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ESSENTIAL LOOKS syksy / talvi 2015-2016 Schwarzkopf Professional                       
     

ESSENTIAL LOOKS – The Age of Beauty Collection 
 
Essential Looks on keskeinen osa Schwarzkopf Professional kokonaisuutta. 
Haluamme antaa eväitä luovuuteen, omien taitojen kehittämiseen ja menestykseen. 
Luomme tyylejä, jotka inspiroivat stylistejä ja antavat uusia ideoita, tekniikoita sekä 
yksilöllisiä tuotteita, kaikkien asiakkaiden tarpeisiin. Muodin pääkaupungeista ympäri 
maailmaa on kerätty tämän sesongin Essential Looks  -trendit, joista on yhdistetty 
kolme muotilinjaa. Niiden pohjalta on luotu sarja erilaisia, asiakkaille toteutettavia, 
hiustyylejä. 
 
Tällä kertaa esittelemme kauden kolmessa eri trendisuuntauksessa eri-ikäisiä aikuisia naisia. 
Aikuiset asiakkaat haluavat entistä enemmän olla yksilöllisiä ja trendikkäitä. Niinpä tämäkin 
Essential Looks – The Age Of Beauty Collection tarkastelee tämän hetken kuumimpia 
trendejä. Naiset pitävät ulkonäöstään huolta iästä huolimatta. He ikääntyvät viehättävästi – 
heillä ei ole tarvetta näyttää nuorelta tai taistella epätoivoisesti ikääntymistä vastaan 
tunteakseen olonsa hyväksi. Ja ennen kaikkea, heillä on hyvä olo. Jokainen trendi näyttää, 
että muotia voi käyttää yksilöllisesti missä iässä tahansa. 
 
 
SILVER GLORY – ajattomat klassikot 
 
Trendissä loistaa sävy musta. Pikkumusta ja kauden uutuus housupuku ovat aina tyylikkäitä 
ja ajattomia. Organzan ja pitsin kaltaiset materiaalit olivat laajasti esillä muotilavoilla, kapeilla 
silueteilla, tyylikkäillä yksityiskohdilla ja huolellisesti työstettynä. 
 
Hiustrendi antaa modernin kuvan ajattomista klassikoista, kuten poikatukka, polkkatukka, 
muodikas otsakiehkura ja pidemmät hiukset. Kaikille malleillemme käytetyt muotoilutuotteet 
korostavat upeita leikkauksia ja tuovat hiusten parhaat puolet esiin. Tähän trendiin käytettiin 
Igora Royal Absolutes Silverwhite -värien kirkastavia sävyjä, jotka on suunniteltu luonnollisen 
hiusvärin korostamista varten. Luonnollisesta väriyhdistelmästä riippumatta harmaissa 
hiuksissa saavutetaan huomiota herättäviä, raikkaita ja kauniita värjäystuloksia. 
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LAYERED CHIC - rohkea mutta helppo  
 
Muotiin kuuluu upeita puseroiden ja viittojen yhdistelmiä sekä paksuja neuleita, jotka on 
valmistettu ylellisistä materiaaleista kuten kashmir. Kerrospukeutuminen ja muunneltavuus 
ovat tämän trendin avaintekijöitä. 
 
Tässä hiustrendissä yksinkertaiset muodot on kerrostettu kevyen rakenteellisesti sekä 
lyhemmille että pidemmille leikkausmalleille. Hiukset voivat olla rennon ja huolettoman 
näköiset tai sileäksi föönattuina ja kiiltävinä myös ylelliset ja edustavat. Igora Royal 
Absolutes -sävyjä on käytetty sekä täyteläisempinä että kevyempinä väriyhdelminä, jotka 
luovat harmonisen ja peittävän tuloksen. Kevyempien värisävyjen käyttäminen etuhiuksissa 
kehystää kasvoja luonnollisen tyylikkäästi. 
 
 
 
HERITAGE BLEND - viettelevän perinteellinen 
 
Ruudut ja shakkikuviot yhdistettynä yksityiskohtaiseen viimeistelyyn ja mittatilaustyöhön. 
Asuja, jotka ovat heti klassikkoja ajattomuudellaan, ja jotka on suunniteltu jokaisen naisen 
lempivaatteeksi ollen samalla muodikasta ja asenteellista. 
 
Huolettoman villit modernit leikkaukset ovat tämän hiustrendin avain. Viimeistelyssä on 
käytetty muotoilutuotteita, jotka eivät kuormita hiuksia liikaa, mutta jotka auttavat luomaan 
tuuheutta ja rakennetta kampausten säilyttämiseen ja uudelleen luomiseen. Suuri tulos 
pienin ponnistuksin. Samoin kuin hiusten väri myös ihon sävy muuttuu iän myötä, joten tätä 
trendiä varten valittiin värit sen mukaisesti. Igora Royal Absolutes Age Blend -sävyjä 
käytettiin yhdessä luonnollisen hiusten värin kanssa, jotta saavutettiin luonnollisen näköinen 
tulos, joka sopii sekä hiuksiin että ihoon. 
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