KIRJOITTANUT WIVI FÄLT

heinäkuu

JA KAIKKI MITÄ SINUN TARVITSEE TIETÄÄ HIUSTEN HOITAMISESTA

TÄSSÄ
UUTISKIRJEESSÄ

Hiusten hoito
yleisesti
liikkeessä tehtävät
hoitokäsittelyt
Kotona käytettävät
tehohoidot

Terveet ja hyvin hoidetut hiukset ovat aina kauniit ja vaikka uusia
muotivirtauksia tulee ja menee, kauniit, kiiltävät hiukset eivät mene koskaan
muodista. On kuitenkin muistettava, että hiusten oikeaoppinen pesu ja hoito on
yhtä oleellista, kuin hiusten värjääminen tai leikkaaminen. Joskus huomaa, että
kampaajan seikkaperäisistä selityksistä huolimatta oikeanlaisten tuotteiden
valitseminen ja niiden käyttö tuottaa monelle päänvaivaa. Tämän vuoksi
heinäkuun uutiskirje on pyhitetty kokonaan kaikkiin hiusten hoitoon liittyviin
kysymyksiin vastaamiseen. Miten valitaan sopiva shampoo ja hoitoaine? Entä
milloin tehohoitoja kannattaa käyttää? Mikä on syväpuhdistava shampoo ja
kenelle se sopii? Entä miten liikkeessä tehtävä hoitokäsittely eroaa kotona
käytettävästä tehohoidosta? Näihin kysymyksiin ja moniin muihin saat
vastauksen kun jatkat lukemista!
Opas on koottu vastaukseksi vahvojen, terveiden ja kiiltävien hiusten
saavuttamiseksi. Kaikki hiukset eivät tarvitse yhtä perusteellista hoitorutiinia,
mutta yllättävän monet hiukset kaipaisivat perusteellisempaa hoitoa. Poimi siis
parhaat päältä, eli kaikki ne vinkit, joista juuri sinun hiuksillesi olisi hyötyä!

HIUSTEN PESU
Hiukset kannattaa vaahdottaa shampoolla kahdesti.
Ajatuksena on, että ensimmäinen vaahdotus irrottaa lian
hiuspohjasta ja toinen vie sen hiuksista pois. Kahdesti
vaahdottamisen jälkeen hiukset tuntuvat ilmavammilta ja
ne pysyvät puhtaana pidempään. Suositeltava pesuväli on
yksilöllinen, mutta n. 2-5 päivän välein on useimmille
sopiva. Kaikessa yksinkertaisuudessaan hiukset kannattaa
pestä shampoolla silloin, kun ne tuntuvat likaiselta. Liian
tiheä pesuväli voi saada hiuspohjan oireilemaan.
Pitkätukkien kannattaa muistaa, että myös vesi kuivattaa
hiuksia, joten myös sen takia on suositeltavaa pidentää
pesuväliä, esimerkiksi kuivashampoon turvin. Shampoo
valitaan aina hiuspohjan tai tyven mukaan. Eli kuivalle
hiuspohjalle kosteuttavaa ja
hennoille hiuksille
tuuheuttavaa shampoota.
Aina välillä hiukset olisi hyvä pestä syväpuhdistavalla
shampoolla.
Sen
tehtävä
on
puhdistaa
hiukset
perusteellisemmin
muotoilutuotteista,
sekä
ilmansaasteiden
ja
kovan
veden
aiheuttamista
epäpuhtauksista, jotka saavat hiusvärinkin näyttämään
sameammalta. Voimakkaan puhdistustehonsa vuoksi
syväpuhdistava shampoo tarvitsee kaveriksi tehokkaan
hoitoaineen varsinkin pitkiin hiuksiin, joten paras tapa on
yhdistää syväpuhdistava shampoo sekä tehohoito samaan
pesukertaan.

HIUSTEN HOITO
Shampoopesun yhteydessä kannattaa aina käyttää myös
pikahoitoainetta. Pikahoitoaineella tarkoitetaan pois
huuhdeltavaa hoitoainetta, joka ei vaadi erityisempää
vaikutusaikaa. Pikahoitoaine kannattaa valita pituuksien
ja latvojen mukaan, eli esimerkiksi käsitellyt ja
katkeilevat
hiukset
tarvitsevat
kaveriksi
rakennepaikkaavaa ja kuiva ja karkea hius kosteuttavaa
hoitoainetta. Hoitoaineiden päätarkoitus on hoitaa
hiusten latvoja, joten pikahoitoainekin kannattaa levittää
ainoastaan pituuksiin ja latvoihin. Tyvialuetta kannattaa
välttää, sillä hoitoaine tekee herkästi hiusten tyvestä
velton ja saa sen myös rasvoittumaan nopeammin.
Tehohoitoja taas kannattaa käyttää oman maun mukaan
1-2 viikon välein, riippuen hiusten kunnosta sekä omasta
pesuvälistä. Mistä sitten tunnistaa tehohoitoa vailla
olevan hiuksen? Voit tehdä pienen testin:
1. Ota ohut suortuva etusormen ja peukalon väliin.
2. Sulje silmät ja anna suortuvan liukua hitaasti sormien
välissä tyvestä latvaan.
Tunnetko hiuksen rakenteen muuttuvan karkeammaksi
latvaa kohti mennessä? Tämä on merkki siitä, että
latvoille olisi hyvä näyttää saksia tai vaihtoehtoisesti
elvyttää hiusta tehohoidolla tai kampaamossa tehtävällä
hoitokäsittelyllä.
Hiuksiin
jätettäviä
hoitoaineita
on
olemassa
lukemattomia määriä erilaisille tarpeille. Niiden tehtävä
on korvata hiuksen lipidikerros, joka hiuksella on
olemassa luonnostaan, mutta joka häviää jo kevyen
rasituksen seurauksena. Lipidikerroksen puuttuminen ei
siis itsessään ole ongelma, mutta hius kaipaa sitä
suojakseen, jotta se ei vaurioituisi niin herkästi.
Jätettävät
hoitoaineet
helpottavat
takkujen
selvittämistä, tuovat hiuksiin kiiltoa ja kosteutta ja
joissakin
voi
olla
mukana
myös
lämpösuoja.
Suihkutettavat hoitoaineet on yleensä tarkoitettu
hennommille/vähemmän vaurioituneille hiuksille ja
voiteet
ja
öljyt
taas
paksummille,
karkeammille/vaurioituneille hiuksille.

TEHOHOIDOT KOTIIN
Naamioita on kauppojen ja kampaamojen hyllyt
pullollaan. Yksi suurimmista eroista on vaikutusajassa.
Periaatteessahan kookosöljyllä voi päästä samaan
lopputulokseen,
kuin
kampaamosta
ostettavalla
naamiolla, mutta öljy vaatii vaikutusajaksi koko yön, kun
taas esim. Living Proofin naamio tekee työnsä viidessä
minuutissa, ilman sotkuista tyynyliinaa. Naamiot on
optimoitu vastaamaan paremmin hiuksen erilaisia
tarpeita.
Voit tehdä naamion käytöstä ihanan hemmotteluhetken
arkeen
luomalla
kylpyhuoneeseen
rauhoittavan
tunnelman. Laita mahdollisuuksien mukaan vaikka
rauhallista
musiikkia
soimaan
ja
pieni
lyhty
tunnelmavaloksi. Nappaa kaapista puhdas ja pehmeä
pyyhe johon voit kääriytyä hemmotteluhetken päätteeksi.
1. Pese hiukset syväpuhdistavalla shampoolla. Tämä vie
hiuksista tuotekertymät ja ilmansaasteiden ja kovan
veden aiheuttamat epäpuhtaudet. Vaahdota kahdesti.
2. Pyyhekuivaa hiukset ja levitä latvoihin tehonaamio.
Kietaise hiukset pyyhkeeseen ja anna naamion
vaikuttaa rauhassa. Saunan lämpö tehostaa naamion
vaikutusta!

LIVING PROOF NO FRIZZ INTENSE
MOISTURE MASK
No Frizz Intense Moisture Mask on nimensä mukaisesti
syväkosteuttava ja silikoniton hiusnaamio joka takaa
maksimaalisen pörrööntymisen eston sekä hoitaa ja
pehmentää
hiuksia.
Naamion
teho
riittää
karkeimmallekkin
hiukselle
ja
tekee
hiuksista
silminnähden terveemmät. Myös tämä naamio korjaa
hiusten vaurioita jopa 70%.
Naamion teho perustuu näihin aineisiin:
Terveen hiuksen molekyyli (OFPMA) - silottaa ja antaa
kiiltoa latistamatta hiuksia.
Biomimeettinen emollientti - lisää hiusten kiiltoa ja
vähentää takkuja pitämällä hiussuortuvat erillään.
Aminohappoyhdistelmä - lisää hiusten kiiltoa ja silottaa
hiusten suomukerrosta.
Pinta-aktiivinen hoitava aine - vahvistaa hiuksen ulointa
hydrofobista kerrosta, mikä vähentää hiusten kitkaa.
Sheavoi - Hoitaa hiusta ja tekee naamion koostumuksesta
ihanan täyteläisen ja pehmeän.
Tämä naamio on ihanteellinen paksuille, karkeille ja
pörrööntyville hiuksille.
Ei sisällä silikoneja, sulfaatteja, parabeeneja tai ftalaatteja.
LIVING PROOF NAAMIO 200ML 36€

LIVING PROOF RESTORE
REPAIR MASK
Restore sarjan naamio on tehokas silikoniton naamio
kuiville ja vaurioituneille hiuksille. Naamio korjaa
vaurioituneita
hiuksia,
palauttaa
hiusten
kosteustasapainon, entisöi hiuksen suomukerrosta ja
tekee hiuksista silminnähden terveemmät. Jopa 70%
vähemmän vaurioita yhden käyttökerran jälkeen!
Mitä taika-aineita naamiosta sitten löytyy?
Terveen hiuksen molekyyli (OFPMA) - silottaa ja antaa
kiiltoa latistamatta hiuksia.
Biomimeettinen emollientti - lisää hiusten kiiltoa ja
vähentää takkuja pitämällä hiussuortuvat erillään.
Aminohappoyhdistelmä - Lisää hiusten kiiltoa ja silottaa
hiusten suomukerrosta.
Valkohilpan siemenöljy - hoitaa ja ehkäisee vaurioita.
Tucumavoi - elvyttää kuivia ja vaurioituneita hiuksia,
jättäen hiukset pehmeiksi ja kiiltäviksi.
Naamio sopii hennoille ja normaaleille hiuksille ja on
omiaan hoitamaan vaalennettuja ja värikäsiteltyjä hiuksia.
Ei sisällä silikoneja, sulfaatteja parabeeneja tai ftalaatteja.

KAMPAAMON HOITOKÄSITTELYT
B3 Brazilian Bond Builder
Sarjaan kuuluu kolme erilaista hoitotuotetta, joista keskeisin
on b3 Brazilian Bond Builder, jonka mukaan koko sarja on
nimetty. Bond Builder on vaalennusten ja värjäysten
yhteydessä käytettävä, hiusten vaurioitumista ehkäisevä,
suojaava ja hiusten kuntoa parantava tuote. B3 vahvistaa
hiuksen
sisäistä
rakennetta
suojaamalla
ja
uudelleenrakentamalla hiuksen kuitukerroksessa olevia
poikittaissidoksia. Aine lisätään värimassan joukkoon, jolloin
se pääsee suojaamaan hiusta jo värikäsittelyn aikana.
Suosittelemme Bond Builderia käytettäväksi jokaisen
värjäyksen yhteydessä, mutta erityisesti hiusta rasittaviin
vaalennuksiin.
B3
BRAZILIAN
BOND
YHTEYDESSÄ 15€-25€

BUILDER

VÄRIKÄSITTELYN

Demi Permanenthoitokäsittely
Hoitokäsittely, joka voidaan tehdä hiuksiin aina, kun hiukset
kaipaavat tehokkaampaa hoitoa ja kosteutusta. Voidaan tehdä
myös heti värjäyksen jälkeen ja se onkin erittäin suositeltavaa.
Hoidon vaikutus perustuu sekä b3 Bond Builderin poikittais
sidoksia
korjaavaan
dikarboksyylihappoa
sisältävään
yhdistelmään, että Demi Permanent-hoitoaineen sisältämiin
hoitaviin aineisiin, öljyihin ja kalvonmuodostajiin, jotka
kestävät hiuksessa jopa 12 pesun ajan. Hoitokäsittely
ravitsee, korjaa ja hoitaa vaurioituneita hiuksia ja tekee niistä
pehmeät ja helposti käsiteltävät. Käsittely sulkee hiuksen
suomukerrosta antaen suojan myös tulevia vaurioita vastaan.
DEMI
PERMANENT
HOITOKÄSITTELY
ERILLISENÄ
PALVELUNA 60€ TAI MUUN TYÖN YHTEYDESSÄ 35€

Split End Bonderlatvakäsittely
B3 Split End Bonder on lämpöaktivoituva hoitokäsittely, joka
sopii erityisesti haaroittuneille latvoille. Hoito sulkee
vaurioituneita latvoja ja antaa niille suojaa jopa neljän viikon
ajaksi. Tämä käsittely kosteuttaa hiuksia ja antaa niille upean
kiillon. Latvakäsittely voidaan tehdä hiuksiin sellaisenaan tai
yhdistää Demi Permanent- hoitokäsittelyyn.
SPLIT
END
BONDER
22€
TAI
HOITOKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ 22€

DEMI

PERMANENT-

