
COLOR VINEGAR SPRAY 200 ML 
Fargebeskyttende leave-in spray conditioner som er floke- 
løsende og gjør håret mykt og glatt. Hindrer falming, gir glans 
og fremhever fargen. Inneholder UVA-/UVB- 
beskyttelse. Skylles ikke ut.

REPAIR SHAMPOO 300 ML 
Gjenoppbyggende shampoo for strukturskadet, tørt og slitt  
hår. Rengjør skånsomt, reparerer og forhindrer flisete tupper 
og mekanisk skade. Inneholder UVA-/UVB- 
beskyttelse. 

COLOR SHAMPOO 300 ML 
Shampoo for farget hår. En fargebeskyttende formel som 
bidrar til å hindre falming av hårfargen. Gir en fantastisk  
glans og fremhever fargen. Inneholder  
UVA-/UVB-beskyttelse. 

VOLUME SHAMPOO 300 ML 
Volumbehandlende shampo med polymer som aktiveres  
av varme. Spesialtilpasset viskositet for lett fordeling i håret.  
Brukes med conditioner for optimal effekt.  
Inneh. UVA-/UVB-beskyttelse.

REPAIR CONDITIONER 200 ML 
Gjenoppbyggende og pleiende conditioner for strukturskadet, 
tørt og slitt hår. Reparerer og forhindrer flisete tupper og  
mekanisk skade. Inneholder UVA-/UVB- 
beskyttelse. 

COLOR CONDITIONER 200 ML 
Fargebeskyttende conditioner som effektivt pleier håret,  
fjerner floker, og hindrer falming av hårfargen. Gir en  
fantastisk glans og fremhever fargen. Inne- 
holder UVA-/UVB-beskyttelse. 

VOLUME CONDITIONER 200 ML 
Volumbehandlende conditioner med spesialtilpasset viskositet 
for optimal pleie og tilføring av volumgivende polymer før 
varmebehandling. Inneh. UVA-/UVB- 
beskyttelse. 
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REPAIR DRY-END SEAL 150 ML 
Gjenoppbyggende leave-in-væske som gir et mykt, glatt  
og glansfullt hår. Reparerer og forhindrer flisete tupper  
og mekanisk skade. Erteprotein beskytter mot  
varme. Inneh. UVA-/UVB-beskyttelse. 249,-

100% 
VEGAN

100% 
VEGAN

DEEP CLEAN SHAMPOO 300 ML 
Dyptrensende shampo for alle hårtyper. Fjerner fett, skitt  
og rester av stylingprodukter. Gir en frisk og ren følelse.  
Kreklingekstrakt bidrar til å beskytte håret  
mot ytre påkjenninger. 195,-

100% 
VEGAN

MOISTURE SHAMPOO 100 ML 
Fuktighetsgivende shampoo for tørt hår. Rengjør effektivt  
og skånsomt, samt gir en myk og luftig følelse. Pentavitin™  
gir langvarig fuktighet. Inneholder  
UVA-/UVB-beskyttelse. 99,-

100% 
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100% 
VEGAN

100% 
VEGAN

100% 
VEGAN

MOISTURE CONDITIONER 75 ML 
Fuktighetsgivende conditioner for tørt hår. Fjerner floker, samt 
gjør håret glansfullt og silkemykt. Pentavitin™ gir langvarig 
fuktighet. Inneholder UVA-/UVB-beskyttelse.  99,-

100% 
VEGAN

MOISTURE SHAMPOO 300 ML 
Fuktighetsgivende shampoo for tørt hår. Rengjør effektivt  
og skånsomt, samt gir en myk og luftig følelse. Pentavitin™  
gir langvarig fuktighet. Inneholder  
UVA-/UVB-beskyttelse. 

MOISTURE TREATMENT 200 ML 
Intensiv fuktighetsgivende kur. Gjør håret mykt, medgjørlig  
og gjenoppbygger elastisiteten. Pentavitin™ gir langvarig  
fuktighet. Inneholder UVA-/UVB-beskyttelse.  
Virketid 3-10 min.
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