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LOVE CURL/
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LOVE SMOOTH/ VOLU/



BIOLOGISK MANGFOLDIGHED
ESSENTIAL HAIRCARE

Partnerskab med Slow Food Presidia.

Der findes mere end 400 Slow Food 
sammenslutninger i verden, som støtter mere end 
10.000 små producenterne både teknisk og økonomisk, 
så de kan dyrke deres lokale afgrøder.

Beskyttelse af jordens biologiske mangfoldighed.



FORMULAR
ESSENTIAL HAIRCARE

Hver af familierne, i Essential Haircare, indeholder 
en specif ik aktiv ingrediens fra Slow Food 
sammenslutningen.

Formlerne indeholder en 
høj procentdel af let nedbrydelige 
naturligt udvundne ingredienser.

100% parabene- og sulfatfrie.



Til fremstilling af emballagen til Essential Haircare, er der 
anvendt en minimal mængde af plastik. 

Emballagen er lavet af fødevaregodkendt plast og kan anvendes 
til fx opbevaring.

Som en del af LifeGate Zero Impact® projektet, bliver den CO2, 
der udledes ved produktionen af hvert enkelt Essential Haircare
produkt, opvejet ved at f inansiere genetablering og beskyttelse af 
skovene i Madagaskar.

Essential Haircare er udelukkende produceret 
ved brug af vedvarende energi.

BÆREDYGTIGHED
ESSENTIAL HAIRCARE



MINU/
Til farvet hår

Med ekstrakt fra Kapers blomster – Slow
Food sammenslutning, Salina Italien.

Rig på quercetin, der er en kraftig amino-
syre og har en beskyttende virkning på hårets 
struktur samt hårfarvebeskyttende 
polyfenoler.

Duft af citrus (orange blomster) 
og friske noter.



MINU/
Til farvet hår

MINU/hair maskMINU/conditionerMINU/shampoo MINU/hair serum



MINU/
Til farvet hår MINU/shampoo

Farvebevarende skånsom shampoo, 
der giver langvarig glans.

Anvendes: 
Påfør i fugtigt hår, massér, skyl ud og 
gentag hvis nødvendigt. 

Fortsæt med MINU conditioner eller 
MINU hair mask efter behov.



MINU/
Til farvet hår MINU/conditioner

En conditioner, der er blødgørende og beskyttende 
på hårfarven, samt forlænger farvens glans og 
levetid.

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter brug af MINU 
shampoo. 

Lad indvirke i håret 5-10 minutter, 
frisér og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



MINU/
Til farvet hår MINU/hair mask

Farvebevarende kur, der giver ekstra glans og næring. Denne 
dybdevirkende maske er særligt til personer med farvebehandlet 
hår. Tilfører ekstra styrke til hvert enkelt hårstrå, og efterlader 
håret sundt og glansfuldt.

Anvendes: 
Påfør i håndklædetørt hår efter brug af 
MINU shampoo. 

Lad indvirke i håret 10-15 minutter, 
frisér og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



MINU/
Til farvet hår MINU/hair serum

Glansgivende leave-in serum, der giver ekstra shine 
og forlænger farven i håret. Efterlader håret smidigt 
og blankt.

Anvendes:
Medium til kraftigt hår:
påfør i håndklædetørt hår efter MINU conditioner.

Fint hår: anvend direkte efter MINU shampoo. 

Fortsæt med den ønskede styling.



NOUNOU/
Til kemisk beskadiget hår

Med ekstrakt fra Guaceto Fiaschetto tomat – Slow
Food sammenslutning, Torre Italien.

Ekstrakten, der er udvundet fra tomaten har styrkende 
og plejende egenskaber.

Rig på kulhydrat og proteiner, der har en kraftig 
plejende effekt og en antioxidant virkning, grundet et 
højt indhold af vitamin C. 

Duft af citrus, spicy og 
aromatiske noter.



NOUNOU/
Til kemisk beskadiget hår

NOUNOU/hair maskNOUNOU/conditionerNOUNOU/shampoo



NOUNOU/
Til kemisk beskadiget hår NOUNOU/shampoo

Plejende shampoo til porøst eller meget tørt hår. 
Giver fylde og næring til håret.

Anvendes:
Påføres i fugtigt hår, massér, skyl ud og gentag 
hvis nødvendigt. 

Fortsæt med NOU NOU conditioner eller 
NOUNOU hair mask efter behov.



NOUNOU/
Til kemisk beskadiget hår NOUNOU/conditioner

Nærende og udredende conditioner til porøst eller 
meget tørt hår. Tilfører blødhed og silkeeffekt til 
håret. 

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter NOUNOU 
shampoo.

Lad indvirke i håret 5-10 minutter, 
frisér og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



NOUNOU/
Til kemisk beskadiget hår NOUNOU/hair mask

Intensiv genopbyggende kur til porøst eller meget tørt hår. 
Tilfører dybdevirkende pleje og næring til hårstrået. 
Efterlader håret blødt og glansfuldt.

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter NOUNOU shampoo. 

Lad indvirke i håret 10-15 minutter, 
frisér og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



MOMO/
Til tørt eller dehydreret hår

Med ekstrakt fra Paceco Cartucciaru Honningmelon -
Slow Food sammenslutning, Trapani Italien.

Rig på fugt, vitaminer og mineralske salte.

Duft af frugt og grønne noter.



MOMO/

MOMO/hair potionMOMO/conditionerMOMO/shampoo

Til tørt eller dehydreret hår



MOMO/
Til tørt eller dehydreret hår MOMO/shampoo

Shampoo, der giver en dybdevirkende fugt og nyt 
liv til tørt hår.

Anvendes:
Påfør i vådt hår, massér og skyl ud.

Gentag hvis det er nødvendigt. 

Anvend derefter MOMO conditioner.



MOMO/ 
Til tørt eller dehydreret hår MOMO/conditioner

Fugtgivende og udredende conditioner, der giver 
blødhed og silkeeffekt.

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter MOMO shampoo. 

Lad indvirke i håret 2-5 minutter, frisér, 
og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



MOMO/
Til tørt eller dehydreret hår MOMO/hair potion

Universal leave-in fugtighedscreme, der efterlader håret 
blødt og skinnende, og med masser af fugt uden at tynge 
håret. 

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår, efter vask med MOMO 
shampoo og conditioner. Skal ikke skylles ud.

Kan også anvendes i tørt hår efter styling, 
da dens silkebløde lette tekstur ikke gør
håret vådt.



DEDE/
Til daglig brug

Med ekstrakt fra Rød Selleri - Slow Food 
sammenslutning, Orbassano Italien. 

Rig på fugt og mineralske salte.

Duft af citrus og grønne noter.



DEDE/

DEDE/hair mistDEDE/conditionerDEDE/shampoo

Til daglig brug



DEDE/
Til daglig brug DEDE/shampoo

Mild skånsom shampoo til alle hårtyper. 

Anvendes: 
Fordel en passende mængde i fugtigt hår. 
Massér hår og hovedbund, skyl grundigt.

Gentag processen hvis nødvendigt.

Afslut med DEDE conditioner eller DEDE 
Leave-in hairmist.



DEDE/
DEDE/conditioner

Let fugtgivende conditioner til alle hårtyper. 
Gør håret blødt, let at rede igennem og glansfuldt. 

Til daglig brug

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter brug af DEDE 
shampoo.

Lad indvirke i håret 2-5 minutter, frisér, 
og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



DEDE/
Til daglig brug DEDE/hair mist

Mild leave-in spray conditioner til alle hårtyper. 
Virker udredende, let fugtgivende uden at tyngde håret.

Ideel også som en forbehandlingslotion, eller til at udligne 
porøsitet før tekniske behandlinger, såsom Perm, krøludtræk eller 
farve. 

Anvendes:
Spray i håndklædetørt hår efter hårvask. 
Skal ikke skylles ud.

Fortsæt med den ønskede styling.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller

Med ekstrakt fra mandel - Slow Food 
sammenslutning, Noto Italien.

Rig på proteiner, B & E-vitamin, umættede 
fedtsyrer, magnesium, jern, kalium, kobber og 
fosfor, som har en fleksibilitets- og 
volumengivende effekt.

Duft af citrus, blomster og 
musk-noter.



LOVE/curl 
cleansing cream

LOVE CURL/

LOVE/curl 
creamLOVE/conditioner

LOVE/shampoo

Til hår med fald eller krøller

LOVE/curl hair 
mask

LOVE/curl 
primer

LOVE/curl 
controller

LOVE/curl 
revitalizer



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl cleansing cream

All in one shampoo og conditioner renser skånsomt, og efterlader 
håret ekstremt blødt og glansfuldt. En kombi af en let rensende 
shampoo med en konsistens som en conditioner, der fjerner fedt og 
snavs, uden at udtørre krøllerne.
Anvendes:
Påfør en passende mængde i fugtigt hår og massér det ind i håret. 
Lad det indvirke i 3-5 minutter og skyl ud. 
Det er ikke nødvendigt at anvende conditioner efter vask. 

Variér evt. hver tredje hårvask med 
LOVE shampoo og conditioner.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl shampoo

Kontrollerende shampoo, der giver volumen, 
elasticitet og nyt liv til krøller. 

Anvendes:
Fordel en passende mængde i fugtigt hår. 
Massér hår og hovedbund, skyl grundigt.

Gentag processen hvis nødvendigt.

Afslut med LOVE conditioner eller mask.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl conditioner

En let conditioner til krøller, som giver elasticitet og fylde, 
samt efterlader håret blødt uden at tynge.

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter LOVE curl shampoo. 
Skal indvirke i håret 2-5 minutter, frisér og skyl ud. 

Fortsæt med den ønskede styling.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl hair mask

En nærende og fugtgivende maske. Tæmmer og 
kontrollerer krøller, så de genvinder deres elastisitet og 
spændstighed.

Anvendes:
Påfør i fugtigt hår efter LOVE curl shampoo. 
Lad indvirke i 10-15 minutter, frisér og skyl ud. 

Fortsæt med at style håret.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl primer

En let leave-in primer spray, der virker både 
varmebeskyttende, fugtgivende og kontrollerende 
imod krus. Er anti-frizz og giver let hold. Er ideel, 
hvis du føntørrer dine krøller.

Anvendes:
Spray 15 - 20 pump i håndklædetørt hår fra bund til 
længder/spidser. Skal ikke skylles ud.

Kan kombineres med LOVE creme eller 
LOVE controller.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl creme

Leave-in creme, der giver krøllerne mere spændstighed og 
boost. Krøllerne bliver mere faste og efterlades bløde og 
glansfulde.

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter LOVE curl conditioner
eller hair mask. Skal ikke skylles ud. 

Styles med en diffuser for at øge fordelene 
ved produktet.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl controller

En leave-in creme, der reducerer krus og frizz. Tæmmer og 
kontrollerer krøllerne, uden at tynge. 

Anvendes:
Påfør på håndklædetørt hår efter LOVE curl conditioner eller 
hair mask. Skal ikke skylles ud. 

Styles med en diffuser.



LOVE CURL/
Til hår med fald eller krøller LOVE/curl revitalizer

En anti-frizz spray til at opfriske krøller. Anvend i tørt hår 
imellem dine hårvaske. Giver nyt liv, elasticitet og spænd til 
krøllerne.

Anvendes:
I tørt hår for at tilføre fugt, samt at håret ikke kruser. Spray 
fra 10-20 cm afstand. 

Skal ikke skylles ud.



LOVE SMOOTH/
Til kruset og uregerligt hår

Med ekstrakt fra Minuta oliven - Slow Food 
sammenslutning, Ficarra Italien

Rig på fedtsyrer og E- vitaminer, som gør håret 
blødt og fleksibelt, samt et højt indhold af 
polyfenoler.

Duft af Citrus og grønne noter.



LOVE SMOOTH/

LOVE/hair 
smoother

LOVE/conditioner

Til kruset og uregerligt hår

LOVE/shampoo



LOVE SMOOTH/
Til kruset og uregerligt hår LOVE/shampoo

En mild shampoo, som renser skånsomt og gør dit hår glat, 
blødt og blankt. Kontrollerer kruset hår.

Anvendes:
Fordel en passende mængde i fugtigt hår. Massér hår og 
hovedbund, skyl grundigt.

Gentag processen hvis nødvendigt.

Afslut med LOVE conditioner.



LOVE SMOOTH/
Til kruset og uregerligt hår LOVE/conditioner

En conditioner, der kontrollerer krus, tilfører fugt og næring, 
samt giver håret en glattere struktur.

Anvendes:
Fordel en passende mængde efter vask med LOVE smooth
shampoo. 

Lad indvirke i 2-5 minutter, skyl grundigt.

Fortsæt din styling med LOVE Hair 
smoother.



LOVE SMOOTH/
Til kruset og uregerligt hår LOVE/hair smoother

En Leave-in anti-frizz crème, efterlader håret blødt, 
glansfuldt og ingen build-up. Letter din føntørring og glatter 
kruset hår.

Anvendes:
Efter hårvask påføres en passende mængde i længder og 
spidser. Skal ikke skylles ud.

Føntør håret, så det bliver glat, blankt og medgørligt.

Afslut evt. med glattejern.



SOLU/
Til alle hårtyper
SOLU Shampoo indeholder: Valtellina boghvede ekstrakt -
Slow Food sammenslutning, Teglio Italien.

Rig på mineralske salte, især jern, zink, selen og proteiner. 

SOLU/ Seasalt scrub cleanser indeholder: Trapani havsalt -
Slow Food sammenslutning, Trapani Italien. Rig på 
Magnesiun og calsium og eksfolierende renseaktiver.            

Duft af Citrus, blomster og 
spicy noter.     



SOLU/

SOLU/shampoo

Til alle hårtyper

SOLU/sea salt scrub 
cleanser



SOLU/
Til alle hårtyper SOLU/shampoo

En forfriskende mild afrensende shampoo, der fjerner rester 
fra stylingprodukter og andre urenheder. Den er ideel at 
anvende inden en permanent behandling.

Anvendes:
Påfør en passende mængde i vådt hår, massèr og skyl 
grundigt. Gentag hvis nødvendigt.

Afslut med en nærende conditioner eller mask.



SOLU/
Til alle hårtyper SOLU/sea salt scrub cleanser

En dybderensede paste/shampoo med indhold af havsalt. 
Genopfrisker samt renser hår og hovedbund fra urenheder, build-
up og forurening. Ideel til et lettere fedtet hår. Holder håret rent og 
friskt i længere tid.

Anvendes:
Påfør en passende mængde i vådt hår. Massér pasten på 
hovedbunden, så den danner skum, og saltflagerne opløses. 
Tilfør mere vand, hvis det er nødvendigt. Skyl grundigt.

Anvendes ved hver 2. eller 3. hårvask. 
Afslut med en nærende conditioner eller 
mask.



MELU/
Til langt eller beskadiget hår

Med ekstrakt fra linser - Slow Food sammenslutning, 
Villalba Italien. Villalba linser er karakteristiske på 
grund af deres høje niveau af jern og proteiner samt 
deres lave indhold af fosfor og kalium.

Rig på serin og glutammic syre, som er de mest udbredte 
aminosyrer i keratin, der nærer og reparerer håret.             

Duft af blomster og trænoter.            



MELU/

MELU/hair 
shield

MELU/conditionerMELU/shampoo

Til langt eller beskadiget hår



MELU/
Til langt eller beskadiget hår MELU/shampoo

Plejende og glansgivende shampoo, som forebygger håret 
imod at spalte, giver glans og har en silkeagtig effekt.

Anvendes:
Påfør i vådt hår, massér, skyl ud. 
Gentag hvis nødvendigt. 

Fortsæt med MELU conditioner.



MELU/
Til langt eller beskadiget hår MELU/conditioner

Plejende og glansgivende conditioner, som forbygger håret i at 
spalte. Efterlader håret blødt, fyldigt og glansfuldt.

Anvendes: 
Påfør en passende mængde efter vask, og lad indvirke i 2-5 
minutter, frisèr håret. Skyl grundigt

Fortsæt din styling



MELU/
Til langt eller beskadiget hår MELU/hair shield

Varmebeskyttende spray, der effektivt beskytter håret mod 
varme fra glattejern og føntørrere eller andre varme-
redskaber. 

Anvendes.
Påfør produktet jævnt i tørt eller fugtigt hår, før brug af 
fladjern eller føntørrer.



VOLU/
Til f int eller tynget hår

Med ekstrakt fra Majroe - Slow Food sammenslutning, 
Caprauna Italien.

Rig på mineraler såsom jern, calcium samt på vitamin 
A, B og C, der alle giver fylde og volumen til håret.

Duft af Jasmin og Musk-noter.



VOLU/

VOLU/hair mistVOLU/shampoo

Til f int eller tynget hår



VOLU/
Til f int eller tynget hår VOLU/shampoo

Volumengivende shampoo, som renser håret skånsomt og 
efterlader håret med fylde og volume.

Anvendes:
Påfør i vådt hår, massér, skyl ud. 
Gentag hvis nødvendigt. 

Afslut med evt. DEDE conditioner eller DEDE 
hairmist.



VOLU/
Til f int eller tynget hår VOLU/hair mist

Volumengivende Leave-in spray, der giver fylde til dit hår. 
Efterlader håret glansfuldt, og tyngder ikke. 

Anvendes:
Påfør i håndklædetørt hår efter brug VOLU shampoo. 
Skal ikke skylles ud. 

Spray produktet i bunden for at skabe et 
rootboost, eller i længder og spidser for 
yderligere volume boost til hele håret.





• Shampooer i fast form

• Fire fantastiske formler med effektive Slow Food ingredienser

• Et alternativ til de traditionelle flydende shampooer

• Kun indpakket i 100% papir

SHAMPOO BAR



MINIMAL 

INDPAKNING

100% FSC papir

Genanvendelig

MILJØVENLIG 

FRAGT

PRAKTISK AT 

ANVENDE

VARIGHED

Reduceret størrelse i forhold 

til en flydende shampoo

Nem at anvende og

have med på farten

30 - 40 hårvaske

1 SHAMPOO BAR 300 ML

HVORFOR EN SHAMPOO BAR?



EGENSKABER

PLEJENDE RENSENDE 

INGREDIENSER

Behagelig skum, 

skånsom og plejende

AKTIVE SLOW FOOD 

INGREDIENSER

Opnået ved hjælp af en speciel 

teknik, og er et alternativ til 

syntetiske ingredienser 

SKÅNSOMME 

FORMLER

Lav pH: utrolig skånsom, 

og effektiv rensende formel



Op til 97,4%

BIOLOGISK 

NEDBRYDELIGE 

FORMLER

BÆREDYGTIG

Fra Slow Food 

Presidia

NATURLIGE 

INGREDIENSER

Sulfater, konserveringsmidler, 

silikoner, blegemidler 

FRI FOR

Kompenserer 100% CO2, igennem 

Ethio Trees projektet i Etiopien

CO2 OFFSET 

PRODUKTER



DEDE/shampoo bar

Delikat shampoo der passer til alle hårtyper.

Indeholder Rød selleri ekstrakt.

LOVE/shampoo bar

Smoothing shampoo til kruset 
eller uregerligt hår.

Indeholder Oliven ekstrakt.

MOMO/shampoo bar

Fugtgivende shampoo til tørt eller dehydreret 
hår.

Indeholder Gul melon ekstrakt

VOLU/shampoo bar

Volumen shampoo til fint hår.

Indeholder Majroe ekstrakt.

SHAMPOO BAR/ Til forskellige hårtyper



1. TILFØR VAND

Gør shampoo baren godt våd.

2. PÅFØR

Gnid den mellem håndfladerne for at 

danne en lækker skum. Påfør herefter 

skummet i håret.

3. SKYL

Vask og skyl håret. Hvis det er nødvendigt 

gentag da processen. Afslut med ønskede 

conditioner.

BRUGSVEJLEDNING



• Pas på vandspild: Husk at slukke vandet imens

• du vasker dit hår med shampoo baren.

• Skyl shampoo baren efter brug.

• Hold shampoo baren væk fra vand eller fugt.

• Lufttør shampoo baren efter brug.

• Når shampoo baren er helt tør,

• opbevares den i en lukket boks.

SÅDAN BEVARER & OPBEVARER DU SHAMPOO BAR
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