Uudet Sens Balayage -hiustenhoitotuotteet elvyttävät värjätyt hiukset
Kotimainen innovaatio syntyi balayage-värjäyksen tarpeisiin
Sens on uusi kotimainen tuotesarja, jonka on kehittänyt kampaamoyrittäjä Amanda Lehtinen Turusta.
Sarjan aloittavat Sens Balayage -shampoo ja -hoitoaine, jotka sopivat kaikille värjätyille ja vaalennetuille
hiuksille. Erityisesti ne on kehitetty balayage-värikäsiteltyjen hiusten hoitoon. Yhdessä shampoo ja
hoitoaine kosteuttavat tehokkaasti kuivia latvoja ja antavat hiuksille lisää tuuheutta. Niiden sisältämät
valoa heijastavat kristallihiput tuovat upeaa kiiltoa. Sens-hiustenhoitotuotteet valmistaa Suomessa Oy
Transmeri Logistics Ab.
Värjätyt hiukset kaipaavat tehokasta kosteutusta, mutta monet
tehokosteuttavat tuotteet vievät hiuksista tuuheuden. Tätä
ongelmaa ratkomaan Amanda Lehtinen kehitti Sens Balayage shampoon ja -hoitoaineen.
– Olen viime aikoina tehnyt todella paljon vapaan käden balayagevärjäyksiä. Aloin kehittää Sens-tuotteiden koostumusta, koska en
löytänyt sopivia, työtäni tukevia tuotteita. Sens Balayage shampoo on huomattavasti pesevämpi kuin syväkosteuttavien
sarjojen shampoot yleensä. Siksi se pitää hiukset tuuheina. Sens
Balayage -hoitoaine puolestaan silottaa kuivat latvat tehokkaasti,
kertoo Amanda Lehtinen, joka toimii yrittäjänä kampaamo
Brukissa Turussa.
Suosiota saaneessa balayage-värjäyksessä kampaaja pitää hiuksia kämmenellään ja maalaa niiden pinnalle
korostuksia vapaalla kädellä. Tyvessä on usein latvaa syvempi väri ja latvoissa vaaleampaa, liukuvaa sävyä.
Tummuuserojen ei tarvitse olla välttämättä suuria. Lopputulos on eläväinen ja luonnollinen. Sarah Jessica
Parker on yksi tunnetuimmista balayage-tekniikan vannoutuneista faneista.
– Balayage-värjäykset usein paranevat, kun väri on tehty useaan otteeseen. Väriin tulee kerta toisensa
jälkeen enemmän eri vivahteita. Samalla hiusten huokoisuuserot kasvavat, mikä lisää kosteutuksen tarvetta
erityisesti latvoissa, Lehtinen lisää.
Kosteutusta tuuheudesta tinkimättä
Sens Balayage -shampoolla tai -hoitoaineella ei ole värjäävää vaikutusta. Ne
syvähoitavat värjättyjä ja vaalennettuja hiuksia. Shampoo pesee hiuspohjan
tehokkaasti puhtaaksi talista ja muotoilutuotejäämistä, mutta ei kuluta väriä
pois. Tämä tuo hiuksiin tuuheutta. Vaikuttavat ainesosat ovat betaiini ja
kasviperäiset proteiinit, jotka kosteuttavat, vahvistavat ja tuuheuttavat.
Hoitoaine puolestaan lisää värin kestoa sekä hiusten kiiltoa ja käsiteltävyyttä.
Se selvittää käsittelyssä vaurioituneet hiukset ja kosteuttaa niitä tehokkaasti.
Vaikuttavana ainesosana toimii herneproteiini, joka rakennepaikkaa,
kosteuttaa ja poistaa sähköisyyttä. Pituuksiin ja latvoihin levitettävän
hoitoaineen teho on parhain, kun sen antaa vaikuttaa 2–10 minuuttia.
– Tuuheuttava shampoo ja syväkosteuttava hoitoaine ovat käytännössä eri paria. Tällainen kokonaisuus
sopii erityisesti värjätyille hiuksille, joiden pituuksissa on huokoisuuseroja. Sens-tuotteet on suunniteltu
päivittäiseen käyttöön. Ne sisältävät kristallihippuja, jotka lisäävät kiiltoa heijastamalla valoa, Lehtinen
mainitsee.

Sens Balayage -tuotteiden tuoksun nimi on Kielletty rakkaus. Siinä tuoksuvat inkivääri, pomeranssi, ruusu,
arabianjasmiini, hunaja, meripihka ja santelipuu.
Lokakuun lopussa I love me -messuilla lanseeratut Sens Balayage -tuotteet ovat nyt myynnissä Sens.fiverkkokaupassa sekä valikoiduissa kampaamoissa. Oy Transmeri Logistics Ab valmistaa tuotteet Suomessa.
Jatkossa Sens-tuotesarjan tavoitteena on laajentua uusilla hiusten- ja ihonhoidon tuotteilla.
Tuotetiedot:
Sens Balayage Shampoo, koko: 500 ml, suositushinta 27,90 €
Sens Balayage Conditioner, koko: 500 ml, suositushinta 27,90 €
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SENS Europe Oy, www.sens.fi
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