Hajusteettomat Biozell-hiusvärit
sopivat myös allergikoille ja
tuoksuille herkistyneille
Hiusten värjäämistä ei suositella hajusteallergikolle tai tuoksuherkälle, sillä hiusvärit
sisältävät usein tyypillisimpiä allergiaoireiden aiheuttajia. Biozellin suoravärivalikoimissa on kuitenkin vaihtoehtoja myös
allergikoille ja tuoksuille herkistyneille.
Hajusteallergian tunnistaa ihottumasta, jota
ilmenee niillä alueilla, joille hajustetta sisältävää (kosmeettista) tuotetta on käytetty.
Tuoksuherkkyys puolestaan aiheuttaa päänsärkyä tai pahoinvointia. Oli sitten kyse
kummasta tahansa yliherkkyydestä, on tärkeää jättää oireita aiheuttavat tuotteet välittömästi käyttämättä.
Kotimaisen Biozellin valikoimiin kuuluu hajusteettomia tuotteita niin hiusten värjäämiseen kotona, kuin hiuspohjan hoitoon ja
ongelmien ennaltaehkäisyyn.
Biozell Professional Color Mask Hoitavat
Sävytteet sisältävät hoitaviin ainesosiin
sekoitettuja suoraväripigmenttejä. Sävytteet toimivat ilman hapetetta ja ammoniakkia, ja ne sopivat myös alle 16vuotiaille. Color Mask -sävytteet ovat helppoja ja nopeita käyttää, vaikutusaika vain 35 minuuttia.
Suoraväreillä voidaan parantaa jo värjätyn
hiuksen sävyä tai kirkastaa värjäämättömän
hiuksen luonnollista väriä. Ne kestävät hiuksessa muutaman pesun ajan.

Hoitavien sävytteiden sävyvalikoima vaihtelee laajasti luonnollisista väreistä aina näyttävämpiin violettiin ja vadelmanpunaiseen.
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Biozellin suoravärit
ovat hajusteettomia
ja ammoniakittomia.

Biozell Professional Color Tech on hoitava,
pitkäkestoinen ja intensiivinen sävyte jo värjätyille hiuksille.
Color Tech -tuotesarja ylläpitää hiusvärin intensiivisyyttä ja auttaa pidentämään värjäysväliä. Hajusteeton ja ammoniakiton sävyte on hoitoainepohjainen, joten se on hellä hiuksille ja hiuspohjalle. Uusi Color Lock teknologia säilyttää sävyn intensiivisenä pitkään, jopa 20 pesua.
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Biozellin Color Mask- ja
Color Tech -sävytteet
eivät sisällä PPD:tä tai
sen johdannaisia.

Viisi upeaa sävyä: Black, Espresso,
Burgundy, Pearl ja Silver.
HUOM.: Yleisimmin hiusväriallergiaa
aiheuttavat fenyleenidiamiinit, kuten pfenyleenidiamiini (PPD) ja sen johdannaiset. Color Mask- ja Color Tech -sävytteet
ovat hajusteettomia ja ammoniakittomia,
eivätkä ne myöskään sisällä PPD:tä tai sen
johdannaisia.
MUISTA MYÖS NÄMÄ!
Biozell Therapeutic on hajusteeton sarja
hiuspohjan erilaisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Sarjaan kuuluu oma
erikoisshampoonsa kuiville ja värikäsitellyille, rasvoittuville sekä oheneville hiuksille. Erikoishoidot, kuten hoitoaine, hoitoneste, hiuspohjan seerumi ja öljyhoito edistävät hiuspohjan hyvinvointia.

Saatavuus: Hyvin varustellut
päivittäistavaramyymälät.
Tiedustelut: Jaana Blomster,
jaana.blomster@norlas.fi, puh. 040 778
8914
Lisätietoja kuluttajille: www.biozell.fi

Biozell Professional Color Mask Hoitava Sävyte,
n. 9 €/150 ml
Biozell Professional Color Tech, n. 11,90 €/200
ml
Biozell Professional Therapeutic -sarja:

Öljyhoito kaikille hiuslaaduille (5,00 €/200 ml)
Hoitoneste kaikille hiuslaaduille (5,00 €/200ml)
Shampoo kuiville ja värikäsitellyille hiuksille sekä
kuivalle, hilseilevälle ja kutiavalle hiuspohjalle
(5,00 €/200ml)
Shampoo rasvoittuville hiuksille ja aralle,
kutiavalle hiuspohjalle (5,00 €/ 200 ml)
Shampoo Oheneville hiuksille ( 8,95 €/ 200 ml)
Hoitoaine Oheneville hiuksille ( 8,95 €/ 200 ml)
Seerumi Oheneville hiuksille ( 8,95 €/ 200 ml)

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 #biozell #colormask #colortech
#therapeutic

