
Produktbroschyr



Hempz Couture är lyxiga och professionella produkter skapade för 
dagens trender.

Alla Hempz Couture´s produkter innehåller 100% Ekologisk 
Hampafröolja, en av naturens rikaste källor av Essentiella Fettsyror 
(EFAs), näringsämnen och vitaminer som främjar keratinbildning och 
förbättrar styrkan, kvaliteten och hälsan på håret. Produkterna är även 
färgbevarande, anti-fade, sulfatfria, glutenfria och 100% vegan.

Vad är Hampafrö?
Hampafrö är rik på Vitamin E, C, B1, B2, B3 och B6. Hampafrö består 
av 25% protein, 30% kolhydrater, 15% näringsämnen, 15% viktiga 
mineraler och 15% fibrer. Hampa är en av naturens rikaste källor av 
Essentiella Fettsyror (EFAs), med det perfekta förhållandet 3:1 av 
Omega 3 och Omega 6, och innehåller 9 viktiga Aminosyror. 

Hampa har använts i flera tusen år med många olika användnings-
områden såsom papper, rep, mediciner och skeppssegel. Det är en 
nyckelingrediens i hår- och hudvårdsprodukter. Hampa används även 
i textilier, mat, kläder och biodiesel. Hampa är en av världens mest 
förnyelsebara grödor och gör den perfekt för dagens trend mot en 
hälsosammare och grönare livsstil. Industriell Hampa har inget olagligt 
användningsområde och är odlat för kommersiellt bruk över nästan 
hela världen. Innehåller inget THC.

Hempz Couture Collections består av serierna Color Protect, 
Moisturizing, Volumizing, Finishing och Haute Mess.

Vad är Hempz Couture?





Color Protect

Color Protect Shampoo 
Anti-Fade Color Care
Sulfatfri, Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Shampoo
Egenskaper:
• Sulfatfritt, färgbevarande, milt rengörande.
• Maximerar färgens hållbarhet.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar håret mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfritt, Glutenfritt, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För färgat hår.

Bruksanvisning: Applicera i vått hår och massera upp ett 
rikligt lödder. Skölj väl och repetera vid behov. Avsluta med 
Color Protect Conditioner.

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.  
Hempz ColorLock Complex: Hjälper håret att bibehålla hårfärgen och maximerar 
färgens hållbarhet.
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets  glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt för  
att göra det  lättare att kamma.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Sweet Vanilla Fig
Mängd: 300 ml/ 750 ml



Color Protect

Color Protect Conditioner 
Anti-Fade Color Care
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Conditioner
Egenskaper:
• Fuktighetsbalanserande conditioner.
• Maximerar färgens hållbarhet.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar håret mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För färgat hår.

Bruksanvisning: Fördela Color Protect Conditioner jämnt i 
nytvättat hår. Låt verka i 3-5 minuter. Skölj och handdukstorka. 
Avsluta med Color Protect Leave–In Detangler innan styling.

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.  
Hempz ColorLock Complex: Hjälper håret att bibehålla hårfärgen och maximerar 
färgens hållbarhet.
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår.  
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pomegranate Extract (Punica Granatum Extract): Mjukgör och vårdar håret.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Shea Butter (Butyrospermum Parkii Butter): Återfuktar och mjukgör.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan. 

Fragrance: Sweet Vanilla Fig
Mängd: 250 ml/ 750 ml



Color Protect

Color Protect Leave-In Detangler 
Anti-Fade Color Care
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Leave-In Detangler
Egenskaper:
• Lättviktigt spraybalsam, kontrollerar frizzighet och underlättar     
  utredning.
• Skyddar håret mot värmestyling och UV exponering.
• Maximerar färgens hållbarhet.
• Ger glans och förbättrar hårets styrka och kvalitet. 
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Spraya jämnt fördelat i fuktigt hår. 
Kamma igenom. Avsluta med Hempz Couture Finishing produkter. 

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.
Hempz ColorLock Complex: Hjälper håret att bibehålla hårfärgen och maximerar 
färgens hållbarhet.
Hydrolyzed Soy Protein: Förbättrar hårets fyllighet och textur för följsamhet och glans. 
Keratin Amino Acids: Byggstenar i proteiner som tränger in i cuticulan (fjällskiktet) för 
att förbättra hårets styrka.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin A (Retinyl Palmitate): Antioxidant som mjukgör och förbättrar känslan på torrt 
och skadat hår. 
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Sweet Vanilla Fig
Mängd: 250 ml



Color Protect

Color Protect Shine Spray 
Anti-Fade Color Care
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Shine Spray
Egenskaper:
• Lättviktig glansspray.
• Kontrollerar frizzighet och ger omedelbar glans.
• Maximerar färgens hållbarhet.
• Skyddar håret mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Kan användas både innan, som en styling, 
och efter, som en finish. Håll Shine Spray 20-25 cm från en torr 
färdigstylad frisyr och spraya lätt för maximal glans. För en 
naturligare glans, spraya lätt sektion för sektion innan du använder 
värmeverktyg. Avsluta stylingen med Hempz Couture Finishing produkter.

Nyckelingredienser: 
Hempz ColorLock Complex: Hjälper håret att bibehålla hårfärgen och maximerar 
färgens hållbarhet.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Silicones: Formar en skyddande hinna runt cuticulan (fjällskiktet) för mer formbarhet 
och glans.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan. 

Fragrance: Sweet Vanilla Fig
Mängd: 150 ml



Volumizing

Volumizing Shampoo 
Thicken and Nourish
Sulfatfri, Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Shampoo
Egenskaper: 
• Sulfatfritt, färgbevarande och milt rengörande.
• Ger volym, fyllighet och vårdar håret.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV-exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För hår som behöver volym.

Bruksanvisning: Applicera i vått hår och massera upp ett 
rikligt lödder. Skölj väl och repetera vid behov. Avsluta med 
Volumizing Conditioner. 

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.
Hempz Volumizing Complex: Ger maximal volym, fyllighet och glans till håret.
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Warm Vanilla Pear 
Mängd: 300 ml/ 750 ml



Volumizing

Volumizing Conditioner 
Thicken and Nourish
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Conditioner
Egenskaper:
• Volymgivande och lättviktig conditioner.
• Ger maximal fyllighet och glans. 
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV-exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade.
• För hår som behöver volym. 

Bruksanvisning: Fördela Volumizing Conditioner jämnt i 
nytvättat hår. Låt verka i 3-5 minuter. Skölj väl och handdukstorka. 
Styla med Volumizing Créme eller Volumizing Root Lifter.

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.
Hempz Volumizing Complex: Ger maximal volym, fyllighet och glans till håret.  
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka 
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt för 
att göra det lättare att kamma.
Shea Butter (Butyrospermum Parkii Butter): Återfuktar och mjukgör.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Warm Vanilla Pear
Mängd: 250 ml/ 750 ml



Volumizing

Volumizing Créme 
Thicken and Nourish
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Volumizing Créme
Egenskaper: 
• Volymgivande och vårdande stylingcréme.
• Ger extra fyllighet och stadga.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV-exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Appliceras i nytvättat och handdukstorkat 
hår. Ta en liten mängd i handflatan, massera in i händerna och 
fördela jämnt i håret. Föna och använd rundborste för maximal volym 
eller styla med fingrarna. För ett extra lyft vid hårbotten kombinera med Root Lifter. 

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Hempz Volumizing Complex: Ger maximal volym, fyllighet och glans till håret.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.

Fragrance: Warm Vanilla Pear
Mängd: 150 ml
 



Volumizing

Volumizing Root Lifter
Thicken and Nourish
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Root Lifter
Egenskaper:
• Volymgivande och lättviktig Root Lifter.
• Ger extra fyllighet och maximal volym vid hårbotten. 
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering. 
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade.
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl. Appliceras i nytvättat, 
handdukstorkat hår. Håll munstycket mot hårbotten och 
applicera skummet jämnt. Föna eller fingerstyla. För mer 
volym i längderna kombinera med Volumizing Créme.

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Hempz Volumizing Complex: Ger maximal volym, fyllighet och glans till håret.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.

Fragrance: Warm Vanilla Pear
Mängd: 213 g



Moisturizing

Moisturizing Shampoo 
Hydrate and Nourish
Sulfatfri, Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Shampoo
Egenskaper: 
• Sulfatfritt, färgbevarande, milt rengörande.
• Mjukgör, vårdar och återfuktar.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar håret mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfritt, Glutenfritt, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För hår som behöver fukt.

Bruksanvisning: Appliceras i vått hår och massera upp ett 
rikligt lödder. Skölj väl och repetera vid behov. Avsluta med 
Moisturizing Conditioner.

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.  
Hempz Hydraplenish Complex: Mjukgör, vårdar och återfuktar.
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår. 
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen. 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Soft Vanilla Amber
Mängd: 300 ml/ 750 ml



Moisturizing

Moisturizing Conditioner 
Hydrate and Nourish
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Conditioner
Egenskaper:
• Färgbevarande lättviktig conditioner.
• Mjukgör vårdar och återfuktar.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För hår som behöver fukt.

Bruksanvisning: Fördela Moisturizing Conditioner jämnt i 
nytvättat hår. Låt verka i 3-5 minuter. Skölj och handdukstorka. 

Nyckelingredienser: 
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och 
bibehåller fukten i håret. Underlättar utredning och ger glans.  
Hempz Hydraplenish Complex: Mjukgör, vårdar och återfuktar.
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår. 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka
Pomegranate Extract (Punica Granatum Extract): Hjälper till att mjukgöra och vårda 
håret.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Shea Butter (Butyrospermum Parkii Butter): Återfuktar och mjukgör.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Soft Vanilla Amber
Mängd: 250 ml/ 750 ml



Moisturizing

Intense Moisture Mask 
Hydrate and Nourish
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Moisture Treatment Mask
Egenskaper:
• Färgbevarande, intensivt återfuktande hårkur.
• Revitaliserar, återuppbygger och vårdar. 
• Mjukgör och hjälper till att reparera kluvna hårtoppar.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För hår som behöver fukt.
Bruksanvisning: Efter schamponering, avlägsna överflödigt vatten ur håret.  
Fördela Intense Moisture Mask jämnt i håret. Låt verka i 3-5 minuter. Skölj och 
handdukstorka. Styla med Hempz Couture Finishing produkter. Torrt, stressat och 
kemiskt behandlat hår kan använda hårkuren 2 ggr per vecka.

Nyckelegenskaper: 
Avocado Oil (Persea Gratissima): Återfuktar, vårdar och mjukgör.
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.  
Hempz Hydraplenish Complex: Mjukgör, vårdar och återfuktar.
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för att 
förbättra styrka och kvalitet på skadat hår.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Shea Butter (Butyrospermum Parkii Butter): Återfuktar och mjukgör.
Silicones: Formar en skyddande hinna runt cuticulan (fjällskiktet) för mer formbarhet och 
glans.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Sweet Almond Oil (Prunus Amygdalus Dulcis): Vårdar, mjukgör och stärker.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Soft Vanilla Amber
Mängd: 227 g



Finishing

Finishing Styling Mousse 
Medium Hold Styling
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Mousse
Egenskaper: 
• Fuktighetsgivande mousse med medium styrka.
• Formbar styling, kan både ta fram lockar och göra håret rakt.
• Ger glans, stadga och hjälper till att kontrollera frizzighet.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl. Appliceras i fuktigt hår. 
Använd en kam eller fingrarna för att fördela produkten jämnt i 
håret. Låt lufttorka eller använd en diffuser för att få fram lockar. 
Föna för ökad stadga. Fixera frisyren med Hempz Couture 
Finishing produkter. 

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.

Fragrance: Warm Vanilla Blackberry Plum
Mängd: 220 ml
 



Finishing

Finishing Flexible Hold 
Shaping Spray
Workable, Medium Hold Styling
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Shaping Spray
Egenskaper:
• Medium styrka och formbar kontroll.
• Står emot luftfuktighet, ger stadga, 
  glans och kontrollerar frizzighet.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl. Håll Shaping Spray 20-25 cm 
från ett torrt hår och spraya för att skapa och fixera frisyren. 
Appliceras vid hårbotten för extra volym. Vid behov applicera igen för extra stadga.

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Warm Vanilla Blackberry Plum
Mängd: 300 ml



Finishing

Finishing Firm Hold 
Finishing Spray 
Firm Hold Styling
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Finishing Spray
Egenskaper:
• Fast styrka, maximal kontroll.
• Snabbtorkande, hållbar fixering. 
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl. Håll Finishing 
Spray 20-25 cm från ett torrt hår och spraya lätt för 
att fixera frisyren. Upprepa vid behov för extra fixering.

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt att 
göra det lättare att kamma.
Silicones: Formar en skyddande hinna runt cuticulan (fjällskiktet) för mer formbarhet och 
glans.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till håret 
samt skyddar det mot miljöpåverkan.

Fragrance: Warm Vanilla Blackberry Plum
Mängd: 300 ml



Finishing

Finishing Styling Gel 
Medium Hold Styling
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Styling Gel
Egenskaper: 
• Medium styrka och formbar kontroll.
• Flexibel styling.
• Ger textur, stadga och fixering.
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering. 
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Ta en liten mängd i handflatan och massera in 
i händerna. Fördela jämnt i fuktigt hår. Föna håret torrt eller låt lufttorka. Fixera frisyren 
vid behov med Finish Flexible Hold Shaping Spray eller Firm Hold Finishing Spray.

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och styrka 
genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret bryts av samt för 
att göra det lättare att kamma.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.

Fragrance: Warm Vanilla Blackberry Plum
Mängd: 177 ml



Finishing

Texturizing Styling Glue
Firm Hold
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Styling Glue
Egenskaper:
• Fast men formbar styling glue med fibrer.
• Ger maximal textur, separation och kontroll. 
• Förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.
• Skyddar mot värmestyling och UV exponering. 
• Parabenfri, Glutenfri och 100% Vegan.
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Appliceras i rent handdukstorkat eller torrt hår. 
Ta en liten mängd i handflatan och massera in i händerna. Fördela 
jämnt i håret. Styla med fingrar eller fön. Fixera frisyren vid behov med 
Finish Flexible Hold Shaping Spray eller Firm Hold Finishing Spray.

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.

Fragrance: Coconut Vanilla
Mängd: 85 g



Haute Mess

Dry Shampoo 
Revive Your Style
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Dry Shampoo
Egenskaper:
• Absorberar omedelbart fett från hårbotten.
• Återskapar volym och textur i håret.
• Ger håret en mjuk, matt finish utan att lämna någon     
  beläggning.
• Gör att håret känns och doftar rent och fräscht.
• Parabenfri, Glutenfri och 100% Vegan. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl. Spraya på torrt hår. 
Låt verka 1-2 minuter. Borsta ur överflödig produkt. 
Avsluta med Haute Mess Dry Conditioner och styla. 
Undvik att få sprayen i ögonen.

Nyckelingredienser: 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Pro Dry Formula: Hjälper till att absorbera fett för att ge håret en renare och  
fräschare look.

Fragrance: Fresh Vanilla Mango
Mängd: 198 g



Haute Mess

Dry Conditioner  
Revive Your Style
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produkttyp: Dry Conditioner
Egenskaper:
• Återfuktar håret och ger glans.
• Återställer omedelbart mjukhet. 
• Vårdar och tar bort känslan av torrt och skadat hår.
• Ger en fräsch doft och känsla till håret.
• Parabenfri, Glutenfri och 100% Vegan. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Efter användning av Haute Mess Dry Shampoo. 
Skaka flaskan väl. Spraya i håret och styla. Undvika att få sprayen 
i ögonen

Nyckelingredienser: 
Camomile Extract: Vårdar och ger glans till håret.
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i håret. 
Underlättar utredning och ger glans.  
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Silicones: Formar en skyddande hinna runt cuticulan (fjällskiktet) för mer formbarhet 
och glans.
Vitamin A (Retinyl Palmitate): Antioxidant som mjukgör och förbättrar känslan på torrt 
och skadat hår.

Fragrance: Fresh Vanilla Mango
Mängd: 255 g



Hempz Oil

Hempz Oil Treatment 
For All Hair Types
Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan

Produktyp: Oil treatment
Egenskaper:
• Absorberas snabbt i håret.
• Ger ingen fet känsla.
• Mjukgör och förseglar kluvna hårtoppar.
• Ger glans och kontrollerar frizzighet.
• Skyddar håret mot värmestyling och UV exponering.
• Parabenfri, Glutenfri, 100% Vegan och Anti-fade. 
• För alla hårtyper.

Bruksanvisning: Ta en liten mängd i handflatan och 
applicera i fuktigt hår, styla. Avsluta med Hempz Couture 
Finishing produkter.

Nyckelingredienser: 
Hydrolyzed Soy Protein: Förbättrar styrkan och strukturen på håret för mer glans och 
formbarhet.
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): En av naturens rikaste källor av 
essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. 
Innehåller 9 viktiga aminosyror som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära 
protein som främjar hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka.
Silicones: Formar en skyddande hinna runt cuticulan (fjällskiktet) för mer formbarhet 
och glans.
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Mjukgörande, fuktighetsgivande och 
vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Thermal Heat Protectants: Skyddar håret från försvagande och skadande effekter 
orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och färgbehandlad hårfärg från att 
mattas ur.
UV Protectants: Skyddar håret från skador av solen orsakat av UVA och UVB strålning 
och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.

Fragrance: Green Tea and Bamboo
Mängd: 100 ml



FAQ

Är alla Hempz Couture produkter färgbevarande?
Ja. Alla Hempz Couture produkter har en färgbevarande formula. Schampona drar 
inte ur hårfärgen. De skyddar och bevarar även färgen på naturligt ofärgat hår.

Hur fungerar Hampafröoljan i Hempz Couture produkterna?
Alla Hempz Couture innehåller ren ekologisk Hampafröolja, en av naturens 
rikaste källor av essentiella fettsyror, näringsämnen och vitaminer som främjar 
keratinbildningen och förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans.

Är Hempz Couture schampon sulfatfria?
Ja. Alla Hempz Couture schampon är sulfatfria. Att ta bort sulfater från schampon 
är viktigt eftersom de kan skada håret och irritera hårbotten. 

Innehåller Hempz Couture produkterna parabener eller gluten?
Nej. Alla Hempz Couture produkter är parabenfria och glutenfria. De är även 100% 
Vegan och har aldrig testats på djur.

Hur skyddar och bevarar Color Protect Collection hårfärgen?
Color Protect Collection produkterna skyddar och bevarar färgbehandlat hår och 
naturlig hårfärg genom Hempz Couture´s exklusiva Hempz ColorLock Complex™, 
framställd specifikt för att bibehålla hårfärgen och maximera färgens hållbarhet.

Hur återfuktar och vårdar Moisturizing Collection håret?
Moisturizing Collection återfuktar och vårdar håret med den färgbevarande 
exklusiva Hempz Hydraplenish Complex™ vars formula är framställd specifikt för 
att mjukgöra och återfukta håret.

Kan Finishing Collection användas till alla hårtyper?
Ja. Finishing Collection är utvecklad för att passa alla hårtyper. Den färgbevarande 
formulan formar och fixerar frisyren och ger glans, stadga samt kontrollerar frizzigt 
hår.

Kommer det fler produktkollektioner i Hempz Couture hårvårdsserie?
Ja. Kollektionen utvecklas hela tiden och förutom Color Protect, Moisturizing, 
Volumizing, Finishing, Haute Mess, Texturizing och Hempz Oil så kommer bl a en 
kollektion som heter Smoothing inom en snar framtid. 

Hur fungerar Haute Mess Dry Shampoo och Haute Mess Dry Conditioner?
Haute Mess Collection återskapar din frisyr utan traditionell schamponering. 
Haute Mess Dry Shampoo absorberar direkt fett från hårbotten och återställer 
volym och textur utan att ge beläggningar. Haute Mess Dry Conditioner återfuktar, 
ger glans och vårdar torrt och skadar hår. Håret känns mjukt och fräscht samt 
doftar rent. 

Vad är Hempz Oil Treatment?
Hempz Oil Treatment är en färgbevarande hårolja, berikad med ren ekologisk 
Hampafröolja. Den absorberas snabbt av håret och efterlämnar ingen fet känsla. 
Den mjukgör, vårdar och förseglar kluvna hårtoppar. Hempz Oil Treatment skyddar 
håret mot värmestyling och UV exponering.

 



Glossary

Avocado Oil (Persea Gratissima): Avokado olja, återfuktar, mjukgör och vårdar.
Camomile Extract: Kamomillextrakt. Vårdar och ger glans till håret.
Emollient: Uppmjukande medel som får håret att kännas mjukt, lent och 
återfuktat. 
Gluten: En sammansättning av proteiner från råg, vete och korn. Kan orsaka 
glutenintolerans. Hempz Couture´s produkter är glutenfria.
Glycerin: Naturligt utvunnen mjukgörare som balanserar och bibehåller fukten i 
håret. Underlättar utredning och ger glans.  
Hempz ColorLock Complex: Hjälper håret att bibehålla hårfärgen och 
maximerar färgens hållbarhet.
Hempz Hydraplenish Complex: Mjukgör, vårdar och återfuktar.
Hempz Volumizing Complex: Ger maximal volym, fyllighet och glans till håret.
Hydrolyzed Soy Protein: Hydrolyserat sojaprotein. Förbättrar styrkan och 
strukturen på håret för mer glans och formbarhet. 
Hydrolyzed Vegetable PG-Propyl Silanetriol: Naturligt utvunnet från potatis för 
att förbättra styrka och kvalitet på skadat hår. 
Keratin Amino Acids: Keratin aminosyror, byggstenar av protein i håret som 
tränger in igenom cuticulan för att öka hårets styrka.
Organic: Jordbruksprodukter som odlas och bereds utan användning av 
bekämpningsmedel, växtgifter eller insektsgifter. 
Organic Hemp Seed Oil (Cannabis Sativa Seed Oil): Ekologisk hampafröolja. 
En av naturens rikaste källor av essentiella fettsyror (EFAs) med det perfekta 
förhållandet 3:1 av Omega -3 och Omega -6. Innehåller 9 viktiga aminosyror 
som är nödvändiga vid bildandet av keratin, det primära protein som främjar 
hårets inre struktur och förbättrar hårets glans, kvalitet och styrka
Parabens: Parabener, konserveringsmedel, vanliga i kosmetiska produkter. 
Nya studier har visat att de kan orsaka problem med hälsan. Hempz Couture´s 
produkter är parabenfria. 
Pomegranate Extract (Punica Granatum Extract): Granatäppleextrakt.  
Hjälper till att mjukgöra och vårda håret.
Pro Dry Formula: Hjälper till att absorbera fett för att ge håret en renare och 
fräschare look. 
Pro Vitamin B5 (Panthenol): Antioxidant som förbättrar hårstråets kvalitet och 
styrka genom att jämna ut cuticulan (fjällskiktet) för att minska risken att håret 
bryts av samt att göra det lättare att kamma.
Shea Butter (Butyrospermum Parkii Butter): Sheasmör. Återfuktar och mjukgör.



Glossary

Silicones: Silikoner. Formar en skyddande hinna runt cuticulan (fjällskiktet) för 
mer formbarhet och glans.
Sulfates: Sulfater, aggressiva rengörare i bl a schampo som kan irritera huden och 
som drar ur hårfärg.
Sulfate-free Surfactants: Sulfatfria rengörare, som effektivt gör rent utan att ta 
bort fukt och hårfärg från håret. 
Sunflower Seed Oil (Helianthus Annuus Oil): Solrosfröolja, mjukgörande, 
fuktighetsgivande och vårdande för håret samt skyddar hårfärgen.
Sweet Almond Oil (Prunus Amygdalus Dulcis): Sötmandelolja, vårdar, 
mjukgör och stärker.
Thermal Heat Protectants: Värmeskydd, skyddar håret från försvagande 
och skadande effekter orsakade av värmestyling. Skyddar både naturlig och 
färgbehandlad hårfärg från att mattas ur.
UV Protectants: Uv skydd, skyddar håret från skador av solen orsakat av 
UVA och UVB strålning och skyddar naturlig och färgbehandlad hårfärg från 
att mattas ur.
Vegan: Innehåller inte animaliska biprodukter och är inte testat på djur. Hempz 
Couture´s produkter är 100% Vegan.
Vitamin A (Retinyl Palmitate): Antioxidant som mjukgör och förbättrar känslan 
på torrt och skadat hår.
Vitamin E (Tocopheryl Acetate): Antioxidant som ger fukt, mjukhet och vård till 
håret samt skyddar det mot miljöpåverkan. 
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