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Uutuus: got2b made4mess ja got2b playful       
Uusi sarja huolettomiin pörrökampauksiin ja pohjustustuote luoviin 
lettikampauksiin 

Luonnollisen huoleton tekstuuri, pörröiset laineet ja laittamattomilta näyttävät 
hiukset muodostavat vuoden 2016 uuden romanttisen tyylin. Uusi got2b-
muotoilusarja made4mess mahdollistaa nyt näiden hiustyylien luomisen 
helposti kolmella tuotteella, jotka antavat hiuksille rakennetta ja mattaisen 
messy-efektin. Samalla lanseerataan uusi pohjustustuote playful, joka 
helpottaa trendikkäiden nuttura- ja lettikampausten tekemistä. 

Schwarzkopfin muotoilutuotemerkki got2b on suunnattu trenditietoiselle ja nuorelle 
kohderyhmälle. Got2b:n kehittäjät etsivät aina uusimpia suosittuja lookeja 
kaupunkiympäristöstä ja hakevat inspiraatiota vallitsevista street style -trendeistä. 
Yksi vuoden 2016 tärkeimmistä trendeistä on pörröinen hiustyyli, joka näyttää 
huolettoman huolitellulta. Got2b made4mess -sarjan tuotteilla voit nyt luoda 
sesongin tyylikkäimmät kampaukset helposti. 

Toinen vuoden näkyvimmistä trendeistä on letti. Ranskalaisia lettejä, 
kalanruotolettejä, huoliteltuja lettejä ja pörröisiä lettejä on nähty kaikkialla 
muotilavoilta ja punaiselta matolta kunnianhimoisiin street style -lookeihin. Lettejä voi 
muunnella mielin määrin, ja got2b playful Styling Primer tarjoaa loputtomasti 
mahdollisuuksia luovien kampausten loihtimiseen. 

got2b made4mess Sculpting Spritz on kehitetty vuoden 2016 trendikkäimmän 
lookin luomiseen. Se antaa hiuksille rakennetta ja runsautta hiusten luonnollisesta 
liikkuvuudesta tinkimättä. Kiinnitystaso 4. Ovh. 6,90 EUR, 150 ml. 

got2b made4mess Texturizing Putty antaa teksturoidun efektin sekä korostusta ja 
viimeistelyä. Kittimäinen koostumus työstetään hiuksiin. Sopii täydellisesti lyhyille 
hiuksille ja sotkuisiin nutturakampauksiin. Kiinnitystaso. Ovh. 6,90 EUR,  
100 ml. 

got2b Made4mess Texturizing Hairspray -hiuskiinteen kevyt koostumus antaa 
hiuksille luonnollista runsautta, rakennetta ja pitoa (taso 4). Ovh. 5,90 EUR, 275 ml. 

Lisäksi got2b lanseeraa got2b playful Styling Primer -pohjustustuotteen. Tuote 
antaa hiuksille tarttumapintaa ja tekee hiuksista helpommin käsiteltävät: Täydellinen 
pohja sesongin trendikkäimmille nuttura- ja lettikampauksille! Got2b playful Styling 



  

 

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden 
parissa kolmella toimialalla:  Beauty Care (kauneudenhoito), Laundry & Home 
Care (pesu- ja puhdistusaineet), Adhesive Technologies (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 50 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2014 16 428 
miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 588 miljoonan euron voitosta. Henkel on 
listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 400 työntekijää 
liikevaihdon oltua 228,5 miljoonaa euroa vuonna 2014. 

Primeria levitetään kuiviin hiuksiin antamaan pitoa ja hallittavuutta. Ei tee hiuksista 
jäykän tuntuisia. Ovh. 6,90 EUR, 100 ml. 

got2b made4mess -sarja ja got2b playful Styling Primer ovat saatavilla 
päivittäistavarakaupoissa helmikuusta 2016 lähtien. 

 
Lisätietoa ja tuotenäytteet:    Painokelpoiset tuotekuvat: 
 
Suvi Honkkila, Trade Brand Manager, Henkel Beauty Care Noora Orlimo, Viestintätoimisto Manifesto  
Puhelin: 0400 531722     Puhelin: 044 517 4055 
Sähköposti: suvi.honkkila@henkel.com   Sähköposti: noora.orlimo@manifesto.fi 
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