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Suositeltu kuluttajahinta-arvio 

Curvaceous Cream-shampoo, 300ml        29,50 € 

Curvaceous-hoitoaine, 250 ml  31,00 € 

Curvaceous Wind Up-suihke, 145ml  33,50 € 

Curvaceous Full Swirl-voideseerumi, 150ml 33,50 € 

 

Saatavilla Redken-kampaamoista tammikuussa 2013. 

* Käytettäessä Curvaceous shampoo, hoitoaine ja Full Swirl voideseerumi versus tavallinen shampoo 

Uusi Redken Curvaceous 

Uusi ratkaisu kiharille ja taipuisille hiuksille.  

Auttaa estämään pörröisyyttä jopa 3 päivän ajan*. 



Luonnonkiharat hiukset ovat usein herkemmät kuin suorat hiukset: 

Kiharoiden kiehkurat ja hiuksen pinnan epätasaisuus voivat aiheuttaa hiusten herkistymistä, jolloin ne 

tuntuvat karheilta. Hiukset katkeilevat myös herkemmin. 

 

Kiharien hiusten haasteena voi olla pörröisyys: 

Luonnonkiharat hiukset pörröistyvät helpommin kuin suorat hiukset ja ovat usein vaikeasti hallittavat. 

Kiharat hiukset voivat olla hyvin pehmeät, hennot tai jopa karheat. Karheat kiharat hiukset kaipaavat 

kosteutta vähentämään pörröisyyttä. Ilman kosteus vaikuttaa myös hiusten pörröisyyteen. Huokoinen 

hius imee itseensä kosteutta, hiussuortuva turpoaa ja hiukset menettävät muotonsa sekä pörröistyvät 

entisestään. 

 

Kiharat hiukset näyttävät kiillottomilta: 

Kiharissa hiuksissa on harvoin yhtä paljon kiiltoa kuin suorissa hiuksissa. Valo ei pääse heijastumaan 

kiharien hiusten kiehkuroissa tai hiuksen karheassa pinnassa. Viimeistellyt ja säännölliset sekä 

hallittavat kiharat heijastavat helpommin valoa ja kiiltävät kauniisti. 

 

Kiharilla hiuksilla on jano: 

Hiusten luonnolliset öljyt eivät riitä kosteuttamaan ja suojaamaan jokaista kiharaa hiussuortuvaa. 

Hiuksista tulee kuivat ja kosteusköyhät ja ne vahingoittuvat herkemmin. 

 

On monenlaisia kiharia hiuksia: 

Luonnonkiharissa hiuksissa on keskimäärin 2-4 erityyppistä kiharatyyppiä, joka vaikeuttaa oikean 

hoitolinjan valitsemista. 
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UUSI REDKEN CURVACEOUS 

Uusi Redken Curvaceous 

Uusi ratkaisu kiharille ja taipuisille hiuksille.  

Auttaa estämään pörröisyyttä jopa 3 päivän ajan*. 



CURL MEMORY COMPLEX TEKNOLOGIA 
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Sokerikristallien ja Moringa-öljyn yhdistelmä auttaa palauttamaan hiuksiin kosteutta ja 

suojaamaan hiuskuitua pehmentäen hiuksen pinnan ja vähentäen pörröisyyttä. IPN 

puolestaan vahvistaa kuivia kiharia hiuksia.  

Redken Curvaceous hoitolinja auttaa korostamaan hiusten kiharoita ja laineita ja vähentää 

pörröisyyttä jopa kolmen päivän* ajan. Anna latteille laineille uudet muodot, anna uutta potkua 

vaikeasti hallittaville hiuskiehkuroille ja anna hallittavuutta kaikentyyppisille kiharille hiuksille. 

Curl Memory Complex –teknologia ravitsee, vahvistaa ja elvyttää kiharia hiuksia, vähentää 

pörröisyyttä ja tekee niistä kauniin kiiltävät. 

 

 

MORINGA-ÖLJY SOKERIKRISTALLIT IPN UV FILTTERI 

• Ravitsee kiharoita 

• Sokerikristallit sitovat 

vettä auttaen kiharaa 

säilyttämään kosteutensa 

        

• Tehokosteuttaa kuivia 

kiharoita 

• Antaa kimmoisuutta, 

kiiltoa ja vähentää 

pörröisyyttä 

• Vahvistaa kiharoita 

kohdistumalla hiusten 

hauraisiin kohtiin 

• Parantaa hallittavuutta 

• Suojaa hiusta ulkoisilta 

haittatekijöiltä 

• Auttaa ehkäisemään 

värikäsiteltyjä kiharoita 

haalistumasta 
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REDKEN CURVACEOUS 

CURVACEOUS HOITOAINE 
Auttaa ravitsemaan intensiivisesti kaikentyyppisiä taipuisia ja kiharoita hiuksia. 

KÄYTTÖ: Shampoopesun jälkeen levitä kosteisiin hiuksiin ja huuhtele huolellisesti. 

Lisäkontrollia ja hallittavuutta kiharoille hiuksille saat jättämällä hoitoainetta 

kevyesti hiuksiin.  

FULL SWIRL 
Voideseerumi auttaa taistelemaan hallitsematonta pörröisyyttä vastaan ja antaa 

eroteltavuutta kiharoille. KÄYTTÖ: Levitä tasaisesti kuiviin tai kosteisiin hiuksiin, ei 

huuhdella. Muotoile kuten tavallisesti. 

 

WIND UP 
Kiharahiuksisen naisen paras ystävä! Tämä kiharoiden virkistyssuihke auttaa 

antamaan laiskoille kiharoille uutta muotoa. KÄYTTÖ: Suihkuta tasaisesti kosteisiin 

tai kuiviin hiuksiin, ei huuhdella. Lisää tarvittaessa päivän aikana. 

 

 

* Käytettäessä Curvaceous shampoo, hoitoaine ja Full Swirl voideseerumi versus tavallinen shampoo 

CURVACEOUS CREAM SHAMPOO  
Auttaa puhdistamaan kaikentyyppiset taipuisat ja kiharat hiukset hellävaraisesti. 
Kevyesti vaahtoava shampoo auttaa säilyttämään hiuksen luonnolliset lipidikerroksen ja 

pitämään kiharat hiukset keveinä ja kiiltävinä. 


