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Balance shampoo är ett icke irriterande schampo mot 
fet hårbotten som berikats med oregano och solrosolja. 
Den innovativa blandningen av växtextrakt löser upp 
överflödigt talg och rengör hår och hårbotten. Överaktiviten 
i talgkörtlarna balanseras och framtida överskottsprodution 
av talg reduceras.

Bruksanvisning: 

Applicera Anti Sebum Balance 
Shampoo i fuktigt hår. Massera 
in i hår och hårbotten. Låt 
verka i 3 minuter för att låta de 
aktiva ingredienserna arbeta. 
Skölj ur med varmt vatten.

Den milda schamponeringen 
ger en ren och hygienisk 
hårbotten och ett vårdat hår 
med volym.

Bruksanvisning: 

Appliceras i rent, fuktigt hår. 
Fördela produkten jämnt över 
hela hårbotten. Massera tills 
produkten har absorberats. 
Låt verka några minuter, skölj 
sedan med varmt vatten. 

Balance Mask är också bra för 
dem med känslig hårbotten, 
den återställer pH värdet 
t ex efter varje färgbehandling.

Balance Mask är vetenskapligt framtagen av naturliga 
ingredienser. Berikad med oljor från tea tree, vit timjan, 
apelsin, rosmarin, menthol och kamfer som tillsammans 
vårdar alla hårtyper på ett unikt sätt. Överflödigt talg från 
hårbotten reduceras effektivt vid appliceringen utan att det 
återbildas mer talg för snabbt igen. Samtidigt lugnar och 
lindrar Balance Mask hårbotten.  

Balance Shampoo 250 ml
Balanserande schampo för hår och hårbotten

Balance Mask 150 ml
Ultrabalanserande mask för hår och hårbotten

Fytoterapi:
Rosmarin. Stimulerar håret. 

Söt Apelsin. Renande effekt på  
hårbotten. 
 

Vit Timjan. Renar och verkar  
porsammandragande.

Aromaterapi:
Patchuli. Naturlig stressreducerande  
arom som har en avslappnande effekt 

Bulgarisk Ros. Ger en känsla av en  
välbefinnande.

1) 2)

Art: 44072103  
Rek utpris:  119: -

Art: 44081102  
Rek utpris:  169: -
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Clarity Shampoo är ett milt men effektivt schampo mot 
mjäll och flagor. Den aktiva substansen med hexademine 
disethbionate har vetenskapligt tagits fram som en av de 
mest effektiva ingredienser som finns mot mjäll i dagsläget. 
Använd den i salongen eller sälj med kunden hem. 

Bruksanvisning: 

Fördela produkten jämnt i 
hårbotten. Massera tills den 
absorberats. Låt verka i 5 
minuter och skölj sedan väl. 
Formulan vårdar, återfuktar 
och balanserar hårbottens 
naturliga skydd.
 
Används vid varje hårtvätt.
Även bra att använda 
på kunder med irriterad 
hårbotten direkt efter t ex en 
färgbehandling för att återfå 
det normala pH värdet. 

Bruksanvisning: 

Appliceras på hårbotten innan 
schamponering. Massera in 
med cirklande rörelser. Det 
hjälper till att effektivt avlägsna 
mjäll.  
 
Låt verka några minuter 
och skölj inte ur, utan tillsätt 
några droppar vatten och 
schamponera sedan med 
Clarity Shampoo.

Clarity Mask innehåller essentiella oljor som tea tree, vit timjan 
och rosmarin. Dessa oljor lindrar en irriterad hårbotten efter 
behandlingen. Klåda och rodnad lindras och den naturliga 
balansen återställs. Maskens effekt märks omedelbart och 
ger kunden en skön känsla, både på salongen och hemma. 

Clarity Shampoo 250 ml
Uppfräshcande schampo mot mjäll

Clarity Mask 150 ml
Balanserande och rengörande mask för hårbotten

Clarity Fluid
Balanserade förbehandling mot mjäll

Clarity Fluid är en unik förbehandling som används vid behov 
för avlägsning av resistent mjäll. Den har en balanserande 
effekt och fungerar som en förbehandling innan användning 
av Clarity Shampoo och mask. Formulan arbetar direkt på 
hår och hårbotten genom att kontrollera spridningen av 
jästsvampar och djuprengöra hårbotten.  

Bruksanvisning: 

Appliceras i fuktigt hår. 
Massera in och skölj ur. 
Repetera behandlingen 
och massera med cirklande 
rörelser i 3 minuter. Skölj väl.  
 
Rekommenderas att användas 
minst 3 ggr per vecka.

Fytoterapi:
Tea Tree olja. Ger en 
balanserad och djupgående 
rengöring. 
 
Vit Timjan. Renar och verkar 
porsammandragande.

Aromaterapi:
Sandelträ. Doften för lugn och 
ro. Stimulerar kreativitet och 
intuition.

Tobacco. Aromen för värme  
och välmående. Ger karisma.

Hexamidine Diisethionate. 
Innovativ och aktiv ingrediens 
som effektivt eliminerar mjäll.

1) 2) 3)

Art: 44081101  
Rek utpris: 149: -

Art: 44072102  
Rek utpris:  119: -

Art: 44081100  
Rek utpris:  169: -
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Rescue Shampoo innehåller aktiva ingredienser som 
vitaplex™ komplex som stärker håret och ger en 
fräsch känsla. Men naturliga komplex från röd och 
brun havstång och havsglykogen som stimulerar 
cellreproduktionen samt stärker och mjukgör. Ger ny 
energi till håret!

Resuce Lotion används för att punktbehandla områden 
som har blivit tunnhåriga eller hårfästen som börjar 
glesas ur. Formulan består b la av Trichogen™ 
komplex som stimulerar nytillväxt och som skyddar 
det befintliga håret. Växtextrakten består av ginseng, 
aminosyror, sojaextrakt och vitaminer som väcker nytt 
liv i hårets tillväxt. Ger optimala förutsättningar för håret 
att växa! 

Rescue Shampoo 250 ml
Ger energi till hår och hårbotten

Rescue Lotion 8 ml 
Revitaliserar och ger energi till hår och hårbotten

Bruksanvisning: 

Applicera en liten mängd Rescue 
Anti-Hairloss schampo i fuktigt hår och 
massera in. Skölj väl och repetera. 
Massera med cirklande rörelser i 3 
minuter. Skölj väl.  
 
Ingredienserna stimulerar 
microcirkulationen i hårbotten och  
ger en känsla av välbefinnande.

Bruksanvisning: 

Applicera Rescue Anti- Hairloss direkt 
på hårbotten (inte i håret) framförallt på 
de områden där håret växer glesare 
och där det finns behov.  
 
Massera in tills produkten absorberats 
helt. Skölj ej ur! Vänta en minut innan 
du stylar håret som vanligt.

Fytoterapi:
Havsalger. Innehåller mineralsalter  
och förstärker effekten av andra  
ämnen. (Vitaplex™.)

Ginseng, Ginko Biloba, Kardborre
Stimulerar kapillärcirkulationen. 

Soya. Innehåller proteiner och  
enzymer som stimulerar återväxt.  
(Trichogen™) 

Kanel. Starka antibakteriella  
egenskaper. (Trichogen™)

Aromaterapi:
Vetiver (Österländsk ört). Doften  
sägs öka koncentrationen och  
mental klarhet.

1) 2)

Art: 44072101  
Rek Utpris:  119: -

Art: 44099899  

Box med 10
ampuller à 8ml.


