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HOITAVAT
ERIKOISLINJAMME:

VOIMAKAS KORJAUS

VÄRIN SUOJA + VAHVEMMAT HIUKSET*

Arvostettuja hoitoratkaisuja hiusten ja asiakkaiden
erityistarpeisiin.

Vahvistaa hiuksia

Suojaa väriä

• Kolmen tuotteen teho: suojaa väriä, antaa eloisaa
kiiltoa ja tekee hiuksista vahvemmat*
• Suositellaan värjätyille hiuksille

Jopa 95% lisää vastustuskykyä
katkeilua vastaan**
• Sisältää Silksteel Fusion -järjestelmän
• Suositellaan vaalennetuille ja toistuvan
mekaanisen rasituksen vaurioittamille hiuksille

* kun käytetään Structure+ Mask -hiusnaamiota vrt. ei käsittelyä ** vrt. ei-hoitava shampoo
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• Sisältää kameliaöljyä ja valkoista teeuutetta.
Sisältää Oleology-järjestelmän
• Suositellaan asiakkaille, jotka haluavat sileät
ja kiiltävät hiukset, ja asiakkaille, joilla on
pörröiset hiukset

• Sisältää erikoistuotteet myös hiuspohjan hoitoon.
• Sopii ainesosatietoisille asiakkaille.

• Ravitsee vietteleviä laineita ja kimmoisia kiharoita
juuri tarvittavan paljon
• Sisältää Nourish-In-yhdistelmän, vehnäleseuutetta ja
jojobaöljyä
• Suositellaan laineikkaille ja kiharoille hiuksille
*** shampoo, hiusnaamio ja öljy vrt. ei-hoitava shampoo

LAINEET JA KIHARAT

Kosteuta & ravitse
upeita kiharoitasi

AINESOSATIETOISUUS

Erittäin hellävarainen tuotelinja
terveentuntuisille hiuksille ja hiuspohjalle.

SILEYTTÄ JA KIILTOA

Jopa 3 kertaa sileämmät***
ja välittömästi hohtavammat hiukset

TUUHEUTTAA

RAVITSEVA

VÄRIN
SUOJA
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COLOR BRILLIANCE
Välitöntä värin loistoa.
Jopa seitsemän viikon suoja värille.*

NUTRI-ENRICH
Ravitsee hiuksiavälittömästi.
Sileät hiukset täynnä elinvoimaa.

VOLUME BOOST
Kevyttä hoitoa.
Näkyvästi kohonnutta voluumia**

* käyttämällä säännöllisesti INVIGO Color Brilliance shampoota.

** verrattuna ei-hoitavaan shampooseen

VA L I KO I M A
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Wella Professionalsin INVIGO-tuotevalikoima on suunniteltu tukemaan
kampaamokäsittelyjä, jotka sopivat kaikkien hiustyyppien tarpeisiin
ja asiakkaiden vaatimuksiin.

Auttaa taistelussa värin samentumista vastaan.
Kirkastaa vaaleita lopputuloksia.

Raikas ja puhdas.
Terveen näköiset hiukset.

Suojaa väriä UV-säteiltä ja korjaa.***
Käytetään ennen auringossa oleilua,
sen aikana ja sen jälkeen.

Suunniteltu tukemaan kampaamojen
värikäsittelyjä.

*** kun käytetään yhdessä UV Hair Color Protection Spray -suihkeen ja Sun Express Conditioner -hoitoaineen kanssa

AMMATTILAISTUOTESARJA

COLOR SERVICE

AURINKOSUOJA

SUN

HIUSPOHJA

BALANCE

VAALEIDEN SÄVYJEN
KIRKASTUS

BLONDE RECHARGE
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Vahvistaa hiuksia

Suojaa väriä

• Jopa 8 viikon värisuoja*
• Sisältää Wellaplex bond -systeemin. Tekee hiuksista vahvemmat**
WELLAN PARAS VÄRINHOITOSARJA
ColorMotion+ hoitaa värjättyjä hiuksia muutenkin kuin vain estämällä haalistumista.
Säännöllinen ColorMotion+ tuotteiden käyttö parantaa värjättyjen hiusten kuntoa kolmella osaalueella, jotka ovat erityisen tärkeitä värjätyille hiuksille: värin suoja, eloisa kiilto, vahvemmat
hiukset**.
Erinomainen hiusten laatu ja kaunis hiusväri.

#ColorMotion
*kun käytetään Structure+ Mask -hiusnaamiota **kun käytetään Structure+ Mask
-hiusnaamiota vrt. ei hoitoa
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KÄYTTÖ
Kolmen tuotteen teho: vahvuutta värjätyille hiuksille.
Säännöllinen ColorMotion + tuotteiden käyttö parantaa värjättyjen
hiusten kuntoa kolmella osa-alueella, jotka ovat erityisen tärkeitä värjätyille
hiuksille.

The power
of three

Kolmen tuotteen teho
hdistää Wellan parhaat
hiustenhoitoteknologiat.
Viikko 0

Viikko 4

Viikko 8

Jopa 8 viikon suoja värille

Värin
suoja

Vapailta radikaaleilta suojaava
teknologia
Teknologia kapseloi metalleja, vähentäen vapaiden radikaalien muodostumista
jotka aiheuttavat värin haalistumista.

Metalli

Kapseloidut metallit

Hiuksen pinnan kiillottaja

eloisa
kiilto

Silottaa hiuksen pintaa ja lisää hiusten kiiltoa sekä hallittavuutta*.

Wellaplex -sidosaineet

vahvemmat
hiukset

Auttaa rakentamaan hiuksen sisäisiä
sidoksia antaen vahvemmat hiukset**.
Korjattu hiuksen
sisäinen sidos

1

Kun käytetään Structure+ Mask -

2

vrt. ei hoitoa

3

kun käytetään Structure+ Mask -hiusnaamiota vrt. ei hoitoa

1
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ColorMotion+
SCALP PROTECT

ColorMotion+
PRE-COLOR TREATMENT

ColorMotion+
POST COLOR

Ennen värjäystä käytettävä
hiuspohjaa suojaava voide
• Auttaa suojaamaan
mahdolliselta ihoärsytykseltä
• Helppo ja nopea käyttää ennen
värin levitystä

Pintarakenteen korjaaja
• Silottaa hiusten pintaa ja antaa
kiiltoa
• Valmistelee hiukset tasaisempia
värjäystuloksia varten
• Lisää pehmeyttä ja kiiltoa

Värjäyksen jälkeinen pikakäsittely
• Parantaa värimolekyylien
kiinnittymistä4
• Optimoi pH-arvon värikäsittelyn
jälkeen
• Tehoaa jo 30 sekunnissa

ColorMotion+
COLOR PROTECTION
SHAMPOO

ColorMotion+
MOISTURIZING
COLOR REFLECTION
CONDITIONER

ColorMotion+
STRUCTURE+ MASK
WITH WELLAPLEX
BONDING AGENT

• Auttaa korjaamaan hiusten
pintarakennetta ja antaa eloisaa
kiiltoa
• Säännölliseen käyttöön

• Auttaa korjaamaan hiusten
sidoksia. Tekee hiuksista
vahvemmat5.
• Silottaa, antaa kiiltoa ja saa värin
heijastumaan erinomaisesti.
• Intensiivinen koostumus,
käytetään 1–2 viikon välein

• Auttaa lukitsemaan värin
hiuksiin ja säilyttää hiukset
sileinä ja kiiltävinä
• Sisältää vapailta radikaaleilta
suojaavan teknologian ja
lisäantioksidantteja.

Väri- ja hoitoratkaisut vähentävät vapaiden radikaalien
muodostumista ja tekevät hiuslaadusta vastustamattoman5

4

vrt. ei värjäyksen jälkeistä käsittelyä

5

koskee Microlight- ja Pure Balance -teknologioita sekä ColorMotion+-tuotteita
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JOPA 95% LISÄÄ VASTUSTUSKYKYÄ
KATKEILUA VASTAAN*
FUSION palauttaa sisemmän hiuksen vastustuskyvyn ja auttaa korjaamaan
hiuksen ulointa pintaa. Jopa erittäin vaurioituneet hiukset tuntuvat uudistuneilta,
sileiltä, elastisilta ja ovat jopa 95% vastustuskykyisemmät katkeilua vastaan*.

* vs. non-conditioning shampoo

Silksteel Fusion -järjestelmä:
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Edistyneet aminohapot
takaavat tehokkuuden.

KÄYTTÖ
Silksteel Fusion -järjestelmä
Innovatiivinen koostumus on saanut inspiraationsa hämähäkinseitistä, joka on yksi luonnon
vahvimmista kuiduista. Siinä käytetään Silksteel FUSION -järjestelmää, jossa yhdistyvät
silkkiaminohapot ja mikronisoidut lipidit. Se tunkeutuu syvälle hiuksen kuitukerrokseen ja korjaa
hiuskuitua välittömästi mikro- ja makrotasoilla. Jopa erittäin vahingoittuneet hiukset tuntuvat
uudistuneilta, sileiltä ja joustavilta ja katkeilevat vähemmän.

Vaurioituneet hiukset::
Vaurioituneiden hiusten pintakerros on
epätäydellinen ja proteiinirakenne heikentynyt.
Metalliset epäpuhtaudet ja vapaat radikaalit
vahingoittavat hiusten pintaa. Hiukset tuntuvat
kuivilta ja karkeilta, ja hiusten rakenne on
heikentynyt.

Silksteel Fusion -järjestelmä korjaa
hiuskuitua mikro- ja makrotasoilla
Hiuksen sisällä:
Kaksi aminohappoa tunkeutuu syvälle hiuksen
kuitukerrokseen ja täyttää hiuksen.

iuksen pinnalla:
Shampoon EDDS-teknologia poistaa metallisia
epäpuhtauksia antioksidanttien avulla. Mikronisoidut lipidit kosteuttavat ja hoitavat välittömästi.
Silksteel Fusion -järjestelmä suojaa hiuksia lisävaurioilta.
EDDS

Mikroni-soidut
lipidit

Aminohapot ja
silkkiamino-hapot

F usion 1 3

FUSION INTENSE
REPAIR SHAMPOO

FUSION INTENSE
REPAIR CONDITIONER

FUSION INTENSE
REPAIR MASK

• Hellävarainen shampoo auttaa korjaamaan vaurioituneet
hiukset ja tekee hiuksista
puhtaat ja hoidetut.
• Sisältää EDDS-teknologian,
mikronisoituja lipidejä ja silkkiaminohappoja.

• Auttaa suojaamaan hiuksia
välittömästi kampaamisesta
johtuvalta katkeilulta ja mekaanisilta vaurioilta.
• Selvittää hiukset ja tekee niistä
sileät.
• Sisältää silkkiaminohappoja.

• Ylellinen voidemainen hiusnaamio auttaa korjaamaan ja
suojaamaan katkeilulta.
• Sisältää tehokkaasti hoitavia
ainesosia ja silkkiaminohappoja.

VAIN
KAMPAAMOISTA

FUSION AMINO REFILLER
• Tunkeutuu syvälle kuitukerrokseen ja täyttää
hiuksen aminohapoilla.
• Sisältää silkkiaminohappoja.

FUSION INTENSE REPAIR SERVICE WITH AMINO-REFILLER

01

VALMISTELEE
shampoo
hieronta

02

03

UUDISTAA

KORJAA,
SILOTTA JA
SITOO

Climazon
Pese shampoolla
(tarvittaessa kaksi
kertaa), huuhtele ja
pyyhekuivaa

Intense Repair
Shampoo

Vie asiakas takaisin
tuoliin. Levitä pituuksiin ja latvoihin. Anna
vaikuttaa lämmössä
5–10 minuuttia.

Amino Refiller
-tehohoito

HairSpa

Levitä koko
pituuksiin ja
anna vaikuttaa
30 sekunnista
(hoitoaine)
5 minuuttiin
(hiusnaamio).
Huuhtele hyvin
ja pyyhekuivaa.

Intense Repair
Mask & Conditioner

04

JAKTA
koton a
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JOPA 3 KERTAA SILEÄMMÄT* JA
VÄLITTÖMÄSTI HOHTAVAMMAT HIUKSET
• Sisältää kameliasiemenöljyä ja valkoteeuutetta.
• Sopii täydellisesti värjätyille hiuksille.

*

shampoo, mask and oil vs. non-conditioning shampoo
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KÄYTTÖ
Oleology-järjestelmä auttaa suojaamaan ja
estämään luonnollisten lipidien rappeutumista
tehden hiuksen pinnasta sileän ja heijastavan.

JÄRJESTELMÄ

UMINOUS REVEAL SHAMPOO –
SISÄLTÄÄ EDDS-TEKNOLOGIAN
• Auttaa suojaamaan hiusten pintakerrosta
vapailta radikaaleilta.
• Hiuksen pinta puhdistetaan epäpuhtauksista ja suojataan mineraaleilta.

nous Reboost Mask
– sisältää pantenolia
• Palauttaa oikean kosteustasapainon.
• Hiuksista tulee pehmeät ja ravitut.

Luminous Smoothening
Oil – sisältää silottavia
ainesosia
• Parantaa valon heijastumista.
Luonnollinen lipidikerros suojataan
rappeutumiselta, jolloin hiusten
pinnasta tulee sileä ja heijastava.

O il reflections 1 7

LUMINOUS
REVEAL
SHAMPOO

LUMINOUS
CLEANSING
CONDITIONER

LUMINOUS
INSTANT
CONDITIONER

LUMINOUS
REBOOST
MASK

• Kevyt ja kosteuttava
shampoo joka syväpuhdistaa hiukset ja antaa
niille kiiltoa. Sisältää
valkoteeuutetta. Kirkas
geelimäinen koostumus.

• Hellävarainen puhdistaja silottaa ja
antaa kiiltoa. Jopa
kuivista ja karkeista hiuksista tulee
hohtavat.

• 30-sekunnin hiuksia pehmentävä hoitoaine, joka
sulkee kosteuden hiuksiin
jättäen hiukset kiiltäviksi
ja sileiksi. Sisältää kameliasi-emenöljyä ja valkoteeuutetta. Voidemainen
koostumus.

• Ravitseva naamio,
joka uudis-taa
hiuksen rakennetta
jättäen hiukset
sileiksi ja kiiltäviksi.
kameliasiemenöljyä
ja valkoteeuutetta.

LUMINOUS
SMOOTHENING OIL

LIGHT LUMINOUS
REFLECTIVE OIL

• Monipuolinen viimeistelyöljy, joka tekee hiuksista
sileät ja kiiltävät. Sisältää
macadamia- ja avocadoöljyjä sekä E-vitamiinia. Sopii
kaikille hiustyypeille.

• Kevyt monikäyttöinen öljy,joka luo
tasapainoista liikettä hienolaatuisille
hiuksille. Si-sältää kameliaöljyä ja
uutetta valkoisesta teestä.
• Hennoista normaalipaksuisille
hiuksille.
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Erittä in hellävara inen tuotel inja
terveentuntu isi lle hiuksi lle já hiuspohjalle
• Raaka-aineet jopa 99% luonnollista alkuperää
• Formuloitu ilman silikoneja ja sulfaatteja
• Ei sisällä eläinperäisiä raaka-aineita
• Kierrätettävät pakkaukset, tehty jopa 100% kierrätetystä muovista.*
ELEMENTS on hellävarainen hiuksille ja hiuspohjalle, dermatologisesti testattu,
PH-arvoltaan sopiva kaikille hiustyypeille.

*Tuotteesta riippuen 50-100%, poislukien purkit
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Erityiset rauhoittavat tuotteet tarjoavat
ratkaisun kui ville ja herkille hiuspohjille,
kun taas puhdistava pre-shampoo on sopiva
rasvoittuvalle hiuspohjalle.
UUDET KOOSTUMUKSET HUOLELLISESTI VALIKOIDUISTA
HOITAVISTA RAAKA-AINEISTA:

Uudistava KAIKILLE HIUSTYYPEILLE / NORMAALISTA RASVAISELLE HIUSPOHJALLE
Aloe Vera
Hellävaraisia hoitoominaisuuksia.

Vitamin E
antioksidanttien tehoa
vapaiden radikaalien
aiheuttamia varioita
vastaan.

Olive Essence
antamaan
silottavuutta ja kiiltoa.

Puuvillapohjaiset
hoitavat ainesosat
antamaan pehmeyttä
ja kiiltoa.

Rauhoittava KUIVALLE TAI HERKÄLLE HIUSPOHJALLE
Valkoinen tee uute
antioksidantti
ja rauhoittavia
ominaisuuksia.

Pro-Vitamin B5
rauhoittaa kuivaa tai
herkkää hiuspohjaa.

Puhdistava

RASVOITTUVALLE HIUSPOHJALLE

Kaoliinisavi
luonnollinen mineraali, jota perinteisesti
käytetään ihonhoidossa imemään
ylimääräinen rasva iholta. Auttaa
imemään talia hiuspohjasta, jolloin
hiuspohja tuntuu mukavalta ja raikkaalta.

*ei vaikutusta väriin

Kasviglyseriini
kosteuttaa kuivaa
hiuspohjaa.

Lumoava tuoksu, joka
on saanut inspiraationsa
Amazonin vihreästä
metsästä, täynnä elämää.
Elements sisältää Clean
Label -tuoksun, jossa on
erittäin vähän allergeeneja.
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Uudistava KAIKILLE HIUSTYYPEILLE / NORMAALISTA RASVAISELLE HIUSPOHJALLE
JOPA 99%
VÄHEMMÄN
HIUSTEN
KATKEILUA
ENSIMMÄISEN
KÄYTTÖKERRAN
JÄLKEEN!*

RENEWING
SHAMPOO

RENEWING
CONDITIONER

RENEWING
MASK

RENEWING
LEAVE-IN SPRAY

• Tämä shampoo puhdistaa • Tämä välittömästi
hiukset hellävaraisesti
selvittävä hoitoaine
ja vaahtoaa ylellisesti
uudistaa hiusten
kuivattamatta hiusta.
hallittavuutta ja kiiltoa.
• Antaa sileyttä ja kiiltoa
• 95% luonnollisia raakajättäen hiukset luonnollisen aineita.
ja terveen tuntuisiksi.
• valmistettu 50%
• 91% luonnollisia raaka-aineita. kierrätetystä muovista.
• valmistettu 80%
kierrätetystä muovista
250ml pakkaus, valmistettu
50% kierrätetystä muovista
1L pakkaus.

• Tämä kosteuttava
naamio hoitaa hiuksia
tehokkaasti ja antaa
hiuksiin silottavuutta ja
kiiltoa.
• Se myös suojaa hiuksia
pörröisyydeltä ja
katkeilulta.
• 95% luonnollisia raakaaineita.

• Tämä selvittävä suihke
suojaa hiuksia päivittäiseltä
mekaaniselta stressiltä
(kampaaminen tai
kuumat muotoiluvälineet)
ja katkeilulta, samalla
kosteuttaen ja taltuttaen
hiusten sähköisyyttä ja
pörröisyyttä.
• 99% luonnollisista raakaaineista.
• valmistettu 80%
kierrätetystä muovista.

KUIVALLE TAI HERKÄLLE HIUSPOHJALLE

RASVOITTUVALLE HIUSPOHJALLE

Rauhoittava

Puhdistava

CALMING SHAMPOO

PURIFYING
PRE-SHAMPOO CLAY

• Tämä mieto shampoo sisältää
luonnollista alkuperää
olevia pinta-aktiivisia raakaaineita jotka hellävaraisesti
puhdistavat hiukset ja
hiuspohjan. Kasviglyseroli
auttaa rauhoittamaan
hiuspohjaa.
• 92% luonnollisia raaka-aineita.
• valmistettu 80% kierrätetystä
muovista 250ml pakkaus
• valmistettu 50% kierrätetystä
muovista 1L pakkaus.

*vs. ei-hoitava shampoo

• Tämä ennen shampoopesua käytettävä Kaolin savea
sisältävä tuote puhdistaa ja tasapainottaa hiuspohjaa jättäen
hiukset puhdistetun tuntuisiksi.
• Antaa myös volyymia tyvelle.
• 97% luonnollisia raaka-aineita.
• Pakattu alumiinipurkkiin.
Kuinka käyttää tuotetta:
• Annostele kuivaan hiuspohjaan
osio osiolta. Anna vaikuttaa 5
minuuttia ja hiero hiuspohjaan.
Emulgoi ja huuhtele huolellisesti.
Viimeistele puhdistus pesemällä
hiukset Renewing Shampoolla.
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Ravitse ja hoida asiakkaiden laineita ja kiharoita
WELLAN PARAS TUOTEVALIKOIMA ANTAMAAN KIHAROILLE
KESTÄVÄÄ RYHDIKKYYTTÄ
• Ravitsee asiakkaiden laineita ja kiharoita juuri tarvittavan paljon.
• NOURISH-IN-yhdistelmä sisältää vehnäleseuutetta ja jojobaöljyä.
• Tekee kiharoista ryhdikkäät, kimmoisat ja helposti käsiteltävät sekä vähentää pörröisyyttä.
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KÄYTTÖ
Hoitosarja ravitsee juuri tarvittavan paljon
Jokainen kihara on ainutlaatuinen ja tarvitsee siksi oikean määrän hoitoa paljastaakseen
kauneutensa. Hiusten liiallinen ravitseminen saattaa tehdä niistä painavat ja ylikuormitetut. Siksi
onkin tärkeää, että tuotetta käytetään oikea määrä, jotta kiharat pysyvät ryhdikkäinä, mutta
kimmoisina.

Wavy und curly hair types

LÖYSÄT LAINEET

RYHDIKKÄÄT
LAINEET

LÖYSÄT
KIHARAT

Kevyestä keskitasoiseen ravitsemiseen

PIENET
KIHARAT

Keskitasosta voimakkaaseen ravitsemiseen

Laineikkaat hiukset tarvitsevat tuotteita, jotka hoitavat ja ravitsevat kevyesti tai keskitasoisesti, kun
taas kiharat hiukset tarvitsevat yleensä voimakkaampaa hoitoa eli keskitasosta voimakkaaseen.

NOURISH-IN-YHDISTELMÄ
Jokainen tuote sisältää tietyn määrän Nourish-in-yhdistelmää ja
niiden ravitsevuus on kevyestä voimakkaaseen. Valitse asiakkaasi
kiharoille tai laineille sopiva tuote.
Yhdistelmä sisältää:
• Vehnäleseuute: sisältää luonnollisesti runsaasti vitamiineja,
mineraaleja, proteiineja ja tärkeitä rasvahappoja.
• Jojobaöljy

Tulos: täydellisesti ravitut kiharat
Ne ovat ryhdikkäät, kimmoisat ja helposti käsiteltävät sekä vähemmän pörröiset.
Kiharat pysyvät ryhdikkäinä paremmin, kun niitä ravitaan juuri tarvittavan paljon.
.
ENNEN

JÄLKEEN

ENNEN

JÄLKEEN

PUHDISTA

N UETlements
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NUTRICURLS
SHAMPOO FOR WAVES

HOIDA

• Kevyt ja ravitseva shampoo
antaa laineille ryhdikkyyttä ja
poistaa epäpuhtauksia.

NUTRICURLS
MICELLAR SHAMPOO
FOR CURLS

NUTRICURLS
CLEANSING
CONDITIONER

• Ravitseva shampoo
antaa ryhtiä ja ehkäisee
pörröisyyttä.
• Misellaariteknologia poistaa
hellävaraisesti epäpuhtauksia
kuivattamatta hiuspohjaa ja
hiuksia.

• Laineiden ja kiharoiden
hellävarainen puhdistaja, joka
auttaa antamaan enemmän
ryhtiä.
• Korvaa shampoo puhdistavalla
hoitoaineella joka toinen
pesukerta tai jopa useammin.
Erinomainen karheille ja erittäin
kuiville hiuksille.
• Ravitseva, vähän vaahtoava
koostumus.

NUTRICURLS
MASK

• Ravitsee kevyesti ja antaa
välittömästi ryhtiä laineille ja
kiharoille.
• Pehmeä, takkuja selvittävä
koostumus.

• Hoito ravitsee intensiivisesti.
• Auttaa estämään pörröisyyttä ja tekee
kiharoista ja laineista täyteläiset ja
pehmeät.
• Sisältää runsaasti ravitsevia ja
pehmentäviä ainesosia.

VIIMEISTELE

NUTRICURLS
CONDITIONER

NUTRICURLS
MILKY WAVES

NUTRICURLS
CURLIXIR BALM

• Maitomainen ja pehmentävä
hiuksiin jätettävä suihke
ravitsee kevyesti, lisää
hallittavuutta ja tekee laineista
viettelevät.
• Suihkuta kosteiden hiusten
pituuksiin.

• Ravitseva, hiuksiin jätettävä
tehohoito antaa kiharoille pehmeää
pitoa, ryhtiä ja kimmoisuutta.
Täydellinen pohjustus upeille
kiharoille.
• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin.
Voidaan käyttää myös kuiviin
hiuksiin antamaan lisää ryhtiä.

NUTRICURLS-tuotteet
sisältävät tietyn määrän
NOURISH-IN-yhdistelmää,
joka ravitsee erilaisia kiharaja lainetyyppejä juuri
tarvittavan paljon.
RAVITSEMISEN TASOT
Kevyt
Keskitaso
Vahva
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Ainutlaatuiset INVIGO-BLEND™ teknologiat ovat tasapainoinen yhdistelmä kolmea tekijää.

UUDET AINESOSAT
EDISTYKSELLISET
TEKNOLOGIAT VITAMIINIT

INVIGORATING CARE BLENDS

TIME TO RECHARGE
Seuratessamme ihmisiä ja heidän nykyajan hektistä elämäänsä huomamme, että aika on
entistä arvokkaampaa. Meidän kaikkien on hengähdettävä kunnolla ja ladattava nopeasti
akkujamme – fyysisesti ja henkisesti.
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INVIGO COLOR
BRILLIANCE-BLEND™
SISÄLTÄÄ
LIME KAVIAARI
Sisältää runsaasti tehokkaita
antioksidantteja ja vitamiineja

HISTIDIINI JA
E-VITAMIINI

COLOR BRILLIANCE

Auttavat
hallitsemaan värin
hapettumisprosessia
värikäsittelyn
jälkeen.

KUPARIN
KAPSELOIVA
MOLEKYYLI
Säilyttää eloisuuden

E lements
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VÄLITÖNTÄ VÄRILOISTOA.
JOPA SEITSEMÄN VIIKON SUOJA VÄRILLE.*
Color Brilliance Blend™ on voimakas yhdistelmä uusia ainesosia, jotka ylläpitävät värin loistoa ja suojelevat
värjättyjä hiuksia. Kuparia kapseloivat molekyylit ylläpitävät loistoa. Histidiini ja e-vitamiini auttavat hallitsemaan
värin hapettumisprosessia värikäsittelyn jäl-keen ja suojelemaan väriä (Anti-Oxidant Shield-teknologia). Lime
kaviaari tunnetusti sisältää runsaasti antioksidantteja ja vitamiineja.

TUOTTEET

COLOR PROTECTION
SHAMPOO
SISÄLTÄÄ LIME
KAVIAARIA

VIBRANT COLOR
CONDITIONER
SISÄLTÄÄ LIME
KAVIAARIA

PH-optimoitu shampoo antaa
pitkäkestoisen suojan värille. Fine
& Coarse versiot. Sisäl-tää AntiOxidant Shield-teknologian.

Parantaa hiusten pinnan kuntoa ja värin loistoa. Fine & Coarse versiot. Sisältää Anti-Oxidant
Shield -teknologian.

VIBRANT COLOR MASK
SISÄLTÄÄ LIME
KAVIAARIA
Intensiivinen hoito parantaa
hiusten pinnan kuntoa ja värin
loistoa. Fine & Coarse versiot.
Sisältää Anti-Oxidant Shieldteknologian.

MIRACLE BB SPRAY
SISÄLTÄÄ LIME
KAVIAARIA
Kaunistava suihke, joka
parantaa värin loistoa, selvittää
ja tekee hiuksista sileämmät.
Sisältää Anti-Oxidant Shieldteknologian.

* INVIGO Color Brilliance -shampoon säännöllisellä käytöllä
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INVIGO NUTRIENRICH-BLEND™
SISÄLTÄÄ GOJI-MARJAA

NUTRI-ENRICH

Sisältää äärimmäisen paljon
vitamiineja, mineraaleja
ja peptidejä

E VITAMIINI
Suojaa
lisävaurioilta

ÖLJYHAPPO
JA PANTENOLI
Kosteuttaa
ja ravitsee

INVIGO 31
E lements

RAVITSEE HIUKSIA VÄLITTÖMÄSTI. SILEÄT HIUKSET TÄYNNÄ ELINVOIMAA.
Nutri-Enrich Blend™ ravitsee ja siloittaa kuivat tai rasittuneet hiukset täyteen elinvoi-maansa.
Rasvahapot ja panthenol tarjoavat kosteutusta ja ravintoa hiuksille, samalla kun e-vitamiini suojelee hiuksia
uusilta rasituksen aiheuttajilta (Nutri-Enrich complex). Goji marja tunnetusti sisältää erityisen paljon vitamiineja,
mineraaleja ja peptidejä.

TUOTTEET

DEEP
NOURISHING
SHAMPOO
SISÄLTÄÄ GOJI
MARJAA

DEEP
NOURISHING
CONDITIONER
SISÄLTÄÄ GOJI
MARJAA

DEEP
NOURISHING
MASK
SISÄLTÄÄ GOJI
MARJAA

WONDER
BALM
SISÄLTÄÄ
GOJI
MARJAA

Ravitsee kuivia tai rasittuneita hiuksia jättäen ne
täyteen elinvoimaa. Sisältää Nutri-Enrich Complex
-teknologian.

Välittömästi kosteuttaa
kuivia tai rasittuneita
hiuksia jättäen ne
hoidetuiksi ja täyteen
elinvoimaa. Sisältää
Nutri-Enrich Complex
-teknologian.

Voimakkaasti
uudistaa ja
kosteuttaa kuivia ja
rasittuneita hiuksia.
Sisältää NutriEnrich Complexteknologian.

Välitöntä
tehokasta
ravitsemista.
Sileyttä,
käsiteltävyyttä
ja liikettä.
Sisältää NutriEnrich Complex
-teknologian.

NOURISHING
ANTISTATIC
SPRAY
SISÄLTÄÄ GOJI
MARJAA

FRIZZ CONTROL
CREAM
SISÄLTÄÄ GOJI
MARJAA

Ravitsee, silottaa ja
estää sähköisyyttä,
jättäen hiukset täyteen
elinvoimaa. Sisältää
Nutri-Enrich Complex
-teknologian.

Välittömästi auttaa estämään
pörröisyyttä suoristamalla kurittomia
hiuksia ravitse-malla niitä. Jättää
hiukset pehmeiksi, kiiltäviksi ja
täyteen elinvoimaa. Sisältää NutriEnrich Complex-teknologian.
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INVIGO VOLUME
BOOST-BLEND™
ISÄLTÄÄ
PUUVILLAUUTETTA

VOLUME BOOST

Täydellinen pehmeys ja vakaus

KEVYET
KOOSTUMUKSET
Tekevät hiuksista
tuuheamman
näköiset

JOUSTAVAT
POLYMEERIT
Auttavat
tuuheuttamaan hiuksia

INVIGO 33
E lements

KEVYTTÄ HOITOA. NÄKYVÄSTI KOHONNUTTA VOLUUMIA*.
Volume Boost Blend™ hoitaa hiuksia kevyillä koostumuksilla, tehden hiuksista runsaat, mutta hyvin hoidetut.
Kevyet koostumukset tekevät hiukset helposti käsiteltäviksi ja kiiltäviksi, latistamatta hennointakaan hiusta.
Tuuheuttavat Spring Force polymeerit ympäröivät hiusten kuidut, tasapainottavat niitä ja helpottavat kaikkein
tuuheimpien lookkien luomista föönauksen aikana (Spring Force Blend). Puuvilla on pehmeä mutta vakaa kuitu, jonka ominaisuudet ovat sa-mankaltaisia, joita tarvitaan hentojen hiusten tuuheuttamiseen.

TUOTTEET

BODIFYING SHAMPOO
SISÄLTÄÄ
PUUVILLAUUTETTA

CRYSTAL MASK
SISÄLTÄÄ
PUUVILLAUUTETTA

Shampoo joka antaa kevyttä
rakennetta ja poistaa jäämiä
hiuksista. Sisältää Spring Force
Blend -yhdisteen.

Kirkas hoito, joka antaa tuuheutta,
rakennetta ja käsiteltävyyttä
hiuksille. Sisältää Spring Force
Blend -yhdisteen.

BODIFYING FOAM
SISÄLTÄÄ
PUUVILLAUUTETTA

UPLIFTING CARE SPRAY
SISÄLTÄÄ
PUUVILLAUUTETTA

Antaa runsasta voluumia ja
pehmeätä kosketeltavuutta
hiuksille. Tukee muotoilua ja
vähentää sähköisyyttä. Sisältää
Spring Force Blend -yhdisteen.

Antaa kevyttä hoitoa, kiiltoa,
runsautta ja kevyttä kontrollia.
Sisältää Spring Force Blend
-yhdisteen.
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INVIGO BLONDE
RECHARGE-BLEND™
KURJENMIEKAN TUOKSU
Kukkaiset ensi- ja sydäntuoksut, joissa on häivähdys kieloa ja ruusua.
Aistillinen santelipuinen ja vaniljainen pohjatuoksu

BLONDE RECHARGE

SISÄLTÄÄ VÄRI
-PIGMENTTEJÄ
Tehokkaat väriä sitovat
pigmentit kirkastavat
vaaleita sävyjä ja auttavat
poistamaan keltaisuutta

HOITAVAT KOOSTUMUKSET
Hoitavat tehokkaasti ja tekevät
hiuksista sileän tuntuiset

E lements
INVIGO 35

AUTTAA TAISTELUSSA VÄRIN SAMENTUMISTA VASTAAN.
KIRKASTAAVAALEITA LOPPUTULOKSIA.
Virkistää ja ylläpitää luonnollisen tai vaalen-netun vaalean hiuksen kirkkautta ja loistoa.
SISÄLTÄÄ VÄRIPIGMENTTEJÄ. Kukkaisen pehmeä puuterimainen tuoksu!

TUOTTEET

COOL BLONDE COLOR
REFRESHING SHAMPOO
SISÄLTÄÄ VÄRIPIGMENTTEJÄ

COOL BLONDE / WARM
BLONDE COLOR REFRESHING
CONDITIONERS
SISÄLTÄÄ VÄRIPIGMENTTEJÄ

Virkistää ja säilyttää luonnollisen tai vaalennetun vaalean
hiuksen kirkkautta ja loistoa.
Tämä violetti shampoo estää
luonnollisen tai vaalennetun
vaalean hiuksen kellastumista ja
auttaa estämään samentumista,
jättäen hiukset pehmeäksi
koskettaa.

Virkistää ja ylläpitää moniulot -teisia
vaaleita sävyjä, jättäen hiukset
tehokkaasti hoidetuiksi.
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INVIGO
BALANCE-BLEND™
HUOLELLISESTI VALITUT AINESOSAT
Tehokkaasti rauhoittavat ja virkistävät koostumukset.
Sisältää erityisiä ainesosia (lootusuute, mentoli, allantoiini)

AIKASTAVAT
KOOSTUMUKSET

BALANCE

Hoitavat ja
raikastavat hiuksia
ja hiuspohjaa

ERIKOISTEKNOLOGIAT
Koostumukset vastaavat
erityisiin hiuspohjan
ja hiusten tarpeisiin

INVIGO 37
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RAIKAS JA PUHDAS. TERVEEN NÄKÖISET HIUKSET.
Huolehtii hiuspohjasi ja hiustesi yksilöllisistä tarpeista, täydennettynä hoitavilla ja virkistävillä ainesosilla.

TUOTTEET

AQUA PURE
PURIFYING SHAMPOO
SISÄLTÄÄ LOTUSUUTETTA
Raikas ja puhdas. Puhdistetut
hiukset ilman epäpuhtauksia
muotoilutuotteiden tai ympäristön
aiheuttamista jäämistä.

CLEAN SCALP
ANTI-DANDRUFF
SHAMPOO
SISÄLTÄÄ
SINKKIPYRITIONIA
Rauhoittava shampoo, joka
taistelee hilsettä vastaan ja
poistaa näkyviä hiutaleita
hiuksista, jättäen hiukset
puhtaan, kosteu- tetun ja
helpottuneen oloisiksi.

SENSO CALM
SENSITIVE SHAMPOO
SISÄLTÄÄ
ALLANTOIINIA

SENSO CALM
SENSITIVE MASK
SISÄLTÄÄ
ALLANTOIINIA

Hajusteeton shampoo joka
rauhoittaa herkkää hiuspohjaa.

Tämä hajusteeton maski
lievittää kutinaa samalla
auttaen vahvistamaan hiuksia.

REFRESH WASH
REVITALIZING
SHAMPOO
SISÄLTÄÄ MENTHOLIA
Virkistävä shampoo, joka
viilentää ja auttaa virkistämään
hiuspohjaa, jättäen hiukset
täyteen elinvoimaa.
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INVIGO
SUN-BLEND™
PPELSIININKUKAN TUOKSU
Moderni kukkais- ja hedelmätuoksu
virkistää kuin kesäpäivä

E-VITAMIINI

SUN

Auttaa suojaamaan
hiuksia auringon
aiheuttamilta vaurioilta

B5-PROVITAMIINI
Auttaa kosteuttamaan hiukset
auringossa oleilun jälkeen
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SUOJAA VÄRIÄ UV-SÄTEILTÄ JA KORJAA*
Käytetään ennen auringossa oleilua, sen aikana ja sen jälkeen.

TUOTTEET

AFTER SUN
CLEANSING SHAMPOO
WITH PRO-VITAMIN B5

AFTER SUN EXPRESS
CONDITIONER
WITH PRO-VITAMIN B5

UV HAIR COLOR
PROTECTION SPRAY
WITH PRO-VITAMIN B5

Puhdistaa hiekan ja merisuolan
hiuksista hellävaraisesti. Sisältää
Sun-Blend-yhdisteen.

Auttaa syväkorjaamaan hiuksia
välittömästi.
Tekee hiuksista vastustamattoman terveen näköiset ja
pehmeän tuntuiset. Sisältää
Sun-Blend-yhdisteen.

Hiuksiin jätettävä tehokas
UV-suihke suojaa hiusväriä. Sisältää Sun-Blend-yhdisteen.

* kun käytetään yhdessä UV Hair Color Protection Spray -suihkeen ja Sun Express Conditioner -hoitoaineen kanssa
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INVIGO
VÄRIKÄSITTELYSARJA
SUUNNITELTU ERITYISESTI TUKEMAAN KAMPAAMOJEN VÄRIKÄSITTELYJÄ

TUOTTEET

VÄRIKÄSITTELYSARJA

WELLAN VÄRIASIANTUNTIJOIDEN
SUOSIKKI

Ennen värikäsittelyä

Värikäsittelyn aikana

EfterVärikäsittelyn jälkeen

SKIN PROTECTION
CREAM

POST COLOR
TREATMENT
WITH VITAMIN E

COLOR STAIN REMOVER

Auttaa suojaamaan ihoa
värin imeytymiseltä.
Helposti levitettävä ja poistettava koostumus.

Kevyt värin jälkihoitotuote joka
suojelee jaa parantaa hapettuvien (täysväri ja kestosävyte)
värikäsittelyjen lopputulosta.
Optimoitu käytettäväksi Wella
Professionals värituotteiden
kanssa. Neutraloi hapettumisen
ja stabiloi värin. Silottaa ja antaa
hiuksille kiiltoa.

Auttaa poistamaan hiusväristä
johtuvat värjäytymät. Levitä värjäytyneelle iholle vanulapulla.

E lements
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KASVATA LIIKEVAIHTOASI
GLOSSING PALVELUILLA
GLOSSING on nopea palvelu jolla voidaan täyttää hiukset värillä ja kiillolla väripalvelun
yhteydessä tai väriä virkistävänä palveluna varsinaisten värikäsittelyiden välissä, jotta
väri säilyy täydellisenä.

KIILTOKÄSITTELYN TEKEMINEN:
SEKOITUS 1:1:1

1 osa Koleston Perfect- tai Illumina Color -sävyä,
1 osa Welloxon Perfect Pastel 1,9 % -hapetetta ja
1 osa INVIGO Color Service Post Color Treatment

KÄYTTÖOHJE

Levitä glossing värimassa puhtaisiin
kosteisiin hiuksiin. Anna vaikuttaa 5-10
minuuttia ja huuhtele huolellisesti.
Vaikutusaika:

1:1:1

5–10 minuuttia
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BOOSTERS
VAIN KAMPAAMOSTA SAATAVAT HOITOPALVELUT
Tiivistetyt boosterit räätälöityihin ja mahdollisimman tehokkaisiin
hoitovaikutuksiin. Virkistä hiukset täydellisellä tasapainolla värin loistoa,
ravitsemusta ja tuuheutta välittömästi huomattavin lopputuloksin.

VAIN LIIKEKÄYTTÖÖN

Boosterit käytetään
yhdessä conditionerin tai
maskin kanssa:
1. Valitse hoitoaine /
maski hiusten ensisijaisen
tarpeen mukaisesti.
2. Valitse boosteri joko
tehostamaan ensisijaista
tarvetta tai valitse
ristikkäin räätälöidäksesi
hoitopalvelu hiusten
toissijaisen tarpeen
mukaan
Miten käyttää:
Jaa kosteat hiukset neljään
osioon. Suihkuta booster
hiuksiin. Kerrosta maski/
conditioner boosterin
päälle ja kampaa hiukset
läpi. Booster voidaan
myös sekoittaa maskin/
conditionerin sekaan
ja levittää hiuksiin
sekoituksena.
Kuinka paljon käytetään:
Brilliance Booster:
5 -15 pumppausta riippuen
hiusten pituudesta.
Nutri-Enrich ja Volume
Booster:
10 - 25 pumppausta.

BRILLIANCE BOOSTER

NUTRI BOOSTER

VOLUME BOOSTER

Lisää värin loistoa.
Sisältää lime kaviaaria.

Elvytä kuivat ja tylsät
hiukset ravituiksi ja
herkullisiksi kutreiksi.
Sisältää Goji marjaa.

Muuta väsähtäneet ja
lättänät hiukset runsaina
ja joustavina hulmuaviksi
hiuksiksi. Sisältää
puuvillauutetta.

I nvigo 4 3

TIME TO RECHARGE
TARJOA ASIAKKAILLESI AIKAA VIRKISTÄYTYÄ
HEKTINEN ELÄMÄ EIKÄ AIKAA ITSESTÄ HUOLEHTIMISEEEN? ON AIKA OTTAA VÄLITÖN HOITOBOOST!
Nopea boostaushetki asiakkaasi hiuksille, räätälöidyllä hoitoboosterilla yhdessä akupiste aktivoinnin kanssa.
Boostaa hiuksia täydellisellä yhdistelmällä värin loistoa, ravitsemusta ja tuuheutta.

10
MIN

BOOST
NOPEA, TEHOKAS, NAUTINNOLLINEN HOITOPALVELU

/
SHAMPOO

BOOSTER, CONDITIONER/MASK JA BOOST
AKUPISTE AKTIVOINTI/HIERONTA
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PALVELU
AKUPISTE AKTIVOINTI
INVIGO aktivointi tekniikka perustuu tehokkaisiin akupisteisiin päässä ja
niskassa. Kehitetty yhdessä akupisteiden asiantuntijan kanssa, näitä pisteitä
on perinteisesti käytetty itämaisessa lääketieteessä rentoutumiseen,
virkistäytymiseen ja elpymiseen.
Akupiste aktivointi tehdään sillä aikaa kun hoito vaikuttaa hiuksissa.
Käytä varmoja, ympyrän muotoisia liikkeitä sormillasi.
Käytä keskisormiasi päässä, peukaloa hartioissa ja selässä.
Yhden “ympyrän” tulisi kestää noin puolisekuntia. Tahti perustuu
sydämen sykkeeseen - se tuntuu nopealta, mutta tuntuu rentouttavalta
asiakkaastasi.
Tee neljä “ympyrää” kussakin akupisteessä. Toista kerran.
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10
MIN.

BOOST
AKUPISTE AKTIVOINTI

BOOST

2x

1. TAKAA KOHTI KORVAA
Kolme pistettä (molemmilla
puolilla) takaa takaraivon

2x

2. KORVA, TAKAA
Kolme pistettä korvan
takaa, alhaalta ylöspäin.

luun alapuolelta molemmille
puolille.

2x

2x

2x

3. KORVA, EDESTÄ
Kolme pistettä ihan korvan
edessä. Käytä nimetöntä
sormea.

2x

4. OHIMO, HIUSRAJA
Viisi pistettä korvan yläpuolelta lähellä hiusrajaa.

5. HIUSRAJA EDESSÄ
Viisi pistettä (kummallakin
sivulla) keskeltä hiusrajan
kulmaan.

6. SIVUILTA VENYTTÄEN
Ota varma ote kämmenillä,
halaten päätä, “venyttäen”
hiuspohjaa ylöspäin viiden
sekunnin ajan. Vapauta ja
toista.

7. HIUSTEN “RAVISTUS”
Kerää hiukset ponihännälle
kruunualueen ympäriltä.
Pidä hiuksistä ja heilauta
päätä kevyesti ponihännästä. Jos hiukset ovat
lyhyet, purista hiukset
sormien väliin ja heiluttele
päätä puolelta toiselle.
Tämä tuntuu erittäin
rentouttavalta.

8. SADEPISARAT
Kevyesti naputtele otsan
aluetta kaikilla sormilla.

6. SIVUILTA VENYTTÄEN
Ota varma ote kämmenillä, halaten
päätä, “venyttäen” hiuspohjaa
ylöspäin viiden sekunnin ajan.
Vapauta ja toista.
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Hoitosarjojen yhteenveto

Vahvuutta värjätyille hiuksille

Intensiivisesti korjaava tuotesarja

Öljytuotesarja tekee hiuksista sileät
ja kiiltävät

Värjätyille tai paljon käsitellyille

Vaalennetuille ja toistuvan mekaanisen
rasituksen vaurioittamille hiuksille

Asiakkaille, jotka haluavat sileät ja kiiltävät
hiukset, ja asiakkaille, joilla
on pörröiset hiukset

Värin suojaa
Eloisaa kiiltoa
Vahvemmat hiukset

Intensiivistä korjausta,
Suojaa katkeilua vastaan,
Sileyttä ja pehmeyttä

Sileyttä ja kiiltoa
Ehkäisee pörröisyyttä

Suositellaan

Ihmiset,
jotka
haluavat

kolmen
tuotteen
teho
Yhdistää Wellan parhaat
hiustenhoitoteknologiat:

Teknologia
ja tulokset

SILKSTEEL
FUSION PROGRAM
Silkkiaminohapot ja mikronisoidut
lipidit. Vahvistaa hiuksia jopa 95%
katkeilua vastaan.*

Kameliaöljy ja valkoinen teeuute

* vrt. ei-hoitava shampoo

* shampoo, hiusnaamio ja öljy vrt. ei-hoitava
shampoo

Suoja värille vapaita radikaaleja
vastaan, kiillottaa hiusten
pintarakennetta ja antaa eloisaa
kiiltoa WellaPlex-sidosaineella.
Tekee hiuksista vahvemmat**

Öljykokoelmamme saa aikaan jopa 3
kertaa sileämmät hiukset* ja välitöntä
kirkkautta.

Jopa 8 viikon suoja värille*
Vahvemmat hiukset tyvestä latvaan**
* kun käytetään Structure+ Mask -hiusnaamiota
**kun käytetään Structure+ Mask -hiusnaamiota
vrt. ei hoitoa

Käsittelyt

ColorMotion + -käsittely
Ennen värjäystä ja sen jälkeen käytettävä
täydellinen hoitokäsittely. Hiuspohjaa
suojaava voide auttaa suojaamaan mahdolliselta ihoärsytykseltä. Ennen värjäystä käytettävä käsittely silottaa hiusten
pintaa ja antaa kiiltoa. Värjäyksen jälkeen
käytettävä käsittely auttaa säilyttämään
värin intensiivisyyden seuraavaan värjäyskertaan asti*.
*jopa 8 viikkoa, kun käytetään Structure+ Mask
-hiusnaamiota

Wellan
suosikki

Color Protection Shampoo Structure +
Mask

Intense Repair -käsittely
Korjaa välittömästi hiuskuitua ja auttaa
estämään katkeilua. Sisältää Amino
Refiller -tehohoitoa – tunkeutuu syvälle
kuitukerrokseen ja täyttää hiuksen
aminohapoilla. Tuloksena on hiukset,
jotka tuntuvat uudistuneilta, sileiltä ja
joustavilta ja katkeilevat vähemmän.
Muista myös WellaPlex-käsittelyt –
Muodostaa sidoksia ja ttekee hiuksista
vahvemmat.
Intense Repair shampoo
Intense Repair Mask

Luminous Smoothening Oil
Light Luminous Reflective Oil

HOITOS
I nvigo
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Erittäin hellävarainen tuotelinja
terveentuntuisille hiuksille já hiuspohjalle.

Laineikkaat ja kiharat hiukset

Virkistävät hoitoyhdistelmät

Suunniteltu hiuspohjan ongelmien
hoitoon. Sopii ainesosatietoisille
asiakkaille.

Laineikkaat ja kiharat hiukset

Kaikenlaiset hiustarpeet ja
asiakkaiden vaatimukset.

Terveen tuntuiset hiukset ja hiuspohja.

Ravitsee kiharoita ja laineita

Värin suoja
Vaalean sävyn kirkastus
Ravitseva hoito kuiville hiuksille
Tuuheutta hennoille tai latteille hiuksille
Terve ja hilseetön hiuspohja

NOURISH-IN
COMPLEX
• Raaka-aineet jopa 99% luonnollista
alkuperää
• Formuloitu ilman silikoneja ja
sulfaatteja
• Ei sisällä eläinperäisiä raaka-aineita

INVIGO
BLENDS™

Vehnäleseuute ja jojobaöljy

Vitamiinit

Ravitsee asiakkaiden laineita ja
kiharoita juuri tarvittavan paljon, tekee
niistä ryhdikkäät, kimmoisat ja helposti
käsiteltävät ja vähentää pörröisyyttä.

Huolellisesti valitut ainesosat
Kehittynyt teknologia

Free Your Curls -käsittely
Omistettu asiakkaille, joilla on
laineikkaat ja kiharat hiukset: käsittely
yhdistää tuotteita asiakkaan laine- tai
kiharatyypin perusteella ja ravitsee
vietteleviä ja kimmoisia kiharoita juuri
tarvittavan paljon.

Invigo Booster -käsittelyt
Tiivistetyt Booster-tehohoidot hoitovaikutusten
räätälöintiin ja maksimointiin. Palauta hiuksiin
täydellinen eloisuuden, ravinteiden ja tuuheuden
tasapaino. Käytetään hoitoaineen tai hiusnaamion
kanssa.

Huolellisesti valikoidut hoitavat ainesosat:
• Aloe Vera
• E-vitamiini
• Oliv essens Puuvillapohjaiset
hoitavat ainesosat
• Valkoinen tee -uute
• kasviglyseriini
• Pro-Vitamin B5
• Kaoliinisavi

Elemental Purity
Puhdistaa ja tasapainottaa hiuspohjaa
jättäen hiukset puhdistetun tuntuisiksi.
Antaa myös volyymia tyvelle
tehden hiuksista hallittavamaat ja
kiiltävämmät.

Valitse nopea Boost-käsittely
(Booster + hoitoaine) tai intensiivisempi
Recharge-käsittely (Booster + hiusnaamio)

Elements Renewing Shampoo
Elements Renewing Leave-in Spray
Elements Purifying Pre-Shampoo Clay

Nutricurls
Nutricurls
Nutricurls
Nutricurls

Milky Waves
Curlixir Balm
Shampoo for Waves
Micellar Shampoo

Color Brilliance Shampoo
Nutri-Enrich Wonder Balm
Blonde Recharge Shampoo
Volume Boost Crystal Mask

wella.com/education

