
HYDRATING CONDITIONER - 250 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. 249,-

WEIGHTLESS HYDRATING MASK - 250 ml
En intensiv behandling som gir fuktighet til tørt 
og kjemisk skadet hår. Gir glans og gjør håret mykt. 
Utmerket for tynt og fint hår. 
Virketid: 5-7 min. 395,-

MOISTURE REPAIR CONDITIONER - 250 ml
Conditioner for farget og strukturskadet hår. Tilfører 
håret arganolje, keratin, fettsyrer og proteiner. 
Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

249,-

VOLUME CONDITIONER - 250 ml
Conditioner for tynt og fint hår. Tilfører håret 
arganolje, keratin og næringsstoffer. Gir fylde, 
pleie og glans. Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

249,-

HYDRATING SHAMPOO - 250 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. 249,-

INTENSE HYDRATING MASK - 250 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. 395,-

MOISTURE REPAIR SHAMPOO - 250 ml
Shampo for farget og strukturskadet hår. Tilfører håret 
arganolje, keratin, fettsyrer, proteiner og nærings-stof-
fer. Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

249,-

VOLUME SHAMPOO - 250 ml
Shampo for tynt og fint hår. Tilfører håret arganolje, 
keratin og næringsstoffer. Gir fylde og glans. 
Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

249,-

LUMINOUS HAIR SPRAY MEDIUM - 330 ml
En aerosolspray som gir et godt fleksibelt hold. 
Tilfører glans.

235,-

RESTORATIVE MASK - 250 ml
Gjenoppbyggende hårmaske for kjemisk behandlet 
og skadet hår. Tilfører næring med en unik 
vegetabilsk proteinrik formel. Virketid 5-10 min 
og skyll ut. Avslutt med conditioner. 395,-

GLIMMER SHINE SPRAY - 100 ml
En glansspray for alle hårtyper. Beskytter mot UV-
stråler og frie radikaler. Forhindrer statisk elektrisitet. 
Spray fra 25 cm avstand og la produktet 
trekke inn i håret. 239,-

VOLUMIZING MOUSSE - 250 ml
Mousse som bygger opp volum og gir maksimalt løft 
med medium hold. Innholder arganolje og gir glans.

249,-

LUMINOUS HAIRSPRAY STRONG - 330 ml
Hårspray til alle hårtyper med strong hold.
Inneholder arganolje og gir et glansfullt resultat.

235,-

HYDRATING STYLING CREAM - 300 ml
Inneholder Arganolje som tilfører fuktighet og pleie 
til håret. Gir en fantastisk glans og lett støtte til
alle hårtyper. Roer ned krusete hår.

335,-

INTENSE CURL CREAM - 300 ml
En leave-in conditioner med antioksidanter 
og intensive fuktighetsgivende egenskaper. 
Fremhever krøllene og gir glans.

335,-

MOROCCANOIL TREATMENT - 100 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. 399,-

MOROCCANOIL TREATMENT LIGHT - 100 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. 399,-

CURL DEFINING CREAM - 250 ml
En krem som gir myke, naturlige og spenstige krøller. 
Gir optimalt hold, volum, kontroll og glans. 
Tilfører fuktighet og beskytter mot 
ytre påvirkninger. 335,-

CURL CONTROL MOUSSE - 150 ml 
Formskum for krøllet og kruset hår. Gir et naturlig 
hold som varer. Beskytter mot ytre påvirkninger.

239,-

LUMINOUS HAIRSPRAY EXTRA STRONG – 330 ml
Extra strong hårspray som gir langvarig hold til alle 
frisyrer. Tilfører glans og er lett å børste ut.

235,-

TEXTURE CLAY – 75 ml
En Texture Clay som gir røff tekstur med naturlig 
utseende. Gir også en matt finish og godt hold.

249,-



HYDRATING CONDITIONER - 250 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.

RESTORATIVE MASK - 250 ml
Gjenoppbyggende hårmaske for kjemisk behandlet 
og skadet hår. Tilfører næring med en unik 
vegetabilsk proteinrik formel. Virketid 5-10 min 
og skyll ut. Avslutt med conditioner.

VOLUMIZING MOUSSE - 250 ml
Mousse som bygger opp volum og gir maksimalt løft 
med medium hold. Innholder arganolje og gir glans.

HYDRATING STYLING CREAM - 300 ml
Inneholder Arganolje som tilfører fuktighet og pleie 
til håret. Gir en fantastisk glans og lett støtte til
alle hårtyper. Roer ned krusete hår.

INTENSE HYDRATING MASK - 250 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. 

MOISTURE REPAIR SHAMPOO - 250 ml
Shampo for farget og strukturskadet hår. Tilfører håret 
arganolje, keratin, fettsyrer, proteiner og nærings-stof-
fer. Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

VOLUME SHAMPOO - 250 ml
Shampo for tynt og fint hår. Tilfører håret arganolje, 
keratin og næringsstoffer. Gir fylde og glans. 
Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

LUMINOUS HAIR SPRAY MEDIUM - 330 ml
En aerosolspray som gir et godt fleksibelt hold. 
Tilfører glans.

GLIMMER SHINE SPRAY - 100 ml
En glansspray for alle hårtyper. Beskytter mot UV-
stråler og frie radikaler. Forhindrer statisk elektrisitet. 
Spray fra 25 cm avstand og la produktet 
trekke inn i håret. 

INTENSE CURL CREAM - 300 ml
En leave-in conditioner med antioksidanter 
og intensive fuktighetsgivende egenskaper. 
Fremhever krøllene og gir glans.

MOROCCANOIL TREATMENT LIGHT - 100 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.

WEIGHTLESS HYDRATING MASK - 250 ml
En intensiv behandling som gir fuktighet til tørt 
og kjemisk skadet hår. Gir glans og gjør håret mykt. 
Utmerket for tynt og fint hår. 
Virketid: 5-7 min.

MOISTURE REPAIR CONDITIONER - 250 ml
Conditioner for farget og strukturskadet hår. Tilfører 
håret arganolje, keratin, fettsyrer og proteiner. 
Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

VOLUME CONDITIONER - 250 ml
Conditioner for tynt og fint hår. Tilfører håret 
arganolje, keratin og næringsstoffer. Gir fylde, 
pleie og glans. Sulfat-, fosfat- og parabenfri.

HYDRATING SHAMPOO - 250 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.

LUMINOUS HAIRSPRAY STRONG - 330 ml
Hårspray til alle hårtyper med strong hold.
Inneholder arganolje og gir et glansfullt resultat.

MOROCCANOIL TREATMENT - 100 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. 

CURL DEFINING CREAM - 250 ml
En krem som gir myke, naturlige og spenstige krøller. 
Gir optimalt hold, volum, kontroll og glans. 
Tilfører fuktighet og beskytter mot 
ytre påvirkninger.

CURL CONTROL MOUSSE - 150 ml 
Formskum for krøllet og kruset hår. Gir et naturlig 
hold som varer. Beskytter mot ytre påvirkninger.

LUMINOUS HAIRSPRAY EXTRA STRONG – 330 ml
Extra strong hårspray som gir langvarig hold til alle 
frisyrer. Tilfører glans og er lett å børste ut.

TEXTURE CLAY – 75 ml
En Texture Clay som gir røff tekstur med naturlig 
utseende. Gir også en matt finish og godt hold.



SMOOTHING LOTION – 300 ml ROOT BOOST – 250 ml MOROCCANOIL OILY SCALP TREATMENT - 45 ml
En fønkrem for enkel styling av håret. Inneholder 
argan-olje, argansmør, vitamin E og essensielle fettsyrer. 
Gjør håret silkemykt, glatt og hånterbart. Medium hold 
som gir definisjon, temmer krus og motstår 
fuktighet. 

Root Boost gir håret rotløft, volum og
et fleksibelt hold med en naturlig finish.

Behandling for fet hodebunn.

325,-

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO LIGHT – 205 ml
FOR LYSE HÅRTONER.
Tilsatt fiolett for å  fjerne oransje toner.
Passer til alle hårtyper.

249,-

249,-

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO DARK – 205 ml
FOR MØRKE HÅRTONER.
Etterlater ikke mattgjørende rester i håret.
Passer til alle hårtyper.

249,-

295,-

SMOOTHING CONDITIONER - 250 ml
En lett conditioner for alle hårtyper, inneholder «amino 
renew» med gjenoppbyggende aminosyrer som styrker 
hårets keratinstruktur. Innholder arganolje og argansmør 
som gir glatt og håndterbart hår som varer  
i 72 timer. 269,-

SMOOTHING SHAMPOO - 250 ml
Mild shampo for alle hårtyper, inneholder «amino renew»  
som gjenoppbygger aminosyrer og styrker hårets keratin- 
struktur. Benytt alltid smoothing conditioner eller mask  
etter shamponeringen som gir et sunt resultat. 269,-

MOROCCANOIL DRY SCALP TREATMENT - 45 ml
Behandling for tørr hodebunn.

295,-

MOLDING CREAM - 100 ml
Molding cream med fiber til alle hårtyper. Lett å 
fordele i håret, gir medium hold og en matt finish.

249,-

THICKENING LOTION – 100 ml
Gir fantastisk fylde og er perfekt til tynt og fint hår.
Passer til alle hårtyper.

279,-

DRY TEXTURE SPRAY 205 – ml
Perfekt til rufsete frisyrer som gir godt hold og 
volum. Gir en matt overflate-look og blir ikke 
klissete.

259,-

BLOW DRY CONCENTRATE – 50 ml
Fjerner floker og gjør håret mer håndterlig.
Gir maksimal glans og forbedrer teksturen
og kvaliteten på håret. Reduserer fønetiden.

269,-

HAND CREAM – 75 ml
Håndkrem med argan- og avocado-olje som lett 
trekker inn i huden. Gir næring og fuktighet til tørre 
hender.

275,-

PERFECT DEFENSE - 225 ml
Varmebeskyttende spray uten hold, til alle hårtyper.
Beskytter håret mot varmen fra glattejern og føner.

365,-

MOROCCANOIL CERAMIC 
HÅRBØRSTER - Alle varianter

225,-

MENDING INFUSION – 75 ml
Reparerer og gjenoppbygger slitte lengder og 
tupper med en vitaminbasert og quinoa-proteinrik 
formel. Gir næring, fuktighet og et silkeaktig  
resultat. Hindrer brusete hår. 399,-

PROTECT & PREVENT SPRAY - 160 ml
Lett leave-in balsam som beskytter mot ytre miljø-
faktorer, slik som UV-stråler og forurensing, samt 
forhindrer falming. For fargebehandlet hår. 

299,-

COLOR DEPOSITING MASK – 200 ML
Hårkurer som kombinerer både farge og pleie. 

325,-

COLOR DEPOSITING MASK – 200 ML
Hårkurer som kombinerer både farge og pleie. 

325,-

COLOR DEPOSITING MASK – 200 ML
Hårkurer som kombinerer både farge og pleie. 

325,-



ROOT BOOST – 250 ml
Root Boost gir håret rotløft, volum og
et fleksibelt hold med en naturlig finish.

SMOOTHING CONDITIONER - 250 ml
En lett conditioner for alle hårtyper, inneholder «amino 
renew» med gjenoppbyggende aminosyrer som styrker 
hårets keratinstruktur. Innholder arganolje og argansmør 
som gir glatt og håndterbart hår som varer  
i 72 timer.

MOLDING CREAM - 100 ml
Molding cream med fiber til alle hårtyper. Lett å 
fordele i håret, gir medium hold og en matt finish.

THICKENING LOTION – 100 ml
Gir fantastisk fylde og er perfekt til tynt og fint hår.
Passer til alle hårtyper.

DRY TEXTURE SPRAY 205 – ml
Perfekt til rufsete frisyrer som gir godt hold og 
volum. Gir en matt overflate-look og blir ikke 
klissete.

PERFECT DEFENSE - 225 ml
Varmebeskyttende spray uten hold, til alle hårtyper.
Beskytter håret mot varmen fra glattejern og føner.

MOROCCANOIL OILY SCALP TREATMENT - 45 ml
Behandling for fet hodebunn.

MOROCCANOIL DRY SCALP TREATMENT - 45 ml
Behandling for tørr hodebunn.

MOROCCANOIL CERAMIC 
HÅRBØRSTER - Alle varianter

MENDING INFUSION – 75 ml
Reparerer og gjenoppbygger slitte lengder og 
tupper med en vitaminbasert og quinoa-proteinrik 
formel. Gir næring, fuktighet og et silkeaktig  
resultat. Hindrer brusete hår.

PROTECT & PREVENT SPRAY - 160 ml
Lett leave-in balsam som beskytter mot ytre miljø-
faktorer, slik som UV-stråler og forurensing, samt 
forhindrer falming. For fargebehandlet hår. 

COLOR DEPOSITING MASK – 200 ML
Hårkurer som kombinerer både farge og pleie. 

COLOR DEPOSITING MASK – 200 ML
Hårkurer som kombinerer både farge og pleie. 

SMOOTHING LOTION – 300 ml
En fønkrem for enkel styling av håret. Inneholder 
argan-olje, argansmør, vitamin E og essensielle fettsyrer. 
Gjør håret silkemykt, glatt og hånterbart. Medium hold 
som gir definisjon, temmer krus og motstår 
fuktighet. 

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO LIGHT – 205 ml
FOR LYSE HÅRTONER.
Tilsatt fiolett for å  fjerne oransje toner.
Passer til alle hårtyper.

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO DARK – 205 ml
FOR MØRKE HÅRTONER.
Etterlater ikke mattgjørende rester i håret.
Passer til alle hårtyper.

SMOOTHING SHAMPOO - 250 ml
Mild shampo for alle hårtyper, inneholder «amino renew»  
som gjenoppbygger aminosyrer og styrker hårets keratin- 
struktur. Benytt alltid smoothing conditioner eller mask  
etter shamponeringen som gir et sunt resultat.

BLOW DRY CONCENTRATE – 50 ml
Fjerner floker og gjør håret mer håndterlig.
Gir maksimal glans og forbedrer teksturen
og kvaliteten på håret. Reduserer fønetiden.

HAND CREAM – 75 ml
Håndkrem med argan- og avocado-olje som lett 
trekker inn i huden. Gir næring og fuktighet til tørre 
hender.

COLOR DEPOSITING MASK – 200 ML
Hårkurer som kombinerer både farge og pleie. 



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.

119,-

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.

119,-

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.

119,-



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

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.

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.

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. 

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.

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

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.

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.

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO LIGHT – 65 ml
FOR LYSE HÅRTONER.
Tilsatt fiolett for å  fjerne oransje toner.
Passer til alle hårtyper.

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

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.

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.

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. 

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.

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

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.

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.

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO LIGHT – 65 ml
FOR LYSE HÅRTONER.
Tilsatt fiolett for å  fjerne oransje toner.
Passer til alle hårtyper.

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

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


