HOITAVA SÄVYTE SAA
HIUSVÄRIN HEHKUMAAN
KOKO VÄRJÄYSVÄLIN
Biozell Professional Color Mask Hoitava Sävyte
-sarja on tarkoitettu värjättyjen hiusten
sävyttämiseen ja hiusvärin ylläpitoon. Color
Mask -sävytteellä hiusten väri saa uutta hehkua
ja kiiltoa, ja väri säilyy upeana koko hiusten
värjäysvälin. Sävytteiden uudet, tyylikkään
hienostuneet pakkaukset tulevat myyntiin
lokakuussa 2017.
Sävytä ja ylläpidä hiusväriäsi!
Biozell Professional Color Mask Hoitava Sävyte
raikastaa vaaleat hiussävyt sekä lisää hiusvärin
intensiivisyyttä ja syvyyttä tummissa sävyissä.
Sävyte on todellinen monitoimituote, sillä se
toimii värikäsittelyn aikana myös tehokkaana
hoitonaamiona, joka auttaa värjättyjä hiuksia
pysymään kiiltävinä ja hyväkuntoisina. Color
Mask -sävytekäsittelyn jälkeen ei tarvita enää
hoitoainetta – näin säästyy sekä aikaa että
rahaa.
Markkinoiden laajin ja monipuolisin perussävyvalikoima
Aavistus sävyä ja syvyyttä luonnolliseen väriin
vai intensiivisyyttä ja hehkua voimakkaisiin
väreihin?
Runsaspigmenttisten
Biozell
Professional Color Mask -sävytteiden valikoimasta löytyy markkinoiden laajin perussävyvalikoima sekä omansa myös niille, jotka
haluavat hiuksiinsa sähäkän kirkkaita tai
pastellisia sävyjä.
Upea sävy hiuksiin muutamassa minuutissa
ilman hapetetta
Kotimaiset Biozell Professional Color Mask
Hoitavat Sävytteet sisältävät hoitaviin ainesosiin
sekoitettuja suoraväripigmenttejä. Ne eivät
sisällä parafenyleenidiamiinia (PPD) eivätkä sen
johdannaisia, joita yleisesti käytetään hapetettavissa kestoväreissä. Sävytteet toimivat ilman
hapetetta ja ammoniakkia, ja ne sopivat myös
alle 16-vuotiaille. Sävytteet ovat myös
hajusteettomia ja heti käyttövalmiita.
Suomalaista kädenjälkeä
Biozell Professional Color Mask Hoitavat
Sävytteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Tuotteille on myönnetty Avainlippu-tunnus.
Sävytetuubien uudistunut ilme on myös suomalaisen suunnittelutyön tulosta.
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Kahdeksan herkullista sävyä:
Chocolate: Suklaanruskea sävy lisää tumman
hiusvärin syvyyttä.
Frozen Mocha: Sekoitus kullan ja tuhkan
sävyjä antaa viileän ruskean sävyn vaaleille ja
keskiruskeille hiuksille.
Soft Ice: Helmiäissävy antaa vaaleille hiuksille
upean kiillon ja puhtaan vaalean, neutraalin
vivahteen.
Silver: Poistaa hiuksista keltaisuutta ja
kirkastaa värin. Viileä hopean sävy sopii
vaaleisiin ja harmaisiin hiuksiin.
Mandarin: Intensiivinen oranssin sävy sopii
sekä vaaleille että tummille hiuksille.
Chili Pepper: Kirkkaanpunainen sävy saa
punertavan hiusvärin hehkumaan!
Night Sky: Antaa hiuksiin intensiivisen sinisen
sävyn.
Raspberry: Voimakas pinkki sävy sopii sekä
tummille että vaaleille hiuksille.
Uusia, yksilöllisiä sävyjä voi itse luoda
sekoittamalla sävytteitä keskenään. Hillitymmän
lopputuloksen aikaansaamiseksi sävytteitä voi
myös sekoittaa hoitoaineeseen. Toivotun
voimakkuuden löytämiseksi ainetta kannattaa
ensin kokeilla pieneen piilossa olevaan
hiusosioon.
Käyttö: Heti käyttövalmis Color Mask -sävyte
on voidemaisen, valumattoman koostumuksensa ansiosta helppo levittää hiuksiin.
Vaikutusaika on vain 3-5 minuuttia. Pidempi
vaikutusaika edistää hoitavien aineiden tehoa,
mutta ei vaikuta sävyn intensiivisyyteen.
Saunan lämpö tehostaa sävytteen vaikutusta,
mutta muista suojata hiukset pyyhkeellä liialta
lämmöltä. Sävy kestää hiuksissa 6-8 pesua eikä
jätä juurikasvua. Pakkaus riittää 2-3 käsittelyyn
puolipitkille hiuksille ja säilyy 12 kk avaamisen
jälkeen. Käytä suojakäsineitä. Värin irtoamista
edistää parhaiten syväpuhdistava shampoo.
BIOZELL PROFESSIONAL COLOR MASK
HOITAVA SÄVYTE (150 ml/ 9€)
Saatavuus: Uudistuneet Biozell Professional Color
Mask -sävytteet ovat myynnissä hyvinvarustelluissa
kaupoissa lokakuussa 2017.
Tiedustelut: Kaisa Tuppura,
kaisa.tuppura@vitaseege.fi, puh. 045 632 5933
Lisätietoja kuluttajille: www.biozell.fi
Lisätiedot medialle, tuotteet:
Viestintä- ja PR-toimisto Success Story Oy,
satu.sairanen@success-story.fi, puh. 040 540 7020
Biozell-kuvapankki: Biozell-tuotekuvat ovat
ladattavissa osoitteesta
http://www.biozell.fi/kuvapankki
Hashtagit: #biozell #biozellprofessional #colormask

Sävyttää kuin
sävyte,
hoitaa kuin
hoitoaine!

