BIOZELL PROFESSIONAL -MUOTOILUTUOTTEET
Biozell Professional -tuotteet ovat saaneet uuden upean ilmeen ja samalla valikoimaa on uudistettu.
Tuotteissa on tuulahdus kansainvälisyyttä ja ne edustavat muotoilun ja hiustenhoidon uusimpia trendejä.
Biozell Professional -sarjan valttikortit ovat tuotteiden ammattimainen laatu ja järkevä hinta.
Pakkaussuunnittelun lähtökohtana on ollut trendikkyys, oivaltavuus sekä toimivuus. Biozell Professional sarjan pakkauksille on myönnetty Design from Finland -merkin käyttöoikeus vahvana osoituksena
suomalaisesta suunnittelutyöstä. Pakkausten visuaalisuus ja jokaisen tuotteen erilainen ulkomuoto
kannustavat keräämään kaikki sarjan tuotteet.

Biozell Professional Texturizing Spray -rakennesuihke on
hiusmuotoilun uusi ja innovatiivinen ”pakko saada” -tuote.
Suihke antaa voimakasta tukea, rakennetta ja tuuheutta
jättämättä hiuksia tahmeiksi tai jäykiksi. Tuotteen avulla
saa tehtyä helpon ja nopean tyvikohotuksen sekä luotua
kestävän kampauspohjan. Täydellinen tuote hennon
suomalaisen hiuksen muotoiluun. Hinta: n. 6,50€/300ml.
Todella vahvan pidon antava Biozell Professional Super
Strong Hiuskiinne viimeistelee kampauksen ja pitää sen
muodossaan hurjemmassakin menossa. Hienojakoinen
suihke levittyy tasaisesti ja kuivuu nopeasti. Tuote ei jätä
hiuksia tahmeiksi ja se harjautuu helposti hiuksista pois.
Hinta: 6,00€/300ml.

Biozell Professional
Tuuheuttava Suolasuihke on
saavuttanut kulttimaineen,
erityisesti käsiteltäessä
hentoja ja liukkaita
pohjoismaisia hiuksia. Suihke
antaa hiuksiin voimakasta
tukea ja rakennetta sekä
tekee niistä helpommin
käsiteltävät. Tuote sopii
erityisesti erilaisille
lettikampauksille ja rennon
rantalookin luomiseen.
Sisältää UV- ja kosteussuojan.
Uudistunut tuoksu. Hinta: n.
6,50€/150ml.
Biozell Professional Kosteuttava Kiiltosuihke viimeistelee
kampaukset antaen niille upean kiillon, minkä lisäksi se
suojaa hiuksia ulkoisia rasituksia vastaan. Sisältää UV- ja
kosteussuojan. Tehoaineina toimivat kosteuttava
jojobaöljy, sekä arganöljy, joka antaa kiiltoa ja pehmeyttä
sekä vahvistaa hiuksia. Sisältää UV- ja kosteussuojan.
Uudistunut tuoksu.
Hinta: n. 6,50€ /150ml.

Biozell Professional Dry Shampoo Kuivashampoo on
kiireisen aamun pelastus, sillä se raikastaa hiuksia ja
hiuspohjaa, sekä antaa kampaukseen kevyttä pitoa ja
ilmavuutta. Klassikkosuihke poistaa sähköisyyttä ja antaa
kampauksille kestävän pohjan. Tuote on saatavilla myös
matkakoossa.
Biozell Professional Dry Shampoo For Dark Hair Tummien
hiusten kuivashampoo sisältää väripigmenttejä, joten
suihke ei jätä vaaleaa jälkeä tummiin hiuksiin.
Upeiden uusien pakkausten lisäksi kuivashampoiden
tuoksumaailma on täysin uudistunut.
Hinnat: Dry Shampoo n. 6,90€/300ml ja Dry Shampoo &
Dry Shampoo for dark hair n. 4,90€/100ml.

BIOZELL PROFESSIONAL
KERATIINIMUOTOILUTUOTTEET
Biozell
Professional
Keratiini
Lämpöja
muotoilusuihke antaa voimakkaan pidon sekä suojaa
hiuksia lämmön aiheuttamalta rasitukselta. Suihke
sopii sekä hiusten kihartamiseen ja suoristamiseen.
Tehoaineina toimivat hiuksia suojaava ja vahvistava
lämpöaktiivinen keratiini sekä pantenoli, joka
kosteuttaa, silottaa ja antaa kiiltoa. Tuote sisältää UVja kosteussuojan. Hinta: n. 6,00€ /150ml.
Biozell Professional Keratiini Muotoiluvoide antaa
joustavaa tukea muotoiluun, kihartamiseen ja
föönaukseen. Voide tuuheuttaa ja silottaa hiuksia sekä
antaa niille kiiltoa. Tehoaineina toimivat hiuksia
suojaava ja vahvistava lämpöaktiivinen keratiini sekä
pantenoli, joka kosteuttaa, silottaa ja antaa kiiltoa.
Tuote sisältää UV- ja kosteussuojan. Hinta: n.
6,00€/150ml.
Vinkki! Valitse oikea tuote hiuslaatusi mukaan: Biozell Professional Keratiini Muotoiluvoide sopii erityisesti
silotusta kaipaaville, kuten karkeille, luonnonkiharoille ja pörröisille hiuksille. Hentoihin ja lasimaisiin
hiuksiin kannattaa puolestaan valita voimakkaamman pidon antava Biozell Professional Keratiini Lämpö- ja
muotoilusuihke.

”Biozell Professional Keratin Styling Cream
yhdessä suoristusraudan kanssa taltuttaa
pörröisimmätkin hiukset.”

Taavi Vuokkovaara, hiusstylisti

Biozell Professional -sarjan urbaanin grafiikan takana on Jukka Puljujärvi, jonka tie on kulkenut pienestä
lappilaisesta tunturikylästä aina New Yorkin muotiviikoille saakka. Hänen elämänsä kontrastit, joita hän
kantaa ylpeänä mukanaan, näkyvät myös hänen töissään. Jukka on monipuolisen uransa aikana suunnitellut
mm. vaatemallistoja ja saavuttanut useita ammatillisia unelmiaan. Kaikkein suurimman kiitoksen hän
työstään kuitenkin saa, kun hän näkee oman tuotoksensa olevan tärkeä osa jonkun toisen elämää.

”Halusin tuoda Biozell Aina- ja Professional-sarjaan itselleni tärkeitä
pieniä hetkiä ja muistoja elämäni varrelta, jotka palautuvat mieleeni
aina nähdessäni tuotteet. Haluan uskoa, että jokainen kohtaaminen ja
pienikin hetki elämässä on jollain tavalla merkittävä. Toivon, että myös
joku toinen voi löytää näistä tuotteista palan omia hyviä muistojaan.”

Saatavuus: Tuotteet ovat myynnissä hyvin varustelluissa kaupoissa sekä Biozell-verkkokaupassa
http://proshop.biozell.fi/
Tiedustelut Norlas Oy: kaisa.tuppura@norlas.fi, p. 045 6325 933 / jaana.blomster@norlas.fi, p. 040 7788
914
Lisätietoja kuluttajille: www.biozell.fi
Lisätiedot medialle, tuotteet ja kuvat: Viestintä-ja PR-toimisto Success Story Oy, satu.sairanen@successstory.fi, puh. 040 540 7020
Biozell-kuvapankki löytyy osoitteesta http://www.biozell.fi/lehdisto.html (salasana: biozell1943)
Seuraa meitä myös sosiaalisessa
https://www.instagram.com/biozell

mediassa:

https://www.facebook.com/biozellprofessional
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