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XZ Teepuu raikastaa rasvoittuvat hiukset  
 
60-vuotias suomalainen hiustenhoitosarja XZ tuo syksyksi markkinoille teepuuöljyä sisältävän 
shampoon. Uutuus tekee hiuksista raikkaat, puhtaat ja ilmavat. Sekä miehille että naisille sopiva 
shampoo tuoksuu virkistävästi yrteille ja mentolille. 
 
Hiusten rasvoittuminen alkaa murrosiässä ja vähenee naisilla vaihdevuosien aikaan, 
miehillä taas 60–70 vuoden iässä. Hiukset näyttävät rasvaisilta, kun talirauhaset 
tuottavat talia hiuspohjaan normaalia nopeammin. Rasvoittuvat hiukset täytyy usein 
pestä päivittäin, joten shampoon pitää puhdistaa tehokkaasti mutta olla myös riittävän 
mieto. Heinävedellä valmistettava XZ Teepuu Shampoo vastaa tähän tarpeeseen.  
 
Antibakteeriasta teepuuöljyä käytetään usein rasvoittuvien hiusten ja ihon hoitoon. 
Teepuuöljyn lisäksi XZ-uutuus sisältää polymeeria, joka lisää hiusten tuuheuden 
tuntua. Hiukset näyttävät ja tuntuvat ilmavilta ja raikkailta. Virkistävän tuoksunsa 
shampooseen tuovat eukalyptus ja mentoli. 
 
 
Uusi XZ Teepuu Shampoo on myynnissä syyskuussa 2014. 
 
Tuote 
XZ Teepuu Shampoo, noin 3 euroa 
 
Lisätietoja 
Anna Hyttinen, viestintä, puh. 0207 91 4461, anna.hyttinen@berner.fi 
Sanni Väinölä, tuoteryhmäpäällikkö, puh. 0207 91 4520, sanni.vainola@berner.fi 
 
Kuvat 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11526-adlhfhcejb&l=FI 
 
Kuluttajatiedustelut 
Berner Oy, puh. 0207 91 00 
 
 
Suomen myydyin ja luotetuin shampoomerkki XZ on ollut osa suomalaista arkea jo 60 vuoden ajan. Suomalaisten hiusten 
ehdoilla kehitetyt XZ-tuotteet valmistetaan Heinävedellä. Suurin kotimainen hiustenhoitosarja sisältää yli 40 erilaista shampoota, 
hiushoitoa, tehohoitoa, öljyhoitoa ja muotoilutuotetta koko perheen tarpeisiin. www.xz.fi  
 
Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä XZ juhlistaa suomalaisia hiuksia Tyyligalleriassaan, jonne kaikki voivat lähettää kuvansa 
parhaasta, pahimmasta, hauskimmasta tai hurjimmasta kampauksestaan vuosien varrella. http://60.xz.fi 
 

 
 
Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston 
kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan 
maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, 
IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat 
myös Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn -lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. 
www.berner.fi/kulutustavarat 


