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Helsinki, elokuu 2015 
 

 
BC BONACURE EXCELLIUM  

 

AJATONTA KAUNEUTTA  - Terveet hiukset näyttävät 
aina nuorekkailta 
 
Kun ikäännymme, hiuspohjassa ja hiuksissa tapahtuu muutoksia. Hiuspohja kuivuu helpom-
min, koska talin eritys vähenee, ja hiuksista tulee vaikeasti käsiteltävät ja himmeät, koska 
hiukset ohenevat, menettävät elastisuuttaan ja kiiltoaan. Kaiken tämän lisäksi hius on hau-
raampi keratiinin tuotannon hidastumisen takia. Myös väripigmenttimelaniinin tuotanto loppuu 
kokonaan. 
 
Vastatakseen kaikkiin aikuisten hiusten tarpeisiin, Schwarzkopf Professional on kehittänyt BC BONA-
CURE EXCELLIUM -sarjan, josta löytyy kokonaisvaltaiset hoito- ja muotoilutuotteet kaikille aikuisille 
hiuksille. Ovatpa hiukset sitten värjätyt tai eivät, hennot tai paksut, aikuiset hiuksetkin voivat kukoistaa, 
kun niitä hoidetaan oikeanlaisilla tuotteilla ja räätälöidyillä palveluilla. 
 
Vaikuttavina aineina tuotesarjassa ovat Omega-3, kollageeni ja mustahelmiuute. Omega-3 auttaa ke-
syttämään karheat, jäykät ja vaikeasti hallittavat hiukset samalla silottaen hiuksen pinnan. Kollageeni 
vastaa ihon elastisuudesta, muodosta ja vahvuudesta. Tämä ainesosa imeytyy hiukseen, täyttäen ja 
vahvistaen hiuksen rakennetta. Mustahelmiuute eli runsas määrä luonnollisia meren mineraaleja elvyt-
tää, vahvista ja tukee antioksidanttien toimintaa. 
 
BC EXCELLIUM SILVERWHITE  - Q10+ MUSTAHELMIUUTE 
Tuotesarja luonnostaan harmaille, aikuisille hiuksille. 
1) Silverwhite shampoo, 200ml, svh 17,50 euroa 

Puhdistaa hellävaraisesti hiukset kirkastaen niitä ja poistaen ei-toivottua keltaisuutta 
2) Silverwhite tehohoito, 150ml, svh 17,50 euroa 

Runsas tehohoito kuiville ja hauraille harmaantuneille hiuksille.  
3) Silverwhite terässuihke, 100ml, svh 17,50 euroa 

Kevyt hoitosuihke, jossa on lisättyä teräksen pigmenttiä.  
4) Silverwhite hopeasuihke,  100ml, svh 17,50 euroa 

Kevyt hoitosuihke, jossa on lisättyä hopean sävyistä pigmenttiä.   
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5) Silverwhite muotoiluvoide, 150ml, svh 17,50 euroa 
Hiuksiin jätettävä, hoitava muotoiluvoide.  

6) Silverwhite muotovaahto, 200ml, svh 17,50 euroa 
Kevyt, rakennetta antava muotoilutuote hennoille, aikuisille hiuksille.   

 
BC EXCELLIUM TUUHEUTTAVA - Q10+ KOLLAGEENI 
Tuotesarja värjätyille, lisätuuheutta kaipaaville, aikuisille hiuksille. 
1) Tuuheuttava shampoo, 200ml, svh 17,50 euroa 

Puhdistaa hellävaraisesti aikuiset, värjätyt hiukset 
2) Tuuheuttava hoitosuihke, 200ml, svh 17,50 euroa 

Kevyt hoitosuihke, joka ei tee hiuksia raskaan tuntuisiksi ja antaa niille kiiltoa 
3) Tuuheuttava muotovaahto, 200ml, svh 17,50 euroa 

Runsas muotovaahto, joka antaa runsauden tuntua ja rakennetta hennoille, aikuisille hiuksille 
4) Tuuheuttava hiusvesi, 100ml, svh 17,50 euroa 

All-in-one hiuspohjaa ja hiuksia vahvistava ja suojaava hiusvesi 
 
BC EXCELLIUM SILOTTAVA - Q10+ OMEGA-3 
Tuotesarja värjätyille karkeille ja pörröisille, aikuisille hiuksille. 
1) Silottava shampoo, 200ml, svh 17,50 euroa 

Puhdistaa hellävaraisesti aikuiset värjätyt, hiukset palauttaen niiden elinvoiman. Sopii värikäsitte-
lyn jälkeen heti käytettäväksi. 

2) Silottava hoitoaine, 150ml, svh 17,50 euroa 
Elinvoimaa antava, hoitoaine kuiville, karkeille ja hauraille aikuisille hiuksille. 

3) Silottava tehohoito, 150ml, svh 17,50 euroa 
Silottava ja hiusten hallittavuutta lisäävä tehohoito aikuisille, värjätyille hiuksille. 

4) Siloittava muotoiluneste, 100ml, svh 17,50 euroa 
Hoitava ja hiusten hallittavuutta lisäävä, maitomainen neste, joka helpottaa hiusten kuivaamista. 

5) Kosteuttava seerumi, 30ml, svh 17,50 euroa 
All-in-one hiuspohjaa ja hiuksia vahvistava ja suojaava seerumi. 

Täydellistä hoitoa, täydellinen väri nyt myös aikuisille hiuksille!  

BC Bonacure Excellium on saatavilla Schwarzkopf Professional kampaamoista lokakuusta 2015    
alkaen. 

 

 

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


