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Pantene tuo pelastuksen huonoihin hiuspäiviin 

 

Yli puolet naisista kärsii huonosta hiuspäivästä 

vähintään muutaman kerran viikossa 
 
Yougovin ja Pantenen teettämän kyselytutkimuksen mukaan 59 % naisista kärsii usein huonosta 

hiuspäivästä. Naiset kärsivät huonosta hiuspäivästä useita kertoja viikossa, pääsääntöisesti hiusten 

rasvaisuuden vuoksi. Huonojen hiuspäivien takana on myös muita syitä, kuten esimerkiksi hiusten 

huonokuntoisuutta tai hallitsemattomuutta.  

 

Pantene on julkaissut neljä hiustutorialvideota, jotka on toteutettu yhdessä kansainvälisesti tunnetun stylistin 

Dejan Cekanovicin kanssa. Tutorialit sisältävät nopeita stailausvinkkejä ja ohjeita hiusten hyvinvoinnin 

ylläpitämiseen pureutumalla samalla yleisimpiin huonojen hiuspäivien aiheuttajiin:  

 

Rasvaiset hiukset: http://youtu.be/1sA1fHg50bo 

Hennot ja kurittomat hiukset: http://youtu.be/v9VKqVHnkbM 

Vahingoittuneet hiukset: http://youtu.be/ryZZGRZrXEQ 

Pörröiset ja hallitsemattomat hiukset: http://youtu.be/FJRExOiM9cw 

 

Dejanin 10 vinkkiä huonojen hiuspäivien varalle: 

1) Panosta sinulle sopivaan shampooseen ja hoitoaineeseen. Jos sinulla on esimerkiksi ohuet hiukset, käytä 

ohuille hiuksille sopivia tuotteita. Pidä aina huoli siitä, että hiuksesi ovat puhtaat. Puhtaat hiukset 

näyttävät aina raikkailta ja niitä on helpompi muotoilla. 

2) Käytä Pantenen hiusöljyjä taltuttamaan hiusten sähköisyys ja kaksihaaraiset hiukset. Hiusöljyt antavat 

täydellisen suojan ja tekevät hiuksista ravitut ja kiiltävät. 

3) Sotkuinen nuttura on nopeasti valmistuva trendikäs kampaus, joka on myös helppo tehdä. Se saa ilmeen 

huolitelluksi ja klassiseksi jopa huonoimpana hiuspäivänä. 

4) Kuivashampoo on huonojen hiuspäivien ihmetuote. Kanna sitä aina mukana antaaksesi hiuksillesi 

nopean elvytyksen. Kuivashampoo on kuin yhdistelmä tyvikohotusta ja hiusten pesua. 

5) Käytä aina lämpösuojaa ennen kuin muotoilet hiuksiasi. Suojattu hius pysyy pidempään terveenä ja se 

on helpompi muotoilla. 

6) Jos hiuksesi ovat vaurioituneet, käytä niihin Pantenen hiuksiin jätettävää hoitoainetta BB crème youth 

protectia. Se ravitsee ja hoitaa hiuksiasi päivän aikana ja tekee niistä terveemmän näköiset.  

7) Tee hiuksillesi tehohoitoja viikoittain pitääksesi ne raikkaina ja terveinä. On tärkeää, että hoitoaine on 

omalle hiustyypille sopiva.  

8) Pidä hiuspinnejä aina mukanasi. Niiden avulla voit raikastaa hiusten ilmettä helposti missä tahansa. 

9) Käytä kiharrusrautaa luodaksesi volyymiä ohueen tukkaan. Muista kuitenkin suojata hiukset ensin 

lämpösuojalla.  

10) Jos hiuksesi eivät taivu tahtoosi, koska ne ovat huonokuntoiset tai väärän malliset, pyydä kampaajaa 

leikkaamaan ne malliin, joka sopii sinulle ja hiuksillesi.  
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Tutkimus ja sen päätulokset: 
 
Kyselytutkimuksen toteutti Yougov ja siihen osallistui 1500 naista Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta kesäkuun 

2014 alussa.  

 

Kuinka usein kärsit huonoista hiuspäivistä? 

Joka päivä 6 % 

Useita kertoja viikossa 23 % 

Muutaman kerran viikossa 30 % 

 

Huonojen hiuspäivieni pääsääntöinen syy on: 

1) Rasvaiset tai likaiset hiukset 41 % 

2) Hallitsemattomat hiukset (kiharat tms.) 35 % 

3) Ohuet tai sähköiset hiukset 27 % 

4) Vaurioituneet hiukset 26 % 

 

 

Tuoteuutisia 

Pantene lanseeraa huonojen hiuspäivien ihmetuotteen: kuivashampoon. Pantenen ensimmäisessä 

kuivashampoossa on edistyksellinen koostumus, jonka ansiosta se ei jätä jäämiä hiuksiin. Se raikastaa hiuksia 

painamatta niitä alas.   

Valikoimaan kuuluu kolme erilaista tuotetta: 

 

Instant Refresh: Puhtaat ja elvytetyt hiukset helposti. Kevyt ja edistyksellinen Pantene Pro-V koostumus imee 

öljyisyyttä puhdistaen hiukset välittömästi ilman pesua. 

 

Volume booster: Lisää hiuksiisi volyymia helposti. Edistyksellinen Pantene Pro-V koostumus tekee hiuksista 

runsaammat ja antaa välittömästi tunteen raikkaista ja tuuheista hiuksista ilman pesua. 

 

Colour saviour: Säästä hiusväriäsi ja aikaasi. Edistyksellinen Pantene Pro-V koostumus tekee hiuksistasi 

välittömästi raikkaat ilman, että menetät hiusvärisi intensiivisyyttä.  

 

 

Lisätietoja tutkimuksesta, tutorialvideoista ja tuotteista: 

 

Oona Kasslin 

Miltton  

oona.kasslin@miltton.fi 

+358 40 590 7276 
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