
 

LEHDISTÖTIEDOTE

Hiustenhoidon asiantuntija Garnier Fructis tarjoaa nyt 
varta vasten miehille kehitettyjä hiustenhoitotuotteita. 
Fructis Men on Garnierin ensimmäinen hiustenhoitosar-
ja, joka tarjoaa ratkaisun erääseen miesten suurimpaan 
hiuksia koskevaan tarpeeseen: miehet kaipaavat 
vahvempia hiuksia. 

FRUCTIS
MEN



 

FRUCTIS MEN -SARJAA VARTEN ON KEHITET-
TY UUSI HIUKSIA VAHVISTAVA TEKNOLOGIA: 

Active Taurine System, jossa yhdistyvät vahvistavan 
hedelmäuutteen edut ja tauriini. 

Tuloksena on tehokkaita erityisesti miehille 
tarkoitettuja shampoita. 

MIESTEN HIUSTEN HYVÄKSI 

Muun muassa hiusten kampaaminen, saasteet ja 
stressi voivat vahingoittaa miesten hiuksia. Siksi 
miehet haluavat hiustenhoitotuotteita, jotka pitävät 
hiuspohjan hyväkuntoisena ja hiukset elinvoimaisina. 

NYKYMIEHET OVAT AKTIIVISIA JA
DYNAAMISIA. 

He ovat aina liikkeessä, tekevät pitkää päivää, ur-
heilevat ja viettävät iltaisin aikaa ystäviensä kanssa. 
Heidän täytyy tasapainotella perheen, ystävien ja 
työnteon välillä, ja heidän elämäntyylinsä vaatii paljon 
energiaa.
Modernin miehen vapaa-aika on kortilla, joten hänen 
täytyy olla tehokas kaikessa mitä hän tekee.  Hän on 
miehekäs, ja hän haluaa korostaa miehekkyyttään 
pitämällä hyvää huolta itsestään. 

Hän haluaa shampoon, joka sopii hänen hiustensa 
tarpeisiin ja auttaa häntä pitämään hiukset  
hyväkuntoisina ja vahvoina. 

Fructis Men vastaa miesten hiustenhoitotarpeisiin 
tarjoamalla heille uuden tauriinia sisältävän
koostumuksen, joka auttaa vahvistamaan 
heidän hiuksiaan. 



 

Ainutlaatuinen Fructis Men -teknologia
ACTIVE TAURINE SYSTEM
Garnier on kehittänyt Active Taurine System -teknologian miehille, jotka luottavat 
kasvipohjaisten aineosien tehoon.  

Koostumuksessa yhdistyvät virkistävistä ominaisuuksistaan tunnettu tauriini ja hiuksia 
vahvistava hedelmäuute.

Hiustuotteita kehittelevät laboratoriomme lisäsivät Fructis Men -koostumuksiin tauriinia, 
aktiiviainetta, jonka tiedetään antavan voimaa, energiaa ja elinvoimaa. 

Active Taurine System -teknologian sisältävät shampoot auttavat tekemään hiuksista 
vahvemmat.

TAURIINI JA VAHVISTAVA HEDELMÄUUTE

Virkistävästä vaikutuksestaan tunnettu tauriini on yleinen energiajuomien aineosa.

Fructis Men -sarjassa tehokkaaseen Fructis-koostumukseen on lisätty tauriinia.

Hiukset saavat lisää elinvoimaa ja vahvistuvat päivä päivältä. 
Vahvistava hedelmäuute auttaa vahvistamaan hiuksia.

HIUKSISTA TULEE TÄYDELLISEN PUHTAAT, VAHVAT JA ELINVOIMAISET.
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ANTI-GREASE SHAMPOO RASVOITTUVILLE HIUKSILLE

Lime-uutetta sisältävä koostumus puhdistaa hiukset intensiivisesti ja taistelee tehokkaasti 
rasvoittumista vastaan.

Garnier Fructis Men Grease Fight -shampoo rasvoittuville hiuksille, 250 ml
EAN3600541192997

DAILY FUEL ACTIVE TAURINE SYSTEM + BAMBU-UUTE

Hiuksista tulee vahvemmat ja kevyemmän ja raikkaamman tuntuiset, 
ja ne saavat lisää elinvoimaa.
Tulos: vahvemmat hiukset

Garnier Fructis Men Daily Fuel -shampoo normaaleille hiuksille, 250 ml
EAN3600541193086

ANTI DANDRUFFACTIVE TAURINE SYSTEM + MENTOLI JA SINKKIPYRITIONI

Hilse häiritsee hiuspohjan tasapainoa ja vähentää hiusten kiiltoa. Fructis Men Anti Dandruff 
-koostumukseen on lisätty mentolia ja sinkkipyritionia. Shampoo syväpuhdistaa hiuspohjan 
ja auttaa ehkäisemään hilsettä, jolloin hiuksista tulee puhtaan ja raikkaan tuntuiset. 
Tulos: vähentää hilseen uusiutumista jopa 6 viikon ajan* 

Garnier Fructis Men Anti-Dandruff -shampoo, 250 ml  
EAN3600541192874

FRESH START ACTIVE TAURINE SYSTEM + ARKTINEN MERIMINERAALI

Ensimmäistä kertaa Garnierilla shampoon ja suihkugeelin parhaat  ominaisuudet on 
yhdistetty yhteen tuotteeseen. Fructis Men Fresh Start – tehokas ja helppokäyttöinen 
ratkaisu, joka säästää aikaa. 

Uusi energinen alku päivälle! 

Garnier Fructis Men Fresh Start 2in1 -shampoo hiuksille ja vartalolle, 250 ml  
EAN3600541192911

Suosituskuluttajahinta-arvio 3,25 euroa
Saatavilla elokuussa 2012

*4 viikon säännöllisen käytön jälkeen vähentää hilseen uusiutumista, 36 henkilön testi.


