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 — 13 pinta-aktiivista ainetta, joista 12 kasvipohjaisia

 — 17 luonnollista öljyä ja 3 eteeristä öljyä

 — 5 proteiiniuutetta ja 3 aminohappoa

 — 7 vitamiinia

 — 17 monitoimista uutetta, joista 5 fermentoituja uutteita

 — 65 keskeistä ainesosaa

MUUTAMIA LUKUJA

100 % KASVIPOHJAISIA 
AINESOSIA

0 % GLUTEENIA

0 % SLES- JA SLS-AINEITA

0 % PARABEENEJA

0 % SYNTEETTISIÄ VÄRIAINEITA

MORPHOSIS-
hiustuotesarja

TIETOISTA KAUNEUTTA

ARVOMME
MORPHOSIS-tuotteissa tiede ja  
luonto kohtaavat. 
MORPHOSIS tarjoaa hiuksille parhaimmat 
TOIMINNALLISET ja KOSMEETTISET 
TULOKSET ENTISTÄ PIENEMMIN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIN.

 — Paikallisesti hankittavat raaka-aineet
 — Teknologia, joka säilyttää tärkeimpien 
ainesosien biologisen hyötyosuuden

 — Kierrätettävät pakkaus- ja 
viestintämateriaalit vastuullisten ja 
sertifioitujen prosessien kautta

Tuotteemme sopivat kampaamoille, joille 
muuttuva maailma ei ole pelkkä trendi ja 
jotka jakavat yhteiset arvot kanssamme.
Me muutumme. Se on luonnollista.

ESITE

TEKNINEN ESITE

KAMPAAMOKÄSITTELYT

KOTIKÄSITTELY

ESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/Efkq373B8F5HnsPaVp3MXBwBTTbGQmD4GyF0I2UQ4h9AWA?e=bVRiBB
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/ET3RNwvtn2lDmYdX0v_Zy2kBCAFWvLpbROdoNoNSM8Fd6Q?e=SCmU4W
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EQ6AkRt7hh9Fg4yNrX2RB1sB--MGIhLOpEkqJCGivAo_8A?e=4qv0vg
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EVJWPmpL989Hp-MLt-z_9gIBML_kobjHwat3b-t3i1QsTg?e=qx5vgs
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EQlp0pKJCplOgUROMSRwCsUB8MsgEKIXUWvZStI0m02fEQ?e=kJuIhd
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MORPHOSIS
Hiustuotesarja

HIUSPOHJA
HOITAA HIUSPOHJAA

TASAPAINOTTAVA
RASVOITTUVALLE HIUSPOHJALLE

ELVYTTÄVÄ
ELOTTOMILLE HIUKSILLE

TUUHEUTTAVA 
TUUHEUTTAVA JA HIUSTENLÄHTÖÄ EHKÄISEVÄ
HERKÄLLE HIUSPOHJALLE

PUHDISTAVA
HILSETTÄ VASTAAN

HIUSVÄRIÄ SUOJAAVA
VÄRJÄTYILLE HIUKSILLE

VAHVISTAVA 
VAHVISTAVA JA HIUSTENLÄHTÖÄ EHKÄISEVÄ
RASVOITTUVALLE HIUSPOHJALLE

KORJAAVA
VAURIOITUNEILLE HIUKSILLE

KOSTEUTTAVA
KUIVILLE, KOSTEUTTA KAIPAAVILLE HIUKSILLE
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SCALP DESTRESS 
SHAMPOO 

 — Rauhoittava, pH-tasapainotettu 
puhdistusaine herkälle hiuspohjalle

 — Tekee hiuksista puhtaan raikkaat ja 
rauhoittaa samalla hiuspohjaa

250 ml / 1 000 ml

SCALP DESTRESS SERUM
 — Aktiivisten ainesosien yhdistelmä 
parantaa hiuspohjan hapen saantia, 
rauhoittaa tulehdusta ja edistää 
solujen uusiutumista

100 ml

HIUSPOHJA
Hoitaa hiuspohjaa

SCALP DETOX ESSENCE
 — Ennen shampoopesua käytettävä 
syväpuhdistaja herkälle, elottomalle ja 
ärtyneelle hiuspohjalle.

 — Poistaa epäpuhtauksia ja suojaa 
hiuspohjaa saastuttavilta aineilta.

150 ml

SCALP CLEANSING 
SHAMPOO 

 — Syväpuhdistava shampoo kaikille hius- 
ja hiuspohjatyypeille, sopii hyvin osaksi 
hiuspohjan uudistavaa hoitoa

 — Poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja 
tuotejäämiä

250 ml / 1 000 ml

SCALP EXFOLIATE
 — Ennen shampoopesua käytettävä 
kuorinta, joka puhdistaa hiuspohjaa 
tehokkaasti  

 — Poistaa talia, hilsettä, epäpuhtauksia ja 
muotoilutuotejäämiä

 — Sisältää tärkeitä ravinteita, jotka 
parantavat hapen kulkua ja 
verenkiertoa

150 ml

Fermentoitu luomuarnikkiuute 

Zeoliitti 

Mikrokapseloitu B12-vitamiini 

Kiivin siemenet 

Kahvinsiemenuute

ESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EZMV5_VJaFBJpDTiteqMUkgB15TPzJ8E5Kj7DXTSX4QiFQ?e=g8OWXD
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TUUHEUTTAVA
TUUHEUTTAVA, HIUSTEN LÄHTÖÄ EHKÄISEVÄ 
Herkälle hiuspohjalle

DENSIFYING ACTIVATOR
 — Tuuheuttava aktivointiseerumi 
elottomille hiuksille

 — Sopii herkälle hiuspohjalle ja erityisesti 
naisille 

 — Tehostaa mikroverenkiertoa, parantaa 
hapen kulkua ja stimuloi hiusten 
luonnollista kasvua hiusten rakennetta 
vahvistaen

 — Lämmittää ja aktivoi hiuspohjaa

7 ml x 12

DENSIFYING SHAMPOO
 — Vahvistava shampoo, joka voidaan 
sisällyttää hiustenlähtöä ehkäisevään* 
hoitoon; sopii herkälle hiuspohjalle ja 
erityisesti naisille 

 — Pidempi hieronta tehostaa ihon 
mikroverenkiertoa

250 ml / 1 000 ml

*Auttaa ehkäisemään hiustenlähtöä. Ei-patologiseen hiustenlähtöön.

Omenan kantasolu-uute

Tri-C-peptidit

Butyylivanillyylieetteri

Viiniköynnöksen 
kantasolu-uute

Tri-C-peptidit

Butyylivanillyylieetteri

VAHVISTAVA
VAHVISTAVA, HIUSTEN LÄHTÖÄ EHKÄISEVÄ  
Rasvoittuvalle hiuspohjalle

REINFORCING ACTIVATOR
 — Tuuheuttava aktivointiseerumi 
elottomille hiuksille

 — Sopii herkälle hiuspohjalle ja erityisesti 
miehille

 —  Tehostaa mikroverenkiertoa, parantaa 
hapen kulkua ja stimuloi hiusten 
luonnollista kasvua hiusten rakennetta 
vahvistaen

 — Lämmittää ja aktivoi hiuspohjaa

7 ml x 12

REINFORCING SHAMPOO
 — Vahvistava shampoo, joka voidaan 
sisällyttää hiustenlähtöä ehkäisevään* 
hoitoon; sopii rasvoittuvalle 
hiuspohjalle ja erityisesti miehille

 — Pidempi hieronta tehostaa ihon 
mikroverenkiertoa 

250 ml / 1 000 ml

REINFORCING ENERGIZING 
SPRAY

 — Energisoiva hoito hiuspohjalle ja 
hauraille hiuksille

 — Tukee hiusten lähtöä ehkäisevää* 
hoitoa ja pidentää sen vaikutusta

 — Tekee hiuksista paksut ja kimmoisat 
latistamatta niitä

150 ml

ESITTELYVIDEOESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/ERD5Rvqvr3RLsD3reO7KhYIBkg-iTG-rgVxcWheu6wuozQ?e=kf0NvR
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EQiyXP23uhdCq3zH1V6tZocB2G4aC8HE4Ht_JtmspYP1Iw?e=r77TGx
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TASAPAINOTTAVA
Rasvoittuvalle hiuspohjalle

PUHDISTAVA
Hilsettä vastaan

PURIFYING SPRAY
 — Puhdistava ja raikastava spray, joka 
ehkäisee hilsettä 

 — ja rauhoittaa kutisevaa ja herkkää 
hiuspohjaa

 — Sisältää puhdistavia, supistavia ja 
desinfioivia ainesosia

100 ml

BALANCE SHAMPOO
 — Tasapainottaa ja säätelee talineritystä
 — Jättää hiuspohjaan raikkaan ja terveen 
tunteen ja auttaa hiuksia pysymään 
kevyinä ja puhtaina pidempään

250 ml / 1 000 ml

PURIFYING SHAMPOO
 — Puhdistaa ja rauhoittaa hiuspohjaa ja 
ehkäisee ja torjuu hilsettä

250 ml / 1 000 ml

Sitruunauute 

Täysin luonnollinen 
eteerinen minttuöljy

Sinkki-PCA

Bioteknologinen 
chinotto-uute

Teepuuöljy
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KORJAAVA
Vaurioituneille hiuksille

RESTRUCTURE 
REVITALISING SHAMPOO
VAIHE 1 

 — Syväpuhdistaa, poistaa 
epäpuhtauksia ja tekee hiuksista 
pehmeät, kosteutetut ja valmiit ottamaan 
vastaan elvyttävää hoitoa

1 000 ml

RESTRUCTURE PRECIOUS 
FLUID
VAIHE 3 

 — Hiuksia kesyttävä tehohoito 
 — Palauttaa hiuksen luonnollisen 
rakenteen ja tasoittaa hiusten 
pintakerrosta

 — Tekee vaurioituneista hiuksista 
silkkisen pehmeät, kiiltävät ja terveen 
näköiset

1 000 ml

RESTRUCTURE  
EXPRESS FILLER
VAIHE 2 

 — Korjaava hiusgeeli 
 — Tuuheuttaa, korjaa ja uudistaa 
hiuskuituja

1 000 ml

RESTRUCTURE LEAVE-IN
 — Elvyttävä emulsio vaurioituneille 
hiuksille 

 — Hoitaa ja elvyttää hiuksia ja tekee 
niistä pehmeät ja kiiltävät 

150 ml

RESTRUCTURE 
CONDITIONER

 — Vahvistaa ja korjaa hiuskuidun 
luonnollista rakennetta

250 ml / 1 000 ml

RESTRUCTURE SHAMPOO
 — Elvyttävä ja korjaava shampoo, 
joka pidentää kampaamokäsittelyn 
hyödyllisiä vaikutuksia

 — Korjaa hiusvarsia sisältä päin

250 ml / 1 000 ml

Fermentoitu 
riisiuute

Kasvikollageeni

Peptidejä ja 
aminohappoja

ESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/ESOVn6KBDbtGrHdhU4vFPzMBeLpBXEaf15ocgV_QvsiI8w?e=eJAE9u
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REPAIR VELVET 
 — Korjaava neste, joka tuuheuttaa hiuksia 
 — Täyttää huokoisia hiuksia, tekee 
niistä tasaiset ja täyteläiset ja poistaa 
pörröisyyttä

100 ml

REPAIR PLUMPING 
MOUSSE

 — Hiuksiin jätettävä hoitoaine ohuille 
hiuksille 

 — Hoitaa ja kosteuttaa hiuksia ja tekee 
niistä helposti käsiteltävät, kimmoisat 
ja kiiltävät

150 ml

REPAIR CONDITIONER
 — Normaaleille ja ohuille hiuksille
 — Korjaa hiusvarsia ja tekee hiuksista 
pehmeät ja kiiltävät niitä latistamatta 

250 ml / 1 000 ml

REPAIR RICH TREATMENT 
 — Keskipaksuille hiuksille
 — Tekee vaurioituneista hiuksista 
pehmeät ja helposti käsiteltävät

250 ml

REPAIR SHAMPOO
 — Elvyttää hiuskuituja ja tuottaa 
konkreettisia kosteuttavia ja korjaavia 
tuloksia

250 ml / 1 000 ml

Kameliaöljy 

Mikrokasvikeratiini

Fytokeramidit 

ELVYTTÄVÄ
Elottomille hiuksille
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COLOR PROTECT
Värjätyille hiuksille

COLOR PROTECT 
CONDITIONER

 — Normaaleille ja ohuille hiuksille 
 — Suojaa hiuskuituja ulkoiselta 
rasitukselta ja pitää värin täyteläisenä 
ja kiiltävänä

250 ml / 1 000 ml

COLOR PROTECT 
INTENSIVE TREATMENT 

 — Keskipaksuille hiuksille
 — Kosteuttaa ja suojaa värjättyjä hiuksia 
 — Ravitsee ja tuuheuttaa hiuksia

250 ml

COLOR PROTECT SHAMPOO
 — Kosteuttaa ja suojaa värjättyjä hiuksia
 — Puhdistaa hiukset hellästi ja ehkäisee 
värin haalistumista

250 ml / 1 000 ml

Vadelmauute

Nesteytetty luomuoliiviuute
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Kärsimyskukan siemenöljy 

Aprikoosiöljy

Arganöljy

Baobaböljy

E-vitamiini 

SUBLIMIS OIL
Kuiville, kosteutta kaipaaville hiuksille

SUBLIMIS OIL ALL DAY 
EMULSION

 — Välittömästi vaikuttava emulsio kuiville 
hiuksille

 — Kosteuttaa ja tekee hiuksista pehmeät 
ja silkkiset

150 ml

SUBLIMIS OIL PURE
 — Keskipaksuille hiuksille 
 — Kosteuttaa hiuksia ja tekee niistä 
kiiltävät, pehmeät ja helposti 
käsiteltävät

100 ml

SUBLIMIS OIL SERUM
 — Tehokas ja välittömästi kosteuttava 
hoito palauttaa elottomien ja kuivien 
hiusten luonnollisen loiston

 — Tiivistää hiuksen pintaa ja tekee 
hiuksista silkinpehmeät

15 ml x 6 

SUBLIMIS OIL 
CONDITIONER

 — Normaaleille ja ohuille hiuksille 
 — Antaa hiuksille kosteutta ja kiiltoa 
ja tekee niistä helposti käsiteltävät, 
täyteläiset ja kimmoisat

250 ml / 1 000 ml

SUBLIMIS OIL DEEP 
TREATMENT

 — Keskipaksuille hiuksille 
 — Tehokosteutus tarjoaa mineraaleja ja 
ravinteita ja tekee hyvin kuivistakin 
hiuksista kauniit ja eloisat

250 ml

SUBLIMIS OIL SHAMPOO
 — Korjaa hiuskuituja ja antaa kosteutta ja 
kiiltoa

 — Tuloksena silkinpehmeät hiukset

250 ml / 1 000 ml

ESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/ES-SJ4-qzKtHteaBPVDxPakBEQJb3VzHZz-DN5dQnz1zSA?e=Dsz9Pk
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