
EvEry woman’s hEart 

will beat faster for…





Garnier aloittaa 
uuden aikakauden 

kotiväreissä



 

naiset rakastuvat

Garnier oliaan 
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Garnier olia uudistaa värJäYksen.
kotivärJäYs ei enää koskaan ole entisellään.

Garnier olia alkoi rajattomasta unelmasta, eikä mikään estänyt unelman 
toteutumista. Garnier olia antaa kauniin värin hiuksille, parantaa samalla 
näkyvästi hiuslaatua ja on optimaalisen hellävarainen hiuspohjalle. 
Garnier olia uudistaa värin sekoituksen ja levityksen ja siinä on uudenlainen 
koostumus ja miellyttävä tuoksu. Ihanan kukkaistuoksun ansiosta levitys on 
aistillinen kokemus.
Kyllä, Garnier olia on mullistanut kotivärjäyksen ja tarjoaa naisille uudenlaisen 
värjäyskokemuksen. 

teHo Garnier olia tarjoaa maksimaalisen värjäystuloksen ja kauniin värin. 
kunnioitus Garnier olia parantaa näkyvästi hiuslaatua. 
aistillisuus Garnier olia tekee kotivärjäyksestä nautinnollisen kauneusrutiinin.

väri, JoKa saa naisen sYdäMen 
HakkaaMaan noPeaMMin
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kotivärJäYksessä
Garnier olia lÄPiMUrto



oIL-PowErED PErmanEnt haIr CoLoUr 

ainUtlaatUinen Ja innoVatiiVinen 
teknoloGia, JoKa HYÖDYntÄÄ  
ÖlJYn voiMaa 
”Kuluttujan perimmäinen toive on saada aiempaa kauniimmat hiukset. Upeaa kehitystä 
on jo tapahtunut kiiltävämmän lopputuloksen ja sileän hiuskuidun saavuttamiseksi, 
mutta ammoniakin epämiellyttävä haju häiritsi. ratkaisuna on oDs (oil Delivery system) 
eli öljypohjainen teknologia, jossa öljy toimii värjäyksen moottorina. tutkijat huomasivat, 
että öljy maksimoi värin vaalennustehoa. tästä alkaa kokonaan uusi hiusvärjäyksen 
aikakausi, mikä saattaa tarkoittaa että ammoniakki, ja sen ikävä haju, eivät enää ole 
välttämättömiä.

 Patricia Pineau, tieteellisen tutkimuksen tiedotuspäällikkö, 

 L’oréal research and Innovation (tutkimus ja innovaatio).

 

Perinteisen hiusten värjäyksen yhteydessä kaksi asiaa tapahtuu samanaikaisesti:
 luonnollisen hiusvärin (melaniinin) vaalentuminen ja hiusvärin kiinnittyminen hiuksen 
sisään. tämän metodin käyttö mahdollistaa oman hiusvärin muuttamisen, voimakkaiden 
sävyjen saavuttamisen ja harmaiden hiusten peittämisen. vaalentava vaikutus tapahtuu 
emäksen ja vetyperoksidin yhdistelmän ansiosta. Laboratoriot ovat nyt löytäneet keinon 
kestovärjäykseen ilman ammoniakkia käyttämällä öljypohjaista teknologiaa. 
oDs-teknologia maksimoi värin vaalennustehoa, minkä ansiosta perinteistä ammoniak-
kia ei enää tarvita, eikä mukana tule myöskään hajua. Öljy mahdollistaa väriaineiden 
maksimaalisen tehon. suuri öljypitoisuus lisää emäksen paikallista pitoisuutta väriseok-
sessa ja väriaineet saavuttavat maksimaalisen värjäystehon. myös värjäysprosessi on 
hellävaraisempi, hiuksen pinta vaurioituu kaksi kertaa vähemmän kuin perinteisessä 
prosessissa sekä on optimaalisen hellävarainen hiuspohjalle.

täMä on Garnier olian taika. 

tämä uusi värjäysmenetelmä maksimoi värin tehon ja jättää hiukset hyväkuntoisen 
näköisiksi.
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KorKein 

ÖlJYPitoisuus.
MaKsiMaalinen VÄrJÄYsteHo 
teHostettUna KUKKaisÖlJYillÄ.
*Päivittäistavaramarkkinoiden voidemaisissa kestoväreissä.

*
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KaMelia

aUrinGonKUKKa

Passiflora
HilPPa

nelJÄÄ kukkaisÖlJYä 
sisÄltÄVÄ teKnoloGia
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Garnier olia luo kokonaan uuden

kotivärJäYskokeMuksen
Aistillinen tuoksu ja kestävän runsas väri. Miellyttävä käyttää.
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Garnier olia luo kokonaan uuden

kotivärJäYskokeMuksen
Aistillinen tuoksu ja kestävän runsas väri. Miellyttävä käyttää.
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Garnier olian salaisuus

tarJoaa  

Mukavuutta  
naIsILLE



13

 *kliininen testi verrattuna öljyttömiin hiusväreihin.

Garnier Olia on optimaalisen hellävarainen hiuspohjalle. Garnier Oliaa kokeilleet 
testihenkilöt tunsivat huomattavasti vähemmän kihelmöintiä ja kutinaa.* 

VÄriseoKsella on VoiDeMaisen saMettinen koostuMus

Garnier olia väriseoksen valmistelu on helppoa. sen komponentit sekoittuvat nopeasti ja helposti ja 
muodostavat samettisen koostumuksen. Kiitos ainutlaatuisen pehmeän koostumuksensa, Garnier olia 

muistuttaa ihovoidetta: se on täyteläinen ja hellävarainen. 

Garnier olia on todella HelPPo leVittÄÄ
Ei valumista, ei tippumista, koostumus on kuin hiusten kauneusnaamio.
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Garnier olia 

PalJastaa
HuiPPunaisellisen 
kukkaistuoksun
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Garnier olia 

PalJastaa
HuiPPunaisellisen 
kukkaistuoksun

entäPä aMMoniakin HaJu? 
sen tilalla on Hienostunut kukkaistuoksu.
 voiMakkaat Ja Pistävät HaJut ovat MenneisYYttä. 

Mikä on tullut niiden tilalle? 
Kevyt tuoksu. hedelmäisiä sydäntuoksuja: Limetti, ananas, metsäomena 
ja päärynä. Kukkaisia pohjatuoksuja: koiranruusua ja jasmiinia, sekä 
syvää ambran, temppelipuun kukan ja patsulin tuoksuja. 

Garnier olia uudistaa hiusvärin täysin ja 
tekee siitä kokonaan uuden ja aistirikkaan 
kokemuksen. 
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Garnier olia sUUnnittelU Ja

erGonoMia
ainutlaatuinen uutuus tuo naisille uuden teknologian kotivärjäykseen.

aplikaattoripullo on täysin uudistunut. Pisaranmuotoisena se sopii täydellisesti käteen.

aplikaattoripullo on hoikempi ja mahdollistaa tarkemman levityksen. 
isokokoinen hoitoaine riittää moneen käyttökertaan.
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MaksiMaalinen

väritulos
100 %  harmaiden hiusten peittävyys 
kirkkaamman näköiset, 35% pehmeämmät hiukset*

*Laboratoriomittaus

Garnier Olia, uusi tapa värjätä.

Garnier olia -väri on eloisa, runsas, syvä ja täynnä kiiltoa. 
Garnier olia antaa tasaisen värjäystuloksen kaikkialle hiuksiin. 

rUnsas, täsmäLLInEn VärIPAlETTI

MUsta 
rUsKea 
PUnaiset sÄVYt 
Vaalea 



20 sävYä,
jotka saavat naisen sydämen lyömään nopeammin.

7 KIrKaasta 
HelMenvaaleaan
3 hEhKUvaa ELoIsaa 
Punaista
7 rUnsasta hEIjastavaa 
ruskeaa 
1 syvä ja tUmma liila
2 KIILtävää IntEnsIIvIstä 
Mustaa
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9.0
vaalea

8.31
tuhkainen 
keskivaalea kulta

8.0
Keskivaalea

7.13
Kultainen 
tummanvaalea 
tuhka

7.0
tummanvaalea

6.3
vaalea 
kullanruskea 

6.0
vaaleanruskea

5.5
mahonginruskea

5.3
Kullanruskea

5.25
Intensiivinen 
mahonginruskea 
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Garnier olia 

käYttÖoHJeet

1. valMistelu
Kehite-emulsion ja värivoiteen sekoitus 
tapahtuu olia-aplikaattoripullossa.

2. levitYs 
ohuen nokan ansiosta voit helposti 
hallita levitystä. Lopuksi hiero tuote 
hiuksiin sormillasi. jätä tuote 
vaikuttamaan 30 minuutiksi, 
huuhtele sitten vedellä.

3. ravitseva Hoitoaine
Levitä hiuksiin kuten hoitonaamio ja 
anna vaikuttaa muutama minuutti 
ennen huuhtomista. riittoisa 54 ml 
tuubi riittää useampaan hoitokertaan. 

4.6
syvä punaruskea

5.0
ruskea

4.15
mahonkinen 
tummanruskea tuhka 

4.0
tummanruskea 

6.60
Intensiivinen 
punainen 

2.0
musta

3.0
mustanruskea

1.0
syvä musta 

3.16
mustavioletti

9.3
Golden 
Light blond 10.0

Kirkas 
vaalea
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Garnier olia

Parantaa nÄKYVÄsti
Hiuslaatua

ravitseva polymeeri suojaa hiuskuitua sisä- ja ulkopuolta värjäyksen aikana, 
kun taas toinen polymeeri sitoutuu hiuksen pintaan ja auttaa suojaamaan 
sitä ja parantamaan hiuslaatua. Öljy suojaa hiusta ja rasvahappokerrosta.

Hellävaraisen värJäYsProsessin ansiosta Garnier olia Parantaa 
näkYvästi Hiuslaatua. 
hiukset ovat 35% pehmeämmät* ja 17 % kiiltävämmät*.

*Laboratoriomittaus
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et enÄÄ iKinÄ Voi KUVitella 
toisenlaista kotivärJäYstä



www.olia.fi
www.olianordic.net/press/

suosituskuluttajahinta-arvio 
13,90 euroa

saatavilla huhtikuussa 2013

 
Garnier olia 1.0 Deep Black syvä musta Kestoväri   3600541237476
Garnier olia  2.0 Black musta Kestoväri   3600541237520
Garnier olia 3.0 Blackish Brown mustanruskea Kestoväri   3600541237575
Garnier olia 3.16 Deep violet mustavioletti Kestoväri   3600541237629
Garnier olia 4.0 Dark Brown tummanruskea Kestoväri   3600541237674
Garnier olia 4.15 ash mahogany mahonkinen tummanruskea tuhka Kestoväri   3600541237728
Garnier olia  4.6 Deep red syvä Punaruskea Kestoväri   3600541237773
Garnier olia 5.0 Brown ruskea Kestoväri   3600541237827
Garnier olia 5.25 Intense mahogany Intensiivinen mahonginruskea Kestoväri   3600541237872
Garnier olia 5.3 Golden Brown Kullanruskea Kestoväri   3600541237926
Garnier olia 5.5 mahogany Brown mahonginruskea Kestoväri   3600541237971
Garnier olia 6.0 Light Brown vaaleanruskea Kestoväri   3600541238022
Garnier olia 6.3 Golden Light Brown vaalea Kullanruskea Kestoväri   3600541238077
Garnier olia 6.60 Intense red Intensiivinen Punainen Kestoväri   3600541238121
Garnier olia 7.0 Dark Blond tummanvaalea Kestoväri   3600541238176
Garnier olia 7.13 Golden ash Dark Blond Kultainen tummanvaalea tuhka Kestoväri   3600541238220
Garnier olia 8.0 Blond Keskivaalea Kestoväri   3600541238275
Garnier olia 8.31 ashy Golden Blond tuhkainen Keskivaalea Kulta Kestoväri   3600541238329
Garnier olia 9.0 Light Blond vaalea Kestoväri   3600541238374
Garnier olia 10.0 very Light Blond Kirkas vaalea Kestoväri   3600541238473

Lisätietoja:
tarja Kuusela, 

Pr- ja viestintäpäällikkö.
tkuusela@fi.loreal.com, 

09-45263292

Kuluttajaneuvonta
075 758 001

garnier.neuvonta@fi.loreal.com


