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Helsinki, Huhtikuu 2015 

 

 

Uusi BC Color Freeze                             

Täydellistä hoitoa, täydellinen väri!  
Ennen näkemätön värin kesto värjäyksen jälkeen.  
 
Hiusvärin tulisi näyttää mahdollisimman pitkään siltä, kuin olisit juuri käynyt sen 

värjäämässä kampaajalla. Uusi hiusten kiiltoa lisäävä ja värin haalistumista estävä 

Schwarzkopf Professional BC Color Freeze -hiustenhoitosarja sisältää nyt inno-

vatiivisen, tasapainottavan pH 4,5 -teknologian, jolla saavutetaan parempi värin 

kestävyys kuin koskaan ennen.  

  

BC Color Freeze on uudistunut. Täysin uusi pH 4,5-teknologia tarjoaa ensimmäisen 

ammattimaisen värin suojan, joka todella kestää. Normaalin, käsittelemättömän hiuksen 

optimaalinen pH on 4,5 kun taas kestovärjätyn hiuksen pH vaihtelee. Hiusten värjäyksen 

aikana hiuksen rakennetta löystytetään, jotta väripigmentit pääsevät sisään. Tämän jälkeen 

hiuksen pintakerros suljetaan, mutta hiuksen sisäistä rakennetta ei korjata. Tämä johtaa värin 

haalistumiseen, kun väripigmentit eivät lukitu hiukseen. Uusi BC Color Freezen sisältämä pH 

4.5 -teknologia vahvistaa hiuksen sisäistä rakennetta palauttamalla hiuksen optimaaliselle pH 

4,5 tasolle – ja vangitsee näin värin hiuksen sisään. 

 
Uusi BC Color Freeze sarja kokonaisuudessaan:  

 

UUTUUS! BC Color Freeze CC -voide, 250 ml, 12,90 euroa  

Tämä lämpösuojavoide on suunniteltu suojaamaan värikäsiteltyjä 

hiuksia ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Muotoiluvoide, joka 

suojaa väripigmenttejä lämpölaitteiden aiheuttamalta rasitukselta ja 

väriä haalistumiselta. 

 
BC Color Freeze Sulfaatiton shampoo, 250 ml, 12,90 euroa  

Hellävarainen sulfaatiton shampoo värjätyille hiuksille. Tuo hiukset 

optimaaliselle pH 4,5 tasolle ja lukitsee väripigmentit hiukseen. 

Ihanteellinen käyttää heti värjäyksen jälkeen.  
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BC Color Freeze Kiiltoshampoo, 250 ml, 12,90 euroa 

Pesee hellävaraisesti hiukset ja hiuspohjan, palauttaa hiuksen 

optimaaliselle pH 4.5 -tasolle. Pitkäkestoista värin intensiivisyyttä.  
 

 
BC Color Freeze Hopeashampoo, 250 ml, 12,90 euroa  

Pigmenttejä sisältävä shampoo viileille sävyille. Neutralisoi ei-

toivottuja lämpimiä sävyjä, samalla puhdistaen hellävaraisesti ja 

tehokkaasti hiukset sekä hiuspohjan.   

 
BC Color Freeze -hoitosuihke, 200 ml, 12,90 euroa 

Höyhenenkevyt kaksivaiheinen hoitoaine värjätyille hiuksille. Selvittää 

hiukset tuoden niihin samalla upeaa kiiltoa.  
Spray conditioner 

 
BC Color Freeze -pikahoitoaine, 200 ml, 12,90 euroa  

Täyteläinen voidemainen hoitoaine värjätyille hiuksille, hoitaa 

tehokkaasti ja kirkastaa värejä. 
 

 
BC Color Freeze -tehohoito, 200 ml, 12,90 euroa 

Syvähoitava, voidemainen tehohoito värjätyille hiuksille. 
 

 
BC Color Freeze kiiltoseerumi, 100 ml, 12,90 euroa 

Tuo hiuksiin pitkäkestoista loistavaa kiiltoa ja estää värejä 

haalistumasta. Seerumi vähentää kaksihaaraisten muodostumista, 

pörröisyyttä ja näkyvästi silottaa hiuksen pintaa.  
 

 
 

 
Uusi BC Color Freeze valikoima saatavilla kampaamoista huhtikuussa 2015. 

 
Lisätiedot ja valokuvapyynnöt:  
Kristiina Klemetti, Manifesto Viestintätoimisto, kristiina.klemetti@manifesto.fi p. 045 139 4470 

 


