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Uusi, kansainvälisen huippumallin kehittämä ylellinen hiustenhoitosarja lanseerataan Suomessa

  

Schwarzkopf ja Claudia Schiffer ainutlaatuiseen yhteistyöhön 
 

Henkelin hiustenhoitobrändi Schwarzkopf tuo markkinoille kaksi uutta hiustuotesarjaa, joita 

on ollut alusta alkaen kehittämässä huippumalli ja kauneusikoni Claudia Schiffer. Suomi on 

yksi ensimmäisistä maista, jossa uudet Essence ULTÎME ja Blonde ULTÎME -sarjat 

lanseerataan. Yhteistyö on ensimmäinen laatuaan hiusalalla, sillä julkisuuden henkilöiden 

kehittämiä hiustenhoitotuotteita ei ole koskaan tuotu tarjolle siten, että ne olisivat heti 

laajasti saatavilla tavallisille kuluttajille. 

 

Kuuluisia näyttelijöitä, urheilijoita ja muotimaailman ikoneita nähdään usein erilaisten tuotemerkkien 

kasvoina ja puhemiehinä, mutta Schwarzkopf on ottanut askeleen pidemmälle ja kehittänyt 

tuotesarjan alusta alkaen yhteistyössä huippumalli Claudia Schifferin kanssa. Yhteistyön laajuus on 

iso edistysaskel kauneusalalla, jossa tuotemerkin mainoskasvona toimiminen on perinteisesti 

tarkoittanut jotakin aivan muuta. Claudia Schiffer on ollut tiiviisti mukana Schwarzkopfin uuden 

premium-hiustuotesarjan kehittämisessä ja lanseerauksessa alusta alkaen. Kaikkien tuntema 

huippumalli on osallistunut kehitystyöhön koko tuotantoketjun ajan − tuotteiden aineisosien ja 

ominaisuuksien, hiusvärien sävyjen sekä tuoksujen valinnoista aina pakkausten ja 

markkinointimateriaalien visuaalisen ilmeen suunnitteluun. 

 

−Tämä lanseeraus on suurinta, mitä kauneusalalla on tapahtunut vuosiin. Claudia Schifferin 25 

vuoden kokemus mallimaailmasta yhdistettynä Schwarzkopfin pitkään hiustenhoitoalan historiaan ja 

suosittuihin tuotteisiin on synnyttänyt ainutlaatuisen yhteistyön, jota ei ole koskaan aikaisemmin 

nähty kauneusmarkkinoilla, kertoo Tarik Belqaid, Henkelin pohjoismaista vastaava 

viestintäpäällikkö. 

 

Claudia Shifferin kaltainen kauneuden ammattilainen tietää, millaiselle rasitukselle hiukset voivat 

pahimmillaan altistua. Schwarzkopf yhdistääkin nyt hiustenhoitotuotteiden asiantuntemuksensa 

sisäpiirin tietoon yhdeltä maailman tunnetuimmista ja menestyksekkäimmistä huippumalleista.  

 

- Olen hyvin kiitollinen siitä, että sain tarjota kaiken kokemukseni ja tietoni Essence ULTÎME  ja 

Blonde ULTÎME -tuotesarjojen kehittämiseen. Tämä oli minulle ainutlaatuinen kokemus ja toivon, 

että kaikki pitävät tuotteista yhtä paljon kuin minä itse, sanoo Claudia Schiffer. 

 

Lisätietoa Claudia Schifferistä 

Vuonna 1970 syntynyt Claudia Schiffer on saksalainen huippumalli, jonka nimi tuli tutuksi ympäri 

maailmaa hänen tehtyä debyyttinsä muotimaailmassa 90-luvun alussa. Claudia Schiffer on nähty yli 

1000 lehden kannessa maailmanlaajuisesti.   

 

 

 



  

 

Schwarzkopf on yksi Henkelin tuotemerkeistä. Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella 

toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin 

markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, 

parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron 

voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 

2012. 

 

 
 

Lisätietoa Essence ULTÎME ja Blonde ULTÎME -tuotesarjoista 

Essence ULTÎME on hiustenhoitosarja kauniille, terveille ja kiiltäville hiuksille. Sarja koostuu 14 

tuotteesta, kuten shampoista, hoitoaineista ja erikoishoidoista, jotka tarjoavat ratkaisun 

kaikenlaisten hiusten tarpeisiin. Schwarzkopf lanseeraa Essence ULTÎME  -tuotesarjan lisäksi myös  

Blonde ULTÎME -hiusvärisarjan, joka sisältää Claudia Schifferin oman hiussävyn sekä valikoiman 

muita trendikkäitä vaaleita sävyjä. Schwarzkopfin Essence ULTÎME ja Blonde ULTÎME ovat 

saatavana Suomessa päivittäistavarakaupoista huhtikuusta 2014. 
 
 
 
Lisätietoa ja tuotenäytteet: Painokelpoiset kuvat: 

Minna Ekoluoma, Brand Manager, Henkel Beauty Care Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto  
Puhelin: 040 581 6064 Puhelin: 040 577 0978    
Sähköposti: minna.ekoluoma@henkel.com  Sähköposti: anna.virtanen@manifesto.fi 
www.schwarzkopf.fi 
www.henkel.fi    
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