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Kesä on inspiroivaa aikaa: taivaalta tulviva valo ja kirkkaus
herättävät halun päivittää myös hiustyyli uusiksi. Kesän
hiustrendit ottavat tänä vuonna mallia auringosta:
näyttävyyttä haetaan kiillosta ja tuuheudesta.
Kesän 2018 trendejä ovat kiilto, pituus – niin otsatukissa,
aurinkotopin paljastamien solisluiden päälle valuvissa
latinalaislaineissa kuin miesten hiuksissa – ja volyymi.
Oikealla muotoilutuotteella saadaan pitkäkestoista volyymiä
Tuuheutta tuodaan nyt hiuksiin kiharapilvillä, muhkeilla
föönauksilla ja tekstuuria tuovilla tuotteilla. Kiharat saavat olla
joko todella tiukkoja, 1990-luvun mallisia korkkiruuveja, tai
pehmeitä laineita rantatyyliin. Volyymi ja haluttu look saadaan
pysymään hiuksissa aamusta iltaan, kun muotoilutuotteet
valitaan oikein ja ne kerrostetaan ohuina huntuina hiuksiin.
VOLYYMIÄ TUOVAT BIOZELL-TUOTTEET:
Biozell Professional Keratin Heat and Styling Spray
(150 ml, 6 €)
Lämpösuojasuihke suojaa hiusta minkä tahansa
lämpökäsittelyn aikana, mutta se antaa myös kevyttä pitoa
muotoiluun. Suihke sisältää UV- ja kosteussuojan.
Biozell Professional Volumizing Seawater Spray
(150 ml, 6,50 €)
Suolasuihke sopii etenkin hentojen, liukkaiden ja lasimaisten
hiusten muotoilun pohjana. Suolasuihke tuuheuttaa ja tekee
hiukset helposti käsiteltäviksi ja antaa niihin voimakasta tukea
ja rakennetta.
Biozell Professional Texturizing Spray (300 ml, 6,50 €)
Rakennesuihke tuo hiuksiin rakennetta, jonka avulla se
kohottaa hiusta ja tekee lopputuloksesta tuuhean ja ilmavan.
Sopii myös kiharoiden elvyttämiseen.
Biozell Professional Volumizing Dry Shampoo (300 ml, 6,90 €)
Kuivashampoo raikastaa hiuspohjan pesujen välissä ja tuo
kampaukseen kevyttä pitoa ja ilmavuutta. Tummille hiuksille
on oma Dark-sävy (100 ml, 4,90 €) tuotteesta.
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Korosta leikkausta tai väriä viimeistelytuotteella
Otsatukan leikkaus, niin kasvoja molemmin puolin kehystävät
pidemmät suortuvat kuin paksummaksi osioksi jätetty
kokonaisuus, tulee paremmin esiin, kun sen viimeistelee
oikein. Ultrakiitävät hiukset ovat nyt trendikkäät, joten
peilikaappiin
kannattaa
nostaa
kiiltoa
lisääviä
muotoilutuotteita sekä hiusten väriä ylläpitäviä tuotteita

KIILTOA TUOVAT JA SÄVYÄ KIRKASTAVAT BIOZELL-TUOTTEET:
Biozell Professional Men BulletProof Super Hold Gel
(150 ml, 7,50 €)
Antaa maksimaalisen pidon ja kiiltoa. Sopii erityisesti wet look tyyleihin. Sisältää UV-suojan.
Biozell Professional Fiber Wax (100 ml, 7,20 €)
Kuituvaha antaa hiuksiin erittäin voimakkaan, kuitumaisen ja
joustavan pidon sekä upean kiillon.
Biozell Professional Moisturizing Crystal Mist (150 ml, 6,50 €)
Kiiltosuihke viimeistelee kampauksen ja kiillottaa sen pinnan
upean kirkkaaksi! Suihke sisältää UV- ja kosteussuojan.
Biozell Professional Color Mask Hoitava Sävyte (150 ml, 9 €)
Hoitavat sävytteet sävyttävät, hoitavat ja antavat kiiltoa
hiuksiin muutamassa minuutissa.
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