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KOMPLET SERIE TIL 

HÅR & HOVEDBUND

Med nøje udviklede ingredienser, som hver især har en specifik funktion.

100% fri for parabener og sulfater. 

50% genanvendte glasflasker
Bio-baseret plastik tuber 

Genanvendt PET emballage
PE bio etiketter uden blæk, lak el. lim

FSC genbrugspapir

Genanvendelig
plast emballage

Reduceret sekundær
papir emballage

CO2 udledningen, der kommer fra 
produktionen af emballagen, bliver 

100% kompenseret takket være 
EthioTrees projektet

EMBALLAGEN & BÆREDYGTIGHED
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Vidste du...?

Tegn på aldring af 

hovedbund og hår er bl.a.: 

• Ubalance af sebum

• Dehydrering 

• Manglende fylde i håret

• Spaltede spidser

• Porøs tekstur og      

tyndere struktur

LONGEVITY KILLERS
Naturaltech hjælper med at bekæmpe disse faktorer. 

“Longevity Killers” angriber organismer, der forårsager aldring og hudproblemer.

Phytoceuticals

Organiske bioforbindelser, der udvindes i planter og som har en:
• Beskyttende effekt
• Anti-oxidativ virkning
• Anti-inflammatorisk og anti-radical egenskaber

Complex

Innovative videreudviklede bioforbindelser bestående af:
• Phytoceuticals
• Ekstra aktive ingredienser, specielt designet til at 

forebygge, beskytte og behandle hår og hovedbund

FORMLERNE
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RENEWING

Anti-age
NOURISHING

Normaliserer hovedbund 
og genopbygger skadet hår

ENERGIZING

Anti-hårtab
REPLUMPING

Giver fylde og fugt
PURIFYING

Anti-skæl

REBALANCING

Anti-fedt
CALMING

Sensitiv 
hovedbund

DETOXIFYING

Renser og afgifter 
hår og hovedbund

WELLBEING

Blødgører og 
giver fugt

PRODUKT FAMILIERNE

ELEVATIN

Welness system, 
forbedrer de øvrige 

Naturaltech treatments

LINJE OVERSIGT
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Shampoo Conditioning
Treatment

RENEWING

Anti-aging

til både hår og hovedbund. 

Til alle hårtyper.

Indeholder Hair Longevity Complex

Et complex, der har en effektiv beskyttelse imod ødelæggende mekanismer, 
der skyldes aldring af hår og hovedbund, så som oxidativ stress, frie 

radikaler og glycation.

Carnoise

Er en aminosyre, som trænger dybere ind i håret end protein og genopbygger.

Maquibær ekstrakt 

En superfood, der virker stærkt antioxidant og anti-flammatorisk.

Spinat ekstrakt

Indeholder mange vitaminer og mineraler. Jern, kalsium, 
som alt er godt for hud og hår.
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RENEWING

Til alle hårtyper og hovedbund

Duftnoter

Topnoter: manderin, appelsinskal

Hjertenoter: mynte blade, rose, elimi balsam

Basisnoter: cedertræ, rav, argan

Renewing Shampoo

Anti-aging shampoo

En skånsom shampoo til alle hårtyper. Den opretholder balancen i hår og
hovedbund og vedligeholder den naturlige skønhed. 
Giver fylde, glans og efterlader håret blødt.

Indeholder: 

Hair Longevity Complex.

RENEWING

Til alle hårtyper og hovedbund
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Renewing Shampoo

Anvendelse:

Fordel og massér en passende mængde ind i fugtigt hår og
lad gerne indvirke i 2-3 minutter.

Skyl grundigt, og gentag behandlingen hvis nødvendigt.
Afslut evt. med conditioner.

Hvor ofte?

Kan anvendes så ofte, det er nødvendigt.

RENEWING

Til alle hårtyper og hovedbund

Renewing Conditioning Treatment

Anti-aging conditioner

En nærende og fugtgivende treatment til både hovedbund og hår.
Den nærer og giver fugt til hovedbunden, samt gør hårfibrene sunde,
kompakte og glansfulde uden at tynge håret. 

Indeholder:

Hair Longevity Complex. 

RENEWING

Til alle hårtyper og hovedbund
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Renewing Conditioning Treatment

Anvendelse:

Efter hårvask til normalt hår: 
Påfør en passende mængde efter hårvask i hår og hovedbund. 
Massér og frisér håret igennem og lad indvirke i 3-5 min. Skyl grundigt. 

Før hårvask til fint hår for en lettere blødgørende virkning:
Påfør en passende mængde i tørt hår inden hårvask. 
Massér i hår og hovedbund og lad indvirke i 3-5 min.
Skyl grundigt og vask derefter med Renewing shampoo.

RENEWING

Til alle hårtyper og hovedbund
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Shampoo Gel

ENERGIZING

Anti-hårtab

Stimulerer og aktiverer hovedbunden. 
Kan anvendes som forebyggende
behandling til alle former for hårtab

og alopecia. 

Til skrøbeligt, fint hår.

Thickening  
Tonic

SuperactiveSeasonal Superactive

Hvad gør den?

Dette er et effektivt complex, der reagerer på to måder: 
1) Rebalancerer og genopbygger hovedbunden ved overfladen 
2) Eliminerer mikro-inflammationer ved rødderne.

Indeholder Hair Energy Complex

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Vitamin B3

Reducerer produktionen af sebum i hovedbunden og
hjælper til at huden kan ånde.

Grøn Te

Indeholder molekyler med effektive anti-frie radikaler og 
anti-inflammatoriske egenskaber.

Hvilke produkter findes den i?:

Alle 5 produkter.
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Hvad gør den?

Den danner en beskyttende barriere på huden, som beskytter og styrker den 
naturlige microflora for at opnå en hovedbund i balance. Derudover 
reducerer den rødme, kløe og irritation.

Hvilke produkter findes den i?:

Energizing Superactive og Energizing Seasonal Superactive.

Desuden også i Elevating Scalp Recovery Treatment (her arbejder
Microbiotic Booster sammen med de andre ingredienser for at lindre og 
berolige hovedbunden).

Indeholder Microbiotic Booster

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Hvad gør den?

Denne er kendt for at stimulere det cellulære stofskifte i hovedbunden samt 
aktiverer blodcirkulationen.

Hvilke produkter findes den i?:

Energizing Shampoo, Energizing Thickening Tonic og Energizing Gel.

Indeholder Koffein Phytoceuticals

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår
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Duftnoter

Topnoter: eucalyptus, pebermynte

Hjertenoter: kanel bark og kanel blade

Basisnoter: sort peber og ingefær

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Energizing Shampoo

Mild og stimulerende shampoo

Den renser hovedbunden skånsomt og giver en følelse af energi,
kraft og velvære.
Shampooen er velegnet til hår, der har tendens til at fælde samt
en skrøbelig hovedbund.

Indeholder:

Hair Energy Complex samt Koffein Phytoceuticals.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår



15

Energizing Shampoo

Anvendelse:

Påfør en passende mængde i det fugtige hår og lad indvirke et par minutter. 
Skyl grundigt og gentag hårvask, hvis nødvendigt. 
Kan afsluttes med conditioner.

Hvor ofte?

Intensiv behandling; hver anden dag i en måned.
Efterfølgende; to gange om ugen i to måneder. 

Kombiner evt. med Renewing shampoo.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Energizing Seasonal Superactive

Regenererende leave-in lotion

Til akut hårtab, som forårsages af stress eller andre sæsonbetingede faktorer.
Stimulerende og forfriskende i hovedbunden. Har en stærk anti-flammatorisk
virkning og reducerer hårtab.

Indeholder:

Hair Energy Complex, Microbiotic Booster samt ekstrakt fra mynte-
kløverplanten ”Aqastzhe Mexicana”, som er rig på flavonoider, der 
neutraliserer fysisk stress pga. inflammation i hovedbunden og hårtab.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår
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Energizing Seasonal Superactive

Anvendelse:

Efter hårvask med Energizing shampoo. Sug en passende mængde op i 
pipetten, og dryp produktet jævnt ud i hovedbunden. 
Masseres grundigt og skal ikke skylles ud!

Hvor ofte?

Intensiv behandling: Hver anden dag i en måned. 
Efterfølgende: To gange ugentligt i to måneder.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Energizing Superactive

Stimulerende leave-in serum til hormonelt hårtab

Virker forfriskende, stimulerende, reducerer hårtab samt 
forbedrer tætheden i håret.
For mange mænd sker det allerede i 15-30 års alderen, hvorimod 
kvinder som regel først fornemmer det i 30-40 års alderen.

Indeholder:

Hair Energy Complex og Microbiotic Booster.
Ekstrakt og udtræk fra mungbønnen og blodkløverplanten. 
Disse to blokerer (indkapsler) det enzym, som er i ubalance og nedsætter
overproduktion af sebum og tagl i hovedbunden.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår
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Energizing Superactive

Anvendelse:

Efter hårvask med Energizing shampoo. Sug en passende mængde op i
pipetten, og dryp produktet jævnt ud i hovedbunden. 
Masseres grundigt og skal ikke skylles ud.

Hvor ofte?

Intensiv behandling: Hver anden dag i en måned.
Efterfølgende: To gange om ugen i to måneder.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Energizing Gel

Forebyggende leave-in gele imod hårtab

En forebyggende behandling, der forlænger hårets levetid ved at stimulere
cellerne i hovedbunden. Giver også en let stylingeffekt i form af body og
styrke til et fint og stresset hår.

Indeholder:

Hair Energy Complex og Koffein Phytoceuticals.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår
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Energizing Gel

Anvendelse:

Efter hårvask med Energizing Shampoo, påføres en passende mængde i 
hovedbunden. Man skruer hætten til den åbner, påfører gelen i 3-4 sektioner, 
og masserer den grundigt i hovedbunden.

Skal ikke skylles ud.

Hvor ofte?

To gange om ugen i tre måneder. 
Præventiv behandling.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår

Energizing Thickening Tonic

Leave-in tonic med fortykkende effekt

Udvider øjeblikkeligt diameteren (selve hårfibrene) med 10%. 
Efterlader håret glansfuldt og fyldigt uden at håret tynges. 
Anvendes som en plejende styling.

Indeholder:

Hair Energy Complex samt Koffein Phytoceuticals, der stimulerer
hovedbunden og mentol, som har en opfriskende og beroligende effekt.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår
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Energizing Thickening Tonic

Anvendelse:

Efter hårvask med Energizing Shampoo. Spray og fordel 10-13 pump i hår og 
hovedbund.

Frisér igennem, skal ikke skylles ud!

Hvor ofte?

Efter behov og gerne efter hver hårvask.

ENERGIZING

Til skrøbeligt, fint hår
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NOURISHING

Plejende og genopbyggende.

Til dehydreret hovedbund samt 
tørt, porøst og kemisk skadet hår.

Shampoo Vegetarian  
Miracle  

Conditioner

Hair  
Building  

Pak

Keratin  
Sealer

Vegetarian  
Miracle  
Mask

Keratin  
Wonder  

Superactive

Keratin  
Booster  

Superactive

Duftnoter

Topnoter: rosmarin, salvie, basilikum, timian

Hjertenoter: koriander, cedertræblade

Basisnoter: musk

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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En kombination af risprotein og et mix af aminosyrer.

Udviklet og designet til at behandle og udfylde de områder, 
hvor hårfibrene er skadet.

Fordele:

Beskytter hårstrukturen for dehydrering, som udløses af sol, 
vind og forurening.

Styrker hårfibrene, beskytter og er modstandsdygtigt overfor 
nedbrydelse af håret.

Giver håret body og fylde.

Tilfører øget glans og blødhed.

Indeholder Vegetabilsk Keratin

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Et mix af molekyler.

Udviklet og udforsket af Davines’ Research laboratorie.

Lipoic Acid + Maleic Acid

En kombination af 2 kraftfulde aminosyrer:

Maleic Acid giver ekstrem styrke.

Liposol Maleate har en stærk antioxidant effekt.
LIPOIC 

ACID

MALEIC ACID

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Indeholder Biacidic Bond Complex



22

Plejende shampoo

Skånsom rensende shampoo, der tilfører næring og glans til håret. 
Efterlader håret blødt og glansfuldt.

Indeholder:

Vegetabilsk Keratin.

Nourishing Shampoo

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse:

Shampooén masseres ind i hår og hovedbund, skyl og gentag, 
hvis det er nødvendigt.

Afslut evt. med Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner eller Mask.

Nourishing Shampoo

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Fugtgivende conditioner til fint-normalt hår

Efterlader håret blødt og glansfuldt, samt forbedrer og gør strukturen 
i håret mere jævn.

Hjælper med at forlænge den beskyttende og styrkende effekt efter 
en Nourishing treatment.

Indeholder:

Vegetabilsk Keratin og Biacidic Bond Complex.

Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse: 

Påfør en passende mængde i længder og spidser i nyvasket hår.
Friser håret igennem og lad indvirke i 5 min, skyl grundigt.
Kan også anvendes efter treatment.

Hvor ofte?

Anvendes efter behov.

Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Intenst fugtgivende kur til normalt-kraftigt hår

Tilfører dybdevirkende fugt og ekstra næring.
Efterlader håret blødt, sundt og glansfuldt.
Hjælper med at forlænge den beskyttende og styrkende effekt 
efter en Nourishing treatment.

Indeholder:

Vegetabilsk Keratin og Biacidic Bond Complex.

Nourishing Vegetarian Miracle Mask

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse: 

Påfør en passende mængde i længder og spidser i nyvasket hår. 
Friser håret igennem og lad indvirke i 5 min, skyl grundigt.
Kan også anvendes efter treatment.

Hvor ofte?

Anvendes efter behov.

Nourishing Vegetarian Miracle Mask

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Genopbyggende kur

Styrker og forebygger brud på håret, samt genopbygger et skadet hår. 
Kan anvendes til alle hårtyper.
Perfekt til at opretholde og forlænge fordelene ved en salon treatment.

Indeholder:

Vegetabilsk Keratin og Biacidic Bond Complex.

Nourishing Hair Building Pak

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse: 

Påfør i længder og spidser i nyvasket, håndklædetørt hår.
Lad indvirke 10-15 min, og skyl grundigt. 
Afslut med Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner eller Mask, 
alt efter hårets tekstur.

Hvor ofte? 

Anvendes efter hver 2-3 hårvask, eller så ofte håret har brug for det.

Nourishing Hair Building Pak

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Leave-in keratin spray

Forsegler hårets skællag, samt tilfører glans og ekstra blødhed, 
uden at tynge håret. 
Styrker hårets fibre, virker udredende og forebygger spaltede spidser.
Øger fordelene ved de andre Nourishing produkter, som er anvendt.

Indeholder:

Vegetabilsk Keratin og Biacidic Bond Complex.

Nourishing Keratin Sealer

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse:

Spray 10-15 pump i håndklædetørt hår efter en Nourishing Treatment. 
Friser igennem og style håret som ønsket.

Hvor ofte?

Efter hver hårvask eller efter Nourishing treatment.
Både til salon- og hjemmebehandling.
Derudover vil den forbedre/ forlænge resultatet fra de andre produkter. 

Nourishing Keratin Sealer

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Genopbyggende treatment (salon produkt)

Tilfører styrke, genopbygger og forhindrer at håret 
knækker/nedbrydes, samt giver nyt liv til skadet hår. 
Efterlader håret blødt og velplejet med et langvarigt resultat.

Indeholder: 

Vegetabilsk Keratin og Biacidic Bond Complex.

Nourishing Keratin Wonder Superactive

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse:

Påfør med pensel i sektioner i nyvasket håndklædetørt hår.
Lad indvirke i 10 min. med varme eller 15 min. uden varme. 

Skyl grundigt. 

Afslut med Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner eller Mask,
alt efter hårets tykkelse og struktur.

Nourishing Keratin Wonder Superactive

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Genopbyggende keratin koncentrat (salonprodukt)

Kan mixes med Nourishing Keratin Wonder Superactive, 
når håret er ekstremt skadet og har brug for en intensiv 
dybdevirkende behandling.

Den beriger og forbedrer håret, samt reparerer og har en 
nærende effekt. Genopbygger keratinbindingerne i hårstrået.
Selv det mest skadet hår vil øjeblikkeligt blive mere kompakt, 
medgørligt, blødt, fyldigt og glansfuldt.

Indeholder: 

Vegetabilsk Keratin og Biacidic Bond Complex.

Nourishing Keratin Booster Superactive

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår

Anvendelse: 

Blandingsforhold 1:5. 
Skulderlangt hår: Mix 3 pipetter (6 gr) Keratin Booster Superactive + 
30 gr Keratin Wonder Superactive. 

Bland og påfør med pensel i sektioner i håndklædetørt hår. 

Indvirkningstid: 10 min. med varme eller 15 min. uden varme.
Skyl grundigt.

Afslut med Vegetarian Miracle Conditioner eller Vegetarian Miracle 
Mask, alt efter hårets tykkelse og tekstur. 

Nourishing Keratin Booster Superactive

NOURISHING

Til dehydreret hovedbund samt 

tørt, porøst og kemisk skadet hår
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Shampoo Conditioner Hair Filler  
Superactive

REPLUMPING

Tilfører fylde, fugt og elasticitet. 

Til alle hårtyper.

Indeholder phytoceuticals fra blomme

Rig på vitamin C, polyphenoler og forskellige sukkerarter.
Antioxidant og antibakteriel virkning, der beskytter imod de frie radikaler.
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Duftnoter

Topnoter: appelsin, citron, lime, appelsinblomst

Hjertenoter: rose, jasmin, ylang ylang

Basisnoter: patchuli, vanilie, benzoin

REPLUMPING

Til alle hårtyper
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Replumping Shampoo

Shampoo der tilfører elasticitet, fugt og fylde

Booster hårstrået op.
Anbefales til både fint hår, der mangler fylde eller
til kraftigt hår, der har tendens til at blive tungt.

Indeholder:

Phytoceutical udvundet af blomme.

REPLUMPING

Til alle hårtyper

Replumping Shampoo

Anvendelse:

Påfør en passende mængde i fugtigt hår. 
Massér skånsomt og skyl grundigt.
Gentag vask, hvis nødvendigt og 
afslut evt. med conditioner.

REPLUMPING

Til alle hårtyper
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Replumping Conditioner

Fugtgivende conditioner

Tilfører elastisitet og fugt samt gør håret lettere at frisere igennem.
Efterlader det glansfuldt og blødt uden at tyngde.

Indeholder:

Phytoceutical udvundet af blomme.

REPLUMPING

Til alle hårtyper

Replumping Conditioner

Anvendelse:

Påfør en passende mængde i fugtigt hår efter hårvask. 
Lad indvirke i 2-3 minutter. 
Frisér håret igennem og skyl grundigt. 

REPLUMPING

Til alle hårtyper
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Leave-in hair filler spray

Specifikt koncentrat, der både er UV- og varmebeskyttende med 
replumping og boosting egenskaber.
Tilfører håret mere fugt, elasticitet og har en blødgørende effekt.

Indeholder: 

Hyaloronsyre: Giver intens fugt samt genskaber spændstighed og fylde. 
Hyaloronsyre er et naturligt sukkermolekyle, der også findes naturligt i huden.

Fortifying Botanical Shield: Naturligt udvundet ingrediens fra gran. Den har en 
beskyttende effekt mod UV og er varmebeskyttende op til 230 grader. 
Den styrker hårfibrene, så håret forbliver elastisk samt forlænger effekten af 
stylingen.

REPLUMPING

Til alle hårtyper Replumping Hair Filler Superactive

Replumping Hair Filler Superactive

Anvendelse:

Påfør i længder og spidser i nyvasket hår.
4-6 pump i fint hår.
10-15 pump i medium/kraftigt hår.
18-20 pump i kraftigt/groft hår.

Hvor ofte?

Så ofte man ønsker, når der ønskes volumen i håret.

REPLUMPING

Til alle hårtyper
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Shampoo Gel

Anti-skæl

Til hovedbund med
tørt eller fedtet skæl.

PURIFYING

Virker anti-bakteriel, beroligende, forebyggende og 
helbredende på hovedbunden.
Rig på polyphenoler og sukkerarter.
Antioxidant/anti-bakteriel.

Indeholder phytoceuticals fra mælkebøtte
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Duftnoter

Topnoter: rosmarin, bergamot

Hjertenoter: lavendel, iris, geranium, kløver, 
kardemomme

Basisnoter: vanilje, patchouli

PURIFYING

Til hovedbund med tørt eller fedtet skæl

Skæl shampoo

Behandler tørt og fedtet skæl. Renser mildt og har en anti-bakteriel samt
beroligende effekt.

Indeholder:

Phytoceuticals fra mælkebøtter.

Purifying Shampoo

PURIFYING

Til hovedbund med tørt eller fedtet skæl
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Anvendelse:

Massér shampooen ind i hovedbunden og lad indvirke et par minutter. 
Skyl grundigt.

Hvor ofte?

Intensiv behandling: 2 gange om ugen i maks 3 uger.
Efterfølgende: 1 gang om ugen i 2 måneder. 

Stop behandlingen: Hvis problemet er væk inden de 2 måneder.                  

Purifying Shampoo

PURIFYING

Til hovedbund med tørt eller fedtet skæl

Hovedbundskur

Gele treatment til hovedbunden. Behandler tørt og fedtet skæl og
har en stærk svampedræbende samt anti-bakteriel virkning.

Indeholder:

Phytoceuticals fra mælkebøtter.
Zink og Piroctone som virker svampedræbende, anti-bakterielt og
afhjælper skælproblemet.

Purifying Gel

PURIFYING

Til hovedbund med tørt eller fedtet skæl
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Anvendelse:

Efter Purifying shampoo, påføres den på hovedbunden, 
der hvor problemet er og masseres let ind. 
Lad den indvirke i 10 min. og skyl grundigt. 

Hvor ofte?

Intensiv behandling: 1 gang om ugen i max. 3 uger.
Efterfølgende: 1 gang hver anden uge i 6 uger.

OBS! Hvis problemet løses tidligere, kan man stoppe behandlingen.

Purifying Gel

PURIFYING

Til hovedbund med tørt eller fedtet skæl
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Shampoo

REBALANCING

Anti-fedt

Til hår/ hovedbund med
overproduktion af sebum.

Cleansing Treatment

Indeholder phytoceuticals fra citron

Rig på polyphenoler, kulhydrater og sukkerarter.
Kraftig antioxidant virkning.



41

Duftnoter

Topnoter: mynte, fyr

Hjertenoter: nellike blade, lavendel, kamille

Basisnoter: rav

REBALANCING

Til hår med overproduktion af sebum

Rebalancing Shampoo

Shampoo til fedtet hår/ hovedbund

En shampoo, der affedter hovedbunden (god til teenagere) samt

normaliserer, skaber balance og reducerer overproduktion af sebum

i hovedbunden.

Indeholder:

Phytosyticals fra citron.

Ekstrakter fra kanel, ingefær og plante ekstrakt. Disse er afrensende

og har en effektiv effekt på overproduktion af sebum.

REBALANCING

Til hår med overproduktion af sebum
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Rebalancing Shampoo

Anvendelse:

Massér shampooen let ind i hovedbunden, og lad indvirke et par minutter. 

Skyl grundigt og gentag, hvis nødvendigt.

Hvor ofte? 

Intensiv behandling: 3 gange om ugen i 1 måned.

Efterfølgende: 2 gange om ugen i 2 måneder. 

Supplér med Well-Being eller Renewing shampoo.

REBALANCING

Til hår med overproduktion af sebum

Rebalancing Cleansing Treatment

Dybderensende treatment til ekstremt fedtet hår/ hovedbund

Flydende væske, der reducerer ekstrem overproduktion af sebum.

Fremmer vedligeholdelsen af en sund hovedbund.

Frisk og rensende behandling.

Indeholder:

Phytoceuticals fra citron.
Ingefær, kanel og plante ekstrakt: Stimulerende, bakteriedræbende og 

sebum regulerende.

Essentielle olier fra pebermynte og eucalyptus; anti-flammatorisk, kølende og 

forfriskende virkning.

REBALANCING

Til hår med overproduktion af sebum
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Rebalancing Cleansing Treatment

Anvendelse:

På tør hovedbund:

Påfør direkte fra flasken med pipetten i sektioner.
Massér og lad indvirke i 1-2 min.
Emulger med vand, skum op og skyl grundigt.
Afslut evt. med conditioner.

Hvor ofte?

3 gange om ugen i 1 måned. Efterfølgende vedligeholdes med Rebalancing
shampoo 2 gange om ugen i 2 mdr.

REBALANCING

Til hår med overproduktion af sebum
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Shampoo Superactive

CALMING

Beroliger hovedbunden.

Til sensitiv hovedbund.

Beroligende til en følsom, sensitiv, kløende og irritabel hovedbund.
Rig på sukkerarter.
Kraftig antioxidant virkning.

Indeholder phytoceuticals fra blåbær
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Duftnoter

Topnoter: lette frugtnoter

Hjertenoter: blomsternoter

Basisnoter: cedertræ, patchhouli

CALMING

Til sensitiv hovedbund

Calming Shampoo

Beroligende shampoo

En shampoo, som har en beroligende og anti-kløende effekt.
Er også velegnet efter en kemi-behandlig, hvor hovedbunden er følsom.

Indeholder:

Phytoceuticals fra blåbær.
Zanthoxylum alatum.

CALMING

Til sensitiv hovedbund
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Calming Shampoo

Anvendelse:

Massér shampooen let ind i hovedbunden, lad gerne indvirke 3-5 min,
skyl grundigt og gentag evt. behandlingen. Afslut med conditioner.

Hvor ofte?

Behandlingen med Calming shampoo kan anvendes når som helst,
hovedbunden har behov for det.

CALMING

Til sensitiv hovedbund

Calming Superactive

Koncentreret multi-aktivt leave-in produkt

Spray i en let formel, der dæmper øjeblikkeligt kløe, rødme og irritation i 
hovedbunden.

Indeholder:

Zanthoxylum alatum; en plante brugt i Kina i medicinske produkter,
der virker beroligende og kløestillende.

CALMING

Til sensitiv hovedbund
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Calming Superactive

Anvendelse:

Påfør på de irriterede områder og massér den i hovedbunden til den er
absorberet. Skal ikke skylles ud.

Kan også anvendes efter en skælkur for at berolige hovedbunden og
mindske kløe.

Hvor ofte?

Kan anvendes så ofte, der er behov, når hovedbunden er sensitiv.

CALMING

Til sensitiv hovedbund
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ConditionerShampoo

WELL-BEING

Blødgører og giver fugt til håret.

Til alle hårtyper.

Indeholder phytoceuticals fra Echinacea blomsten 

(purpursolhat)

Rig på polyphenoler og forskellige sukkerarter.
Antioxidant / anti-bakteriel virkning.
Rig på vitamin C.
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Duftnoter

Topnoter: citron, sød appelsin, neroli

Hjertenoter: tuberose, jasmin, påskelilje

Basisnoter: mos 

WELL-BEING

Til alle hårtyper

Fugtgivende shampoo i en let formel

En forfriskende og fugtgivende shampoo i en let formel.
Efterlader håret luftigt, glansfuldt og let.

Indeholder:

Phyteceuticals fra Echinacea blomsten.

Well-Being Shampoo

WELL-BEING

Til alle hårtyper
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Fugtgivende conditioner i en let formel

En let formular, der ikke tynger håret. Efterlader håret blødt og glansfuldt.

Indeholder:

Phytoceuticals fra Echinacea blomsten.

Well-Being Conditioner

WELL-BEING

Til alle hårtyper

Anvendelse:

Påfør en passende mængde. Massér og skyl grundigt. 
Gentag, hvis nødvendigt og afslut med conditioner.

Well-Being Shampoo

WELL-BEING

Til alle hårtyper
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Anvendelse:

Påfør i nyvasket hår og lad indvirke i 2-3 min. 
Frisér håret og skyl grundigt.

Well-Being Conditioner

WELL-BEING

Til alle hårtyper
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Shampoo

DETOXIFYING

Renser og detoxer

hår og hovedbund.

Til hår og hovedbund,
der er påvirket af

miljømæssige urenheder.

Rig på polyphenoler.
Antioxidant/ anti-bakteriel virkning.

Indeholder phytoceuticals fra artiskok
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Duftnoter

Topnoter: lime, mynte, koriander, kardemomme

Hjertenoter: muskatnød, ingefær, sort peber

Basisnoter: patchouli

DETOXIFYING

Til hår og hovedbund, der er påvirket af

miljømæssige urenheder

Detoxifying Scrub Shampoo

Revitaliserende og forfriskende shampoo

En shampoo, der har en skrub-effekt på hår og hovedbund.
Afrenser alle urenheder ud af håret. Den giver tilfører og pleje til håret,
samtidig med at den dybderenser hovedbunden.

Indeholder:

Phytoceuticals fra artiskok.
Mikrokapsler med naturlig og bionedbrydelig jojoba olie samt silica.

DETOXIFYING

Til hår og hovedbund, der er påvirket af

miljømæssige urenheder
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Detoxifying Scrub Shampoo

Anvendelse:

Massér shampooen ind i hovedbunden, tilsæt mere vand hvis nødvendigt. 
Massér og skyl grundigt. Afslut med conditioner.

Hvor ofte?

Kan anvendes lige så ofte, der er behov.

DETOXIFYING

Til hår og hovedbund, der er påvirket af

miljømæssige urenheder

ELEVATING

Et system, der er designet til
at skabe unikke wellness oplevelser 

samt forbedrer øvrige
Naturaltech treatments.

Dybderenser, giver fugt og velvære.

Scalp Recovery 
Treatment

Massage OilClay Supercleanser Ambiance Spray
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Duftnoter

Topnoter: lavendel, frugt noter

Hjertenoter: eukalyptus, pelagonia, lilje, ylang ylang, rose

Basisnoter: rav, mos

SCALP RECOVERY TREATMENT

Aromatisk duft, allergenfri og dermatologisk testet

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments

Duftnoter

Topnoter: spidskommen

Hjertenoter: lakrids, karamel

Basisnoter: rav, mos

AMBIENCE SPRAY & MASSAGE OIL

Træ, lakrids og mos
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Elevating Scalp Recovery Treatment

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments

Øjeblikkeligt efter én applikation Efter 28 dage

Leave-in hovedbunds treatment til tør og sensitiv hovedbund

En fugtgivende spray i en ultralet formel, der øjeblikkelig giver en beroligende
lindring til hovedbunden.

Fugten i hovedbunden forbedres med 23% allerede efter én applikation,

ca. 15 pump. Den har også en beskyttende effekt imod forurening.
Kan anvendes i forbindelse med alle Naturaltech famlierne.

Indeholder:

Microbiotic Booster, der er designet til at genoprette balancen i hoved-
bundens naturlige økosystem. 
Tasmansk peber og fumaria (plante/urt)-ekstrakt, der øjeblikkeligt tilfører 
fugt og har en beroligende effekt.

Elevating Scalp Recovery Treatment

Anvendelse:

Spray og påfør på en ren hovedbund, gerne efter hver hårvask.

Den kan også anvendes ind imellem dine hårvaske på en tør hovedbund,
hvis det er nødvendigt.

I salonen kan du anvende den før og/eller efter en kemisk behandling,
hvis kunden har en sart hovedbund, da den lindrer og beroliger.

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments
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Elevating Massage Oil

Massageolien er ideel at anvende til wellness behandlinger. 
Den kan både anvendes på hovedbunden og på hænderne.

Til trods for, at den er oliebaseret, kan denne formel let skylles af,
takket være de naturlige polyglyceroler, som ved kontakt med vand
ændrer strukturen.

Indeholder:

Sød mandelolie, der er rig på mættede fedtsyrer, som er godt
til hår og hud, der mangler fugt og elasticitet.

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments

Elevating Massage Oil

Anvendelse:

Hovedbundsmassage:

Påfør ca. 1 pipette jævnt på en tør hovedbund inden hårvask.
Udfør en massage (10 min), emulger godt med vand, så olien forsvinder og
vask derefter med en passende shampoo.

Håndmassage:

Påfør 5-6 dråber af olien på rene hænder og massér i ca. 3 min.
Fjern derefter overskydende olie med et fugtigt varmt håndklæde.

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments
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Elevating Clay Supercleanser

Dybderens til hovedbunden (salon produkt)

Designet til at blande sammen med Naturaltechs øvrige shampooer for at 
dybderense hovedbunden og give en ekstra velvære oplevelse i salonen.

Den eliminerer, renser samt absorberer urenheder og overskydende fedt,
hvilket efterlader hår og hovedbund helt rent og friskt.

Indeholder:

100% naturligt lerpulver udvundet fra Brasilien.

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments

Elevating Clay Supercleanser

Anvendelse:

Fugt håret. 
Bland 2 gr (1 skefuld) Clay + 20 gr shampoo i en skål og
påfør produktet med pensel i sektioner i hele hovedbunden.
Lad det indvirke 3-5 min.
Emulger godt med vand og massér indtil al produkt er ude af håret og 
hovedbunden.
Skyl grundigt og anvend til slut conditioner.

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments
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Elevating Ambiance Spray

En duftspray designet til at sprede wellness oplevelsen i salonen.

Duftsprayen skaber en wellness atmosfære, som er med til at fuldende
oplevelsen af massagen overfor kunden.

90% naturlig og 90% bionedbrydelig.

ELEVATING

Wellness system, forbedrer øvrige 

Naturaltech treatments

Anvendelse:

Spray duften ud i luften i salonen eller på håndklæderne, særligt i forbindelse 
med en massage eller en Naturaltech treatment.

Vi anbefaler at lave en test på et område, hvor det ikke kan efterlade pletter.
Undgå kontakt med huden og øjne.
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