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WE CHOOSE PERFORMANCE
WE CHOOSE CLEAN BEAUTY
Muutamme ammattimaista hiustenhoitoa lopullisesti.
Tuemme Clean Beauty -ajattelua ja tarjoamme suorituskykyisiä tuotteita,
jotka täyttävät lupauksensa ja joissa ei tingitä mistään.
Sovellamme edistyksellistä vegaanista teknologiaa luodaksemme koostumuksia,
jotka ovat täynnä hyvää eivätkä sisällä mitään haitallista.
Käytämme kestäviä pakkauksia ja ainesosia, joihin luotat.
Emme käytä sulfaatteja, silikoneja tai parabeeneja, joihin et luota.
Pyrimme herättämään luottamusta kampaajissa ja kuluttajissa joka päivä,
koska välitämme heistä.

WE CHOOSE CLEAN PERFORMANCE
#BCWECARE

SKANNAA JA TUTUSTU!

BONACURE CLEAN PERFORMANCE
VEGAANISEN KERATIININ TEHO UUDESSA PUHTAASSA AMMATTILAISTUOTTEESSA

Joudutko yhä valitsemaan joko puhtaita tai suorituskykyisiä tuotteita? Uusilla Clean Performance
-tuotteillamme saat molempien parhaimmat puolet – edistyksellisen Bonacure-teknologian
tehon, josta pidät, uudessa puhtaassa ammattilaistuotteessa. Asiakkaasi lähtevät kampaamostasi
itsevarmoina ja niin sisältä kuin ulkoa kauniina, kun taas sinä voit tehdä osasi kestävämmän
maailman hyväksi tinkimättä upeista lopputuloksista, joita luot päivittäin.

EDISTYKSELLINEN
TEKNOLOGIA

PUHDAS
KOOSTUMUS

KESTÄVÄ
PAKKAUS

Clean Advanced -teknologian
seuraava sukupolvi, joka sisältää
uutta Vegan Care -kompleksia:
Vegan Keratin- ja Cell Equalizer
-teknologiat sekä ihonhoidon
inspiroimat ainesosat takaavat
terveet ja kauniit hiukset
hiustyypistä riippumatta.

Uudet täysin vegaaniset
ammattilaistuotteet, jotka
eivät sisällä sulfaatteja, silikoneja,
parabeeneja, mineraaliöljyjä,
mikromuoveja tai keinotekoisia
väriaineita ja jotka ovat hyvin
biohajoavia ja sisältävät
tehokkaita teknologioita.

Puhdas sisältä ja
ulkoa: uusi pakkaus on
ympäristöystävällinen,
täysin kierrätettävä ja
jopa 97-prosenttisesti
kierrätysmuovista
valmistettu.
BONACURE
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UUSI VEGAN CARE -KOMPLEKSI

Vegan Care -kompleksi on jokaisessa Bonacure-tuotteessa käytetty keskeinen innovaatio.
Teknologia palauttaa vaurioituneet hiukset ennalleen suomukerroksesta kuitukerrokseen asti
aineilla, jotka ovat samanlaisia kuin hiusten omat ainesosat. Teknologian ainutlaatuinen toiminta
täyttää hiusten pinnalla olevat aukot, jolloin syntyy virheettömän hiuslaadun takaava tiivis, terve
pinta, joka on lähempänä luonnollista täydellisyyttä kuin koskaan. Samalla teknologia vaikuttaa
jokaisessa säikeessä luoden uudelleen hiusten rakennetta aminohappoketjuilla, jotka ovat
samanlaisia kuin hiusten omat ainesosat. Lopputuloksena ovat uudestisyntyneet hiukset,
jotka ovat jälleen lujat, erittäin elastiset ja terveen kiiltävät.

CELL EQUALIZER
-TEKNOLOGIA

VEGAN KERATIN
Vegaaninen keratiini on perinteisen ei-vegaanisen hydrolysoidun
keratiinin kasviperäinen vaihtoehto.

Sisäinen vaikutus: Lujuutta ja elastisuutta
kuitukerrokseen
Vegaanisessa keratiinissa on yhdeksän
aminohapon muodostamia samanlaisia
keratiinijaksoja, jotka palauttavat hiuksen
rakenteen eivätkä vain korjaa siinä olevia
aukkoja. Tämä palauttaa hiuksen sisäisen
lujuuden ja luonnollisen elastisuuden.
Näitä kasviproteiineja käytetään
koostumuksessa luonnollisena ainesosana,
jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin
hiusrakenteen omilla proteiineilla. Kaikki edut
on todistettu biofysikaalisilla mittauksilla.

Ulkoinen vaikutus: Suomukerroksen
tasaaminen ja sulkeminen
Luonnonhiusta suojaa hiusten uloin kerros,
joka koostuu proteolipideistä (proteiinien
ja rasvahappojen yhdistelmä). Kun hius
vaurioituu, se menettää tämän suojaavan
kerroksen. Mitä enemmän vaurioita on,
sitä enemmän proteolipidiketjuista häviää.
Cell Equalizer -teknologialla palautetaan
nämä ketjut suomukerrokseksi, joka on
lähempänä luonnollista täydellisyyttä.

SKANNAA JA TUTUSTU!
BONACURE
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MIKSI VEGAANINEN KERATIINI?
Ihmisten hiuksissa on noin

85–95 %

keratiinia. Loppuosa on vettä,
mineraaleja, vitamiineja ja
pigmenttejä.

Keratiinilla tarkoitetaan useita kuitumaisia keratiineja,
jotka ovat ihmisen hiusten, kynsien ja ihon keskeisiä
rakenneosia. Keratiini koostuu erilaisista aminohapoista,
jotka muodostavat toisiinsa lujasti sitoutuneita
kierteitä. Aminohapot ovat keratiiniproteiinin pieniä
osia, jotka ovat keskeisiä hiuksen rakenteen kannalta.
Proteiini koostuu 18 aminohaposta. Keratiinia voi
muodostua kuitumaisten proteiinien tai amorfisten proteiinien
kompleksiyhdisteinä. Molempia tyyppejä esiintyy hiuksen
rakenteessa, jolle ne antavat uskomatonta lujuutta.

HIUKSESSA ON KOLME PÄÄKERROSTA:
SUOMUKERROS, KUITUKERROS JA YDIN.
Hiusten vaurioitumiseen voi olla
kolme eri perussyytä:
Ympäristöstä johtuvat vauriot, joita aiheuttavat ulkoiset
tekijät, kuten saasteet. Hiukset tuntuvat karkeilta ja
takkuuntuvat helposti.
Mekaaniset vauriot, joita aiheuttavat esimerkiksi
muotoilu, kampaaminen ja harjaaminen. Hiukset
ovat vaikeat hallita, elottomat ja herkästi pörröttyvät.
Kemialliset vauriot, joita aiheuttavat hiusten värjäys,
vaalennus, rakennekäsittelyt ja suoristaminen. Liiallinen
käsittely aiheuttaa vakavia vaurioita, kuten epätasaisia
hiussuomujen reunoja ja säröjä hiuksen sisäiseen
rakenteeseen, jolloin jäykkä ja arka hiuskuitu voi katketa
helposti.

VEGAN CARE
-KOMPLEKSI

sisältää luonnollisten kasveista saatujen vehnän
ja soijan aminohappojen yhdistelmää sekä
arginiinihydrokloridia ja seriiniä, jotka molemmat
ovat yleisesti tunnettuja hiusten rakenneosia.
Hiuksiin sisä- ja ulkopuolelta vaikuttava Vegan
Care -kompleksi, jota on kaikissa Bonacure
Clean Performance -tuotteissa,
• lisää hiuksen sisäisen rakenteen lujuutta
• vahvistaa hiusta tehden siitä lujemman ja elastisemman
• parantaa hiusten kammattavuutta (märkänä ja kuivana)
• vähentää sähköisyyttä ja pörröisyyttä, mikä helpottaa
hiusten muotoilua
• vaikuttaa hiuksen sisäkerrokseen ja palauttaa tervettä hiusta
suojaavan luonnollisen kalvon

BONACURE
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IHONHOIDON INNOITTAMAT TEKNOLOGIAT
MOISTURE KICK
GLYCEROL
Glyserolia kutsutaan myös glyseriiniksi. Glyserolia esiintyy
kaikissa luonnon rasvoissa ja öljyissä, kuten ruokaöljyissä,
kemiallisesti rasvahappoestereihin (triglyseridit)
sitoutuneena. Se on merkittävä välituote useissa erilaisissa
aineenvaihduntaprosesseissa. Glyseroli sitoo vettä, joten
glyserolia käytetään kosmetiikassa kosteuttavana aineena.
Glyserolia sisältävä Bonacure Moisture Kick jättää hiuksiin
kosteutetun tunnun jopa kahden päivän ajaksi.

REPAIR RESCUE
ARGININE
L-arginiini on proteiinin aminohappo,
jota esiintyy hiuksissa oleellisena
rakenneosana. L-arginiinin
päätehtävänä on toimia proteiinien
rakennusaineena.
Arginiinia sisältävä Bonacure Repair
Rescue korjaa jopa kolmen vuoden
hiusvauriot yhdellä käyttökerralla.

COLOR FREEZE
pH 4.5
Tasapainoinen ihon pH-taso on erittäin tärkeä
ihon terveyden kannalta.
Tutkimuksissa on todettu, että samaan tapaan kuin
huolehditaan ihon sopivasta pH-tasosta myös erityisesti
hiusvärin pitkäkestoisuuden kannalta on hyödyllistä käyttää
tuotteita, jotka tasoittavat hiusten pH:n arvoon 4,5.
Bonacure Color Freeze palauttaa hiusrakenteen pH:n
ihannearvoon 4,5 ja takaa lähes haalistumattoman hiusvärin.

BONACURE
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VOLUME BOOST
CREATINE

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL

Kreatiinilla on monenlaisia vaikutuksia, joista
tunnetuimpia ovat fyysisen suorituskyvyn ja
voiman lisääminen.

Babassuöljy sisältää runsaasti
antioksidantteja, erityisesti E-vitamiinia,
sekä kasvisteroleja ja rasvahappoja.
Sillä on hyvä kosteudensitomiskyky sekä
tulehduksia ja bakteereita ehkäiseviä
ominaisuuksia.

Kreatiinia sisältävä Bonacure Volume Boost
tuuheuttaa hiuksia ja saa hiukset tuntumaan
täyteläisemmiltä jopa kahden päivän ajan.

Babassuöljyä sisältävä Bonacure Frizz
Away vähentää kaikentyyppisten hiusten
pörröisyyttä jopa kolmen päivän ajan.

TIME RESTORE
Q10+
Ihonhoidossa Q10 tunnetaan parhaana
ihon näkyvää ikääntymistä hidastavana
aineena. Tästä erittäin tehokkaasta
koentsyymistä on kuitenkin hyötyä myös
muille soluille. Q10-koentsyymiä on
kaikissa ihmisen soluissa. Se on soluille
elintärkeää. Se saa karvatupen tuottamaan
jälleen niitä kahta keratiinia, joiden
tuotanto vähenee ikääntyessä, ja palauttaa
siten optimaalisen rakenteen tulevaa
hiusten kasvua varten.
Bonacure Time Restore Q10+ suojaa
hiuksia näkyvältä ikääntymiseltä* ja antaa
hiuksille välittömästi pehmeyttä ja kiiltoa.

CLEAN BALANCE
TOCOPHEROL
Tokoferolia kutsutaan myös E-vitamiiniksi.
Hiustenhoitotuotteissa sitä käytetään
suojaamaan hiuksia ympäristön vaikutuksilta
ja vapailta radikaaleilta.
Tokoferolia sisältävä Bonacure Clean Balance
poistaa hiuksista tuotejäämiä ja suojaa hiuksia
saasteilta.

* Käytettäessä Time Restore Shampoo- ja Conditionertuotteita yhdessä toistuvasti.

BONACURE
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SCHWARZKOPF PROFESSIONAL -KONSULTAATIO
YSY

1. Mitä hiustenhoitotuotteita käytätte
ja miten tärkeää Clean Beauty on teille?

E
UNTEL
U
K
JA

2. DI
AGN

Määritä hiustyyppi sekä hiusten pituus ja rakenne.
• Määritä hiusten kunto käyttämällä elastisuus- ja
huokoisuustestiä hiusten analysointiin.

2. Mistä pidätte hiuksissanne?

• Tutki lopuksi vielä asiakkaan hiuspohjan kunto.

3. Mitä sellaista hiuksillenne on
tehty aiemmin, josta piditte?

3. KAMPAAMOHOITOSUOSITUKSET

OI T O S U
MOH

5. KOTIHOITO

PAA

Kuuntele, mitä hiuksiin liittyviä haasteita
ja toivomuksia asiakkaallasi on, ja vastaa niihin
omalla asiantuntemuksellasi.

O S IT U K S E T

4. Mitä sellaista hiuksillenne on
tehty aiemmin, josta ette pitäneet?

Laadi yhdessä asiakkaasi kanssa räätälöity hoitosuunnitelma, joka
vastaa hänen henkilökohtaisia hiustarpeitaan ja elämäntyyliään.
Selitä asiakkaalle, mitä hänen hiuksensa tarvitsevat
kampaamokäynnin jälkeen, jotta saavutettu tulos säilyy
mahdollisimman hyvin.
Kerro jokaisesta asiakkaan tarvitsemasta tuotteesta ja niiden
käytöstä.
Anna vinkkejä tuotteiden käytöstä ja sisällyttämisestä hiusten
päivittäiseen pesu- ja hoito-ohjelmaan.

3. K

AM

Jotta hoidon tulokset todella vastaisivat
asiakkaan olennaisia hiustarpeita, voit valita
tuotteita eri Bonacure-tuotesarjoista.

Diagnoosi luo perustan kampaamopalveluille/tuotteiden
käytölle ja kotihoitosuosituksille.

O

Sopivat kampaamohoito- ja kotihoitotuotteet
voidaan valita ja tulokset taata vain
henkilökohtaisen diagnoosin ja hyvän
kotihoito-ohjelman avulla.

Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, jotka sinun
olisi esitettävä jokaiselle asiakkaalle hänen iästään
riippumatta.

5. K O TI H OIT

Diagnoosilla määritellään kampaamohoitoja kotihoitotuotteet, jotka voidaan räätälöidä
asiakkaasi hiustarpeiden mukaan.

2. DIAGNOOSI

I
OOS

Hyvin suoritetulla konsultaatiolla määritetään
asiakkaan hiusten hoitotarpeet ja vastataan
niihin. Näin voidaan valita hoitotuotteet, jotka
takaavat asiakkaalle pitkäaikaisen ratkaisun.
Asiakasuskollisuus kasvaa räätälöityjen
hoitotulosten ansiosta.

1. KYSY JA KUUNTELE

1. K

Asiakkaiden hiukset ovat yhtä
ainutlaatuisia kuin sormenjäljet.
Siksi on erittäin tärkeää
aloittaa palvelu konsultaatiolla
ja henkilökohtaisella hiusten
diagnoosilla.

4. K O

TI H OIT O S

U O S IT U K S E T

Ainutlaatuisilla kampaamopalveluilla määritetään asiakkaan
hiusten hoitotarpeet ja vastataan niihin. Näin voidaan valita
sopivat tuotteet, jotka takaavat asiakkaalle pitkäaikaisen
hoidon. Asiakasuskollisuus kasvaa ensiluokkaisten
hoitotulosten ansiosta.
• Nopeat mutta silti tehokkaat hoitopalvelut.
• Selitä asiakkaalle, mitä tuotteita käytät ja miksi.

4. KOTIHOITOSUOSITUKSET
Suosittele Bonacure-kotihoitotuotteita, jotka vastaavat
kampaamopalvelua/kampaamossa käyttämiäsi tuotteita.
Niiden avulla asiakas pystyy säilyttämään lopputuloksen
pidempään.
BONACURE
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BONACURETUOTESARJAT

Jokainen Bonacure-tuotesarja tarjoaa sinulle
ammattimaisen ja puhtaan ratkaisun jokaiseen
mahdolliseen hiusten hoitotarpeeseen tai -toiveeseen.
Syvän, kestävän kiillon antamisesta kiillottomiin
hiuksiin ja tuuheuttamisesta aina pörröisyyden
poistoon ja eloisuuden maksimointiin. Meillä
on kaikki, mitä tarvitset luodaksesi räätälöidystä
hoidosta kampaamossasi vastustamattoman
palvelun, joka edistää liiketoimintaasi.

BONACURE-TUOTESARJAT

REPAIR RESCUE
ARGININE

COLOR FREEZE
pH 4.5

MOISTURE KICK
GLYCEROL

VOLUME BOOST
CREATINE

TIME RESTORE
Q10+

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL

CLEAN BALANCE
TOCOPHEROL

Vaurioituneille, rasittuneille
hiuksille

Värjätyille ja raidoitetuille
hiuksille

Normaaleista kuiville,
laineikkaille tai kiharille
hiuksille

Hennoille hiuksille

Aikuisille ja hauraille hiuksille

Karkeille, kurittomille ja
pörröisille hiuksille

Kaikille hiustyypeille

SKANNAA JA TUTUSTU!
BONACURE
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REPAIR RESCUE
ARGININE
SUUNNITELTU

VAURIOITUNEILLE
HIUKSILLE
Kun hiukset ovat vaurioituneet, ne menettävät kimmoisuutensa,
terveen ulkonäkönsä ja kiiltonsa. Pelkkä säröjen peittäminen
ei riitä. Bonacure Repair Rescue korjaa jopa kolmen vuoden
hiusvauriot yhdellä käyttökerralla ja tekee hiuksista jopa 100%
vahvemmat. Tehokas arginiinia sisältävä koostumus ravitsee ja
korjaa hiusta sisältä ja ulkoa. Sisäinen rakenne palautuu täysin
ennalleen, mikä parantaa elastisuutta, ja suomukerros saa uuden
eheän päällysteen, mikä saa hiukset näyttämään terveiltä ja
tuntumaan pehmeän silkkisiltä.

REPAIR RESCUE

TAUSTALLA OLEVA TIEDE
VEGAN KERATIN:
Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan
vaurioitunut kuitukerros, rakentamaan hiuksen
sisärakennetta uudelleen sekä palauttamaan
hiusten lujuutta ja elastisuutta.

TEKNOLOGIA
Kun kemiallisten käsittelyjen, lämmön, UVsäteiden tai vapaiden radikaalien kaltaiset ulkoiset
tekijät vaikuttavat hiuksiin, suomukerroksesta
tulee hauras tai se voi jopa hävitä kokonaan,
jolloin hiuskuitu jää avoimeksi ja ilman suojaa.
Hius vaurioituu.
Vaurioitunut hius muuttuu kahdella tasolla.
Sisemmällä tasolla kuitukerroksen rakenteeseen
muodostuu syviä aukkoja. Hiuksen rakenne
heikkenee voimakkaasti. Ulommalla tasolla
suomukerroksesta tulee epätasainen ja karhea.
Hiusten hankautumis- ja takkuuntumisriski kasvaa
ajan mittaan. Hiukset menettävät luonnollisen
liikkuvuutensa, pehmeytensä ja kiiltonsa.
Repair Rescue -tuotteiden salaisuus on Cell
Equalizer -teknologian ja arginiinin yhteisvaikutus,
joka on suunniteltu korjaamaan kolmen vuoden
hiusvauriot. Hius rakennetaan syvältä uudelleen
ja suojataan reaktiivisella hankausta vähentävällä
kalvolla. Tämän ansiosta hiukset korjautuvat
välittömästi ja näkyvästi, vahvistuvat ja saavat
liikkuvuutta sekä upeaa kiiltoa ja pehmeyttä.
* Repair Rescue Shampoo ja Spray Conditioner -tuotteet yhdessä.
** Kun käytetään Repair Rescue Treatment -tuotetta
*** Vaurioituneisiin hiuksiin verrattuna.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:
Antaa lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa
jokaisen säikeen pintakerroksen täyttämällä
rakenteessa olevia aukkoja, palauttaa
elastisuuden, antaa lujuutta ja lisää kiiltoa.

ARGININE:
Arginiini tasoittaa hiusten kosteuspitoisuutta.
Palauttaa hiuksen sisäistä lujuutta ja
elastisuutta.

EDUT
• Korjaa välittömästi kolmen vuoden hiusvauriot
vain yhdellä käyttökerralla
• Jopa 95 % vähemmän hiusten katkeilua*
• Jopa 85 % parempi kammattavuus**
• Jopa 100 % vahvemmat hiukset***
• Sealed Ends+ sulkee jopa 90 %
kaksihaaraisista

BONACURE
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REPAIR RESCUE
SHAMPOO

CONDITIONER

Hoitava shampoo vaurioituneille hiuksille.
Takaa pitkäkestoisen hoitovaikutuksen.

Intensiivisesti hoitava täyteläinen hoitoaine vaurioituneille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat vaurioituneet, kiillottomat,
huokoiset ja helposti katkeilevat
kemiallisten tai mekaanisten käsittelyjen
vuoksi.

Koostumus puhdistaa hiukset
hellävaraisesti ja valmistelee ne
hoitoa varten lisäämällä elastisuutta
ja silottamalla hiusten huokoista
pintaa tehden hiuksista helpommin
käsiteltävät. Kosteuttaa ja auttaa
korjaamaan hiuksen sisäistä
rakennetta.

Hiukset ovat vaurioituneet, kiillottomat,
huokoiset ja helposti katkeilevat
kemiallisten tai mekaanisten käsittelyjen
vuoksi.

Erittäin tehokas koostumus muodostaa
suojaavan kalvon jokaisen hiussäikeen
pintaan lisäten välittömästi hiusten
elastisuutta ja tehden hiuksista terveen
ja pehmeän tuntuiset. Kationiset
molekyylit täyttävät suomukerroksessa
olevia aukkoja.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa vaurioituneet hiukset
hellävaraisesti.
• Palauttaa hiuksen sisäisen lujuuden ja
elastisuuden hiuksia ylikuormittamatta.
• Hoitaa ja antaa kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin. Vaahdota ja
huuhtele huolellisesti.

MITÄ SE TEKEE:
• Palauttaa hiuksen sisäisen lujuuden ja
elastisuuden hiuksia ylikuormittamatta.
• Helpottaa hiusten selvittämistä ja
parantaa kammattavuutta.
• Silottaa hiusten pintaa ja sulkee sen.

KÄYTTÖ:
Hiero pyyhekuiviin hiuksiin. Anna
vaikuttaa 2 minuuttia, huuhtele
huolellisesti.

• Lisää kiiltoa.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat yleensä
vähän vähemmän, mutta ne puhdistavat
silti yhtä hyvin kuin muutkin shampoot.

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml

1–2 min
1–2 min

Huuhtele

Huuhtele

8–12 g

7g

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml
BONACURE
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REPAIR RESCUE
SPRAY CONDITIONER

TREATMENT

Välittömästi korjaava hiuksiin jätettävä hoitosuihke vaurioituneille hiuksille.

Rakennetta korjaava tehohoito vaurioituneille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat vaurioituneet, kiillottomat,
huokoiset ja helposti katkeilevat
kemiallisten tai mekaanisten käsittelyjen
vuoksi.

Hiuksiin jätettävässä kaksifaasisessa
koostumuksessa on yhdistettynä
paljon tehokkaita ainesosia, jotka
saavat hiukset välittömästi paremman
tuntuisiksi ja tekevät ne pehmeiksi
ja taipuisiksi. Palauttaa hiuksiin heti
niiden tarvitsemaa kosteutta ja lisää
huomattavasti hiusten elastisuutta,
mikä parantaa hallittavuutta
välittömästi.

Hiukset ovat vaurioituneet, kiillottomat,
huokoiset ja helposti katkeilevat
kemiallisten tai mekaanisten käsittelyjen
vuoksi.

Koostumus sisältää paljon tasapainoisesti
hoitavia ainesosia, joiden teho kohdistuu
vaurioihin ja hiusten ulkoisen rakenteen
heikkoihin kohtiin ja jotka korjaavat samalla
hiuksen sisäistä rakennetta. Lisää välittömästi
hiusten elastisuutta ja saa aikaan pitkäkestoisen
vaikutuksen.

MITÄ SE TEKEE:
• Selvittää hiukset ja helpottaa
kampaamista välittömästi.
• Palauttaa hiuksen sisäisen lujuuden ja
elastisuuden hiuksia ylikuormittamatta.
• Tekee hiuksista pehmeät ja sulkee
hiuksen pintakerroksen.
• Antaa loistavaa kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Ravista hyvin. Suihkuta pyyhekuiviin
hiuksiin osioittain. Älä huuhtele.
Muotoile normaalisti.

• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.
Hiuksiin
jätettävä

Pakkauskoko: 200 ml

MITÄ SE TEKEE:
• Ravitsee vaurioituneita hiuksia
tehokkaasti.
• Palauttaa hiuksen sisäisen lujuuden ja
elastisuuden hiuksia ylikuormittamatta.
• Silottaa hiuksen pintakerrosta.

KÄYTTÖ:
Levitä ja hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa enintään 10 minuuttia.
Huuhtele huolellisesti.

• Antaa lisähoitoa ja -kiiltoa.
• Edistää pitkäkestoista hoitovaikutusta
yhden käyttökerran jälkeen.

5–10 min

Huuhtele

25–30 g

8–10
suihkausta

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml
BONACURE
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REPAIR RESCUE
SEALED ENDS+
Latvoja sulkeva ja haaroittumista ehkäisevä intensiivisesti
hoitava voidemainen seerumi hiuslatvoille.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

Hiusten latvat ovat kuivat, karkeat,
kiillottomat ja helposti haaroittuvat.

Hiuksiaan kasvattavien asiakkaiden
kannattaa aina käyttää tätä tuotetta
pitääkseen hiuksensa terveinä ja
vähentääkseen leikkaustarvetta.

MITÄ SE TEKEE:
• Sulkee jopa 90 % kaksihaaraisista.
• Palauttaa hiuksen sisäisen lujuuden ja
elastisuuden hiuksia ylikuormittamatta.

MITEN SE TOIMII:

• Kesyttää kurittomat hiukset ja jättää ne
sileän ja pehmeän tuntuisiksi.

Kevyt, hoitava voide muodostaa
hellävaraisesti jokaiselle hiukselle
suojaavan kalvon erityisesti
hiusten pituuksissa ja latvoissa.
Repair Rescue -teknologian öljyt
jälleenrakentavat hiusta syvältä ja
takaavat virheettömän kauniit hiukset.

• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

KÄYTTÖ:

• Lisää kiiltoa.

Levitä pyyhekuiviin hiuksiin tasaisesti
ja muotoile. Älä huuhtele.

• Ravitsee huokoisia latvoja ja ehkäisee
katkeilua.

Pakkauskoko: 100 ml

Hiuksiin
jätettävä

2–5 g

COLOR FREEZE
pH 4.5

SUUNNITELTU

VÄRJÄTYILLE HIUKSILLE
Eloisa väri yksinkertaisesti viimeistelee jokaisen lookin. Hyvä
värjääjä valitsee sävyt siten, että ne sopivat kunkin asiakkaan
tyyliin ja ihon värisävyyn. Täydellisen vivahteen aikaansaaminen
vaatii todellista ammattitaitoa, joten jokainen haluaa säilyttää
värinsä mahdollisimman pitkään. Bonacure Color Freeze astuu
kuvaan juuri tässä vaiheessa. Patentoitu pH 4.5 Balancer
-teknologia lukitsee väripigmentit syvälle hiusrakenteeseen
täydellisen värin varmistamiseksi. Kyse on ensimmäisestä
värin lukitsevasta ja haalistumisen estävästä sekä pitkäkestoisen
värin eloisuuden takaavasta Schwarzkopf Professional
-tuotteesta. Väri säilyy 90-prosenttisesti jopa 30 pesun ajan.

COLOR FREEZE
TEKNOLOGIA

TAUSTALLA OLEVA TIEDE

Nykyisten hoitoteknologioiden avulla
yleensä suljetaan suomukerros
värjäyksen jälkeen eikä hiuksen sisäiseen
rakenteeseen puututa. Tämä voi johtaa
kimmoisuuden puutteeseen, hiusten
katkeiluun ja huomattavaan värin
haalistumiseen.

VEGAN KERATIN:

Säädettäessä hiusten pH ihannearvoon
4,5 kuitukerroksen mikrofibrillejä
ympäröivä rakenne tiivistyy ja
tasapainottuu, jolloin väripigmentit
lukkiutuvat syvälle hiuksen sisään.

Lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa jokaisen
säikeen pintakerroksen täyttämällä rakenteessa
olevia aukkoja, palauttaa elastisuuden, antaa
lujuutta ja lisää kiiltoa.

Kun tuotteeseen yhdistetään Cell Equalizer
-teknologia, hiuksen pinta on täydellisesti
suljettu, mikä takaa pitkäkestoisen suojan
muun muassa veden ja föönauksen
kaltaisia ulkoisia tekijöitä vastaan.

Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan
vaurioitunut kuitukerros, rakentamaan hiuksen
sisärakennetta uudelleen sekä palauttamaan
hiusten lujuutta ja elastisuutta.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:

pH 4.5 BALANCER -TEKNOLOGIA:
Maitohappo ja kalsiumhydroksidi tiivistävät ja
tasapainottavat hiuksen rakennetta sen pH:n
ihannearvossa 4,5. Väripigmentit lukkiutuvat
syvälle hiuksen sisään, mikä takaa täydellisen
värin ja estää sen haalistumista.

EDUT
• Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen
vegaaninen hiusvärin lukitseva tuote, joka estää
haalistumisen ja takaa pitkäkestoisen värin
eloisuuden.
• Palauttaa hiusrakenteen pH:n ihannearvoon 4,5 ja
takaa lähes haalistumattoman hiusvärin.
• Väri säilyy jopa 90-prosenttisesti jopa 30
pesukerran ajan.
• Color Savior -tuote parantaa värin sädehtivyyttä.

BONACURE
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COLOR FREEZE
SHAMPOO

SILVER SHAMPOO

Hellävarainen shampoo värikäsitellyille hiuksille, palauttaa hiukset ihanteelliselle
pH-tasolle 4,5 ja lukitsee väripigmentit täydellisesti. Ehkäisee värin haalistumista
tehokkaasti. Ihanteellinen tuote väripalvelun jälkeiseen hoitoon ja kotihoitoon.

Pigmenttejä sisältävä shampoo viileille sävyille.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

Hiukset on värjätty, ja asiakas haluaa
maksimoida värin pysyvyyden.

MITÄ SE TEKEE:

Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat
yleensä vähän vähemmän, mutta ne
puhdistavat silti yhtä hyvin kuin muutkin
shampoot.

• Puhdistaa värjätyt hiukset hellävaraisesti
mutta tehokkaasti.

MITEN SE TOIMII:

• Palauttaa hiukset ihanteelliselle pHtasolle ja ehkäisee värin haalistumista.
• Suojaa hiuksen rakennetta sekä sisältä
että ulkoa.

Sulfaatiton teknologia yhdistettynä pH
4.5 Balancer -teknologiaan palauttaa
hiukset ihanteelliselle pH-tasolle 4,5 ja
ehkäisee värin haalistumista aktiivisesti.
Hiukset pysyvät vastavärjätyn näköisinä
seuraavaan kampaamokäyntiin asti.

KÄYTTÖ:

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

Hiuksissa on ei-toivottu keltainen vivahde,
tai hiukset ovat valkoiset ja kaipaavat
hopeista vivahdetta.

Kirkastaa valkoisia hiuksia ja neutraloi
ei-toivottuja keltaisia sävyjä.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hiukset hellävaraisesti mutta
tehokkaasti.
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle pHtasolle ja ehkäisee värin haalistumista.
• Neutraloi ei-toivottuja lämpimiä sävyjä,
ylläpitää ja elvyttää viileitä vivahteita.
• Lisää tuhkansävyistä hohtoa valkoisiin
ja hyvin vaaleisiin hiuksiin.
• Parantaa kammattavuutta jopa 85 %.

Levitä kosteisiin hiuksiin. Vaahdota ja
huuhtele huolellisesti.

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml

1–2 min

Huuhtele

7g

SKANNAA JA TUTUSTU!

MITEN SE TOIMII:
Puhdistuksen aikana hiuksiin vaikuttaa
hienovaraisesti sinivioletti väri, joka virkistää
viileää vivahdetta tai lisää sitä hiuksiin.
Samalla hoitavat ainesosat parantavat
hiusten kuntoa. Patentoidulla pH 4.5
Balancer -teknologialla hiusten pH
säädetään ihannearvoon 4,5.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin. Anna vaikuttaa
haluamasi neutralointituloksen mukaan
seuraavasti: kevyt – 2 min, keskitasoinen
– 3,5 min, voimakas – 5 min. Huuhtele
huolellisesti.

2–5 min

Huuhtele

7g

Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml
BONACURE
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COLOR FREEZE
CONDITIONER

SPRAY CONDITIONER

Hieman huokoisten ja värikäsiteltyjen hiusten hellävaraiseen
hoitoon kehitetty hoitoaine.

Kevyt hoitosuihke värikäsitellyille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Värjätyt hiukset ovat hieman huokoiset,
ja asiakas haluaa maksimoida värin
pysyvyyden.

Tuotteen pehmeä koostumus hoitaa
hiuksia hellävaraisesti ja säilyttää värin
hiuksia ylikuormittamatta. Patentoitu
pH 4.5 Balancer -teknologia
palauttaa hiukset ihanteelliselle
pH-tasolle ja lukitsee väripigmentit
täydellisesti. Ehkäisee värin
haalistumista tehokkaasti.

Värjätyt tai raidoitetut hiukset ovat hieman
huokoiset.

Ravitsevat ainesosat täyttävät hiuksen
kuitukerroksen pinnassa olevia aukkoja,
mikä lisää värikäsiteltyjen hiusten
elastisuutta ja vahvuutta. Patentoitu
pH 4.5 Balancer -teknologia palauttaa
hiukset ihanteelliselle pH-tasolle 4,5
värin haalistumisen ehkäisemiseksi.

MITÄ SE TEKEE:
• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle
pH-tasolle ja ehkäisee värin
haalistumista.
• Elvyttää elottomia sävyjä ja antaa
kiiltoa värikäsitellyille hiuksille.

MITÄ SE TEKEE:
• Selvittää hiukset ja helpottaa
kampaamista välittömästi.
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle pHtasolle ja ehkäisee värin haalistumista.
• Elvyttää elottomia sävyjä.

KÄYTTÖ:
Hiero pyyhekuiviin hiuksiin. Anna
vaikuttaa 2 minuuttia, huuhtele
huolellisesti.

• Antaa loistavaa kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Ravista hyvin. Suihkuta pyyhekuiviin
hiuksiin osioittain. Älä huuhtele.
Muotoile normaalisti.

• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

• Silottaa hiusten pintaa.

Hiuksiin
jätettävä
1–2 min

Huuhtele

8–10
suihkausta

8–12 g

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml

Pakkauskoko: 200 ml
BONACURE
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COLOR FREEZE
TREATMENT

SILVER TREATMENT

Intensiivisesti elvyttävä täyteläinen tehohoito värikäsitellyille hiuksille.

Intensiivisesti elvyttävä täyteläinen tehohoito värikäsitellyille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset on värjätty tai raidoitettu, tai ne
ovat ylikäsitellyt.

Täyteläinen ja erittäin hoitava emulsio
sisältää keratiineja, jotka täyttävät
aukkoja hiuksen pintarakenteesta
kuitukerrokseen asti. Patentoitu pH 4.5
Balancer -teknologia tiivistää hiuksen
rakennetta ja lukitsee väripigmentit
hiuksen syvimpiin kerroksiin.
Vahvistaa värjättyjä hiuksia ja lisää
niiden elastisuutta. Hiukset palautuvat
ihanteelliselle pH-tasolle 4,5 ja pysyvät
vastavärjätyn näköisinä seuraavaan
kampaamokäyntiin asti.

Hiukset on värjätty tai raidoitettu,
tai ne ovat ylikäsitellyt.

Täyteläinen ja erittäin hoitava emulsio
sisältää aminohappoja, jotka täyttävät
aukkoja hiuksen pintarakenteesta
kuitukerrokseen asti. Patentoitu pH 4.5
Balancer -teknologia tiivistää hiuksen
rakennetta ja lukitsee väripigmentit hiuksen
syvimpiin kerroksiin. Vahvistaa värjättyjä
hiuksia ja lisää niiden elastisuutta. Hiukset
palautuvat ihanteelliselle pH-tasolle 4,5 ja
pysyvät vastavärjätyn näköisinä seuraavaan
kampaamokäyntiin asti.

MITÄ SE TEKEE:
• Syvähoitava vaikutus.
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle
pH-tasolle ja ehkäisee värin
haalistumista.
• Ehkäisee hiusten pörröttymistä
ja silottaa hiusten pintaa.
• Antaa loistavaa kiiltoa.

• Syvähoitava vaikutus.
• Neutraloi ei-toivottuja lämpimiä sävyjä,
ylläpitää ja elvyttää viileitä vivahteita.
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle
pH-tasolle ja ehkäisee värin
haalistumista.
• Lisää tuhkansävyistä hohtoa valkoisiin
ja hyvin vaaleisiin hiuksiin.

KÄYTTÖ:
Levitä ja hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa enintään 10 minuuttia.
Huuhtele huolellisesti.

5–10 min

MITÄ SE TEKEE:

Huuhtele

• Vähentää hiusten katkeilua jopa 95 %.

KÄYTTÖ:
Levitä ja hiero pyyhekuiviin
hiuksiin. Anna vaikuttaa haluamasi
neutralointituloksen mukaan seuraavasti:
kevyt – 5 min, keskitasoinen –
7 min, voimakas – 10 min.
Huuhtele huolellisesti.

25–30 g
5–10 min

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml

Huuhtele

25–30 g

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml
BONACURE
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COLOR FREEZE
SHINE SAVIOR
Painoton seerumi, joka lisää hiusten hallittavuutta ja värin eloisuutta.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset on värjätty tai raidoitettu,
ja ne kaipaavat lisäkiiltoa.

Painoton koostumus ravitsee
hiuksia ja säilyttää samalla niiden
luonnollisen kimmoisuuden.

MITÄ SE TEKEE:
• Silottaa ja vahvistaa hiusten rakennetta
ja ylläpitää hiusten sävyä.
• Palauttaa hiukset ihanteelliselle
pH-tasolle ja ehkäisee värin
haalistumista.
• Antaa loistavaa kiiltoa.
• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

Pakkauskoko: 150 ml

KÄYTTÖ:
Levitä pyyhekuiviin hiuksiin
tasaisesti ja muotoile. Älä huuhtele.

Hiuksiin
jätettävä

2–5 g

MOISTURE KICK
GLYCEROL
SUUNNITELTU

NORMAALEISTA
KUIVILLE HIUKSILLE
Kun hiuksissa ei ole riittävästi kosteutta, niistä puuttuu kiiltoa,
elastisuutta ja kimmoisuutta. Niitä on vaikeampi hallita ja ne voivat
olla hauraat. Janoiset hiukset tarvitsevat nopeasti hoitoa, josta
ne saavat elastisuuteen ja pitkäkestoiseen terveeseen kiiltoon
vaadittavaa kosteutta. Glyserolia sisältävä Bonacure Moisture Kick
tasapainottaa hiusten kosteutta ja nostaa kuivimpienkin hiusten
kosteuden optimaaliselle tasolle parantaen hallittavuutta jopa
72 %*, lisäten kiiltoa ja poistaen sähköisyyden. Tekee hiuksista
täydellisen taipuisat, kiiltävät ja kosteutetut ja antaa runsasta
elastisuutta ja kimmoisuutta.

* Kun käytetään Moisture Kick Conditioner -tuotetta

MOISTURE KICK

TAUSTALLA OLEVA TIEDE
VEGAN KERATIN:
Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan
vaurioitunut kuitukerros, rakentamaan hiuksen
sisärakennetta uudelleen sekä palauttamaan
hiusten lujuutta ja elastisuutta.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:
Lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa jokaisen
säikeen pintakerroksen täyttämällä rakenteessa
olevia aukkoja, palauttaa elastisuuden, antaa
lujuutta ja lisää kiiltoa.

GLYCEROL:

TEKNOLOGIA

Glyserolia sisältävä koostumus kosteuttaa
hiuspohjaa ja hiuksia pitkäkestoisesti, silottaa
hiusten pintaa ja ehkäisee hiusten kuivumista.

Glyseroli nostaa hiusten ja hiuspohjan
kosteustasoa ja Cell Equalizer -teknologiaan
yhdistettynä silottaa hiusten pintaa parantaen
jokaisen hiussäikeen taipuisuutta, hallittavuutta,
kimmoisuutta ja kiiltoa. Ylläpitää ihanteellista
kosteustasoa.

EDUT
• Hiukset tuntuvat kosteutetuilta jopa kahden
päivän ajan
• Lisää elastisuutta
• Jopa 72 %* parempi hallittavuus

* Kun käytetään Moisture Kick Conditioner -tuotetta.

BONACURE
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MOISTURE KICK
SHAMPOO

CONDITIONER

Kosteuttava shampoo normaaleista kuiville, hauraille tai kiharille hiuksille.

Painoton, kosteuttava hoitoaine normaaleille ja kuiville hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kuivat, hauraat, karheat,
kiharat tai laineikkaat ja normaalit tai
hieman huokoiset.

Silikoniton koostumus puhdistaa
hiukset ja hiuspohjan hellävaraisesti
antaen samalla lisäkosteutta ja
ehkäisten kuivumista. Antaa kevyttä,
keskivahvaa hoitoa. Glyserolia
sisältävä koostumus tasapainottaa
hiusten kosteuspitoisuutta.

Hiukset ovat kuivat, hauraat, karheat,
kiharat tai laineikkaat ja normaalit tai
hieman huokoiset.

KÄYTTÖ:

Painoton, silikoniton koostumus
hoitaa ja tasapainottaa hiusten
kosteuspitoisuutta. Tekee
hiuksista pehmeät, taipuisat ja
ravitut ja antaa runsasta kiiltoa ja
kimmoisuutta. Glyserolia sisältävä
koostumus tasapainottaa hiusten
kosteuspitoisuutta.

• Auttaa säilyttämään ihanteellisen
kosteustason ja saa hiukset tuntumaan
kevyiltä.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hellävaraisesti normaalit,
kuivat ja kiharat hiukset.
• Auttaa säilyttämään ihanteellisen
kosteustason ja saa hiukset tuntumaan
kevyiltä.

Levitä kosteisiin hiuksiin.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

MITÄ SE TEKEE:
• Hoitaa ja selvittää hellävaraisesti
normaalit, kuivat ja kiharat hiukset.

• Ehkäisee hiusten kuivumista.

• Antaa terveen näköistä kiiltoa.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

• Lisää elastisuutta.

Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat yleensä
vähän vähemmän, mutta ne puhdistavat
silti yhtä hyvin kuin muutkin shampoot.

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml

1–2 min

Huuhtele

KÄYTTÖ:
Hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa 2 minuuttia,
huuhtele huolellisesti.

7g
1–2 min

Huuhtele

8–12 g

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml
BONACURE
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MOISTURE KICK
SPRAY CONDITIONER

TREATMENT

Kevyt, välittömästi kosteuttava hoitosuihke normaaleista kuiville,
hauraille tai kiharille hiuksille.

Syväkosteuttava tehohoito normaaleista kuiville, hauraille tai kiharille hiuksille.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kuivat, hauraat, karheat,
kiharat tai laineikkaat ja normaalit tai
hieman huokoiset ja kaipaavat päivittäistä
kosteutusta.

Tämä hoitosuihke sopii erinomaisesti
myös kiharien hiusten kosteuttamiseen,
virkistämiseen ja kiharoiden erotteluun.

Hiukset ovat kuivat, hauraat, karheat,
kiharat tai laineikkaat ja normaalit
tai hieman huokoiset ja kaipaavat
lisäkosteutusta.

MITEN SE TOIMII:

MITÄ SE TEKEE:

Tuotetta ravistettaessa täyteläisempi
faasi ja vesifaasi muodostavat kevyen
emulsion, joka voidaan suihkuttaa hiuksiin
erittäin ohuena kerroksena painottoman
kosteuttavan hoidon saavuttamiseksi.
Glyserolia sisältävä koostumus
tasapainottaa hiusten kosteuspitoisuutta.

• Syvähoitava vaikutus, jättää
normaaleihin, kuiviin ja kihariin hiuksiin
kosteutetun tunnun.

Emulsion kevyen koostumuksen
ansiosta kosteuttavat ainesosat
läpäisevät hiuksen hyvin nopeasti ja
kosteuttavat sen sisäistä rakennetta
intensiivisesti. Cell Equalizer
-teknologian kationiset aineet täyttävät
aukkoja hiuksen pintakerroksessa
tehden hiuksista taipuisat. Glyserolia
sisältävä koostumus tasapainottaa
hiusten kosteuspitoisuutta.

MITÄ SE TEKEE:
• Selvittää välittömästi normaalit, kuivat ja
kiharat hiukset.
• Auttaa säilyttämään ihanteellisen
kosteustason ja saa hiukset tuntumaan
kevyiltä.
• Silottaa hiusten pintaa.
• Antaa terveen näköistä kiiltoa.
• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

KÄYTTÖ:

• Lisää hiusten taipuisuutta.
• Auttaa säilyttämään ihanteellisen
kosteustason ja saa hiukset tuntumaan
kevyiltä.
• Lisää hiusten elastisuutta ja hallittavuutta.

Ravista hyvin. Suihkuta pyyhekuiviin
hiuksiin osioittain. Älä huuhtele.
Muotoile normaalisti.

KÄYTTÖ:
Levitä ja hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa enintään 10 minuuttia.
Huuhtele huolellisesti.

• Antaa terveen näköistä kiiltoa.
5–10 min

Pakkauskoko: 200 ml

Hiuksiin
jätettävä

8–10
suihkausta

Huuhtele

25–30 g

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml
BONACURE
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MOISTURE KICK
CURL BOUNCE

HYDRATION BALM

Täyteläinen kosteuttava voide laineikkaiden ja kiharien hiusten erotteluun.

Kevyt, kosteuttava, hiuksiin jätettävä hoitovoide normaaleille ja kuiville hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kuivat, kiharat tai laineikkaat
ja normaalit tai hieman huokoiset.

Geeli luo hiuksen ympärille
hellävaraisen, hoitavan pinnan
samalla, kun kosteuttava glyseroli
parantaa hiusten kuntoa. Cell
Equalizer -teknologia silottaa hiuksen
pintaa.

Hiukset ovat kuivat, kiharat tai laineikkaat
ja normaalit tai hieman huokoiset.

Hoitovoide hoitaa hiuksia
painottomasti ja tasapainottaa
kosteuspitoisuutta. Glyserolia sisältävä
koostumus tasapainottaa hiusten
kosteuspitoisuutta.

MITÄ SE TEKEE:
• Erottelee kiharoita märissä
ja kuivissa hiuksissa.
• Auttaa säilyttämään ihanteellisen
kosteustason ja saa hiukset
tuntumaan kevyiltä.

KÄYTTÖ:
Hiero pyyhekuiviin tai kuiviin hiuksiin
ja muotoile. Älä huuhtele.

• Aktivoi laineet ja kiharat uudelleen.

• Auttaa säilyttämään ihanteellisen
kosteustason ja saa hiukset
tuntumaan kevyiltä.
• Parantaa hiusten hallittavuutta
yhdistämällä kosteuttavan
ja muotoilevan vaikutuksen.

KÄYTTÖ:
Levitä tasaisesti kosteisiin tai kuiviin
hiuksiin. Älä huuhtele.

• Antaa terveen näköistä kiiltoa.

• Tekee hiuksista taipuisat ja kimmoisat.
• Korostaa kiharoita ja säilyttää
hiusten kosteutetun tunnun jopa
kahden päivän ajan.

MITÄ SE TEKEE:

Hiuksiin
jätettävä

2–5 g

• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

Hiuksiin
jätettävä

2–5 g

• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

Pakkauskoko: 150 ml

Pakkauskoko: 150 ml
BONACURE
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VOLUME BOOST
CREATINE
SUUNNITELTU

HENNOILLE HIUKSILLE
Valtaosa asiakkaista pitää tuuheutta ja ryhtiä tärkeimpinä
tekijöinä. Kreatiinia sisältävä Bonacure Volume Boost
on fantastisen tehokas hennoimmissakin hiuksissa.
Sen painoton koostumus hoitaa ja antaa ryhtiä,
täyteläisyyttä ja kimmoisuutta. Tuotteet lisäävät hiuksiin
volyymia ja antavat jopa hennoille hiuksille kestävää
ryhtiä ja luonnollista kiiltoa.

VOLUME BOOST

EDUT
• Tuuheuttaa: hiukset tuntuvat täyteläisemmiltä
jopa kahden päivän ajan.

TAUSTALLA OLEVA TIEDE
VEGAN KERATIN:

• Lisää hiuksiin volyymia.
• Antaa ryhtiä, täyteläisyyttä ja kimmoisuutta.
• Perfect Foam -tuote lisää volyymia jopa 92 %.

Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan
vaurioitunut kuitukerros, rakentamaan hiuksen
sisärakennetta uudelleen sekä palauttamaan
hiusten lujuutta ja elastisuutta.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:

TEKNOLOGIA
Kreatiinia sisältävä koostumus korjaa
hiuskuidun rakennetta ja Cell Equalizer
-teknologiaan yhdistettynä silottaa hiusten
pintaa parantaen jokaisen hiussäikeen
taipuisuutta, hallittavuutta, kimmoisuutta
ja kiiltoa.

Lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa jokaisen
säikeen pintakerroksen täyttämällä rakenteessa
olevia aukkoja, palauttaa elastisuuden, antaa
lujuutta ja lisää kiiltoa.

CREATINE:
Kreatiinilla on energisoivia vaikutuksia
ja se ravitsee hiusta.

BONACURE
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VOLUME BOOST
SHAMPOO

JELLY CONDITIONER

Intensiivisesti puhdistava shampoo hennoille ja hauraille hiuksille.

Kevyt hyytelömäinen hoitoaine hennoille ja hauraille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat hennot ja veltot ja kaipaavat
ryhtiä.

Poistaa hellävaraisesti ylimääräistä
rasvaa ja epäpuhtauksia, jotka voivat
tehdä hiuksista raskaat. Hoitavat
polymeerit ehkäisevät hiusten
sähköistymistä ja tekevät niistä
helpommin hallittavat. Koostumusta
paksuntavat ainesosat tekevät siitä
geelimäisen ja lisäävät hiuksiin
tuuheuden tuntua ja pitoa.

Hiukset ovat hennot ja veltot ja hieman
huokoiset.

Kevyt hyytelö selvittää hennot hiukset
ja antaa niille painotonta hoitoa.
Kreatiinia sisältävä koostumus vahvistaa
hiuksia ja auttaa palauttamaan hiusten
elastisuuden.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hellävaraisesti ja tuuheuttaa
hentoja hiuksia.
• Kevyt koostumus lisää hiuksen
sisäistä lujuutta ja tekee hiuksista
täyteläisemmän tuntuiset.
• Ehkäisee hiusten sähköistymistä.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

MITÄ SE TEKEE:
• Antaa hennoille hiuksille painotonta
hoitoa ja tuuheuttaa niitä.
• Parantaa kammattavuutta.
• Kevyt koostumus lisää hiuksen
sisäistä lujuutta ja tekee hiuksista
täyteläisemmän tuntuiset.

Huuhtele

Levitä kosteisiin hiuksiin.
Hiero ja huuhtele huolellisesti.

• Ehkäisee hiusten sähköistymistä.
1–2 min

Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat yleensä
vähän vähemmän, mutta ne puhdistavat
silti yhtä hyvin kuin muutkin shampoot.
1–2 min

KÄYTTÖ:

Huuhtele

8–12 g

7g

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml

Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml
BONACURE
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VOLUME BOOST
PERFECT FOAM
Sähköistymistä ehkäisevä ja ryhtiä antava hoitovaahto.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat hennot, veltot ja normaalit tai
hieman huokoiset, ja kaipaavat ryhtiä.

Kreatiinia ja pantenolia sisältävä
koostumus stabiloi ja vahvistaa
hiuksia, mikä parantaa hiusten
hallittavuutta ja kammattavuutta sekä
antaa tukea ja volyymia. Tuote suojaa
hiuksia föönin lämmöltä. Helppo
levittää hiusten tyveen ja pituuksiin.

MITÄ SE TEKEE:
• Palauttaa hiusten rakennetta ja tekee
hiuksista tuuheamman tuntuiset.
• Parantaa kammattavuutta.
• Lisää ryhtiä ja stabiloi hentoja hiuksia.
• Ehkäisee hiusten sähköistymistä.
• Antaa terveen näköistä kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Levitä pyyhekuiviin hiuksiin tasaisesti
ja muotoile halutun lopputuloksen
mukaan.

• Lisää volyymia jopa 92 %.
Hiuksiin
jätettävä

Pakkauskoko: 150 ml

5–7 g

TIME RESTORE
Q10+

SUUNNITELTU

AIKUISILLE JA HAURAILLE
HIUKSILLE
Jokaisessa hiuksessa on 95 % keratiinia, ja iän myötä keratiinin
tuotantomme vähenee. Ikääntyessämme hiuksistamme voi tulla
hennot, veltot, hauraat tai kuivat. Aikuiset hiukset tarvitsevat
siksi erityistä hoitoa. Kun tähän yhtälöön lisätään harmaat
hiukset, jotka tarvitsevat vielä enemmän kosteutta, tarvitaan
jotakin erityistä. Q10-koentsyymiä sisältävä Bonacure Time
Restore antaa hiuksille vastustuskykyä, elastisuutta ja elinvoimaa.
Koostumus suojaa hiuksia näkyvältä ikääntymiseltä, ja hiukset
näyttävät ja tuntuvat eloisammilta, tuuheammilta, pehmeämmiltä
ja kiiltävämmiltä. Joka päivä.

TIME RESTORE
TEKNOLOGIA

TAUSTALLA OLEVA TIEDE

Loistava Bonacure Time Restore
-kompleksimme poistaa välittömästi
ikääntymisen näkyvät merkit ja voimistaa
samalla hiusten luonnollista keratiinin
muodostusta.

VEGAN KERATIN:
Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan
vaurioitunut kuitukerros, rakentamaan
hiuksen sisärakennetta uudelleen sekä
palauttamaan hiusten lujuutta ja elastisuutta.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:
Lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa
jokaisen säikeen pintakerroksen täyttämällä
rakenteessa olevia aukkoja, palauttaa
elastisuuden, antaa lujuutta ja lisää kiiltoa.

Q10+:
Erittäin tehokasta Q10-koentsyymiä on
kaikissa ihmisen soluissa. Se on soluille
elintärkeää. Se saa hiustupen tuottamaan
jälleen niitä kahta keratiinia, joiden
tuotanto vähenee ikääntyessä, ja palauttaa
siten optimaalisen rakenteen tulevaa
hiusten kasvua varten.

EDUT
• Lisää elastisuutta, vastustuskykyä ja elinvoimaa.
• Suojaa hiuksia näkyvältä ikääntymiseltä.
• Clay Treatment -tuote suojaa hiuksia ja hiuspohjaa ulkoisilta tekijöiltä
antioksidanttisella vaikutuksellaan.
• Clay Treatment -tuote saa hiukset tuntumaan kosteutetuilta jopa kahden päivän ajan.
BONACURE
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TIME RESTORE
SHAMPOO

CONDITIONER

Hellävaraisesti puhdistava shampoo aikuisille hiuksille.

Täyteläinen hoitoaine kuiville ja hauraille, aikuisille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Aikuiset hiukset ovat hennot ja elottomat
tai hyvin kuivat ja hauraat.

Sokeritensidejä sisältävä
koostumus puhdistaa hiukset ja
hiuspohjan erittäin hellävaraisesti.
Q10-koentsyymi ja Cell Equalizer
-teknologian kationiset aineet
syväravitsevat hiuksen sisäistä
rakennetta ja silottavat jokaisen
hiussäikeen pintaa samalla kesyttäen
kurittomat hiukset ja saaden ne
tuntumaan pehmeiltä ja näyttämään
kiiltäviltä pidempään.

Aikuiset hiukset ovat hyvin kuivat
ja hauraat.

Tehokas pitoisuus Q10-koentsyymiä
stimuloi hiustuppea ja tasapainottaa
kahden tärkeän keratiinin tuotantoa
samalla kosteuttaen hiuksia ja
tehden niistä pehmeämmät ja
siten helpommat hallita. Cell
Equalizer paikkaa aukkoja hiuksen
pintarakenteessa ja silottaa sen
pintaa ylikuormittamatta hiuksia.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa aikuiset hiukset hellävaraisesti.
• Auttaa poistamaan ikääntymisen näkyvät
merkit* ja tekee hiuksista välittömästi
pehmeät ja kiiltävät.
• Vahvistaa hiuksia.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat yleensä
vähän vähemmän, mutta ne puhdistavat
silti yhtä hyvin kuin muutkin shampoot.

KÄYTTÖ:

MITÄ SE TEKEE:
• Hoitaa ja selvittää aikuisia hiuksia.
• Auttaa poistamaan ikääntymisen
näkyvät merkit* ja tekee hiuksista
välittömästi pehmeät ja kiiltävät.
• Parantaa hiusten hallittavuutta.

KÄYTTÖ:

• Lisää kiiltoa.

Hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa 2 minuuttia,
huuhtele huolellisesti.

Levitä kosteisiin hiuksiin.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

2 min
1–2 min

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml
* Käytettäessä Time Restore Shampoo- ja Conditioner- tuotteita yhdessä toistuvasti.

Huuhtele

Huuhtele

8–12 g

7g

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml
BONACURE
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TIME RESTORE
CLAY TREATMENT
Vahvistava tehohoito aikuisille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Aikuiset hiukset ovat hennot ja elottomat
tai hyvin kuivat ja hauraat.

Suuri pitoisuus Q10-koentsyymiä
stimuloi hiustuppea ja tasapainottaa
kahden hiusten kasvulle tärkeän
keratiinin tuotantoa samalla
kosteuttaen hiuksia ja tehden niistä
pehmeämmät ja siten helpommat
hallita. Pantenoli syväkosteuttaa antaen
veltoille ja elottomille hiuksille uutta
elastisuutta ja tervettä kiiltoa.

MITÄ SE TEKEE:
• Antaa tehokasta hoitoa aikuisille
hiuksille ja hiuspohjalle.
• Uusi koostumus aktivoi hiuksia ja poistaa
tukoksia hiuspohjan huokosista.
• Suojaa hiuksia ja hiuspohjaa
ulkoisilta tekijöiltä antioksidanttisella
vaikutuksellaan.
• Hiukset tuntuvat kosteutetuilta jopa
kahden päivän ajan.

KÄYTTÖ:
Levitä pyyhekuiviin hiuksiin ja
hiuspohjaan tasaisesti. Anna vaikuttaa
enintään 10 minuuttia. Huuhtele
huolellisesti.

5–10 min

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml

Huuhtele

25–30 g

ASIANTUNTIJAN NEUVO –
KOKO TUOTESARJA:
Tämä tuotesarja sopii
erinomaisesti pitkille aikuisille
hiuksille, sillä se vahvistaa
ja kosteuttaa täydellisen
tasapainoisesti.

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL
SUUNNITELTU

KARKEILLE, KURITTOMIILLE
JA PÖRRÖISILLE HIUKSILLE
Lähes 90 % naisista haaveilee helpommin hallittavista,
sileämmistä hiuksista ja pitkäkestoisesta pörröttömyydestä.
Babassuöljyä sisältävä Bonacure Frizz Away on suunniteltu
paksujen, pörröisten, karkeiden tai kiharien hiusten erittäin
tehokkaaseen hallintaan. Älykäs koostumus hillitsee pörröisyyttä
pesusta pesuun, lyhentää muotoiluaikaa ja selvittää hiuksia.
Se tekee hiuksista sileämmät, kiiltävämmät, kosteutetut
ja aina helpot käsitellä.

SAATAVILLA SYYSKUUSSA 2022

FRIZZ AWAY

EDUT
• Ehkäisee kaikentyyppisten hiusten pörröisyyttä jopa kolmen päivän ajan.
• Kesyttää pörröiset ja kurittomat hiukset.

TEKNOLOGIA

• All-Day Shield -tuote suojaa kosteudelta jopa kahden päivän ajan.

Tehokas vegaanista keratiinia sisältävä koostumus
syväravitsee ja kesyttää karkeat, paksut ja pörröiset
hiukset. Se suojaa hiuksia muotoilun aikaiselta
lämmöltä sekä katkeilulta ja tekee hiuksista
pörröttömät, sileät ja selvästi kiiltävämmät.

TAUSTALLA OLEVA TIEDE
VEGAN KERATIN:
Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan vaurioitunut
kuitukerros, rakentamaan hiuksen sisärakennetta
uudelleen sekä palauttamaan hiusten lujuutta ja
elastisuutta.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:
Lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa jokaisen säikeen
pintakerroksen täyttämällä rakenteessa olevia aukkoja,
palauttaa elastisuuden, antaa lujuutta ja lisää kiiltoa.

BABASSU OIL:
Babassuöljy sisältää runsaasti antioksidantteja
ja sillä on hyvä kosteudensitomiskyky.

BONACURE
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FRIZZ AWAY
SHAMPOO

CONDITIONER

Kesyttävä shampoo kurittomille, karkeille hiuksille.

Tehokkaasti kesyttävä hoitoaine kurittomille, karkeille hiuksille.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kurittomat, paksut
ja karkeat ja voivat olla myös laineikkaat
tai kiharat. Hiukset ovat pörröiset
ja kaipaavat silotusta ja kontrollia.

Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat
yleensä vähän vähemmän, mutta
ne puhdistavat silti yhtä hyvin kuin
muutkin shampoot.

MITÄ SE TEKEE:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kurittomat, paksut
ja karkeat ja voivat olla myös laineikkaat
tai kiharat. Hiukset ovat pörröiset
ja kaipaavat päivittäistä silottavaa
kosteutta.

Cell Equalizer -teknologian kationiset
aineet silottavat hiuksen pintaa,
ja babassuöljy parantaa hiusten
hallittavuutta kosteudensitomiskykynsä
ansiosta.

• Puhdistaa kurittomat ja pörröiset hiukset
hellävaraisesti.

Hiuksia kesyttävä, Babassuöljyä
sisältävä koostumus parantaa hiusten
hallittavuutta välittömästi ja antaa
kontrollia jopa kurittomimmille ja
karkeimmille hiustyypeille. Antaa
hiuksille pitkäkestoista sileyttä.

MITÄ SE TEKEE:

KÄYTTÖ:

• Selvittää ja kesyttää kurittomat ja
pörröiset hiukset hellävaraisesti.

Hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa 2 minuuttia,
huuhtele huolellisesti.

• Silottaa hiuksen pintaa ja parantaa
hiusten hallittavuutta välittömästi.
• Antaa voimakasta kiiltoa.

• Antaa voimakasta kiiltoa.

KÄYTTÖ:
Levitä kosteisiin hiuksiin.
Vaahdota ja huuhtele huolellisesti.

1–2 min

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml

• Silottaa hiuksen pintaa ja parantaa
hiusten hallittavuutta välittömästi.

Huuhtele

• Ehkäisee hiusten sähköistymistä.

2 min

Huuhtele

8–12 g

7g

SKANNAA JA TUTUSTU!
Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml
BONACURE
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FRIZZ AWAY
TREATMENT

ALL-DAY SHIELD

Intensiivinen, kesyttävä ja ravitseva tehohoito kurittomille ja karkeille hiuksille.

Pörröisyyttä vähentävä suihke kurittomille, karkeille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kurittomat, paksut ja karkeat
ja voivat olla myös laineikkaat tai kiharat.
Hiukset ovat vaurioituneet ja pörröiset
ja kaipaavat lisäsilotusta ja -kontrollia.

Tiivistetyt kationiset hoitavat aineet
ja babassuöljy silottavat yhdessä
hiusten pintaa tehokkaasti. Kesyttää
kurittomat hiukset antaen niille
pitkäkestoista sileyttä ja kiiltoa.

Hiukset ovat kurittomat, paksut ja karkeat
ja voivat olla myös laineikkaat tai kiharat.
Hiukset ovat vaurioituneet ja pörröiset ja
kaipaavat lisäsilotusta ja -kontrollia.

Cell Equalizer -teknologian
kationiset aineet silottavat
hiuksen pintaa, ja babassuöljy
parantaa hiusten pintakerrosta
kosteudensitomiskykynsä ansiosta.

MITÄ SE TEKEE:
• Ravitsee ja kesyttää kurittomat ja
pörröiset hiukset tehokkaasti.
• Helpottaa selvittämistä ja kampaamista.

KÄYTTÖ:
Levitä ja hiero pyyhekuiviin hiuksiin.
Anna vaikuttaa enintään 10 minuuttia.
Huuhtele huolellisesti.

• Silottaa hiuksen pintaa ja parantaa
hiusten hallittavuutta välittömästi.

MITÄ SE TEKEE:
• Vähentää pörröisyyttä välittömästi.

KÄYTTÖ:

• Silottaa hiuksia välittömästi ja parantaa
hallittavuutta lämpömuotoilun aikana.

Suihkuta pyyhekuiviin hiuksiin.
Föönaa. Suihkuta kuiviin hiuksiin
suojaksi ennen lämpömuotoilua.

• Helpottaa föönausta.
• Antaa voimakasta kiiltoa.

• Antaa voimakasta kiiltoa.
5–10 min

Huuhtele

25–30 g

• Antaa lämpösuojaa (210 °C:seen asti).
• Silottaa hiuksen pintaa ja ehkäisee
pörröisyyttä jopa kolmen päivän ajan.

Hiuksiin
jätettävä

Muotoile

8–10
suihkausta

• Suojaa kosteudelta jopa kahden
päivän ajan.

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml

Pakkauskoko: 150 ml
BONACURE
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FRIZZ AWAY
SMOOTHING OIL
Tehokas öljy karkeille ja kurittomille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat kurittomat, paksut ja karkeat
ja voivat olla myös laineikkaat tai kiharat.
Hiukset ovat vaurioituneet ja pörröiset
ja kaipaavat lisäsilotusta ja -kontrollia.

Tiivistetty öljyseos silottaa
hiuksen pintaa, ja babassuöljy
parantaa hiusten pintakerrosta
kosteudensitomiskykynsä ansiosta.

MITÄ SE TEKEE:

KÄYTTÖ:

• Tehokas öljytiiviste.

Levitä pieni määrä tuotetta kosteisiin
tai kuiviin hiuksiin. Älä huuhtele.

• Selvittää hiukset, tekee hiuksista sileät
ja kiiltävät.
• Antaa voimakasta kiiltoa.
• Antaa lämpösuojaa (210 °C asti).
• Silottaa hiuksen pintaa ja ehkäisee
pörröisyyttä jopa kolmen päivän ajan.
• Suojaa kosteudelta jopa kahden
päivän ajan.

Pakkauskoko: 50 ml

Hiuksiin
jätettävä

1–5 tippaa

CLEAN BALANCE
TOCOPHEROL
SUUNNITELTU

KAIKILLE HIUSTYYPEILLE
Kaikenlaiset hiukset altistuvat kaikkialla maailmassa
ympäristötekijöille päivittäin. Tokoferolia sisältävä Bonacure
Clean Balance poistaa hiuksista tuotejäämiä ja suojaa
hiuksia vapailta radikaaleilta ja saasteilta. Poistaa
ympäristösaasteet hiuksista tehokkaasti ja tekee hiuksista
raikkaat jopa koko päivän ajaksi.

BONACURE
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CLEAN BALANCE

TEKNOLOGIA

TAUSTALLA OLEVA TIEDE

Vapaita radikaaleja torjuva, tokoferolia sisältävä
koostumus suojaa hiuksia saasteilta pitämällä
pölyn ja muut hiukkaset pois hiuksen pinnalta.

VEGAN KERATIN:
Vegaaninen keratiini on kehitetty korjaamaan
vaurioitunut kuitukerros, rakentamaan hiuksen
sisärakennetta uudelleen sekä palauttamaan
hiusten lujuutta ja elastisuutta.

CELL EQUALIZER -TEKNOLOGIA:
Lisähoitoa kaikille hiustyypeille. Korjaa jokaisen
säikeen pintakerroksen täyttämällä rakenteessa
olevia aukkoja, palauttaa elastisuuden, antaa
lujuutta ja lisää kiiltoa.

TOCOPHEROL:
Tokoferoli on hiuskuitua saasteiden
aiheuttamilta vaurioilta suojaava aine.

EDUT
• Poistaa hiuksista ympäristösaasteet,
tuotejäämät, epäpuhtaudet ja lian.
• Anti-Pollution Water -tuote saa hiukset
tuntumaan raikkailta jopa koko päivän ajan.

BONACURE

|

KAMPAAJANOPAS

42

CLEAN BALANCE
SHAMPOO

ANTI-POLLUTION WATER

Shampoo kaikille hiustyypeille.

Suojaava suihke kaikille hiustyypeille.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Kaikki saasteille altistuvat hiustyypit.

• Sulfaatittomat tuotteet vaahtoavat
yleensä vähän vähemmän, mutta ne
puhdistavat silti yhtä hyvin kuin muutkin
shampoot.

Kaikki saasteille altistuvat hiustyypit.

Tokoferolia sisältävä koostumus
on superkevyt ja nestemäinen.
Se torjuu vapaita radikaaleja ja
muodostaa hiuksen pintaan ohuen
kerroksen ja näin suojaa hiusta
saasteilta.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hiukset ja hiuspohjan
hellävaraisesti mutta tehokkaasti.
• Syväpuhdistaa hiukset ja hiuspohjan
ja poistaa tehokkaasti tuotejäämiä
ja muita kertymiä.
• Valmistaa hiukset kemialliseen
käsittelyyn.

• Vältä hiuspohjan hieromista, kun peset
hiuksia ennen kemiallista käsittelyä.

MITEN SE TOIMII:
Syväpuhdistava, tokoferolia sisältävä
koostumus poistaa hiuksista jäämät
ja kertymät ja suojaa hiuksia vapailta
radikaaleilta.

Käytä kerran viikossa. Levitä pieni määrä
tuotetta tasaisesti kosteisiin hiuksiin.
Huuhtele huolellisesti. Toista käsittely
tarvittaessa.

SKANNAA JA TUTUSTU!

1–2 min

• Koostumus torjuu kaupunkiympäristöstä
aiheutuvia vaurioita hoitaen ja
kosteuttaen samalla hiuksia.
• Superkevyt vesimäinen koostumus
muodostaa hiuksen pintaan ohuen
kerroksen, joka suojaa hiuksia saasteilta.

Huuhtele

KÄYTTÖ:
Suihkuta tasaisesti kosteisiin
tai kuiviin hiuksiin. Älä huuhtele.

• Käytetään ennen föönausta ja viimeisenä
silauksena muotoilun jälkeen.
• Hiukset tuntuvat raikkailta jopa koko
päivän ajan.

KÄYTTÖ:

Pakkauskoot: 250 ml ja 1000 ml

MITÄ SE TEKEE:

Hiuksiin
jätettävä

8–10
suihkausta

• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.

7g

Pakkauskoko: 150 ml
BONACURE
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UUDET BONACURE
-KAMPAAMOPALVELUT
TUTUSTU CLEAN PERFORMANCE -TUOTTEISIIN:
VEGAANISEN KERATIININ TEHO UUDESSA PUHTAASSA
AMMATTILAISTUOTTEESSA

BONACURE
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VEGAN EXPRESS BLOWDRY -PALVELU
RAVITSEE JA ANTAA KIILTOA VÄLITTÖMÄSTI
7 minuuttia

SKANNAA
JA TUTUSTU!

SYVÄPUHDISTA

PESE

HOIDA

FINISH

REPAIR
RESCUE
ARGININE

Vaurioituneille
hiuksille

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

SEALED ENDS+ TAI
SPRAY CONDITIONER

Conditioner

MOISTURE
KICK
GLYCEROL

Normaaleista
kuiville, laineikkaille
tai kiharille hiuksille

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

HYDRATION BALM TAI
SPRAY CONDITIONER

Conditioner

COLOR
FREEZE
pH 4.5

Värjätyille ja
raidoitetuille hiuksille

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

SHINE SAVIOR TAI
SPRAY CONDITIONER

VOLUME
BOOST
CREATINE

Hennoille hiuksille

PERFECT FOAM

TIME
RESTORE
Q10+

Aikuisille ja hauraille
hiuksille

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL

Karkeille, kurittomille
ja pörröisille hiuksille
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

ALL-DAY SHIELD TAI
SMOOTHING OIL

Conditioner

BONACURE
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SYVÄPUHDISTA

PESE

SYVÄHOIDA

VIIMEISTELE

REPAIR
RESCUE

VAHVISTAA, SILOTTAA JA ANTAA KIILTOA VÄLITTÖMÄSTI

ARGININE

Vaurioituneille
hiuksille
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

SEALED ENDS+ TAI
SPRAY CONDITIONER

MOISTURE
KICK

10 minuuttia

SKANNAA JA TUTUSTU!

GLYCEROL

Normaaleista
kuiville, laineikkaille
tai kiharille hiuksille

VEGAN KERATIN CHARGE -PALVELU

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

HYDRATION BALM, CURL
BOUNCE TAI SPRAY
CONDITIONER

COLOR
FREEZE
pH 4.5

Värjätyille ja
raidoitetuille hiuksille
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

SHINE SAVIOR TAI
SPRAY CONDITIONER

TIME
RESTORE
Q10+

Aikuisille ja hauraille
hiuksille

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL

Karkeille, kurittomille
ja pörröisille hiuksille
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

ALL-DAY SHIELD TAI
SMOOTHING OIL

VEGAN COOL BLONDE NEUTRALISATION -PALVELU
SYVÄÄ NEUTRALOINTIA JA KIILTOA

BEFORE AFTER

8 minuuttia

SKANNAA JA TUTUSTU!

SYVÄPUHDISTA

PESE JA
NEUTRALOI

SYVÄHOIDA JA
NEUTRALOI

VIIMEISTELE
BONACURE
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KESTÄVYYSVINKKEJÄ
KAMPAAMOLLESI

Lue, miten voit pienillä ja yksinkertaisilla päivittäisten tapojen muutoksilla
pienentää huomattavasti kampaamosi ympäristöjalanjälkeä ja työskennellä entistä
kestävämmin.

SÄÄSTÄ VETTÄ
• Hanki vettä säästävät suihkupäät tai vesihanat,
jotka vähentävät veden virtausta.
• Sulje vesihana, kun levität shampoota/hoitoainetta
asiakkaasi hiuksiin.
• Tarkista, onko kampaamossasi vuotavia tai tippuvia hanoja
– hidaskin tippuminen voi kuluttaa nopeasti huomattavasti
vettä! Hana tai suihku, josta tippuu 60 tippaa minuutissa,
tuhlaa 21 litraa vettä päivässä.
• Varmista pyyhkeitä ja kappoja pestessäsi, että pesukone
on täynnä. Älä pese vajaita koneellisia.

SÄÄSTÄ ENERGIAA
• Hanki LED-valot alueille, joilla et työskentele asiakkaiden kanssa,
kuten vastaanottotiskille ja hyllyköihin. LED-valot kestävät 60 kertaa
kauemmin kuin perinteiset hehkulamput!

KIERRÄTÄ
• Myy tai lahjoita hiuksia organisaatioille ja hyväntekeväisyyteen.

• Hyödynnä mahdollisimman paljon luonnonvaloa kampaamossasi.

• Pitkiä hiuksia (kuten leikattuja poninhäntiä) voidaan käyttää
syöpäpotilaille valmistettaviin peruukkeihin sekä hiustenpidennyksiin ja
silmäripsiin.

• Hanki liiketunnistinvalaisimet esimerkiksi vessoihin, varastoihin ja
henkilöstötiloihin, jotta valot sammuvat automaattisesti, kun tiloissa ei
ole ketään.

• Lyhyttä leikkuujätettä voidaan käyttää öljyvahinkojen puhdistamiseen,
sillä hiukset imevät luonnostaan öljyä. Hiuksista valmistetaan mattoja,
jotka asetetaan veden pintaan öljylauttojen kohdalle imemään öljyä.

• Käytä mahdollisuuksien mukaan haaleaa tai viileää vettä lämpimän
veden sijaan pestessäsi esimerkiksi asiakkaan hiuksia tai pyyhkeitä
ja kappoja. Jos pesukoneessa on käytettävä lämmintä vettä
hygieniasyistä, valitse huuhteluun kylmä vesi.

• Leikkuujätettä voidaan käyttää myös kompostina. Lahjoita jätettä
esimerkiksi yhteisöviljelmille tai kasvitieteellisille puutarhoille.

• Valitse vihreän energian toimittaja.
• Laske kampaamon lämpötilaa asteella. Se voi pienentää
lämmityslaskuasi noin 10 % vuodessa!
• Hanki jokaiseen lämmittimeen termostaatti/ajastin. Näin voit säätää
niitä yksittäin, ja ne voidaan sulkea automaattisesti työajan päätyttyä.

• Käytä kampaamossasi kierrätysastioita ja lajittele muovi-, paperi- ja
metallijätteet.
• Sijoita astiat siten, että ne on helppo huomata ja niitä on kätevä käyttää.
• Pane kukin jäte aina oikeaan astiaan! Erota tarvittaessa korkit
tuotepakkauksesta.
• Tee sopimus muovi- ja metallijätteen noutamisesta.
BONACURE
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KESTÄVYYSVINKKEJÄ
KAMPAAMOLLESI
VÄHENNÄ JÄTETTÄ

VALISTA JA INNOSTA

• Pyri korjauttamaan laitteitta äläkä vain heitä niitä heti menemään!
Esimerkiksi kun hiustenkuivain hajoaa, selvitä, onko kyse vain
johdosta, joka voidaan korjauttaa.

• Tiedota työntekijöillesi uusista kestävyystoimistasi
ja kannusta heitä esittämään vinkkejä ja ideoita.
Jaa tehtäviä ja osallista!

• Kun uusit kampaamosi kalusteita tai laitteita, harkitse niiden myymistä
tai lahjoittamista äläkä vain heitä niitä menemään.

• Kerro asiakkaillesi tekemistäsi muutoksista ja kannusta vastaaviin
kestävyystoimiin myös kampaamon ulkopuolella.

• Vältä kertakäyttöastioita, kuten kertakäyttökuppeja.
• Digitalisoidu! Muistuta varatuista ajoista tekstiviestillä
tai sähköpostilla, älä korteilla.

SUOSI KESTÄVIÄ BRÄNDEJÄ
VÄHENNÄ ILMANSAASTEITA
• Käytä kampaamossasi ruukkukasveja sitomaan hiilidioksidia
ja tuottamaan happea, niin ilma pysyy raikkaana. Helppoa,
edullista ja kaunista!

• Pyri valitsemaan brändejä, jotka tukevat Clean Beauty -ajattelua
ja painottavat kestävyyttä.
• Uusien Bonacure-tuotteiden osalta kestäviä ovat:
• Pakkaukset: Täysin kierrätettävät pakkaukset, valmistettu
jopa 97-prosenttisesti kierrätysmuovista.
• Koostumus: Täysin vegaaniset koostumukset, jotka ovat erittäin biohajoavia.
• Tuotanto: Suurin Bonacure-tuotantolaitos on ilmastoneutraali. Se käyttää
pelkästään vihreää energiaa, joka saadaan uusiutuvista energialähteistä.

BONACURE-ERIKOISTUOTESARJAT

SUN PROTECT

SCALP GENESIS

OIL MIRACLE

FIBRE FORCE

Kaikille hiustyypeille

Epätasapainoiselle hiuspohjalle

Kaikille hiustyypeille

Clean Performance

Nykyinen valikoima
Ei muutoksia teknologioissa
eikä ainesosissa

Nykyinen valikoima
Ei muutoksia teknologioissa
eikä ainesosissa

Erittäin vaurioituneille hiuksille,
jotka katkeilevat helposti
Nykyinen valikoima
Ei muutoksia teknologioissa
eikä ainesosissa

SUN PROTECT
COCONUT
SUUNNITELTU

AURINGON RASITTAMILLE
HIUKSILLE
Puhdas kauneus, puhdas omatunto – nyt myös kesällä Bonacure
Sun Protect Clean Performance -tuotteiden ansiosta. Suoja
on keskeistä, kun nautimme auringossa olosta missä tahansa.
Voimakas altistuminen auringolle sekä esimerkiksi meri- tai
allasvedelle voi heikentää hiusten laatua, jolloin hiuksista voi tulla
elottomat, kuivat ja vaikeat hallita tai niiden väri voi haalistua.
Uusi Bonacure Sun Protect on sarja, joka sisältää hauskoja,
aisteja hiveleviä ja monipuolisia päivittäisiä apureita, joilla voit
suojata ja ravita hiuksia nopeasti ja helposti. Ennen auringolle
altistumista ja sen jälkeen käytettävät tuotteet suojaavat,
puhdistavat ja hoitavat hiuksia. Tuotteet muodostavat suojaavan
kalvon ja estävät hiusten värjäytymistä, irrottavat merisuolan ja
epäpuhtaudet sekä elävöittävät ja kaunistavat auringon rasittamia
hiuksia. Hiukset pysyvät hallittavina ja sileinä, jolloin kesälook
säilyy pidempään.

SUN PROTECT

TEKNOLOGIA
Uusi Bonacure Sun Protect on kehitetty erityisesti
suojaamaan, puhdistamaan ja hoitamaan kaikkia
hiustyyppejä ennen auringolle altistumista ja sen jälkeen
sekä antamaan hiuksille kaiken, mitä ne tarvitsevat kesän
aikana. Koostumus sisältää kylmäpuristettua kookosöljyä,
joka ravitsee ja silottaa hiuksia, lisää kiiltoa ja suojaa
hiusten väriä haalistumiselta ja vapaiden radikaalien
aiheuttamilta vaurioilta.

TAUSTALLA OLEVA TIEDE
COLD PRESSED COCONUT:
Kylmäpuristettu kookosöljy vähentää tulehduksia, kosteuttaa
ihoa ja edistää haavojen paranemista. Kookosöljyn
sisältämillä keskipitkillä rasvahapoilla on myös antimikrobisia
ominaisuuksia, jotka voivat suojata ihoa haitallisilta
bakteereilta.

SHEA BUTTER:
10-in-1 Summer Fluid -tuotteen sisältämä sheavoi sisältää
runsaasti vitamiineja ja välttämättömiä rasvahappoja. Se on
pehmentävä aine ja silottaa auringon rasittamia hiuksia.

D-PANTHENOL:
Pantenoli on vitamiinin esiaste, jota käytetään pois
huuhdeltavassa hoitoaineessa, kosteuttaa ja vahvistaa
vaurioituneita hiuksia. Se ravitsee ja elvyttää hiuksia
tasapainoisesti voimakkaan auringolle altistumisen jälkeen.

BONACURE
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SUN PROTECT
3-IN-1 SCALP, HAIR & BODY CLEANSE

2-IN-1 TREATMENT

Elvyttävä after sun -puhdistusaine hiuspohjalle, hiuksille ja keholle.

Ravitseva ja elvyttävä tehohoito ja hoitoaine, joka korjaa kesän
rasittamia hiuksia ja vaurioita vaikuttaen syvälle hiukseen.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset, iho ja hiuspohja ovat auringon
rasittamia sekä kuivia ja elottomia suola-,
hiekka- ja kloorijäämien vaikutuksesta.

Kylmäpuristettua kookosöljyä sisältävä
sulfaatiton koostumus poistaa
hellävaraisesti jäämät hiuksista,
ihosta ja hiuspohjasta ja tasapainottaa
yhdessä pantenolin kanssa hiusten
kosteuspitoisuutta. Allantoiinilla
on hiuspohjaa ja ihoa rauhoittavia
ominaisuuksia.

Hiukset ovat altistuneet auringolle
ja meri- tai allasvedelle. Hiukset ovat
karheat, elottomat, takkuuntuvat helposti,
ja niitä on vaikea hallita.

Kylmäpuristettua kookosöljyä sisältävä
puhdas koostumus tasapainottaa auringon
rasittamien hiusten kosteuspitoisuutta,
antaa niille pehmeyttä ja tekee hiukset
kauniin sileiksi ja hehkuviksi.

• Poistaa aurinkosuojatuotteiden,
kloorin ja suolaveden jäämät.

KÄYTTÖ:

• Tasapainottaa hiusten, hiuspohjan
ja ihon kosteustasapainoa.

Levitä pieni määrä tuotetta tasaisesti
kosteisiin hiuksiin. Huuhtele huolellisesti.
Toista käsittely tarvittaessa.

• 10 minuuttia = erikoiskäyttö: tehohoito
viikoittaiseen käyttöön.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hellävaraisesti kaikki
hiustyypit.

• Ravitsee ja vahvistaa hiuksia.

MITÄ SE TEKEE:
• 2 minuuttia + nopea käyttö: hoitoaine
päivittäiseen käyttöön.

• Ravitsee ja elvyttää hiuksia, jättää niihin
kosteutetun tunnun ja tekee hiukset
upean hehkuviksi.

KÄYTTÖ:
Hoitoaineena: levitä puhtaisiin ja kosteisiin
hiuksiin. Anna vaikuttaa 2 minuuttia.
Huuhtele. Tehohoitona: levitä puhtaisiin
ja kosteisiin hiuksiin. Anna vaikuttaa 10
minuuttia. Huuhtele.
Hoitoaineena

• Parantaa hallittavuutta ja vähentää
hiusten katkeilua.
1–2 min

Pakkauskoko: 200 ml

Huuhtele

7g

• Selvittää hiukset ja ehkäisee
pörröisyyttä.

Pakkauskoko: 150 ml

1–2 min

Huuhtele

8–12 g

Tehohoitona

5–10 min

Huuhtele

25–30 g

BONACURE
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SUN PROTECT
10-IN-1 SUMMER FLUID

BEACH WAVE SPRAY

Monitehoinen painoton hoitoneste, joka kaunistaa kesähiukset. Tuote on pakattu kätevään
ja trendikkääseen alumiinituubiin, joka mahtuu käsilaukkuun, jotta tuotetta voi käyttää päivän
mittaan hiusten pituuksien ja latvojen kesällä tarvitsemaan lisähoitoon.

Tämä painoton suihke säilyttää suolaisen meren luoman hiustyylin
muuallakin kuin rannalla läpi koko kesän.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat altistuneet auringolle,
ne ovat kuivat, takkuuntuvat helposti,
ja niitä on vaikea hallita.

Kylmäpuristettua kookosöljyä ja sheavoita
sisältävä painoton voide ravitsee ja suojaa
hiuksia selvittäen hiuksia ja tehden niistä
helpommat hallita. Antaa upeaa kiiltoa.

Hiusten halutaan säilyttävän rantalookinsa.

Sokeripohjainen suihke tekee
hiuksista pehmeät ja sileät sekä
virheettömän laineikkaat. Sumuta
kosteisiin tai kuiviin hiuksiin.

MITÄ SE TEKEE:

• Kosteuttaa ja antaa kiiltoa.

KÄYTTÖ:

• Sokeripohjainen suihke tekee hiuksista
pehmeät ja sileät sekä virheettömän
laineikkaat.

• Silottaa ja parantaa hallittavuutta.

Levitä pieni määrä tuotetta kosteisiin
tai kuiviin hiuksiin. Älä huuhtele.

• Nopeasti kuivuva, hienojakoinen suihke.

MITÄ SE TEKEE:

• Kaikille hiustyypeille.

• Suojaa hiusten väriä.

KÄYTTÖ:
Ravista hyvin. Suihkuta tasaisesti
kosteisiin tai kuiviin hiuksiin. Älä
huuhtele.

• Ehkäisee hiusten katkeilua.
• Ehkäisee pörröisyyttä.

Pakkauskoko: 100 ml

Hiuksiin
jätettävä

2–8 g
Hiuksiin
jätettävä

6–8 suihkausta

Pakkauskoko: 150 ml
BONACURE
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SCALP GENESIS
SUUNNITELTU

EPÄTASAPAINOISILLE
HIUKSILLE JA
HIUSPOHJALLE
Terve hiuspohja edistää tervettä hiusten kasvua
ja on ensimmäinen askel kohti kauniita hiuksia.
Bonacure Scalp Genesis on Schwarzkopf Professionalin
ensimmäinen kokonaisvaltainen hiuspohjaa puhdistava
järjestelmä, joka tasapainottaa hiuspohjan välittömästi
ja turvaa uusien hiusten laadun. Järjestelmä rauhoittaa
ja tasapainottaa epätasapainoisia hiuspohjia, kuten
rasvaisia ja herkkiä hiuspohjia sekä hilseestä
ja hiustenlähdöstä kärsiviä hiuspohjia.

NYKYINEN VALIKOIMA
EI MUUTOKSIA TEKNOLOGIOISSA EIKÄ AINESOSISSA

BONACURE
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SCALP GENESIS
TEKNOLOGIA

TAUSTALLA OLEVA TIEDE

Bonacure Scalp Genesis, joka sisältää
ainutlaatuisen StemCodeTM -kompleksin
ja tuotesarjakohtaisia vitamiineja, on
stressiä lievittävä järjestelmä, joka suojaa
oksidatiiviselta stressiltä, puhdistaa hiuksia
ja hiuspohjaa ja suojaa hiustuppia.

STEMCODETM-KOMPLEKSI

VITAMIINIT:

Hydrolysoitua riisiuutetta ja hydrolysoitua
soijauutetta sisältävä StemCodeTM -kompleksi
edistää aktiivisesti uusien hiusten kasvua ja
vaikuttaa kahdella tavalla:

Tuotesarjakohtaisia vitamiineja sisältävä koostumus
vaikuttaa lisäksi välittömästi hiuspohjan näkyviin
ongelmiin ja tasapainottaa hiuspohjaa ja hiuksia
palauttaen niiden suojan, joka torjuu oksidatiivista
stressiä ja ulkoisia haittatekijöitä.

Vaikutus 1: Kantasolujen suojaaminen
Kantasolulla, joka on hiustupen osa, on
keskeinen merkitys hiuksen terveessä kasvussa.
Kantasolu paitsi sisältää alkuperäistä tietoa
hiuksen rakenteesta ja luonnollisesta väristä
myös toimii uuden hiuksen lähtöpisteenä, kun
vanha hius on pudonnut pois.

• B3-VITAMIININ johdannainen (nikotiiniamidi) –
vahvistaa hiusta.
• B5-VITAMIINI (pantenoli) – kosteuttaa,
tasapainottaa hiusten ja hiuspohjan
kosteuspitoisuutta.

Vaikutus 2: Hiusjuuren suojaaminen

• E-VITAMIINI (tokoferyyliasetaatti) – antioksidantti,
joka auttaa suojaamaan hiuspohjaa ulkoisilta
haittatekijöiltä.

Hiusjuuressa hiuksen kasvu on suojattu
oksidatiiviselta stressiltä päivittäin.

• BIOTIINI (B7-vitamiini) – vahvistaa hiustuppea
ja ehkäisee hiusten ohenemista.

B5-VITAMIINI
E-VITAMIINI
B3-VITAMIINI
BIOTIINI
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SCALP GENESIS
SOOTHING SHAMPOO

SOOTHING SERUM

Hellävarainen shampoo kuivalle tai herkälle hiuspohjalle, joka ärtyy helposti.

Rauhoittava seerumi kuivalle tai herkälle hiuspohjalle, joka ärtyy helposti.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiuspohja on kuiva ja herkkä. Asiakas
kertoo sen kutiavan ja tuntuvan kireältä.

• StemCode -kompleksi: Auttaa
palauttamaan hiuspohjan tasapainon
ja varmistaa hiusten ihanteellisen
kunnon.

Hiuspohja on kuiva ja herkkä. Asiakas
kertoo sen kutiavan ja tuntuvan kireältä.

• StemCodeTM -kompleksi: Auttaa
palauttamaan hiuspohjan tasapainon ja
varmistaa hiusten ihanteellisen kunnon.

• B5-vitamiini (pantenoli): Kosteuttaa,
auttaa palauttamaan hiusten ja
hiuspohjan kosteustason ja rauhoittaa
hiuspohjaa.

• Rauhoittaa ja tasapainottaa hiuspohjaa.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hellävaraisesti mutta
tehokkaasti.
• Rauhoittaa, tasapainottaa
ja kosteuttaa hiuspohjaa.
• Turvaa uusien hiusten ihanteellisen
laadun niiden kasvupaikasta käsin.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Hiero hellästi hiuspohjaan tasaisella
paineella.

TM

• Allantoiini: Auttaa rauhoittamaan
hiuspohjaa.
• Glyseriini: Kosteuttaa hiuspohjaa ja
hiuksia.
• Hydrolysoitu keratiini: Auttaa
vahvistamaan hiuksen rakennetta.

Hiero

2 min

MITÄ SE TEKEE:
• Auttaa palauttamaan hiusten
ja hiuspohjan kosteustason.
• Turvaa uusien hiusten ihanteellisen
laadun niiden kasvupaikasta käsin.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Sopii käytettäväksi hiuspohjan
rahoittamiseen kemiallisten käsittelyjen
jälkeen tai täsmähoitona shampoo-pesujen
välillä rauhoittamaan ärsyyntynyttä
hiuspohjaa.

• B5-vitamiini (pantenoli): Kosteuttaa,
auttaa palauttamaan hiusten ja
hiuspohjan kosteustason ja rauhoittaa
hiuspohjaa.
• Kitosaani: Luonnollinen polymeeri, jolla
on hoitavia ominaisuuksia. Tunnettu
hiuspohjan hyvinvointia edistävästä
vaikutuksesta.
• Bisabololi: Rauhoittava ja tulehduksia
ehkäisevä, saadaan kamomillasta.
• Allantoiini: Auttaa rauhoittamaan
hiuspohjaa.

Huuhtele
Hiero

Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml

Hiuksiin
jätettävä

Pakkauskoko: 100 ml
BONACURE
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SCALP GENESIS
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

REBALANCING SERUM

Hellävarainen shampoo hilseilylle alttiille hiuspohjalle.

Tasapainottava seerumi hilseilylle alttiille hiuspohjalle.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiuspohja on stressaantunut
ja hilseilee helposti.

• StemCode -kompleksi: Auttaa
palauttamaan hiuspohjan tasapainon ja
varmistaa hiusten ihanteellisen kunnon.

Hiuspohja on stressaantunut ja hilseilee
helposti.

• StemCodeTM -kompleksi: Auttaa palauttamaan
hiuspohjan tasapainon ja varmistaa hiusten
ihanteellisen kunnon.

MITÄ SE TEKEE:
• Käytetään säännöllisesti ja yhdessä
Bonacure Scalp Genesis Rebalancing
Serumin kanssa.

TM

• E-vitamiini (tokoferyyliasetaatti):
Antioksidantti, joka suojaa hiuspohjaa
ulkoisilta haittatekijöiltä.

• Puhdistaa hellävaraisesti mutta
tehokkaasti.

• Sinkkipyritioni: Sienten kasvua ehkäisevä
vaikutus. Torjuu hilsettä hellästi mutta
tehokkaasti.

• Poistaa hilseilyä aiheuttavan hiivasienen
tuottamaa näkyvää hilsettä hiuspohjasta
tehokkaasti ja ehkäisee uuden hilseen
syntyä.
• Suojaa hiuspohjaa ulkoisilta haittatekijöiltä.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Ihanteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi
käytä Bonacure Scalp Genesis Anti-Dandruff
-tuotteita päivittäin 5–6 viikon ajan.

MITÄ SE TEKEE:
• Käytetään säännöllisesti ja yhdessä
Bonacure Scalp Genesis Anti-Dandruff
Shampoon kanssa.

• E-vitamiini (tokoferyyliasetaatti):
Antioksidantti, joka suojaa hiuspohjaa
ulkoisilta haittatekijöiltä.

• Tasapainottaa herkkää hiuspohjaa ja
auttaa ehkäisemään näkyvää hilsettä.

• Sinkkipyritioni: Sienten kasvua ehkäisevä
vaikutus. Torjuu hilsettä hellästi mutta
tehokkaasti.

• B5-vitamiini (pantenoli): Kosteuttaa,
auttaa palauttamaan hiusten ja
hiuspohjan kosteustason ja rauhoittaa
hiuspohjaa.

• Suojaa hiuspohjaa ulkoisilta
haittatekijöiltä.

• Glyseriini: Kosteuttaa hiuksia ja hiuspohjaa.

• Allantoiini: Auttaa rauhoittamaan
hiuspohjaa.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

• Turvaa uusien hiusten ihanteellisen
laadun niiden kasvupaikasta käsin.

Hemmottele asiakasta hieromalla tuote
levityksen jälkeen hellästi hiuspohjaan
tasaisella paineella.
Hiero

2 min

• Allantoiini: Auttaa rauhoittamaan hiuspohjaa.
• B5-vitamiini (pantenoli): Kosteuttaa,
auttaa palauttamaan hiusten ja hiuspohjan
kosteustason ja rauhoittaa hiuspohjaa.
• Mentoli: Tunnettu virkistävästä vaikutuksestaan.
Tekee hiuspohjasta raikkaan tuntuisen.

Huuhtele
Hiero

Pakkauskoko: 200 ml

Pakkauskoko: 100 ml

Hiuksiin
jätettävä

BONACURE
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SCALP GENESIS
ROOT ACTIVATING SHAMPOO

ROOT ACTIVATING SERUM

Hiustuppea aktivoiva shampoo oheneville hiuksille.

Hiustuppea aktivoiva seerumi oheneville hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat ohenevat, ja niistä puuttuu
vahvuutta ja tiheyttä.

• Karnitiinitartraatti: Edistää solujen
jakautumista ja stimuloi solujen tuotantoa
tukien hiusten elinvoimaa.

Hiukset ovat ohenevat, ja niistä puuttuu
vahvuutta ja tiheyttä.

• Karnitiinitartraatti: Edistää solujen
jakautumista ja stimuloi solujen
tuotantoa tukien hiusten elinvoimaa.

MITÄ SE TEKEE:
• Bonacure Scalp Genesis Root Activating
-hoidon ensimmäinen vaihe.
• Puhdistaa hellävaraisesti ja aktivoi
hiusjuuria*.
• Vähentää muuta kuin sairaudesta
johtuvaa hiustenlähtöä 6 viikon käytön
jälkeen.
• Parantaa hiusten kuntoa ja lisää hiusten
elinvoimaa.

• Tauriini: Edistää kasvutekijöiden tuotantoa
ja hiuspohjaa virkistävien yhdisteiden
saantia.
• Auringonhattu-uute: Tukee vaikuttavien
aineiden vaikutusta ja parantaa hiusten
laatua.
• B5-vitamiini (pantenoli): Kosteuttaa,
auttaa palauttamaan hiusten ja hiuspohjan
kosteustason ja rauhoittaa hiuspohjaa.

* Aktiivisten hiustuppien lisääntynyt määrä

• Bonacure Scalp Genesis Root Activating
-hoidon toinen vaihe.
• Aktivoi hiusjuuria*
• Vähentää muuta kuin sairaudesta
johtuvaa hiustenlähtöä 6 viikon käytön
jälkeen.
• Parantaa hiusten kuntoa ja lisää hiusten
elinvoimaa.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Hiero

Pakkauskoko: 200 ml

MITÄ SE TEKEE:

2 min

Huuhtele

Saatavissa myös pakkauskoko 7 x 10 ml.
Kotihoidoksi suositellaan enintään yhtä
täyttä 10 ml:n pulloa kahdesti päivässä.
Käytetään yhdessä virkistävän hieronnan
kanssa.

• Tauriiini: Edistää kasvutekijöiden
tuotantoa ja hiuspohjaa virkistävien
yhdisteiden saantia.
• Auringonhattu-uute: Tukee
vaikuttavien aineiden vaikutusta ja
parantaa hiusten laatua.
• B5-vitamiini (pantenoli):
Kosteuttaa, auttaa palauttamaan
hiusten ja hiuspohjan kosteustason
ja rauhoittaa hiuspohjaa.

Hiero

Hiuksiin
jätettävä

Pakkauskoot: 100 ml ja 7 x 10 ml
BONACURE
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SCALP GENESIS
PURIFYING SHAMPOO
Syväpuhdistava shampoo rasvaiselle hiuspohjalle ja ohuille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiuspohja on rasvainen liian talin
ja tuotejäämien vuoksi.

• StemCodeTM -kompleksi: Auttaa
palauttamaan hiuspohjan tasapainon
ja varmistaa hiusten ihanteellisen kunnon.

MITÄ SE TEKEE:
• Syväpuhdistaa rasvoittuvan hiuspohjan
ja hiukset liiasta talista ja tuotejäämistä.
• Auttaa palauttamaan hiuspohjan
tasapainon ja varmistaa hiusten
ihanteellisen kunnon.
• Palauttaa hiusten ja hiuspohjan
kosteustason.

• B3-vitamiinin johdannainen
(nikotiiniamidi): Vahvistaa hiuksia.
• B5-vitamiini (pantenoli): Auttaa
palauttamaan hiusten ja hiuspohjan
kosteustason.
• Hydrolysoitu keratiini: Auttaa
vahvistamaan hiuksen rakennetta.

ASIANTUNTIJAN NEUVO:
Helposti rasvoittuvaa hiuspohjaa
on käsiteltävä hellävaraisesti, sillä paine
voi kiihdyttää talintuotantoa entisestään.

Hiero

2 min

Huuhtele

Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml
BONACURE
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OIL MIRACLE

SUUNNITELTU

ELOTTOMILLE HIUKSILLE
Kun halusimme kehittää hallittavuutta ja häikäisevää kiiltoa antavan
koostumuksen, joka ravitsisi hiuksia täydellisesti ja tekisi niistä hellivän
pehmeät hiuksia ylikuormittamatta, päätimme käyttää tehokkaita öljyseoksia.
Bonacure Oil Miracle tarjoaa painottomat koostumukset sekä hienoille
ja paksuille hiuksille tarkasti kohdennetut hoitoratkaisut

TEKNOLOGIA

TAUSTALLA OLEVA TIEDE

Bonacure Oil Miracle ravitsee nimensä
mukaisesti kaikentyyppiset hiukset
tehokkailla öljyillä jättäen hiuksen pinnalle
höyhenenkeveän kalvon ja antaen hiuksille
voimakasta terveen näköistä kiiltoa.
Öljykoostumukset ovat 2000-luvun
merkittävimpiä hiustenhoitoratkaisuja, jotka
ovat uudistaneet hiustenhoitotapamme.

ARGAN OIL:
Arganpuiden siemenistä uutettu arganöljy sisältää
vapaita radikaaleja torjuvia antioksidantteja
sekä monityydyttämättömiä rasvahappoja, jotka
vahvistavat hiusten omaa luonnollista lipidisuojaa.
Tuloksena ovat vahvemmat, kiiltävämmät ja
sileämmät taipuisat hiukset, jotka tuntuvat
silkinsileiltä ja näyttävät hyvinvoivilta.

BARBARY FIG OIL:
Kaktusviikunaöljy kosteuttaa hiuksia tehokkaasti.
Se tunnetaan vitamiinien ja antioksidanttien
lähteenä, joka suojaa vapailta radikaaleilta.
Sitä pidetään jopa tehokkaampana kuin muita
kosmetiikassa käytettäviä tunnettuja kasviöljyjä.

NYKYINEN VALIKOIMA
EI MUUTOKSIA TEKNOLOGIOISSA EIKÄ AINESOSISSA

BONACURE
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OIL MIRACLE
OIL-IN SHAMPOO

RESTORATIVE MASK

Ravitseva shampoo karkeille, keskipaksuille ja paksuille hiuksille.

Intensiivisesti ravitseva tehohoito pörröisille, keskipaksuille ja paksuille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat paksut, karheat, kuivat,
hieman huokoiset ja kiillottomat.

Kirkas shampoo sisältää
edistyksellisen Micro Oil Infusion
-teknologian, minkä ansiosta öljy
levittyy hiuksia ylikuormittamatta.
Se levittyy hiuksiin painottomana
huntuna paikaten huokoisia aukkoja
ja silottaen hiuksen pintaa tarpeen
mukaan tehden hiuksista pehmeän
tuntuiset ja upean kiiltävät.

Hiukset ovat keskipaksut–paksut
ja kiillottomat ja kaipaavat perusteellista
ravitsemista.

Täyteläinen ravitseva koostumus
sisältää kaktusviikunaöljyä,
sheavoita ja aprikoosinsiemenöljyä
sekä kationisia hoitavia ainesosia.
Ne vaikuttavat hiusrakenteen
vaurioituneisiin kohtiin, kun
taas pantenoli tasapainottaa
kosteuspitoisuutta. Hius palautuu
ennalleen, ja suomukerros sulkeutuu
täydellisesti. Selvittää hiukset ja tekee
niistä kiiltävät ja terveen näköiset.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa hellävaraisesti paksut
ja karheat hiukset.
• Silottaa hiusten pintaa ja antaa kiiltoa.
• Ehkäisee pörröisyyttä.

MITÄ SE TEKEE:
• Syväravitsee ja kosteuttaa hiukset.
• Tekee hiuksista pehmeän ja sileän
tuntuiset.
• Selvittää hiukset, parantaa
kammattavuutta ja hallittavuutta.

Hiero

1–2 min

Huuhtele

• Vahvistaa hiuksia ja palauttaa
hiusten luonnollisen elastisuuden.
• Vähentää pörröisyyttä ja antaa
loistavaa kiiltoa.

Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml

5–10 min

Huuhtele

Pakkauskoot: 150 ml ja 500 ml
BONACURE
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OIL MIRACLE
FINISHING TREATMENT – BARBARY FIG

FINISHING TREATMENT – ARGAN OIL

Täyteläinen viimeistelyöljy paksuille, kuiville, karheille ja vaurioituneille hiuksille.

Täyteläinen viimeistelyöljy elottomille hiuksille.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat keskipaksut tai paksut,
kuivat ja vaurioituneet ja kaipaavat
pehmeyttä ja kiiltoa.

Täyteläinen Barbary Fig Oil -koostumus
ravitsee hiuksia tehokkaasti ja tekee
hiuksista sileät, taipuisat ja kiiltävät.
Sopii päivittäiseen käyttöön.

Hiukset ovat normaalit tai paksut
ja kaipaavat pehmeyttä ja kiiltoa.

Täyteläinen ja ravitseva Argan
Oil -koostumus vahvistaa hiuksia
ja antaa loistavaa kiiltoa ja
kimmoisuutta hetkessä.

MITÄ SE TEKEE:

• Ravitsee ja vahvistaa hiuksia.

• Ravitsee ja silottaa hiuksia.
• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.
• Helpottaa karheiden,
kuivien hiusten föönaamista.

MITÄ SE TEKEE:
• Silottaa ja pehmentää hiuksia.

Hiuksiin
jätettävä

Muotoile

• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.

Hiuksiin
jätettävä

Muotoile

• Nopeuttaa föönausta.

• Ehkäisee pörröisyyttä
ja suojaa kosteudelta.

• Ehkäisee pörröisyyttä.

• Antaa loistavaa kiiltoa.

• Antaa loistavaa kiiltoa.

Pakkauskoko: 100 ml

Pakkauskoko: 100 ml

• Suojaa kosteudelta.

BONACURE
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FIBRE FORCE
SUUNNITELTU

YLIKÄSITELLYILLE, ERITTÄIN
VAURIOITUNEILLE HIUKSILLE
Ylikäsiteltyjen hiusten sisäinen ja ulkoinen rakenne voivat olla erittäin
vaurioituneita. Hiukset ovat karheat, elottomat, joustamattomat,
vaikeat hallita ja huonokuntoiset. Bonacure Fibre Force antaa erittäin
vaurioituneille hiuksille uutta eloa. Koostumus korjaa hiuksen sisäistä
rakennetta solutasolla sisältä ulospäin, palauttaa kuidut ja täyttää niiden
välit ja rakentaa uudelleen pintakerroksen antaen hiuksille pitkäkestoista
lujuutta, kimmoisuutta ja terveen näköistä kiiltoa.

NYKYINEN VALIKOIMA
EI MUUTOKSIA TEKNOLOGIOISSA EIKÄ AINESOSISSA

BONACURE
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FIBRE FORCE
TEKNOLOGIA

TAUSTALLA OLEVA TIEDE

Bonacure Fibre Force tuo ylikäsiteltyjen
hiusten elvyttämisen uudelle ulottuvuudelle
BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIAN
ansiosta. Kahden yhdisteen yhdistelmä
rakentaa hiusta syvältä uudelleen
ja sulkee jokaisen hiussäikeen.
Hiusten laatu paranee, ja hiukset kestävät
katkeilua 10 kertaa paremmin*.

BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA:

10x

 KATKEILUA KESTÄVÄMMÄT
HIUKSET*

Pintakerroksen sulkeminen
Pidentää kampaamotulosten kestoa
sulkemalla suomukerroksen ja
lukitsemalla aktiiviset ainesosat
hiuksen rakenteeseen. Toimii
AMS-kopolymeerin kanssa.

Sisäisten sidosten luominen ja hiuksen
pintakerroksen sulkeminen.

Sisäisten sidosten luominen
Magnesiumsitraatin ja
keratiinihydrolysaatin yhdistelmä
luo hiusrakenteeseen sidoksia
puuttuvien disulfidisidosten tilalle ja
täyttää hiuksen läpikotaisin. Lisäksi
ihanteellinen pH-taso 4,5 tiivistää
rakennetta ja antaa hiuksille lujuutta.

* Bonacure Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelma käsittelemättömiin hiuksiin verrattuna.

BONACURE

|

KAMPAAJANOPAS

65

FIBRE FORCE
FORTIFYING SHAMPOO

FORTIFYING PRIMER

Hellä mutta vahvistava sulfaatiton shampoo erittäin
huonokuntoisille hiuksille.

Välittömästi elvyttävä hiuksiin jätettävä hoitosuihke
huonokuntoisten hiusten päivittäiseen hoitoon.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

Hiukset ovat erittäin huonokuntoiset,
helposti katkeilevat ja kemiallisesti tai
mekaanisesti ylikäsitellyt.

Bonacure Fibre Force Shampoo
on tarkoitettu myös tehostamaan
Bonacure Fibre Force
-kampaamopalvelua: Bonacure
Fibre Force Fortifying Shampoon
säännöllinen käyttö aktivoi
uudelleen Bonacure Fibre Force
-kampaamopalvelun vaikutuksen.

Hiukset ovat erittäin huonokuntoiset,
helposti katkeilevat ja kemiallisesti
tai mekaanisesti ylikäsitellyt.

Voidaan käyttää myös pois
huuhdeltavana tuotteena hyvin
hennoille hiuksille.

MITÄ SE TEKEE:

MITEN SE TOIMII:

• Vahvistaa hiuskuituja.

Hoitavien ainesosien yhdistelmä
palauttaa ja vahvistaa hiuksen sisäistä
rakennetta syvällä hiussäikeessä.
Pidentää kampaamotulosten
kestoa sulkemalla suomukerroksen
ja lukitsemalla aktiiviset ainesosat
hiuksen rakenteeseen.

MITÄ SE TEKEE:
• Puhdistaa ja elvyttää huonokuntoiset,
ylikäsitellyt hiukset hellävaraisesti.
• Bond Connector -teknologia luo
sidoksia hiuksen rakenteessa ja sulkee
hiuksen suomukerroksen.
• Vahvistaa ja suojaa hiuskuituja.
• Suunniteltu erityisesti lukitsemaan,
ylläpitämään ja pidentämään Bonacure
Fibre Force -kampaamopalvelun
tuloksia.

MITEN SE TOIMII:
Vahvistava koostumus puhdistaa
hiukset ja osallistuu aktiivisesti
sidosten luomiseen. Ioniset tensidit
tehostavat Bonacure Fibre Force
-kampaamopalvelun vaikutusta.

• Sulkee hiuksen pinnan täysin
ja antaa kiiltoa.
• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.
• Suojaa hiuksia hiustenkuivaajan
lämmöltä.
• Ei ylikuormita hennoimpiakaan hiuksia.

Hiuksiin
jätettävä

• Ei ylikuormita hennoimpiakaan hiuksia.
Hiero

Pakkauskoot: 200 ml ja 1000 ml

1–2 min

Huuhtele

Pakkauskoko: 200 ml
BONACURE
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FIBRE FORCE
FORTIFYING MASK

FORTIFYING SEALER

Täyteläinen ja tehokkaasti palauttava hiusnaamio erittäin huonokuntoisten hiusten viikoittaiseen hoitoon.

Intensiivisesti vahvistava hiuksiin jätettävä hoitoemulsio.

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat erittäin huonokuntoiset,
helposti katkeilevat ja kemiallisesti
tai mekaanisesti ylikäsitellyt.

Täyteläinen koostumus sisältää
Bond Connector -teknologian
lisäksi muita hoitavia ainesosia,
jotka imeytyvät hiusrakenteen
heikkoihin kohtiin ja korjaavat
sitä syvältä pitkävaikutteisesti.

Hiukset ovat erittäin huonokuntoiset,
helposti katkeilevat ja kemiallisesti tai
mekaanisesti ylikäsitellyt.

Täyteläinen koostumus sisältää
kationisia hoitavia ainesosia,
jotka peittävät suomukerroksessa
olevat huokoiset kohdat ja
palauttavat hiuksen pinnan
sileäksi ja tasaiseksi.

MITÄ SE TEKEE:
• Imeytyy syvälle hiukseen
ja täyttää sen keratiinilla.
• Luo sidoksia hiuksen rakenteessa
ja sulkee hiuksen suomukerroksen.
• Vahvista hiuskuituja ja antaa kiiltoa.
• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.

5–10 min

Huuhtele

MITÄ SE TEKEE:
• Luo sidoksia hiuksen rakenteeseen
ja vahvistaa hiuskuituja.
• Sulkee suomukerroksen ja luo suojan
kuidun ympärille.
• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.

Hiuksiin
jätettävä

• Suojaa muotoilulaitteiden lämmöltä.

• Ei ylikuormita hennoimpiakaan hiuksia.

• Tekee hiuksista sileät, pehmeät
ja kiiltävät.

Pakkauskoko: 150 ml

Pakkauskoko: 150 ml
BONACURE

|

KAMPAAJANOPAS

67

FIBRE FORCE
BONDING CREAM

BOND CONNECTOR INFUSION

Ennen shampoopesua käytettävä tehohoito vahvistaa hiusrakenteen sidoksia pitkäkestoisesti ja palauttaa
hiuksen eheyden parantaen hiusten kuntoa jopa 60 päivän ajan*. Sekoitetaan Bonacure Fibre Force
Bond Connector Infusion -tuotteen kanssa ennen käyttöä.

Ennen shampoopesua käytettävä tehohoito vahvistaa hiusrakenteen sidoksia pitkäkestoisesti ja palauttaa
hiuksen eheyden parantaen hiusten kuntoa jopa 60 päivän ajan*. Käytetään sekoitettuna Bonacure Fibre Force
Bonding Cream -tuotteeseen, minkä jälkeen hiukset pestään Bonacure Fibre Force Fortifying Shampoolla.

DIAGNOOSI:

ASIANTUNTIJAN NEUVO:

DIAGNOOSI:

MITEN SE TOIMII:

Hiukset ovat erittäin huonokuntoiset,
helposti katkeilevat ja kemiallisesti
tai mekaanisesti ylikäsitellyt.

Tämä hoito voidaan tehdä kerran viikossa neljän
viikon ajan ennen kemiallista käsittelyä hiusten
valmistelemiseksi. Tämän hoidon jälkeen
voidaan käyttää lisäksi Bonacure
Fibre Force Fortifying Primer
-tuotetta, jos hiukset ovat
erittäin kuluneet.

Hiukset ovat erittäin huonokuntoiset,
helposti katkeilevat ja kemiallisesti
tai mekaanisesti ylikäsitellyt.

Bonacure Fibre Force Bonding
Cream ja Bonacure Fibre Force Bond
Connector Infusion sisältävät yhdessä
erittäin tehokkaan PQ37-pitoisuuden.
Sidoksia palauttavaa järjestelmää
tehostavat Bonacure Fibre Force
Fortifying Shampoon anioniset
tensidit, mikä takaa pitkäkestoiset
vaikutukset.

MITÄ SE TEKEE:
• Yhdistää sidoksia hiuksen sisäisessä
rakenteessa korjaten ja palauttaen
välittömästi solujen yhtenäisyyttä.
• Korjaa hiuksen ehyeksi ja vahvistaa
hiusta palauttaen hiusten kunnon.
• Täyttää hiuksen keratiinilla.
• Palauttaa hiusten kosteustason.

MITEN SE TOIMII:

MITÄ SE TEKEE:
Tehostaa huomattavasti Bonacure
Fibre Force Bonding Cream -tuotteen
vaikutusta erittäin tehokkaan PQ-37pitoisuuden ansiosta.

Intensiivisesti palauttava
koostumus yhdistää ja palauttaa
hiuksen sisäisen rakenteen
sidoksia ja sulkee suomukerroksen.

5–15 min

Huuhtele

• Selvittää hiukset ja parantaa
kammattavuutta.
• Sulkee hiuksen pinnan täysin
ja antaa kiiltoa.

5–15 min

Huuhtele

Pakkauskoko: 500 ml
* Jopa 60 päivää käytettäessä Bonacure Fibre Force -kampaamopalvelua ja kotona Bonacure Fibre Force Fortifying Shampoota.

Pakkauskoko: 12 x 10 ml
BONACURE
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FIBRE FORCE BOND CONNECTOR -KAMPAAMOPALVELU
PALAUTA SIDOKSET
• Sekoita Bonacure Fibre Force
Bonding Cream (30 ml) + Bonacure
Fibre Force Bond Connector Infusion
(1 tuubi) astiassa.

VAHVISTA
Pese hiukset Bonacure Fibre Force
Fortifying Shampoolla.

SULJE
Levitä Bonacure Fibre Force Fortifying Sealer
kosteisiin hiuksiin. Anna vaikuttaa, jotta
hiuskuidun ympärille muodostuu suojaava
kalvo.

YLLÄPIDÄ
Kun sidoksia ylläpidetään kotona Bonacure
Fibre Force -tuotteilla, tulokset säilyvät
jopa 24 pesun ajan*.

• Levitä suoraan kuiviin hiuksiin
ennen shampoopesua.
• Anna vaikuttaa 5–15 minuuttia
hiusten vauriotason mukaan.
• Huuhtele huolellisesti.

* Jopa 60 päivää käytettäessä Bonacure Fibre Force -kampaamopalvelua ja kotona Bonacure Fibre Force Fortifying Shampoota.
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TUTUSTU BONACURE CLEAN -AINESOSALUETTELOON
JA AINESOSIEN TEHTÄVIIN KOOSTUMUKSISSA
NIMI

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

HAJUSTEAINESOSA

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

AMINOHAPPO

CITRAL

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

LIMONENE

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

LINALOL

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

HEXYL SALICYLATE

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

GERANIOL

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

CITRONELLOL

Hajusteainesosa

BENZYL ALCOHOL

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

BENZYL SALICYLATE

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

ALPHA-ISOMETHYL IONONE

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

Hajusteainesosa

VITAMIINI
TOCOPHERYL ACETATE

E-vitamiini

Antioksidantti

NIACINAMIDE

B3-vitamiini

Hiuksia hoitava aine

VITAMIININ ESIASTE
PANTHENOL

NIMI

B5-vitamiinin esiaste

Hiuksia hoitava aine / kosteuttava
aine / korjaava ainesosa

LUONNONÖLJYT
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL

Botaaninen babassuöljy

Hiuksia hoitava aine

ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

Botaaninen arganöljy

Hiuksia hoitava aine

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE
DISUCCINATE

Pinta-aktiivinen aine

Mieto puhdistava aine

NIMI

PINTA-AKTIIVINEN AINE

WHEAT AMINO ACIDS

Proteiinijohdannainen,
aminohapot

Hiuksia hoitava aine / korjaava
ainesosa

THREONINE

Aminohappo

Hiuksia hoitava aine

SODIUM METHYL COCOYL TAURATE

Pinta-aktiivinen aine

Mieto puhdistava aine

SOY AMINO ACIDS

Proteiinijohdannainen,
aminohapot

Hiuksia hoitava aine / korjaava
ainesosa

SODIUM METHYL ISETHIONATE

Pinta-aktiivinen aine

Mieto puhdistava aine

SERINE

Aminohappo

Hiuksia hoitava aine

SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE

Pinta-aktiivinen aine

Mieto puhdistava aine

Aminohappo

Auttaa säätelemään hiuspohjan
toimintaa

SODIUM COCOAMPHOACETATE

Pinta-aktiivinen aine

Mieto puhdistava aine

Aminohappo

Auttaa säätelemään hiuspohjan
toimintaa

SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE

Pinta-aktiivinen aine

Puhdistava aine

PEG-7 GLYCERYL COCOATE

Pinta-aktiivinen aine

Emulgaattori

PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE

Pinta-aktiivinen aine

Emulgaattori

LAURYL-GLUCOSIDE

Pinta-aktiivinen aine

Vaahdonvahvistaja

DISODIUM 2-SULFOLAURATE

Pinta-aktiivinen aine

Mieto puhdistava aine

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE

Pinta-aktiivinen aine

Vaahdonvahvistaja

COCO-GLUCOSIDE

Pinta-aktiivinen aine

Vaahdonvahvistaja

COCAMIDE MEA

Pinta-aktiivinen aine

Vaahdonvahvistaja

COCAMIDOPROPYL BETAINE

Pinta-aktiivinen aine

Vaahdonvahvistaja

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

Pinta-aktiivinen aine

Vähentää tuotteen pintajännitystä /
helpottaa tasaista jakautumista

C12-18 FATTY METHYL ESTERS

Pinta-aktiivinen aine

Vähentää tuotteen pintajännitystä /
helpottaa tasaista jakautumista

GLYCINE
ARGININE (HCL)

HUMEKTANTTI
UREA

Humektantti

Kosteuttava aine

GLYCERIN

Humektantti

Kosteuttava aine

BUTYLENE GLYCOL

Humektantti,
liuotin

Liuottaa muita aineita / sitoo
kosteutta

LIUOTIN
ISOPROPYL ALCOHOL

Liuotin

Liuottaa muita aineita

PROPYLENE GLYCOL

Liuotin

Liuottaa muita aineita

DIPROPYLENE GLYCOL

Liuotin

Sitoo kosteutta / liuottaa
muita aineita

ALCOHOL DENAT.

Liuotin

Haihtuva aine / säilöntäaine

AQUA/WATER/EAU

Liuotin

Puhdistettu vesi

TUTUSTU BONACURE CLEAN -AINESOSALUETTELOON
JA AINESOSIEN TEHTÄVIIN KOOSTUMUKSISSA
NIMI

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

KOENTSYYMI
UBIQUINONE

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

EMULGAATTORI
Koentsyymi

Q10, käytetään ikääntymistä
hidastavana aineena

HIUKSIA HOITAVA AINE
STEARAMIDOPROPYL
DIMETHYLAMINE

Hiuksia hoitava aine

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta
ja hallittavuutta

QUATERNIUM-91

Hiuksia hoitava aine /
antistaattinen aine

Parantaa hiusten kuntoa ja
kammattavuutta

DISTEAROYLETHYL
HYDROXYETHYLMONIUM
METHOSULFATE

Hiuksia hoitava aine

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta
ja hallittavuutta

BEHENAMIDAPROPYL
DIMETHYLAMINE

Hiuksia hoitava aine

Parantaa kiiltoa, kammattavuutta
ja hallittavuutta

POLYMEERI
POLYQUATERNIUM-11

NIMI

Hoitava aine

POLYQUATERNIUM-37

Hoitava aine

HYDROXYPROPYL GUAR
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE

Hoitava aine

Kationinen hoitava ainesosa.
Positiivinen varaus, sitoutuu
ionisidoksella hiukseen.
Kationinen hoitava ainesosa.
Positiivinen varaus, sitoutuu
ionisidoksella hiukseen.
Parantaa kiiltoa, kammattavuutta
ja hallittavuutta

NIMI

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

Täyteaine

Viskositeetin säätö

SODIUM LACTATE

Puskuroiva aine

pH:n vakauttaja

CALCIUM CARBONATE

Mineraali / puskuroiva
aine

Vakauttaa tuotteiden pH-arvon

CALCIUM HYDROXIDE

Mineraali / puskuroiva
aine

Vakauttaa tuotteiden pH-arvon

SODIUM CHLORIDE

Suola (pöytäsuola) /
sakeuttamisaine

Säätää viskositeettia

MAGNESIUM CITRATE

Mineraali / puskuroiva
aine

Vakauttaa tuotteiden pH-arvon

Epäorgaaninen emäs

pH:n säätöaine

PHENOXYETHANOL

Säilöntäaine

Säilöntäaine

POTASSIUM SORBATE

Säilöntäaine

Säilöntäaine

METHYL BENZOATE

Säilöntäaine

Säilöntäaine

Hajuste

Hajuste

Kasviuute

Suojaa saasteilta

TÄYTEAINE

PPG-1 TRIDECETH-6

Emulgaattori

Stabilointiaine

SODIUM SULFATE

SORBITAN OLEATE

Emulgaattori

Stabilointiaine

PUSKUROIVA AINE

CETEARETH-20

Emulgaattori

Vähentää tuotteen pintajännitystä /
helpottaa tasaista jakautumista

PEG-40 HYDROGENATED
CASTOR OIL

Pinta-aktiivinen aine

Emulgaattori

PEHMENTÄVÄ AINE
DICAPRYLYL CARBONATE

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine /
levittymistä helpottava aine

DICAPRYLYL ETHER

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine /
levittymistä helpottava aine

EPÄORGAANINEN EMÄS

CETYL ETHYLHEXANOATE

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine /
levittymistä helpottava aine

SODIUM HYDROXYDE

CETYL PALMITATE

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine /
levittymistä helpottava aine

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine /
levittymistä helpottava aine

ISOPROPYL MYRISTATE

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine /
levittymistä helpottava aine

PROPYLENE GLYCOL
DICAPRYLATE/DICAPRATE

Pehmentävä aine

Hiuksia hoitava aine

BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA)
BUTTER

Pehmentävä aine

SÄILÖNTÄAINE

HAJUSTE
PARFUM (FRAGRANCE)

Hiuksia hoitava aine

KASVIUUTE
MORINGA OFFICINALIS SEED EXTRACT

TUTUSTU BONACURE CLEAN -AINESOSALUETTELOON
JA AINESOSIEN TEHTÄVIIN KOOSTUMUKSISSA
NIMI

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

VIRKISTÄVÄ AINE
MENTHOL

Virkistävä aine

Parantaa verenkiertoa

Tärkkelys/vetyfosfaatti

Viskositeetin säätö

KUMI
HYDROXYETHYLCELLULOSE

Kumi

Viskositeettiin vaikuttava aine

Viskositeetinsäätäjä

Lisää emulsioiden viskositeettia

VISKOSITEETINSÄÄTÄJÄ
GLYCOL DISTEARATE
CETEARYL ALCOHOL

Viskositeetinsäätäjä

Lisää emulsioiden viskositeettia

Rasvahappo

Emulgaattori / silottaa ihoa

CITRIC ACID

Orgaaninen happo

Esiintyy luonnossa sitruunoissa,
appelsiineissa ja muissa
sitrushedelmissä / pH:n säätöaine

LACTIC ACID

Orgaaninen happo

pH:n säätöaine

RASVAHAPPO
COCONUT ACID

TEHTÄVÄ

VAIKUTUS

KVATERNAARINEN AMMONIUMYHDISTE

TÄRKKELYS/VETYFOSFAATTI
HYDROXYPROPYL STARCH
PHOSPHATE

NIMI

ORGAANINEN HAPPO

CETRIMONIUM METHOSULFATE

Kvaternaarinen ammoniumyhdiste

Parantaa hiusten kuntoa
ja kammattavuutta

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

Kvaternaarinen ammoniumyhdiste

Parantaa hiusten kuntoa
ja kammattavuutta

CETRIMONIUM CHLORIDE

Hiuksia hoitava aine /
antistaattinen aine

Parantaa hiusten kuntoa
ja kammattavuutta

BEHENOYL PG-TRIMONIUM
CHLORIDE

Kvaternaarinen
ammoniumyhdiste

Parantaa hiusten kuntoa
ja kammattavuutta

BISABOLOL

Kamomillan ainesosa

Rauhoittaa hiuspohjaa /
ehkäisee ärtymistä

ALLANTOIN

Hiuksia hoitava aine

Rauhoittaa hiuspohjaa /
ehkäisee ärtymistä

IHOA HOITAVA AINESOSA

LÖYDÄ UUSI BONACURE
CLEAN PERFORMANCE
124 vuoden kokemus hiustenhoidon mullistavista teknologioista - Schwarzkopf Professional
esittelee ensimmäisen brändinsä täysin puhtaalla koostumuksella ja suorituskyvyllä.
Edistyksellistä teknologiaa edustava hiustenhoitojärjestelmä yksinkertaisille,
mutta kauniille hiuksille: uusi Bonacure Clean Performance.

