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Miehet. 
Miehet pitävät yhä 
parempaa huolta 
itsestään ja haluavat 
nauttia ammattitaitoisen 
parturin laadukkaasta ja 
yksilöllisestä palvelusta.   

Uusi tuotesarja on 
suunniteltu juuri heille.

Framesi on kansainvälinen brändi, jolla on pitkä ammattitaitoisen 
hiusmuotoilun historia. Yritys kehitti ensimmäisen pomaden jo 
vuonna 1950.

Nyt yritys palaa juurilleen ja tuo asiantuntemuksensa uuden 
parturisukupolven käyttöön.

Framesi Barber Gen ‑sarjaan kuuluu kattava valikoima 
ammattitason hiusten‑ ja parranhoitotuotteita, jotka edustavat 
Framesin tuttua laatua, tutkimustietoa ja tyylikkyyttä.

Tuotesarja tukee ammattilaisten työtä erittäin tehokkaasti.

Tunnettu italialainen parturialan toimija Machete suosittelee  
Framesi Barber Gen ‑tuotesarjaa, jonka innoituksena ovat olleet 
perinteiset hiusten‑ ja parranhoitorutiinit.
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HIUKSET



REBALANCING 
SHAMPOO
250 ml

Kehitetty erityisesti rasvoittuvalle 
hiuspohjalle, joka on miehillä melko yleinen 
vaiva. Tuotteen orgaaniset ainesosat, kuten 
punainen rypäleuute ja inkivääri, supistavat 
ja raikastavat. Säännöllisesti käytettynä 
shampoo auttaa normalisoimaan 
talirauhasten toimintaa ja tekee hiuksista 
pehmeät ja helposti käsiteltävät.

KÄYTTÖ
Levitä kosteisiin hiuksiin. Hiero kevyesti 
ja tasaisesti hiuspohjaan verenkierron 
tehostamiseksi. Huuhtele ja toista 
tarvittaessa.

DETOX 
SHAMPOO
250 ml

Kehitetty erityisesti ehkäisemään 
hilsettä. Puhdistaa tehokkaasti 
ja ehkäisee hiuspohjan hilseilyä.
Tuotteen sisältämät luomusitruuna‑ ja 
‑appelsiiniuutteet ylläpitävät ihon 
hydrolipiditasapainoa ja tekevät 
hiuksista puhtaat ja pehmeät.

KÄYTTÖ
Levitä kosteisiin hiuksiin. Hiero 
kevyesti ja tasaisesti hiuspohjaan 
epäpuhtauksien poistamiseksi. Huuhtele 
ja toista tarvittaessa.

FORTIFYING
SHAMPOO
250 ml

Suunniteltu miesten ohuille ja hauraille 
hiuksille. Elvyttää ja vahvistaa. Tuotteen 
sisältämät orgaaniset ainesosat, kuten 
viiniköynnösuute, olibaanihartsi ja inkivääri, 
tuovat hiuksiin runsautta ja paksuutta. 
Tuloksena ovat kimmoisammat hiukset, 
joita on helppo muotoilla.   

KÄYTTÖ
Levitä kosteisiin hiuksiin ja hiero 
hiuspohjaan ja pituuksiin. Anna vaikuttaa 
muutama minuutti ennen huuhtelua.  
Toista tarvittaessa. Jos haluat 
tehokkaammat tulokset, käytä Framesi 
Barber Gen Fortifying Spray ‑suihketta 
ennen muotoilua.
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FORTIFYING
SPRAY
100 ml

Elvyttävä ja vahvistava tuote miesten ohuille ja 
hauraille hiuksille. Kun hiusvarret ovat vahvemmat 
ja tyvi tukevampi, hiukset tuntuvat paksummilta ja 
tuuheammilta, jolloin muotoilu pysyy pidempään.

KÄYTTÖ 
Pese ensin hiukset Framesi Barber Gen Fortifying 
Shampoo ‑tuotteella, suihkuta sitten tuotetta 
pyyhekuiviin hiuksiin ja hiuspohjaan. Hiero huolella 
hiuspohjaan ja muotoile tavalliseen tapaan. 
Framesi Barber Gen Fortifying Spray ‑suihketta voi 
käyttää päivittäin myös kuiviin hiuksiin. 

VOLUMIZING
LOTION
100–250 ml

Tuuheuttava suihke, sopii hyvin ohuille hiuksille.
Antaa kimmoisuutta ja luonnollista tuuheutta koko 
päiväksi. Välittömät tulokset: hiukset näyttävät 
paksummilta, kimmoisammilta ja kevyemmiltä. 

KÄYTTÖ
Levitä tasaisesti pyyhekuiviin hiuksiin tyvestä 
latvoihin asti. Kampaa hiuksiin ja muotoile tavalliseen 
tapaan.

LEAVE‑IN 
SPRAY
100 ml

Erityisesti miesten hiuksille suunniteltu, hiuksiin 
jätettävä hoitosuihke. Kosteuttaa ja selvittää 
hiuksia, pitää hiukset pehmeinä ja kiiltävinä 
niitä rasvoittamatta. Sopii kaikkien hiustyyppien 
muotoiluun.

KÄYTTÖ
Levitä shampoopesun jälkeen pyyhekuiviin hiuksiin, 
kampaa hiuksiin ja muotoile normaalisti.

Levitä Fortifying Spray ‑suihketta 
heti suihkun jälkeen, jolloin höyry 
avaa ihohuokosia. Jos käytät muita 
hiustuotteita, levitä aina aluksi 
Fortifying Spray ‑suihketta.

PARTURIN VINKKEJÄ
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POMADE
100 ml

Erittäin voimakas kiiltovaha
Sopii hyvin veistoksellisiin tyyleihin ja 
tarkkojen, kiiltävien suortuvien 
muotoiluun.

KÄYTTÖ
Lämmitä vahaa käsissäsi, 
levitä kosteisiin tai kuiviin hiuksiin 
ja muotoile hiukset 
haluamallasi tavalla.

PASTE
100 ml

Erittäin pitävä mattavaha.
Pitää hiustyylin hallinnassa ja tekee 
hiuksista luonnolliset ja satiinimaiset. 

KÄYTTÖ
Lämmitä vahaa käsissäsi, 
levitä kuiviin hiuksiin ja muotoile 
tavalliseen
 tapaan.

GLAZING 
WAX
100 ml

Erittäin pitävä wet‑look‑vaha.
Veistokselliset, pitävät ja kiiltävät 
suortuvat koko päiväksi.

KÄYTTÖ
Lämmitä vahaa käsissäsi ja levitä 
kuiviin hiuksiin. Kampaa hiuksiin, 
niin saat hiuksiin muotoa ja 
tuuheutta.

OPAQUE 
POMADE
100 ml

Erittäin voimakas mattapomade.
Sopii hyvin pysyvään, hallittuun ja 
veistokselliseen muotoiluun.

KÄYTTÖ 
Lämmitä vahaa käsissäsi 
ja levitä kuiviin hiuksiin 
muotoilemalla 
latvat haluamallasi tavalla.

Tämä vinkki sopii kaikille sormilla levitettäville muotoilutuotteille: hiusten tuuheus 
ja muoto alkaa aina tyvestä, joten aloita tuotteen levitys tyvestä ja muotoile hiukset 
haluamallasi tavalla. 

Kampaa hiukset aina vahan tai pomaden levittämisen jälkeen, vaikka muotoilisit hiuksiasi vielä 
myöhemmin. Näin liika vaha saadaan pois ja tuote jakautuu hiuksiin tasaisesti.
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HAIR AND BEARD 
NATURAL CLEANSER
100–250 ml

HIUKSET JA PARTA

HAIR AND BEARD 
NATURAL BALM
100–250 ml

Sopii säännölliseen käyttöön, sisältää  98 % 
luonnollisia ainesosia. Pehmentää ja kosteuttaa 
ja viimeistelee päivittäisen puhdistusrutiinin.

KÄYTTÖ 
Levitä shampoopesun jälkeen hiuksiin 
ja partaan ja hiero. Anna vaikuttaa 
2–3 minuuttia ja huuhtele.

ICE 
TONIC
100 ml

Rauhoittava ja virkistävä tuote kasvoille ja iholle. 
Sopii käytettäväksi parranajon jälkeen,
rauhoittaa välittömästi punaisuutta tai ärsytystä 
ja jättää pysyvän raikkaan tunteen.

KÄYTTÖ
Suihkuta kasvoille tai iholle parranajon jälkeen. 
Vältä aineen joutumista silmiin.

Hius‑ ja partashampoo. Sopii säännölliseen 
käyttöön, sisältää 98 % luonnollisia ainesosia. 
Puhdistaa, jättää miellyttävän tuoksun, 
pehmentää ja kosteuttaa ja jättää hiuspohjaan 
ja kasvoille kevyen ja raikkaan tunteen.

KÄYTTÖ 
Hiero kosteisiin hiuksiin ja partaan 
ja vaahdota. Huuhtele huolellisesti ja toista 
tarvittaessa. Vältä aineen joutumista silmiin.

HIUKSET JA PARTA HIUKSET JA PARTA

Jos haluat tehostaa raikkauden 
tunnetta Ice Tonic ‑tuotteen 
levittämisen jälkeen, puhalla kasvoille 
kylmää ilmaa hiustenkuivaajalla.

PARTURIN VINKKEJÄ
Levitä Hair and Beard Natural Balm ‑tuotetta, kampaa 
parta ja höyrytä. Hoitoaine imeytyy eikä sitä tarvitse 
huuhdella pois. 

PARTURIN VINKKEJÄ
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BEARD 
DRY CLEANSER
100 ml

Sisältää eteerisiä sitruuna‑, piparminttu‑ 
ja teepuuöljyjä, jotka puhdistavat 
partaa liikkeellä ollessasi. Toimii hyvin 
tupakoitsijoille sekä aterioiden jälkeen, sillä 
tuote virkistää ja puhdistaa, ja sypressi‑ ja 
malvauutteet pehmentävät ja kosteuttavat 
partaa.

KÄYTTÖ 
Levitä muutama pisara käsiisi 
ja hiero partaan. Huuhtelua ei tarvita. 
Älä käytä ärtyneelle iholle. 
Vältä aineen joutumista silmiin.

Beard Dry Cleanser on 
erinomainen puhdistusaine 
ennen parranajoa. Levitä 
vanulapulla, kuten kasvovettä, 
ja aja parta.

PARTURIN VINKKEJÄ
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PARTA PARTA PARTA PARTA

SHAVING 
FOAM
400 ml 

Parranajovoide. Kevyt ja pehmeä 
voidemainen vaahto, joka suojaa 
ihoa ja takaa sulavan parranajon.

KÄYTTÖ
Kostuta parta ja hiero voidetta 
niihin kohtiin, joita aiot ajaa. Pyyhi 
parranajon jälkeen mahdolliset 
tuotejäämät pois kostealla 
pyyhkeellä.

SHAVING 
GEL
250 ml

Kirkas geeli tarkkaan parranajoon 
ja viimeistelyyn. Erinomainen tuote 
yksityiskohtien viimeistelyyn. 
Voidaan käyttää parran rajojen 
muotoiluun sekä  virheiden 
korjaamiseen.

KÄYTTÖ
Levitä geeliä viimeisteltäville alueille  
ja aja parta. Pyyhi tuotejäämät pois 
kostealla pyyhkeellä.

AFTER SHAVE 
CREAM
100 ml

Aftershave‑voide. Kosteuttava ja 
pehmentävä voide, joka on suunniteltu 
erityisesti miesten iholle. Imeytyy 
helposti ja jättää kasvojen ihon 
pehmeäksi ja kiinteäksi ilman 
rasvaisuuden tunnetta. 

KÄYTTÖ
Levitä parranajon jälkeen kuivalle iholle. 
Hiero kevyesti ja poista tuotejäämät 
tarvittaessa kasvopaperilla.

BEARD 
OIL
100 ml

Ravitseva ja pehmentävä partaöljy.
Kosteuttaa ja lisää kiiltoa ja tekee 
parrasta pehmeän ja helposti 
käsiteltävän. Sopii kaikille parroille 
ja erityisen hyvin pitkille parroille, 
jotka halutaan pitää pehmeinä ja 
viimeisteltyinä.

KÄYTTÖ
Ota hieman öljyä käsiisi ja hiero 
tasaisesti partaan välttämällä 
ihokontaktia 
.

Käytä viimeiseen huuhteluun 
kylmää vettä, joka sulkee 
ihohuokoset ja jättää raikkaan 
tunteen. Kuivaa kasvot pyyhkeellä 
ja levitä After Shave Cream 
‑voidetta.

PARTURIN VINKKEJÄ
Öljy ja vesi eivät sekoitu, joten 
kuivaa partasi hyvin ennen Beard 
Oil ‑öljyn levittämistä. Viimeistele 
harjaamalla parta. Partaöljy 
auttaa partaterää liukumaan 
sulavasti viimeistelyn aikana.
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RITUAALIT

AAMURITUAALI
Kostuta hiukset ja parta ja levitä Framesi Barber Gen Hair 
‑ ja Beard Natural Cleanser ‑tuotetta. Hiero huolella. Huuhtele,  
ja levitä Framesi Barber Gen Hair and Beard Natural Balm ‑tuotetta.  
Odota pari minuuttia ja huuhtele huolellisesti. Kuivaa kasvot ja hiukset.

Kuivaa hiukset lähes kuiviksi ja suihkuta Framesi Barber Gen Volumizing 
Lotion ‑suihketta 5–6 kertaa 10 cm:n etäisyydeltä. Kuivaa käyttämällä 
hiustenkuivaajaa ja harjaa.

Levitä vaha tai pomade käsin ja kampaa se hiuksiin, niin saat luonnollisen 
kampauksen.
 
Harjaa parta ja lisää muutama pisara Framesi Barber Gen Beard Oil ‑öljyä.

PARRANAJORITUAALI
Leikkaa partaa trimmerillä, kunnes parran pituus on noin 3 mm.

Laske kulhoon kuumaa, höyryävää vettä ja pidä sitä kasvojesi lähellä 
3–4 minuuttia, jotta ihohuokoset aukeavat.
 
Levitä Framesi Barber Gen Shaving Foam ‑vaahtoa käsin pyörivin liikkein.

Aja parta karvan kasvusuunnan myötäisesti.

Huuhtele lämpimällä vedellä ja levitä vaahtoa uudelleen.

Aja parta uudelleen, nyt karvan kasvusuunnan vastaisesti.

Levitä Framesi Barber Gen Ice Tonic ‑nestettä punoituksen lievittämiseksi  
ja Framesi Barber Gen After Shave Cream ‑voidetta ihon kosteuttamiseksi.
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