TUOTEOPAS

We are the science. You are the

Me ratkaisemme ongelmia. Ratkaisemme hiustenhoitoon liittyviä
haasteita tieteen ja patentoidun teknologian avulla.
Kaikki alkoi Cambridgessa, Massachusettsissa, missä ryhmä
tunnettuja tiedemiehiä ja hiusalan ammattilaisia yhdistivät
tietotaitonsa yhteinen päämäärä mielessään: haastaa perinteiset
näkemykset hiustenhoidossa ja muotoilussa käytettävistä
raaka-aineista.
Kaksikymmentä patenttia, yli 50 tuotetta ja yli 185 kansainvälistä
palkintoa sekä lukemattomat kiitoskirjeet asiakkailta, “eläviltä
todisteilta”, kannustavat meitä jatkamaan pyrkimyksessämme
tehdä aina tuotteita, jotka lunastavat lupauksensa.
Me olemme Living Proof. Ja pian myös Sinä!
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tiedemiehet & stylistit yhdistivät
voimansa ratkaistaakseen hiusongelmat
aivan uudella tavalla.
Innokas ryhmämme tutki olemassa olevia hiustuotteita ja totesi,
että jotain selvästikin puuttui. Markkinoilla olevat tuotteet eivät olleet
tarpeeksi hyviä ja he pian ymmärsivät miksi: vuosikymmenestä toiseen
oli käytetty samoja vanhanaikaisia raaka-aineita, eikä uusia innovaatioita
ollut alalla juurikaan kehitetty. Lähes kaikkien tuotteiden hoitavuus
perustui silikoneihin ja öljyihin. He päättivät korjata asian ja luoda
markkinoille uusia raaka-aineita – ja uusia parempia tuloksia.
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miksi Living Proof.
Saat tuotteidemme avulla silminnähden terveemmän näköiset hiukset ja
kestävämmät kampaukset. Emme käytä lainkaan painavia, latistavia silikoneja tai
hartseja. Uskomme patentoituun teknologiaamme, joka luo painottomia, ilmavia,
käsinkosketeltavan pehmeitä ja likaa, kosteutta ja öljyjä hylkiviä hiuksia.
Kun hiukset pysyvät - likaa hylkiessään - puhtaina pidempään, niitä tarvitsee pestä
harvemmin. Hiukset pysyvät silloin myös paremmassa kunnossa kun ne eivät altistu
niin usein pesun ja veden aihettamalle rasitukselle. Lisäksi, kun hiuksiin ei tarvitse
muotoiltaessa laittaa pölyä ja likaa imeviä silikoneja ja hartseja, ne pysyvät ilmavina ja
puhtaan tuntuisina pidempään. Kierre on katkaistu!
Mutta teknologiamme menee vielä pidemmälle. Kun käytät säännöllisesti
tuotteitamme, hiuksesi tulevat parempikuntoisiksi ja terveemmän näköisiksi.
Tuloksena ovat pehmeän käsiteltävät, luonnollisesti liikkuvat ja helposti muotoiltavat
hiukset. Yli 670 käyttäjän tutkimuksessa 3/4 henkilöistä näki välitöntä parannusta
hiuksissaan käytettyään Living Proof -tuotteita ja kuuden kuukauden kuluttua 97%
säännöllisesti tuotteita käyttäneistä sanoi hiustensa olevan merkittävästi terveemmät,
käsiteltävämmät, kiiltävämmät, sileämmät, vahvemmat ja tuuheammat.
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the difference.
patentoitu tieteemme.

KEKSINTÖ NRO 1
Terveen Hiuksen Molekyyli (OFPMA)
hylkii likaa pitäen hiukset puhtaana
pidempään.

KEKSINTÖ NRO 2
Tuuheuttava Molekyyli (PBAE)
luo mikroskooppisen molekyylirakenteen
hiusten väliin, tuoden hiuksiin painotonta ja
käsinkosketeltavan pehmeää tuuheutta ja
ilmavuutta.

KEKSINTÖ NRO 3
Volyymiä & Tekstuuria antava Molekyyli (ETAS)
Molekyyli, joka on lähes yhtä kevyt kuin ilma,
antaa tulokseksi kestävää tuuheutta ja tekstuuria.

KEKSINTÖ NRO 4
Lukitseva Molekyyli (CPULA)
muodostaa hiuksen pinnalle näkymättömän,
täysin painottoman kalvon, joka hylkii vettä. Se
auttaa lukitsemaan hiusvärin ja pitämään sen
hiuksen sisällä.
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Patentoitu teknologiamme hylkii likaa ja öljyjä, jolloin
hiukset pysyvät puhtaina pidempään - kuvassa se
estää maissijauhojen tarttumisen hiukseen.

Toinen puoli on hoidettu silikonituottein.
Silikonituottein hoidettu hius ei
hylji likaa ja rasvoja.
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OFPMA -molekyyli
estää lian tarttumisen.

KEKSINTÖ NRO 1

Terveen Hiuksen Molekyyli
(OFPMA)
Löysimme ylivoimaisen tavan käsitellä hiusta ilman silikoneja. Patentoitu OFPMA -molekyylimme luo
jokaisen hiuksen pinnalle painottoman, näkymättömän, vahingoittamattoman suojan, joka suojaa hiusta
paljon latistavaa silikonia älykkäämmin. Tällä näkymättömällä suojalla on lukuisia hiusta hyödyttäviä
ominaisuuksia. Se muun muassa estää lian ja rasvan tarttumista hiukseen, jolloin hius pysyy puhtaana
ja ilmavana pidempään. Tämä aiheuttaa sen, että hiusta tarvitsee pestä harvemmin. Toistuvat pesut
kuluttavat hiusta. Kun hiuksia pestään harvemmin, ne kuluvat vähemmän ja pitkällä aikavälillä ovat
terveemmän näköiset.

OFPMA-MOLEKYYLI
HIUS
LIKAHIUKKANEN
KOSTEUS

• hylkii likaa ja öljyjä, joten hius pysyy puhtaana paljon kauemmin
• eliminoi hiusten pörröttymisen estämällä kosteuden pörröttävän
vaikutuksen
• kiillottaa ja suojaa hiusta
• silottaa ilman minkäänlaista latistavaa vaikutusta
• säännöllisesti käytettynä parantaa hiusten kuntoa ja luo silminnähden
terveemmännäköiset hiukset ajan kanssa

9

5 x pidempään kestävää tuuheutta.

Ennen
tuotteen
lisäämistä.
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Tulos, kun hiuksiin on lisätty
Full Thickening Cream -voidetta,
joka sisältää PBAE -molekyyliä.

KEKSINTÖ NRO 2

Tuuheuttava Molekyyli
(PBAE)
Keksimme jäykkiä ja kovia hartseja paremman tavan luoda hiuksiin tuuheutta ja runsautta.
Patentoitu tuuheuttava molekyylimme, PBAE, on pieni molekyyli, joka tekee kirjaimellisesti isoja
asioita. Se luo mikroskooppisen rakenteen hiusten väliin, luoden hiuksiin painotonta ja
käsinkosketeltavan pehmeää ilmavuutta.

PBAE-MOLEKYYLI
HIUS

• saa hennot, ohuet hiukset näyttämään ja tuntumaan tuuheilta ja ilmavilta hiuksilta
• rakentaa uudelleenmuotoiltavaa, pitkäkestoista tuuheutta ilman kovettamista
• luo kitkaa, joka tekee ilmavaa rakennetta kaikkein hennoimpiinkin hiuksiin tekemättä hiuksia
tahmeiksi tai raskaan tuntuisiksi
• hiukset jäävät liikkuviksi ja pehmeiksi
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kestävää volyymiä ja ilmavuutta
(2 tuntia myöhemmin... )

Kilpailijan
"tuuheuttavalla"
tuotteella käsitelty hius
2 tunnin päästä
käsittelystä

ETAS -molekyyliä
sisältävällä
Full Dry Volume
Blast
-suihkeella
käsitelty hius
2 tunnin päästä
käsittelystä

Kilpaileva
kampaamoissa myytävä
volyymispray

VS

Living Proof
Full Dry Volume Blast

*Source: US Data; NPD Q1 2018 Total Hair Products.
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KEKSINTÖ NRO 3

Volyymiä & Tekstuuria antava
Molekyyli (ETAS)
Uusinta teknologiaa oleva ETAS -molekyylimme antaa välitöntä ja kestavää volyymiä ja tekstuuria.
ETAS -molekyyli (tulee sanoista Expandable Textured Aero-Spheres) on painoltaan kevyempi ja
kooltaan suurempi kuin mitkään hiustuotteissa tähän tarkoitukseen perinteisesti käytetyt raaka-aineet.
Se antaa tulokseksi tuuheutta ja tekstuuria, joka ei latista ja joka kestää pitkään.

ETAS-MOLEKYYLI
HIUS

• muuntaa latteimmatkin hiukset tuuheiksi tyyleiksi
• ei tee hiuksia tahmeiksi tai koppuraisiksi
• toimii kuivissa hiuksissa ja on uudelleenmuotoiltavissa milloin tahansa
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auttaa hiusväriä kestämään 2x pidempään.*
Kilpaileva
Color Care shampoo
+ hoitoaine

VS

Living Proof
Color Care System**

6 VIIKON JÄLKEEN

VASTAVÄRJÄTTY

VASTAVÄRJÄTTY

Hiuksen väri haalistuu ja
kellastuu

Kilpaileva
Color Care shampoo
+ hoitoaine

Eliminoi keltaisuutta

VS

Living Proof
Color Care System**

6 VIIKON JÄLKEEN

VASTAVÄRJÄTTY

VASTAVÄRJÄTTY

Hiusväri haalistuu
ja samenee

Hiusväri säilyy
syvänä ja kauniita

*Verrattuna kilpaileviin Color Care shampoisiin ja hoitoaineisiin **Color Care Shampoo, hoitoaine + Whipped Glaze
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KEKSINTÖ NRO 4

Lukitseva Molekyyli (CPULA)
Uusi patentoitu molekyylimme, Lukitseva Molekyyli (Locking Molecule, CPULA) muodostaa hiuksen
pinnalle näkymättömän, täysin painottoman kalvon, joka hylkii vettä. Molekyyliä on Color Care
hoitoaineessa ja se säilyy, vaikka tuote huuhdellaan. Positiivisesti varautuneen Lukitsevan Molekyylin
(CPULA) ja negatiivisesti varautuneen hiuksen pinnan välillä on sähköinen, puoleensavetävä varaus.
Se auttaa lukitsemaan hiusvärin hiuksen sisään ja pitämään hiusvärin hiuksen sisällä.

CPULA MOLEKYYLI
HIUS
HIUSTEN VÄRI / SÄVY
NEGATIIVINEN VARAUS
POSITIIVINEN VARAUS

• muodostaa hiuksen pinnalle näkymättömän, täysin painottoman kalvon, joka hylkii vettä
• ei tee hiuksia tahmeiksi tai koppuraisiksi
• auttaa lukitsemaan hiusvärin ja pitämään sen hiuksen sisällä.
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STEM -ohjelmamme
tavoitteemme.
Vain 25% STEM (Science, Technology, Engineering, Math) -teknisillä aloilla
työskentelevistä henkilöistä on naisia. Missiomme on muuttaa tilastoja tältä
osin. Murtamalla vanhoja käsityksiä ja keinotekoisia sukupuolikäsityksiä,
Living Proof on sitoutunut kannustamaan ja tukemaan nuoria naisia heidän
pyrkiessään alalle ja edetessään urallaan.

miksi STEM?
Monimuotoiset ja monipuoliset tiimit tekevät parhaita lopputuloksia. Mutta
jos vain toinen sukupuoli dominoi alaa, syntyy helposti ratkaisuja, jotka ovat
asenteellisia. Jos vain 25% teknisten alojen kehittelijöistä on naisia, herää
aiheellinen kysymys, jääkö jotain tärkeitä havaintoja kokonaan tekemättä?
Kuvittele miten tilanne muuttuisi, jos voisimme tuplata naisten osuuden 50
prosenttiin!

me olemme sekä tiede että "the Living Proof".
Tuotekehittelyryhmässämme 93% jäsenistä on naisia ja tuemme aktiivisesti
naisten työllistämistä STEM -työtehtäviin kautta koko yhteistyöverkostomme.
Haluamme osoittaa että myös pienemmät yritykset voivat näyttää suuntaa ja
parantaa sukupuolten välistä tasapainoa teknisillä STEM-aloilla.
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Living Proof -aikajana.

LIVING PROOF
Joukko bioteknologiaan erikoistuneita
tiedemiehiä sekä
kauneusalan
expertttejä yhdistivät
voimansa ja perustivat
Living Proofin
Cambridgessa MA,

Dr. Bob Langer
Perustajajäsen &
MIT -professori

KEKSINTÖ NRO 2

Terveen Hiuksen

Tuuheuttava Molekyyli

Molekyyli (OFPMA)

(PBAE)

Untreated

Rikkoakseen
perinteistä "kaavaa",
rekrytoitiin ydintiedemiesten ryhmän
jäsenet kauneusalan ulkopuolelta.

USA, vuonna 2005.

2005

KEKSINTÖ NRO 1

2006

Mitch DeRosa
Perustajajäsen,
kampaaja ja
kampaamon
omistaja

Styling Cream*

Living Proof
saavuttaa ensimmäisen
merkittävän läpimurtonsa, kun OFPMA
-molekyylin konsepti
osoittautuu menestykselliseksi, mullistavaksi
uudeksi tavaksi hoitaa
hiusta.

2007

NO FRIZZ voittaa arvostetun Allure Beauty
Breakthrough -palkinnon jo ennen kuin se
on markkinoilla.

2008

Living Proof
lanseerataan USA:n
laajuisesti QVC
-ostoskanavalla
sekä SEPHORA
-kauneusketjussa.

Living Proof lanseerataan USA:n
laajuisesti ULTA
-kauneusketjussa.

Living Proof
lanseerataan
KAMPAAMOIHIN.

2009

2010

2011

2012

NO FRIZZ
-tuoteperhe
lanseerataan.
Sen sisältämä
Terveen Hiuksen
Molekyyli (OFPMA),
on ainesosaläpimurto, jollaista ei ole
nähty alalla yli
kolmeenkymmeneen
vuoteen.

FULL -tuoteperhe
lanseerataan. Sen
sitältämä Tuuheuttava Molekyyli
(PBAE),
saa hennot hiukset
käyttäytymään kuten
paksut, tuuheat
hiukset.

RESTORE -tuoteperhe
lanseerataan. Sen
tuotteiden käyttäminen
yhdessä tekee tutkitusti
hiukset 20 x vahvemmiksi ja silminnähden
terveemmän näköisiksi.

STYLE LAB®
-tuoteperhe
lanseerataan. Sen
lippulaivatuotteena
on PRIME STYLE
EXTENDER® , joka
auttaa kampauksia
kestämään yli 2
kertaa pidempään.

Ward Stegerhoek
Perustajajäsen &
Editorial Stylist

PATENTOIDUT TEKNOLOGIAMME - VÄRIKOODITUS:
Terveen Hiuksen Molekyyli
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(OFPMA)

Tuuheuttava Molekyyli

(PBAE)

Volyymiä & Tekstuuria antava Molekyyli

(ETAS)

Lukitseva Molekyyli

(CPULA)

*Restore Shampoo, Conditioner, Perfecting Spray ja Mask Treatment. ** Verrattuna kilpaileviin Color Care shampoisiin, hoitoaineisiin.

Living Proof
on saavuttanut
yli 165 palkintoa
kansainvälisesti.

KEKSINTÖ NRO 4
Lukitseva Molekyyli
(CPULA)
KEKSINTÖ NRO 3
Volyymiä & Tekstuuria antava
Molekyyli (ETAS)

Ensimmäinen
STYLE | LAB
-kurssi kampaajille
järjestetään.

PERFECT HAIR DAYTM
TRIPLE DETOX

Tuhannes
kampaamomyyntipiste
avataan.

2013

2014

2015

2016

PERFECT HAIR DAYTM
-tuoteperhe lanseerataan.
5-IN-1 STYLING
TREATMENT
on ensimmäinen tuote,
joka sisältää molempia
kahta patentoitua
teknologiaa.

TEXTURE MIST
lanseerataan STYLE
LAB® - tuoteperheen
täydennykseksi. Se
sisältää Tuuheuttavan Molekyylin
(PBAE), joka antaa
välitöntä, uudelleenmuotoiltavaa
tekstuuria.

PERFECT HAIR DAYTM
DRY SHAMPOO
-kuivashampoo
lanseerataan ja siitä tulee
pian markkinoiden
myydyin kuivashampoo
kampaamotuotteiden
kategoriassa.

FULL DRY
VOLUME BLASTTM
lanseerataan. Sen
sisältämä Volyymiä
& Tekstuuria antava
Molekyyli (ETAS)
antaa tulokseksi
tuuheutta ja tek-

SHAMPOO

-koulutusohjelma
lanseerataan.

NO FRIZZ
INSTANT DE-FRIZZER
-kuivahoitoaine
lanseerataan. Tuote
estää pörröttymisen ja
sähköistymisen, hoitaa,
silottaa, kiillottaa ja tekee
hiuksesta terveemmän
näköisen, lainkaan
latistamatta.

2017

2018

2019

PERFECT HAIR DAY
BODY BUILDERTM
-hiuskiinne lanseerataan.
Muunneltavaa volyymiä
ja pitoa kaikkiin
kampauksiin.

COLOR CARE

RESTORE
PERFECTING
SPRAY lanseerataan.
Tehokasta kosteutusta vahingoittuneille
hiuksille, hiusta vahvistaen ja silottaen.

lanseerataan.
Aktiivihiiltä sisältävä
syväpuhdistava
shampoo puhdistaa
hiuksista hellävaraisesti
tuotekertymät ja ilmansaasteiden sekä kovan
veden aiheuttamat
epäpuhtaudet.

lanseerataan auttamaan
hiusväriä kestämään 2x
pidempään**

stuuria, joka kestää

RESTORE
DRY SCALP TREATMENT
lanseerataan kosteuttamaan hiuspohjaa ja
antamaan pitkäkestoisen
helpotuksen hiuspohjan
kuivuuteen, kutinaan ja
ärsytykseen.
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Tuotteemme ratkaisevat alkusyyt hiusongelmien
takana tieteen ja teknologian avulla. Tavoitteena
niin kaunis ja terve hius kuin mahdollista.

NO FRIZZ

RESTORE

Suurin läpimurto anti-frizz- tuotteissa yli
kolmeenkymmeneen vuoteen.

Muuttaa vahingoittuneen hiuksen tuntumaan ja

FULL

PERFECT HAIR DAYTM (PhD)

Kestävää ja uudelleenmuotoiltavaa tuuheutta.

näyttämään selvästi terveemmältä.

Yksinkertaistettu ratkaisu kauniisiin, terveennäköisiin
hiuksiin.

COLOR CARE

STYLE LAB®

Saa hiusvärin kestämään kaksi kertaa pidempään.

Luonnollinen tyyli kohtaa uusimman tieteen.
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Suurin läpimurto anti-frizz -tuotteissa
yli kolmeenkymmeneen vuoteen.

Puhdista & hoida

Estä pörröttyminen
ja suojaa kampaus
kosteudelta

Hentojen
hiusten
muotoiluun

Vahvistavaa
tehohoitoa

Ravitsee
normaalivahvuisia
ja karheita hiuksia
aminohapoin.

Taltuta
pörröisyys,
silota, kiillota.

Keskivahvojen
ja karheiden
hiusten
muotoiluun

Lisähoitoa

TUOTTEIDEN KÄYTTÖJÄRJESTYS
PUHDISTA + HOIDA

TEHOHOIDA

MUOTOILE

No Frizz Shampoo

No Frizz Conditioner

Runsasvaahtoinen shampoo on ensimmäinen askel pörrööntymistä vastaan. Sulfaatiton.

Kevyt poishuuhdeltava hoitoaine selvittää, hoitaa ja estää
pörröttymistä.

No Frizz Intense Moisture Mask*

No Frizz Nourishing Oil

Syväkosteuttava poishuuhdeltava tehohoitonaamio eliminoi
pörrööntymisen. Tuote hoitaa ja pehmentää hiuksia, auttaen
vähentämään niiden katkeilua. Sulfaatiton. *Saatavana keväällä
2020!

Nopeasti imeytyvä hoitoöljy ravitsee ja pehmentää kaikkein
karheimmatkin hiukset. Koostumus jäljittelee hiusten omien
luonnollisten öljyjen koostumusta ja sisältää saman määrän
erilaisia rasvahappoja (15), kuin hius itsessään. Kuiviin hiuksiin.

No Frizz Leave-In Conditioner
Kosteuttava jätettävä hoitoaine antaa ekstrabuustin hoitavia
aineita ja eliminoi pörrööntymistä. Kosteisiin hiuksiin.

No Frizz Weightless Spray
Silottava muotoiluspray eliminoi pörröt ja estää kosteuden
vaikutuksen hiuksissa, latistamatta. Kosteisiin hiuksiin tai kuiviin
viimeistelyksi.

No Frizz Humidity Shield
Täysin painoton, näkymätön suoja estää pörrööntymisen.
Kuusinkertainen kosteussuoja. Sisältää myös sähköistymistä
estäviä ainesosia sekä tehokkaan UV-suojan. Suihkuta kuiviin
hiuksiin kauttaaltaan ennen kampauksen kiinnittämistä
hiuskiinteellä.

Terveen Hiuksen Molekyyli

(OFPMA)

HEALTHY HAIR MOLECULE (OFPMA)
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VIIMEISTELE

Tuuheuttava Molekyyli

Muotoiluvoide silottaa, hoitaa ja estää pörröttymisen
eliminoimalla kosteuden vaikutuksen hiuksissa. Kosteisiin tai
kuiviin hiuksiin.

No Frizz Instant De-Frizzer
Kuivahoitoainesuihke, joka eliminoi välittömästi 92%
pörröisyydestä. Pehmentää, antaa kaunista luonnollista kiiltoa,
hoitaa täysin painottomasti, latistamatta. Poistaa sähköisyyden.
Tehokas UV-suoja.

Volyymiä & Tekstuuria antava
Lämpösuoja
Lukitseva Molekyyli
VOLUMIZING + TEXTURIZING MOLECULE (ETAS)
HEAT PROTECTION
(ETAS)
Molekyyli
(CPULA)

THICKENING MOLECULE (PBAE)

(PBAE)

No Frizz Nourishing Styling Cream

UV-suoja
UV PROTECTION

the proof.
TERVEEN HIUKSEN MOLEKYYLI (OFPMA)
ESTÄÄ KOSTEUDEN VAIKUTUKSEN HIUKSISSA 70% PAREMMIN
KUIN PERINTEISET SILIKONITUOTTEET

TERVEEN HIUKSEN
MOLEKYYLI (OFPMA)

+

PERINTEINEN SILIKONIA
SISÄLTÄVÄ TUOTE

Käsittelemätön hius

Hius käsitelty
No Frizz Nourishing Styling Cream
-muotoiluvoiteella

PÖRRÖÖNTYMÄTÖN

PÖRRÖINEN

HIUS

HIUS

Ennen

No Frizz Instant De-Frizzer
-kuivahoitosuihkeen
lisäämisen jälkeen
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full

kestävää, uudelleenmuotoiltavaa tuuheutta.

Tuuheutta
ja tukea
kampauksen
pohjalle

Luo kohotusta
ja tuuheutta
tyveen

Puhdista & Hoida

Välitöntä, pitkäkestoista
tuuheutta ja tekstuuria
kuiviin hiuksiin

Tuuheutta ja
samalla kevyttä
lisähoitavuutta

TUOTTEIDEN KÄYTTÖJÄRJESTYS
PUHDISTA JA HOIDA

LUO TUKEA TYVEEN

LUO VOLYYMIÄ JA
TEKSTUURIA

Full Shampoo

Full Conditioner

Mieto, mutta hyvinpuhdistava shampoo, joka auttaa
muuttamaan hennot hiukset näyttämään, tuntumaan ja
käyttäytymään kuin paksu, tuuhea hius. Sulfaatiton.

Kevyt poishuuhdeltava hoitoaine, joka pehmentää ja
antaa kiiltoa samalla kun auttaa muuttamaan hennot
hiukset näyttämään, tuntumaan ja käyttäytymään kuin
paksu, tuuhea hius.

Full Root Lift
Lämpöaktivoituva muotoiluspray joka antaa tuuheutta
ja tukea hiusten tyveen. Koko päivän kestävä,
luonnollinen ja kosketeltavan pehmeä tuki. Kosteisiin
hiuksiin tai kuiviin hiuksiin.

Full Thickening Cream
Kevyt muotoiluvoide antaa tuuheutta ja aavistuksen
hoitavuutta. Kosteisiin hiuksiin ennen föönausta.

Full Thickening Mousse

Full Dry Volume BlastTM

Ilmankeveä muotovaahto, joka antaa joustavan tuen
ja pitkäkestoisen tuuheuden. Kosteisiin hiuksiin
ennen föönausta.

Muotoiluspray luo välitöntä volyymiä ja tekstuuria.
Kuiviin hiuksiin.

Terveen Hiuksen Molekyyli

(OFPMA)

HEALTHY HAIR MOLECULE (OFPMA)
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LUO TUUHEUTTA
JA VOLYYMIÄ

Tuuheuttava Molekyyli

Volyymiä & Tekstuuria antava

Lukitseva Molekyyli

THICKENING MOLECULE (PBAE)
VOLUMIZING
(ETAS)
(ETAS) + TEXTURIZING MOLECULE
Molekyyli
(CPULA)
(PBAE)

Lämpösuoja

HEAT PROTECTION

UV-suoja
UV PROTECTION

full

the proof.
TUUHEUTTAVA MOLEKYYLI (PBAE)
5 X PIDEMPÄÄN KESTÄVÄÄN VOLYYMIIN

5X
LONGER

PERINTEISET
AINESOSAT

Ennen tuotteen lisäämistä

Nämä kymmenen paperiarkkia
kuvaavat hentoja, ohuita hiuksia.

TUUHEUTTAVA
MOLEKYYLI (PBAE)

Tulos, kun hiuksiin on lisätty
Full Thickening Cream -voidetta,
joka sisältää PBAE -molekyyliä

Tässä on samat kymmenen paperiarkkia.
Tuuheuttavan PBAE-molekyylin
vaikutusta demonstroi värikkäät
napit jokaisen kymmenen kerroksen välissä.
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full

the proof: dry volume blast

VOLYYMIÄ & TEKSTUURIA
ANTAVA MOLEKYYLI (ETAS)
...2 tuntia tuotteen lisäämisen jälkeen...

...muilla tuotteilla
käsitelty hius
menettää volyymin
nopeasti...

Kilpaileva
kampaamoissa myytävä
volyymispray

...Full Dry
Volume
Blastilla
käsitelty
hius pysyy
tuuheana!

VS

Living Proof
Full Dry Volume Blast
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restore

muuttaa vahingoittuneen hiuksen tuntumaan ja
näyttämään selvästi terveemmältä.

Selvittää, suojaa,
hoitaa, silottaa,
pehmentää

Vahvistavaa
tehohoitoa

Puhdista ja hoida

Kosteuttaa
hiuspohjaa

Katkeilua
vastaan

Föönausaikaa
lyhentävä
seerumi

TUOTTEIDEN KÄYTTÖJÄRJESTYS
PUHDISTA JA HOIDA

TEHOHOIDA

SELVITÄ

MUOTOILE

HOIDA

Restore Shampoo

Restore Conditioner

Hellävarainen shampoo, joka auttaa tekemään
vahingoittuneista ja kuivista katkeilevista hiuksista
terveemmän näköiset. Sulfaatiton.

Vahvistava päivittäiseen käyttöön sopiva hoitoaine
pehmentää, antaa kiiltoa ja parantaa hiusten
käsiteltävyyttä.

Restore Repair Mask*

Restore Repair Leave-In

Ravitseva poishuuhdeltava tehohoitonaamio korjaa
kuivia, vahingoittuneita hiuksia jättäen ne vahvemmiksi ja
kiiltävimmiksi. Säännöllisesti käytettynä tuote tekee hiukset
silminnähden terveemmän näköisiksi ja auttaa vähentämään
hiusten katkeilua. Sulfaatiton. *Saatavana keväällä 2020!

Korjaava ja hoitava jätettävä hoitovoide muuntaa kuivat,
vahingoittuneet hiukset pehmeiksi ja terveen näköisiksi,
silottaen ja suojaten. Kosteisiin tai kuiviin hiuksiin.

Restore Dry Scalp Treatment
Hiuspohjan hoitoneste, joka kosteuttaa hiuspohjaa
välittömästi ja antaa pitkäkestoisen helpotuksen hiuspohjan
kuivuuteen, kutinaan ja ärsytykseen.

Restore Smooth Blowout Concentrate
Aikaa säästävä seerumi föönaukseen - nopeuttaa
föönausajan noin puoleen. Silottaa ja taltuttaa erityisesti
karheat ja paksut hiukset. Antaa voimakkaan lämpösuojan
aina 230° C saakka. Kosteisiin hiuksiin ennen föönausta.

Restore Perfecting Spray
Kevyt jätettävä hoitosuihke selvittää, silottaa ja ravitsee
vahingoittuneita ja kuivia hiuksia. Hiukset tuntuvat
välittömästi pehmeämmiltä, sileämmiltä ja terveemmiltä.
Kosteisiin tai kuiviin hiuksiin.

Terveen Hiuksen Molekyyli

Tuuheuttava Molekyyli

Volyymiä & Tekstuuria antava

Lukitseva Molekyyli

THICKENING MOLECULE (PBAE)
(ETAS)
HEALTHY HAIR MOLECULE (OFPMA)
(ETAS) + TEXTURIZING MOLECULE
MolekyyliVOLUMIZING
(CPULA)
(OFPMA)
(PBAE)
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Lämpösuoja

HEAT PROTECTION

UV-suoja
UV PROTECTION

*Two-thirds of women agreed cuts blowout time in half.

restore

the proof.

HIUS TULEE TUTKITUSTI 20X VAHVEMMAKSI.

20X
VAHVEMPI HIUS
ENNEN RESTORE H EALTHY HA I RKUN KÄYTETÄÄN
TUOTTEIDEN
RESTORE
KÄYTTÄMISTÄ
M O L ECULE (OFP-TUOTTEITA
MA )

750x

750x

ENNEN

ENNEN

Restore -tuotteiden käyttämisen jälkeen

Sen jälkeen kun hiuksiin on lisätty
Restore Perfecting Spray -hoitosuihketta

*Restore Shampoo, Conditioner, Perfecting Spray ja Repair Mask.
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Perfect hair Day™

Puhdista ja hoida
Syväpuhdistaa

yksinkertaistettu ratkaisu kauniisiin,
terveennäköisiin hiuksiin.

Säädettävää
volyymiä ja
pitoa

Vahvistavaa
tehohoitoa
Aloita muotoilu jo
suihkussa

Täydellistä
hoitoa
hiuksillesi
silloin kun
nukut

Puhdistaa
hiukset
vesipesujen
välissä

Muotoile ja
hoida yhdellä
monipuolisella
tuotteella, yhdellä
levityksellä

TUOTTEIDEN KÄYTTÖJÄRJESTYS

PUHDISTA JA HOIDA

DETOX

TEHOHOIDA

HOIDA

MUOTOILE JA VIIMEISTELE

YLLÄPIDÄ

Perfect hair DayTM (PhD) Shampoo

Perfect hair DayTM (PhD) Conditioner

Hellävarainen shampoo, joka pitää hiukset puhtaana pidempään
je tekee ne silminnähden terveemmän näköisiksi. Kaikille
hiustyypeille. Sulfaatiton.

Hiukset puhtaana pidempään pitävä poishuuhdeltava hoitoaine
tekee hiukset säännöllisen käytön jälkeen terveemmiksi ja
helpommin käsiteltäviksi.

Perfect hair DayTM (PhD) Triple Detox Shampoo

Perfect hair DayTM (PhD) Weightless Mask*

Värjätyille hiuksille sopiva, aktiivihiiltä sisältävä syväpuhdistava
shampoo, joka puhdistaa hiuksista hellävaraisesti tuotekertymät
ja ilmansaasteiden sekä kovan veden aiheuttamat epäpuhtaudet.
Sulfaatiton.

Vahvistava poishuuhdeltava painoton tehohoitonaamio
elvyttää ja vahvistaa hiuksia tehden niistä pehmeät, tuuheat ja
kiiltävän sileät. Tuote tekee hiukset terveemmän näköisiksi ja
auttaa vähentämään hiusten katkeilua. Sulfaatiton. *Saatavana
keväällä 2020!

Perfect hair DayTM (PhD) In-Shower Styler
Innovatiivinen muotoiluvoide, joka levitetään hiuksiin suhkussa
shampoopesun ja hoitoaineen jälkeen ja huuhdellaan kevyesti
pois. Tuote valmistaa hiukset käsittelyihin ja pidentää kampauksen
kestoa. Se tuuheuttaa, pehmentää ja antaa kevyesti luonnollista
tekstuuria ja kiiltoa.
Perfect hair Day

TM

(PhD) Night Cap® Overnight Perfector

Yli yön hiuksiin jätettävä hoitoaine toimii kosteissa tai kuivissa
hiuksissa ja antaa hoitobuustauksen ja suojaa viikoksi eteenpäin.
Levitetään yöksi ja huuhdellaan aamulla pois tai voidaan jättää
hiuksiin.

Terveen Hiuksen Molekyyli

Perfect hair DayTM (PhD) 5-in-1 Styling Treatment
Nerokas, hoitava muotoiluvuode antaa samalla kertaa
silottavuutta, volyymiä, tehohoitoa sekä vahvistaa ja kiillottaa
hiuksia. Viisi hyötyä yhdessä tuotteessa!
Perfect hair DayTM (PhD) Dry Shampoo
Kuivashampoo, joka oikeasti puhdistaa hiukset. Imee hiuksista
pölyn, tuoksut, rasvaisuuden ja hien, vieden ne pois karistessaan.
Perfect hair DayTM (PhD) Body Builder
Kustomoitava volyymiä rakentava hiuskiinne luo välitöntä, pehmeää, käsinkosketeltavaa tuuheutta. Lopputulosta kontrolloidaan
käännettävän suuttimen avulla.

Volyymiä & Tekstuuria antava
Lämpösuoja
Lukitseva Molekyyli
Tuuheuttava
Molekyyli
THICKENING MOLECULE (PBAE)
VOLUMIZING + TEXTURIZING MOLECULE (ETAS)
HEAT PROTECTION
Molekyyli (ETAS)
(CPULA)

HEALTHY HAIR MOLECULE (OFPMA)
(OFPMA)
(PBAE)

30

MUOTOILE

UV-suoja

UV PROTECTION

Perfect hair Day™

the proof.

Vaikka hiuksesi olisivat pääsääntöisesti terveen tuntuiset, vahingoittavat
rasittavat tekijät niitä joka päivä. Tieteemme työskentelee hiustesi hyödyksi siten,
että hiukset pysyvät terveemmän näköisinä huolimatta niitä rasittavista ulkoisista
tekijöistä, joita ovat mm. sääolosuhteet, fysikaalinen kulutus
ja lämpölaitteiden käyttö.

Ennen

Yksi kuukausi Perfect hair DayTM
-tuoteperheen käytön
aloittamisen jälkeen

*Perfect hair DayTM Shampoo, Conditioner, ja 5-in-1 Styling Treatment.

31

Perfect hair Day™

ENNEN-TILANNE:
LIKAISET HIUKSET

Punainen väri
kuvaa
öljyä ja likaa

the proof: dry shampoo

SUIHKUTA
DRY SHAMPOO

JÄLKEEN-TILANNE:
PUHTAAT, RAIKKAAT HIUKSET

Kuivashampoo

...ja vie ne

imee itseensä

mukanaan

öljyn ja lian...

- tuloksena
puhtaat hiukset
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Perfect hair Day™

the proof: body builder

KÄYTETTÄESSÄ

-ASETUSTA

Säädettävä suutin antaa
juuri halutun, säädettävissä olevan

ENNEN

määrän ilmavuutta
volyymiä ja liikkuvuutta

KÄYTETTÄESSÄ

-ASETUSTA

ENNEN
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color care

saa hiusvärin kestämään kaksi kertaa pidempään.

Puhdista ja hoida

Taittaa
ei-toivottua
kellertävyyttä
vaaleissa

Korostaa hiusväriä
ja pitää sen
syvänä punaisissa
ja tummissa
hiuksissa

TUOTTEIDEN KÄYTTÖJÄRJESTYS
PUHDISTA JA HOIDA

TAITA JA KOROSTA SÄVYÄ

Color Care Shampoo

Color Care Whipped Glaze light

Mieto, mutta hyvinpuhdistava shampoo, joka auttaa muuttamaan hennot hiukset näyttämään, tuntumaan ja käyttäytymään
kuin paksu, tuuhea hius. Sulfaatiton.

Vaaleille ja raidoitetuille hiuksille tarkoitettu vaahto taittaa
kauniisti ei-toivottua kellertävyyttä hiuksista sekä auttaa
hiusväriä kestämään pidempään. Vaaleille hiuksille optimoitu
yhdistelmä sinisiä ja punaisia pigmenttejä kiinnittyy
kationisesti hiukseen kestäen useamman pesun ajan.

Color Care Conditioner
Hoitoaine, joka muodostaa suojaavan kalvon hiuksenpinnalle,
auttaen lukitsemaan hiusvärin sekä estämään sen
haalistumisen. Sulfaatiton.

Terveen Hiuksen Molekyyli

Tuuheuttava Molekyyli

Color Care Whipped Glaze dark
Punaisille ja tummille hiuksille tarkoitettu vaahto korostaa
hiusväriä ja pitää sen syvänä. Vaaleaa versiota hieman
enemmän pigmenttejä sisältävä vaahto sisältää optimoidusti
balansoidun yhdistelmän punaisia ja sinisiä pigmenttejä,
ottaen huomioon hiusvärin nopean haalistumisen.

Volyymiä & Tekstuuria antava

Lukitseva Molekyyli

THICKENING MOLECULE (PBAE)
(ETAS)
HEALTHY HAIR MOLECULE (OFPMA)
(ETAS) + TEXTURIZING MOLECULE
MolekyyliVOLUMIZING
(CPULA)
(OFPMA)
(PBAE)
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Lämpösuoja

HEAT PROTECTION

UV-suoja
UV PROTECTION

*Two-thirds of women agreed cuts blowout time in half.

color care

the proof. Color Care system*

Kilpaileva
Color Care shampoo
+ hoitoaine

VS

Living Proof
Color Care System*

6 VIIKON JÄLKEEN

VASTAVÄRJÄTTY

VASTAVÄRJÄTTY

Hiuksen väri haalistuu ja
kellastuu

Kilpaileva
Color Care shampoo
+ hoitoaine

Eliminoi keltaisuutta

VS

Living Proof
Color Care System*

6 VIIKON JÄLKEEN

VASTAVÄRJÄTTY

Hiusväri haalistuu
ja samenee

VASTAVÄRJÄTTY

Hiusväri säilyy
syvänä ja kauniita

*Color Care Shampoo, hoitoaine + Whipped Glaze
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luonnollinen tyyli kohtaa uusimman tieteen.

Antaa
kampaukselle
2 x pidemmän
keston

Muotoile ja
viimeistele

Silota.
Föönaa.
Luo rakennetta.

Koko päivän
kestävää pitoa
kampaukselle

Nopeampi,
helpompi
föönikampaus
Kontrollia,
muotoa ja pitoa

Välitöntä volyymiä
ja kosketeltavan
pehmeää tekstuuria

••

MEDIUM PITO

•••

VOIMAKAS
PITO

•

••

KEVYT PITO

MEDIUM PITO

Style Lab® Prime Style Extender®

Style Lab® Blowout

Style Lab® T.B.D.TM Multi-Tasking Styler

Painoton pohjustusvoide, joka
kaksinkertaistaa kampauksen keston.
Kosteisiin hiuksiin ennen kampauksen
muotoilua.

Pohjustusspray föönikampauksiin nopeuttaa föönausta ja antaa tukea isoille föönikampauksille. Pidentää kampauksen
keston. Aktivoituu jo matalissa lämpötiloissa, joten lisää föönattavin kosteisiin
hiuksiin osioittain.

Monikäyttöinen muotoiluvoide -styleria voidaan
käyttää sekä kosteisiin ja kuiviin hiuksiin. Käytä
silottamiseen, föönaamiseen tai luo sillä kuivissa
hiuksissa rakennetta.

Style Lab® Amp2® Texture Volumizer

Style Lab® Flex Hairspray

Style Lab® Control Hairspray

Muotoiluvoide, joka rakentaa
volyymiä ja kosketeltavan pehmeää,
uudelleenmuotoiltavaa tekstuuria
sekä pitoa kuiviin hiuksiin.

Monitoiminen hiuskiinne, jota voit
käyttää kosteisiin tai kuiviin hiuksiin,
raudan ja kihartimien alle, työstämiseen
muotoiluun ja viimeistelyyn.

Kosketeltavan pehmeää, joustavaa,
voimakasta tukea. Viimeistelyksi kuiviin
hiuksiin, koko päivän kestävään pitoon.

• KEVYT PITO

•• MEDIUM PITO

••• VOIMAKAS PITO

Style Lab® Forming Paste
Monipuolinen muotoilupaste. Levittyy
helposti, antaa kontrollia, muotoa ja tukea
lyhyille hiuksille. Keskivahva tuki.
•• MEDIUM PITO

Terveen Hiuksen Molekyyli

(OFPMA)

HEALTHY HAIR MOLECULE (OFPMA)
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Tuuheuttava Molekyyli

Volyymiä & Tekstuuria antava

Lukitseva Molekyyli

THICKENING MOLECULE (PBAE)
VOLUMIZING
(ETAS)
(ETAS) + TEXTURIZING MOLECULE
Molekyyli
(CPULA)
(PBAE)

Lämpösuoja

HEAT PROTECTION

UV-suoja
UV PROTECTION

muistiinpanoja

37

KÄSITTELE/TEHOHOIDA
38

SELVITÄ

HOIDA

PUHDISTA

care

Kaikki shampoomme ovat sulfaatittomia. Kaikki shampoot,
poishuuhdeltavat ja jätettävät hoitoaineet sekä tehohoitoaineet
ovat silikonittomia ja edesauttavat hiusten tervehtymistä pitkällä
aikavälillä. Ne ovat ylläpitävät kemiallisesti värjättyjen hiusten
väriä ja muita kemiallisia käsittelyjä.

SUOJAA
MULTI-TASK-MONIKÄYTTÖTUOTTEET

VOLYYMIÄ + TEKSTUURIA

LAINEET + KIHARAT

MUOTOILE + HOIDA

Kaikki muotoilu- ja viimeistelytuotteet ovat silikonittomia, ja ne ylläpitävät
kemiallisesti värjättyjen hiusten väriä ja muita kemiallisia käsittelyjä.

KIINNITÄ KAMPAUS

SILOTA

YLLÄPIDÄ

PRIME

style
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livingproof.com

Maahantuoja ja markkinoija Suomessa:
Frameda Oy
info@frameda.fi
010 574 2700
Kansakoulukuja 3
00100 HELSINKI

Show us your style @LIVINGPROOFINC

