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Wella Shockwaves, czyli nowe oblicze stylizacji
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Stylizacja włosów nie musi być trudna. Wręcz przeciwnie, z Wella Shockwaves staje się prosta i przyjemna.
Dzięki tym produktom każdy ma możliwość stworzenia fryzury na swoich zasadach. Marka
Shockwaves powstała, aby umożliwić uzyskanie wymarzonej stylizacji według własnych upodobań, bez
konieczności wizyty u fryzjera. Tegoroczną nowością są dwa suche szampony: Wella Shockwaves
Refresh&Volume i Wella Shockwaves Refresh&Root Revival, przeznaczone do szybkiego odświeżenia
stylizacji u aktywnych kobiet i mężczyzn.
Marka Wella Showckwaves powstała, aby umożliwić zabawę lookiem wszystkim tym, którzy cenią sobie
ekspresję i indywidualizm. Nieważne, jaką fryzurę wybierzesz: kok czy zaczes i jaka okazja temu przyświeca,
z Shockwaves bez problemu wykonasz ją #NaTwoichZasadach. Jedynym wyzwaniem jest twoja wyobraźnia.
Gama produktów dla niej i dla niego pozwala modelować, kształtować, zgniatać, skręcać, upinać, stylizować
robić dokładnie to, co chcesz. Wystarczy tylko kilka minut, by uzyskać upragniony efekt: naturalne fale,
nieład czy burzę loków. mówi Katarzyna Rodzik Brand Manager Wella Retail.

Jak je wykonać? Produkty Shockwaves umożliwiają stylizację włosów w trzech podstawowych krokach:
Krok pierwszy: modelujemy włosy wilgotne, aby nadać im objętości, sypkości i lekkości. W zależności od
rodzaju włosów, można użyć do tego sprayu, pianki lub żelu. Następnie suszymy włosy, przeczesując je
delikatnie szczotką, grzebieniem lub palcami.
Krok drugi: stylizujemy na sucho, czyli nadajemy kształt fryzurze. Można to zrobić nakładając pastę, glinkę,
wosk lub gumę. Dzięki temu włosy nabierają formy i tekstury.
Krok trzeci: utrwalamy fryzurę lakierem do włosów, aby cała praca jaką wykonaliśmy przetrwała aktywny
dzień i utrzymała stylizację w ryzach.
Wszystkie wskazówki jak wykonać konkretne stylizacje dostępne są na kanale YouTube Wella Polska.
W tym roku Shockwaves wchodzi w sezon wiosenny z dwiema nowościamido zadań specjalnych, które w
mgnieniu oka odświeżają włosy i pozalwają ekspresowo zmieniać look. Nieważne, gdzie jesteś i ile masz
czasu. Twoje włosy zyskają świetny wygląd w kilka sekund i będą wyglądały świeżo jak po umyciu.Suche
szamponyod Wella Shockwaves, bo o nich mowa, nie tylko przyjemnie pachną, ale też nie pozostawiają
białych śladów. Są dostępne w dwóch wariantach Shockwaves: Refresh&Volume i Refresh&Root Revival,
i sprawdzą się u wszystkich aktywnych kobiet oraz mężczyzn.Może ich używać każdy - niezależnie od koloru,
rodzaju czy długości włosów.

W upodobania mężczyzn wpisze się Refresh&Root Revival, ponieważ zapewnia momentalne odświeżenie
dokładnie oczyszcza skórę głowy i nie wpływa na objętość fryzury.Dzięki naturalnej tapioce w składzie
błyskawicznie pochłania nadmiar sebum, odświeża włosy i ułatwia ich stylizację. Nie zostawia białych
śladów, dlatego świetnie sprawdzi się na wszystkich kolorach włosów. Z kolei dziewczyny
pokochają Refresh&Volume, który zapewnia odświeżenie, ale też objętość. Oprócz naturalnej tapioki
zawierakrzemionkę, która dodatkowo unosi włosy u nasady. Suchy szampon zajmuje się Twoimi włosami, Ty
masz czas zająć się sobą.
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Produkty Wella tworzą najlepsi eksperci w dziedzinie włosów i swą wiedzę przekładają na formuły świetnej
jakości. Potwierdzają to również nasi konusmenci:
Aż 9 na 10 dziewczynpotwierdza, że Wella Shockwaves to najlepsze produktydo stylizacji włosów, jakich
używały.
99% recenzentek uważa, że stylizacja z Shockwaves jest łatwa i szybka.
Większość testerek stwierdziła też, że produkty Shockwaves pozwalają uratować każdy dzień. NO
MORE #badhai rday z Wella Shockwaves.
Wyniki testu przeprowadzonego na grupie 180 użytkowników serwisu wizaz.pl w dniach 10-24.12.2018 .r
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