Professionelle hårplejeprodukter i højeste kvalitet
med rene, naturlige og skånsomme ingredienser

F I LO S O F I

Organic Hairspa er en spændende serie af hår- og hudplejeprodukter,
som er fremstillet med økocertificerede ingredienser.

En produktserie til den bevidste forbruger,
som nægter at gå på kompromis med stil
og effektivitet, blot fordi man tænker økologisk. Et udvalg af dynamiske koncentrater danner basis for Organic Hairspa. I
hjertet af hvert produkt findes en potent
blanding af planter, der bliver bragt til live
og effektiveres med nutidig teknologi.
Helt igennem sofistikeret, enkelt og altid
ægte.
Hvorfor Organic Hairspa:
• Mulighed for kvalitet i hverdagen med
økocertificerede ingredienser
• Én serie, flere muligheder
• Gå ikke på kompromis med effekten
af økocertificerede ingredienser og
din skønhed
• Du har valgt livsstilen, vi har skabt
produkterne som matcher
Serien er udviklet i samarbejde med nogle
af Skandinaviens bedste frisører og sty-

lister, som dagligt møder kunder og modeller der efterspørger ”sidste nyt” på
hver deres måde. Derfor vil vi altid bestræbe os på, at holde serien opdateret i
forhold til den bevidste forbruger.
Organic Hairspa er produceret uden mistænkelige stoffer som Parabener, Mi, SLS,
SLES, Phalater, EDTA eller DEA. Serien
indeholder en række unikke komplekser, som er specielt udviklet til Organic
Hairspa. Symbolerne for de unikke komplekser er forklaret bagerst i kataloget.
Seriens unikke formler indeholder blandt
andet økocertificeret Honning ekstrakt,
Macadamiaolie og Grøn te der stimulerer
sund hårvækst og sikrer, at hår og hud får
tilført intens fugt og antioxidanter. Dette
er essentielt for et vedvarende sundt hår
og et smukt udseende. Hår og hud er således naturligt beskyttet mod skader før
de indtræffer.

SHAMPOO & CONDITIONER

MAGNIFICENT VOLUMIZING
SHAMPOO & CONDITIONER
Første skridt på vejen til at opnå
et smukt og fyldigt hår.
En volumengivende serie, der skaber
spændstighed og fylde.

Organic Hair
Volume Complex

THERAPY MOISTURE
SHAMPOO & CONDITIONER
Tørt og sprødt hår bliver fortid med
dette unikke og fugtgivende sæt. En
blødgørende og udglattende serie der
genfinder fugtbalancen og styrker tørt
hår, samt eliminere frizz og tørhed.

Tilicine
Complex

SHAMPOO & CONDITIONER

BLONDE
SHAMPOO & CONDITIONER
Eliminér og få styr på uønskede varme
nuancer samt gyldent skær med denne
skønne serie. Blondt, gråt og farvet hår
påtager sig ofte gyldne nuancer med
tiden. Dette violette sæt blødgør, plejer
og minimerer det uønskede, varme
skær.
Fancorsil®
Complex

REVITALISING SCALP
SHAMPOO
En shampoo der er specielt udviklet til
hårbundsproblemer som skæl. Indeholder en enestående og potent blanding af menthol, kamilleekstrakt og
Zinc Pyrithione, der tilsammen fjerner
uønskede dryssende flager, irriterende kløe og genopretter hårbundens
naturlige balance og bakterieflora.

SHAMPOO & CONDITIONER

DETOX
SHAMPOO
Nu er det slut med mat, tungt og livløst
hår. En mild, men afrensende shampoo,
med Grapefrugtekstrakt og Grøn te,
som renser i dybden og efterlader hår
og hårbund rent og afbalanceret, mens
irritation forebygges.

SHAMPOO & CONDITIONER

H Å R KU R

MAGIC PRIMER
LEAVE-IN CONDITIONER
Magic Primer er et næsten magisk
produkt, som er velegnet til langt
de fleste hårtyper. Den beskytter og
forbedrer håret i forhold til udfiltring,
blødhed, fleksibilitet, glans, porøsitet,
styling, statisk elektricitet, varmestyling, farvet hår samt UVA- og UVBstråling.

Thermal Protection
Complex

NOURISHING
HAIR MASK
Luksuriøs, dybdegående pleje til hår,
som trænger til lidt ekstra omsorg efter
påvirkning af styling, farvning og vejrets
luner. En genopbyggende hårkur der er
velegnet til alle hårtyper.

H Å R KU R

ROOT
LIFT
Hvis ikke naturen har tiltænkt dit hår
ekstra volume, så kan Root Lift skabe
det for dig. En volumengivende hårbundsspray, som giver håret maksimal
fylde og normalt hold fra bund til spids.

Organic Hair
Volume Complex

OCEAN
SPRAY
Strandlook hele året. Skab et frækt og
casual strandlook, når du ønsker det.
Ocean Spray er en saltvandsspray,
der skaber sprød struktur og volumen
med mat finish.

S TY L I N G

S TY L I N G

WAX
SPRAY
En yderst alsidig voksspray – nemmere
bliver det næppe. Denne voksspray er
velegnet til alle hårtyper og længder,
som behøver separation, struktur,
hold og glans. Den fine forstøvning af
voksen gør ligeledes produktet særdeles velegnet til krøller og fremmer
bevægelsen i håret.

DRY VOLUME
& STRUCTURE
Gå aldrig ”tør” for volumen i håret. En
spray, som skaber maksimal volumen og
let struktur i fint og normalt hår. Både
kort og langt hår efterlades med en fleksibel tekstur og masser af volumen.
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DRY
SHAMPOO
Frisk håret op med tørshampoo.
Denne tørshampoo er perfekt at
anvende mellem hårvask. Absorberer
overskydende sebum og efterlader
håret friskt, mere voluminøst og
medgørligt.

FIRM
MIST
Hårlak der holder hele dagen. En unik
aerosollak med fleksibelt og stærkt
hold, smuk glans og langvarig effekt –
når frisuren skal holde hele dagen. Firm
Mist fordeler sig særdeles fint, som en
usynlig tåge med hold.
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FIBER
MOUSSE
En vidunderlig og cremet mousse med
fibre der skaber og fylde, samtidig med
at den bevarer din hårfarve neutral.
Lyse og lette violette pigmenter i Fiber
Mousse sørger for, at minimere de uønskede gyldne nuancer som, med tiden,
ofte forekommer i et farvet hår. Fibrene
i denne mousse skaber fylde og giver en
fornemmelse af et tykkere hår.

TOUCH-UP
SPRAY BROWN
Kosmetisk dækning af grå hår eller
udgroning. Nem at påføre, absorberer
olie og snavs fra hårbunden og tørrer
hurtigt. Når nøden er størst, er dette
en nem måde hvorpå man kan dække
grå hår eller en irriterende udgroning.
Mikrofine, brune pigmenter klæber sig
til hårstrået.
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ARGAN
ELIXIR
Frisk håret op med tørshampoo. Denne
tørshampoo er perfekt at anvende mellem hårvask. Absorberer overskydende
sebum og efterlader håret friskt, mere
voluminøst og medgørligt.

Thermal Protection
Complex

CURL SHAPE
ACTIVATOR
Få kontrol over dine krøller – ikke
omvendt!
En lækker creme, som er ideel til at
fremme struktur, bevægelse eller krøl
i alle hårtyper. Skaber let hold og max
bevægelse uden at håret klasker sammen. Curl Shape Activator minimerer
ligeledes frizz i et krøllet hår.

S TY L I N G

SEA SALT
CREAM
Strandhår på flaske! Sea Salt Cream
efterlader håret med en helt unik saltvandsstruktur samt lækker glans. Sea
Salt Cream er en saltvandscreme, der
efterlader håret med en flot glans – på
trods af den tørre og volumengivende
struktur, som efterlades i håret.

STYLING
PASTE
Skab struktur, definition og hold med
Styling Paste!
Velegnet til alle hårtyper og til både
korte og længere længder hvor en synlig
struktur er ønsket. Skift dit look med
denne paste. Looket kan varieres, alt
efter om du anvender produktet i enten
tørt eller vådt hår.
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TRAVEL
SIZES
Organic Hairspas stylingprodukter findes også i en mindre
størrelse, perfekt til din taske, lomme eller rejsetaske.
Findes i 6 forskellige varianter.
Indeholder 100 ml.
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V O KS

MOULDING
FIBER
Opnå et naturligt look og fleksibelt hold.
Efterlader håret med en naturlig og blank
finish. Moulding Fiber er nem og fleksibel at
påføre.

MAT TEXTURE
PASTE
Stærkt hold, mat finish – så enkelt kan det
siges. En paste der er nem af fordele i håret
og som holder hele dagen.

STYLING
CLAY
Opnå stærkt hold og en flot, mat finish. Du
opnår smuk struktur, definition og volumen
til alle hårtyper med denne ler voks.

V O KS

PEEL OFF FACE
MASQUE
Forfriskende maske til T-zonen der
renser huden i dybden, og som blot
trækkes af huden efter brug. Døde
overfladeceller fjernes ved hjælp af
Grøn te og Sebustop® complex, som
indeholder ekstrakter fra kinesiske
planter. Dette betyder, at talgproduktionen afbalanceres og porerne trækker sig sammen, så de bliver mindre
synlige. Fjerner og forebygger effektivt
urenheder i huden, også hudorme.
Akneudbrud forhindres, ligesom talgproduktionen normaliseres. Velegnet
til alle hudtyper.
Sebustop®
Complex

MOISTURIZING
DAY CREAM
En plejende og fugtgivende anti-age
creme med Hyaluronsyre, Coenzym Q10,
Vitamin A, B3 og E, Aloe Vera, Abrikoskerneolie og Macadamiaolie. Moisturizing Day Cream er den ideelle creme til
daglig pleje, da den fugter, opstrammer
og bekæmper ældning af huden. Indeholder solfilter mod UVA-/UVB-stråler.
Velegnet til alle hudtyper.

HUDPLEJE

HUDPLEJE

P R O D U KT I N F O R M A T I O N

Serien Indeholder en række unikke komplekser, som er specielt udviklet til Organic Hairspa.
Disse er markeret med følgende symboler:

Fancorsil®
Complex

Sebustop®
Complex

Organic Hair
Volume Complex

Thermal Protection
Complex

Tilicine
Complex

Styrkende og
udglattende

Renser og
afbalancerer huden

Vægtløs volume

Varmebeskyttelse
op til 220°

Fugtregulerende

Et udvalg af dynamiske koncentrater danner basis for Organic
Hairspa. I hjertet af hvert produkt findes en potent blanding
af planter, der bliver bragt til
live og effektiveres med nutidig
teknologi. Seriens unikke formler
indeholder blandt andet økocertificeret Honning ekstrakt, Macadamiaolie og Grøn te der stimulerer sund hårvækst og sikrer, at
hår og hud får tilført intens fugt
og antioxidanter.

Dette er essentielt for et vedvarende sundt hår og et smukt
udseende. Hår og hud er således
naturligt beskyttet mod skader
fra sol og miljøpåvirkninger – før
de indtræffer. Organic Hairspa er
produceret uden mistænkelige
stoffer som Parabener, Mi, Sodium Laureth Sulfat, SLES, Phalater,
EDTA eller DEA.

Vi er bevidste omkring funktionaliteten på de ingredienser, som
vi vælger at anvende i Organic
Hairspa. Emballagen er ligeledes
nøje overvejet og naturmateriale
er anvendt, så langt som effektiviteten tillader os det. Øvrigt
materiale er naturligvis genanvendeligt.
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