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Arvioidut kuluttajasuositushinnat:
Clean Volume Shampoo
Clean Volume Hoitoaine
Clean Volume Instant Levitation Mist
Clean Volume Weightless Mousse

250
250
145
300

ml
ml
ml
ml

22,00 €
24,00 €
26,00 €
26,00 €
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Luo
Hemmottele
Säilytä
Kestä kehitystä

100% VEGAANINEN
SULFAATITTOMAT TUOTTEET
50% PAKKAUSMUOVISTA ON
KIERRÄTETTYÄ

100% KIERRÄTETTÄVÄT
KASVIUUTTEITA
70+ SHAMPOOPESUA YHDESTÄ
PULLOSTA
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ESITTELEMME UUDEN

CLEAN VOLUME

Kevyttä ja ilmavaa voluumia
IT’S PURE. CLEAN AND SIMPLE

UUSI CLEAN VOLUME TUOTEPERHE
PUREOLOGYLTA ANTAA ILMAVUUTTA
KAIKILLE JOTKA SITÄ KAIPAAVAT.
Pureology uudisti tuuheuittavat tuotteensa. Uusi Clean
Volume ei jätä hiuksia karheiksi, vaan antaa kevyen ja
ilmavan tuuheuden hiuksille. Hennot ja värjätyt hiukset
kaipaavat myös liikettä, kiiltoa ja värin suojaa. Clean
Volume on yhdistelmä tätä kaikkea.

Clean Volume on sulfaatiton ja parabeeniton ja sisältää
luonnollisia kasviuutteita, jotka antavat hiuksille
tuuheutta. Aloe-vesi auttaa hiusta säilyttämään kosteutta
antaa hiukselle tuuheutta ja imee itseensä ylimääräisiä
öljyjä. Soijaproteiini vahvistaa, suojaa ja antaa kiiltoa.
Clean Volume sisältää auringonkukka-öljyä ja
Brassicacae-kasviuutetta antamaan hoitavuutta,
selvittävyyttä ja hallittavuutta.
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CLEAN VOLUME
Clean Volume antaa ilmavan tuuheat ja joustavan lopputuloksen hennoille,
veltoille tai rasvaisille hiuksille.
Tuuheuttaa hiuskuitua antaen joustavaa liikkuvuutta.
Kohottaa tyvestä ja antaa voluumia.
Hiukset tuntuvat kevyiltä ja pehmeiltä sekä näyttävät kiiltäviltä.
AntiFade Complex suojaa värjättyjä hiuksia.

Clean Volume Teknologia

Kosteuttava Aloe
Vera

Vahvistava
SoijaProteiini

AntiFade
Complex®

Shampoo

Hoitoaine

• Tuuheutta antava shampoo. Varovaisesti

Päivittäiseen käyttöön tuuheutta antava
hoitoaine, joka antaa kevyttä kosteutusta
hiuksille. Tekee hiuksista helposti kammattavat,
jättää hiukset ilmaviksi ja kevyiksi. Sisältää aloe
veraa ja soijaproteiinia, antaa kiiltoa ja ravitsee
hiusta. Ei sisällä parabenejä tai silikoneja.

syväpuhdistava koostumus, joka jättää hiukset
ilmaviksi ja kevyiksi. Sisältää aloe veraa ja
soijaproteiinia, antaa kiiltoa ja ravitsee hiusta. Ei
sisällä parabenejä tai silikoneja.
• Levitä märkiin hiuksiin 1 euron kolikon suuruinen

määrä shampoota, vaahdota ja huuhtele. Toista
tarvittaessa. Jatka käyttämällä Clean Volume
Condition -hoitoainetta. Jos tuotetta joutuu silmiin,
huuhtele ne välittömästi.

Hiero märkiin hiuksiin Clean Volume Shampoo pesun jälkeen. Odota 1–2 minuuttia. Huuhtele.
Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele ne
välittömästi.

Weightless Mousse

Instant Levitation Mist

Tuuheutta ja kiiltoa antava muotovaahto. Hoitaa
varovaisesti jättäen hiukset pehmeiksi ja kiiltäviksi.

Tuuheutta antava hiussuihke, joka antaa hiuksille
energian tunteen ja kohottaa hiustyveä. Koostumus
antaa lämpösuojan sekä välitöntä nostoa ja volyymia
hiuksille.

Ravista hyvin ennen käyttöä, käännä pullo ylösalaisin
ja annostele tuotetta kämmenelle. Levitä 2–4
painallusta kosteisiin hiuksiin. Hiero tyvestä latvoihin.

Suihkuta kosteisiin hiuksiin tyveen. Anna kuivua tai
kuivaa hiustenkuivaajalla extravolyymin luomiseksi.

