Biozell Professional Dry Shampoo
on paitsi pesutuote, myös loistava
muotoilutuote.
Kuivashampoo poistaa hiuspohjasta ja hiuksista
talin ja hien, ja raikastaa pahat hajut kuten
ruoankäryn ja tupakanhajun.
Pesutarkoituksessa suihkuta kuivashampoota
hiusten tyveen ja hiuspohjaan, odota muutama
minuutti ja harjaa tyvestä latvaa kohti. Näin
latvakin puhdistuu ja liika kuivashampoo poistuu.
Muotoilutuotteena kuivashampoo on mainio
tyvikohottaja ja tuuheuttaja. Se luo kampauksille hyvän pohjan ja antaa liukkaimmallekin hiukselle mattapintaista hallittavuutta, rakennetta
ja kevyttä pitoa. Kampauspohjiin tuotetta kannattaa suihkuttaa samoin kun pestessä, eli
tyvelle ja harjata siitä pituuksiin. Se myös erottelee kiharat ja tuo puhtaaseenkin hiukseen
volyymia ja rakennetta sekä poistaa sähköisyyttä.
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Kuivashampoo on
rasvoittuvasta
hiuspohjasta
kärsivän aamujen
pelastaja: lisää
kuivashampoota
ennen nukkumaan
menoa hiustesi
tyveen. Shampoo
imee yön aikana
muodostuneen
rasvan.

Biozell-kampaaja Heidi Kousan vinkkejä
kuivashampoon käyttöön:
•
•

•
•

Suihkauta myös pinneihin, hiuskoruihin ja
pantoihin niin ne pysyvät paikoillaan
Kuivashampoo on rasvoittuvasta hiuspohjasta kärsivän aamujen pelastaja: lisää kuivashampoota ennen nukkumaan menoa
hiusten tyveen. Shampoo imee yön aikana
muodostuneen rasvan.
Muutaman viikon välein kannattaa hiuksille
ja hiuspohjalle tehdä syväpuhdistus Biozell
Professional Deep Cleansing Shampoolla
Ravista purkkia hyvin, jauhe on pullon
pohjalla

Biozell Professional Dry Shampoo,
300 ml/n. 6,90 €, 100 ml/n. 4,90 €
Biozell Professional Dry Shampoo for Dark Hair,
100 ml/n. 4,90 €
Biozell Professional Silver Dry Shampoo,
300 ml/n. 7,50 €
Saatavuus: Hyvin varustellut päivittäistavaramyymälät
Tiedustelut: Jaana Blomster, jaana.blomster@norlas.fi,
puh. 040 778 8914
Lisätietoja kuluttajille: www.biozell.fi

Heidi Kousa on toiminut meikkaaja-maskeeraajana sekä parturi-kampaajana vuodesta 2001 lähtien
ja omistaa helsinkiläisen kampaamo Dynastian.
Heidi on työskennellyt vuosien saatossa lukuisten tvohjelmien maski- ja hiustiimeissä. Hän on tehnyt
paljon myös tv- ja printtimainoksia, musiikkivideoita, lyhytelokuvia sekä lehtikuvauksia.
Heidi on tehnyt yhteistyötä kotimaisen Biozellhiuskosmetiikkamerkin kanssa vuodesta 2016 lähtien.

Lisätiedot medialle, tuotteet sekä Heidi Kousan
haastattelupyynnöt:
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!
Instagram: @biozell
Facebook: /biozellprofessional
#biozell #biozellprofessional

