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huille hiuksille 
tapahtuu nyt 
suuria asiOita

Tieteellinen prosessi, joka mahdollistaa 
nesteen muuttumisen kiinteäksi: 
lasiteollisuuden oivallus johti 
hiustenhoidon innovaatioon. Tämä 
teknologian siirto on 17 vuoden 
tutkimuksen sekä Pariisin Jussieun 
yliopiston ja L’Oréal-laboratorioiden 
yhteistyön tulos. Se tarjoaa 
ainutlaatuisen ratkaisun juuri ohuiden 
hiusten ongelmille. 

Koostumusten ytimessä on Filloxane, 
monipuolinen, aktiivinen ainesosa, joka 
levittää ainesta ja saa sen laajenemaan 
hiuksen sisällä. Suuri tieteellinen löytö, 
joka antaa latteille, ohuille hiuksille 
paljon enemmän kuin mitä luonto on niille 
antanut.
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    itä Ohuet 
hiukset 
Oikeastaan 
tarkOittaVat?

Tieteellinen selitys

Aikuisen hiuksen halkaisija on 40-120 μm välillä ja riippuu 
hiusnystyjen koosta.

Mitä naiset ajattelevat

Naiset eivät pidä ohuista hiuksista ja heidän mielestään hiuksista 
uupuu silloin tuuheutta ja rakennetta. Tämä on naisille suurempi 
ongelma kuin, se että hiuksista tulee vähemmän  tiheät. Tämä 
harminaihe yhdistyy myös hiusten rasvoittumisen näkymiseen, mikä 
on nopeampaa ohuilla kuin muun tyyppisillä hiuksilla.

Ohuilta hiuksilta puuttuvat 
ominaisuudet

Paksuuden puute tekee hiuksista vaikeat käsitellä. Muotoilu on 
vaikeampaa, olipa kyseessä sitten luonnollinen tai hienostuneempi 
kampaus. Hiukset ovat tottelemattomat - ne takkuuntuvat helposti, ja 
ovat herkempiä sähköistymiselle.
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    nemmän kuin   
  tuuheutta: 
paksuutta

Fibralogy - kokonaisvaltainen, 
tieteellinen ratkaisu, jolla 
saadaan paksuntava vaikutus 
sisältäpäin

Ei enää hentoja hiuksia, jotka latistuvat herkästi. Fibralogy 
antaa hiuksille tuuheutta ja runsautta.

Hiuksiin, joista puuttuu jäntevyyttä on hankala saada kaunista 
hiustiheyttä. Fibralogy on vastaus ohuille hiuksille.  Filloxane-
ainesosaa sisältävät tuotteet laajentavat hiusta sisältä päin. 
Koostumus levittyy ja Filloxane-ainesosa laajenee hiuskuidun 
sisällä.

Hennoista ja ohuista hiuksista puuttuu ryhdikkyyttä. Ne 
tarvitsevat enemmän rakennetta. Hiuskuitutieteen ansiosta 
hiukset saavat nyt tämän välittömän edistysaskeleen.
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Tuuheus

Runsaus

Paksuus

Volyymi

Rakenne

Joustavuus



  illOxane, 
huippuOsOitus 
tieteellisestä 
tutkimuksesta.

1950-1990 
Sol-gel-kemiaa 
käytettiin auto- ja 
lasiteollisuudessa

1845
Ranskalainen kemisti 
JJ Ebelmen löysi 
sol-gel-menetelmän

1996 
Etsittiin kemiallista 
ratkaisua, joka voisi 
vaikuttaa hiuskuidun 
ytimessä



2013
Fibralogy, ensimmäinen 
tuotesarja, 
L’Oréal Paris -tuotesarja 
joka luo ainesta hiuksiin

1997 
Filloxane-ainesosan 
kosmeettisen potentiaalin 
osoittaminen
Pariisin Jussieu-yliopiston 
kanssa tehty tutkimustyö

1998-2005
Turvallisuustutkimukset
+
Hiuskuidun affiniteettitutkimukset 
sekä tutkimukset optimaalisesta 
ympäristöstä, jossa vaikutus 
saataisiin aikaan

2004-2012 
8 vuoden tutkimus 
Filloxane-ainesosan 
vaikutuksesta hiuskuidussa 
ja sen ainesta luovasta 
ominaisuudesta

2008-2013
Haaste: kuinka kehittää 
koostumus, jossa 
Filloxanea voidaan 
käyttää ohuille hiuksille 
tarkoitetussa tuotteessa





 arina mOlekyylistä, 
jOlla Oli 
kOsmeettinen 
päämäärä  

Yliopistolta kosmetiikkaan… Valérie Jeanne-Rose, tutkimusinsinööri, 
kertoo Filloxanen kosmetiikassa.

Valérie 
Jeanne-Rose,
tutkimusinsinööri

Tämän sol-gel-molekyylin 
tarina alkoi Pariisissa, 
Jussieun yliopistossa.

Miten molekyyli syntyi?

Vuonna 1996, kun olin tehnyt väitöskir-
jani lämmönkestävistä aineista Jussieun 
yliopistossa, professori Livagen laborato-
rio sekä L’Oréalin tutkimusosasto pyysivät 
minua tutkimaan tämän sol-gel-teknologian 
mahdollisuuksia hiuksen rakenteen kohen-
tamisessa. Tavoitteena oli identifi oida lähes-
tymistavat,  ymmärtää niitä sekä tutkia ma-
hdollisia kosmeettisia vaikutuksia. Tämän 
tehdäksemme.

Oli haaste tutkia ohutta 
hiusta sisäpuolelta, eikä 
vain sitä, kuinka sitä voi ns. 
peittää ulkopuolelta. Tämä oli 
L’Oréal-laboratorioiden aivan 
uusi lähestymistapa, joka 
kenties sai inspiraationsa 
värjäystekniikoista?

Yhdistävä tekijä tosiaankin löytyy, koska sol-
gel-molekyyli menee myös hiuksen sisään. 
Mutta toisin kuin hiusten värjäyksessä, sol-
gel-molekyylin koostumus on erityyppinen, 
eikä se aiheuta kemiallista muutosta hiuksen 
luonnolliseen rakenteeseen. Muuntautuva 
materiaali yhdistyy hiukseen voidakseen 
muuttaa sitä.

Miten sol-gel-molekyyli pystyy 
menemään hiuksen sisään ja 
muuttamaan sen koostumusta 
sisäpuolelta?

Tavoitteena oli kehittää tarpeeksi joustava 
materiaali. Sol-gel-molekyylillä on kolmiulot-
teinen rakenne, jolla on kaksi ominaisuutta: 
orgaaninen ja mineraalinen. Tämä antaa 
Filloxanen kiinnittyä hiukseen ja toimia kera-
tiinin kanssa. Vesi toimii prosessissa sekä 
kuljetusvälineenä että aktivaattorina. Se 
kuljettaa Filloxanea, joka jää hiukseen, kun 
vesi poistuu. Hiuksen siäslle muodostunut 
Filloxane-verkosto säilyy.

Kuinka tämä aines ratkaisee 
ohuiden hiusten ongelman?

Toisin kuin olemassaolevat tuotteet, 
Filloxane sekä päällystää hiuskuidun että 
luo ainesta sen sisään. Sen sekä hiuskui-
dun ominaisuuksien yhdistelmä luo uutta 
vahvuutta hiukseen. Tästä saatu kosmeet-
tinen hyöty on mahdollista kyseisen tekno-
logisen innovaation ansiosta. 



 ieni mOlekyyli,
 suuri muutOs 
sisältäpäin

1. Menee syvälle hiuskuituun
Filloxane on molekyyli, joka pystyy muuttumaan nestemäisestä 
kiinteäksi. Ainutlaatuinen Fibralogy-teknologia antaa Filloxanen mennä 
hiuskuidun sisään.

2. Hiuskuidun halkaisija laajenee
Filloxane-molekyyli luo hiuskuidun sisällä moninaisen verkoston, mikä luo 
uutta ainesta. Hius tuntuu välittömästi paksummalta.

3. Pitkäkestoinen vaikutus
On tieteellisesti todistettu, että Filloxane pysyy hiuskuidun sisällä jopa 
10 shampoopesua antaen pitkäkestoisen, vähitellen voimistuvan 
vaikutuksen.
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 ieni mOlekyyli,
 suuri muutOs 
sisältäpäin



hius 
tuntuu heti 
paksummalta*
tieteelliset
tOdisteet

Todistaakseen Filloxanen hiusta paksuntavan 
vaikutuksen, L’Oréal Paris -laboratoriot 
suorittivat 3 laajaa testiä: Testattiin, kuinka 
koostumus menee hiuksen sisään, kuinka 
vaikutus kertyy sekä kuinka hiuskuidun 
halkaisija kasvaa.

Hius tuntuu heti paksummalta*»  *Kuluttajatutkimus,139 testaajaa



Testaus, kuinka Filloxane menee hiuskuidun sisään

3 kysymystä - Gérard Provot 
Osastonjohtaja, hiustuotteiden kemiallinen analyysi, 
L’Oréal-tutkimus ja -innovaatio 

Mitkä ovat L’Oréal-
laboratorioiden tekemien 
tieteellisten testien 
pääpiirteet?

Tutkimukset tehtiin kahdessa osassa: 
lopullisesta tuotteesta sekä hiuksista, joita 
oli hoidettu Fibralogy-tuotteilla. Teimme kah-
denlaisia analyysejä: ensimmäisenä ns. ko-
konaisvaltainen analyysi, jolla saimme tietää 
Filloxanen määrän ja kokonaisvaikutuksen 
hiuksessa. Toinen analyysi, ns. paikallista-
minen, määritti kuinka Filloxane levittyy hius-
kuidun sisällä, hius hiukselta.

Kuinka piditte huolta siitä, 
että tutkimuksesta saatavat 
tulokset ovat erittäin 
tarkkoja ja kohdistettuja?

Tarkastelimme yksittäisiä hiuksia. Niitä hal-
kaisemalla selvitimme, mihin osiin Filloxane 
leviää hiuskuidussa. Tutkimus vaati äärim-
mäistä tarkkuutta ja resoluutiota, koska 
keskimääräinen hiuksen halkaisija on 80 
mikronia. 

Kuinka Filloxane menee 
hiuskuidun sisään?

Pystyimme osoittamaan, että kerrostuma 
syntyy erityisesti hiuksen pinnan alle suo-
mukerrokseen, mutta se pystyy myös levit-
tymään ja vähitellen siirtymään hiuksen kui-
tukerrokseen.

Kuvia hiuksen läpileikkauksesta, 
kun on käytetty FIBRALOGY-tuotesarjaa

Kuva  40x40 μm2 Kuva  20x20 μm²

Silikoni läpäisi hiuksen suomukerroksen  ja 
levisi kuitukerroksen pintaosiin

MATALA

Korkea

Gérard Provot,
osastonjohtaja,
hiustuotteiden 
kemiallinen 
analyysi, L’Oréal-
tutkimus ja 
-innovaatio
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  ibralOgy: 
  haaste kehittää      
     kOOstumus, jOka 
pystyy   
 hyödyntämään 
FillOxanea
Claire Clare Bourdin, 

L’Oréal Paris 

-hiustenhoitolaboratorion johtaja, 
kertoo haasteista, joita kohdattiin 
koostumuksia kehitettäessä



Fibralogyn teho 
perustuu molekyylien 
vuorovaikutukseen. Tämä 
ominaisuus tuo myös haasteen, 
kun kehitetään erilaisia 
koostumuksia. Kuinka 
L’Oréalin tutkijat onnistuivat 
löytämään juuri oikean 
keinon ja muokkaamaan eri 
aktiiviainesosia?

Fibralogy-tuotesarja kattaa hiustenhoidon 
360°. Siihen kuuluu 4 eri tuotetta, kaikki 100 
% Filloxanen ympärille kehitettyjä. Tämän 
kokonaisvaltaisen ja tehokkaan tuotesarjan 
suunnittelu kesti viisi vuotta. Pitkällinen kehi-
tys kannatti: Shampoossa, hoitoaineessa ja 
Thickness Booster -tehostajassa Filloxane 
näyttää voimansa luomalla ohueen hiukseen 
uutta ainesta.

Voiko Filloxane-ainesosan 
vaikutuksen nähdä jo 
ensimmäisen shampoopesun 
jälkeen? Mitä muita 
ominaisuuksia tuotteilla on?

Ensimmäistä kertaa molekyyli, jonka ym-
pärille shampoon koostumus on kehitetty, 
on täysin erilainen kuin perinteisissä sham-
poissa. Koostumuksen eri komponentteja 
täytyi muokata, jotta puhdistusvaikutus olisi 
myös tehokas ja aisteille miellyttävä.

Kuinka onnistuitte 
yhdistämään innovatiivisen 
aktiiviainesosan sekä 
koostumusten ja tuoksujen 
miellyttävyyden käytössä?

Arviontitestien lisäksi työskentelimme hyvin 
tiiviisti myös hiusammattilaisten kanssa, kos-
ka tuotteen miellyttävyys käytössä oli meille 
yhtä tärkeää kuin sen tehokkuus. Fibralogy-
shampoon vaahto on runsas ja täyteläinen. 
Hoitoaineen koostumus on hyvin miellyttävä, 
ja hiusnaamio sisältää ravitsevia ainesosia. 
Ja vielä eräs tuotesarjan ainutlaatuinen 
seikka: tuoksu. Tuotteen tuoksu on valittu 
itämaisten kukkaisvivahteidensa takia. 

Se symbolisoi harmoniaa 
naisellisen aistillisuuden ja 
teknologisen tehokkuuden 
välillä.

Tekniikka on laboratorioiden ja hiusmuotoi-
lun ammattilaisten kehittämä. Tuotteiden 
vaikutusta arvioitiin koko tutkimuksen ajan. 
Inspiraatio saatiin suoraan kampaamoista: 
perinteinen hiustenhoitorutiini on päivitetty 
niin, että hiukseen voidaan lisätä ainesta ja 
rakennetta. Prosessissa Thickness Boos-
ter -tehostajaa levitetään kosteisiin hiuksiin 
Fibralogy-shampoopesun jälkeen, muutama 
sekunti ennen sarjan hoitoaineen tai hius-
naamion levitystä.

Claire Clare 
Bourdin,

Claire Clare Bourdin, L’Oréal Paris 

-hiustenhoitolaboratorion johtaja, kertoo haasteista, 
joita kohdattiin koostumuksia kehitettäessä

L’Oréal Paris 

-hiustenhoitolaboratorion 

johtaja



Thickness Booster - hiusten 
paksuuden tehostaja 

Fibralogy on uuden sukupolven hiustenhoitoa, joka sisältää neljä 
tuotetta, jotka yhdessä lisäävät ainesta ja rakennetta. Tässä 
ainutlaatuisessa L’Oréal Paris 
-tuotteessa on Fibralogy-tuotesarjan korkein pitoisuus Filloxanea 
Tuotteen hyödyt eivät lopu tähän - jokaisella käyttökerralla 
koostumus menee hiuksen sisään ja vaikutus voimistuu vähitellen 
laajentaen hiuskuitua optimaalisesti. Uusi askel ohuiden hiusten 
kaunistamisessa.

Kuinka tätä boosteria käytetään?

Thickness Booster -tehostajaa levitetään runsaasti kaikkialle 
hiuksiin (yhdestä tuubista riittää n. 4 käyttökertaan).
Sitä voidaan käyttää kahdella eri tapaa:
Yksin:
Levitetään suoraan hiuksiin, shampoopesun ja hiusnaamion 
levittämisen välissä.
Kerrostamalla:
Levitä shampoon huuhtelun jälkeen ja juuri ennen hoitoaineen 
levitystä, huuhtelematta kahden viimeisen vaiheen välillä.



Rakennetta luova hiusnaamio
Geelimäisellä kevyellä koostumuksella on 
ihana tuoksu sekä vaaleanpunainen väri.

Koostumus on kevyt, mutta sisältää kuivaöljyä, 
korjaavaa keramidia sekä candelilla-vahaa. 
Koostumus hoitaa hiuskuitua kuitenkaan 

pehmentämättä sitä liikaa, ja jättää 
pitkäkestoisen, puhtaan 
tunteen hiuksiin. Tehokas aktiiviainesosien 
yhdistelmä yhdessä boosterin kanssa auttaa 
antamaan rakennetta ohuisiin hiuksiin.



Kun shampoo- ja hoitoaineyhdistelmää on käytetty 5 kertaa, 
hiukset tuntuvat tiheämmiltä*. Vaikutus on vähitellen voimistuva** 
ja hiusten paksuuntumisen voi huomata*.

Ainesta luova shampoo
Shampoon mietoon pesupohjaan lisättiin 
muotoilupolymeeri, tehden koostumuksesta 
tasaisesti levittyvän ja hiusten pesusta 

tehokkaan sekä hiuksista helpommin 
hallittavat. Kaksinkertainen hyöty ohuille ja 
hennoille hiuksille.

*Itsearviointi, 245 naista **Mittaustulos 



Ainesta luova 

hoitoaine

Sulautuva koostumus levittyy tasaisesti 
tyvestä latvoihin ohuille hiuksille suunnitellun 
ultrakevyen koostumuksen ansiosta.

Koostumusta on täydennetty pehmentävällä 
ainesosalla, joka tekee hiuksista helposti 
kammattavat, sekä hoitavilla lipidiainesosilla, 
jotka ravitsevat ja hoitavat helposti 
vahingoittuvaa hiusta.







Ohuille 
hiuksille 
tapahtuu nyt 
suuria asiOita

ForYourInformation. 
Mitä ohuet hiukset oikeastaan tarkoittavat?  
  Niiltä ei puutu pelkästään tuuheutta, vaan 
paksuutta.  Filloxane-innovaatio: aktiivinen 
rakenteen luoja.   Filloxane, tieteellisen 
tutkimuksen huippuosoitus, mahdollistaa 
vallankumouksen kosmetiikassa. 
  Tarina molekyylistä, jolla oli kosmeettinen 
päämäärä.   Jokaisella käyttökerralla 
hiusaines lisääntyy.   Ensimmäinen L’Oréal 
Paris -tuotesarja, jossa on käytetty ainesta 
luovaa Filloxanea.   Fibralogy: haaste 
kehittää koostumus, joka hyödyntää Filloxanea. 
  Korkein pitoisuus Filloxanea: Thickness 
Booster -tehostajassa. 

Lisätietoja:
PR- ja viestintäpäällikkö: Tarja Kuusela, puh. 09-4526 3292, sähköposti: tarja.kuusela@loreal.com

Kuluttajaneuvonta: puh. 075 758 000, sähköposti: neuvonta@loreal.com

L’Oréal Paris Elvital Fibralogy -shampoo 
250ml - EAN3600522496274

Suosituskuluttajahinta-arvio 3,15 euroa
 

L’Oréal Paris Elvital Fibralogy
200ml - EAN3600522499725

Suosituskuluttajahinta-arvio 3,20 euroa

L’Oréal Paris Elvital 30ml Fibralogy Thickness Booster 
30ml - EAN3600522502821   

 Suosituskuluttajahinta-arvio 7,20 euroa

L’Oréal Paris Elvital  Fibralogy hiusnaamio
300ml -  EAN3600522497752

Suosituskuluttajahinta-arvio 7,20 euroa

saatavilla tammikuun lopulla 2014


