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Uutta	  eloa	  hiuksiin:	  	  
Loistava,	  intensiivinen	  ja	  kevääseen	  valmis	  hiusväri	  
hoitavilla	  öljyillä	  
 
Auringonsäteet	  alkavat	  pian	  lämmittää,	  ja	  kevään	  tuoksu	  leviää	  ilmassa.	  Ne	  ovat	  usein	  
merkkejä	  siitä,	  että	  pipon	  voi	  jättää	  kotiin	  ja	  hiukset	  saavat	  taas	  hengittää	  vapaasti.	  Talven	  
haastavien	  sääolosuhteiden	  ja	  kuivan	  huoneilman	  vuoksi	  hiukset	  voivat	  tuntua	  kuivilta	  ja	  
kiillottomilta.	  Piristä	  hiuksia	  raikkaalla	  ja	  hoitavalla	  lookilla,	  joka	  tuo	  väriä	  arkeen	  ja	  antaa	  
hiuksille	  kosteutta	  ja	  kiiltoa.	  Maailman	  johtava	  hiusväriasiantuntija	  Schwarzkopf	  valmistaa	  
hiukset	  ja	  mielen	  kevääseen	  antamalla	  hyviä	  vinkkejä	  hoitavista	  hiusväreistä.	  	  
 

Pitkän	  talven	  tuulen,	  kylmyyden	  ja	  kuivan	  ilman	  jälkeen	  
hiukset	  tarvitsevat	  piristävää	  hoitoa.	  Hiusöljyt	  voivat	  tehdä	  
ihmeitä,	  mutta	  voit	  antaa	  hiuksillesi	  kiiltoa,	  kosteutta	  ja	  
intensiivisyyttä	  myös	  uudella	  hiusvärillä,	  joka	  tuo	  hiuksiin	  
uutta	  eloa	  keväällä.	  	  

Schwarzkopfin	  tekninen	  johtaja	  Mats	  Hagwall	  selittää:	  
”Luonnollisia	  öljyjä	  sisältävät	  hiusvärit	  antavat	  kosteuttavien	  
ominaisuuksiensa	  ansiosta	  hiuksille	  enemmän	  kiiltoa	  ja	  hoitoa	  
kuin	  hiusvärit,	  joissa	  ei	  ole	  öljyjä.	  Öljyt	  vahvistavat	  hiusten	  
elastisuutta	  ja	  tekevät	  hiuksista	  silkinpehmeät	  ilman	  
katkeilua.	  Hiusväristä	  tulee	  myös	  intensiivisempi,	  kun	  
väriseokseen	  on	  lisätty	  hoitavia	  öljyjä.	  Öljy	  kuljettaa	  aktiiviset	  
väri-‐	  tai	  vaalennusaineet	  nopeammin	  hiukseen	  ja	  sulkee	  ne	  
sinne.”	  	  

	  	  

Schwarzkopf-‐hiusvärien	  5	  hoitavaa	  öljyä	  
1. Auringonkukkaöljy:	  Hoitaa	  ylivoimaisesti	  ja	  toimii	  erinomaisena	  naamiona	  kuiville	  ja	  

haaroittuneille	  hiuksille.	  

2. Aprikoosinsiemenöljy:	  Suojaa,	  pehmentää	  ja	  vahvistaa	  hiusten	  elastisuutta.	  

3. Parapähkinäöljy:	  Sisältää	  runsaasti	  vitamiineja,	  kivennäisaineita	  ja	  antioksidantteja.	  
Säilyttää	  kosteuden,	  imeytyy	  helposti	  ja	  tukee	  hiusten	  ja	  hiuspohjan	  omien	  
luonnollisten	  öljyjen	  toimintaa.	  	  	  

4. Helokkiöljy:	  Sisältää	  gammalinoleenihappoa,	  linolihappoa	  ja	  muita	  ravintoaineita,	  
jotka	  ovat	  tärkeitä	  hiusten	  solurakenteelle	  ja	  elastisuudelle.	  	  

5. Viinirypäleensiemenöljy:	  Pehmentää	  ja	  sisältää	  antioksidantteja,	  jotka	  suojaavat	  
auringon	  haitallisilta	  säteiltä	  ja	  vapailta	  radikaaleilta.	  	  



 

 

  
 

 
Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden 
parissa kolmella toimialalla:  Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä 
liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on 
nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa 
tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, 
parissa.  Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2013 
16 400 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 500 miljoonan euron voitosta. 
Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 430 
työntekijää liikevaihdon oltua 213 miljoonaa euroa vuonna 2013. 

Schwarzkopf Nectra	  
Schwarzkopfin	  nektaria	  ja	  kasviperäisiä	  öljyjä	  sisältävä	  ravitseva	  hiusväri,	  joka	  
antaa	  upean	  intensiivisen	  värin	  ja	  hehkuvaa	  kiiltoa.	  Sisältää	  pehmentävää	  
viinirypäleensiemenöljyä,	  jonka	  antioksidantit	  suojaavat	  hiuksia	  ulkoisilta	  
vaikutuksilta.	  Aprikoosinsiemenöljy	  vahvistaa	  hiusten	  elastisuutta.	  Nectra	  
Colorin	  öljymäinen	  koostumus	  silottaa	  jokaisen	  yksittäisen	  hiuksen,	  jolloin	  

lopputuloksena	  on	  tasaisen	  kaunis	  hiusväri.	  Ainutlaatuisten	  ainesosien	  ansiosta	  Nectra	  Color	  
on	  markkinoiden	  ensimmäinen	  hyväntuoksuinen	  hiusväri,	  joka	  ei	  myöskään	  sisällä	  lainkaan	  
ammoniakkia.	  
	  
Nectra	  Color	  -‐hiusväristä	  on	  saatavana	  12	  intensiivistä	  sävyä,	  kuluttajahinta	  11€.	  	  
	  

Schwarzkopf	  Natural	  &	  Easy	  
Intensiiviset	  ja	  luonnolliset	  värit	  täynnä	  kiiltäviä	  sävyjä	  –	  eikä	  jälkeäkään	  
harmaista	  hiuksista!	  Natural	  &	  Easy	  -‐väreissä	  on	  hoitavaa	  Nutritive	  Oil	  
-‐seerumia,	  joka	  antaa	  hiuksille	  30	  %	  enemmän	  kiiltoa.	  Parapähkinäöljy	  antaa	  
hiuksille	  kosteutta,	  vitamiineja,	  kivennäisaineita	  ja	  antioksidantteja.	  Helokkiöljy	  
vahvistaa	  hiusten	  solurakennetta	  ja	  elastisuutta.	  Pakkauksessa	  mukana	  oleva	  

hoitoaine	  syvähoitaa	  talven	  kuluttamat	  hiukset.	  
	  
Natural	  &	  Easy	  -‐hiusväristä	  on	  saatavana	  18	  sävyä,	  kuluttajahinta	  9€.	  
 

Schwarzkopf	  Blonde	  
Schwarzkopf	  on	  Pohjoismaiden	  ykkönen	  vaalennuksessa	  ja	  raidoittamisessa.	  
Blonde	  antaa	  intensiivisen	  ja	  vaalean	  säväyksen.	  Ainutlaatuinen	  Nutritive-‐Oil-‐
Complex	  varmistaa	  selkeän	  ja	  kirkkaan	  vaalennustuloksen	  ja	  sisältää	  erityisen	  
yhdistelmän	  neutraloivia	  pigmenttejä,	  jotka	  imevät	  keltaisia	  vivahteita.	  
Auringonkukkaöljy	  kosteuttaa	  ja	  tekee	  hiuksista	  silkinpehmeät.	  Koostumuksen	  
lisätyn	  vaalentava	  boosterin	  ansiosta	  hiukset	  saavat	  erityisen	  intensiivisen	  

vaalean	  ja	  kauniin	  lopputuloksen.	  Aprikoosinsiemenöljyä	  sisältävä	  innovatiivinen	  Blonde	  -‐
hoitoaine	  vahvistaa,	  hoitaa	  ja	  silottaa	  hiusrakennetta	  käsittelyn	  jälkeen.	  
	  
Schwarzkopf	  Blonde	  -‐vaalennus-‐	  ja	  raidoitustuotteista	  on	  saatavana	  14	  sävyä,	  kuluttajahinta	  

tuotteesta	  riippue	  9-‐12	  €.	  

Lisätietoa	  ja	  tuotenäytteet:	   	   	   	   	   Painokelpoiset	  tuotekuvat:	  
	  

Minna	  Ekoluoma,	  Brand	  Manager,	  Henkel	  Beauty	  Care	   	   Anna	  Virtanen,	  Viestintätoimisto	  Manifesto	   	  
Puhelin:	  040	  581	  6064	   	   	   	   	   Puhelin:	  040	  577	  0978	  
Sähköposti:	  minna.ekoluoma@henkel.com	  	   	   	   Sähköposti:	  anna.virtanen@manifesto.fi	  
www.schwarzkopf.fi	  
www.henkel.fi	  	  	  	  
 
 
  
 
 


