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Se videoen på www.salonsupport.dk/education 



FARVE SORTIMENT

ALCHEMIC

6 smukke naturlige farver

GOLDEN
Gylden eller blondt hår

TOBACCO
Brun til lysebrunt hår

RED
Rødt eller mahogni
Farvet hår

COPPER
Kobber til lysebrunt hår

CHOCOLATE
Mørkebrunt til sort hår

SILVER
Designet til platin-
blond,lysnet eller
gråt hår



SHAMPOO FORMULAR

ALCHEMIC

- Silikone-, parabene- og sulfatfri

- 97% bionedbrydelige ingredienser

- 88% naturligt udvundet ingredienser

- Vitamin B giver en langvarig fugtgivende
effekt samt forebygger hårets struktur og
giver blødhed

- Højt indhold af rene pigmenter



CONDITIONER FORMULAR

ALCHEMIC

- Silikone- og parabenefri

- 98% bionedbrydelige ingredienser

- 95% naturligt udvundet ingredienser

- Jojoba olie - giver glans, blødhed og en
conditionerende effekt på håret

- Højt indhold af rene pigmenter



BÆREDYGTIG EMBALLAGE

ALCHEMIC

- Emballagen er lavet af genbrugsplastik

- Til mærkaterne, er der brugt et naturligt 
limprodukt, således at miljøet bliver belastet 
mindst muligt

- CO2 udslippet, som udledes ved produktion 
af emballagen, udlignes med genplantning til 
beskyttelse af skovene rundt omkring i 
verden.



ANVENDELSE

ALCHEMIC

Shampoo: Massér ind i fugtigt hår 
og skyl grundigt. Lad evt. indvirke 
et par minutter.

Conditioner: Efter hårvask påfør i 
længder og spidser. Lad indvirke i 5-
15 minutter og skyl grundigt. Vær 
opmærksom på, at jo længere tid 
conditioneren indvirker,  jo mere 
intensitet.

Mix på tværs: De 6 nuancer kan 
også mixes for at opnå en tilpasset 
ønsket nuance.



ALCHEMIC CREATIVE CONDITIONER



- 5 kreative conditioners

- Til salon og hjemmebrug

- Til at kreere eller forbedre smukke kreative 
farveresultater i håret, samtidig med den 
giver intens pleje til håret 

- Ideel på naturlig lysblond hår (tone 8/9 og 
lysere) og på bleget lyst hår

- Midlertidig farve, der vaskes gradvist ud

ALCHEMIC CREATIVE 
CONDITIONER



- Jojoba olie: Tilfører håret intens pleje og gør 
det blødt

- Rene pigmenter: Giver mere levende og 
intense farveresultater

- 98% bionedbrydelige ingredienser

- 95% naturligt udvundet ingredienser

FORMLEN



- Emballagen er lavet af genbrugsplastik

- 250 ml bøtte: 4-12 applikationer

- PE-GREEN label: til mærkaterne er brugt et 
naturligt limprodukt, således at miljøet bliver 
belastet mindst muligt 

- Carbon neutral emballage: CO2 udslippet, 
som udledes ved produktion af emballagen, 
udlignes med genplantning til beskyttelse af 
skovene rundt omkring i verden

EMBALLAGEN



- Påfør efter hårvask, og fordel jævnt i 
håndklædetørt hår.

- Lad virke i 5-20 minutter og skyl grundigt.

- På et naturligt lyst hår: påfør Creative 
Conditioner efter hver 2-4 hårvask.

- På bleget lyst hår: påfør Coral, Pink og  
Lavender efter hver 5-6 hårvask, mens 
Marine Blue og Teal påføres efter hver     
8-10 hårvask.

BRUGSANVISNING

Vi anbefaler brug af handsker ved 
påføring, da de rene pigmenter 
kan afgive farve på hænderne.
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