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Näin saat täydellisen vaaleat hiukset 

Kun hiukset vaalentaa kotona, kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Aluksi on hyvä 
tietää, mitä vaalennuksen aikana oikein tapahtuu. Noudattamalla näitä neuvoja saat hiuksistasi 
helpommin juuri haluamasi sävyiset. 

Kaikki hiukset sisältävät pigmenttiä kahdesta eri pääryhmästä ja pigmentin määrä vaikuttaa 
luonnolliseen hiusväriin. Mustat ja ruskeat pigmentit muodostavat yhden ja punaiset, oranssit ja 
keltaiset toisen ryhmän. Hiuksia vaalennettaessa pigmentit hajoavat, mustat ensin ja punaiset 
viimeiseksi. Punaiset pigmentit ovat vaikeimpia hajottaa. Jos niitä jää hiuksiin, lopputuloksena on 
keltainen tai oranssi sävy. Siksi on tärkeää valita riittävän tehokas vaalennusaine sen perusteella, 
kuinka tummat hiukset alun perin ovat ja kuinka vaaleat niistä haluaa.  

1) Tarvitset  
• Haluamasi sävyisen vaalennustuotteen. Muista olla vertaamatta itseäsi pakkauksen kuvaan, 

sillä lähtökohtasi eivät välttämättä ole samat kuin mallin ja lopputulos riippuu siitä, kuinka 
monta astetta hiuksia haluat vaalentaa. Käytä valintaperusteena sen sijaan värikarttaa, joka 
löytyy myymälästä tai pakkauksen sivulta. Koska hiusten vaalennus on voimakas prosessi, on 
tärkeää valita myös hoitava tuote. Kaikki Schwarzkopf Blonde -valikoiman tuotteet pitävät 
hiuksista huolta koko vaalennusprosessin ajan ja sisältävät markkinoiden parhaita 
hoitoaineita. 

• Kellon 
• Pyyhkeen 

 
2) Valmistelut 
• Suojaa vaatteesi ja vedä käteesi pakkauksen suojakäsineet. 
• Levitä vaalennusaine kuiviin, ei vastapestyihin hiuksiin. Muussa tapauksessa lopputulos 

voi poiketa halutusta.  
• Jos hiuksesi ovat kiharat tai takkuiset, kuivaa ne suoriksi siten, että jokaista suortuvaa 

on helppo käsitellä vaalennuksen aikana. 
 

3) Levitys 
• Noudata pakkauksen ohjeita. Sekoita ja ravista vaalennusaineseos hyvin ja aloita 

levittäminen heti. 
• Jos värjäät hiuksesi ensimmäistä kertaa, levitä vaalennusainetta kaikkialle hiuksiin. 
• Jos hiuksesi on vaalennettu jo aiemmin, levitä väriainetta ensin niiden tyveen ja anna 

sen vaikuttaa käyttöohjeen mukaan. Kampaa sitten loput vaalennusaineesta muualle 
hiuksiin ja anna sen vaikuttaa käyttöohjeen mukaisesti. 



 

 

  
 

 
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. 

4) Vaikutusaika 
• Vaalennuksen lopputulos riippuu vaikutusajasta ja hiusten luonnollisesta väristä. Noudata siksi 

aina pakkauksen käyttöohjeita.  
• Kun vaikutusajasta on kulunut noin puolet, voit tarkistaa värin kuivaamalla pienen hiusosion 

kostealla vanulla. Jos haluat lopputuloksesta vieläkin vaaleamman, levitä osioon uudelleen 
vaalennusainetta ja anna sen vaikuttaa.  
 

5) Huuhtelu 
• Kun vaalennusaine on vaikuttanut riittävän ajan, vedä suojakäsineet jälleen käteesi ja 

valuta hiuksille hieman lämmintä vettä. 
• Vaahdota ja huuhtele kunnolla, kunnes vesi on kirkasta. 

 
6) Jälkikäsittely 
• Vaalennuksen aikana hiusten pinta avautuu. Siksi on tärkeää käyttää kaikkien 

Schwarzkopf Blonde -tuotteiden mukana tulevaa hoitoainetta. Hiero hoitoaine pyyhekuiviin 
hiuksiin, kampaa ja anna vaikuttaa 2–3 minuuttia. Huuhtele.  

• Schwarzkopf Platinum Lightener -tuotteiden mukana tuleva hoitoaine sisältää paljon 
sinistä pigmenttiä, joka ehkäisee keltaisia ja oransseja sävyjä ja antaa hiuksille kylmän 
vaalean värin. Vinkki: Älä anna hoitoaineen vaikuttaa liian pitkään, jos olet jo 
saavuttanut haluamasi lopputuloksen. 

 
Lopputulos: hohtavan vaaleat, kiiltävät ja pehmeät hiukset! 
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