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Trendikkäät laineet, erotellut kiharat ja luonnollisen 
tuntuiset hiukset 
 
Huolittelematon glamour ja ilmakuivatut hiukset luovat tyylikkään ja vaivattoman lookin: 
tämän ja paljon enemmän saat Schwarzkopf Professionalin naisellisilla OSiS+ Soft Glam -
muotoilutuotteilla. Nestemäisiä mineraaleja sisältävät kevyet koostumukset antavat hiuksille 
hienovaraisen kiillon, joustavaa pitoa, pehmeyttä ja luonnollisen tuntuiset hiukset. Muotoilun 
kaksi uutta sankaria, Air-Dry Salt Mist ja Heatless Wave Gelée, ovat saatavilla Schwarzkopf 
Professionalin parturi-kampaamoista toukokuusta 2016 lähtien. Trendikkäät letitykset, beach 
waves -kiharat ja kiiltävät hiukset onnistuvat nyt uusimpien OSiS+ Soft Glam -tuotteiden 
avulla! 
 
Rennot beach waves -kiharat ja tyylikkäät luonnolliset kiharat ovat monen naisen unelma – mutta 
tulokset näyttävät usein kuivilta, tylsiltä ja luonnottomilta raskaista muotoilutuotteista ja 
lämpökäsittelyistä johtuen. Mikä tässä tuotteessa on niin erityistä? Äärimmäisen kevyt muotoilutuote 
antaa hiuksille kosteuttavan tunteen luoden viekoittelevaa kiiltoa. Tuote sopii erotelluiden laineiden 
ja kiharoiden sekä tyylikkäiden huolittelemattomien tyylien toteuttamiseen. Erittäin luonnollisten 
tuloksien saamiseksi tulisi käyttää air-dry -tekniikoita: työstä Heatless Wave Gelée kosteisiin hiuksiin, 
puristele, kierrä tai letitä hiukset eroteltujen laineiden aikaansaamiseksi. Anna hiusten kuivua 
luonnollisesti. 
 
OSiS+ Soft Glam -sarjan uusi Air-Dry Salt Mist tarjoaa hiuksille luonnollisen ja ilmavan rakenteen. 
Schwarzkopf Professionalin uusi kauneustuote antaa hiuksille huolittelematonta rakennetta 
kuitenkaan latistamatta niitä. Toisin kuin muut suolasuihketuotteet, Air-Dry Salt Mist antaa hiuksille 
pehmeyttä ja eksoottista tuoksua kookosöljyä sisältävän koostumuksensa ansiosta. Kevyen pidon 
takaamiseksi koostumus sisältää myös merisuolaa. Trendikäs huolimaton look toimii etenkin silloin, 
kun hiusten annetaan kuivua luonnollisesti. Muutamalla sanalla: mineraalinen kiilto, kesätunnelma 
ja täydellinen pohja letitykselle: OSiS+ Soft Glam. 
 
Kesäisesti letitetyt tyylit ja suositut pitkät polkkaleikkaukset ovat kaikkialla tänä vuonna. Schwarzkopf 
Professionalin brändi, OSiS+ Soft Glam, on monipuolinen huolettomien lookkien muotoilusarja. 



 
Schwarzkopf Professionalin OSiS+ Soft Glam tuotteet:  
 
OSiS+ Soft Glam Heatless Wave Gelée (UUTUUS), 150 ml. 
Luo trendikkäät beach wave -kiharat ja kosteutetun tuntuiset hiukset. 
Lopputuloksena on kiiltävät ja terveen näköiset hiukset. Sh. 14,90 € 
 
OSiS+ Soft Glam Air-Dry Salt Mist (UUTUUS), 200 ml. 
Oikeaa merisuolaa ja kookosöljyä sisältävä suihke antaa hiuksille kiiltävän ja pehmeän 
tuntuisen ilmavan rakenteen sekä kevyen pidon latistamatta hiuksia. Luonnollisen tuntuisiin 
lopputuloksiin. Sh. 14,90 € 
 
OSiS+ Soft Glam Pohjustussuihke, 200 ml. 
Monikäyttöinen suihke selvittää hiukset, ehkäisten niiden sähköistymistä antaen rakennetta 
ja kiiltoa. Suojaa hiuksia föönin kuumuudelta ja UV-säteiltä. Sh. 14,90 € 
 
OSiS+ Soft Glam Kiiltovaahto, 200 ml. 
Kevyt muotovaahto antaa "push up" -efektin ja kaunista kiiltoa kuormittamatta hiuksia. Suojaa 
hiuksia UV-säteiltä. Sh. 14,90 € 
 
OSiS+ Soft Glam Voimakas kiiltokiinne, 200 ml. 
Ylellistä kiiltoa ja samettisen pehmeät hiukset. Voimakas tahmaamaton kiiltokiinne antaa 
vahvaa tukea tekemättä hiuksia jäykiksi ja rapeiksi. Sh. 14,90 € 
 
OSiS+ Soft Glam Silottava eliksiiri, 75 ml. 
Silottava ja kiillottava eliksiiri ehkäisee hiusten pörröttymistä ja latvojen haaroittumista. 
Samettinen seerumi sulaa kädessä höyhenenkevyeksi. Lisää tuotetta kuiviin hiuksiin, kun 
haluat sileän tyylin ja lisäkontrollia. Sh. 14,90 € 
 
Saatavilla Schwarzkopf Professional -kampaamoista toukokuussa 2016. 
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