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Biozell Professional Silver –sarjan uutuus on hoitava
hopeasuihke, joka kirkastaa vaaleat hiukset ja
neutraloi hiuksista keltaisuutta.
Harmaan eri sävyt ovat yhä edelleen iso hiustrendi.
Harmaat hiukset ovat parhaimmillaan kylmän
sävyisinä, oli kyse sitten tummemmasta harmaasta tai
vaaleasta jäänharmaasta. Harmaat sävyt kuitenkin
vivahtavat helposti keltaiseen. Harmaata sävyä
kannattaakin hoitaa keltaisuutta hiuksista taittavilla
tuotteilla, jotta värisävy pysyy pidempään upeana.
Harmaiksi värjättyjen hiusten ohella luonnonvaaleat,
vaalennetut ja vaaleiksi raidoitetut hiukset hyötyvät
hiusta kirkastavien ja keltaisuutta poistavien
tuotteiden käytöstä.

Biozell Professional
Silver -tuotteilla
ylläpidät vaaleiksi
tai harmaiksi
värjättyjen sekä
luonnonvaaleiden
hiusten kirkkautta.

Biozell Professional Nourishing Silver Spray
Hoitava hopeasuihke neutraloi hiuksista keltaisuutta
sekä lämpimiä sävyjä. Se kirkastaa vaaleat sävyt
etenkin luonnonvaaleissa, vaalennetuissa ja vaaleaksi
raidoitetuissa hiuksissa. Hiuksiin jätettävä koostumus
on kevyt. Silver Spray tuottaa tuhkanvaaleat hiukset
tai raidat.
Hopeasuihkeen sisältämä mustikkauute kosteuttaa ja
hoitaa hiusta sekä tuo kiiltoa. Mustikkauute ja
pantenoli suojaavat, pehmentävät ja ravitsevat
hiuksia.
Käyttö: Sävy kannattaa testata hiussuortuvaan ennen
käyttöä. Ravista hyvin, suihkuta 20 cm etäisyydeltä
kuiviin tai pyyhekuiviin hiuksiin. Pyyhekuivissa
hiuksissa hopeasuihke levittyy paremmin ja antaa
tasaisemman lopputuloksen. Älä huuhtele. Toista,
kunnes haluttu tulos on saavutettu. Liian usein
käytettynä pigmentti voi kerrostua hiuksen pintaan.
Sävy kestää hiuksissa 4-8 pesua tai jopa pidempään.

Biozell Professional Nourishing Silver Spray,
150 ml, 7,70 €

Hopeasuihkeella on Avainlippu- ja Design from
Finland -tunnukset.

Saatavuus hyvin varustelluista päivittäistavaramyymälöistä kesäkuusta 2018 alkaen.
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
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!
#biozell #biozellprofessional
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Biozell Professional Silver -sarjasta löytyvät myös:
Silver Shampoo (250 ml / 8,90 €)
Hopeashampoo taittaa hiuksista lämpimiä sävyjä ja
kirkastaa hiusväriä. Shampoo sopii erityisesti
vaaleille, vaalennetuille ja harmaille hiuksille.
Silver Conditioner (250 ml / 8,90 €)
Hopeahoitoaine tehostaa Hopeashampoon vaikutusta
taittamalla hiuksista lämpimiä sävyjä. Hoitoaine tekee
hiuksista pehmeät, kiiltävät ja helposti käsiteltävät
sekä vähentää sähköisyyttä. Tuote sisältää UV-suojan.
Silver Dry Shampoo (300 ml, 7,50 €)
Hiusten keltaisuutta ja lämpimiä sävyjä taittava Silver
Dry Shampoo sopii vaaleille ja harmaille hiuksille.
Shampoo raikastaa hiukset sekä hiuspohjan, ja
tuuheuttaa ja poistaa sähköisyyttä. Kuivashampoo
toimii myös muotoilutuotteena: se antaa hiuksiin
kevyttä pitoa ja toimii erinomaisesti kampausten
pohjana.
Käyttö: Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä.
Hiusten raikastaminen: Suihkuta 20 cm etäisyydeltä
kuivien hiusten tyveen. Suihkeen kuivuttua harjaa tai
pöyhi hiukset sormin.
Kampauspohjan luominen ja keltaisuuden poisto:
Suihkuta kauttaaltaan kuiviin hiuksiin ja muotoile
haluamallasi tavalla. Sävy pysyy hiuksissa seuraavaan
pesuun saakka.
Kuivashampoolla on Design from Finland -tunnus.

