
 
 

 
Vidal Sassoon Pro Series  

– kauneus kaikkien saataville 
 
Aikansa ylistetyimmän hiusmuotoilijan, Vidal Sassoonin perintö jatkaa voittokulkuaan uuden Vidal Sassoon 
Pro Series -tuoteperheen muodossa. Sarja on kokoelma kampaamolaadun inspiroimia 
hiustenhoitotuotteita, jotka ovat edullisen hintansa vuoksi kaikkien saatavilla. 
 

”Jos sinä et näytä hyvältä, me emme näytä hyvältä” 
Vidal Sassoon 

 

Kauneuskäsityksen mullistanut hiustaiteilija 
 
Vidal Sassoon muistetaan ensimmäisenä kampaamonerona. Hänen visionsa 
hiustenlaitosta loi pohjan tänä päivänä käytetyille leikkaustekniikoille. Sassoon 
halusi yksinkertaistaa vallitsevaa 60-luvun ylenpalttisen runsasta hiustyyliä 
kehittämällä geometrisen ja minimalistisen leikkaustyylin. Arkisesta 
hiustenleikkauksesta tuli taiteellista muotoilua.  
 
Sassoonille oli tärkeää, että hänen luomuksensa kuivuivat helposti malliinsa. 
Esimerkiksi hänen tunnettu polkkakampauksensa oli luotu helppoon 
hiusmuotoiluun kotona. Näin Sassoon vapautti naiset kampaamojen tuoleista 
muuttaen alaa pysyvästi. 
 
Sassoon oli ensimmäinen hiusalan ammattilainen, joka avasi kansainvälisen kampaamoketjun ja loi 
menestyksekkään, omaa nimeään kantavan tuotesarjan. Hänen perintönsä elää yhä VS Academy -
koulutuskeskusten kautta. Keskusten tarkoituksena on kasvattaa nuorista kampaajakyvyistä 
tähtimuotoilijoita. Uusi Vidal Sassoon Pro Series -sarja pysyy uskollisena Sassoonin filosofialle taaten 
korkean laadun ja helposti saavutettavan hiustenhoidon. 
 
 

”Jos sinulla on jotain kansainvälisen levityksen arvoista, älä hyvä Luoja pidä sitä itselläsi.  
Silloin se kuolee mukanasi.” 

Vidal Sassoon 
 

Tarina jatkuu 
 
Vidal Sassoon Pro Series -tuotesarja on suunniteltu taustallaan Vidal Sassoon -ammattilaisten 
asiantuntemuksella ja taustalla on Vidalin ajatus kaikkien saatavilla olevasta kauneudesta. Uusi tuotesarja 
tuo markkinoille kampaamolaadusta inspiraationsa saaneet hiustenhoitotuotteet. 
 
Tuotesarja on suunniteltu ratkaisuksi kaikkiin hiuksiin liittyviin ongelmiin. Sarjaan kuuluu kuudelle erilaiselle 
hiustyypille tarkoitetut shampoot, hoitoaineet, tehohoidot ja muotoilutuotteet. Jokainen tuote on osa 
suurempaa kokonaisuutta täydellisen lopputuloksen saamiseksi. Oli pulma sitten tuuheuden, kiillon tai 
kosteuden puute taikka kuivat, pörröiset ja kärsineet hiukset, Vidal Sassoon Pro Series tarjoaa ratkaisun. 
 



 
 

 Shampoon ja hoitoaineen lisäksi Volume-tuotesarja sisältää tehokkaita ja kevyitä 
muotoilutuotteita, kuten Air Mousse -muotovaahdon, joka taikoo hiukset tuuheiksi, kevyiksi ja 
täyteen elämää ja luonnollista liikkuvuutta. 

 Color-sarja koostuu väriä suojaavista ainesosista, jotka maksimoivat hiusten kiillon. Sarjaan kuuluu 
lisäksi hiuksiin jätettävä tehohoito, joka estää hiusväriä haalistumasta. 

 Repair-sarja sisältää kaksi ravitsevaa tehohoitoa. Toinen huuhdellaan pois pesun yhteydessä ja 
toinen toimii hiuksiin jätettävänä hoitona. Tuotesarja sisältää aineosia, jotka hellivät kärsinyttä 
hiusta ja vähentävät huomattavasti muotoilusta aiheutuvaa katkeilua. 

 Shine-tuotesarja on kehitetty korostamaan hiusten luonnollista kiiltoa. Sarjaan kuuluu 
lämpökäsittelyiltä suojaava tehohoito, joka takaa silkkisen ja kiiltävän lopputuloksen. 

 Moisture-sarja sisältää intensiivisen tehohoidon, joka yhdistettäessä shampoon ja hoitoaineen 
säännölliseen käyttöön palauttaa hiusten luonnollisen kosteuden ja luo hiuksiin suojaavan kalvon 
kosteustasapainon säilyttämiseksi. 

 Pörröisyyttä vastaan taisteleva Frizz-Control-tuotesarja pehmentää hiuksen pinnan ja suojelee sitä 
ilman kosteudelta. Sarjaan kuuluu hiuksiin jätettävä tehohoito sekä pörröisyyden taltuttava 
muotovaahto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


