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"Préférence on ollut johtava hiusvärimerkki jo yli 40 vuoden ajan 
laajan, ammattimaisen sävyvalikoimansa ansiosta. HI-SHINE ELIXIRIÄ 
SISÄLTÄVÄLLÄ PREFERENCE-HIUSVÄRILLÄ SAAT KIILTÄVÄT HIUKSET 
JA UPEAN, PITKÄKESTOISEN VÄRIN. Tänä päivänä naiset haluavat 
kokeilla erilaisia hiusvärejä ja pitää hauskaa. Siksi olemmekin lisänneet 
Préférence-valikoimaan tuotteita, jotka täyttävät kaikki mahdolliset 
tarpeet ja odotukset. Platinanvaaleista ja ombré-sävyistä raikkaisiin 
pop-pastelleihin - tässä hiusväri-innovaatiomme syksylle 2012. Nauttikaa!"
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"Tämä äärimmäisen platinanvaalea 
hiusväri vaalentaa hiuksia jopa 8 astetta 
ja sopii siksi myös tummien hiusten 
vaalentamiseen!"
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designed by
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Hiusväritaiteilijan vinkit kotivärjäykseen

"koska platinanvaaleat sävymme ovat erittäin voimakkaasti 
vaalentavia, niitä voi käyttää myös ruskeisiin hiuksiin! 

hoitoaine riittää useisiin käyttökertoihin ja sisältää 
keltaisia vivahteita vastaan toimivia kylmiä pigmenttejä."



Absoute
Platinium

Vallankumouksellista teknologiaa

Preference
Absolute
Platiniums

Platina on uusi vaalea - se on trendikäs, avant-garde 
ja näkyy kaikilla catwalkeilla. platinanvaalean kylmät 
vivahteet antavat jokaiselle tyylikokonaisuudelle 
sen pienen lisäjujun. preference esittelee nyt kolme 
uutta sävyä, yhden jokaiselle hiustyypille ja tyylille. 
vallankumouksellista!

Absolute Platinum on äärimmäinen vaalennuskokemus: 
se vaalentaa jopa 8 astetta ja jättää hiukset puhtaan värisiksi
 ja upean kiiltäviksi. Sitä voi käyttää jopa tummiin hiuksiin.

Hi-shine elixir lisätään hiusväriseokseen 
juuri ennen levitystä. Se ei sisällä 
ammoniakkia ja tekee hiusten 
värjäyksestä entistä miellyttävämpää.

Hi-shine elixiriä sisältävällä Preference-
hiusvärillä saat kiiltävän, pitkäkestoisen 
värjäystuloksen.
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Hiusväritaiteilijan vinkit kotivärjäykseen

"Tämä on täydellinen tuote luonnonvaaleille hiuksille, 
koska väripigmentit kiinnittyvät koko hiuksen pituuteen 

hellävaraisesti ja tuovat hiuksiin kaunista kiiltoa ja upeita 
vivahteita. levitä sitä runsaasti tyvestä latvoihin saadaksesi 

hiuksiisi kiiltoa, pehmeyttä ja vaaleanpunaisia vivahteita".
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Pigmenttihelmet saavat aikaan kevyen, helmiäishohtoisen vivahteen, 
joka valaisee vaaleita hiuksia ja kestää jopa 3 pesukertaa.

"Nämä raikkaat pastellinsävyt sopivat 
uskomattoman hyvin kaikille vaalennetuille 
hiuksille. Niitä voi käyttää platinanvaaleisiin 
hiuksiin saadakseen aikaan kylmän 
pastellinvivahteen tai korostuksena 
saadakseen hiuksiin sen pienen lisäjujun."



Pigmenttihelmet saavat aikaan kevyen, helmiäishohtoisen vivahteen, 
joka valaisee vaaleita hiuksia ja kestää jopa 3 pesukertaa.



2012 Couture Pastels

Preference
The Pastels

Vaaleanpunainen ja aprikoosi ovat syksyn hittivärit 
- niin muodissa kuin hiuksissakin. trendi on tullut 
suoraan catwalkeilta, joissa upeat värivivahteet ovat 
huomion keskipisteenä. preferencen pastellien myötä 
hiusväristä on tullut tärkein muotiasuste.

Pastellit ovat nyt kaikkialla: vaatteissa, meikeissä... ja hiuksissa Préférencen 
sävyjen myötä. Préférencen vaaleanpunainen ja aprikoosi on kehitetty 
erityisesti vaaleille hiuksille - ne tuovat vaaleisiin hiusväreihin raikkautta.

Täyteläinen sävyttävä hoitoaine antaa upean värin vain 15 minuutissa, 
eikä mitään tarvitse sekoittaa. Tuubi riittää kolmeen käsittelykertaan ja väri 
kestää jopa kolme pesukertaa. Koostumus sisältää helmiäispigmenttiä, joka 
antaa upeaa hohtoa. Sävyttävä hoitoaine sopii kaikille tyyleille: platinanvaaleat 
hiukset saavat kylmän pastellinsävyn, raitoihin tulee aivan uusi ulottuvuus, ja 
vaaleisiin hiuksiin tulee kevyitä pastellinvivahteita.

Antaudu kiusaukselle ja kokeile vaaleanpunaista tai aprikoosinväristä 
sävyä Préférence Les Blondissimes -valikoimasta!

Lisätietoja: 
PR- ja viestintäpäällikkö: Tarja Kuusela, puh. 09-4526 3292, 

sähköposti: tkuusela@fi.loreal.com
Kuluttajaneuvonta: puh. 075 758 000, 

sähköposti: lorealparis.neuvonta@fi.loreal.com

L´Oréal Paris Préférence Blondissimes Soft Peach Pearl - hoitava sävyte  EAN 3600522277576
L´Oréal Paris Préférence Blondissimes Soft Rose -hoitava sävyte  EAN 3600522277521
L´Oréal Paris Préférence Blondissimes Very Platinum -vaalennus  EAN 3600522271918
L´Oréal Paris Préférence Blondissimes Extreme Platinum -vaalennus EAN 3600522271963

Suosituskuluttajahinta-arviot:
Platinum-vaalennukset 12,90 €  Pastel-hoitava sävyte 10,90 €

Saatavilla lokakuusta 2012


