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Kääri pakettiin SYOSS-tuotteita ja anna joululahjaksi kauniit hiukset     

 

Näitä hiustuotteita ilman naiset eivät voisi kuvitella elävänsä 

 

SYOSSin Consumer Compassilla teettämästä tutkimuksesta* käy ilmi, että hiuskiinne, 

muotovaahto ja lämpösuoja ovat tärkeimpiä hiustuotteita suomalaisnaisten kylpyhuoneen 

hyllyllä. Lisäksi lähes puolet naisista kertoo pitävänsä hiusten tärkeimpänä ominaisuutena 

terveyttä ja vahvuutta. Joulu on jo kulman takana ja pian on aika kääriä paketit läheisille. 

Tutkimustuloksiin perustuen SYOSS antaa nyt vinkkejä täydellisistä joululahjoista, jotka ovat 

varmasti perheen ja ystäväpiiriin naisten mieleen.  

 

Parhaalle ystävälle 

Hiuskiinne on yksi niistä tuotteista, jota ilman naiset eivät voisi kuvitella elävänsä. SYOSSin Consumer 

Compassilla teettämässä tutkimuksessa todettiin, että 60 prosenttia naisista pitää hiuskiinnettä 

tuotteena, jonka on ehdottomasti löydyttävä kylpyhuoneen kaapista. Kääri parhaan ystäväsi pakettiin 

siis SYOSS Keratin Style Perfection -hiuskiinne. Se pitää jopa 48 tuntia, eikä jätä hiuksiin jäämiä. 

Lisäksi tuote sisältää hiuksia luonnollisesti vahvistavaa keratiinia. SYOSS Keratin Style Perfection - 

hiuskiinne: hinta 7 €.  

 

Äidille 

Perinteinen muotovaahto kipusi tutkimuksessa toiseksi tärkeimmän hiustuotteen sijalle. Sitä piti 

olennaisena osana kylpyhuoneen kaapin varustusta 42 prosenttia naisista. Yllätä äiti jouluaattona 

SYOSS Keratin Style Perfection -muotovaahdolla, joka sisältää keratiinia ja antaa erittäin vahvan 

pidon. Muotovaahto vahvistaa hiuksia, suojaa niitä hiustenkuivaajan lämmöltä ja tekee hiuksista 

luonnollisen kiiltävät. SYOSS Keratin Style Perfection -muotovaahto: hinta 7 €.  

 

Tädille  

Lämpösuoja on voittamaton tuote jos föönaa tai suoristaa hiuksiaan usein. Tutkimuksessa se oli 

kolmanneksi suosituin hiustuote, jota ilman 26 prosenttia naisista ei voinut kuvitella elävänsä. Ehkä täti 

ei ole vielä tutustunut tähän tuotteeseen? Yllätä hänet Syoss Heat Protect –lämpösuojalla, joka 

suojaa hiuksia jopa 200 asteen kuumuudelta. Lämpösuojaa suihkutetaan kosteisiin hiuksiin ennen 

föönausta tai kuiviin hiuksiin ennen suoristusta. Syoss Heat Protect –lämpösuoja hinta noin 7,50€. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

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. 
 

Siskolle  

Terveet, vahvat ja helposti muotoiltavat – sellaiset ovat naisten unelmien hiukset SYOSSin teettämän 

Consumer Compassin tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa 46 prosenttia naisista piti hiusten 

vahvuutta ja terveyttä tärkeimpänä asiana. Helppohoitoisuus ja muotoiltavuus pitivät toista sijaa 10 

prosentin kannatuksella. Tee siskoon vaikutus jouluaattona ja kääri pakettiin tuotteita, joilla saa 

unelmien hiukset. SYOSS Keratin Hair Perfection -hiustenhoitotuotteet sisältävät Keratin Primer 

-koostumuksen, jonka Pro-Cellium-ainesosa korjaa hiuksia syvältä solujen sisältä. Keratin Primer 

-teknologia valmistelee jokaisen suortuvan siten, että kaikki hoitoaineen tärkeät ainesosat imeytyvät 

ihanteellisesti. Hoitoaine tekee hiuksista terveet, vahvat ja helposti selvitettävät ja antaa niille kiiltoa ja 

pehmeyttä. SYOSS Keratin Hair Perfection -shampoo ja SYOSS Keratin Hair Perfection -hoitoaine: 

hinta 5,90€. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Tutkimuksen teki Consumer Compass Oy syyskuussa 2014 SYOSSin toimeksiannosta. Tutkimuksessa 
haastateltiin yhteensä 544 suomalaista naista, joiden ikä oli 18-75 vuotta. Aineisto on painotettu vastaamaan 
suomalaisten ikäjakaumaa. 
 
Lisätietoa ja tuotenäytteet: 
Minna Ekoluoma   
Brand Manager 
Henkel Beauty Care    
Puhelin: 040 581 6064 
Sähköposti: minna.ekoluoma@henkel.com 
www.schwarzkopf.fi 
www.henkel.fi 
 
Painokelpoiset tuotekuvat: 
Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto     
Puhelin: 040 577 0978    
Sähköposti: anna.virtanen@manifesto.fi 
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