


C U T R I N  B I O +   
–  V E L V Æ R E  F O R  H O D E B U N N E N 
I N S P I R E R T  AV  N O R D I S K  N A T U R 
 
CUTRIN BIO+ er en spesialserie for å løse hodebunnsproblemer. De ulike formlene, de aktive ingrediensene, forpakningene og 

duftene er oppdatert for å møte dagens krav fra forbrukerne. CUTRIN BIO+ har sin effektivitet fra de aktive ingrediensene som 

finnes i nordisk natur, som f.eks. havreolje og furubark-ekstrakt, og drar nytte av den nyeste teknologien i bransjen.

CUTRIN BIO+ er utviklet basert på behovene for sensitiv hodebunn og fint hår, og den generelle velvære i hodebunnen.  

Utvalget inkluderer produkter som behandler tørr og følsom hodebunn, flass og tidlig hårfall, for både menn og kvinner.

CUTRIN BIO+ produktsortiment

• Omfattende produktlinjer for den generelle velvære i hodebunnen.

• Serien er basert på den nyeste teknologien i bransjen, med aktive nordiske ingredienser og mer effektive formler.

• Naturlige og friske dufter







S E L V T I L L I T  G I R  S K J Ø N N H E T

En sunn hodebunn bidrar til generell velvære. Sterkt hår og en sunn hodebunn bidrar til vår selvtillit, hjelper oss å føle oss 

naturlig vakre, og underbygger vår generelle velvære.

 

Så mange som 50% av alle mennesker anslår at de har sensitiv hodebunn. I tillegg kan hodebunnsproblemer skyldes ulike 

forandringer og ubalanser i kroppen, som for eksempel svingende hormonnivåer, aldring, graviditet, amming og stress.  

Vår hodebunn blir også påvirket av vårt nordiske klima.

 

CUTRIN BIO+ er utviklet for å opprettholde balansen og velvære i hodebunnen, noe som resulterer i en sunn hodebunn, 

samt et sterkere og mer glansfullt hår.

FØRTI ÅR MED ERFARING SOM HODEBUNNSSPESIALIST

CUTRIN BIO+ har bidratt til velvære for både hår og hodebunn i nesten 40 år og er den originale klassiske  

hodebunnsserien på markedet. Det oppdaterte sortimentet inneholder en løsning for alle vanlige hodebunnsproblemer, som 

flass, tørrhet, kløe og hårtap. Produktene kombinerer vår omfattende erfaring og kunnskap om sensitiv hodebunn og fint hår, 

med rene og naturlige nordiske ingredienser og den nyeste teknologien.



N AT U R L I G E  A K T I V E  I N G R E D I E N S E R 
O G  D E N  S I S T E  T E K N O LO G I E N

CUTRIN BIO+ produktene er basert på de beste  
aktive nordiske ingredienser og den siste teknologien.

MOT FLASS 
CUTRIN BIO+ ANTI-DANDRUFF CARE 

Furubark-ekstrakt + Sellerifrø-ekstrakt + Piroctone Olamine = Cutrin Pure Protection™

FOR TØRR OG SENSITIV HODEBUNN   
CUTRIN BIO+ SOOTHING CARE 

Havreolje + ceramider + plantebaserte ingredienser = Cutrin Hydra Shield™

MOT FOR TIDLIG HÅRTAP OG FOR OPTIMAL HÅRVEKST HOS KVINNER 
CUTRIN BIO+ HAIR STRENGTH  

Havreolje + Vitamin F + Anagain® = Cutrin Hair Vitality™  

MOT FOR TIDLIG HÅRTAP FOR MENN 
CUTRIN BIO+ HAIR ENERGY  

Furubark-ekstrakt + Procapil® + Redensyl® = Cutrin Recharge Energy™ 



Havreolje
Finsk naturlig havreolje inneholder ceramider, som er viktige byggeklosser til sunn hodebunn. 

De bidrar til å opprettholde hudens naturlige balanse.

Furubark-ekstrakt
Nordisk furubark-ekstrakt er en virkningsfull antioksidant som gir 

effektiv beskyttelse mot eksterne faktorer.

Sellerifrø-ekstrakt 
Sellerifrø-ekstrakt bidrar til å balansere flassproduksjonen og bidrar til å lindre kløe.

Piroctone Olamine
Piroctone Olamine er en veldig effektiv ingrediens mot flass.

Anagain® 
Anagain® er basert på organiske ertespirer. Det bidrar til å stimulere hårvekst  

i roten og forlenge hårets livssyklus som resulterer i tettere hår.

Procapil®

Procapil® er et middel som forbedrer hårveksten. Det bidrar til å kjempe mot 
hårsekkens aldringsprosess for å forhindre tidlig hårtap.

Redensyl®

Redensyl® er et hårvekstfremmende molekyl. Det bidrar til å stimulere  
den naturlige hårvekstsyklusen og bidrar til å styrke håret.



CUTRIN BIO+ Anti-dandruff Care-serien gir en rensende og pleiende effekt for hodebunn  
som lider av flass, rødhet eller kløe. Cutrin Pure Protection™-teknologi kombinerer  

naturlig nordisk furbark-ekstrakt med Piroctone Olamine og sellerifrø-ekstrakt.

SELLERIFRØ-EKSTRAKT
Sellerifrø-ekstrakt bidrar til å balansere flassproduksjonen  
og bidrar til å lindre kløe.

NATURLIG NORDISK FURUBARK-EKSTRAKT
Furubark-ekstrakt er en virkningsfull antioksidant som gir
effektiv beskyttelse mot eksterne faktorer.

PIROCTONE OLAMINE
Piroctone Olamine er en veldig effektiv ingrediens mot flass.



CUTRIN BIO+ Active Anti-Dandruff Shampoo 250 ml 

En effektiv flass-shampo som fjerner flass og bidrar til å lindre kløe. Shampoen anbefales i bruk  

sammen med BIO+ Active Anti-Dandruff Scalp Treatment. Brukes normalt som en behandling i en 

periode på ca. 3-4 uker, men det kan i spesielle tilfeller være behov for kontinuerlig bruk.

CUTRIN BIO+ Special Anti-Dandruff Shampoo 250 ml 

En shampo til daglig bruk. Fjerner flass og bidrar til å balansere hodebunnen.

CUTRIN BIO+ Active Anti-Dandruff Scalp Treatment 100 ml 

Et effektivt leave-in-serum som fjerner flass og hjelper mot fet hodebunn. Pleier og bidrar til å lindre 

kløe. Anti-Dandruff scalp treatment anbefales i bruk sammen med BIO+ Active Anti-Dandruff  

Shampoo i en periode på ca. 3-4 uker, men det kan i spesielle tilfeller være behov for kontinuerlig bruk.

MOT FLASS 

C U T R I N  B I O +  
A N T I - D A N D R U F F  C A R E



CUTRIN BIO+ Soothing Care-serien gir en rensende, beroligende og beskyttende  
pleie for tørr hodebunn. En unik Cutrin Hydra Shield ™-teknologi er basert på rene nordiske  

ingredienser. Naturlig nordisk havreolje, ceramider og fuktighetsgivende planteekstrakter.

NATURLIG NORDISK HAVREOLJE 
Finsk naturlig havreolje inneholder ceramider,  
som er en del av byggeklossene til sunn hodebunn.  
De hjelper til opprettholde hudens naturlige balanse.

FUKTIGHETSGIVENDE PLANTEEKSTRAKTER 
Eksklusive fuktighetsgivende planteekstrakter gir rikelig og langvarig 

hydrering for både hodebunnen og håret.



CUTRIN BIO+ Hydra Balance Shampoo 250 ml 

Lett rensende og beroligende for tørr hodebunn. 

Gir fuktighet for både hodebunn og hår.

CUTRIN BIO+ Hydra Balance Conditioner 200 ml 

Gir lett pleie og virker beroligende for tørr hodebunn.  

Gir rikelig med fuktighet for både hodebunn og hår.

CUTRIN BIO+ Hydra Balance Scalp Treatment 75 ml 

Beroligende og fuktighetsgivende hodebunnsbehandling for ekstra tørr hodebunn. 

Leave-in produkt som ikke skal skylles ut.

FOR TØRR OG SENSITIV HODEBUNN 

C U T R I N  B I O + 
S O OT H I N G  C A R E



CUTRIN BIO+ Hair Strength-serien gir både en rensende og stimulerende effekt til kvinner  
som lider av hårtap og/eller ønsker optimal hårvekst. Cutrin Hair Vitality™-teknologi kombinerer 

naturlig nordisk havreolje med Vitamin F og Anagain® for hårets velvære.

NATURLIG NORDISK HAVREOLJE 
Finsk naturlig havreolje inneholder ceramider,  
som er en del av byggeklossene til sunn hodebunn.  
De hjelper til opprettholde hudens naturlige balanse.

VITAMIN F (LINOL AND LINOLSYRE)
Essensielle fettsyrer som bidrar til å beskytte hodebunnen.

ANAGAIN®

Anagain® er basert på organiske ertespirer.
Det bidrar til å stimulere hårveksten i roten og forlenge 
hårets livssyklus som resulterer i tettere hår.



CUTRIN BIO+ Strengthening Shampoo for Women 250 ml 

En lett rensende og styrkende shampo som også er egnet for fargebehandlet hår. 

Anbefales i bruk med BIO+ Strengthening Conditioner og BIO+ Strengthening Scalp Serum.

CUTRIN BIO+ Strengthening Conditioner for Women 200 ml 

En styrkende og nærende conditioner som g jør at håret føles mykt og sterkt. Gir bedre  

håndterbarhet, elastisitet og glans. Anbefales i bruk med BIO+ Strengthening Shampoo  

og BIO+ Strengthening Scalp Serum.

CUTRIN BIO+ Strengthening Scalp Serum for Women 100 ml 

Et styrkende og stimulerende hodebunnsserum som bidrar til optimal hårvekst. 

Serum anbefales i bruk sammen med BIO+ Strengthening Shampoo og BIO+ 

Strengthening Conditioner.

 MOT FOR TIDLIG HÅRTAP OG FOR OPTIMAL HÅRVEKST HOS KVINNER 

C U T R I N  B I O +  
H A I R  S T R E N G T H



CUTRIN BIO+ Hair Energy-serien gir rens og stimulerende effekt til menn som lider  
av for tidlig hårtap. Cutrin Recharge Energy™-teknologi kombinerer naturlig nordisk furubark- 

ekstrakt med Procapil® og Redensyl®.

NATURLIG NORDISK FURUBARK-EKSTRAKT
Furubark-ekstrakt er en virkningsfull antioksidant som gir
effektiv beskyttelse mot eksterne faktorer. PROCAPIL®

Procapil® er et middel som forbedrer hårveksten. Det bidrar til å kjempe mot
hårsekkens aldringsprosess for å forhindre tidlig hårtap.

REDENSYL®

Redensyl® er et hårvekstfremmende molekyl. Det bidrar til å 
stimulere den naturlige hårvekstsyklusen og bidrar til å styrke håret.



CUTRIN BIO+ Energy Boost Shampoo for Men 250 ml 

En shampo for menn som lider av for tidlig hårtap. Renser, gir volum og fylde. 

Shampoen anbefales i bruk sammen med BIO+ Energy Boost Scalp Serum.

CUTRIN BIO+ Energy Boost Scalp Serum for Men 100 ml 

Oppfriskende og stimulerende hodebunnsserum for menn som lider av for tidlig hårtap. Gir styrke  

til håret og bidrar til optimal hårvekst. For best resultat, anbefales serumet i bruk sammen med BIO+ 

Energy Boost Shampoo.

MOT FOR TIDLIG HÅRTAP HOS MENN 

C U T R I N  B I O +  
H A I R  E N E R G Y



CUTR IN .NO


