
Good
for hair.

Good
for the
planet.





Inspirert av å 
gjøre “det rette”

Hentet fra naturen

Avansert & innovativ

Siden 1980-tallet har Paul Mitchell® villet gjøre det rette: ha en omsorgsfull bedrifts-
kultur som gir tilbake, utvikle produkter av profesjonell kvalitet som gjør det de lover 
og gi flotte hårdager fra start til slutt.

Paul Mitchell® Clean Beauty er en del av vårt engasjement for en bærekraftig 
fremtid. Clean Beauty kombinerer rene, naturlige formler, organiske planter og 
nyskapende bioplast. Bra for håret - bra for jordkloden.

Paul Mitchell® Clean Beauty-formlene er håndlaget og inneholder naturlige 
ingredienser - uten at det går på bekostning av profesjonell ytelse. Våre 
botaniske ingredienser er hentet fra en biodynamisk gård i Italia.

Disse profesjonelle produktene kombinerer planter og vitenskapelig utviklede 
ingredienser, som for eksempel hyaluronsyre, peptider og antioksidanter - og gir 
fantastiske resultater.

FSC®-SERTIFISERT 
og trykket på 100% resirkulert,
svanemerket papir. 

MILJØMERKET

Svanemerket trykksak
LaserTrykk.no



The Good Stuff.

Våre produkter er fulle av 
“good-for-you” ingredienser som 
er skånsomme for hår, 
hodebunn og miljøet.

Våre “cruelty-free”, veganske 
formler har rene ingredienser for 
dine behov - og ingen du ikke vil 
ha i produktene dine.

Vårt engasjement til frisørfaget 
inspirerte oss til å utvikle Clean 
Beauty profesjonelle kvalitets-
shampoer, conditioners og treat-
ments - av naturlige ingredienser 
og med overlegne egenskaper.



Vårt Rene Løfte

*Laget uten SLS, SLES, ALS





Bærekraftige
ingredienser.

ITALY

Paul Mitchell® er forpliktet til å skape bedre hårpleie - på en mer 
bærekraftig måte. Vi dyrker våre organiske planter på en biodynamisk 
gård i Italia, og produserer produktene våre med gode vibber og ren 
energi. Dette er det ultimate “fra gård til flaske”-opplegget.

Produsert med 
100% ren energi.

En nøye utvalgt samlig av
plantebaserte ingredienser
som er gunstige for hårets pleie.



Biobasert
emballasje.
Paul Mitchell Clean Beauty bruker en innovativ biobasert emballasje som 
stammer 90% fra brasiliansk sukkerrør og er 100% resirkulerbar. Dyrking av 
sukkerrør til bruk i bioplast gir ikke utslipp av karbondioksid: en klimagass 
som er skadelig for planeten og en ledende årsak til global oppvarming. 

I motsetning til tradisjonell petroleumsbasert plast, eliminerer bioplast 
mer karbon enn det slipper ut, noe som gjør det til en karbon-negativ 
emballasjeløsning.

Sugarcane
captures CO2.

Production of Green
Polyethylene (PE)
and Green Ethylene.

Production of
ethanol and
renewable energy.

Transformation of the Green PE
into Clean Beauty packaging.

Paul Mitchell® Clean Beauty
packaging helps reduce
greenhouse gases and is
100% recyclable.
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GREEN PE

Clean Beauty Packaging Life Cycle



GREEN PE

For every metric ton of Paul Mitchell®
Clean Beauty packaging that is produced,
the equivalent of 3 metric tons of CO₂ are
being kept from entering the atmosphere.  

CO23mt of
captured
CO₂1mt of

Paul Mitchell®
Clean Beauty
packaging

3mt of
captured
CO₂ 7,444 miles driven

by an average
passenger vehicle.

laget av
bærekraftig
brasiliansk
sukkerrør

90%

Ansvarlig dyrket & 
høstet i kontrollerte 

områder.

BRAZIL

Sugarcane

Amazon



Good hair 
days.
Paul Mitchell®
Clean Beauty 
er løsnings-
orientert
hårpleie, 
utviklet for 
fire ulike
hårtyper.



Med Arganolje & Aloe Vera
Passer for alle hårtyper

Everyday

Arganolje:
Virker pleiende & mykner 
håret. Inneholder anti-
oksidanter, fettsyrer og 
E-vitamin. Øker hårets 
elastisitet og tilfører 
vakker glans.

Aloe Vera:
Beroliger hodebunnen 
og pleier håret. Etterlater 
håret glatt og skinnende.

Everyday Shampoo
83% naturlige ingredienser
Kan brukes daglig for et sunnere og mykere hår.

Everyday Conditioner
94% naturlige ingredienser
Rik balsam som etterlater håret 
skinnende, mykt og håndterbart. 

Everyday Leave-In Treatment 
94% naturlige ingredienser
Lett formel som gir næring og fuktighet
for et mykere, skinnende hår.





Med Oliven & Havre
For tørt hår

Hydrate

Hydrate Shampoo
78% naturlige ingredienser
Gir fuktighet og virker beroligende på 
hodebunnen. Håret blir mykere, sunnere og 
mer håndterbart.

Hydrate Conditioner
92% naturlige ingredienser
Fukter, gir næring og pleier tørt hår. 
Håret vil få en nydelig glans og kjennes 
mykere ut.

Oliven:
Hjelper med å opprett-
holde et sunt hår og 
beskytter mot skader. 
Gir næring og pleie. 
Forbedrer hårets ut-
seende og tekstur.

Havre-peptid: 
Tilfører fuktighet og 
virker beskyttende 
ved å skape et lett 
skjold rundt hårstråene. 
Pleier håret og etterlater 
det mykt & skinnende.





Med Mandelolje & Hyaluronsyre
For frizzy, krusete hår

Smooth

Anti-Frizz Shampoo
79% naturlige ingredienser
Glatter ut hårets overflate og roer ned frizz 
for et mykt, mer håndterbart hår.

Anti-Frizz Conditioner
89% naturlige ingredienser
Rik formel som temmer krusete hår. 
Håret vil føles silkemykt og mer 
håndterbart.

Anti-Frizz Leave-In Treatment
83% naturlige ingredienser
Aktiv formel som kontrollerer krus og 
beskytter mot luftfuktighet, for mykere 
hår som er lettere å style.

Mandelolje: 
Gir næring og styrker håret 
med omega-6 fettsyrer, 
fosfolipider og E-vitamin. 
Tilfører silkeaktig og rik 
glans.

Hyaluronsyre: 
Gir intens hydrering 
og forhindrer at hårstrå 
brekker.





Med Amaranth Ekstrakt & Erteprotein
For skadet, sprøtt hår

Repair

Repair Shampoo
79% naturlige ingredienser      
Reparerer og beskytter slitt hår.         
Håret blir mykere og sterkere.

Repair Conditioner
91% naturlige ingredienser 
Gjenoppbyggende formel som beskytter 
håret mot skade. Håret blir sunnere og 
sterkere for hver bruk.

Repair Leave-In Treatment 
83% naturlige ingredienser Reparerer 
skadet hår til en sunn og skinnende 
tilstand. Håret etterlates mykt og lett å 
gre.

Amaranth Ekstrakt: 
Tilfører aminosyrer 
som styrker håret og 
reparerer skader.

Pea Protein: 
Forhindrer brukne hårstrå. 
Balanserer fuktighets-
nivået for å opprettholde 
hårets elastisitet.



Green Roots.
Green Future.

I førti år har vi levd etter en regel om å gjøre det som er best mulig for 
mennesker, dyr og planeten. John Paul Mitchell Systems® er forpliktet til å 
gjøre verden renere og grønnere. Clean Beauty er en del av vårt løfte om å 
gjøre virksomheten vår mer bærekraftig.

Redusere plast
Fra resirkulert plast til innovativ 
bioplast -  vi vil redusere bruken av 
petroliumplast. 

Redusere karbonavtrykk
Enten vi planter en million trær 
eller produserer med ren energi, 
vil vi prøve å slippe ut så lite karbon 
som mulig.

Bærekraftige & etiske innkjøp
Når det gjelder ingrediensene i våre 
produkter, vil vi sørge for å gi deg 
formler av høy kvalitet med den 
lavest mulige miljøpåvirkningen.

Minimere avfall
Vi bruker mindre emballasje for 
at salonger skal redusere avfallet 
sitt. Vårt mål er å gjøre hver dag til 
“Earth Day”. 

MILJØMERKET

Svanemerket trykksak
LaserTrykk.no



Green Roots.
Green Future.



paulmitchell.com/cleanbeauty
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