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Uusi XZ Volume -muotoilusarja:  
Tuuheutta ja kestävää muotoilua suomalaisille hiuksille 
 

Suomalaisille tyypilliset hennot hiukset ovat kovalla koetuksella erityisesti talvella. Uudet XZ Volume  
-muotoilutuotteet ovat kehitetty helpottamaan erityisesti suomalaisten hiusten muotoilua haastavissa 
olosuhteissa. Hiuksia tuuheuttavaan muotoilusarjaan kuuluvat tavallinen ja aerosoliton hiuskiinne, 
muotovaahto, muotoilusuihke, lämpöseerumi sekä kuituvaha. 
 
XZ:n muotoilutuotteet ovat saaneet rinnalleen uuden, hiuksia tuuheuttavan XZ Volume -muotoilutuotesarjan. Uusi 
sarja on kehitetty helpottamaan suomalaisen hennon hiuslaadun muotoilua haastavissa ilmasto-olosuhteissa. 
 
Hiusten muotoilu aloitetaan kestävän kampauspohjan luomisesta. Kosteisiin hiuksiin levitettävä XZ Volume 
Muotoiluvaahto luo tuuheutta ja rakennetta hiuksille, ilman hiuksia latistavaa vaikutusta. Muotoiluvaahtoa 
kevyempi vaihtoehto on XZ Volume Muotoilusuihke, joka kiinnittää hiukset, sekä antaa niille ilmavuutta ja kiiltoa. 
Suihketta voidaan käyttää niin kosteiden kuin kuivien hiusten muotoiluun. XZ Volume Kuituvaha puolestaan 
helpottaa lyhyiden hiusten muotoilua antamalla niille joustavaa pitoa. 
 
Säännöllinen lämpökäsittely, kuten hiusten suoristaminen suoristusraudalla, voi vahingoittaa hiuksia. XZ Volume  
-sarjan lämpöseerumi suojaa hiusta voimakkaalta lämpökäsittelyltä sekä helpottaa hiusten muotoilua. 
Lämpöseerumi levitetään pyyhekuiviin hiuksiin ennen lämpökäsittelyä. 
 
Hiusten muotoilu viimeistellään muotoilusarjan hiuskiinteillä. XZ Volume Hiuskiinne ja XZ Volume Aerosoliton 
Hiuskiinne antavat hiuksille voimakasta pitoa, ilman että hiukset jäävät tahmeiksi.  
 
XZ Volume -muotoilusarjan tuotteet ovat saatavilla tavarataloista ja marketeista lokakuussa 2012. 
 
Tuotteet 
XZ Volume Hiuskiinne 250ml, 4,90 €  
XZ Volume Hiuskiinne 400ml, 5,30 € 
XZ Volume Aerosoliton hiuskiinne 150ml, 5,70€  
XZ Volume Muotovaahto 150ml, 4,20 € 
XZ Volume Muotoilusuihke 150ml, 4,60 € 
XZ Volume Lämpöseerumi 150ml, 5,70 € 
XZ Volume Kuituvaha 100ml, 5,70 € 
 
Lisätietoja 
Mona Berg, viestintä 
puh. 0207 91 4522, mona.berg@berner.fi 
 
Antti Saine, tuoteryhmäpäällikkö  
puh. 0207 91 4605, antti.saine@berner.fi 
 
Tuotekuvat 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=5635-edkfmgfmhf&l=FI 
 
Kuluttajatiedustelut 
Berner Oy, puh. 0207 91 00 

 
Suomalainen XZ on hoitanut hiuksia asiantuntemuksella jo yli 50 vuoden ajan. XZ-tuotteet perustuvat pitkäjänteiseen tuotekehitykseen, 
jota tehdään suomalaisten hiusten ehdoilla. Suurin kotimainen hiustenhoitosarja sisältää yli 30 erilaista shampoota, hiushoitoa, 
tehohoitoa, öljyhoitoa ja muotoilutuotetta koko perheen tarpeisiin. Kaikki XZ-hiustenhoitotuotteet ovat silikonittomia. www.xz.fi 

 
 
Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä 
ovat Herbina, Mariderm, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavaa kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa 
Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, Rimmel, 
Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn -
lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi 
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