NYHET
Repair Shampoo

Repair Conditioner

Perfekt til alle hårtyper.

Hovedingredienser:
Ricinusolie: Olien indeholder en lang række mineraler og fedtsyrer, som er
afgørende for stærkt og sundt hår, samt hårets vækst.

Styrke, volume og glans. Denne visionære formel har en kombination af
fugtgivende og genopbyggende egenskaber. Repair Shampoo virker genopbyggende og efterlader håret med forbedret sundhed og glans.
Hovedingredienser:
Ceramide A2: Anvendelse af naturlige ceramider til beskadiget hår
forbedrer kvaliteten af skællagene og genskaber de naturlige egenskaber af
håret. Forbinder skællagene og resulterer i glat og skinnende hår.
Ceramide A2 påtager sig rollen af “cement”, som gør det muligt at genskabe,
eller kraftigt forstærke, celle samhørighed i håret.

Denne visionære formel indeholder en kombination af fugtgivende og genopbyggende egenskaber. Repair Conditioner virker genopbyggende og efterlader
håret med forbedret sundhed og glans. Perfekt til alle hårtyper.

Silkepulver: Fjerner urenheder. Silkepulver er rig på antioxidanter, har et højt
proteinindhold og indeholder 18 aminosyrer. Den er endvidere fugtbalancerende og har genopbyggende egenskaber.
Hydrolyseret hvedeprotein: Fugtbevarende, styrkende og volumengivende.
Arganolie: Giver fugt til tørt og ødelagt hår og efterlader håret sundt og
skinnende, fordi Arganolie er rigt på A- og E-vitamin og sheasmør. Reparerer
brud og lukker spaltede spidser. Arganolie beskytter også håret mod skadelig
ultraviolet stråling og solskader.

Giver håret volume, glans og tekstur.
Glycerin: Virker fugtgivende og fugtighedsbevarende.
Repair shampoo er sulfatfri.

Panthenol: “Pro-Vitamin B5” er yderst fugtgivende til hud og hår. Giver
ekstra glans og forbedrer hårets struktur.
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NYHET
Repair Shampoo

Repair Conditioner

Perfekt til alle hårtyper.

Hovedingredienser:
Ricinusolie: Olien indeholder en lang række mineraler og fedtsyrer, som er
afgørende for stærkt og sundt hår, samt hårets vækst.

Styrke, volume og glans. Denne visionære formel har en kombination af
fugtgivende og genopbyggende egenskaber. Repair Shampoo virker genopbyggende og efterlader håret med forbedret sundhed og glans.
Hovedingredienser:
Ceramide A2: Anvendelse af naturlige ceramider til beskadiget hår
forbedrer kvaliteten af skællagene og genskaber de naturlige egenskaber af
håret. Forbinder skællagene og resulterer i glat og skinnende hår.
Ceramide A2 påtager sig rollen af “cement”, som gør det muligt at genskabe,
eller kraftigt forstærke, celle samhørighed i håret.

Denne visionære formel indeholder en kombination af fugtgivende og genopbyggende egenskaber. Repair Conditioner virker genopbyggende og efterlader
håret med forbedret sundhed og glans. Perfekt til alle hårtyper.

Silkepulver: Fjerner urenheder. Silkepulver er rig på antioxidanter, har et højt
proteinindhold og indeholder 18 aminosyrer. Den er endvidere fugtbalancerende og har genopbyggende egenskaber.
Hydrolyseret hvedeprotein: Fugtbevarende, styrkende og volumengivende.
Arganolie: Giver fugt til tørt og ødelagt hår og efterlader håret sundt og
skinnende, fordi Arganolie er rigt på A- og E-vitamin og sheasmør. Reparerer
brud og lukker spaltede spidser. Arganolie beskytter også håret mod skadelig
ultraviolet stråling og solskader.

Giver håret volume, glans og tekstur.
Glycerin: Virker fugtgivende og fugtighedsbevarende.
Repair shampoo er sulfatfri.

Panthenol: “Pro-Vitamin B5” er yderst fugtgivende til hud og hår. Giver
ekstra glans og forbedrer hårets struktur.
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Argan Oil
Genskaber den naturlige fugtbalance i dit hår.
Giver håret smidighed, glans og fugt.
Arganolie trænger ind i håret og virker genopbyggende på
hårstrået. Olien absorberes øjeblikkeligt i håret og genopretter
fugtbalancen.
Tilfører blankhed i glansløst, tørt hår ved at indkapsle fugten.
En af arganoliens bedste egenskaber er, at den ikke fedter og
dermed ikke tynger håret. Genskaber mistet glans i håret fra
megen brug af glattejern og kemiske behandlinger og hjælper
med at holde farven levende.
Hovedingredienser:
Arganolie: Indeholder umættede Omega 3 og
Omega 9 fedtsyrer, som gør produktet i stand til at
trænge ind i håret og reparere beskadigede hårsække.
Arganolie er en fremragende olie, der øger glansen
i mat og tørt hår ved at absorbere fugten i håret. I
modsætning til andre hår olier, er Arganolie ikke
fedtet og virker ikke olieret.
Fantastisk til at tæmme kruset og uregerligt
hår, samt modvirke spaltede spidser. Arganolie
er let og nærmest vægtløs,.
Solsikkefrøolie: Solsikkefrøolie-ekstrakt
indeholder et stærkt forsvar mod frie radikaler,
så det forlænger levetiden på farven i farvet
hår.
Olien indeholder mere E-vitamin end nogen
anden olie, der anvendes i hårpleje. E-vitamin
er en super-antioxidant, som beskytter håret
mod miljøskader samt UV-stråler.
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Argan Oil
Genskaber den naturlige fugtbalance i dit hår.
Giver håret smidighed, glans og fugt.
Arganolie trænger ind i håret og virker genopbyggende på
hårstrået. Olien absorberes øjeblikkeligt i håret og genopretter
fugtbalancen.
Tilfører blankhed i glansløst, tørt hår ved at indkapsle fugten.
En af arganoliens bedste egenskaber er, at den ikke fedter og
dermed ikke tynger håret. Genskaber mistet glans i håret fra
megen brug af glattejern og kemiske behandlinger og hjælper
med at holde farven levende.
Hovedingredienser:
Arganolie: Indeholder umættede Omega 3 og
Omega 9 fedtsyrer, som gør produktet i stand til at
trænge ind i håret og reparere beskadigede hårsække.
Arganolie er en fremragende olie, der øger glansen
i mat og tørt hår ved at absorbere fugten i håret. I
modsætning til andre hår olier, er Arganolie ikke
fedtet og virker ikke olieret.
Fantastisk til at tæmme kruset og uregerligt
hår, samt modvirke spaltede spidser. Arganolie
er let og nærmest vægtløs,.
Solsikkefrøolie: Solsikkefrøolie-ekstrakt
indeholder et stærkt forsvar mod frie radikaler,
så det forlænger levetiden på farven i farvet
hår.
Olien indeholder mere E-vitamin end nogen
anden olie, der anvendes i hårpleje. E-vitamin
er en super-antioxidant, som beskytter håret
mod miljøskader samt UV-stråler.
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Få den flotteste
brune farge med
GOLD Spray Tan
- uten parabener ...

GOLD SPRAY TAN indeholder en luksuriøs, langtidsholdbar
formel der giver din hud et fantastisk naturligt udseende,
samt en smuk farve, der holder længere. Smitter ikke af
på tøj eller sengetøj. GOLD SPRAY TAN er utrolig nem at fordele
jævnt på huden, således man undgår plamager. Ønskes en
mørkere farve kan man spraye igen efter 6 timer.
GOLD SPRAY TAN er helt specielt udviklet, og indeholder ikke
farve, men pigmenter, som bliver aktiveret når de kommer i kontakt
med huden. Dette betyder, at der ikke opnås én bestemt farve, men
at produktet udvikler sig til en personlig farve alt efter hvor lys eller
mørk man er i forvejen. Har en frisk og behagelig duft.

Få den flotteste
brune farge med
GOLD Spray Tan
- uten parabener ...
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GOLD SPRAY TAN indeholder en luksuriøs, langtidsholdbar
formel der giver din hud et fantastisk naturligt udseende,
samt en smuk farve, der holder længere. Smitter ikke af på tøj
eller sengetøj. GOLD SPRAY TAN er utrolig nem at fordele jævnt på
huden, således man undgår plamager. Ønskes en mørkere farve kan
man spraye igen efter 6 timer.
GOLD SPRAY TAN er helt specielt udviklet, og indeholder ikke
farve, men pigmenter, som bliver aktiveret når de kommer i kontakt
med huden. Dette betyder, at der ikke opnås én bestemt farve, men
at produktet udvikler sig til en personlig farve alt efter hvor lys eller
mørk man er i forvejen. Har en frisk og behagelig duft.

FarGetilbud
Vi feirer våren med
et super tilbud på farger.
Gi kundene et godt fargetilbud
i vårens aktuelle farger!
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VÅRTILBUD
på
ZT -vannstoff
Skånsomt vannstoff som bl.a.
inneholder økologisk Jojobaolje.
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VOKSTILBUD!
Super tilbud på de
populære økologiske
voks fra ZenzTherapy

Velg mellem 3 varianter:
Texturizing Paste, Beyond Earth Jojoba
eller Fiber Wax Mandarin.
Dansk økologisk professionelt produkt. Naturligvis uten parabener.
Leveres med flott display.

Texturizing Paste PatchouliCedarwood
Økologisk vandopløselig voks. Giver ekstra pleje,
kraftigt hold og naturlig glans. Giver et frækt,
pjusket look, volumen og ekstra hold til kort hår.
Du kan style håret i nye, spændende strukturer og
samtidig tilføre håret næring fra jordens reneste
råvarer.
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Beyond Earth Jojoba
Økologisk lervoks. Giver et frækt, mat og pjusket look,
volumen og ekstra hold til kort hår.
Fiber Wax Mandarin
Tilfører stærkt hold til frisuren og efterlader håret
med et naturligt finish. Fiber wax er fleksibel at
påføre i håret og nem at re-style. Kan anvendes i
både kort og længere hår.

VOKSTILBUD!
Super tilbud på de
populære økologiske
voks fra ZenzTherapy

Velg mellem 3 varianter:
Texturizing Paste, Beyond Earth Jojoba
eller Fiber Wax Mandarin.
Dansk økologisk professionelt produkt. Naturligvis uten parabener.

Texturizing Paste PatchouliCedarwood
Økologisk vandopløselig voks. Giver ekstra pleje,
kraftigt hold og naturlig glans. Giver et frækt,
pjusket look, volumen og ekstra hold til kort hår.
Du kan style håret i nye, spændende strukturer og
samtidig tilføre håret næring fra jordens reneste
råvarer.
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Beyond Earth Jojoba
Økologisk lervoks. Giver et frækt, mat og pjusket look,
volumen og ekstra hold til kort hår.
Fiber Wax Mandarin
Tilfører stærkt hold til frisuren og efterlader håret
med et naturligt finish. Fiber wax er fleksibel at
påføre i håret og nem at re-style. Kan anvendes i
både kort og længere hår.

