
Awapuhi Shampoo®

Fuktighetsgivende shampoo for normalt 
til tørt hår. Gir glans og volum. Forhindrer 
uttørring av hår og hud.
300 ml.

 230,-

Color Protect® Shampoo
Renser og pleier farget hår skånsomt. 
Tilfører fuktighet, glans og gir volum.
Inneholder UV-filter.
300 ml.

 230,-

Color Protect® Conditioner
Gjør håret mykt og gir en silkeaktig
glans. Styrker og gjenoppbygger håret. 
Inneholder UV-filter.
300 ml.

 240,-

Color Protect® Treatment
Intensivkur som reparerer og beskytter 
håret. Beskytter fargen i solen. Gir fuktighet 
og glans. Inneholder UV-filter. 150 ml.
 

      260,-

Super-Charged Treatment®

Intens fuktighetsgivende hårkur til tørt og 
skadet hår. Gjenoppretter fuktigheten og 
forbedrer elastisiteten i håret. Resultatet er 
et sunt og glansfullt hår. 150 ml

 249,-

Instant Moisture® Shampoo
Gjenoppbygger og gir fuktighet til tørt og 
normalt hår. Gir en utrolig glans og refleks. 
Inneholder UV-filter.
300 ml.

 230,-

Instant Moisture® Conditioner
Gjenoppbygger og gir fuktighet og styrke 
til tørt og normalt hår. Gjør håret smidig og 
reparerer skader på skjellaget. Inneholder 
UV-filter. 200 ml.

 240,-

Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

 295,-

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.
 295,-

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml. 295,-

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

 295,-

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

 295,-

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

 295,-

CURLS Spring Loaded®

Frizz-Fighting Shampoo
Skumshampo som renser krøllene forsiktig 
uten å slite på skjellaget. Gir krøllene en 
krusfri finish.Ultra-fuktighetsgivende.
250 ml.

265,-

CURLS Full Circle
Leave-In Treatment®

En lett og pleiende leave-in behandling 
som ikke tynger håret. Multi-formula som 
fukter, løser floker og temmer frizz. Gjenn-
oppretter fuktighet og beskytter. 
Påføres i fuktig hår. 200 ml. 299,-

CURLS Spring Loaded®

Frizz-Fighting Conditioner
Kremet balsam som løser floker, demper 
krus og definerer krøllene. Gir fuktighet med 
jojobaolje og naturlige fuktighetsbegivende 
ekstrakter. Etterlater håret 
mykt, glatt og krusfritt. 200 ml. 265,-

Shampoo One®

Skånsom shampo for fint, normalt og 
kjemisk behandlet hår. En mild  
fargebevarende formel. Tilfører naturlig 
fuktighet og glans. 300 ml.

 230,-

Shampoo Two®

Dyprensende shampoo for alle hårtyper. 
Fjerner rester av stylingprodukter. Egnet for 
fett hår og fet hodebunn.
300 ml.

 230,-

Shampoo Three®

Dyprensende shampoo for alle hårtyper. 
Fjerner klor, jern, mineral og medikament-
rester i håret.
300 ml.

 230,-

The Conditioner™

Fuktighetsgivende conditioner som ikke 
skal skylles ut. Pleier og beskytter. Gjør håret 
glansfullt.
300 ml.

 240,-

The Detangler®

Flokeløsende conditioner som gjør håret 
smidig og glansfullt. Virker antistatisk.  
Med UV-filter.
300 ml.

 240,-



Color Protect® Conditioner
Gjør håret mykt og gir en silkeaktig
glans. Styrker og gjenoppbygger håret. 
Inneholder UV-filter.
300 ml.

Instant Moisture® Conditioner
Gjenoppbygger og gir fuktighet og styrke 
til tørt og normalt hår. Gjør håret smidig og 
reparerer skader på skjellaget. Inneholder 
UV-filter. 200 ml.

Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

CURLS Spring Loaded®

Frizz-Fighting Conditioner
Kremet balsam som løser floker, demper 
krus og definerer krøllene. Gir fuktighet med 
jojobaolje og naturlige fuktighetsbegivende 
ekstrakter. Etterlater håret 
mykt, glatt og krusfritt. 200 ml.

Awapuhi Shampoo®

Fuktighetsgivende shampoo for normalt 
til tørt hår. Gir glans og volum. Forhindrer 
uttørring av hår og hud.
300 ml.

Color Protect® Shampoo
Renser og pleier farget hår skånsomt. 
Tilfører fuktighet, glans og gir volum.
Inneholder UV-filter.
300 ml.

Instant Moisture® Shampoo
Gjenoppbygger og gir fuktighet til tørt og 
normalt hår. Gir en utrolig glans og refleks. 
Inneholder UV-filter.
300 ml.

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml.

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

CURLS Spring Loaded®

Frizz-Fighting Shampoo
Skumshampo som renser krøllene forsiktig 
uten å slite på skjellaget. Gir krøllene en 
krusfri finish.Ultra-fuktighetsgivende.
250 ml.

Shampoo One®

Skånsom shampo for fint, normalt og 
kjemisk behandlet hår. En mild  
fargebevarende formel. Tilfører naturlig 
fuktighet og glans. 300 ml.

Shampoo Two®

Dyprensende shampoo for alle hårtyper. 
Fjerner rester av stylingprodukter. Egnet for 
fett hår og fet hodebunn.
300 ml.

The Conditioner™

Fuktighetsgivende conditioner som ikke 
skal skylles ut. Pleier og beskytter. Gjør håret 
glansfullt.
300 ml.

Color Protect® Treatment
Intensivkur som reparerer og beskytter 
håret. Beskytter fargen i solen. Gir fuktighet 
og glans. Inneholder UV-filter. 150 ml.
 

Super-Charged Treatment®

Intens fuktighetsgivende hårkur til tørt og 
skadet hår. Gjenoppretter fuktigheten og 
forbedrer elastisiteten i håret. Resultatet er 
et sunt og glansfullt hår. 150 ml

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

CURLS Full Circle
Leave-In Treatment®

En lett og pleiende leave-in behandling 
som ikke tynger håret. Multi-formula som 
fukter, løser floker og temmer frizz. Gjenn-
oppretter fuktighet og beskytter. 
Påføres i fuktig hår. 200 ml.

Shampoo Three®

Dyprensende shampoo for alle hårtyper. 
Fjerner klor, jern, mineral og medikament-
rester i håret.
300 ml.

The Detangler®

Flokeløsende conditioner som gjør håret 
smidig og glansfullt. Virker antistatisk.  
Med UV-filter.
300 ml.



Extra-Body Shampoo
Styrker og reparerer fint og normalt hår.  
Gir ekstra volum. Gjør håret glansfullt.
300 ml.

 230,-

Extra-Body Conditioner
Styrker og pleier fint, normalt hår.  
Forebygger varmeskade ved føning,  
glattejern o.l. Motvirker floker og gir volum 
og glans. 300 ml.

 240,-

Super Skinny® Shampoo
Renser og pleier. Roer brusete hår.  
Glatter og mykgjør. Reduserer tørretiden 
ved bruk av føner.
300 ml.

 230,-

Super Skinny® Conditioner
Roer ned og mykgjør håret.  
Pleier og beskytter mot mekanisk skade.  
Varmebeskyttende.
300 ml.

 240,-

Super Strong® Liquid Treatment™

Leave-in spray som styrker og reparerer.
Forsegler splittede spisser.
Inneholder UV-filter.
250 ml.

 300,-

Baby Don`t Cry® Shampoo
Mild shampoo for normalt, tynt hår.  
Svir ikke i øynene. Ideell for barn.  
Gjør hår og hodebunn smidig.
300 ml.

 230,-

Taming Spray®

Lett balsam, skal ikke skylles ut. Roer ned 
barns “morgenhår”. flokeløsende. Trekker 
fort inn og gir håret glans og volum.
250 ml.

 230,-

Super Strong® Shampoo
Gjør sprøtt eller skadet hår sterkere.  
Renser håret skånsomt. Forebygger  
skade. 
300 ml.

 230,-

Super Strong® Conditioner
Proteiner styrker sprøtt eller skadet hår. 
Beskytter mot skadelige UV-stråler. Gjør 
håret mykt og hindrer at håret mister sin 
naturlige fuktighet. 300 ml.

 240,-

Extra-Body Boost
Løfter håret fra ansats. Gir maksimalt volum 
og fylde. Spray direkte på ansats i fuktig hår 
før det fønes eller styles.
250 ml.

 259,-

Extra-Body Sculpting Foam®

Volumskum med fleksibelt hold for alle
hårtyper. Gir maksimalt volum. Fin å bruke 
ved føntørking. Vannbasert.
200 ml.

 225,-

Extra Body Finishing Spray®

Gir glans og volum. Tørker hurtig.  
Gir varig fuktighetsbeskyttelse og godt hold.
300 ml.

 259,-

Extra Body Thicken Up®

Styling Liquid
Gir håret volum og ekstra glans. Inneholder 
styrkende pleiestoffer. UV-beskyttelse. 
Brukes i tørt eller fuktig hår. 200 ml.

 259,-

Extra-Body Firm Finishing Spray™

Gir et ekstremt hold, som varer hele dagen
med masse glans. Maksimalt volum.
Sprayen er fuktavisende og håret blir ikke 
krusete i fuktige omgivelser. UV-beskyttelse. 

 259,-300 ml.

Extra-Body Sculpting Gel®

Gir maksimal fylde og pleie til alle hårtyper. 
Gir sterkt, bevegelig hold. Lett å børste ut, 
drysser ikke.
200 ml.

 225,-

Awapuhi Moisture Mist®

Fuktighetsgivende leave-in spray for hud og 
hår. Tilfører naturlig fuktighet og glans.  
250 ml.

 230,-

Color Protect® Locking Spray
Solsikke beskytter mot skade fra solen.  
Bevarer hårfargen. Gir fuktighet og glans.
Inneholder UV-filter.
250 ml.

 240,-

Super Skinny® Serum
Glatter og mykgjør uregjerlig hår.  
Pleier, forsegler og beskytter. Reduserer 
tørketiden. Kan brukes på alle typer hår.
150 ml.

 299,-

Super Skinny® Relaxing Balm
Glatter og temmer et uregjerlig hår.  
Pleier håret med hveteproteiner.  
Fuktavisende og varmebeskyttende.  
Reduserer tørketiden. 200 ml.

 310,-

CURLS Twirl Around®

Crunch-Free Curl Definer
Definerer, separerer og temmer uregjerlige 
krøller uten frizz eller sprø hårstrå. Meget lett 
hold. Holder krøllenes form og spenst hele 
dagen. Påføres i fuktig el. tørt hår. 
150 ml. 355,-

CURLS Ultimate Wave®

Beach Texture Cream-Gel
Gir sexy, rufsete strandbølger. Former, 
separerer og tilfører håret mye tekstur. Godt 
hold og varig spenst.Fuktighetsbeskyttende 
for perfekte, frizzfrie frisyrer. 
Påføres i fuktig hår. 150 ml. 259,-



Extra-Body Shampoo
Styrker og reparerer fint og normalt hår.  
Gir ekstra volum. Gjør håret glansfullt.
300 ml.

Super Skinny® Shampoo
Renser og pleier. Roer brusete hår.  
Glatter og mykgjør. Reduserer tørretiden 
ved bruk av føner.
300 ml.

Super Strong® Conditioner
Proteiner styrker sprøtt eller skadet hår. 
Beskytter mot skadelige UV-stråler. Gjør 
håret mykt og hindrer at håret mister sin 
naturlige fuktighet. 300 ml.

Extra-Body Boost
Løfter håret fra ansats. Gir maksimalt volum 
og fylde. Spray direkte på ansats i fuktig hår 
før det fønes eller styles.
250 ml.

Extra Body Finishing Spray®

Gir glans og volum. Tørker hurtig.  
Gir varig fuktighetsbeskyttelse og godt hold.
300 ml.

Extra-Body Sculpting Gel®

Gir maksimal fylde og pleie til alle hårtyper. 
Gir sterkt, bevegelig hold. Lett å børste ut, 
drysser ikke.
200 ml.

Super Skinny® Serum
Glatter og mykgjør uregjerlig hår.  
Pleier, forsegler og beskytter. Reduserer 
tørketiden. Kan brukes på alle typer hår.
150 ml.

Extra-Body Conditioner
Styrker og pleier fint, normalt hår.  
Forebygger varmeskade ved føning,  
glattejern o.l. Motvirker floker og gir volum 
og glans. 300 ml.

Super Skinny® Conditioner
Roer ned og mykgjør håret.  
Pleier og beskytter mot mekanisk skade.  
Varmebeskyttende.
300 ml.

Super Strong® Liquid Treatment™

Leave-in spray som styrker og reparerer.
Forsegler splittede spisser.
Inneholder UV-filter.
250 ml.

Extra-Body Sculpting Foam®

Volumskum med fleksibelt hold for alle
hårtyper. Gir maksimalt volum. Fin å bruke 
ved føntørking. Vannbasert.
200 ml.

Extra Body Thicken Up®

Styling Liquid
Gir håret volum og ekstra glans. Inneholder 
styrkende pleiestoffer. UV-beskyttelse. 
Brukes i tørt eller fuktig hår. 200 ml.

Extra-Body Firm Finishing Spray™

Gir et ekstremt hold, som varer hele dagen
med masse glans. Maksimalt volum.
Sprayen er fuktavisende og håret blir ikke 
krusete i fuktige omgivelser. UV-beskyttelse. 
300 ml.

Super Skinny® Relaxing Balm
Glatter og temmer et uregjerlig hår.  
Pleier håret med hveteproteiner.  
Fuktavisende og varmebeskyttende.  
Reduserer tørketiden. 200 ml.

Baby Don`t Cry® Shampoo
Mild shampoo for normalt, tynt hår.  
Svir ikke i øynene. Ideell for barn.  
Gjør hår og hodebunn smidig.
300 ml.

Taming Spray®

Lett balsam, skal ikke skylles ut. Roer ned 
barns “morgenhår”. flokeløsende. Trekker 
fort inn og gir håret glans og volum.
250 ml.

Super Strong® Shampoo
Gjør sprøtt eller skadet hår sterkere.  
Renser håret skånsomt. Forebygger  
skade. 
300 ml.

Awapuhi Moisture Mist®

Fuktighetsgivende leave-in spray for hud og 
hår. Tilfører naturlig fuktighet og glans.  
250 ml.

Color Protect® Locking Spray
Solsikke beskytter mot skade fra solen.  
Bevarer hårfargen. Gir fuktighet og glans.
Inneholder UV-filter.
250 ml.

CURLS Twirl Around®

Crunch-Free Curl Definer
Definerer, separerer og temmer uregjerlige 
krøller uten frizz eller sprø hårstrå. Meget lett 
hold. Holder krøllenes form og spenst hele 
dagen. Påføres i fuktig el. tørt hår. 
150 ml.

CURLS Ultimate Wave®

Beach Texture Cream-Gel
Gir sexy, rufsete strandbølger. Former, 
separerer og tilfører håret mye tekstur. Godt 
hold og varig spenst.Fuktighetsbeskyttende 
for perfekte, frizzfrie frisyrer. 
Påføres i fuktig hår. 150 ml.



Sculpting Foam™

Gir medium hold for alle hårtyper. Demper 
og beroliger “flyvehår”. Hindrer uttørring.
Vannbasert.
200 ml.

 220,-

Spray Wax™

Waxspray for alle hårlengder og hårtyper. 
Naturlig voks gir håret en myk, fleksibel  
finish. Enkel å påføre.
125 ml.

 259,-

Super Sculpt™

Fleksibel, hurtigtørkende styling glaze.  
Middels hold. Fin å bruke ved føntørking. 
Virker antistatisk.
250 ml.

 220,-

Freeze and Shine Super Spray®

Spray med godt hold for alle hårtyper.  
Gir maksimalt og langvarig hold.  
Inneholder UV-filter.
250 ml.

 259,-

Super Clean Extra®

Aerosolspray med meget godt hold.  
Tørker fort, gir volum og glans.  
Inneholder UV-filter.
300 ml.

 259,-

Fast Form® Cream Gel
Stylingkrem gele for rene detaljer og  
fleksibelt hold som varer lenge. Reduserer 
styling og tørketid. Inneholder pleiende  
ingredienser som lager fantastisk glansfullt hår. 
200 ml. 330,-

Hot Off The Press®

Varmebeskyttende spray. Bygger en vektløs 
barriere mellom skjørt hår og den skadelige 
varmen frakrølltang, rettetang.
Fleksibelt hold. Fuktavisende.
200 ml. 330,-

ESP® - Elastic Shaping Paste
For alle hårtyper. Fleksibelt godt hold.  
Fibre gir mulighet for kreative frisyrer. Fint til 
funky frisyrer. Konsentrert - lite er nok! 
50 g.

 225,-

Round Trip® Liquid Curl Definer
Former og beskytter krøller. Har en unik evne til 
å sa mle krølltegninger i myke lokker. Motvirker 
krusete hår. Skaper holdbare og spenstige 
former. Forkorter tørketiden ved føning.
200 ml. 259,-

XTG® - Extreme Thickening Glue
Konsentrert, hurtigtøkende glue for korte 
frisyrer. Gir ekstremt godt hold. Lite er nok! 
Langvarig hold.
100 ml.

 225,-

Fast Drying Sculpting Spray™

Medium hold spray for alle hårtyper.  
Gir volum, glans og kontroll. 
Inneholder UV-filter for økt beskyttelse.
250 ml.

 220,-

Soft Sculpting Spray Gel®

Fleksibel spraygele for alle hårtyper.  
Gir volum og glans. For en naturlig myk 
finish.
250 ml.

 220,-

Re-Works®

For alle hårtyper og frisyrer. Gir bevegelse 
og tekstur. Gjør håret smidig, lett å style og 
restyle. Påføres på fuktig hår for en myk fin-
ish eller på tørt hår for tekstur og separas-
jon. 150 ml.
 259,-

Hair Sculpting Lotion™

Allsidig styling-lotion for alle hårtyper.  
Gir middels, bevegelig hold. Gir volum og 
glans.
250 ml.

 220,-

Super Clean Sculpting Gel®

Godt hold for alle hårtyper. Kan også 
brukes til wetlook frisyrer. Gir flott glans.
200 ml.

 259,-

Quick Slip™ Styling Cream
Former og separerer. Fleksibelt hold.  
Pleieeffekt som beskytter håret og  
gir sunt utseende. UV beskyttelse.  
Forkorter tørketiden ved føning. 150 ml.

 259,-

Hold me tight™ – Finish Spray
Tørrspray som gir godt, langvarig hold.  
Reduserer statisk elektrisitet og gir flott 
glans. Fuktighetsgbeskyttende.
300 ml.

 300,-

Dry Wash®

Express Dry Waterless Shampoo
Håret føles umiddelbart nyvasket med en ren duft.
Gjenoppliver livløst hår og forlenger levetiden til
frisyren. Ultrafin, fargeløs formula etterlater ingen 
rester. Ideell for alle hårtyper og farger. 
300 ml. 300,-

Stay Strong®

Express Dry Strong Hold Hairspray
Tilbyr den ultimate støtte mens håret fremdeles kan 
bearbeides. Vektløs, ultratørr formel gir maksimal 
kontroll og volum. Fuktighetsbestandige ingredienser 
forhindrer frizz og flygehår.
300 ml. 300,-



Super Sculpt™

Fleksibel, hurtigtørkende styling glaze.  
Middels hold. Fin å bruke ved føntørking. 
Virker antistatisk.
250 ml.

Round Trip® Liquid Curl Definer
Former og beskytter krøller. Har en unik evne til 
å sa mle krølltegninger i myke lokker. Motvirker 
krusete hår. Skaper holdbare og spenstige 
former. Forkorter tørketiden ved føning.
200 ml.

Soft Sculpting Spray Gel®

Fleksibel spraygele for alle hårtyper.  
Gir volum og glans. For en naturlig myk 
finish.
250 ml.

Re-Works®

For alle hårtyper og frisyrer. Gir bevegelse 
og tekstur. Gjør håret smidig, lett å style og 
restyle. Påføres på fuktig hår for en myk fin-
ish eller på tørt hår for tekstur og separas-
jon. 150 ml.

Super Clean Sculpting Gel®

Godt hold for alle hårtyper. Kan også 
brukes til wetlook frisyrer. Gir flott glans.
200 ml.

Spray Wax™

Waxspray for alle hårlengder og hårtyper. 
Naturlig voks gir håret en myk, fleksibel  
finish. Enkel å påføre.
125 ml.

Freeze and Shine Super Spray®

Spray med godt hold for alle hårtyper.  
Gir maksimalt og langvarig hold.  
Inneholder UV-filter.
250 ml.

XTG® - Extreme Thickening Glue
Konsentrert, hurtigtøkende glue for korte 
frisyrer. Gir ekstremt godt hold. Lite er nok! 
Langvarig hold.
100 ml.

Fast Drying Sculpting Spray™

Medium hold spray for alle hårtyper.  
Gir volum, glans og kontroll. 
Inneholder UV-filter for økt beskyttelse.
250 ml.

Hair Sculpting Lotion™

Allsidig styling-lotion for alle hårtyper.  
Gir middels, bevegelig hold. Gir volum og 
glans.
250 ml.

Quick Slip™ Styling Cream
Former og separerer. Fleksibelt hold.  
Pleieeffekt som beskytter håret og  
gir sunt utseende. UV beskyttelse.  
Forkorter tørketiden ved føning. 150 ml.

Sculpting Foam™

Gir medium hold for alle hårtyper. Demper 
og beroliger “flyvehår”. Hindrer uttørring.
Vannbasert.
200 ml.

Super Clean Extra®

Aerosolspray med meget godt hold.  
Tørker fort, gir volum og glans.  
Inneholder UV-filter.
300 ml.

Fast Form® Cream Gel
Stylingkrem gele for rene detaljer og  
fleksibelt hold som varer lenge. Reduserer 
styling og tørketid. Inneholder pleiende  
ingredienser som lager fantastisk glansfullt hår. 
200 ml.

Hot Off The Press®

Varmebeskyttende spray. Bygger en vektløs 
barriere mellom skjørt hår og den skadelige 
varmen frakrølltang, rettetang.
Fleksibelt hold. Fuktavisende.
200 ml.

ESP® - Elastic Shaping Paste
For alle hårtyper. Fleksibelt godt hold.  
Fibre gir mulighet for kreative frisyrer. Fint til 
funky frisyrer. Konsentrert - lite er nok! 
50 g.

Hold me tight™ – Finish Spray
Tørrspray som gir godt, langvarig hold.  
Reduserer statisk elektrisitet og gir flott 
glans. Fuktighetsgbeskyttende.
300 ml.

Dry Wash®

Express Dry Waterless Shampoo
Håret føles umiddelbart nyvasket med en ren duft.
Gjenoppliver livløst hår og forlenger levetiden til
frisyren. Ultrafin, fargeløs formula etterlater ingen 
rester. Ideell for alle hårtyper og farger. 
300 ml.

Stay Strong®

Express Dry Strong Hold Hairspray
Tilbyr den ultimate støtte mens håret fremdeles kan 
bearbeides. Vektløs, ultratørr formel gir maksimal 
kontroll og volum. Fuktighetsbestandige ingredienser 
forhindrer frizz og flygehår.
300 ml.



Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

 295,-

Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

 295,-

Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

 295,-

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.
 295,-

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.
 295,-

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.
 295,-

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

 295,-

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

 295,-

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

 295,-

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

 295,-

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

 295,-

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

 295,-

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

 295,-

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

 295,-

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

 295,-

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml. 295,-

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml. 295,-

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml. 295,-



Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

Platinum Blonde Conditioner™
Kalde fiolette pigmenter som fjerner  
uønsket gulskjær i lyst og grått hår.  
Tilfører fuktighet og glans til håret.
200 ml.

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

Forever Blonde® Conditioner 
Intensivt fuktighetsgivende conditioner for
daglig bruk. Reparerer, styrker, pleier og 
mykgjør håret. Gir glans og frisker opp lyse 
striper og blondt hår. 200ml.

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.

Platinum Blonde Toning Spray™
Inneholder skimmer og kalde fiolette 
pigmenter som fjerner uønsket gulskjær i lyst 
og grått hår. Tilfører fuktighet og glans  
til håret. Må ristes.
150 ml.

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

Forever Blonde® Dramatic Repair®

En ekstra gjenoppbyggende leave-in kur.
Tynger ikke håret. Mykgjør, styrker og pleier 
skadet og slitt hår. Forsegler hårstrået.
150ml.

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

Platinum Blonde Shampoo™

Kalde fiolette pigmenter som hjelper
å fjerne uønsket gulskjær i lyst og grått hår. 
Tilfører fuktighet og glans til håret.
300 ml.

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml.

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml.

Forever Blonde® Shampoo 
Sulfatfri shampo som vasker skånsomt og  
holder blondt hår lyst, mykt, skinnende og sunt. 
Pleier skadet hår og forsegler hårstråene. 
Tilfører fuktighet og gjør håret elastisk. 
250ml.



Awapuhi Wild Ginger®

Moisturizing Lather Shampoo®

Skånsom, rik og kremet formula. Gjør håret 
mykt, blankt og medgjørlig. Gjenoppbygger, 
reparerer og beskytter skadet hår. 100 ml.

 159,-

Awapuhi Wild Ginger®

Keratin Cream Rinse®

Mykgjør, reduserer statisk elektrisitet og 
gir glans. Gjenoppbygger, reparerer og 
beskytter skadet hår. Flokeløsende. 100 ml.

 159,-

Awapuhi Wild Ginger®

Keratin Intensive Treatment®

Gjennoppretter fuktighet og mykhet i  
skjellaget. Opprettholder hårets vitalitet og 
sunnhet. Gjenoppbygger, reparerer. 100 ml.

 295,-

Awapuhi Shampoo®

Fuktighetsgivende shampoo for normalt 
til tørt hår. Gir glans og volum. Forhindrer 
uttørring av hår og hud.
100 ml.

 95,-

Color Protect® Shampoo
Renser og pleier farget hår skånsomt. 
Tilfører fuktighet, glans og gir volum.
Inneholder UV-filter.
100 ml.

 95,-

Color Protect® Conditioner
Gjør håret mykt og gir en silkeaktig
glans. Styrker og gjenoppbygger håret. 
Inneholder UV-filter.
100 ml.

 99,-

Shampoo One®

Skånsom shampo for fint, normalt og 
kjemisk behandlet hår. En mild  
fargebevarende formel. Tilfører naturlig 
fuktighet og glans. 100 ml.

 95,-

Shampoo Three®

Dyprensende shampoo for alle hårtyper. 
Fjerner klor, jern, mineral og medikament-
rester i håret.
100 ml.

 95,-

The Detangler®

Flokeløsende conditioner som gjør håret 
smidig og glansfullt. Virker antistatisk.  
Med UV-filter.
100 ml.

 99,-

Extra-Body Shampoo
Styrker og reparerer fint og normalt hår.  
Gir ekstra volum. Gjør håret glansfullt.
100 ml.

 95,-

Extra-Body Shampoo
Styrker og reparerer fint og normalt hår.  
Gir ekstra volum. Gjør håret glansfullt.
100 ml.

 95,-

Extra-Body Conditioner
Styrker og pleier fint, normalt hår.  
Forebygger varmeskade ved føning,  
glattejern o.l. Motvirker floker og gir volum 
og glans. 100 ml.

 99,-

Extra-Body Conditioner
Styrker og pleier fint, normalt hår.  
Forebygger varmeskade ved føning,  
glattejern o.l. Motvirker floker og gir volum 
og glans. 100 ml.

 99,-

Freeze and Shine Super Spray®

Spray med godt hold for alle hårtyper.  
Gir maksimalt og langvarig hold.  
Inneholder UV-filter.
100 ml.

 125,-
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Sculpting Foam™

Gir medium hold for alle hårtyper. Demper 
og beroliger “flyvehår”. Hindrer uttørring.
Vannbasert.
59 ml.

 125,-

Extra-Body Firm Finishing Spray™

Gir et ekstremt hold, som varer hele dagen
med masse glans. Maksimalt volum.
Sprayen er fuktavisende og håret blir ikke 
krusete i fuktige omgivelser. UV-beskyttelse. 

 125,-125 ml.

Extra-Body Firm Finishing Spray™

Gir et ekstremt hold, som varer hele dagen
med masse glans. Maksimalt volum.
Sprayen er fuktavisende og håret blir ikke 
krusete i fuktige omgivelser. UV-beskyttelse. 

 125,-125 ml.



Awapuhi Wild Ginger®

Keratin Cream Rinse®

Mykgjør, reduserer statisk elektrisitet og 
gir glans. Gjenoppbygger, reparerer og 
beskytter skadet hår. Flokeløsende. 100 ml.

Color Protect® Shampoo
Renser og pleier farget hår skånsomt. 
Tilfører fuktighet, glans og gir volum.
Inneholder UV-filter.
100 ml.

Shampoo One®

Skånsom shampo for fint, normalt og 
kjemisk behandlet hår. En mild  
fargebevarende formel. Tilfører naturlig 
fuktighet og glans. 100 ml.

Extra-Body Conditioner
Styrker og pleier fint, normalt hår.  
Forebygger varmeskade ved føning,  
glattejern o.l. Motvirker floker og gir volum 
og glans. 100 ml.

Extra-Body Conditioner
Styrker og pleier fint, normalt hår.  
Forebygger varmeskade ved føning,  
glattejern o.l. Motvirker floker og gir volum 
og glans. 100 ml.
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Sculpting Foam™

Gir medium hold for alle hårtyper. Demper 
og beroliger “flyvehår”. Hindrer uttørring.
Vannbasert.
59 ml.

Awapuhi Wild Ginger®

Moisturizing Lather Shampoo®

Skånsom, rik og kremet formula. Gjør håret 
mykt, blankt og medgjørlig. Gjenoppbygger, 
reparerer og beskytter skadet hår. 100 ml.

Awapuhi Shampoo®

Fuktighetsgivende shampoo for normalt 
til tørt hår. Gir glans og volum. Forhindrer 
uttørring av hår og hud.
100 ml.

The Detangler®

Flokeløsende conditioner som gjør håret 
smidig og glansfullt. Virker antistatisk.  
Med UV-filter.
100 ml.

Extra-Body Shampoo
Styrker og reparerer fint og normalt hår.  
Gir ekstra volum. Gjør håret glansfullt.
100 ml.

Extra-Body Shampoo
Styrker og reparerer fint og normalt hår.  
Gir ekstra volum. Gjør håret glansfullt.
100 ml.

Extra-Body Firm Finishing Spray™

Gir et ekstremt hold, som varer hele dagen
med masse glans. Maksimalt volum.
Sprayen er fuktavisende og håret blir ikke 
krusete i fuktige omgivelser. UV-beskyttelse. 
125 ml.

Awapuhi Wild Ginger®

Keratin Intensive Treatment®

Gjennoppretter fuktighet og mykhet i  
skjellaget. Opprettholder hårets vitalitet og 
sunnhet. Gjenoppbygger, reparerer. 100 ml.

Color Protect® Conditioner
Gjør håret mykt og gir en silkeaktig
glans. Styrker og gjenoppbygger håret. 
Inneholder UV-filter.
100 ml.

Shampoo Three®

Dyprensende shampoo for alle hårtyper. 
Fjerner klor, jern, mineral og medikament-
rester i håret.
100 ml.

Freeze and Shine Super Spray®

Spray med godt hold for alle hårtyper.  
Gir maksimalt og langvarig hold.  
Inneholder UV-filter.
100 ml.

Extra-Body Firm Finishing Spray™

Gir et ekstremt hold, som varer hele dagen
med masse glans. Maksimalt volum.
Sprayen er fuktavisende og håret blir ikke 
krusete i fuktige omgivelser. UV-beskyttelse. 
125 ml.



Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

 235,-

Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

 235,-

Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

 235,-

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

 245,-

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

 245,-

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

 245,-

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

 275,-

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

 275,-

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

 275,-

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

 349,-

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

 349,-

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

 349,-

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

 349,-

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

 349,-

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

 349,-

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.

 349,-

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.

 349,-

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.

 349,-



Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.


