
Hybridihiusväri – Suomalainen kosmetiikkainnovaatio leviää maailmalla

Suomalaista sensitiivistä hiuskosmetiikkaa Ylöjärvellä valmistava Sim Finland on tehnyt läpimurron tuotekehityksessä ja on onnistunut kehittämään
täysin uudenlaisen hiusvärin, jollaista markkinoilla ei ole vielä koskaan nähty eikä koettu. SensiDO Trillion Tones by Rebecca Taylor on kampaamoissa
käytettävä hajusteeton hybridihiusväri, joka ei ole suoraväri, ei kestoväri eikä kevytväri, vaan kaikkia niitä. SensiDO Trillion Tones on
suoraväripigmentteihin perustuva PPD-vapaa hapettuva hiusväri, jota voidaan käyttää myös kestovärin tavoin. Sen avulla onnistuvat kaikki
värjäykset luonnollisesta ruskeista pasteilleihin ja raikkaisiin unicorn sävyihin, kuin myös harmaan värjäykset sekä hiussävyjen taitot.

SensiDO Trillion Tones by Rebecca Taylor -hybridiväri antaa jokaiselle kampaajalle ympäri maailman mahdollisuuden rikkoa perinteisiä raja-aitoja
turvallisesti, sillä PPD -vapaa väri mahdollistaa myös alle 16-vuotiaiden hiusten värjäyksen kampaamoissa, eikä aina vaadi hiusten kuntoa rasittavaa
esivaalennusta kirkkaiden lopputulosten saavuttamiseksi. Hybridivärin tuotekehityksen takaa löytyy amerikkalainen hiustaiteilija Rebecca Taylor,
jonka mukaan myös tuotesarja on nimetty. Rebecca Taylor haastaa kampaajat kautta maailman toteuttamaan itseään ja luomaan mitä upeimpia
värjäyksiä. Hybridiväri innostaa myös kampaamoasiakkaita hakemaan inspiraatiota ympäröivästä maailmasta, josta löytyy upeita sävyjä ja
vivahteita, joita nyt on mahdollisuus saada omiin hiuksiin. Kampaamoissa käytettävä ammattilaisvärisarja sisältää viisi perusväriä, viisi pastelliväriä
sekä valkoisen, joita yhdistelemällä kampaaja saa luotua triljoonia värejä ja sävyjä käsitellyille, käsittelemättömille ja jopa harmaille hiuksille.

 

Instagramin kansainvälisesti suosituimmat hiustaiteilijat toteuttivat huikeat hybridihiusvärikuvaukset Suomessa

Maailman tunnetuimmat hiustaiteilijat vierailivat Suomessa huhtikuussa ja tutustuivat huikeaan tuoteinnovaatioon. Instagramista tunnetut
hiustaiteilijat tekivät Trillion Tones Collab -yhteistyön yhdessä maailman seuratuimpiin hiustaiteilijoihin kuuluvan Rebecca Taylorin kanssa. Huikeat
trendikuvaukset tehtiin Nokialla upeassa Tehdas 108 -miljöössä. Sosiaalinen media on luonut kansainvälisen kulttuurin, jossa myös hiustaiteilijat ovat
nousseet julkisuuden henkilöiksi huimilla Instagram -seuraajamäärillään.

 

Rebecca Taylor | @rebeccataylorhair Los Angeles, California, USA
Snezhana Vinnichenko | @__SNEGGA__ St. Petersburg, Russia
Kelsey Deuel | @kelseydeuelhair Los Angeles, California, USA
Jay Rua | @jayrua_glam Las Vegas, Nevada, USA
Jaymz Marsters | @jaymz.marsters Norfolk, England
Paul Callaghan | @paulcallaghanhair Glasgow, Skotland
Caitlin Ford | @caitlinfordhair Saint Louis, Missouri, USA
Lena Toyer | @hairbytoyer Stockholm, Sweden
Ambrosia Carey | @ambrosiacarey Portland, Oregon, USA
Jordan Yanatos | @pinupjordan Scotia, New York, USA
Caitlin Tyczka | @caitlintyczka Saint Louis, Missouri, USA
Kristina Cheeseman | @kristinacheeseman Saint Louis, Missouri, USA
Crystal Casey | @cryistalchaos Virginia Beach, Virginia, USA
Piatu Puhakka | @piatupop Helsinki, Finland
Annelie Lövgren | @hair_stylista Stockholm, Sweden
Jenny Strebe | @theconfessionsofahairstylist Scottsdale, Arizona, USA
Stevie Vincent | @ stevievincentstudios Perth, Australia
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Sim Sensitive - Suomalaista laatua ja osaamista

Sim Finland Oy on toiminut kotimaisen, puhtaan ja hajusteettoman hiuskosmetiikan kehittäjänä ja valmistajana jo yli 20 vuoden ajan. Sim Sensitive -tuotteet
valmistetaan omassa, 5000 neliön suuruisessa tuotantolaitoksessa Ylöjärvellä. Pitkä kokemus tuotteiden valmistamisesta ja korkea laatu ovat vakiinnuttaneet
Sim Sensitive -tuotteiden aseman markkinoilla ja kansainvälinen vientitoiminta muodostaa yrityksen liikevaihdosta yhä kasvavan osan.
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