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Löwengrip ble grunnlagt i 2012, og har i løpet av noen få år rukket å bli
en av de største skjønnhetsvaremerkene i Norden. Ved åpen dialog og
tett samarbeid med forbruker, har Löwengrip en unik posisjonering med
bærekraftige og langsiktige verdier: åpenhet, digitalisering, miljøbevissthet, innovasjon og enestående kvalitet.
Löwengrip tilbyr produkter av ypperste kvalitet som er tilpasser alle
typer hud og hodebunn, til og med de mest sensitive. Produktene er
praktiske med umiddelbare og langvarige resultater, samtidig som at
designet er klassisk og rent – og kan pryde hyllen på badet.
Alt er utviklet av ledende kosmetiske forskere i Löwengrip sine egne
laboratorier i Sverige. Ved hjelp av bærekraftige metoder og kontinuerlig
dialog med forbruker via sosiale medier, er man garantert at produktene
blir i henhold til forventningene.

For mer informasjon
www.dermabeauty.no
www.lowengrip.com
Instagram @lowengrip
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DAILY FACIAL CARE

huden mot oksidativt stress. Den pleiende hovedingrediensen allantoin

THE CREAM – FACIAL CREAM 30 ML 		
24-h krem som fukter i dybden, roer ned, beskytter mot oksidativt stress og virker
inflammasjonshemmende. Resultatet blir en spenstigere hud der fine linjer
reduseres og huden kjennes fuktet i dybden. Pris: 425,-

reduserer irritasjon, kløe, rød hud og tørrhet.

• Hyaluronsyre, bygger opp fukten i huden og har en antiage effekt.

Hudpleieserie som gir fukt og glød til huden; balanserer og styrker hud som er i
ubalanse. Produktene er inflammasjonshemmende, som roer ned og beskytter

• Allantoin, virker sammentrekkende, beroliggende og fuktighetsbevarende.

CLEAN & CALM – FACIAL CLEANSER 75 ML & 150 ML
Skånsom og effektiv ansiktsrens med lett skummende formel. Fjerner smuss,
urenheter og makeup uten å irritere huden. Resultatet blir en strålende, myk og
smidig hud. Pris: 189,- & 289,• Allantoin, virker sammentrekkende og fuktighetsbevarende.

PURIFY MY SKIN – FACIAL SCRUB 75 ML		
Eksfolierende skrubb som gir glød til ansikt og dekolletasje. Fremmer hudens egen
cellefornyelse og gir ny energi til gusten hud. Den optimale kombinasjonen av små
og store korn laget av silisium og cellulose når fram til alle partier i ansiktet.
Pris: 199,• Niacinamide, minsker inflammasjon, nøytraliserer talgproduksjonen og øker

• Glycerin, holder på fuktigheten i huden.

elastiteten i huden, hvilket reduserer andelen synlige linjer og porer.

MOISTURE ON THE GO – FACIAL MIST 100 ML
Kombinert ansiktsvann og fuktighetsmist. Gjenoppretter og balanserer
umiddelbart hudens pH-verdi og sørger for en sunn glød. Inneholder
antioksidanter som beskytter, styrker og stimulerer sirkulasjonen.
Pris: 199,-

• Allantoin, virker sammentrekkende og fuktighetsbevarende.

• Allantoin, virker sammentrekkende og fuktighetsbevarende.

CITY LIVING – FACIAL MASK 100 ML			
Kraftfull og nærende ansiktsmaske som fukter i dybden. Jevner ut tørrhetslinjer
og gjenoppretter hudens elastisitet. Beriket med unicontrozon og allantoin som
beskytter og roer ned stresset hud, samtidig som de har sammentrekkende,
beroliggende og fuktighetsbevarende effekter. Pris: 259,-

• Niacinamide, minimerer inflammasjon, nøytraliserer talgproduksjonen og øker elastiteten i

• Allantoin, verkar sammandragande, lugnande och fuktbevarande.

huden som reduserer synligheten av linjer og porer.

• Unicontrozon, skyddar och lugnar en stressad hud, som dagligen utsätts för

THE SERUM – FACIAL SERUM 30 ML			
Dyptvirkende serum som tilfører glød og holder huden fuktet gjennom hele dagen.
Balanserer og gir ny friskhet og mykhet til stresset, tørr eller normal hud.
Pris: 425,• Høy konsentrasjon av kalpariane, en naturlig, multifunksjonell ingrediens fra alger som
bevarer hudens fasthet og elastisitet.
• Kalpariane øker syntesen av kollagen og elastin, som resulterer i en fastere og mer

EYELIGHTER – EYE CREAM 15 ML			
Aktiv og fuktgivende øyenkrem som demper hevelser, samtidig som den forbedrer
hudens spenst og struktur. Den fjærlette formelen og de lysreflekterende
partiklerne reduserer kråketær, fine linjer og trøtthetstegn. Fremmer hudens egen
produksjon av kollagen, som styrker hudbarrieren og skadelig påvirkning fra ytre
faktorer. Pris: 315,-

avgaser och föroreningar från stadsmiljö.

SLEEPING SENSATION – HYDRATING MASK 100 ML
Ansiktsmaske som fukter og roer ned huden. Inneholder Sepitonic M3 og
hyaluronsyre, som jevner ut, gir huden glød og reduserer aldringstegn.
Pris: 395,• Allantoin, virker sammentrekkende, beroliggende og fuktbevarende.
• Hyaluronsyre, opprettholder hudens egen fuktighetsbalanse, gjør huden frisk og har
effektive antiage resultater.

• Nylon-12 fluorescent brightener 230 salt, UV-reflekterende.
• Chenopodium quinoa seed extrakt, sirkulasjonsøkende, reduserer poser under øynene.
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ADVANCED SKIN CARE
Effektiv og dyptgående hudpleieserie som gjør huden mykere, smidigere og mer
elastisk. Inneholder aktive ingredienser som retinol, hyaluronsyre samt AHA- og
BHA-syrer. Øker hudens celleproduksjon, samt kollagen- og elastinproduksjon.

CELL RENEWAL – FACIAL CLEANSER 75 ML 		
Effektiv rengjøring som reduserer linjer og dype rynker, strammer opp, jevner
ut og gir huden en ny boost med glød. Lett skummende, gel-lignende formel
som effektivt fjerner makeup og urenheter. Inneholder BHA (salicylsyre) som
gjør rengjøringen effektiv mot hyperpigmentering, urenheter, forstørrede porer,
rynker, rødhet, acne og hudormer. Pris: 390,• 0,15% BHA (salicylsyre), fettløselig. Eksfolierer på hudens overflate og inni porene av
salicylsyren som også løser opp fett og tilstoppede porer. Ekstra effektiv for pigmenteringer,
orenheter, förstorade porer, rynkor, rodnad, acne och pormaskar.
• Allantoin, virker sammentrekkende og fuktbevarende.

CELL RENEWAL – FACIAL EXFOLIANT 75 ML 			
Kjemisk ansiktspeeling som eksfolierer på dypet. Effektiv mot pigmenteringer,
urenheter, forstørrede porer, rynker, rødhet, acne og hudormer. Peelingen
trenger gjennom hudens epidermis og dermis, fjerner døde hudceller, minimerer
synligheten av porer og øker hudens absorberingsevne. Pris 450,• 0,7% AHA (glykolsyre), vannløslig. Hjelper til å fjerne gamle hudceller, motvirker tørr
og gusten hud samt å redusere rynker og linjer på huden. Ekstra effektiv for pigmentering,
forstørrede porer, rynker og rødhet.
• 2% BHA (salicylsyre), fettløselig. Eksfolierer på hudens overflate og inni porene av salicylsyren som også løser opp fett og tilstoppede porer. Ekstra effektiv for pigmentering,
urenheter, forstørrede porer, rynker, rødhet, acne og hudormer.

CELL RENEWAL – FACIAL CREAM, 50ML
		
Fuktighetsgivende ansiktskrem mot fine linjer, ujevn hudstruktur,
pigmenteringer og synlige porer. Gir huden ny spenst og glød med
ingredienser som retinol (A-vitamin), AHA (glykolsyre), BHA (salicylsyre) samt
hyaluronsyre. Pris 590,• 0,15% Retinol, øker cellfornyelsen og aktiviteten i huden.
Jobber anti-inflammatorisk.
• 0,2% BHA (salicylsyre), fettløslig. Eksfolierer på hudens overflate og inni poreme av
salicylsyren som også løser opp fett og tilstoppede porer. Ekstra effektiv for pigmenteringer,
urenheter, forstørrede porer, rynker, rødhet, acne og hudormer.
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INSTANT GLOW
Hudpleieserie som jevner ut hudtonen og sørger for glød, fukt og antiage. Gir huden spenst,
reduserer hyperpigmenteringer og etterlater huden frisk med naturlig glød. Beskytter mot
miljøskader og styrker hudens naturlige barrierefunksjon.

INSTANT GLOW, CLEANSING FOAM 150 ML			
Multifunksjonell ansiktsrens med skummende formel. Renser i dybden og fjerner
smuss, urenheter og makeup uten å irritere følsom hud. Stimulerer
kollagensyntesen og forbedrer mikrosirkulasjonen i huden for en frisk hud med
fin glød. Inneholder Exo-P som beskytter mot forurensning. Optimaliserer hudens
naturlige barrierefunksjon og motvirker tidlig aldring av huden, som
resultat av farlig påvirkning fra miljø og omgivelser. Pris: 275,-

INSTANT GLOW, DAY MASK 75 ML 		
En fuktighetsgivende og beskyttende ansiktsmaske som jevner ut og sørger
for strålende hud. Inneholder et mikroshimmerkompleks for å bevare hudens
glød, samt et lett pigment som passer til alle hudtyper. Gir et jevnt, strålende
resultat samtidig som maskens fuktighetsgivende egenskaper gjør huden
balansert over lengre tid. Påfør på rengjort ansikt etter serum, skyll ikke av.
Pris: 395,-

• Niacinamide/ Vitamin B3, stimulerer kollagensyntesen og bidrar til jevnere hudstruktur.

• Innkapslet Vitamin C; jevner ut hudtonen, hjelper til med å redusere synligheten av
finje linjer og rynker.
• Niacinamide; stimulerer kollagensyntesen og bidrar til jevnere hudstruktur.

• Exo-P, beskytter mot forurensning og huden blir full av glød og oppleves friskere.

INSTANT GLOW SERUM DROPS, 30 ML
		
Serum som gir glød, øker cellefornyelsen og opprettholder dens vitalitet. Jevner
ut hudens struktur og hudtone. Beriket med Nicotinamide og Niacinamide som
forbedrer hudens elastisitet og glød ved å stimulere kollagensyntesen. Hyaluronsyre
i serumet bevarer hudens naturlige barrierefunksjon. Pris: 490,• Niacinamide/ Vitamin B3, stimulerer kollagensyntesen og bidrar til jevnere hudstruktur.
• Exo-P, beskytter mot forurensning og huden blir full av glød og oppleves friskere.
• Innkapslet Vitamin C, jevner ut hudtonen, hjelper til å redusere synligheten av fine linjer og
rynker.

INSTANT GLOW WHIPPED CREAM, 50 ML
24-h krem som gir glød og beskytter huden mot oksidativt stress og
miljøforurensninger, samt gir en jevnere og fyldigere hud. Inneholder
mikroshimmer som fremhever hudens naturlige glød. Forbedrer hudens elastisitet
og stimulerer kollagensyntesen for merkbar spenst og støttevev. Hyaluronsyren
i kremen bevarer hudens naturlige barrierefunksjon samtidig som den beskytter
intensivt og motvirker tap av fuktighet. Pris: 470,• Niacinamide/ Vitamin B3, stimulerer kollagensyntesen og bidrar til en jevnere hudstruktur.
• Exo-P, beskytter huden mot forurensning, huden blir full av glød og oppleves friskere.
• Innkapslet Vitamin C, jevner ut hudtonen, hjelper til med å redusere synligheten av fine linjer
og rynker.

INSTANT GLOW FACIAL MIST, 100 ML
		
Ansiktsmist for glødende og plettfri hud. Gjenoppretter hudens pH-balanse for
en sunn hud over lengre tid, gir næring og beskytter mot forurensning. Påfør på
rengjort hud for priming, etter makeup for å fiksere, eller under dagen for å gi
fukt og umiddelbart glød ved behov. Pris: 270,• Niacinamide; stimulerer kollagensyntesen og bidrar til jevnere hudstruktur.
• Exo-P; beskytter mot forurensning og huden blir full av glød og oppleves friskere.

DAILY BODY CARE
Hurtigabsorberende kroppspleie som sørger for fuktighet over lengre tid. Beriket med
andregenerasjons sheasmør, som har mykgjørende og beskyttende egenskaper som
gjør at huden holder på fukten. Effektive produkter tilpasset for å gjøre den daglige
skjønnhetsrutinen enklere. Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud.

CLEAN ME UP – SHOWER GEL 200 ML
Lett skummende og mykgjørende dusjgelé som rengjør og sørger for en
behagelig sensasjon. Basert på andregenerasjons sheanøtt som fukter og roer
ned huden. Hudens fuktighetsnivå og pH-verdi opprettholdes for en myk og
fuktet følelse over lengre tid. Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud.
Pris: 159,-

FEEL MY HEEL – FOOT BALM 15 ML
Svært fuktighetsgivende og hurtigabsorberende fotkrem. Inneholder sheasmør
som er fuktighetsgivende og etterlater en myk og glatt hud. Inneholder
karbamid som er fuktighetsbevarende, hvilket ved kontinuerlig bruk motvirker
herder og sprekker. Beriket med melkesyre som har en lett eksfolierende effekt.
Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud. Pris: 119,-

• Andregenerasjons sheanøtt, en ingrediens som er framstilt fra sheanøtten.

• Karbamid, fuktighetsbevarende.

Har like egenskaper som sheanøtten, men absorberes raskere.

• Melkesyre, lett eksfolierende eﬀekt.
• Sheasmør, mykgjørende og fuktighetsgivende.

BALANCE MY SKIN - BODY LOTION 200 ML
Mykgjørende og hurtigabsorberende kroppslotion, som tilfører intensivt med
fukt og næring. Rik formel, basert på andregenerasjons sheanøtt der de
mykgjørende egenskapene til sheanøtten er utvunnet, uten det fete smøret.
Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud. Pris: 199,• Andregenerasjons sheanøtt, ingrediens som er framstilt fra sheanøtten. Den har samme

LUMINOUS BRONZE- SELF-TAN
Self-tan serie som sørger for en jevn gyllenbrun tone til kropp og ansikt, uten
skadelig påvirkning fra solen. Pleier og fukter huden. Passer alle hudtyper.

fuktighetsgivende egenskaper, men absorberes raskere.

DEODORANT 30 ML
Effektiv og hurtigabsorberende antiperspirant. Holder huden myk og tørr
samtidig som den sørger for frisk følelse og beskyttelse. Inneholder
andregenerasjons sheanøtt som virker fuktighetsgivende og beroliggende.
Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud. Pris: 139,-

LUMINOUS BRONZE – SELF-TAN BODY MIST 200 ML
Gradvis selvbruningsmist for kroppen. Hurtigtørkende formel som er lett
å påføre for et jevnt resultat. Gir et naturlig resultat med jevn gyllenbrun
tone. Formelen beskytter og fukter huden. Beriket med allantoin som virker
sammentrekkende, beroliggende og fuktighetsbevarende. Passer alle hudtyper
og hudtoner. Pris: 330,-

• Andregenerasjons sheanøtt, en ingrediens som er framstilt fra sheanøtten. Den har like

• Allantoin, virker sammentrekkende og fuktighetsbevarende.

egenskaper men absorberes raskere.

GET A GRIP – HAND BALM 30 ML
Fuktighetsgivende og hurtigtørkende håndkrem. Med mykgjørende mandelolje
som beskytter hender og neglebånd. Pris: 119,-

• Shea Butter Ethyl Esters, er en ingrediens som er framstilt fra sheanøtten. Den har

LUMINOUS BRONZE – SELF-TAN DROPS 30 ML
Konsentrerne selvbruningsdråper som blandes med den daglige ansiktskremen.
Bygger gradvis opp en jevn og naturlig gyllenbrun tone. Den konsentrerte
formelen gjør det enkelt å styre fargeintensiteten og resultaten. De energigivende og utjevnende ingrediensene gjør at huden får en jevn og naturlig glød,
uten skadelig påvirkning fra solen. Pris: 370,-

mykgjørende egenskaper og absorberes raskt.

• Allantoin, virker sammentrekkende og fuktighetsbevarende.

• (Sweet Almond) Oil, mandelolje fylt med næring som beskytter hendene og lar din
naturlige skjønnhet komme fram.

HEALTHY GLOW
Fuktighetsgivende kroppspleie som sørger for jevn hudstruktur og frisk glød.
Inneholder MICRO PROskin, en kombinasjon av pre- og probiotika som gjør huden
glødende, mykere og jevnere struktur. Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud.

HEALTHY GLOW - SHOWER CREAM 200 ML
Dusjkrem som gir glød, beskytter og fukter i dybden. Inneholder en rekke nærende
og velduftende ingredienser som sørger for myk og ren hud. Beriket med
MICRO PROskin, en blanding av prebiotika og probiotika som gir huden glød
med en strukturerende og utglattende effekt, samt styrker hudbarrieren og skaper
et reservelager med fukt som varer flere døgn. Betakaroten nøytraliserer de frie
radikalene og gir maksimalt med fukt og mykhet, samtidig som den jevner ut
hudtonen. Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud. Pris: 159,-

HEALTHY GLOW - DEODORANT 30 ML
Mykgjørende og mild antiperspirant. Inneholder beskyttende ingredienser som
holder huden tørr, men rikelig fuktet gjennom hele dagen. Beriket med
MICRO PROskin, en blanding av prebiotika og probiotika som gir huden glød med
en strukturerende og utglattende effekt, samt styrker hudbarrieren og skaper
et reservelager med fukt som varer i flere døgn. Betakaroten nøytraliserer frie
radikaler og gir en myk og fuktet hud, samtidig som den jevner ut hudtonen.
Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud. Pris: 139,-

• MICRO PROskin, styrker hudbarrieren.

• MICRO PROskin, styrker hudbarrieren.

• Betakaroten, utglattende og glødgivende.

• Betakaroten, utglattende og glødgivende

HEALTHY GLOW – BODY BALM 200 ML
Beskyttende og mykgjørende kroppsbalm. Den rike og fyldige formelen tilfører
huden intensiv næring og glød. Berikt med MICRO PROskin, en blanding av
prebiotika og probiotika som gir huden glød med en strukturerende og utglattende
effekt, samt styrker hudbarrieren og skaper en fuktreserve som varer flere døgn.
Betakaroten nøytraliserer de frie radikaliene og gir en maksimalt myk og fuktet hud,
samtidig som den jevner ut hudtonen. Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud.
Pris: 199,-

SENSITIVE DEODORANT 30 ML
Skånsom og effektiv antiperspirant.
Inneholder allantoin og sepicalm som sammen har en beroliggende,
balanserende og fuktbevarende effekt. Hurtigabsorberende for en tørr følelse
hele dagen. Spesielt tilpasset sensitiv og irritert hud. Pris: 139,• Allantoin, virker sammentrekkende, beroliggende og fuktbevarende.
• Sepicalm, roer ned og balanserer en stresset hud. Kan motvirke irritasjon.

• MICRO PROskin, styrker hudbarrieren.
• Betakaroten, utglattende og glødgivende.

HEALTHY GLOW – BODY SCRUB 125 ML
Eksfolierende og glødgivende kroppsskrubb som forsterker hudens balanse og
vitalitet. Beriket med MICRO PROskin, en blanding av prebiotika og probiotika
som gir huden glød med en strukturerende og utglattende effekt, samt styrker
hudbarrieren og skaper et reservelager med fukt som varer i flere døgn.
Betakaroten nøytraliserer frie radikaler og gir en myk og fuktet hud, samtidig
som den jevnen ut hudtonen. Passer alle hudtyper, til og med sensitiv hud.
Pris: 239,• MICRO PROskin, styrker hudbarrieren.
• Betakaroten, utglattende og glødgivende.

B E A U T Y I N N O VAT I O N F R O M S W E D E N

LONG LASTING
Fargebevarende og beskyttende hårpleieserie som gjør at følelsen av nyvasket hår
holder seg lengre. Beskytter mot frie radikaler, UV-stråling og har forebyggende
effekt på framtidige skader. Serien er utviklet for normalt og kjemisk behandlet hår.

LONG LASTING - SHAMPOO 250 ML
Beskyttende og mykgjørende sjampo som rengjør skånsomt og bevarer følelsen
av nyvasket hår over lengre tid. Langtidsvirkende med babusekstrakt som bygger
opp håret og reduserer produksjonen av talg for en balansert hodebunn.
Sjampoen har en varmebeskyttende formel for å minimere fargetap ved
varmestyling. Beskytter håret mot frie radikaler og UV-stråler, hvilket reduserer
framtidig slitasje. Formelen er utviklet for normalt og farget hår.Pris: 199,-

LONG LASTING - HEAT PROTECTOR 150 ML
Fargebevarende og glansgivende varmebeskyttelse som reduserer slitasje på
håret ved bruk av varme- og stylingverktøy. Varmebeskyttelse er et essensielt
produkt for et sterkt og sunt hår. Beriket med kamomilleekstrakt, som er
fuktighetsgivende og rik på Vitamin B. Arganolje tilfører glans og mykhet,
alproekstrakt - er et naturlig UV-skjold - samt honning for fukt og mykhet.
Formelen er utviklet for normalt og farget hår. Pris: 139,-

• Bambusa vulgaris (bamboo) extract, bambusekstrakt har en beskyttende og reparerende

• Chamomilla recutita, kamomillekstrakt har en fuktighetsgivende effekt og er rik på

effekt som pleier håret.

Vitamin B.

• Hveteprotein, styrker og gjenoppbygger skadede hårstrå.

• Argania spinosa kernel oil, arganoljen gir håret flott glans.

• Bambusa vulgaris (bamboo) extract, bambusekstrakt har en beskyttende og reparerende

LONG LASTING - QUICK HAIR TREATMENT 100 ML
Hurtigvirkende hårkur for tørt og skadet hår med resultat innen tre minutter.
Granateple og bambusekstrakt bygger opp og reparerer håret, samt sørger for
å bevare fargen og et glansfult og friskt hår. Gir intensiv næring til håret, som
blir silkemykt med naturlig volum. Forebygger splittede hårtupper og ytterlige
skader fra UV-stråler og frie radikaler. Formelen er utviklet for normalt og
farget hår. Pris: 199:-

effekt som pleier håret.

• Bambusa vulgaris (bamboo) extract, bambusekstrakt har en beskyttende og

• Olea europaea (olive) oil, de essensielle fettsyrene og antioksidantene fremmer cellulær

reparerende effekt som pleier håret.

LONG LASTING - CONDITIONER 200 ML
Beskyttende og mykgjørende balsam som styrker og gir glans til håret. Beskytter
effektivt mot UV-stråling og andre skadelige miljøfaktorer for å motvirke slitasje
på håret. Olivenolje og bambusekstrakt fukter og har en beskyttende og
reparerende effekt. Resultatet blir et glansfullt og mykt hår med en nyvasket
følelse over lengre tid. Formelen er utviklet for normalt og farget hår. Pris: 199,-

regenerering.

B E A U T Y I N N O VAT I O N F R O M S W E D E N

THE CURE
Beskyttende og reparerende hårpleieserie som gir nærig til skadet eller kjemisk behandlet hår. Kvaliteten til hårstråene blir gjenopprettet og hodebunnen får intensivt
med fukt, så håret får tilbake dens glans. Serien er utviklet spesielt for skadet og
kjemisk behandlet hår.

THE CURE - REPAIR & SHINE SHAMPOO 250 ML
Beskyttende og reparerende sjampo, utviklet for skadet eller kjemisk behandlet
hår. Kvaliteten til hårstråene blir gjenopprettet og hodebunnen får intensivt med
fukt, så håret får tilbake dens glans. Beriket med beskyttende algeekstrakt, hveteproteiner og ricinolje som virker fuktbevarende og oppbyggende, samt forebygger
splittede tupper. Formelen er utviklet for skadet eller kjemisk behandlet hår.
Pris: 199,-

THE CURE - HAIR OIL 50 ML
Hårolje som sørger for rikelig med fukt og glans. Sammensetningen av pasjonsfruktolje, Sammansättningen av passionsfruktsolja, tyttebærolje, , solsikkeolje
og rapsolje fukter, reparerer og mykgjør hårfibrene. Håret blir mykt og lettere å
gre, samtidig som det får en fin glans. Formelen er utviklet fr normalt og farget
hår. Pris: 249,-

• Algeekstrakt, regenererer hårets struktur fra skader som skyldes vask, varmestyling og

• Tyttebærolje, rik på antioksidanter og UV-beskyttelse.

• Pasjonsfruktolje, fukter, reparerer og gjør hårfibrene myke.

kjemisk behandling.
• Hveteproteiner, styrker og reparerer.

THE CURE - REPAIR & SHINE CONDITIONER 200 ML
Beskyttende balsam som reparerer og tilfører næring til skadet eller kjemisk
behandlet hår. Kvaliteten til hårstråene blir gjenopprettet og hodebunnen får intensivt med fukt, så håret får tilbake dens glans. Beriket med beskyttende algeekstrakt, hveteproteiner og ricinolje som virker fuktbevarende og oppbyggende, samt
forebygger splittede tupper. Formelen er utviklet for skadet eller kjemisk behandlet
hår. Pris: 199,• Algextrakt, regenererar hårets struktur från skador som orsakas av tvättning, värmestyling
och kemiska behandlingar.

THE CURE - HAIR MASK 200 ML
Pleiende og oppbyggende hårmaske. Inneholder sheasmør og bambusekstrakt
som reparerer, gjenoppbygger og beskytter skadet og kjemisk behandlet hår.
Med pH-verdi på 5,0-5,5 semi-åpnes hårstrået så formelen kan trenge dypere og
beskytte ved å fylle opp skadede partier og gi et jevnere sjikte.
Tyttebærolje bevarer fukten i håret, mens arganolje og epleolje tilfører elasisitet, fukt og glød. Resultatet blir et mykt og glatt hår som er lett å gre ut.
Formelen er utviklet for skadet eller kjemisk behandlet hår. Pris: 259:• Sheasmør, beskyttende og fuktighetsgivende.
• Tyttebærolje, rik på antioksidanter og UV-beskyttelse.
• Arganolje, mykgjørende og glødgivende.

THE CURE - ANTI-FRIZZ CREAM 150 ML
Pleiende varmebeskyttende stylingkrem som lukker og temmer krusete hår.Gir
håret en perfekt finish med langvarig glød og holdbarhet.Inneholder sheasmør
og provitamin B5 som sammen forhindrer splittede tupper ved å legge en beskyttende film rundt hårstrået, hvilket bevarer fukten og tilfører glans. Formelen er
utviklet for normalt og farget hår. Pris: 229,• Sheasmør, beskytter hårstrået og holder håret fuktet, samt tilfører glans.
• Provitamin B5, beskyttende og volumgivende.

B E A U T Y I N N O VAT I O N F R O M S W E D E N

BLONDE PERFECTION
Blonde Perfection er en hårpleieserie som effektivt nøytraliserer varme og gule toner.
Rik på antioksidanter som beskytter håret mot UV-stråling og eksternt stress. Gir
håret glans, er fuktighetsgivende og mykgjørende. Kan ha effekt på mørkt hår.

BLONDE PERFECTION - SILVER SHAMPOO 250 ML
Fargebevarende og beskyttende sølvsjampo med fiolette pigmenter.
Nøytraliserer gule og gyldne pigmenter i blondt hår for å gi en kaldere nyanse.
Beriket med bambusekstrakt som gjenoppretter og fornyer hårets
fuktighetsbalanse og mykhet, samtidig som det rengjør og gir glans. Kan ha
effekt på mørkt hår som er farget, eller grått hår med gule toner. Pris: 199,-

ANTI-DANDRUFF - SENSITIVE
Mild og skånsom hårpleieserie for sensitiv hodebunn. Lindrer flass og reduserer
kløe og irritasjon. Produktene har en kjølende effekt og øker hodebunnens
sirkulasjon, samtidig som den gjenoppretter dens naturlige balanse.

• Bambusa vulgaris (bamboo) extract, bambusekstrakt som har en beskyttende og
reparerende effekt som pleier håret.

BLONDE PERFECTION - SILVER CONDITIONER 200 ML
Fargebevarende og beskyttende sølvbalsam med fiolette pigmenter.
Nøytraliserer gule og gyldne pigmenter i blondt hår for å gi en kaldere nyanse.
Berikt med bambusekstrakt som gjenoppretter og fornyer hårets
fuktighetsbalanse og mykhet, samtidig som det rengjør og gir glans. Kan ha
effekt på mørkt hår som er farget eller grått hår med gule toner. Pris: 199,• Bambusa vulgaris (bamboo) extract, bambusekstrakt som har en beskyttende og

ANTI-DANDRUFF - SENSITIVE SHAMPOO 250 ML
Sjampo som effektivt roer ned og gjenoppretter balansen i tørr og irritert
hodebunn. Motvirker flass, reduserer kløe og demper irritasjon. Inneholder
peppermynteolje som har en beroliggende og kjølende effekt, lindrer irritasjon
og stimulerer sirkulasjonen. Rik skummende formel, spesielt tilpasser for sensitiv
hodebunn. Pris: 199,• Piroctone olamine, en aktiv substans som motvirker flass, reduserer kløe og irritasjon og
gjenoppretter balanse i hodebunnen.
• Mentha piperita oil, kjølende og beroliggende effekt av peppermynte.

reparerende effekt som pleier håret.

BLONDE PERFECTION - SILVER HAIR MASK 100 ML
Pleiende og fargebeskyttende hårmaske med fargepigment som motvirker
gyldne nyanser i blondt hår. Beriket med mykgjørende arganolje samt Vitamin B5
som sørger for volum og glans. Pris: 199,• Provitamin B5, sørger for beskyttelse og volum. Arganolje, mykgjørende og gir næring.

ANTI-DANDRUFF - SENSITIVE CONDITIONER 200 ML
Kremet balsam med lett avkjølende effekt som gjenoppretter balansen i
hodebunnen. Motvirker flass og demper irritasjon og er antiinflammatorisk.
Den kremete formelen inneholder peppermynteolje og hveteproteiner som hjelper
til med å gjenopprette hårfibrenes fuktighetsabsorbasjon, samt reduserer
ubehag, flass og irritasjon. Spesielt tilpasset sensitiv hodebunn. Pris: 199,• Piroctone olamine, en aktiv substans som motvirker flass, reduserer kløe og irritasjon og
gjenoppretter balanse i hodebunnen.
• Mentha piperita oil, kjølende og beroliggende effekt fra eppermynte.

B E A U T Y I N N O VAT I O N F R O M S W E D E N

STYLING & TEXTURE
Hårpleieserie som bygger tekstur, volum og forbereder håret for styling mens du
dusjer. Beriket med beskyttende og reparerende protein som forbederer hårets
kvalitet og stimulerer hårveksten.

STYLING & TEXTURE - PROTEIN SHAMPOO 250 ML
Proteinberiket sjampo som trenger inn i hårstrået for å reparere og gjenopprette
strukturen. Tilfører tekstur, volum og fyldighet. Pris: 199,• Proteiner, en sammensetning av store og små hydrolyserte proteiner reparrerer og fukter
skadet og kjemisk behandlet hår.

STYLING & TEXTURE - VOLUMIZING LOTION 100 ML
Innovativ leave-in lotion som forkorter tørketiden, er varmebeskyttende og tilfører
hårets lengder volum og fyldighet. Gir håret fylde og vakker finish. Beriket med
provitamin B5, solsikkeolje og epleolje som virker beskyttende samt volum- og
glansgivende. Pris: 239,-

• Biotinoyl tripeptide-1, øker blodtilførselen til hårsekkene hvilket stimulerer vekst av

• Provitamin B5, beskyttende og volumgivende.

hårstråene og forbedrer hårkvaliteten.

• Epleolje, lysreflekterende og tilførerer glans.

• AHA (melkesyre), fjerner døde hudceller.

STYLING & TEXTURE - PROTEIN CONDITIONER, 200 ML
Proteinberiket balsam som trenger inn i hårstrået for å reparere og gjenopprette
strukturen. Har en kremet konsistens med beskyttende effekt. Inneholder pantenol
som bevarer fukten dypt inn i hårstrået, hvilket skaper en avkjølende effekt med
volum fra innsiden og ut. Den unike sammensettningen av store og små
hydrolyserte proteiner reparerer og fukter skadet og kjemisk behandlet hår.
Pris: 199:-

STYLING & TEXTURE - SEA SALT SPRAY 100 ML
Saltvannsspray som gir vakker fylde og volum til håret. Gir håret en naturlig
bevegelse med fin tekstur. Ekstrakt fra gojibær beskytter håret og tilfører ny
energi. Beskytter håret mot varme, UV-stråling, børsting, vask og farging.
Pris: 229,• Lycium barbarum fruit extract, et næringsrikt ekstrakt fra gojibær som beskytter og tilfører
ny energi til håret.
• Antioxidantkomplex som beskytter håret mot varme, UV-stråling, børsting, vask og farging.

• Proteiner, en sammensetning av store og små hydrolyserte proteiner reparerer og fukter
skadet og kjemisk behandlet hår.
• Panthenol, bevarer fukten dypt inn i hårstrået, som sveller opp og gir
umiddelbart volum.

STYLING & TEXTURE - OVERNIGHT HAIR MASK 100 ML
Innovativ leave-in hårmaske som reparerer, styrker og gir håret nytt liv uten å
tynge ned. Forbedrer hårkvaliteten og fremhever hårfargen med ny glød og glans.
Pris: 199:• Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, bygger opp hårstrået innenfra og legger
på en beskyttende film.
• Cystine Bis-PG- Propyl Silanetriol, forhindrer og bremser skader.

B E A U T Y I N N O VAT I O N F R O M S W E D E N

DEEP CLEANSING
Deep Cleansing er en hårpleieserie som fjerner urenheter, kjemikalier og rester fra
produkter ved hjelp av micellar teknologi, uten å fjerne fukt fra hår og hodebunn.
Rengjør i dybden og gjenoppretter balansen som gir håret nytt liv med en frisk, ren
og balansert følelse som holder lenge. Bruk 1-2 ganger i måneden.

DEEP CLEANSING - DETOX SHAMPOO 100 ML
En rik og skummende sjampo som renser og fjerner urenheter, kjemikalier og rester
av produkter. Den effektive, men skånsomme formelen renser i dybden og
opprettholder hodebunnens pH balanse så håret føles rent og nyvasket. Formelen
sørger for en grundig rengjøring, samtidig som den er skånsom mot hodebunnen.
Forfriskende duft av ingefær og sitrongress.
Pris: 195,• Glycerin, kan forbedre hårvekst og styrker håret og bekjemper irritasjon
• LacticAcid, nøytraliserer hodebunnens naturlige pH balanse
• Micellar, renser og detoxer uten å irritere en sensitiv hodebunn

DEEP CLEANSING - DETOX CONDITIONER 100 ML
En lett balsam som sørger for balansert hår og hodebunn. Balsamen er svært
skånsom mot hodebunnen og håret, takket være få ingredienser. Hårlengdene blir
pleiet, samtidig som effektene til rensesjampoen virker enda bedre.
Forfriskende duft fra ingefær og sitrongress.
Pris: 195,• Micellar, renser og detoxer uten å irritere en sensitiv hodebunn. Micellar består av små
artikler som fanger opp urenheter. Når du vasker håret, blir kjemikalier og rester fjernet
• LacticAcid, nøytraliserer hodebunnens naturlige pH balanse

STYLING
Multifunksjonelle produkter som forenkler og effektiviserer hårstylingen.
De innovative formlene er skånsomme og beskyttende, samtidig som de former
håret. Produktene gir håret et langvarig resultat, og passer alle typer av hår og
hodebunn.

PIXIE DUST - HAIRSPRAY 100 & 250 ML
En fjærlett hårspray som fikserer hårstråene for en naturlig look. Gir hold
uten å tynge ned håret. Fikserer og beskytter håret under hele dagen.
Passer alle hårtyper. Pris: 99,- & 159,• Provitamin B5, beskytter og gir volum.
• Hydrolyzed soy protein, tilfører glans, tekstur og binder fukt.

ALL TIME HIGH - DRY VOLUME SPRAY 200 ML
Tørr pudderspray uten farge som gir effektivt volum, former og skaper
naturlig bevegelse i håret. Det perfekte finishproduktet som
kombinerer egenskapene fra stylingpudder og hårspray.
Pris: 169,• Helianthus annuus (sunflower) seed oil, en beskyttende olje fra
solsikkekjerne som er fuktighetsgivende og mykgjørende.
STYLE TO DEFINE - CREAM MOUSSE 200 ML
Varmebeskyttende proteinmousse som skaper volum, lett tekstur og
glans tll flatt og livløst hår. Forbereder håret før styling med fyldighet,
naturlig hold og formbarhet. Kan brukes for å gi naturlig volum eller
for å klemme sammen naturlige krøller. Passer til alle hårtyper.
Pris: 169,• Prunus percia (peach) flower extract , fuktbevarende med
antiinflammatoriske egenskaper, beskytter mot ytre påvirkning og
UV-stråler.
• Provitamin B5, beskytter og gir volum.

DURABLE DUST - HAIRSPRAY 250 ML
En hårspray som gir glans, fikserer og gir maksimalt med hold uten å
tynge ned håret. Beskytter håret mot fukt, frie radikaler og UV-stråler.
Fikserer og beskytter håret under hele dagen. Passer alle hårtyper.
Pris: 159,• Prunus percia (peach) flower extract, fuktbevarende med
antiinflammatoriske egenskaper, beskytter mot ytre påvirkninger og
UV-stråler.
• Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract, rik på antioksidanter og
UV-beskyttelse.
GOOD TO GO - DRY SHAMPOO
(Caramel & Cream) 100ML & 250ML
(Jasmine & Amber) 250ML
Tørrsjampo som gir mye volum, hold og struktur ved styling. Tar bort overskuddsfett og gir en fresh følelse mellom hårvask.Passer alle hårfarger.
Pris: 99,- & 159,• Provitamin B5, beskytter og gir volum.
• Hydrolyzed soy protein, tilfører glans og tekstur, binder fukt.

GOOD TO GO - DRY SHAMPOO
(APPLE & CEDERWOOD) 100 ml & 250 ml
(APPLE & CEDERWOOD) Brown hair 250 ml
Pleiende tørrsjampo som gir en silkemyk følelse ved hver påføring. Absorberer
overskuddsfettet for en frisk og ren følelse mellom hårvaskene. Inneholder
provitamin B5 og kamomilleekstrakt som roer ned og beskytter hodebunnen.
Passer alle hårfarger. Pris: 99,-, 159,- & 169,• Provitamin B5, pleier og gir volum.
• Kamomilleekstrakt, roer ned hodebunnen og tilfører mykhet.

B E A U T Y I N N O VAT I O N F R O M S W E D E N
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