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ColourSystems

Minimalt med kemikalier och maximalt 

med certifierade ekologiska ingredienser.

Ditt gladaste, vackraste 
färgade hår - någonsin!



Tilllverkad i 

New Forest
Hampshire

Tillverkad i Storbritannien
Organic Colour Systems tillverkar alla 
våra härliga, naturligt doftande produkter i 
hjärtat av New Forest, Hampshire



Det naturliga alternativet… 
med unika resultat
Organic Colour Systems är den första kompletta serien av 

permanenta hårfärger som tillverkats med ett maximalt innehåll 

av certifierade ekologiska ingredienser och med minsta möjliga 

mängd kemikalier… 

Allt för att färga och vårda ditt hår så naturligt som möjligt. 

Vi har skapat unikt effektiva färg, vård och styling produkter 

som tillsammans arbetar i ett perfekt system för att skapa ett 

naturligt friskare hår med en hårfärg som varar längre.



Våra 5 viktigaste löften

1. Vi använder maximal mängd certifierade ekologiska 

ingredienser och minsta möjliga mängd kemikalier.

För att uppnå en fantastisk hårfärg behöver du inte massor 

av starka kemikalier som skadar håret. Hår svarar bäst på 

naturliga ingredienser. Våra högkvalitativa produkter innehåller 

en maximal mängd certifierade ekologiska ingredienser och ett 

absolut minimum av kemikalier för att få ett naturligt friskare hår 

med en hårfärg som varar längre.

2. Vi väljer ut våra ingredienser etiskt och använder 

dom försiktigt.

Vi utser och bearbetar våra ingredienser mycket noga för att 

skydda miljön, bevara det naturliga beståndet och göra så liten 

påverkan som möjligt. Vi arbetar med etiska leverantörer som 

minimerar sin miljöpåverkan och betalar rättvisa löner i säkra 

arbetsförhållanden.

3. Vi har aldrig testat våra produkter på djur.

Våra produkter är säkra och skonsamma även för känslig hud. 

Dock har vi aldrig och kommer aldrig att testa dem på djur. 

Alla våra produkter är ackrediterade av Choose Cruelty Free - 

en icke-vinstdrivande organisation som främjar en livsstil utan 

plågsamma djurförsök.

4. Vi tror på återvinning och på att värna om miljön.

Vi har alltid letat efter ett sätt att minska våra koldioxidutsläpp och 

vår påverkan på miljön. Vi använder energieffektiva, koldioxidsnåla 

metoder och återvinner så mycket som möjligt.

Alla våra förpackningar är återvinningsbara.

5. Vi har aldrig använt ammoniak.

Vi gillar inte ammoniak. Vi gillar inte lukten eller vad den gör 

med håret - och vi använder den aldrig. Vi tror på att använda 

naturliga ingredienser som luktar fantastiskt och skapar bättre 

förutsättningar för hälsosamma och högpresterande salonger.  

Vi är snälla mot håret och snälla mot vår miljö. 

Vi är snälla mot håret och snälla mot vår miljö



Vårt koncept

Vi har speciellt utvecklat varje produkt i varje produktserie för 

att de tillsammans ska arbeta för ett naturligt friskare hår och 

hållbarare hårfärg.

Det fungerar för det är skonsamt och icke skadande

Vårt koncept är utformat för att skonsamt vårda ett färgat hår 

vid varje steg från schamponering till styling. Många andra 

hårvårdsprodukter använder kemikalier som drar ur hårfärg och 

skadar håret när de stylar, permanentar och rakpermanentar. 

Vi har en annan strategi. Varje produkt i Organic Colour Systems 

serier innehåller till största delen vårdande ekologiskt certifierade 

ingredienser och minimalt med kemikalier. 

Och eftersom alla våra produkter är milda och skonsamma för 

håret, så ser håret friskare ut med en hårfärg som håller. Plus, 

alla våra produkter kan utan problem användas tillsammans...

Våra färg och hårvårdsprodukter arbetar tillsammans för att 

uppnå enastående resultat.

Våra unika naturliga schampon och treatments mjukar upp håret 

innan färgning och öppnar försiktigt upp hårets ytskikt (cuticulan) 

så att färgen absorberas lätt.

Efter färgning så stänger våra vårdande conditioners cuticulan helt, 

och återställer håret till dess naturliga pH-värde. Det betyder färgen 

blir hållbar och håret blir mjukt och glansigt. Alla våra produkter i 

vårdserien innehåller också ett naturligt UV-filter som skyddar håret 

och bevarar hårfärgen.

Organic Colour Systems är ett koncept med kompletta 
hårvårdsprodukter. Våra serier ger enastående resultat till färgat hår



Colour
En bättre färg - naturligtvis
I del flesta hårfärgningsprodukter används starka kemikalier som 

ammoniak vilket kan skada håret under färgningsprocessen och 

som tar bort hårets naturliga skönhet och glans.

Organic Colour Systems är annorlunda. Vi är snälla mot håret och det 

syns. Genom att använda färre kemikalier och ingen ammoniak så 

bibehåller Organic Colour Systems hårets grundläggande protein och 

fuktbalans. Håret tar inte skada under färgbehandlingen. 

Det är lätt att skapa eldigt röda, intensivt koppriga, mustigt gyllene, 

vackert kastanjebruna, isande blonda och otroligt naturliga nyanser. 

Vår unika hårfärg och hårvård återställer även skadat hår och ger det 

volym, mjukhet och glans.



Hårvård
För en underhålla en glansig och hållbar hårfärg bygger vår vårdserie 

upp och stärker hårets naturliga hälsa. Våra unika, milda och naturliga 

ingredienser är kraftfulla nog att reparera ett skadat hår på kort tid.

Gör ett elasticitetstest!
Hur friskt är ditt hår?

Hur ditt hår mår påverkar hur det reagerar på hårfärg. Gör ett elasticitestest för 

att hitta de bästa Organic Colour Systems produkterna för just ditt hår.

Vårt unika utbud av schampon, conditioners och treatments är utformade för 

att i kombination med vår hårfärg göra att håret ser naturligt friskt och glansigt 

ut efter färgbehandlingen. Fråga din frisör om ett elasticitetstest redan i dag...



StatusQuo® för dagligt bruk
Status Quo använder ekologisk certifierad kamomill, 

vallört och vitamin B5 för att behålla hårets naturliga 

balans, mjukhet och glans.

• Vårdar och stärker ett normalt hår

• Skonsamt nog att användas dagligen

• Bevarar hårfärgen

Status Quo Shampoo
Bibehåller ett friskt hår och bevarar hårfärgen.

Status Quo Conditioner
Bibehåller hårets naturliga fukt och proteinbalans.

Protect Leave-In Conditioner
Skyddar ett friskt hår från uttorkning och skadliga 

effekter av miljöpåverkan. Perfekt innan sol och bad. 

Bra för platser som har en hög luftfuktighet eller höga 

halter av luftföroreningar. Hjälper till att skydda mot 

skadliga UV-strålar.



AquaBoost™ för extra fukt
Aqua Boost använder ekologisk certifierad aloe vera, 

naturligt svarthavreextrakt, vitamin B5 och lecitin för att 

ge näring till ett torrt eller skadat hår. Håret blir naturligt 

återfuktat med en ny mjukhet och glans.

• Återuppbygger torrt eller skadat hår

• Bevarar hårfärgen

• Gör håret mjukt och smidigt

Aqua Boost Shampoo
Rik på naturliga fuktgivande och mjukgörande 

ingredienser för att försiktigt rengöra och återuppbygga 

ett torrt eller skadat hår.

Aqua Boost Conditioner
Vårdar och mjukgör ett torrt eller skadat hår.

Aqua Boost Treatment
Fullproppad med naturliga extrakt som återfuktar  

ett torrt eller skadat hår.

Aqua Boost Leave-In Conditioner
Med naturligt veteprotein som bibehåller en naturlig fuktbalans.



PowerBuild
®

 för volym och extra styrka
Power Build innehåller ekologisk certifierat 

solrosextrakt, naturliga extrakt av citron, äpple 

och grönt te tillsammans med veteprotein och 

vitamin B5 för att ge håret en ny styrka och volym.

•  Utformad för att ge ny styrka och volym 

till fintrådiga och känsliga hår

• Ger glans och smidighet

• Bevarar hårfärgen

Power Build Shampoo
Ger styrka och volym till fint, känsligt eller skadat hår.

Power Build Conditioner
Stärker, slätar ut och ger volym till fint, känsligt 

eller skadat hår.

Power Build Treatment
Återuppbygger och vårdar fint, känsligt, färgat eller blekt hår.

Power Build Revamp
Kraftfull proteinkur som återuppbygger håret.



SoothePlus för känslig hårbotten
Soothe Plus är fylld med naturliga och certifierade 

ekologiska ingredienser för att lugna och lindra 

även en mycket känslig eller irriterad hårbotten. 

•  Utformad för att att lindra en känslig eller  

irriterad hårbotten

• pH-balanserad  

• Parfymfri

Soothe Plus Shampoo
Rengör skonsamt en känslig, irriterad hårbotten 

och hår. Perfekt även som duschkräm på känslig 

hud och kan minska rodnad och ömhet. 

Soothe Plus Treatment
Ger en kylande och lugnande effekt när den sprayas 

på irriterad och inflammerad hårbotten eller hud.

Soothe Plus Conditioner
Vårdar och återställer en mycket känslig hårbotten 

och hår till dess naturliga pH-balans.



Styling
De flesta stylingprodukter innehåller plast som kapslar in håret 

och gör det torrt och skadat med en krispig känsla - det gör inte 

vi! Organic Colour Systems är annorlunda. Vi behandlar håret 

snällare och det syns.

Med unika resultat
Vår stylingserie är rik på naturliga vårdande ingredienser som ger extra 

styrka, stadga och glans.

Plus att det skyddar håret vid styling så det spelar ingen roll hur ofta man 

stylar håret - det kommer ändå inte att skadas. Med Organic Colour 

Systems stylingprodukter kommer håret att se och röra sig naturligt 

samtidigt som det ger en långvarig stadga

Naturligt utseende, långvarig stadga
De flesta stylingprodukter behöver flera appliceringar under dagen för 

att håret ska se fräscht och stylat ut en hel dag. Med våra unika - naturligt 

baserade produkter - så räcker en applicering för att hålla kvar stylingen 

hela dagen. 

Det är snabbt och enkelt att uppnå en flexibel stadga med fantastiska 

lockbevarande, anti-frizz egenskaper, glänsande lyster och en mjuk, 

naturlig look.



Styling
Vi erbjuder ett brett sortiment av stylingprodukter som hjälper dig att skapa vilken frisyr du vill ...

Argan Oil Gloss innehåller en unik 

kombination av arganolja, grönt te och 

ringblomsolja för att vårda och skapa en 

naturlig glans och lyster.

Define är stylingprodukt med medium 

stadga som tar fram detaljer och ger 

definition till korta frisyrer.

Finale hårspray innehåller en blandning av 

naturliga proteiner och vårdämnen för att 

hålla din frisyr i ett fast men flexibelt grepp 

med en vacker glans.

Glaze är en föngelé med mjuk stadga, 

perfekt för att hålla ihop lockar.

Root-Lift är en stylingspray med medium 

styrka som ger volym utan att tynga ner. 

Skapar dynamiska lockar utan frizzighet.

Sculpt ger håret en skulpterad funky look 

med medium stadga.

Shape gelé ger håret en wet look med 

en mjuk stadga.

Shine innehåller olja från ringblomma och 

grönt te som skapar en lättviktig glansspray 

och ger håret skydd, anti-frizz och en 

enastående glans.

Spritz är hårsprayen som ger en mjuk 

och naturlig stadga utan en stel och 

plastig känsla.

Texture är en matt stylingprodukt med 

medium stadga som ger en fantastisk 

textur till håret. 

Thermal 2 Twenty är en innovativ spray 

som ger ett extremt värmeskydd på upp till 

220 ºC. Skyddar mot de skadliga effekterna 

av föning, plattänger och locktänger.

Volume mousse ger volym, stadga, 

anti-frizz och en skimrande glans med 

medium stadga.



Skapa ett nytt 
utseende - naturligtvis

Naturligt friska lockar

Vår revolutionerande permanent skapar lockar med 

en unikt naturlig känsla och glans. Organic Curl 

Systems fungerar utmärkt för alla permanent och 

rakpermanenttekniker inklusive volymbehandlingar 

och traditionella permanenter. 

Den passar alla hårtyper, även skadat och känsligt 

hår, eftersom den vårdar och återfuktar på ett 

naturligt sätt under behandlingen.

Naturligtvis bättre ingredienser

Organic Curl Systems använder mildare 

ingredienser än traditionella permanenter så 

håret inte skadas under behandlingen. Självklart 

100% fri från ammoniak och tioglykolat. Fråga din 

frisör för mer information.



Friskare och rakare

Vår keratinbehandling tämjer frissigt 

och ostyrigt hår utan att använda starka 

kemikalier. Eftersom vi använder växtkeratin 

och cystein istället för andra vanliga kemikalier 

som används i traditionella produkter, 

kommer håret att bli rakare, smidigare, 

snyggare och friskare än någonsin.

Naturligt bättre ingredienser

Det finns ingen ammoniak, ingen 

formaldehyd, inga parabener och inga 

tioglykolater i våra produkter. Istället använder 

vi växtkeratin för att reparera och stärka 

håret, cysteamine (från aminosyran cystein) 

för att göra det rakare och kamomill och 

ringblomma för att återfukta håret.

Keratinbehandling



®

ColourSystems

Skapad med TLC (Tender Loving Colour)

Denna broschyr har tryckts med vegetabiliska tryckfärger som är snällare mot miljön.

100% Recycled Paper


