
	  	  	  	  

Uutuus: Eroon kaksihaaraisista! 
TRESemmé esittelee uuden Split End Repair -hiustenhoitosarjan  

 
Vastaleikatut hiukset tuntuvat terveiltä ja raikkailta sekä vaativat vähemmän muotoilua. Pian leikkaamisen jälkeen 
hiukset kohtaavat kuitenkin päivittäisiä rasitteita, jotka johtavat muun muassa hiuslatvojen haaroittumiseen. 
Hiuksista tulee takkuiset ja vaikeasta hallittavat. Vastaleikatun tunteen voi kuitenkin säilyttää hiuksissa pidempään. 
TRESemmé esittelee nyt uuden hiustenhoitosarjan nimeltä Split End Repair, jonka jälleenrakentava teknologia 
auttaa sekä ehkäisemään että korjaamaan kaksihaaraisia latvoja.  

Pohjoismainen hius on usein ohut, hauras ja herkkä ulkoisille rasituksille. Hiustenkuivainten ja suoristusrautojen kuumuus, 

kemialliset käsittelyt, aurinko ja hiusten harjaus lisäävät hiuslatvojen haaroittumista ja hiusten katkeilua. TRESemmén 
uutuus Split End Repair vaikuttaa hiuslatvojen haaroittumiseen vähentämällä tutkitusti kaksihaaraisia jopa 80 % vain 

kolmen käyttökerran jälkeen*.  

TRESemmé Split End Repair -sarjan tuotteet perustuvat Restructuring Complex -teknologialle. Teknologia muistuttaa 

rakenteeltaan ja toiminnaltaan mikrogeeliä, jonka positiiviset ja negatiiviset ionit vetävät toisiaan puoleensa. Kun tuotetta 

levitetään hiuksiin, mikrogeeli asettuu hiusten vaurioituneisiin kohtiin (kaksihaaraisiin hiuksiin). Kaksihaaraiset hiuslatvat 

sulkeutuvat positiivisten ja negatiivisten ionien vetäessä toisiaan puoleensa. Tämän tuloksena hiukset tuntuvat ja näyttävät 

vastaleikatuilta.  

TRESemmé Split End Repair -tuotteita pidetään läpimurtona kaksihaaraisten hiusten hoidossa pohjoismaisilla 

hiustuotemarkkinoilla. Split End Repair -sarja korjaa haaroittuneita hiuslatvoja, ja säännöllisessä käytössä myös ehkäisee 

niiden syntymistä.  

Uusi sarja koostuu Split End Repair shampoosta ja hoitoaineesta, Split End Repair Intense Recovery -hiusnaamiosta 
sekä Split End Repair Sealing -seerumista. Shampoota ja hoitoainetta tulee käyttää yhdessä saavuttaakseen täyden 

tehon. Hiusnaamio ja seerumi toimivat myös erikseen käytettynä.  

TRESemmé	  Split	  End	  Repair	  -‐sarja	  on	  saatavilla	  päivittäistavaraliikkeistä.	  Suositushinta	  tuotteille	  on	  7,90	  euroa.	   

Lisätietoa,	  kuvia	  ja	  tuotenäytteitä:	  	  
Henni	  Heiskanen,	  Star	  PR	  Group,	  p.	  09-‐622	  4004,	  sähköposti:	  henni.heiskanen@starprgroup.com	  

 
 
* Split End Repair shampoota käytetty yhdessä Split End Repair hoitoaineen tai muun sarjaan kuuluvan tuotteen kanssa.  

 
 

UUSI	  INNOVAATIO!	  



 
 
Tuotteet - Split End Repair 
 

Split End Repair shampoo ja hoitoaine 
Innovatiivinen, Reconstructing complex -teknologiaan perustuva tuotesarja korjaa 

haaroittuneita hiuslatvoja, ja säännöllisessä käytössä myös ehkäisee uusien 

kaksihaaraisten syntymistä. Split End Repair shampoo puhdistaa hiukset hellävaraisesti, 

hoitaa niitä sekä tekee hiuksista silkkisen sileät ja helposti käsiteltävät kuitenkaan 

latistamatta niitä. Sarja on kehitelty niin, että shampoo ja hoitoaine yhdessä käytettynä 

korjaavat jopa 80 % kaksihaaraisista latvoista vain kolmen pesukerran jälkeen.  Split End 

Repair shampoon ja hoitoaineen avulla hiuksista tulee sileät, hohtavat ja kauniin kiiltävät. 

Hinta 6,90 euroa/500ml. 

Käyttö: Shampoota levitetään märkiin hiuksiin ja hierotaan kevyesti vaahdoksi. Tuote 

huuhdotaan pois perusteellisesti. Tämän jälkeen hoitoaine levitetään hiuksiin, hiusten 

keskiosasta tyveen saakka. Hoitoaineen annetaan vaikuttaa 2-3 minuutta ja se huuhdellaan 

huolellisesti pois. Tuotteet ovat hellävaraisia ja ne sopivat päivittäiseen käyttöön.  

Split End Repair Intense Recovery Masque 
Syvähoitava, poishuuhdeltava hiusnaamio. Tuote hoitaa kuivia ja haaroittuneita hiuslatvoja 

tehokkaasti. Hiusnaamion Reconstructing complex korjaa kaksihaaraisia latvoja ja 

säännöllisessä käytössä myös ehkäisee niiden syntymistä. Split End Repair Treatment 

Masque pitää yllä hiusten terveyttä ja tasapainoa. Hinta: 6,90 euroa/300ml.   

Käyttö: Voidaan käyttää erikseen hiusnaamiona tai jälkihoitona Split End Repair shampoon 

ja hoitoaineen käytön yhteydessä. Naamio levitetään kaikkialle hiuksiin, erityisesti latvoihin. Tuotteen saa levitettyä 

tasaisesti hiuksiin harvapiikkisen kamman avulla. Tuotteen annetaan vaikuttaa 3-5 minuuttia ja tämän jälkeen se 

huuhdellaan pois. Naamiota käytetään 1-2 viikossa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.   

Split End Repair Sealing Serum 
Kevyen seerumin Reconstructing complex korjaa jopa 80 % kaksihaaraisista latvoista vain kolmen 

käyttökerran jälkeen. Seerumi antaa hiuksille täydellisen sileän lopputuloksen sekä luo niille 

kiiltoa. Seerumi kesyttää myös hiusten karheuden.  Tuotetta voi käyttää päivittäin saavuttaakseen 

pitkään säilyvän salonkiraikkaan tunteen. Hinta: 6,90 euroa/30ml.  

Käyttö: Tuotetta pumpataan kämmenelle yksi annos. Tämän jälkeen seerumia levitetään 

sormenpäillä kosteisiin hiuksiin, hiusten keskivaiheilta latvoihin saakka. Latvat voi myös kuivata 

ennen levitystä vahvistaakseen hiusten sileyttä.  

	  


