
Teddy Charles

– tuuheiden hiusten asiantuntija

Teddy Charles on yksi maailman 

tunnetuimmista hiusmuotoilijoista, ja 

hänellä on pitkä kokemus hiusten-

hoidosta. Teddyn erityinen huippu-

osaamisalue on saada hiukset näyt-

tämään ja tuntumaan tuuheammilta. 

Hän onkin ehdoton valinta monille 

tuuheutta kaipaaville Hollywood-

tähdille.

Maailman parhaimpien muotiva-

lokuvaajien kanssa yhteistyötä te-

kevä Teddy Charles on suunnitellut 

Sunsilkin Co-Creations -tuoteper-

heeseen hiuksia tuuheuttavan tuo-

tesarjan Thickening Volume.

“Runsaat  hiukset  saavat  jokaisen näyttämään paremmalta. Sunsilk-yhteistyön myötä minulle on vihdoin 

tarjoutunut  mahdollisuus olla mukana tuotekehityksessä, jonka tuloksena kaunis tuuhea tukka on helposti 

saavutettavissa.”

Teddy Charles, Sunsilk Co-Creations Thickening Volume -asiantuntija



Taustatietoa Teddy Charlesista ja Sunsilk-yhteistyöstä

TEDDYN ERIKOISTUMISALUE: HIUSTEN TUUHEUS

TOIMIPAIKKA: PARIISI, RANSKA

CO-CREATIONS -TUOTESARJA: Sunsilk Thickening Volume 
KUULUISIA ASIAKKAITA: Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Hayden Panettiere 
ja Ellen Page 
TAUSTA: Teddy aloitti hiusmuotoilun teini-iässä ja avusti jo kaksikymppisenä 
alan suuria nimiä (Julien d'Ys ja Orlando Pita). Huikean uran luonut Teddy on 
tullut tunnetuksi yhteistyöstään maailmankuulujen valokuvaajien, kuten Mario 
Testinon ja Patrick Demarchelierin kanssa.
MATKALLA HUIPULLE: Teddyn ammattitaitoon luottavat muodin suuret nimet – 
Luca Luca, Marchesa, Rag & Bone, Badgley Mischka, Sari Gueron ja Yigal 
Azrouel. 
MIKSI TEDDY & SUNSILK: Teddy on kiistämätön edelläkävijä tuuheiden hiusten 
luomisessa.  
TUOTELUPAUS: Tekee hiuksista merkittävästi tuuheammat ja joustavammat. 
FILOSOFIA: Mahdollistaa naisille ympäri maailman tuuheat ja runsaat hiukset.  

Huippumallin tuuhea leijonanharja Teddyn vinkeillä:

1. Päältä tupeerattu puoliponinhäntä on elegantti ja helpompi toteuttaa kuin uskoisi. Tupeeraa 

kammalla päälaen hiukset puolesta välistä juurta kohti ja suihkuta hiuskiinnettä. Viimeistele kampaus 

silottamalla päällimmäinen kerros. Kiinnitä lopuksi pinnillä. 

2. Föönaa hiukset pää alaspäin niin, että hiustyvi kuivuu suoraan ylöspäin irti hiuspohjasta. 

3. Filmitähden hiustyyli syntyy erottelemalla etummaiset hiussuortuvat otsalle laskeutuvaksi kiehkuraksi 

ja kiinnittämällä loput hiukset löyhäksi poninhännäksi. 

4. Käytä hoitoainetta ainoastaan hiusten latvoihin – ei juuriin. 

5. Kiire? Pidä päätä hetki alaspäin ja hiero päänahkaa sormenpäillä saadaksesi hiusten juuriin eloa. 

Viimeistele hiuskiinteellä. 

6. Jos hiuksesi ovat hennot, voit luoda tuuhean vaikutelman nostamalla hiukset pinneillä ylös 

linnunpesää muistuttavaksi nutturaksi.


