Vi har videnskaben. Du er vores Living Proof.

Vi har videnskaben. Du er vores

Vi løser nogle af de sværeste skønhedsudfordringer med
videnskab og patenteret teknologi fra MIT (Massachusetts Institute
of Technology).
Vores grundlæggere er hårstylister og biotekforskere, som var
trætte af begrænsningerne ved konventionelle hårprodukter.
Derfor satte de sig for at skabe hårprodukter, som kan skabe
både beviselige og synlige resultater på håret. 20 patenter,
over 50 produkter og mere end 166 priser senere, har vi utallige
kærlighedsbreve, der takker os for, at vi har skabt muligheden for
vores kunders ændrede livsstil.
Vi har videnskaben. Du er vores Living Proof.®

hvorfor Living Proof.
vores mission.
Kvinder udgør kun 25% af STEMs (Science, Technology, Engineering, Math) samlede
arbejdsstyrke. Vores mission er at ændre denne statistik. Ved at rive vægge og kønsstereotyper ned, stiler Living Proof efter at give unge kvinder mulighed for at vælge STEM.

hvorfor STEM?
Vi tror på, at et alsidigt og inkluderet hold giver de bedste resultater. Når der kun er ét
køn som dominerer en industri, bliver løsningerne ubevidst forudindtaget. Når der kun er
25% kvinder i STEMs arbejdsstyrke, hvilke vigtige gennembrud kan man så have overset?
Forestil dig, hvad der måske kan åbne sig af muligheder, hvis vi fordobler den kvindelige
repræsentation i STEM til 50%.

vi er videnskaben og det levende bevis.
Vi udlever STEM hver dag ved at gøre kvinder (både ansatte og forbrugere) til en
prioritet. Kvinder udgør over 93% af vores videnskabsteams. Living Proof støtter STEM
organisationer gennem mentorskaber og velgørenhed. I forhold til de skridt vi allerede har
taget med hensyn til vores store planer for fremtiden, vil vi gerne vise, hvordan et mindre
firma som os, kan gøre en enorm forskel i forhold til forbedret balance af kvinder i STEM.

forskellen.
vores patenterede videnskab.

OPDAGELSE NUMMER 1

Vores molekyle, som giver sundt hår (OFPMA)
Snavs- og fedtafvisende, så håret forbliver renere i
længere tid. Mindre hårvask, sundere hår.

OPDAGELSE NUMMER 2

Vores volume molekyle (PBAE)
Skaber fylde og volume, så fint og glat hår bliver fyldigt
og tykt.

OPDAGELSE NUMMER 3

Vores volume og tekstur molekyle (ETAS)
Transformerer et fladt hår til et fyldigt, medgørligt og
luftigt hår.

holder håret renere, længere.

Majsstivelse =
almindeligt snavs og fedt
Vores side er
fri for majsstivelse

Denne side er behandlet med

Vores molekyle, som giver sundt hår

silikoneprodukter, som tiltrækker snavs.

(OFPMA), der afviser snavs.

OPDAGELSE NUMMER 1

Vores molekyle, som giver sundt hår (OFPMA)
Vi har opdaget en ny og mere effektiv form for hårpleje, som er langt bedre end
branchens almindelige silikonebaserede produkter. Vores patenterede molekyle,
OFPMA, danner et delikat tyndt og usynligt beskyttende skjold rundt om det enkelte
hårstrå.
• Snavs- og fedtafvisende, så håret forbliver renere i længere tid
• Beskytter mod fugtighed og giver et sundere hår
• Tilfører hårstråene glans, styrke og beskyttelse

OFPMA
HÅRSTRÅ
SNAVS
FUGTIGHED

fylde, der varer 5x længere.

Før

Efter Full Thickening Cream med
vores volume molekyle (PBAE)

OPDAGELSE NUMMER 2

Vores volume molekyle (PBAE)
Vi opdagede en bedre måde at skabe tykkelse, volume og fylde uden stiv, klæbrig
harpiks. Vores patenterede fortykkelsesmolekyle (PBAE) er et lille molekyle, der
udretter store ting. Bogstaveligt talt. Vores fortykkelsesmolekyle er en mere effektiv
måde at bringe fylde og tykkelse til hår. Det skaber et mikroskopisk mønster af
fortykkelsespunkter på håret, som skaber et tykkere og mere fyldigt hår.
• Fylde og volume, så fint og glat hår bliver tykt og lækkert
• Fleksibel fylde uden brug af klistrede harpiks komponenter
• Skaber friktion og tilfører struktur og volumen til selv meget fint hår
• Nyt liv og fylde uden at tynge

PBAE
HÅRSTRÅ

stor volume, der holder.
( 2 timer senere... )

Deres falder fladt

Vores forbliver
stort

En almindelig tør
volume og tekstur spray*

VS

Living Proof
Full Dry Volume Blast

OPDAGELSE NUMMER 3

Vores volume og tekstur molekyle (ETAS)
Vi opdagede en bedre måde at skabe volume og tekstur på håret uden at anvende pulver,
der tynger håret ned. Vores patentanmeldte Volumizing + Texturizing molekyle
(ETAS: Expandable Textured Aero-Spheres), er lettere og mere voluminøst end standard
ingredienser, således at det leverer maks volume og tekstur til dit hår uden at det falder
sammen.
• 70% bedre end traditionelle teknologier til at beskytte mod fugtighed og reducere krus
• Snavs- og fedtafvisende, så håret forbliver renere i længere tid
• Tilfører hårstråene glans, styrke og beskyttelse
• Gør hårstrået 20 gange mere brudstærkt

ETAS
HÅRSTRÅ

vores produkter.
Vores produkter løser de grundlæggende
årsager til dine hårproblemer og giver dig
det bedst mulige hår.

NO FRIZZ

RESTORE

Blokerer fugt og modvirker krus.
Det største gennembrud i anti-frizz teknologi
i over 30 år! Vores molekyle, som giver sundt
hår (OFPMA), er op til 70% mere effektivt til at
blokere luftfugtighed*.

Restore blødgør, korrigerer og beskytter fra
bund til spids og reparerer et beskadiget
skællag. Håret både ser og føles synligt
sundere: blankt, blødere og stærkere.

*sammenlignet med et traditionelt siliconebaseret produkt.

FULL

PERFECT HAIR DAYTM (PhD)

Full forvandler et fint, fladt hår og får det til
at både se og føles tykkere ved at bruge
patenteret teknologi, der skaber en varige
og fornyet fylde i håret.

Den enkle løsning til smukt og sundt hår.
Perfect Hair Day™-serien leverer de fem
fordele ved smukt, sundt hår - blødhed,
volume, fugt, styrke og blankhed, alt imens
serien sørger for at du skal vaske håret mindre.

STYLE LAB®

COLOR CARE

Style Lab® er en stylingserie som er skabt af
professionelle stylister og biotek forskere. Stylingprodukter der vil gøre dine daglige rutiner nemmere.

Vores gennembrydende Color Care system
gør at hårfarven holder 2 gange længere* drevet af vores nye patenterede teknologi og
innovative luftige mousse.

*Sammenlignet med
en traditionel prestige
farveplejende shampoo
og balsam.

care

Alle shampoo-, conditioner- og hårkurprodukter er fri for silikone og olie og skaber
et sundt hår. Velegnet til både farvet og behandlet hår.

CLEANSE
Perfect hair Day TM (PhD)
Shampoo

Full
Shampoo

No Frizz
Shampoo

Restore
Shampoo

Holder håret rent i
længere tid, så du ikke
skal vaske det så ofte.
Velegnet til alle hårtyper
der mangler pleje.

Giver håret naturlig
fylde ved forsigtigt at
rense for snavs, olie
og produktrester uden
håret tynges.

Ultramild shampoo der
modvirker kruset hår.
Velegnet til alle hårtyper
der har tendens til at
kruse.

Genopretter hårets
vitalitet og styrke og
gør dermed håret mere
fleksibelt og nemmere
at styre. Velegnet til alle
hårtyper der er skadet af
farve, styling eller andet.

Perfect hair Day TM (PhD)
Conditioner

Full
Conditioner

No Frizz
Conditioner

Restore
Conditioner

Vægtløs formular der
forbedrer hårkvaliteten
på sigt. Velegnet til alle
hårtyper der mangler
fugt og pleje.

En letvægts conditioner
der virker udfiltrende og
plejende, uden håret
tynges.

Plejer håret og giver det
fornyet blødhed, blankhed
og fleksibilitet. Velegnet
til alle hårtyper der har
tendens til at kruse.

Nærende conditioner der
fornyer hårets blødhed
og glans. Velegnet til
alle hårtyper der er
beskadiget af farve,
styling eller andet.

CONDITION

TREAT
Perfect hair Day TM (PhD)
Night Cap ® Overnight Perfector

No Frizz
Leave-In Conditioner

Restore
Mask Treatment

Spar tid mens du sover! Gå i seng
med kur i håret og vågn op med et
mere levende, blankt og forbedret
hår. Resultatet holder op til 5
hårvask. Velegnet til alle hårtyper.

En letvægts conditioner.
Blødhed, udfiltring og
tæmning af kruset hår er en
realitet med denne leave-in
conditioner. Velegnet til alle
hårtyper der kruser. Påføres i
håndklædetørt hår og skal
blive i håret.

Reparerer hårstråene og beskytter
dem mod skade, så håret bliver
stærkt, glansfuldt og nemt at sætte.
Til ugentlig behandling eller som
ekstra intensiv conditioner efter
behov. Velegnet til alle hårtyper.

DETANGLE
Color Care
Shampoo

Perfect hair Day TM (PhD)
Triple Detox Shampoo

Restore
Perfecting Spray

En sulfat- og silikonefri
farveplejende shampoo der
skånsomt renser, nærer og
beskytter mod UV stråler,
hårdt vand og skader (som kan
forårsage farvefalming).

En blid, farvesikker
shampoo der forsigtigt
fjerner uønskede
ophobninger fra håret
som: produkt, forurening
og hårdt vand.

En udfiltrende leave-in
spray der giver alle
de fordele et tørt,
skadet hår skal have
for at se og føles sundt.
Varmebeskyttelse op til
200°.

EXTEND

PROTECT

Color Care
Conditioner

Perfect hair Day TM (PhD)
Dry Shampoo

No Frizz
Humidity Shield

En conditioner der
danner et beskyttende
lag for at hjælpe med at
holde på farven og fylde
det ydre lag, der ofte
bliver beskadiget under
farveprocessen.

Den næst bedste ting efter
at vaske dit hår er denne
tørshampoo. Den fjerner olie,
snavs og lugt fra alle hårtyper
og efterlader ingen synlige
spor på håret. Anvendes på
tørt hår.

En vægtløs spray der
beskytter mod fugt
op til 6 gange. Tilfører
varmebeskyttelse op til 230°.

Restore
Dry Scalp Treatment

Color Care
Whipped Glaze - Blonde

Color Care
Whipped Glaze - Dark

En leave-in hårbundsbehandling der øjeblikkeligt
tilfører fugt og varig lindring
til en tør hårbund der
drysser, klør eller er irriteret.

En luftig og plejende mousse
der aflejrer midlertidige
farvestoffer til øjeblikkeligt
at øge vitaliteten i håret og
modvirke farvefalming og
uønskede varme tomer. Til
blond hår og lyse striber.
Velegnet på medium lyst hår (7)
og lysere.

En luftig og plejende mousse
der aflejrer midlertidige
farvestoffer til øjeblikkeligt at
øge vitaliteten i håret, modvirke
farvefalming og rebalancer
tonen. Til mørkere toner.
Velegnet på mørk blondt hår (6)
og mørkere.

style

Alle stylingprodukter er fri for silikone.
Velegnet til både farvet og behandlet hår.

STYLE & TREAT
Perfect hair DayTM (PhD)
5-in-1 Styling Treatment

No Frizz
Nourishing Oil

Style Lab®
Satin Hair Serum

Tilfører glathed, volume, blødhed,
styrke og glans. Velegnet til
medium og langt hår. Påføres i
håndklædetørt hår fra bund til
spids og skal blive i håret.
Varmebeskyttelse op til 230°.

Plejende og blødgørende
olie som er beriget med
lipider og Living Proof
teknologi. Velegnet til
medium til kraftigt hår, der
har tendens til at kruse.

Et højkoncentreret serum der tilfører
håret ekstraordinær blødhed og
halverer stylingtiden. Skal fønnes ind i
håret. Velegnet til medium og kraftigt
hår.

WAVES & CURLS

MULTI-TASK

Perfect hair DayTM (PhD)
In-Shower Styler

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

Style Lab®
Forming Paste

En innovativ styling der
anvendes i brusebadet
og skylles let igennem.
Skaber lufttørrede
stilarter med forbedret
volume, blødhed, naturlig
tekstur og glans.

Denne alsidige styler, der kan
anvendes på enten fugtigt eller tørt
hår, giver dig frihed til at style dit hår
på forskellige måder, så du enten
tæmmer og styrer håret, skaber et
poleret look ved føntørring eller et
tilfældigt ”andendagshår”.

Et alsidigt produkt der gør håret
formbart og let at kontrollere.
Giver fleksibilitet og medium hold
til kort hår. Et produkt som har alle
egenskaberne fra géle, voks og
paste.

PRIME

HAIRSPRAY
Style Lab®
Prime Style Extender®

Style Lab®
Prime Style Extender Spray®

Style Lab®
Flex Hairspray

Style Lab®
Control Hairspray

En letvægtscreme
der udfiltrer håret og
forlænger holdbarheden
af frisuren til dobbelt
så længe. Velegnet til
medium til kraftigt hår.

En vægtløs spray der
påføres i håndklædetørt
hår inden styling. Hår,
der er forberedt med
Prime, holder frisuren
dobbelt så længe og
udfiltrer håret.

3-i-1 hårspray. Anvendes
på fugtigt eller i tørt hår
til styling af håret eller
som afslutning på
frisuren. Medium hold.
Velegnet til alle hårtyper.
Varmebeskyttelse op
til 210°.

Giver hold der varer
hele dagen og tillader
bevægelse i håret
hvis ønsket. Stærkt
hold uden at tynge
eller klistre. Velegnet
til alle hårtyper.
Varmebeskyttelse op
til 210°.

VOLUME & TEXTURE
Full
Root Lift

Full
Thickening Cream

Full
Thickening Mousse

Full
Dry Volume BlastTM

En spray som giver et
smukt, naturligt løft og
fylde fra bund til spids.
Skaber et smukt og langvarigt fyldigt hår. Velegnet til
fint og fladt hår. Skal varmeaktiveres. Varmebeskyttelse
op til 210°.

En letvægts styling
creme der giver en
følelse af et tykkere
hår, virker plejende og
giver naturlig og
holdbar volume.

En letvægts styling
mousse der giver
håret fleksibelt hold
og volume der holder
længe. Varmebeskyttelse
op til 160°.

En spray der øjeblikkeligt skaber en volume
og tekstur, der er
næsten lige så let som
luft. Giver et voluminøst
og langvarigt resultat i
tørt hår.

Style Lab®
Blowout

Style Lab®
Texture Mist

Style Lab®
Amp2® Texture Volumizer

Style Lab®
Molding Clay

En varmebeskyttende
spray til en hurtigere og
nemmere føntørring.
Blowout sørger for, at
din føntørring holder
hele dagen og bevarer et
fleksibelt og naturligt
hold. Varmebeskyttelse
op til 230°.

En vægtløs teksturspray
der tilfører volume og
bevægelighed i håret på
blot 10 sekunder, og som
er aktiv og udvikler sig
i håret i op til 48 timer.
Strandhår på flaske.
Velegnet til alle hårtyper.

Skaber øjeblikkeligt
forstærket tekstur i alle
hårtyper samt fleksibelt
hold. Holder op til 48
timer. Velegnet til både
kort og længere hår.
Modvirker fladt eller
livløst hår.

Denne ler gør det
muligt at bruge flere
lag af produkt efter
behov og samtidig
forme og holde håret
på plads. Gør det
muligt at omforme
frisuren efter behov
hele dagen.

VOLUME & TEXTURE

SMOOTH
Perfect hair DayTM (PhD)
Body Builder

No Frizz
Weightless Spray

No Frizz
Nourishing Styling Cream

No Frizz
Instant De-Frizzer

En brugerdefineret
volumegivende hårspray
der øjeblikkeligt skaber
volume, tilfører tekstur
og let hold uden at låse
håret fast. Varmebeskyttelse op til 230°.

En udglattende styling
spray der eliminerer
frizz ved at blokere for
luftfugtighed uden at
tynge håret.

Nærende, blødgørende
creme der plejer og
eliminerer kruset hår.
Optimal virkning opnås
med efterfølgende
varmestyling. Velegnet
til medium eller kraftigt
hår.

En plejende
conditioner spray
der straks tæmmer
op til 92% krus på
tørt hår ved at tilføje
blødhed, glathed og
glans, uden at gøre
det vådt.

livingproof.com
Vis os din stil @LIVINGPROOFDK
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