COLOUR. HAIRCARE. ST YLING.

USE YOUR
HEAD
TM

Sundt hår er ikke stresset.
Skru ned for kemikalierne.
Vores effektive og skånsomme formler udfordrer
de konventionelle, kunstige normer i professionel
hårpleje. Vi har fjernet overflødige skrappe kemikalier
og erstattet dem med særlige australske ingredienser,
naturekstrakter og aktive mineraler.

HAIRCARE
Vi har lagt hovederne i blød for at udvikle en
shampoo og conditioner, der passer til alle hårtyper.

Vi har udeladt skrappe kemikalier, parabener, sulfater, MIT og triclosan og
erstattet dem med naturlige aktive stoffer fra O&M’s hjemland, Australien.
De naturlige aktive stoffer kommer fra forskellige land- og havområder i
og omkring Australien, og har mange plejende egenskaber, som nærer og
beskytter håret.

Alle O&M shampooer og conditionere indholder
UV-beskyttelse, og er specielt udviklet til at
beskytte farvet hår mod at falme.

DET, VI HAR
UDELADT
Her er nogle “almindelige”
kemikalier, som vi har udeladt i
vores hårpleje- og stylingprodukter.
FTA LA TER - Lægger sig om håret og tilfører
det duft. Bruges også til at give ekstra hold i
eksempelvis gel produkter. Kontakt med ftalater kan
påvirke fosterets udvikling under graviditeten.
S ULFA TER - Bruges til at rengøre håret og
fjerne naturligt fedt, så håret føles tørt og får et
rent, ikke-fedtet udseende. Fjerner hudprotein og
virker generende på personer med kontaktdermatitis.
PA R A B ENER - Har svampehæmmende og
antibakterielle egenskaber, som holder produktet
friskt og forlænger dets levetid. Et almindeligt
anvendt kemikalie, som kan forårsage hudirritation
og kontaktdermatitis.
PR OPY LENGLY K OL - Bruges til at binde
mange hårplejeprodukter sammen og bevare
fugtindholdet ikke blot i håret, men også i emballagen. Propylenglykol mistænkes for at kunne give
hovedpine, rygsmerter og nyreproblemer.
M .I.T. - Methylisothiazolinon forebygger bakteriedannelse. M.I.T. i hårplejeprodukter, som bruges helt
tæt ved hovedbunden, ødelægger hudens celler og
kan give kløende, skællende og øm hovedbund.
TR IC LOS A N - Et andet kemikalie, der bruges
til at dræbe bakterier i håret. Under fremstillingen
af triclosan kan der også dannes det kraftige
hormonpræparat dioxin, som kan have langsigtede
sundhedsskadelige effekter.
NA TR IUM K LOR ID - Fjerner fugt, elasticitet og
keratin fra håret og bør ikke bruges sammen med
keratinholdige midler.

H A I RCA R E
ORIGINAL DETOX
FOR THE ULTIMATE CLEANSE
Shampoo 50ml / 1.7 Fl. Oz. 350ml / 11.8 Fl. Oz

Til effektiv fjernelse af restprodukter. Stylingprodukter, klor
og naturlig fedtdannelse kan gøre håret kedeligt. Australsk
River Mint renser i dybden uden at fjerne vigtige olier, mens
pebermynte giver en frisk, kølende effekt.

Alle O&M’s shampooprodukter har en særlig farvet
hætte, så det er nemt at vælge den rigtige.
HYDRATE & CONQUER
FOR ULTIMATE HYDRATION
Shampoo & Conditioner 50ml / 1.7 Fl. Oz. 350ml / 11.8 Fl. Oz

Et dagligt fugttilskud. Kærlig og effektiv pleje til tørt,
beskadiget eller farvet hår med næringsrig Tasmansk
Tang, hvor et højt indhold af A-, B-, C- og E-vitamin
og 13 aminosyrer giver fornyet glans og styrke til
træt eller stresset hår.

MAINTAIN THE MANE
A DAILY RITUAL
Shampoo & Conditioner 50ml / 1.7 Fl. Oz. 350ml / 11.8 Fl. Oz

Bevarer hårets skønhed og glans. Denne milde, fugtgivende
shampoo til daglig vask af farvet hår rengør i dybden og plejer
og styrker håret med ekstrakt af Banskia-Blomst, som har et højt
indhold af antioxidanter og aminosyrer.

Alle vores shampooer har deres egen særlige farve,
mens vores conditionere deler den samme farvenuance.

CONQUER BLONDE
FOR BANISHING THE BRASS
Silver Shampoo 50ml / 1.7 Fl. Oz. 250ml / 8.4 Fl. Oz

Slut med kedelige gullige toner. Selv det fineste blonde
hår kan med tiden blive gulligt og trist. Bevar hårets farve
(også naturlige grå nuancer) med denne særlige plejende
formel. Conquer Blonde har en særlig sammensætning, som
fremhæver kølige toner og bevarer farven.

FINE INTELLECT
FOR BUILDING VOLUME
Shampoo & Conditioner 50ml / 1.7 Fl. Oz. 350ml / 11.8 Fl. Oz

Genvind kontrollen. Giv fint, levende hår ekstra fylde
med genopbyggende og plejende Jojobaekstrakt. Lilly
Pilly tilfører fint og slapt hår volumen og fasthed helt
ned i hårrødderne.

SEVEN DAY MIRACLE
MOISTURE MASQUE
50ml / 1.7 Fl. Oz. 250ml / 8.4 Fl. Oz

Brug denne hårkur jævnligt efter vask.
Denne effektive hårkur plejer alle hårtyper
med en enestående sammensætning af
naturlige australske olier. Koldpresset,
certificeret økologisk Arganolie og
Macadamianøddeolie styrker og plejer
håret i dybden og gør det silkeblødt, glat
og blankt.

THE POWER BASE
PROTEIN MASQUE
50ml / 1.7 Fl. Oz. 250ml / 8.4 Fl. Oz

Ultimativ genopbygning til beskadiget
hår. Denne koncentrerede, dobbeltvirkende hårkur med fantastisk plejende
hvedeprotein genopbygger håret
indefra. Abrikoskerneolie og Mandelolie
giver fugt og næring til trist, tørt eller
beskadiget hår.

T R E AT M E N T S
Tre reparerende behandlinger
som fuldender vores sortiment:
En styrket proteinpakke,
en luksuriøs fugtgivende
masque og en intensiv
toningbehandling.

CONQUER BLONDE
SILV ER M ASQUE
250ml / 8.4 Fl. Oz

En parabenefri maske specielt sammensat
til blondt, gråt og sølvfarvet hår. Giver
blondt hår gnistrende glans, genopliver
smukke, naturlige gråtoner og opfrisker
salonfarven.

STYLING
Alle vores stylingprodukter er salontestet.
De har som alle andre O&M-produkter et lavt indhold
af kemikalier og giver kunderne sunde, naturlige
hårprodukter til den daglige pleje.

ORIGINAL QUEENIE
FIRM HOLD HAIRSPRAY
300ml / 10.14 Fl. Oz. Net Wt. 282 g / 9.95 Oz.

Sæt håret, og af sted! Original Oueenie giver det
kølige, klassiske look et twist. Fleksibelt, effektivt
hold, som ikke klumper eller klæber selv efter
gentagne strøg med børsten. Vildtvoksende
australsk Lilly Pilly giver ekstra hold ved at fjerne
uønsket olie, mens Quandong beskytter og nærer
håret uden at tynge.
HOLD 4.5
FINISH 3.0

ROOTALICIOUS
ROOT LIFT
270ml / 9.1 Fl. Oz. Net Wt. 200 g / 7.1 Oz.

Dette produkt løfter håret ved roden og giver det
ekstra fylde. Rootalicious danner en usynlig kappe
om hårrødderne, som støtter og løfter håret. To
naturlige, australske ingredienser beskytter håret
og giver det ekstra volumen. Lilly Pilly giver fylde
ved rødderne, og Quandong plejer og beskytter
håret under styling.
HOLD 3.5
FINISH 1.0

DRY QUEEN
DRY SHAMPOO
300ml / 10.14 Fl. Oz. Net Wt. 173 g / 6.1 Oz.

Dry Queen er en tør shampoo, der fjerner uønsket sebum
og lugt fra hår og hårbund. Efter håret med tekstur og
fylde.
HOLD 2.0
FINISH 0.0

DESERT DRY
VOLUMISING DRY TEXTURE SPRAY
300ml / 10.14 Fl. Oz. Net Wt. 222 g / 7.8 Oz.

En tør, volumegivende teksturspray, som er bedst egnet
til opbygning af tekstur, volumen og løft. Desert Dry
hjælper med at absorbere olie og giver fylde og tekstur til
dine lokker.
HOLD 3.0
FINISH 0.0

KNOW KNOTT
CONDITIONING DETANGLER
50ml / 1.7 Fl. Oz. 250ml / 8.4 Fl. Oz.

Slut med bekymringer. Få styr på sammenfiltret
hår med denne perfekte sammensætning af
nærende, vildtvoksende australske ingredienser.
Koldpresset økologisk Arganolie kombineret med
Macadamianøddeolie plejer håret og efterlader
det blankt og glat.
HOLD 0.0
FINISH 3.0

SURF BOMB
SEA SALT SPRAY
50ml / 1.7 Fl. Oz. 150ml / 5.0 Fl. Oz.

Til det pjuskede, våde look. Strukturspray, som
giver håret et vådt look, når du ikke har mulighed
for et hurtigt dyp i havet. Surf Bomb giver et
sexet, naturligt pjusket look uden udtørring af
håret og sand i brusebadet.
HOLD 4.0
FINISH 0.0

ST Y L I N G

ST Y L I N G

STYLE GURU
STYLING CREAM
150ml / 5.0 Fl. Oz.

Brug denne fantastiske stylingcreme til at skabe et
hav af forskellige looks. Tilsæt en lille smule for at
skabe struktur, eller tilsæt lidt ekstra for at skabe
ekstra volumen med hårtørreren. Den særlige
formel indeholder naturlig australsk banksia-blomst
med et højt indhold af aminosyrer og A-, C- og Evitamin, som gør håret glat og blødt.
HOLD 2.0
FINISH 1.0

ATONIC
THICKENING SPRITZ
50ml / 1.7 Fl. Oz. 250ml / 8.4 Fl. Oz.

Fantastisk fylde til hårtørring og styling. Thickening
Spritz er uundværlig til varmestyling og føntørring
af alle hårtyper. Den særlige formel indeholder
australsk Lilly Pilly, en antioxidant, som giver håret
volumen og fylde, og Aloe Vera, som tilfører glans
uden at tynge.
HOLD 3.5
FINISH 2.5

K-GRAVEL
TEXTURE CLAY
25g / 1.7 Oz. 100g / 3.5 Oz.

Til det rå look. Skab form og kontrast med denne
smidige naturlige voks. Bivoks og Sojavoks giver hold,
mens fintmalet Pimpsten giver struktur. Mineralholdigt
Kaolin giver en mat finish.
HOLD 3.0
FINISH 0.0

C PASTE
PLIABLE LIGHT WEIGHT FIBRE
100g / 3.5 Oz.

C PASTE består af fleksible, vandopløselige fibre og
er tilsat Kokosnøddeolie, som giver en fleksibel
tekstur og smuk glans til både kort og langt hår.
HOLD 3.0
FINISH 3.0

FRIZZY LOGIC
FINISHING SHINE SPRAY
100ml / 3.4 Fl. Oz.

Plejer og udglatter dit hår og beskytter det mod
fugt, samtidig med det får tilført glans og hold.
Efterlader håret med en silkeagtig tekstur og
fantastisk glans.
HOLD 3.0
FINISH 4.0

FRIZZY LOGIC
SHINE SERUM
10ml / 0.3 Fl. Oz.

100ml / 3.4 Fl. Oz.

Holder håret udglattet, selv i fugtige omgivelser.
Styr de uregerlige krøller med Frizzy Logics
specielle sammensætning af vildtvoksende
australske ingredienser, herunder koldpresset,
certificeret økologisk Arganolie og Macadamianøddeolie, som gør håret glat, beskytter det mod
fugt og gør det silkeblødt og strålende blankt.
HOLD 0.0
FINISH 4.0

PROJECT SUKUROI
GOLDEN SMOOTHING BALM
100g / 3.5 Oz.

Giver glat, glansfuldt og fjerlet blødhed til dit hår, som du
med sikkerhed vil elske. Gold of Pleasure Oil fugter, plejer
og beskytter håret. Macadamiaolie tilfører glans og blankhed.
Hydroliseret Keratin styrker, opbygger og udglatter.
HOLD 0.0
FINISH 2.5

M I N I M I N E R AL S

Hver Original & Mineral pleje-, behandling- og stylingprodukt er også tilgængelig i en sød Mini Mineral
størrelse, perfekt til din taske, lomme eller rejsetaske.

Forhandles af:
ICON Hairspa A/S
Juliesmindevej 12
4180 Sorø
Tlf.: +45 57 66 03 00
E-mail: info@iconhairspa.dk
Web: www.iconhairspa.dk

