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

250 ml 325,-

Everyday Conditioner
Naturlige ingredienser
Rik balsam som etterlater håret 
skinnende, mykt og håndterbart. 

250 ml      325,-

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

250 ml      325,-

Anti-Frizz Conditioner
Naturlige ingredienser
Rik formel som temmer krusete hår. 
Håret vil føles silkeaktig og mer  håndterbart.

250 ml 325,-

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

150 ml      325,-

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

150 ml 325,-

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

150 ml 325,-

Everyday Shampoo
Naturlige ingredienser
Kan brukes daglig for et sunnere 
og mykere hår.

250 ml      325,-

Hydrate Shampoo
Naturlige ingredienser
Gir fuktighet og virker beroligende på hode-
bunnen. Håret blir sunnere og mer håndterbart.

250 ml      325,-

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

250 ml 325,-

Repair Shampoo
Naturlige ingredienser
Reparerer og beskytter slitte hårstrå,
for et mykere, sterkere hår.

250 ml 325,-
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Everyday Shampoo
Naturlige ingredienser
Kan brukes daglig for et sunnere 
og mykere hår.

250 ml      

Hydrate Shampoo
Naturlige ingredienser
Gir fuktighet og virker beroligende på hode-
bunnen. Håret blir sunnere og mer håndterbart.

250 ml     

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

250 ml 

Repair Shampoo
Naturlige ingredienser
Reparerer og beskytter slitte hårstrå,
for et mykere, sterkere hår.

250 ml 

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

250 ml 

Everyday Conditioner
Naturlige ingredienser
Rik balsam som etterlater håret 
skinnende, mykt og håndterbart. 

250 ml      

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

250 ml      

Anti-Frizz Conditioner
Naturlige ingredienser
Rik formel som temmer krusete hår. 
Håret vil føles silkeaktig og mer  håndterbart.

250 ml 

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

150 ml      

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

150 ml 

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

150 ml 


