Biozell Color Tech -sarjaan nyt
myös sävyttävät tyvisprayt
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Elokuu 2019
Monikäyttöiset Biozell Color Tech -sävyttävät
tyvisprayt peittävät tyvikasvun ja harmaat
hiukset, mutta niillä on myös hiusten muotoilua
helpottavia ja kampauksen kestoa pidentäviä
ominaisuuksia.

Sävyttävät tyvisprayt paitsi auttavat moneen
hiuspulmaan, myös tekevät hiustenlaitosta
hauskempaa:
– Kampaamokäyntien välissä on helpottavaa
tietää, että tyvikasvun saa tarvittaessa nopeasti
piiloon. Samoin harmaat hiukset voi halutessaan peittää näiden tuotteiden avulla. Tyvisprayllä voi myös leikitellä. Esimerkiksi vaaleisiin hiuksiin saa trendikkään liukuvärilookin
aikaan suihkuttamalla tyveen tummaa tyvisprayta. Kampauksen yksityiskohtia, kuten
lettejä tai yksittäisiä suortuvia voi korostaa
värein, tai käyttää sapluunaa värittämään erilaisia kuvioita hiuksiin, luettelee Biozell-kampaaja
Heidi Kousa.

Sävyttävällä
tyvisprayllä saat
piiloon niin
tyvikasvun kuin
harmaat hiukset.

Tyvisprayt auttavat myös poistamaan sähköisyyttä ja antavat hiuksiin kevyttä pitoa. Sävyjen
Black ja Ash Brown koostumuksessa on runsaasti kuivashampoota, mikä antaa hiuksiin
tuuheutta, muotoiltavuutta ja rakennetta.
Hiuksista ja hiuspohjasta tulee välittömästi
raikkaampi. Latte-sävy antaa puolestaan joustavan pidon luonnonvaaleille hiuksille.

Käyttö: Ravista hyvin ja suihkuta jakauksittain
kuivien hiusten tyveen 10–15 cm:n etäisyydeltä. Anna kuivua. Harjaa tai pöyhi hiukset
kevyesti sormin. Muotoile hiukset haluamallasi
tavalla. Kiinnitä tyvispray lopuksi hiuskiinteellä.
Sävy pysyy hiuksissa seuraavaan pesuun saakka.

Biozell Color Tech Sävyttävä Tyvispray
100 ml / n. 6,50 €

Sävyt:
Ash Brown – keski- ja tummanruskeille hiuksille
Latte – luonnonvaaleille hiuksille
Black – mustille ja mustanruskeille hiuksille

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.

Saatavuus: Hyvin varustellut päivittäistavaramyymälät
syyskuusta 2019 lähtien.
Tiedustelut: Jaana Blomster, jaana.blomster@norlas.fi,
puh. 040 778 8914

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 #colortech

