
P&G Beauty
P&G Beauty making beauty dreams real. P&G on johtava kansainvälinen kauneudenhoitoon erikoistunut yritys. Sillä on yli 
100 tuotemerkkiä, joita myydään 127 maassa. P&G Beauty tarjoaa luotettuja tuotemerkkejä vastaamaan kuluttajien tarpeisiin, 
mm.Pantene®, Olay®, Head and Shoulders®, Wella®, Max Factor®, Sassoon Professional®, Wellaflex®, Sebastian Professional®, 
Koleston®, Venus®, Gillette®, SK-II®, Wella Professionals® sekä Hugo®-, Boss®- ja Lacoste®-tuoksut. Lue tuoreita uutisia ja 
kiinnostavaa tietoa P&G:stä ja sen tuotemerkeistä sivustossa http://www.fi.pg.com.

Pantene Pro-V lanseeraa uuden sukupolven hiustenhoitotuotteet

Uusi innovaatio suojaa hiuksia vesijohtoveden kuparilta
Pantene Pro-V:n tutkijat analysoivat yli 6000 cm naisten hiuksia yhdeksästä eri maasta. 
Tutkimuksissa havaittiin, että kaiken muotoisiin ja kokoisiin hiuksiin kertyy hapettavia 
mineraaleja, etenkin kuparia.  Vaikka kupari on olennainen ainesosa keholle ja terveiden 
hiusten muodostumiselle, hiuskuidut voivat imeä suuria määriä kuparia ulkoisista lähteistä, 
kuten vedestä. Hapettavat mineraalit, kuten juuri kupari, tuottavat vapaita radikaaleja 
(molekyylejä), jotka vahingoittavat hiusten proteiinia ja heikentävät hiuksia ajan saatossa. 

Alla lisätietoa Pantenen uudesta Antioxidant Damage Blocker Technology -teknologiasta, sekä 
suoritetuista testeistä ja kliinisistä tutkimuksista.

PANTENE PRO-V: UUSI TEKNOLOGIA

Pantene Pro-V:n uusi Antioxidant Damage Blocker -teknologia:

- Kelaattimolekyyli EDDS  eli Antioxidant Damage Blocker  -teknologia vetää kuparia 
puoleensa kuin magneetti.

- Toimii antioksidanttina vähentämällä kuparia ja näin ollen auttaa estämään 
radikaalimolekyylien muodostumista.

- Vähentää hiuksille tärkeiden proteiinien kulumista ja eroosiota.

EDDS Antioxidant Damage Blocker -teknologian sisältävän shampoo pitkäaikainen käyttö 
johtaa kuparijohdannaisen hapettavan rasituksen vähentymiseen, jolloin hiusten proteiinit 
säilyvät paremmin ja hiusten kunto paranee ajan myötä.

Teknologia/
koostumus

EDDS ANTIOXIDANT DAMAGE BLOCKER -TEKNOLOGIA ON PANTENEN ENSIMMÄINEN 
KLIINISESTI TESTATTU RATKAISU HAPETTUMISEN AIHEUTTAMIIN VAHINKOIHIN.

- Kliinisissä tutkimuksissa verrataan toisiinsa ryhmiä, jotka saavat hoitoa ja ryhmiä 
jotka eivät saa hoitoa.

- Kliiniset testaukset ovat yleisiä lääketieteellisissä tutkimuksissa.

- Hiustenhoitotuotteiden kohdalla kliiniset testaukset ovat harvinaisempia, mutta ne 
tuovat tuloksiin uuden ulottuvuuden viemällä testaukset laboratoriosta lähemmäs 
tosielämän tilanteita.

- Pantene Pro-V Hair Research Institute suunnitteli satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen 
98:lle osallistujalle.* Kliinisessä kokeessa puolet kunkin osallistujan hiuksista pestiin 
shampoolla, jossa ei käytetty EDDS-tekniikkaa ja toinen osa hiuksista pestiin shampoolla, 
joka sisälsi  EDDS Antioxidant Damage Blocker -teknologian. Kliininen tutkimus mahdollisti 
kuparipitoisuuksien vertailun niiden hiusten välillä, joissa oli ja joissa ei ollut käytetty EDDS-
teknologiaa.

- Kliininen tutkimus vahvisti, että EDDS Antioxidant Damage Blocker -teknologia vähentää 
kuparin kertymistä hiuksiin verrattuna shampoisiin, joissa ei ollut EDDS-teknologiaa.

- EDDS Antioxidant Damage Blocker -teknologia auttaa säilyttämään hiusten 
proteiinirakenteen ja niiden terveyden vähentämällä hiusten kuparipitoisuutta. 

*Kaksoissokkotutkimus tarkoittaa, että tutkittava ja tutkija eivät kumpikaan tiedä tutkimuksen aikana mihin hoitoryhmään tutkittava 

kuuluu.
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