
LUMINOUS HAIRSPRAY EXTRA STRONG – 75 ml
Extra strong hårspray som gir langvarig hold til alle 
frisyrer. Tilfører glans og er lett å børste ut.

109,-

HYDRATING SHAMPOO - 70 ml
Fuktighetsgivende shampo for alle hårtyper. Tilfører 
håret arganolje og E-vitaminer for å gjenopprette 
glans, glatthet og håndterbarhet. Bevarer fargen. 
Sulfat-, fosfat- og parabenfri. 95,-

CURL DEFINING CREAM - 75 ml
En krem som gir myke, naturlige og spenstige krøller. 
Gir optimalt hold, volum, kontroll og glans. 
Tilfører fuktighet og beskytter mot 
ytre påvirkninger. 119,-

MOROCCANOIL TREATMENT – 25 ml
Et unikt treatment produkt for pleie, styling og 
finishing for alle hårtyper. Gir en fantastisk glans. 
Gjenoppbygger og gir næring til håret.  
Inneholder UV-beskyttelse. 175,-

HYDRATING CONDITIONER - 70 ml
Fuktighetsgivende conditioner for alle hårtyper. 
Tilfører håret arganolje og E-vitaminer for å gjen-
opprette glans, glatthet og håndterbarhet. Bevarer 
fargen. Sulfat-, fosfat- og parabenfri. 95,-

DRY TEXTURE SPRAY – 60 ml
Perfekt til rufsete frisyrer som gir godt hold og 
volum. Gir en matt overflate-look og blir ikke 
klissete.

119,-

MOROCCANOIL TREATMENT LIGHT – 25 ml
Et unikt lett treatment produkt for pleie, styling 
og finishing for fint, lysfarget og hvitt hår. Gir en 
fantastisk glans. Gjenoppbygger og gir næring 
til håret. Inneholder UV-beskyttelse. 175,-

INTENSE HYDRATING MASK - 75 ml
En intensiv behandling som gir fuktighet til tørt 
og kjemisk skadet hår. Gir glans og gjør håret mykt.
Utmerket for medium til tykt hår.
Virketid 5-7 min. 119,-

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO LIGHT – 65 ml
FOR LYSE HÅRTONER.
Tilsatt fiolett for å  fjerne oransje toner.
Passer til alle hårtyper.
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MOROCCANOIL DRY SHAMPOO DARK – 65 ml
FOR MØRKE HÅRTONER.
Etterlater ikke mattgjørende rester i håret.
Passer til alle hårtyper.

119,-

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO DARK – 65 ml
FOR MØRKE HÅRTONER.
Etterlater ikke mattgjørende rester i håret.
Passer til alle hårtyper.
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