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Schwarzkopf Gliss -asiantuntija jakaa vinkkinsä 

Hiusöljyt – syksyn ja talven pelastajat 

Mikään yksittäinen tuote ei suojaa hiuksia syksyn ja talven rasituksilta kuten hiusöljyt. 

Schwarzkopf Gliss toi hiusöljyt ensimmäisenä laajasti markkinoille, ja nykyisin Gliss 

tarjoaa kattavan valikoiman öljyjä kaikille hiustyypeille. Hiustenhoidon Schwarzkopf 

Gliss -asiantuntija Minna Ekoluoma jakaa hiusöljyihin ja niiden käyttöön liittyvät 

vinkkinsä. 

 

Syksyllä ja talvella hiukset ovat usein huonokuntoiset, kurittomat ja takkuiset. Useimmat 

ongelmat johtuvat kuivasta ilmasta sekä sisätiloissa että ulkona. Hiusöljy palauttaa 

kosteustasapainon ja antaa hiuksille hoitoa, joka ehkäisee ongelmia. Gliss-hiusöljyt on 

pakattu käteviin pakkauksiin, jotka kulkevat helposti mukana käsilaukussa. Niillä hiukset on 

helppo suojata syksyn ja talven kylmyydeltä aina tarvittaessa. 

Mitä hiusöljy itse asiassa on? 
Argan-, marula-, avokado-, macadamiapähkinä- ja muut öljyt tunnetaan hoitavista 

ominaisuuksistaan. Esimerkiksi arganöljyä, jota saadaan arganpuun pähkinöistä, on käytetty 

ammoisista ajoista lähtien Marokossa berberinaisten ja paimentolaisten keskuudessa. Öljyt 

rantautuivat kauneudenhoidon maailmaan hiusöljyjen ainesosina muutama vuosi sitten, ja 

vuodesta 2012 lähtien tuotteita on myyty yleisesti päivittäistavarakaupoissa. Schwarzkopf oli 

trendissä ensimmäisenä mukana Gliss Daily Oil Elixir -öljyn lanseerauksellaan. Hiusöljyt 

tekevät ihmeitä elottomille hiuksille. Ne suojaavat lämmöltä, korjaavat, ehkäisevät 

pörröisyyttä ja sähköisyyttä ja antavat hiuksille kiiltoa.  

Miten hiusöljyä käytetään? 
Öljy toimii parhaiten kuiviin hiuksiin jätettävänä hoitona. Käytä vain 2–3 tippaa. Kihariin 

hiuksiin öljyä voi käyttää runsaammin. Levitä öljy varovasti kauttaaltaan kihariin hiuksiin. Jos 

hiukset ovat suorat, öljy annostellaan kämmenille ja sivellään varovasti hiusten ulkopinnalle 

sekä latvoihin ja tyvi jätetään käsittelemättä. Öljyn voi myös levittää kaikkialle joko kuiviin tai 

märkiin hiuksiin tavallisena tehohoitona. Paras lopputulos syntyy, kun kiedot lämpimän 

pyyhkeen pään ympärille ja annat öljyn vaikuttaa noin 20 minuuttia. Huuhtele öljy pois 

hieromalla ensin vähän shampoota öljyttyihin kuiviin hiuksiin. Pese hiukset sen jälkeen 

tavalliseen tapaan shampoolla ja vedellä yhdesti tai kahdesti. 



  

 

 
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 2013 
16 400 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 500 miljoonan euron voitosta. 
Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 430 
työntekijää liikevaihdon oltua 213 miljoonaa euroa vuonna 2013. 

 
 

Tekevätkö öljyt hiuksista rasvaiset, raskaat ja roikkuvat? 
Öljyjen valmistuksessa käytettävä tekniikka antaa öljyille kevyen koostumuksen, joka ei 

latista hiuksia. On silti tärkeää levittää öljyä vain pituuksiin ja latvoihin, ei hiuspohjaan. Kuten 

sanottu, öljyä ei tarvita paljon, vaan muutama tippa riittää hyvin.  

Miten usein hiusöljyä voi käyttää? 
Öljy on totisesti hiusten paras ystävä, ja sitä voi käyttää tarvittaessa päivittäin.  

Olen kuullut, että hiukset voi muotoilla öljyn avulla. Miten se tehdään? 
Hiusöljy on erinomainen muotoilutuote, kun haluat poistaa pörröisyyden ja tehdä hiuksista 

erittäin kiiltävät. Tosiasiassa öljyjä käytetään yhä enemmän nimenomaan erilaisissa 

muotoilutuotteissa. Monet tuotteet sisältävät esimerkiksi arganöljyä. Hiuskiinteessä öljy tekee 

hiuksista joustavat ja jämäkät. Hyvää hiuskiinnettä käytettäessä ei siis tarvitse pelätä 

”kypäräkampausta”. Monissa muotoilusuihkeissa on marulaöljyä, joka suojaa hiuksia 

kuluttavalta föönaamiselta ja hoitaa kuivia ja pörröisiä hiuksia kosteuden avulla. 

 
 
 
 
Lisätietoa ja tuotenäytteet:    Painokelpoiset tuotekuvat: 

 
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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