
NICE TO 
MEET YOU. 

MY NAME IS 

AND I WILL 
ALWAYS BE ON 

YOUR SIDE.
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Life is stupid without art and cool 

hair is everyday art in its best form. 

When you support your local 

hairdresser, you also support yourself. 

Local hairdressers, we salute, in 

professional haircare products we 

trust. We come from Finland prkl. 

We don´t promise you a rose garden, 

only a good hair care and styling line 

for a reasonable price.

Hauska tavata!
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Sanotaan, että tuotteilla pitää olla tarina. Se kuuluu 

asiaan ja on muodikasta. Meilläkin on tarina, mutta ei siksi, 

että jossain markkinoinnin oppikirjassa sanotaan niin. 

Meidän tarinamme on tosi ja siksi se on kiva kertoa.

Kaikki lähti rakkaudesta kampaamoihin ja pienestä suuttumuksesta sen 

johdosta, että liian moni valmistaja oli mennyt lupailemaan liikoja. 

Se tuote, jonka piti olla myynnissä vain ja ainoastaan kampaamoissa 

olikin yhtäkkiä marketin tarjoushyllyssä, ja mikä pahinta, hintaan 

jota kampaamoiden katteet eivät kestäisi kuuna päivänä.

Kampaajat tekevät tuotteen tunnetuksi, antavat sille ammatillisen 

siunauksensa ja sitten marketit myyvät sen. Mielestämme tämä ei 

ole ihan oikein, saatikka reilua. Halusimme siis rakentaa brändin, 

joka pitää, minkä lupaa: on myynnissä vain kampaamoissa, on 

laadukas, erottuva ja ennen kaikkea myyvä. Sen kate on hyvä ja 

se jää juuri sinne, minne pitääkin: kampaajan kassaan.

Lyödäänkö puoli miljoonaa vetoa, että Promisea ei myydä missään

muualla kuin kampaampoissa? Jotta kaikille tulisi kertaheitolla

selväksi, että Promisen nimi ei ole pelkkä markkinointikikka,  

me, Promise Helsinki Oy, lupaamme jakaa 500 000 euroa kaikkien

Promisea ostaneiden kampaamoiden kesken, erillisen sopimuksen 

mukaisin ehdoin, jos myymme Promise-tuotteita koskaan minnekään 

muualle kuin kampaampoihin.

#
SUPPORT 
YOUR 
LOCAL 

HAIRDRESSER



4 Hauska tavata!

Kuvassa vaseammalta oikealle: Ulla Lesevic, Markku Hakala, Petri Pesonen ja Jari Laamanen.

#SUPPORTYOURLOCALHAIRDRESSER  
@PROMISEHELSINKI  
#PROMISEHELSINKI

PROMISEHELSINKI.FI  

INFO@PROMISEHELSINKI.FI



5

MARKKU, MAKE, HAKALA

Make on syntynyt kampaamossa. Hänen isänsä oli Cutrin-kauppias ja sitä kautta 

Make myi shampoota ennen kuin oppi juomaan keskikaljaa. Monien mutkien kautta 

hän perusti Miraculosin, myi sen ja yritti hetken olla erossa kampaamoista. 

Vieroitusoireet olivat sen verran kovia, että se jäi pelkäksi yritykseksi. 

Päässä alkoi pian kyteä ajatus uudesta menestystuotteesta. Ja jos rehellisiä 

ollaan, niin ei Make oikeasti ollut erossa alasta edes sitä pientä hetkeä. 

Sillä hänellä on vaimonsa kanssa ihan oikea kampaamo Hämeenlinnassa.

PETRI, PETU, PESONEN

Make ja Petu tutustuivat Miraculosin aikoihin. Petu oli töissä mainostoimisto 

Bob Helsingissä (nyk. Bob the Robot). Muuan Four Reasons -niminen tuotesarja 

kaipasi boostia myyntiinsä. Sen pakkaukset ja markkinointi laitettiin uusiksi. 

Tulokset olivat juuri sitä, mitä tilattiin. Kaverukset ymmärsivät toisiaan 

siinä määrin, että eräänä pakkaspäivänä Make soitti Petulle ja kysyi: ”Mitäs, 

jos tehtäis sama uusiks?” 

ULLA LESEVIC

Ulla on designer ja siinä lajissa ihan omassa luokassaan. Ulla on urallaan 

vastannut useiden hiustuotesarjojen visuaalisesta ilmeestä ja monesta muusta 

kauniista ja vaikuttavasta kokonaisuudesta. Ja kun Make ja Petu kysyivät 

Ullaa mukaan suunnittelemaan uutta tuotesarjaa, Ulla ei sanonut joo, vaan 

lähes kiljui riemusta.

JARI LAAMANEN

Kaikkihan nyt Jarin tuntevat. Takana pitkä ura isoissa taloissa, tunnettu 

osaamisestaan ja kunnianhimostaan. Myöskin siitä, että sattuu olemaan lisäksi 

ihan hemmetin mukava mies. Jari kuuli Promisesta, innostui asiasta ja hyppäsi 

mukaan liikkuvaan junaan. Ja hyvä niin, sillä todellista ammattilaista on 

vaikea määritellä, mutta kohdatessaan sellaisen, tunnistaa sen välittömästi.

IHMISET TARINAN TAKANA.
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KAMPAAMO ON AINOA KOTINI.

Ilman kampaajia minua ei olisi. Siksi en tule olemaan 

koskaan myynnissä missään muualla kuin kampaamoissa.

ASIAKKAASI KOTI ON LINNANI.

Viihdyn kampaamoissa, mutta olen siellä 

vain yhdestä syystä: haluan tulla myydyksi. 

RAKASTAN TASA-ARVOA, SIKSI OLEN AINA SAMANHINTAINEN.

Kaikki tuotteet ovat aina samanhintaisia sinulle, olitpa 

suuri tai pieni kampaamo. Yksinkertaista ja reilua.

ELÄMÄ ILMAN TAIDETTA ON TYLSÄÄ.

Työ on ilo ja kauneus on rohkeutta olla oma itsensä. 

Visuaalisuus on leikki, joka pitää meidät hereillä. 

Meillä on ilo nauttia siitä ja jakaa sitä 

asiakkaillemme joka ikisenä työpäivänä.

OLEN SUOMALAINEN JA YLPEÄ SIITÄ.

Minut on suunniteltu ja suurelta osin myös valmistettu 

täällä – ei kenenkään käskystä tai edes toimeksiannosta – 

ihan vaan ja ainoastaan halusta tehdä tähän maahan hienoin, 

jännittävin, kummallisin ja erottuvin hiustenhoitosarja.

Hauska tavata!



We don't promise: 

Nine lives, only purrfectly clean hair.
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KAIKKI TUOTEPAKKAUKSET SAIVAT SUOSIOTA 

JA YLEISTULOS OLI MELKO TASAINEN.
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Kaikki Promisen avainhenkilöt ovat olleet aikaisemminkin tekemässä uusia 

tuotteita. Mutta mihinkään tuotteeseen ei heistä kukaan ole koskaan käyttänyt 

yhtä paljon aikaa ja vaivaa. Kaiken on saanut tehdä juurin niin kuin on 

halunnut ja parhaaksi nähnyt. Pelkästään pakkauksien kuvituksiin ja teksteihin 

on käytetty satoja tunteja. Joku saattaa kysyä, että miksi? No, siksi että kun 

siihen oli kerrankin mahdollisuus. Kukaan kellokalle ei tullut sanomaan, että 

nyt riittää. Yölamppu on palanut, pelihousut revenneet, mutta kivaa on ollut 

ja hyvää tullut.

Ja kun pakkauksiin on käytetty aikaa enemmän kuin Iisakin kirkkoon, pitää 

tuotteidenkin olla tiptop ja just eikä melkein. Tuotekehityksen osalta 

meillä oli kunnia tehdä yhteistyötä kotimaisen ja perinteikkään Cutrinin 

kanssa, jolla on suuri merkitys suomalaisessa hiuskosmetiikassa. Cutrinin 

tuotekehitys täynnä huippuosaajia ja tinkimätön asenne tekivät kunniaa 

pakkauksille. Välillä tosin tuntui, että halusimme mahdottomia. Miten voit 

olla yhtä aikaa houkuttelevan hintainen ja yhtä laadukas ja toimiva kuin 

paljon kalliimmat kilpailijat? Tarvittiin intohimoinen kehitystiimi, testejä, 

uusia koostumuksia, lisää testejä, väkeviä keskusteluja. Vieläkin parempia 

formuloita, valvottuja öitä – ja lopulta suuri riemu siitä, että 

me onnistuimme.

Vaikkakin intohimo oli kaikessa eteenpäin ajava voima, halusimme varmistaa 

ostokiinnostuksen ja tutkimme konseptin ja pakkaukset etukäteen. 

RAKKAUTTA, 
INTOHIMOA, HIKEÄ – 
MUTTA EI KYYNELIÄ.

*lähde: verkkopaneeli, Norstat heinäkuu 2021

KAUPALLISESTI VAIKUTTAVA:

kokeilisi 

todennnäköisesti 

tai mahdollisesti 

tuotetta* 

%89 KUINKA TODENNÄKÖISESTI KOKEILISIT 
PROMISE-TUOTTEITA,  JOS KAMPAAJA 
SUOSITTELISI NIITÄ SINULLE?

 Todennäköisesti kokeilisin 44 %

 Mahdollisesti kokeilisin 45 %

 Todennaköisesti en kokeilisi 11 %

Hauska tavata!
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Mitä tapahtuu, kun intohimo ja kokemus 
sanovat käsipäivää? Silloin syntyy tuotesarja, 
joka tekee juuri sen, minkä lupaa – ei enempää,
ei vähempää. 

SHAMPOOT & HOIDOT   SHAMPOOT & HOIDOT   SHAMPOOT & HOIDOT 
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 Promise-
sarja on

vegaaninen

COLOR SHAMPOO

Shampoo värjätyille hiuksille. 

Puhdistaa, kosteuttaa ja ravitsee 

värjättyjä hiuksia. Auttaa säilyttämään 

hiusvärin kirkkaana ja elinvoimaisena. 

Antaa hiuksille luonnollista kiiltoa ja 

sileyttä. UVA- ja UVB-suoja hiuksille. 

250 ml ja 950 ml.

COLOR CONDITIONER

Hoitoaine värjätyille hiuksille. 

Auttaa säilyttämään hiusvärin kirkkaana 

ja elinvoimaisena. Kosteuttaa, ravitsee 

ja antaa kiiltoa värjätyille hiuksille. 

Helpottaa hiusten käsiteltävyyttä. 

UVA- ja UVB-suoja hiuksille. Sopii 

myös käytettäväksi yhdessä Silver-

hoitoaineen kanssa. 

250 ml ja 950 ml.

VOLUME SHAMPOO

Tuuheuttava shampoo. Puhdistaa 

ja antaa ohuille ja hennoille 

hiuksille tuuheutta, kuohkeutta 

ja ilmavuutta.   Aktivoi tehoaineen 

tuuheuttava vaikutus föönaamalla 

hiukset. 250 ml.

VOLUME CONDITIONER

Tuuheuttava hoitoaine. Antaa 

ohuille ja hennoille hiuksille 

tuuheutta ja kuohkeutta. 

Kosteuttaa ja helpottaa hiusten 

käsiteltävyyttä. Aktivoi 

tehoaineen tuuheuttava vaikutus 

föönaamalla hiukset. 250 ml.

Tuotteet

PAKKAUKSET OVAT KIERRÄTETTÄVIÄ JA OSA ON VALMISTETTU OSITTAIN KIERRÄTETYSTÄ MUOVISTA.



SHAMPOOT & HOIDOT   SHAMPOOT & HOIDOT   SHAMPOOT & HOIDOT 
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MOISTURE SHAMPOO

Kosteuttava shampoo. Puhdistaa 

hellävaraisesti. Auttaa ylläpitämään 

hiusten luonnollista kosteustasapainoa 

ja parantamaan hiusten käsiteltä-

vyyttä.  Sopii monenlaisille hiuksille, 

kosteuttaa latistamatta hiusta. 

250 ml ja 950 ml.

MOISTURE CONDITIONER

Kosteuttava hoitoaine. Kosteuttaa 

ja ravitsee hiuksia ja auttaa 

ehkäisemään hiusvärien haalistumista. 

Helpottaa hiusten käsiteltävyyttä. 

250 ml ja 950 ml.

MOISTURE MIST

Kosteuttava hoitosuihke.  Kosteuttaa 

ja auttaa selvittämään hiuksia sekä 

tekee niistä helpommin kammattavat 

ja käsiteltävät. Lisää kiiltoa, 

vähentää sähköisyyttä. Auttaa 

suojaamaan hiusväriä.  250 ml.  

INTENSIVE MOISTURE MASK 

Kosteuttava hiusnaamio. Ravitsee 

ja kosteuttaa tehokkaasti kuivia 

ja vaurioituneita hiuksia.  

Ainutlaatuisen koostumuksensa 

ansiosta sopii käytettäväksi 

myös ohuemmille hiuksille. 150 ml.

SILVER SHAMPOO 

Hopeashampoo. Pehmeästi pesevä moderni 

ja tehokas shampoo neutraloi hiusten 

liiallista keltaisuutta. Pitää vaaleat, 

raidoitetut ja harmaat hiukset halutun 

sävyisinä  ja kirkkaina. Antaa kiiltoa 

ja volyymia. Hallitse neutraloivaa 

tehoa vaikutusajalla. 250 ml ja 950 ml.

SILVER CONDITIONER

Hopeahoitoaine. Tehokas keltaisuuden 

poistaja. Hoitaa ja pitää keltaiset 

sävyt loitolla. Vaaleilla ja 

käsitellyillä latva-alueilla 

sekoita tarvittaessa Promise Color -

hoitoaineen kanssa. 250 ml.



HEAT PROTECTION SPRAY

Lämpösuojasuihke. Tuotteen 

sisältämän teknologian ansiosta 

antaa hiukselle lämpösuojan 

lisäksi myös pitoa ja 

hoitavuutta. Must Have -tuote 

jokaiselle lämpölaitteita 

hiuksiinsa käyttävälle. 250 ml. 

BOOST SPRAY

Volyymisuihke. Tuote lisää 

luonnollista rakennetta, 

tuuheutta ja ilmavuutta. Käyttö 

kuiviin hiuksiin. 250 ml. 

VOLUME SPRAY MOUSSE 

Tuuheuttava sprayvaahto. Antaa 

runsaasti tuuheutta ja joustavaa 

pitoa. Koostumuksensa ansiosta 

myös hoitaa ja säilyttää hiusten 

kammattavuuden. Erinomainen tuote 

sinulle, joka kaipaat kestävää 

volyymia hiuksillesi, sopii 

käytettäväksi yhdessä kaikkien 

Promise-shampoiden ja -hoitoaineiden 

jatkeena. 250 ml.

MUOTOILUTUOTTEET   MUOTOILUTUOTTEET   MUOTOILUTUOTTEET 
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FLEXIBLE HAIRSPRAY

Joustava hiuskiinne. Auttaa sekä 

muotoilemaan että kiinnittämään 

hiuksesi haluamaasi muotoon. Joustava, 

luonnollinen lopputulos. Sisältämänsä 

glyseriinin ansiosta säilyttää hiuksen 

luonnollisen kiillon, kosteuden ja 

liikkuvuuden. 300 ml.

STRONG HAIRSPRAY

Vahva hiuskiinne. Kiinnittää hiuksesi 

haluamaasi muotoon. Erinomainen pito. 

Sisältämänsä glyseriinin ansiosta 

säilyttää hiuksen luonnollisen 

kosteuden ja kiillon. 300 ml.

Tuotteet



FIBER WAX

Kuituvaha. Klassisen kuituvahan 

ominaisuudet modernissa muodossa. 

Erittäin monipuolinen tuote 

kestävään viimeistelyyn antaen 

voimakasta pitoa ja rakennetta 

sekä kiiltoa hiuksille. 100 ml.

MOLDING WAX 

Mattavaha, joka nimensä mukaisesti 

tekee sen minkä lupaa. Antaa 

voimakasta pitoa ja rakennetta 

ja mattaisen lopputuloksen. 

100 ml. 

MUOTOILUTUOTTEET   MUOTOILUTUOTTEET   MUOTOILUTUOTTEET 
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HAIR POWDER 

Hiuspuuteri. Erittäin monipuolinen 

ja moderni hiuspuuteri monenlaisiin 

viimeistelyihin, sopii kaikille 

hiustyypeille. Antaa hirmuisesti 

volyymiä ja rakennetta raikastaen 

samalla hiukset pesukertojen välissä. 

250 ml.

DRY SHAMPOO 

Raikastava kuivashampoo. Nimensä 

mukainen, raikas ja kevyt tuote 

käytettäväksi pidentämään pesuväliä 

lisäten kuohkeutta ja tehden hiuksista 

puhtaamman näköiset. Kevyempi koostumus 

kuin Promise-hiuspuuterissa. 250 ml.

SALT SPRAY

Suolasuihke.  Sopii 

käytettäväksi kaiken 

mittaisiin hiuksiin 

antamaan rouheaa 

rakennetta ja luomaan 

rentoa beach-tyyliä.

250 ml.



We don't promise: 

Total control of 

your life.

Tuotteet14 
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Tuotteet16 
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Tuotteet syksy 2022

PESU- JA HOITOTUOTTEET SUOSITUSHINTA

Promise Moisture Shampoo 250 ml 14,90

Promise Moisture Conditioner 250 ml 14,90

Promise Moisture Mist 250 ml 14,90

Promise Intensive Moisture Mask 150 ml 14,90

Promise Color Shampoo 250 ml 14,90

Promise Color Conditioner 250 ml 14,90

Promise Volume Shampoo 250 ml 14,90

Promise Volume Conditioner 250 ml 14,90

Promise Silver Shampoo 250 ml 14,90

Promise Silver Conditioner 250 ml 14,90

MUOTOILU- JA VIIMEISTELYTUOTTEET

Promise Flexible Hairspray 300 ml 14,90

Promise Strong Hairspray 300 ml 14,90

Promise Volume Spray Mousse 250 ml 14,90

Promise Hair Powder 250 ml 14,90

Promise Dry Shampoo 250 ml 14,90

Promise Boost Spray 250 ml 14,90

Promise Heat Protection Spray 250 ml 14,90

Promise Salt Spray 250 ml 14,90

Promise Fiber Wax 100 ml 14,90

Promise Molding Wax 100 ml 14,90
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We don't promise: That every frog you kiss will turn into a prince.18 



 I WILL 
ALWAYS BE ON 

YOUR SIDE.




