikommat ja niissä on
vähemmän voimaa. Irtoavien hiusten määrä
lisääntyy. Hiukset ohenevat päälaelta.

•
•
•
•
•

Pitkittynyt stressi
Raskaus
Lääkehoito
Infektiot
Ulkoinen mekaaninen rasitus

Entsyymi, 5-alfareduktaasi, muuntaa testosteronin
dihydrotestosteroniksi, jolloin karvatupen
kasvukausi lyhenee ja lepovaihe alkaa aiemmin.
Karvatupet alkavat ensin tuottaa hyvin ohutta
hiusta, minkä jälkeen tuotanto loppuu kokonaan.
Myös naisilla voi esiintyä androgeneettistä
hiustenlähtöä, vaikkakin se on harvinaisempaa.
Vaihdevuosien alkamiseen asti se ilmenee yleensä
hiusten diffuusina ohenemisena keskijakauksen
ympärillä. Tämä ei aiheuta täydellistä kaljuuntumista,
vaan johtaa useimmissa tapauksissa enemmän tai
vähemmän näkyvään hiusten ohenemiseen.

HILSE
Psoriasis

Lyhytaikaiset vaihtelut normaalissa hiustenlähdössä
(esimerkiksi vuodenaikojen vaihtuessa) ovat täysin
harmittomia. Hiustenlähtö: vain lisääntyvää, pitkäaikaista
hiusten menetystä pidetään hiustenlähtönä.
a) Korjautuvaa hiustenlähtöä voidaan hoitaa perimmäisen
syyn diagnosoimisen ja hoitamisen jälkeen.
b) Korjautumatonta hiustenlähtöä ei vielä voida parantaa,
mutta paikalliset hoidot voivat auttaa suojautumaan siltä.

Mikä on paras tapa ehkäistä
hiustenlähtöä?

Onnistunut hoito edellyttää
ennaltaehkäisyä

Terveet hiukset kasvavat terveestä hiuspohjasta,
jossa verisuonet kuljettavat ravintoa ihanteellisesti
hiusjuurille. Lisäksi vaikuttavia ainesosia voidaan
levittää hiuspohjaan ulkoisesti. Tämä voi auttaa
terveiden hiusten ja hiusten kasvun ylläpidossa ja
näin ehkäistä hiustenlähtöä ja hiusmuutoksia.

• Takaa ihanteellisen verenkierron karvatupen alueella
ja ihanteellisen vaikuttavien aineiden saannin.
• Takaa niiden vaikuttavien aineiden saannin,
jotka ovat erityisen tärkeitä keratinisaation
kannalta (hiusten vahvistuminen).
• Suojaa hiusjuuria periytyvän hiustenlähdön
aiheuttamilta vaikutuksilta.

1.

Terveet
hiukset
kasvavat
yhtä mittaa
vuosien ajan.

2.

H äiritsevät
tekijät voivat
pysäyttää
hiusten kasvun
ennen aikojaan
ja johtaa
epätasaiseen
kasvusykliin.
Tuloksena
on tällöin
hiustenlähtö.

Terve iho uusiutuu jatkuvasti. Uudet ihosolut kehittyvät
30 päivän kuluessa marraskeden soluiksi ihon
pinnalla. Jos iho on hilseilevä, solujen uudistuminen
ja ihon kesiminen on häiriintynyt. On tieteellisesti
todistettu, että hilseilevä iho uusiutuu tavallista
nopeammin. Uusiutuneet solut saavuttavat ihon
pinnan liian nopeasti, jolloin niitä erittyy laajoina
solumuodostelmina – kuten näkyvänä hilseenä.

Mikä aiheuttaa hilsettä?
Hilse vaivaa keskimäärin 50 % maailman väestöstä,
ja taustalta löytyy monia eri syitä. Eniten hilsettä
aiheuttaa Malassezia globosa -sieni. Tämä mikroorganismi käyttää ravinnokseen hiuspohjan talia
ja tuottaa rasvahappoja. Jos ihminen on herkkä
näille rasvahapoille, syntyy ihoärsytystä ja iho alkaa
tuottaa enemmän soluja, mikä aiheuttaa hilsettä.
Koska talintuotanto ja yliherkkyydet tällaiselle
ongelmalle ovat periytyviä, eikä niitä voi muuttaa
helposti, Malassezia globosa -sientä vähentävä hoito
on paras ase hilseen torjuntaan. Hilseen torjuntaan
sopii parhaiten aktiivisten hilseentorjunta-aineiden
laajakirjoinen yhdistelmä, jolla saavutetaan parhaat
tulokset ja varmistetaan, että mukautumista ei tapahdu.

Asiantuntijan diagnoosi
Kuivan ihon hilse (sebostaasi)
• Pienet ja ohuet hilsehiutaleet
• Kuiva ja ärtynyt iho
• Hiuspohjan punoitus
• Väliaikainen ärtyneisyys
Tämän tyyppistä hilsettä aiheuttaa alhainen
ilmankosteus, mikä johtaa kosteuspitoisuuden
vähenemiseen marraskedessä erityisesti
talvikuukausina. Hiuspohja kuivuu, saa
herkkyysreaktioita, tuntuu kiristävältä ja
kutisee. Tässä tapauksessa hiuspohjaa tulee
hoitaa herkälle hiuspohjalle tarkoitetuilla
tuotteilla, jotta marraskesi vahvistuu
ja hiuspohjan herkkyys vähenee.

Rasvoittuvan ihon hilse (seborrea)
• Suomuinen hilseily ja laajemmat
hilsemuodostumat
• Suurentuneet ihohuokoset
• Hiuspohjan rasvainen kiilto

Tämä autoimmuunisairaus ilmenee tulehtuneina ihoalueina, joissa iho hilseilee suurina, hopeanvalkoisina
ja toisiinsa takertuvina läiskinä. Hilsettä estävillä
hoidoilla ei ole vaikutusta psoriasikseen. Sitä
pidetään yleisesti periytyvänä sairautena, jonka
ympäristötekijät voivat laukaista. Psoriasis kehittyy,
kun immuunijärjestelmä erehtyy luulemaan normaaleja
ihosoluja patogeeneiksi ja lähettää virheellisiä signaaleja.
Tämä aiheuttaa uusien ihosolujen ylituotantoa.
Psoriasisepäilyissä tulee kääntyä ihotautilääkärin
tai trikologin puoleen hoitoa varten.
Lisäksi voidaan käyttää herkän hiuspohjan
hoitotuotetta, joka vahvistaa marraskettä
ja vähentää hiuspohjan herkkyyttä.

Värjätyt
HIUKSET
Yli 65 % naisista värjää hiuksiaan. Värjättyjen
hiusten yksilöllinen hoito on siis tärkeää. Asiakkaat
maksavat paljon värjäyksestä, koska haluavat värin
kestävän eloisana mahdollisimman pitkään.
Värjätyissä hiuksissa on tärkeää säilyttää
värimolekyylit hiuskuidun sisällä ja samalla suojata
hiuksen keratiinirakennetta, jotta hiukset pysyvät
hyvässä kunnossa. Hyväkuntoiset hiukset kestävät
värikäsittelyä paremmin ja väri kestää pidempään.

Hius, jonka väri haalistuu näkyvästi.

Vaurioituneet ja
HERKISTYNEET HIUKSET
Hiusvauriot saavat alkunsa, kun suomukerrosta suojaava
lipidikerros altistuu päivittäisille ulkoisille rasituksille. On
vaikea päätellä, puuttuuko hiuksista pelkästään kosteutta
vai ovatko ne oikeasti vaurioituneet. Vain asiantuntijan
diagnoosi voi tunnistaa vaurioiden tarkan tason.

Värin haalistumisen syitä
1. KUPARI

Nämä tekijät vaurioittavat hiuksen rakenteita sekä
sisältä että ulkoa. Jotta hiukset saisivat takaisin
vastustuskykynsä ja olisivat helpommin selvitettävät,
ne tulee korjata, ravita ja suojata sisältä ja ulkoa.

Joka kerta kun pesemme hiuksia veden sisältämät
pienmetallit (erityisesti kupari) voivat muodostaa vapaita
radikaaleja. UV-valo puolestaan voi aktivoida kuparin
– ja vahingoittaa hiuksen keratiiniproteiinia värjäyksen
aikana. Hapettumisprosessin aikana suomukerroksen
pinta vahingoittuu ja hiusvärin hohde heikkenee.

2. VESI

3. UV-VALO

Hiusväriä haalistaa erityisesti vesi, ei niinkään
shampoo. Hius on hygroskooppista eli se imee
kosteutta ympäristöstä. Kun pesemme hiuksia, ne
imevät itseensä paljon vettä. Hiuksen halkaisija
suurenee, mikä tekee hiuksesta heikomman ja
alttiimman vaurioille ja värimolekyylien menetykselle.
Tämän vuoksi hiustenpesussa tulee käyttää
värjätyille hiuksille tarkoitettua shampoota sekä
hoitotuotteita, joiden erityiset ainesosat säilyttävät
värin hiuksissa mahdollisimman hyvin.

Yksi syy haalistumiseen on aurinko ja erityisesti UV-valo,
joka reagoi suoraan hiuksen kanssa ja vahingoittaa sitä.
Tämä ja muut vaurioittavat tekijät, kuten kloori, suolavesi,
lämpömuotoiluvälineet ja föönaus, heikentävät värin
säilymistä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä
parempikuntoiset hiukset, sitä pidempään väri kestää. Jos
hiuksista tulee huokoisemmat, värimolekyylit eivät tartu
hiuksiin niin hyvin. Tällöin hiukset tarvitsevat enemmän
hoitoa, mihin sopivat Color Save -sarjan tuotteet.

Mekaaniset syyt
• Päivittäinen kampaaminen ja terävien harjojen
ja kampojen aiheuttama rasitus. Herkkä
suomukerros rasittuu ja voi revetä.
• Hius on herkimmillään märkänä. Kamman pakottaminen
hiusten läpi voi repiä, venyttää ja vaurioittaa hiuksia.
Kovaotteinen pyyhkeellä kuivaaminen voi myös
aiheuttaa pintavaurioita ja hiusten katkeilua.

Kemialliset syyt
• Epäammattimaiset ja toistuvat värjäykset,
vaalennukset ja permanentit voivat
vaurioittaa hiuksen rakennetta sisältä.
• UV-säteet voivat tunkeutua syvälle hiukseen
ja vahingoittaa sen sisäistä rakennetta.
• Muotoiluvälineiden lämpö voi aiheuttaa hiusvaurioita.

Haaroittuvat latvat

Asiantuntijan
diagnoosi

Vaurioiden taso
JA NÄKYVÄT MERKIT VAURIOISTA

 inta tuntuu karhealta,
P
vaikea kammata
Hiukset imevät paljon
vettä ja kuivuvat hitaasti
Tuntuvat märkinä
sienimäisiltä ja pehmeiltä
Tuntuvat haurailta ja
jouhimaisilta kuivina
Haaroittuvat latvat

KORJAUSDIAGNOOSI

Ulkoiset vauriot
Hiusten pintakerros muuttuu
karheammaksi ja vaurioituu.
Pintasolujen välissä olevat
lipidikerrokset ohentuvat,
pintakerrosta kuoriutuu
valmiustilasta, hiukset näyttävät
karheilta, elottomilta ja ovat
vaikeasti kammattavat.

Sisäiset vauriot
Normaalit,
käsittelemättömät
hiukset

Kuivat ja hieman
herkistyneet
hiukset

Vaurioituneet, herkistyneet tai hauraat
hiukset (hennot)

Vaurioituneet,
huonokuntoiset
hiukset

Erittäin
vaurioituneet
hiukset

Vähän käsitellyt tai
käsittelemättömät
hiukset, tuntuvat
märkinä pehmeiltä,
helppo kammata.

Pintakerroksen suomut
ovat hieman koholla,
miedosti kemiallisesti
käsitellyt, jonkin
verran altistumista
ympäristötekijöille.
Voivat olla jopa 3
astetta luonnollista
sävyä vaaleammat.

Pintakerroksen suomut
ovat kohtalaisen koholla,
kemiallisesti käsitellyt
ja/tai säännöllisesti
kuumuudelle altistetut.
Voivat olla jopa 5 astetta
luonnollista sävyä
vaaleammat, märkänä
ollessa selvitettävä
hoitoaineen avulla.

Pintakerroksen
suomut ovat selkeästi
koholla, voimakkaasti
kemiallisesti käsitellyt
ja lämmölle alttiit.
Pörröiseltä näyttävät,
joustavuuden
menettäneet, jopa 7
astetta luonnollista
sävyä vaaleammat
hiukset.

Osa hiuksen
pintakerrosta on
kulunut pois, ne
katkeilevat, tuntuvat
sienimäisiltä märkinä.
Voivat olla jopa 8
astetta luonnollista
sävyä vaaleammat.

Hiuskuidut halkeilevat ja
murtuvat. Hiukset menettävät
soluja sitovia aineita, niistä
tulee huokoiset, vähemmän
joustavat ja rakenteeltaan
heikommat, kunnes ne
lopulta katkeavat.

Auringolle
ALTISTUMINEN
Auringon vaikutukset hiuksiin
Kesällä hiukset ja iho ovat alttiina
voimakkaalle auringonvalolle ja UV-säteilylle.
Kun tähän rasitukseen lisätään tuuli sekä
meri- ja kloorivesi, on helppo kuvitella,
miten helposti hiuksen rakenne vaurioituu.
Hiukset menettävät kosteutta ja lipidejä ja
niiden proteiinirakenne heikkenee. Hiukset
tulevat huokoisiksi ja väri haalistuu.

Voimakas UV-säteily reagoi hiuksen
kanssa kahdella tavalla
• U VA- ja UVB-säteet sekä näkyvä säteily hajottavat hiuksen
luonnollista pigmenttiä, melaniinia. Tätä kutsutaan myös
valovalkaisuksi. Kuten ihossakin, myös hiuksissa melaniini
toimii luonnollisena UV-suojana, mutta vahingoittuu
prosessin aikana. Värin hajoamista tapahtuu myös
värjätyissä hiuksissa, jolloin väri haalistuu näkyvästi.
• U V-säteily reagoi hiusten metallijäämien kanssa
ja aiheuttaa vapaiden radikaalien muodostumista,
mikä vahingoittaa hiusten proteiinirakennetta.
Tämä heikentää hiuksia ja aiheuttaa muutoksia
hiuksen pinnassa eli suomukerroksessa.

Auringolle
ALTISTUMINEN
Meriveden, klooriveden ja veden
sisältämän kuparin vaikutukset

1.
Klooria lisätään allasveteen mikrobien ja bakteerien
tappamiseksi. Voimakkaana hapettajana se
aiheuttaa hiuksissa myös suoria kemiallisia
reaktioita, jotka voivat aiheuttaa muutoksia hiuksen
rakenneosissa, fyysisissä ominaisuuksissa ja hiuksiin
sitoutuneiden mineraalien sähkövarauksissa.
Suoria kemiallisia reaktioita ovat reaktiot suomukerroksen
lipidikalvon kanssa, kuiturungon proteiinien kanssa
ja hiukselle värin antavien melaniinipigmenttien
kanssa. Reaktiot melaniinipigmenttien kanssa
aiheuttavat värin haalistumista, jota tapahtuu
sekä luonnollisissa että värjätyissä hiuksissa.
Lisäksi kloori poistaa lipidejä, jotka muodostavat
hiusta suojaavan kalvon, sekä tuhoaa lipidejä sisältävää
solusementtiä. Tällöin hiukset menettävät kiiltoaan ja
joustavuuttaan ja tulevat herkemmiksi mekaanisille
vaurioille. Kloorin reagoidessa keratiinin kanssa muodostuu
vesiliukoisia kemikaaleja, jotka heikentävät kemiallisia
liitoksia kuiturungon muodostavien kuitujen välillä.
Kloori voi myös irrottaa hiuskuituja toisistaan.
Kun kiteytymisprosessi on käynnissä hiuksen sisällä,
kloorikiteet voivat erottaa hiuskuituja toisistaan,
jolloin hiuksen rakenne rikkoutuu. Kun sidokset ovat
rikki, hiuksista tulee hauraat ja latvat haaroittuvat.

Kloorin ja suolan kiteytymisprosessi voi vaikuttaa myös
hiuksen suomukerrokseen. Jos kloori pääsee hiussuomujen
väliin, se voi työntää niitä auki, jolloin hiukset tuntuvat
karheilta ja vahingoittuvat tai katkeilevat helposti.
Auki olevat ja vaurioituneet hiussuomut eivät heijasta
valoa kunnolla, mikä saa hiuskuidun näyttämään
elottomalta ja kuivalta ja tuntumaan karhealta.
2.
Suolalla ja merivedellä on samanlaisia hiuksia kuivattavia
ominaisuuksia. Luonnolliset kosteuttavat lipidit
tekevät hiuksista kimmoisat, vastustuskykyiset ulkoisia
rasituksia vastaan sekä pehmeän tuntuiset. Merivesi on
osmoottista eli se imee kosteutta ulos hiuksista. Kuten
ihostakin, hiuksista tulee pian kuivat ja huokoiset.

Auringolle
ALTISTUMINEN
Aurinkosuojakerroin (SPF) kertoo ihon aurinkosuojan
tehokkuudesta. Siitä käy ilmi, kuinka kauan UV-säteilyssä
voi oleskella. System Professional Solar -hiustuotteissa on
HelioGuard-teknologia, joka sisältää erittäin tehokkaan
laajaspektrisen UV-suodattimen. Se suojaa hiuskuitua
sisimpään ytimeen asti (alfaheliksi). Tämä minimoi
säteilyn vahingolliset vaikutukset hiuksen proteiinille.

3.
Vesijohtoveden sisältämä kupari aiheuttaa tunnetusti
hiusvaurioita. Vihreän sävyisiin hiuksiin on syynä
hiuksen reaktio kuparin kanssa. Sitä tapahtuu eniten
luonnollisesti vaaleissa tai vaalennetuissa hiuksissa.
Useimmat yhdistävät tämän epätoivotun värinmuutoksen
klooriveteen, ja syystäkin. Kloorivedessä on usein
kuparialgisidejä – yhdistettä, joka auttaa estämään
levien kasvua. Nämä kiinnittyvät hiuksiin. Kuparia
on kuitenkin myös vesijohtovedessä erityisesti,
jos rakennuksessa on kupariputket. System
Professional LipidCode™ Complex sisältää histidiiniä,
joka vähentää kuparin vaikutusta hiuksissa.

Asiantuntijan diagnoosi
Ketkä kuuluvat Solar-tuotesarjan
kohderyhmään?
•
•
•

•
•

Puutteellinen suojautuminen auringolta
ja vedeltä näkyy seuraavasti:
•
•
•
•

Väri haalistuu ja muuttuu
Kuivat, hauraan tuntuiset hiukset ja vaurioituneet pituudet
Kiristävä ja ärtynyt hiuspohja
Kiillottomalta näyttävät hiukset

Mies- ja naisasiakkaat ennen
lomaa ja sen jälkeen
Kesällä enemmän auringolle
altistuvat asiakkaat
Asiakkaat, jotka viettävät aktiivista
ulkoilmaelämää, ja uimarit, jotka
ovat alttiita meri- tai kloorivedelle,
helppo ja nopea käyttää hiuksille
ja vartalolle myös salilla
Asiakkaat, jotka haluavat
värjätyille hiuksille UV-suojaa
Miehet, joilla on ohenevat hiukset
ja jotka altistuvat UV-säteilylle

Asiantuntijan vinkki

Kuivat
HIUKSET

Jos hiuksissa on enemmän vaurioita,
yhdistä mukaan Repair-sarjan
tuote, joka ravitsee tehokkaasti.

Mikä aiheuttaa riittämätöntä
kosteutta?

Hiusten kuivuus voi alkaa kuivasta hiuspohjasta.
Talirauhasten vajaatoiminta voi aiheuttaa
suojaavan lipidikalvon heikentymistä.
Tällöin hiukset kuivuvat herkästi.
Kun hiukset kasvavat pitkiksi, luonnolliset lipidit
katoavat, eivätkä voi enää suojata hiuksen herkkää
proteiinirakennetta. Kun suojaava lipidikalvo on
poissa, hiukset eivät pysty sitomaan kosteutta.

Asiantuntijan diagnoosi
Tietoa hiuksista

Hyvä kosteustasapaino on hyväkuntoisten ja energisten
hiusten perusedellytys. Se määrittää myös hiusten muita
ominaisuuksia, kuten rakennetta ja käsiteltävyyttä.
Hiusten kosteus voi kuitenkin vaihdella merkittävästi eri
olosuhteissa. Hiukset ovat nimittäin hygroskooppista
ainetta. Se tarkoittaa, että ne imevät itseensä ja
luovuttavat pois vesimolekyylejä ilmankosteudesta.
Hiuksiin sitoutuneen veden määrä vaihtelee noin 10
prosentista (aavikkoilmasto, kuiva keskuslämmitys) noin
30 prosenttiin (trooppinen sademetsä, sumu ja sauna).
Hiuksiin sitoutunut vesi ei haihdu pelkästään päältä
vaan osittain myös sisältä, kun hiuksia kuivataan tai
ne joutuvat alttiiksi auringolle tai muille olosuhteille,
joissa ilmankosteus on alhainen. Tämä aiheuttaa hiusten
kosteuspitoisuuden pienenemistä. Hiukset menettävät
kimmoisuuttaan ja tuntuvat karheilta ja kuivilta.

Hennot
HIUKSET

Kuivat hiukset

Asiantuntijan diagnoosi
•

•
•
•
•

Hiusten rakenne ei ole vaurioitunut,
vaan tuntuu kuivalta ulkoisista
ja luonnollisista syistä
Hiukset tuntuvat kovilta, eivätkä pehmeiltä
Hiusten kimmoisuus on huono
ja niitä on hankala käsitellä
Karheat tai luonnonkiharat hiustyypit
Pitkät hiukset menettävät ajan
myötä lipidejä ja alkavat osoittaa
kuivuuden merkkejä

Hiusten kuivuuteen on eri syitä:

Hiusten läpimitta on 0,05–0,12 mm. Ohuet hiukset
latistuvat nopeasti pesun ja muotoilun jälkeen.

• Alhainen ilmankosteus (esim. keskuslämmityksen
kuivattava sisäilma talvella) johtaa
kosteuspitoisuuden pienenemiseen.
• Aurinko tai liiallinen föönaus voivat kuivattaa hiuksia.
• Kloori- ja merivesi imevät kosteutta hiuksista.
• Toistuva shampoopesu, föönaus ja
lämpömuotoiluvälineiden käyttö
voivat kuivattaa hiuksia.

Ohuissa hiuksissa hiuksen läpimitta on pienempi ja
tiheys harvempi. Ohuiden hiusten karvatupet tuottavat
vähemmän keratiinia, jolloin hiukset kasvavat hitaammin.
Tämän tuloksena vähäinen hiusmateriaali on herkempää
ja vaurioituu helpommin. Kemialliset käsittelyt ja
mekaaniset toimenpiteet tulee tehdä hellävaraisesti,
koska ohuilla hiuksilla ei ole vastustuskykyä.

Kuivien hiusten kosteuden menetystä ja myös
hyväkuntoisten ja kemiallisesti käsittelemättömien
hiusten kuivuutta hoidetaan tuotteella, joka auttaa
hiuksia sitomaan kosteutta ja suojaa niitä kuivumiselta.

• Ohuet hiukset roikkuvat
litteinä päätä vasten
• Tuuheuden ja kimmoisuuden puute
• Ohuet hiukset näyttävät veltoilta
ja ovat usein liukkaat
• Muuttuvat sähköisiksi föönatessa
• Kampaukset eivät kestä pitkään

Ohuiden hiusten tärkein hoito on hiusten vahvistaminen
ja hiuksen rakenteen stabiloiminen. Tämä saavutetaan
ihanteellisesti kevyillä koostumuksilla, jotka lisäävät
hiusten vastustuskykyä tekemättä hiuksia painaviksi.

1. Hiuksen keskimääräinen läpimitta on 0,08 mm
2. Hentojen hiusten läpimitta on 0,05 mm

Kiharat, vaikeasti hallittavat, pörröiset
JA KARHEAT HIUKSET
Tietoa hiuksista

Hiusten muoto on pitkälti kiinni hiuslaadusta.
Itsepäisten hiusten profiili on epäsäännöllinen: se ei
ole pyöreä tai soikea. Hiuksen rakenteellinen muoto
on epätasainen pituuksissa. Yksittäiset hiukset ovat
toisiinsa kietoutuneita, kasvavat eri suuntiin, eivätkä ole
johdonmukaisesti suoria.
Hiukset ovat vähemmän joustavat ja vaikeammin
hallittavat hiusten rakenteen ennakoimattoman
luonteen vuoksi. Hiuskuidut eivät ole samassa linjassa,
joten ne menevät helposti solmuun ja takkuuntuvat.
Tämä hiustyyppi on yleensä luonnostaan kuiva, mikä
tekee hiukset pörröisiksi ja vaikeammin hallittaviksi.

Asiantuntijan diagnoosi

Paksut luonnonkiharat ovat yleensä
kuivemmat kuin suorat hiukset, joten ne tulee
pitää pehmeinä pörröisyyden estämiseksi.
Jos kiharat ovat liian kimmoisat, asiakas
haluaa yleensä mieluummin kesyttää kuin
korostaa niitä. Kiharoista hiuksista puuttuu
yleensä kiiltoa ja ne tuntuvat karheilta.
Suorat karheat hiukset tuntuvat rosoisen
kuivilta ja ovat vaikeat hallita. Hiukset
hapsottavat, ja niitä on vaikea saada
kuriin. Tämä hiustyyppi reagoi suureen
ilmankosteuteen, eikä pidä muotoaan hyvin.
Yleensä syyt tähän eivät ole ulkoisia.
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