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Rig på sunde fedtsyrer
E-Vitamin
UV-beskyttende
Varmebeskyttende
Genopbyggende 
Plejende
Antioxidant
Tilfører glans

ARGANOLIE
Alle Moroccanoil produkter er
beriget med arganolie

Turkis: Hav
Orange: Sol
Brun: Sand 

INSPIRATION
Marokko
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Det essensielle fundament til alle hårtyper og
stylinger.

Detangler, kontrollerer frizz og forbedrer
elastisiteten i håret.

Reducerer føntørringstiden.

Anvendelse
Fordeles jævnt i længder og spidser.

Anvend 1-2 pump afhængig af hårets
kvalitet.

MOROCCANOIL TREATMENT
Til alle hårtyper

Samme fordele som Moroccanoil Treatment.

Lettere konsistens og lysere farven.

Formlen er udviklet til et fint eller ekstra lysnet
hvidt hår.

LIGHT

Anvendelse
Fordeles jævnt i længder og spidser.

Anvend 1-2 pump afhængig af hårets
kvalitet.

MOROCCANOIL TREATMENT LIGHT
Til fint og lysnet hår
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Genopbygger hårets naturlige aminosyre.

Efterlader håret blødt, velplejet og glansfuldt.

SMOOTH

Anvendelse
Massér shampooen i det våde hår og tilfør vand.

Skyl grundigt og håndklædetør håret.

Påfør conditioneren i længder og spidser og lad 
det indvirke 1-2 min. før håret skylles.

SMOOTHING SHAMPOO & CONDITIONER
Til uregerligt og kruset hår

Efterlader håret blødt, velplejet og glansfuldt.

Forsegler porøst hår og spaltede spidser.

SMOOTH

Anvendelse
Fordel en passende mængde i håndklædetørt hår.

Red håret igennem og lad indvirke i 5 min.

Skyl grundigt.

SMOOTHING MASK
Til uregerligt og kruset hår
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Speciel formel til det ekstra uregerlige hår.

Eliminerer frizz.

Har en udglattende effekt og gør føntørringen lettere.

SMOOTH

Anvendelse
Anvend ½ til 1½ pump i fugtigt hår.

Fordel jævnt i hele håret og føntør herefter
som ønsket.

Fordel i tørt hår for at tilføre glans og
reducere frizz. 

BLOW-DRY CONCENTRATE
Til ekstra kruset og uregerligt hår

Efterlader håret blødt, velplejet og glansfuldt.

SMOOTH

Anvendelse
Påfør en lille mængde i håndklædetørt hår.

Føntør eller lad håret tørre naturligt.

Produktet kan anvendes dagen efter, som en
leave-in conditioner, i længder og spidser.

SMOOTHING LOTION
Til kruset og uregerligt hår
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Bevarer krøllerne i håret.

Booster elastisiteten, glansen og tilfører fugt samt
definer krøllerne.

Eleminerer frizz.

CURL

Anvendelse
Masser shampooen i det våde hår, tilfør vand og
skum håret op.

Skyl grundigt og håndklædetør håret.

Påfør conditioneren i længder og spidser og
lad det indvirke 1-2 min. inden håret skylles. 

CURL ENHANCING SHAMPOO & CONDITIONER
Til alle hårtyper

Definerer og fremhæver krøllerne.

Eliminerer frizz og tilfører glans.

CURL

Anvendelse
Fordel 1–2 pump i hænderne og påfør i
håndklædetørt hår.

INTENSE CURL CREAM
Til krøllet og spiralkrøllet hår
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Definerer og fremhæver krøllerne.

Opbygger volumen og tekstur.

Tilfører spænd til krøllerne og giver et 
naturligt look.

CURL

Anvendelse
Påfør en passende mængde i
håndklædetørt hår.

Red håret igennem og anvend diffuser eller
lad håret tørre naturligt.

CURL DEFINING CREAM
Til alle former for krøl

Definerer krøllerne.

Giver ekstra spænd til krøllerne.

CURL

Anvendelse
Påfør en passende mængde i
håndklædetørt hår.

Red håret igennem og anvend diffuser 
eller lad håret tørre naturligt.

CURL CONTROL MOUSSE
Til krøllet og spiralkrøllet hår
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Beroligere hovedbunden.

Fjerner overskydende sebum.

Har naturlige rensende egenskaber.

SCALP BALANCE

Anvendelse
• Inddel håret i 4 sektioner.
• Påfør 6 – 8 dråber i hver sektion
• Masser dråberne grundigt ind i hovedbunden.
• Lad indvirke 5 – 10 min. og red håret igennem.
• Skyl og vask herefter med Moroccanoil

shampoo og conditioner.

OILY SCALP TREATMENT
Til fedtet bund

Styrker hovedbunden.

Hjælper med at lindre irritation og tørhed.

Tilfører fugt og pleje.

SCALP BALANCE

Anvendelse
• Inddel håret i 4 sektioner.
• Påfør 6 – 8 dråber i hver sektion.
• Massér dråberne grundigt ind i hovedbunden.
• Lad indvirke 5 – 10 min. og red håret igennem.
• Skyl og vask herefter med Moroccanoil

shampoo og conditioner.

DRY SCALP TREATMENT
Til tør hovedbund
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Ekstrakt fra Linde træet absorberer gennem håret og
booster hårstrået med volume.

Tilfører fugt.

VOLUME

Anvendelse
Massér shampooen i det våde hår, tilfør
vand og skum håret op.

Skyl grundigt og håndklædetør håret.

Påfør conditioneren i længder og spidser
og lad det indvirke 1-2 minutter inden
håret skylles.

EXTRA VOLUME SHAMPOO & CONDITIONER
Til fint eller normalt hår

Tilfører volumen og tekstur i håret.

VOLUME

Anvendelse
Rystes grundigt.

Inddel det håndklædetørret hår i sektioner og spray 
en passende mængde jævnt fordelt i hele 
hårbunden.

Kan også i længderne for mere tekstur.

Føntør Root Boost ind i håret - løft håret
væk fra hovedbunden for maksimal volume.

ROOT BOOST
Til fint eller normalt hår
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Tilfører volume.

Føles let i håret.

Giver et flexibelt og langvarigt hold.

VOLUME

Anvendelse
Rystes grundigt.

Vend produktet nedad og tryk en passende mængde
ud, der svarer til en håndflade.

Anvend hænderne til at fordele produktet
igennem det fugtige hår.

VOLUMIZING MOUSSE
Til fint eller normalt hår

Udvider hårstrået.

Volumengivende fibre, der får håret til at 
se fyldigere ud.

VOLUME

Anvendelse
Anvend 1-2 pump alt efter hårets tykkelse.

Fordel produktet jævnt i fugtigt hår.

Føntør håret for maksimal volume.

THICKENING LOTION
Til fint eller normalt hår
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Spray med en let formel, som giver op til 50% fyldigere 
hår og et langtidsholdbart løft.

Tilfører et fleksibelt hold og giver et naturligt look.

Beriget med arganolie og salt fra det døde hav, som er 
rig på mineraler.

VOLUME

Anvendelse
Spray i fugtigt nyvasket hår - Jævnt i længder og spidser.

Føntør håret med en rundbørste for 
maksimal volumen.

VOLUMIZING MIST
Til fint eller normalt hår

Genopretter hårets styrke og elasticitet.

Indeholder proteiner og fedtsyrer, der styrker
skællaget og eliminerer spaltede spidser.

REPAIR

Anvendelse
Massér shampooen i det våde hår, tilfør vand og
skum håret op.

Skyl grundigt og håndklædetør håret. 

Påfør conditioner i længder og spidser og
lad det indvirke 1-2 minutter inden håret
skylles.

MOISTURE REPAIR SHAMPOO & CONDITIONER
Til svækket og beskadiget hår
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Genopbygger styrken i håret.

Genopretter elastisiteten i håret.

Indeholder proteiner, der genopbygger skadet hår.

REPAIR

Anvendelse
Fordel en passende mængde i håndklædetørt hår.

Red håret igennem og lad indvirke i 5 minutter.

Skyl grundigt og afslut med Moroccanoil
Moisture Repair Conditioner.

RESTORATIVE HAIR MASK
Til svækket og beskadiget hår

Forsegler spaltede spidser.

Quick fix til tørre længder og spidser.

Forebygger yderligere skade på håret.

REPAIR

Anvendelse
Fordel produktet mellem hænderne og
påfør på det tørre hår med fokus på
spidserne.

MENDING INFUSION
Til svækket og beskadiget hår
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Beskytter skællaget mod at udtørre.

Tilfører fugt og næring og genopretter fugtbalancen i
håret.

HYDRATION

Anvendelse
Massér shampooen i det våde hår, tilfør vand og
skum håret op.

Skyl grundigt og håndklædetør håret.

Påfør conditioneren i længder og spidser og
lad det indvirke 1-2 minutter inden håret
skylles. 

HYDRATING SHAMPOO & CONDITIONER
Til alle hårtyper

En let formel, der tilfører intens fugt og pleje.

Genopretter fugtbalancen i håret.

Forbedrer hårets elastisitet samt tilfører glans.

Tynger ikke håret.

HYDRATION

Anvendelse
Fordel en passende mængde i håndklædetørt hår.

Red håret igennem og lad indvirke i 5 min. 
før håret skylles grundigt.

WEIGHTLESS HYDRATING MASK
Til fint og tørt hår
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Tilfører intens næring og fugt til tørt hår.

Genopretter fugtbalancen i håret.

Forbedrer hårets elastisitet samt tilfører glans.

HYDRATION

Anvendelse
Fordel en passende mængde i håndklædetørt hår.

Red håret igennem og lad indvirke i 5 min. 
før håret skylles grundigt.

INTENSE HYDRATING MASK
Til normalt eller kraftigt hår

Tilfører håret næring, så det bliver blødt.

Eliminerer krus og gør håret medgørligt.

HYDRATION

Anvendelse
Anvend 1-2 pump i længder og spidser i
fugtigt hår.

Føntør eller lad håret tørre naturligt. 

HYDRATING STYLING CREAM
Til alle hårtyper
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En spray med en let formel, som tilfører 
intens fugt og gør håret medgørligt.

Forhindrer håret i at knække. 

Giver blødt og velplejet hår i op til 72 timer.

Beskytter mod varme fra stylingredskaber.

Anvendelse
Spray i fugtigt nyvasket hår og red håret
igennem.

Kan kombineres med andre Moroccanoil
stylingprodukter.

ALL IN ONE LEAVE-IN CONDITIONER
Til alle hårtyper

HYDRATION

Forebygger at farven falmer og bliver gullig.

Virker som et beskyttende “skjold” mod UV 
stråler, forurening og stylingredskaber.

Detangler håret.

COLOR CARE

Anvendelse
Spray jævnt på længder og spidser.

Anvend en bredtandet kam til at fordele 
produktet. 

PROTECT & PREVENT SPRAY
Til farvebehandlet hår
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COLOR CARE COLOR DEPOSITING MASK
Til alle hårtyper

Anvendelse
• Anvendes i nyvasket og fugtigt hår.
• Fordel kuren jævnt i hele håret.
• Lad den sidde i 5-7 minutter alt efter ønsket 

resultat.
• Skyl derefter håret grundigt med vand.
• Ønsker man en mere dæmpet/pastel farve, 

blandes kuren med en Intense Weightless Mask.

Plejende farvekur der vaskes ud med tiden.

Forener farve og intens pleje i ét produkt.

COLOR CARE PURPLE SHAMPOO & CONDITIONER
Til lyst, afbleget og gråt hår

Bekæmper gulligt skær samt eliminerer uønsket gule og
orange toner. 

Opfrisker lyst hår.

Anvendelse
Massér shampooen i vådt hår og hovedbund. Lad indvirke 
i 3-5 minutter. Skyl grundigt og håndklædetør håret.

Påfør conditioneren i hele håret og massér grundigt ind. 
Lad indvirke 1-2 minutter inden håret skylles. 

Anvendes efter behov.
Vi anbefaler ved hver 3. hårvask.
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Opfrisker øjeblikkeligt hår og hovedbund.

Eliminerer sebum på hovedbunden.

ESSENTIAL

Anvendelse
Ryst flasken godt og spray 8-10 cm fra hovedbunden.

Lad produktet tørre og massér den ind i hovedbunden.

Børst håret igennem for at fjerne overskydende produkt.

DRY SHAMPOO LIGHT & DARK TONES
Til alle hårtyper

Beskytter op til 230ºC.

Vægtløs formel, ingen hold.

Kan påføres på vådt eller tørt hår.

ESSENTIAL

Anvendelse
Sprayes jævnt fordelt ca. 20 cm væk fra håret.

Red håret igennem og føntør.

Style herefter med ønsket varmeredskab.

PERFECT DEFENSE
Til alle hårtyper
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Giver et naturligt, messy look.
Langvarig hold og volume.
Naturlig mat finish.
Klistrer ikke.

TEXTURE

Anvendelse
Ryst grundigt inden brug. 
Spray på tørt hår.

DRY TEXTURE SPRAY
Til alle hårtyper

Skaber definition og samler håret i lokker.

Kraftigt hold med en mat finish.

TEXTURE

Anvendelse
Fordel en lille mængde i hænderne.

Påføres jævnt på fugtigt eller tørt hår.

TEXTURE CLAY
Til alle hårtyper
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Tilfører glans til håret.

Eliminerer frizz.

FINISH

Anvendelse
Spray 10 cm væk fra det tørre hår og
lad produktet absorberer 2 min. uden
at røre ved det.

GLIMMER SHINE  
Til alle hårtyper

Giver en let tekstur med et fleksibelt hold.

Tilfører volumen og en mat finish.

Definerer og former håret med en naturlig finish.

STYLE

Anvendelse
Fordel i hænderne og påfør i fugtigt eller tørt hår.

MOLDING CREAM
Til alle hårtyper
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Medium, kraftig og ekstra kraftigt hold.

FINISH

Anvendelse
Spray 10 cm væk fra det tørre hår.

Anvend Luminous Hairspray Medium før og
efter varmeredskaber for et fleksibelt hold.

LUMINOUS HAIRSPRAY
Til alle hårtyper

Moroccanoils signatur duft.

Mist i en let formel med nærende
arganolie og E-vitamin.

FRAGRANCE

Anvendelse
Spray fra 20-25 cm afstand. 
Kan anvendes på både hår, krop og tøj. 
Anvend efter behov.

BRUMES DU MAROC
Fragrance mist til hår og krop



24

www.salonsupport.dk | 36 16 16 09

www.salonsupport.dk | 36 16 16 09

www.salonsupport.dk | 36 16 16 09


