MUISTETAAN, ETTÄ LAULAJISSA ON HENKILÖITÄ JOTKA MENETTÄVÄT ÄÄNENSÄ RUNSAISTA TUOKSUISTA
JA HAJUISTA

Vinkkejä hajustettomista tuotteista

Hiustenhoitotuotteet






CUTRIN SENSITIVE –KAMPAAMOSARJA
o Syvähoito (Deep soothing care) Hajusteeton hoitonaamio hiuksille. Sisältää pellavauutetta.
Levitetään pestyihin pyyhekuiviin hiuksiin, 5-10min, huuhdellaan. Pakkauskoko 150 ml.
o Shampoo (Shampoo for normal hair and sensitive scalp) Pehmeävaahtoinen shampoo
normaaleille ja herkälle hiuspohjalle. Sisältää mm.hellävaraisia ja mietoja maissi- ja
kookosöljyperäisiä aktiiviaineita. Sopii päivittäiseen käyttöön. Pakkauskoko 250 ml.
o Hoitoaine kaikille hiustyypeille (for all hair type and color treated hair) Hellävarainen
hoitoaine kaikille hiustyypeille ja herkälle hiuspohjalle. Kevyt ja öljytön hoitobalsami joka
hoitaa ja kosteuttaa hiuksia ja hiuspohjaa. Parantaa myös hiusten kammattavuutta, poistaa
sähköisyyttä ja antaa kiiltoa. Pakkauskoko 150 ml.
o Shampoo värikäsitellyille hiuksille (shampoo for color-treated hair and sensitive scalp)
Shampoo värikäsitellyille hiuksille, joka ylläpitää hiusvärin kirkkautta ja loistoa ärsyttämättä
hiuspohjaa. Kehitetty erityisesti herkälle hiuspohjalle hellävaraisista raaka-aineista. Sopii
jokapäiväiseen käyttöön. Pakkauskoko 250 ml.
o Muotovaahto (Styling Mousse, strong) Vahvan tuen antava muotovaahto. Sisältää
optimimäärän rakennetta antavia ainesosia. Sitoo kampauksen tahmaamatta. Suojaa
föönauksen aiheuttamilta rasituksilta, lisää kiiltoa ja parantaa hiusten käsiteltävyyttä.
Pakkauskoko 300 ml.
o Hiuslakat (Finish it hair spary superstrong ja Shape it strong) Saatavilla 2 eri
voimakkuusasteista hiuslakkaa. Toinen antaa voimakkaan ja vahvan kiinnityksen ja toinen
erittäin voimakkaan ja vahvan tuen. Suojaavat hiuksia ilman kosteudelta ja kuivuvat
nopeasti antaen lisäkiiltoa. Pakkauskoko 300 ml.
DERMOSHOP
o Sensitive Shampoo Sensitive Shampoo (3426) sopii hentojen hiusten ja herkän hiuspohjan
puhdistukseen. Shampoo sopii koko perheen käyttöön eikä sisällä silikoneja. Pakkaus 500
ml:n pumppupullo.
o Sensitive Hoitoaine Sensitive Hoitoaine (3427) tekee hiukset silkinpehmeiksi ja sisältää
panthenolia, joka hoitaa hiuspohjaa. Sensitive Hoitoaine sopii hentojen hiusten ja herkän
hiuspohjan hoitoaineeksi koko perheelle. Pakkaus 250 ml:n pumppupullo.
ERISAN
o Hiuskiinne Extra Strong Voimakkaan tuen ja vahvan kiinnityksen antava hiuskiinne. Kiinne
sisältää B5 provitamiinia ja betaiinia, jotka antavat hiuksille kosteutta, elastisuutta sekä
kiiltoa. Sisältää kosteussuojan. Pakkauskoko 300 ml.
o Hiuskiinne Elastic Hold Elastisen ja luonnollisen pidon antava hiuskiinne. Kiinne sisältää B5
provitamiinia ja betaiinia, jotka antavat hiuksille kosteutta, elastisuutta sekä kiiltoa. Sisältää
kosteussuojan. Pakkauskoko 300 ml.
o Muotovaahto Extra Strong.Voimakkaan tuen antava muotoiluvaahto. Hajusteeton vaahto
sisältää B5 provitamiinia ja betaiinia, jotka antavat hiuksille kosteutta, elastisuutta sekä
kiiltoa. Sisältää lämpösuojan, joten sopii hyvin föönäyksen yhteyteen. Pakkauskoko 200 ml.

o

o



LV
o





Hoitava shampoo.Hoitava tuote, joka pesee hellävaraisen tehokkaasti niin hiuksen kuin
hiuspohjan. Vähentää hiusten sähköisyyttä. Kosteuttaa ja suojaa hiuksia. Sopii kaikille
hiustyypeille ja koko perheen käyttöön. Pakkauskoko 250ml. pH 5,5.
Hiustenhoitoaine. Hiusten kammattavuutta parantava tuote, joka poistaa niistä samalla
sähköisyyttä ja saa hiuksiin kauniin kiillon. Sisältää pantenolia ja hoitoöljyjä, jotka
ylläpitävät hiuspohjan kosteustasapainoa, jolloin hilseily vähenee. Sopii kaikille hiustyypeille
ja koko perheen käyttöön. Pakkauskoko 150ml. pH 5.

Muotovaahto. Hajusteeton ja alkoholiton muotovaahto voimakkaaseen muotoiluun. Suojaa
lämpökäsittelyn aiheuttamilta rasituksilta ja poistaa sähköisyyttä. Pakkauskoko 150 ml.
o Hiuskiinne. Hajusteeton ja väriaineeton hiuskiinne erittäin voimakkaaseen kiinnitykseen.
Uusi kohdistetumpi suihke ja uudistunut koostumus takaavat aiempaa kuivemman
suihkeen ja helpomman käytön. Ei latista eikä tahmaa hiuksia. Pakkauskoko 200 ml.
o Shampoo ja hoitoaine. Hellävarainen shampoo ja hoitoaine, jotka sopivat usein toistuvaan
pesuun kaikille hiustyypeille. Shampoo pH 5,5, hoitoaine pH n. 5. Pakkauskoko 200 ml.
o Shampoo ja hoitoaine värjätyille hiuksille Shampoo ja hoitoaine, jotka sopivat usein
toistuvaan pesuun värikäsitellyille hiuksille.
o Hilseshampoo Tuote on suunniteltu kuivasta ja atoppisesta ihosta aiheutuvan hilseen
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Mieto koostumus sopii hyvin allergisille ja herkälle iholle.
Poistaa hilsettä ja rauhoittaa samalla päänahkaa. Pesee hiukset ja päänahan hellävaraisesti.
Sopii usein toistuvaan pesuun. Pakkauskoko 200 ml. pH 5,5.
o Hoitosuihke Kosteuttaa hiuksia tehokkaasti kotimaisen ksylitolin avulla. Hiuksiin jätettävä
suihke selvittää hiukset nopeasti ja vähentää sähköisyyttä. Pakkauskoko 150 ml.
o LV Kosteuttava shampoo Tuote on ihanteellinen kuiville tai rasittuneille hiuksille.
Kosteuttaa hiuksia ja on hellävarainen hiuspohjalle. Antaa hiuksille kauniin kiillon ja
parantaa kammattavuutta. Pakkauskoko 200 ml.
o Kosteuttava hoitoaine Antaa hiuksille kauniin kiillon ja parantaa kammattavuutta. Tuotteen
sisältämät ainesosat vahvistavat ja suojaavat hiuksia. Hajusteeton ja väriaineeton.
Pakkauskoko 200 ml.
NEUTRAL
o Shampoo Mieto shampoo kaikille hiustyypeille, sopii myös herkälle päänahalle. pH 4.7.
Voidaan käyttää päivittäin. Pakkauskoko 250ml.
o Hoitoaine Mieto hoitoaine kaikille hiustyypeille. Tekee hiuksista helposti selvitettävät ja
lisää niiden kiiltoa ja volyymia. Pakkauskoko 260ml.
o Hilseshampoo Mieto shampoo hilseilyä vastaan, sopii myös herkälle päänahalle ja voidaan
käyttää toistuvasti tarpeen mukaan. Pakkauskoko 250ml.
NO NOTHING VERY SENSITIVE –KAMPAAMOSARJA
o Moisture Shampoo Kosteuttava shampoo, jonka sisältämä avokadoöljy hoitaa ja
pehmentää kuivia ja käsiteltyjä hiuksia. UV-suoja. pH 4,5 – 5,0. Koko 300 ml.
o Moisture Conditioner Kosteuttava hoitoaine, jonka sisältämä avokadoöljy hoitaa ja
pehmentää shampoopesun jälkeen kuivia hiuksia. UV-suoja. pH 4,0 – 4,5. Koko 300 ml.
o Moisture Mist Kosteuttava hoitosuihke, jonka sisältämä avokadoöljy hoitaa, poistaa
sähköisyyttä ja tekee hiuksista helpommin käsiteltävät. pH 4,0 – 4,5. Koko 250 ml.
o Color Shampoo Hiusväriä suojaava shampoo, jonka sisältämä puuvillansiemenöljy hoitaa ja
kosteuttaa värikäsiteltyjä hiuksia. UV-suoja. pH 4,5 – 5,0. Koko 300 ml.
o Color Conditioner Hiusväriä suojaava hoitoaine, jonka sisältämä puuvillansiemenöljy hoitaa
käsiteltyjä hiuksia shampoopesun jälkeen ja tekee niistä helpommin käsiteltävät. UV-suoja.
pH 4,5 – 5,0. Koko 300 ml.
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Volume Shampoo Tuuheuttava shampoo, joka antaa ryhtiä, silottaa ja kosteuttaa hentoja
hiuksia. UV-suoja. pH 4,5 – 5,0. Koko 300 ml.
Volume Conditioner Tuuheuttava hoitoaine, joka antaa ryhtiä, silottaa ja suojaa hentoja
hiuksia mekaanisilta vaurioilta. UV-suoja. pH 4,0 – 4,5.Koko 300 ml.
Repair Shampoo Vahvistava ja korjaava shampoo, jonka sisältämät aminohapot hoitavat
voimattomia ja vaurioituneita hiuksia. UV-suoja. pH 4,5 – 5,0. Koko 300 ml.
Repair Conditioner Vahvistava ja korjaava hoitoaine, jonka sisältämät aminohapot tekevät
voimattomista ja vaurioituneista hiuksista helpommin käsiteltävät sekä poistavat
sähköisyyttä. UV-suoja. pH 4,0 – 4,5. Koko 300 ml.
Multispray Vahvan tuen antava muotoilusuihke, joka lisää kiiltoa ja helpottaa muotoilua.
UV-, lämpö- ja kosteussuoja. pH 5,5 – 6,0. Koko 250 ml.
Strong Mousse Vahvan tuen antava muotovaahto, joka lisää hiuksiin runsautta,
joustavuutta ja kiiltoa. UV- ja kosteussuoja. Koko 200 ml.
Strong Hairspray Vahvan tuen antava viimeistelysuihke. UV- ja kosteussuoja. Koko 300 ml.
Super Strong Hairspray Erittäin vahvan tuen antava viimeistelysuihke. UV- ja kosteussuoja.
Koko 300 ml.

