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Den personliga energiprofilen bestäms av hårets lipidnivå. 
Även om lipider bara utgör 4 procent av håret har de en 
unik påverkan på dess energi.
De är det flexibla bindemedel som förenar byggstenarna i 
hårets keratin och gör fjällskiktet helt och flexibelt.
 
Nya System Professional bygger på  EnergyCode™- 
Complex, en teknologi som är utformad för att återställa 
hårets naturliga lipidbalans och skydda keratinet. För hår 
som känns pånyttfött, påtagligt friskare och enklare att 
hantera.

Genom att bestämma varje kunds individuella 
hårenergiprofil – en process som vi kallar EnergyCode 
Mapping – kan du som frisör rekommendera ett 
fullständigt individanpassat, kodbaserat hårvårdssystem 
som maximerar just din kunds hårenergi. Av över 174 
miljoner möjliga kombinationer är det bara en enda som 
representerar kundens individuella behov.
Det personliga hårvårdssystemet är kundens egna 
EnergyCode.

Som partner till System Professional ingår du i 
den exklusiva skara salonger som omdefinierar 
hårvård till transformerande och personanpassade 
skönhetsbehandlingar: för en verkligt exklusiv 
salongsupplevelse som ger resultat.

1974. Tyskar kan brinna lika starkt för vetenskaplig 
forskning som för ett vackert böljande hårsvall. En 
grupp av hårfanatiska forskare vid Wella dedikerade 
sig åt att förändra den professionella hårvården från 
grunden och fokusera på behandligar som verkligen 
gör skillnad.
Deras genombrott blev emulsioner med en ultralätt 
formula som inte tynger håret. För första gången gick 
det att skapa skräddarsydda behandlingar med olika 
samverkande produkter.
När System Professional som första varumärke i 
världen grupperade sina produkter i ett modulsystem 
hade det första kodbaserade systemet för 
transformerande hårvård sett dagens ljus. Koden blev 
ett hemligt språk för världens främsta frisörer – de 
invigdas väg till överlägsen hårvård som började 
i ett skönhetslaboratorium och blev till en global 
framgångshistoria.

2015 – med en känsla för innovation som aldrig 
sviktar: 
40 års dedikerad forskning om transformerande 
hårvård har gjort System Professional till det enda 
varumärket som kan erbjuda fullständigt individuell 
anpassning. Våra forskare upptäckte att varje persons 
hår har en unik energiprofil som avgör elasticitet, 
fiberkvalitet och följsamhet.

VÅR HISTORIA



När våra forskare skickade elektriskt laddade 
partiklar genom hår i laboratoriet gjorde ny 

skanningteknik att vi kunde se att skillnaden mellan 
olika EnergyCodes inte bara beror på konditionen på 

hårets proteiner. Även lipiderna påverkar aktivt hårets

energi trots att de bara utgör 4 procent av håret.
Lipiderna samverkar med externa faktorer på 
ett sätt som är unikt för varje individ och spelar 
roll för om håret är slätt eller frissigt, glansigt 
eller matt och livlöst eller fullt av volym.

Skanningtekniken gör det möjligt att se 
flödet av elektroner på hårets yta. En 
jämn och samlad aura visar att håret 

har ett bra energiflöde och är ett 

tecken på att håret är friskt. Om 
elektronstrålningen är mer omfattande, 
ojämn och oregelbunden är energinivån låg, 
vilket betyder att håret är svagt och skadat.

Friskt hår – Jämn aura med 
låg elektronstrålning.

Efter vanlig mask – Minskad 
elektronstrålning, jämnare yta.

Skadat hår – Reaktiv, 
oregelbunden aura med 
synlig elektronstrålning.

Efter mask med 
EnergyCode™ Complex – 
Elektronerna uppträder 
nästan som i friskt hår.

ENERGYCODE- EFFEK TEN

HÅRIDENTISKA LIPIDER 

Oleic acid och glycerylmonooleat hjälper till 
att bevara hårets struktur genom att stärka 

och fylla på hårcellernas bindemedel.

KOFFEIN

Ökar blodcirkulationen och ser till 
att hårrötterna får energi.

RESULTAT

Ett hår fullt av energi, följsamt och 
lätthanterligt. Håret blir mindre statiskt 

och frissigt med mer glans och spänst.

HISTIDIN

Verkar på håret på två sätt: reparerar och återställer 
hårets naturliga proteinstruktur och skyddar det mot 
att skadas av fria radikaler.

VITAMIN B3 (NIKOTINAMID)

Förbättrar fuktbalansen i hårbotten och bidrar till en 
stark, frisk hårväxt full av energi.

För att återställa hårets naturliga lipidlager 
utvecklade och patenterade System Professionals 

forskare EnergyCode™-teknologin. Hela 
System Professional-sortimentet bygger 

på en komplex sammansättning av 

noggrant avvägda ingredienser i exakt koncentration. 
Hårvårdskonsulten kan därför alltid rekommendera 
ett personligt anpassat hårvårdssystem som 
omvandlar energin i ett specifikt hår.

Hemligheten med att ta håret och ett steg närmare 
idealet är avslöjad – hårenergin är pånyttfödd.

INNOVATION – ENERGYCODE  COMPLE X™



HJÄRTNOTER

Ros 
Freesia 
Jasmin

TOPPNOTER 

Bergamott 
Persika

BASNOTER 

Vanilla
Sandalwood
Musk

SIGNATUR 
 
Nu kan du skapa en personlig 
sensorisk upplevelse för varje kund 
tack vare vår innovativa doftdesign.

Som bas delar alla produkter i System 
Professional-sortimentet samma 
signaturdoft: en varm och extra 
vårdande blommig doft som är lätt att 
känna igen. Doften bygger på delikat 
jasmin och magnolia blandat med mjuk 
och krämig persika, behaglig vanilj 
och den djupa doften av sandelträ.

BALANCE
Blommig doft av iris  

och viol.

  

PURIFY
En frisk och aromatisk doft 

med en kombination av 
myntablad och eukalyptus.

 

COLOR SAVE
En rik och livfull doft med 

röda bär och färgstarka 
kryddor som kryddnejlika, 

anis och kanel.

REPAIR
En extra vårdande touch 
som kombinerar persika 
och rosenblad.

 

HYDRATE
En frisk citrusdoft höljd  
i cederträ.

 
 
VOLUMIZE  
En frisk unisexkaraktär  
som präglas av 
elegant ambra.

 
SMOOTHEN
En sammetslik blommig  
accent med övertoner av  
rik kaprifol.

ACCENTEN 
 
Varje produktserie har också en egen doftaccent 
som understryker dess resultat och fördelar.

Med över 174 miljoner möjliga produktkombinationer 
kan du skapa en verkligt personlig doft för varje kund.

DOF TEN



Produkter framtagna för  
en frisk hårbotten.

Produkter som stöder hårets naturliga 
fuktinnehåll, struktur och form.
Dessa produkter ger optimal 
energi till alla hårtyper.

Unika formler och ikoniska produkter 
som förändrar håret på djupet.

Produkter som återuppbygger hårets fibrer  
och skyddar det från yttre påverkan.

D E R M A
BA L A N C E ,  P U R I F Y

FO R M A
H Y D R AT E ,  VO LU M IZE ,  S M O OT H EN

E X T R A
H Ö G EF F EK T I VA ,  FÖ R SA LO N G O C H H EM M A B R U K

F I B R A
CO LO R SAV E ,  R EPA I R ,  LU X EO I L ,  S O L A R

DE F YR A GRUNDPEL ARNA

Elastic Force 

X2E

Silver Shampoo X1D 

Deep Cleanser X1S

Alpha Energy

X5A

Sealing  

Cream

SOL5

Quenching

Mist

H5

I M M E D I AT E  2

C L E A N S E   1

I N T E N S E  3

M O L E C U L A R  4

I N F U S E  +

S E A L   5

D E S I G N  6

Bodyfying

Foam

V6

Curl 

Definer

S6

Hydro Repair 

Conditioner

SOL2

Hair & Body  

Shampoo

SOL1

Shimmering

Spray

C6

Keratin 

Conditioning 

Cream

L2

Keratin Protect  

Shampoo

L1

Keratin Restore 

Mask

L3

Energy

Serum

B4

Shampoo

V1

Mask

V3

Emulsion

V4

Aerolifter

V5

Infusion

V+

Conditioner

S2

Shampoo

S1

Mask

S3

Infusion

S+

Conditioner

R2

Shampoo

R1

Mask

R3

Emulsion

R4

Infusion

R+

Perfect Hair

R5

Perfect Ends

R6

Sun Oil

SOL4

Helio Spray

SOL6

Conditioner

C2

Shampoo

C1

Mask

C3

Infusion  

C+

Conditioner

H2

Shampoo

H1

Mask

H3

Emulsion

H4

Infusion

H+

Shampoo

B1

Mask

B3

Lotion

B5

Shampoo

P1

Mask

P3

Shampeeling

P4

Lotion

P5
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FIBRA FORMADERMA

Products designed 
for a healthy scalp.

Profound hair fiber
regeneration and protection.

Dedicated care for every  
hair texture.

EXTRA

High performance  
hero products.

B 

BALANCE
Sensitive Scalp

P 

PURIFY
Dandruff Control

R

REPAIR
Damaged hair

L

LUXEOIL
Hair nourishment

SOL

SOLAR
Sun & Water Protection

H

HYDRATE
Natural to dry hair

V

VOLUMIZE
Fine hair

S

SMOOTHEN
Coarse, rebellious  

and curly hair

C

COLOR SAVE
Colored hair

X

EXTRA
High Performance Salon  

Exclusive

PermLock Emulsion X4 P 

ColorLock Emulsion X4C

Liquid Hair X4 L

Bi-Phase

Conditioner

C5B

Fluid C5F

Instant Energy

CC61

Keratin Boost 

Essence L5K

Cream Elixir L5C 

Emulsion L4E 

Reconstructive

Elixir L4



B1 B3 B4 B5

skyddande barriär som skydd mot  
irritation. De antiinflammatoriska  
och återfuktande aktiva ämnena är  
särskilt effektiva i hornlagret.

ALLA SYSTEM PROFESSIONAL BALANCE-PRODUKTER 

 Har en mild sammansättning.
  Hjälper huden att bevara sin skyddande syramantel. 
  Innehåller inga färgämnen.
  Har utvecklats i samarbete med dermatologer. 
  Har testats för hudtolerans och verkan på känslig 
hud. Schampot är pH-neutralt för huden.

RESULTATET 

En frisk, motståndskraftig och återfuktad hårbotten.

D L- PA NTH E N O L

ÅTERFUKTNING AV 

EPIDERMIS

B E TA I N

ANTIINFLAMMATORISK 

EFFEKT

E X TR A K T FR Å N P I LTR Ä DS BA R K

LUGNAR HÅRBOTTNEN 

OCH MOTVERKAR 

IRRITATION

DERMACALM COMPLE X

BA L A N CE

Framtagen för att vårda 
och lugna hårbottnen.

DERMA –  BAL ANCE

System Professional Balance-serien 
med sitt exklusiva Dermacalm 

Complex lugnar hårbottnen och 
hjälper den att bygga upp en egen 



MÅLGRUPP
För kunder med känslig hårbotten som behöver en skonsam, daglig rengöring. 

PRODUKT
Rengör skonsamt hårbottnen med ett hudvänligt pH-värde. Ett skonsamt ytaktivt 
system och lugnande ingredienser återfuktar hår och hårbotten utan att torka ut  
den ytterligare.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår. Utför Relax Shampoo Massage och 
skölj sedan noggrant.

MÅLGRUPP
För personer med mycket känslig, torr eller irriterad hårbotten som behöver en 
intensiv behandling med resultat som varar.

PRODUKT
En intensiv veckovis behandling som återfuktar hårbottnen på djupet och 
minskar obehag med lugnande Dermacalm Complex. Stärker hudens skyddande 
barriär medan håret får vård med aktiva ämnen som gör att det känns mjukare.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar 
du 25 g mask direkt på hårbottnen med hjälp av en borste. Massera försiktigt 
med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 
minuter.
Climazon eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra 
behandlingen mer behaglig för kunden.  Om mask och infusion används, blanda 
dem för att sedan applicera på hårbottnen och håret.
Emulgera och skölj sedan noggrant.

B A L A N C E S H A M P O O
GENTLE SCALP CARE

B A L A N C E M A S K
INTENSE SCALP NOURISHMENT

MÅLGRUPP
För kunder med känslig hårbotten, torr och irriterad hårbotten, tydlig rodnad och stramande känsla. 

PRODUKT
Lugnar omedelbart hårbottnen och minskar den torra och stramande känslan. Det mycket koncentrerade 
Dermacalm Complex stärker hudens fuktbarriär och återfuktar torr hårbotten.
Det balanserar hudens hydrolipida hinna och gör en känslig hårbotten mer motståndskraftig. Parfymfri.

APPLICERING
Använd efter varje schamponering. Applicera direkt i hårbotten i handdukstorkat eller torrt hår. Massera 
försiktigt in och skölj inte ur. Kan användas mellan tvättar för att lugna irritation, med fördel före 
sänggående. Eftersom produkten är så koncentrerad bör den användas sparsamt i fint hår för att undvika att 
det tyngs ner från rötterna.

EXPERTTIPS
Fungerar som en lätt barriär som skyddar hårbottnen under färgbehandlingar och minskar känsligheten. 
Schamponera inte håret före färgningen.
Applicera sektion för sektion och fördela produkten genom att massera in den lätt. Torka håret med hårtork 
eftersom det måste vara helt torrt innan färgen appliceras.

B A L A N C E LOT I O N
INSTANT SCALP MOISTURIZER

B1 B3 B5



P1 P3 P4 P5

MÅLGRUPP
För kunder som upplever håravfall eller att håret blir tunnare.

PRODUKT
En kliniskt bevisad och patenterad sammansättning som 

stärker håret och hårsäckarna och gör tunt hår starkare när 
serumet används tre gånger i veckan. Serumets speciella 

Energizing Complex med koffein, biotin, laurinsyra och 
vitaminer förbättrar tillförseln av näringsämnen till håret

och gör tunt hår starkare. Med EnergyCode™ Complex 
för ett livfullt hår och hårbotten fullt av energi.

APPLICERING
Schamponera håret. Applicera 2–3 pipetter, sektion för sektion 
direkt på hårbotten och massera in i håret och hårbottnen med 
tummen.
När serumet är jämnt fördelat stimulerar du hårbottnen med 
Energy Massage. 
Det ökar blodcirkulationen och aktiverar ingredienserna så att de 
kan tränga in bättre. Skölj inte ur.
Rutin för hemmabruk:
Använd 3 gånger i veckan eller varje dag vid stort håravfall.
Använd Balance Shampoo för att förbereda hårbottnen för 
optimalt resultat.

B A L A N C E E N E R GY S E R U M
INSTANT HAIR STRENGTH AND

ANCHORAGE

B4

DERMA –  PURIF Y

P U R I F Y

Framtagen för att 
rengöra på djupet 
och minska mjäll.



System Professional Purify-serien 
bekämpar mjäll hållbart och effektivt. Tack 

vare sitt breda, aktiva spektrum

kan produkterna bekämpa alla kända 
orsaker till mjäll mer effektivt än enskilda 
aktiva ämnen. 

ALLA SYSTEM PROFESSIONAL PURIFY-PRODUKTER 

  Har mycket milda och pH-neutrala sammansättningar.
  Har utvecklats i samarbete med dermatologer.
  Har testats och bekräftats vara hudvänliga.

ZI N K PY R IT I O N TRO LLH A S S E LE X TR A K T A LL A NTO I N

HÅLLBAR  

MJÄLLREGLERING

LUGNAR HÅRBOTTEN OCH 

MOTVERKAR IRRITATION

MINSKAR INFLAMMATION 

OCH VERKAR 

SAMMANDRAGANDE

RESULTATET 

Frisk hårbotten med tillförlitlig mjällkontroll.

* Komplexet f inns i  a l l a  p roduk te r u tom Pur i f y Lot ion .

DERMAPURE COMPLE X*



MÅLGRUPP
För kunder med normal till intensiv mjällbildning och tendens till fet hårbotten.

PRODUKT
Schampot avlägsnar mjäll skonsamt och effektivt vid regelbunden användning. 
Det mycket effektiva Dermapure Complex avlägsnar mikroorganismen som 
orsakar mjäll. Den skonsamma sammansättningen rengör hårbottnen och 
avlägsnar effektivt sebumet, vilket skapar grunden för en frisk och 
balanserad hårbotten.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår. Utför Relax Shampoo Massage 
och skölj sedan noggrant.

MÅLGRUPP
För en hårbotten med mycket mjäll samt hår som behöver vårdande behandling. 

PRODUKT
En intensiv veckovis behandling som effektivt bekämpar mjäll med Dermapure 
Complex. Maskens aktiva vårdande ämnen får håret att kännas mjukt.
Kombinera med Purify Shampoo för bästa resultat och en hårvårdsrutin med 
varaktig effekt mot mjäll vid regelbunden användning.
Med EnergyCode™ Complex för ett livfullt hår och en hårbotten full av energi.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar 
du 25 g mask direkt på hårbottnen med hjälp av en borste. Massera försiktigt 
med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 
minuter.
Climazon eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra 
behandlingen behagligare för kunden. Om mask och infusion används, blanda 
dem för att sedan applicera på hårbottnen och håret.
Emulgera och skölj sedan noggrant.

P U R I F Y S H A M P O O
DANDRUFF CLEANSING & PROTECTION

P U R I F Y M A S K
INTENSE DANDRUFF PROTECTION

MÅLGRUPP
För hårbotten som drabbats av mjäll. 

PRODUKT
Mycket effektiv leave-in-behandling som motverkar bildandet av mjäll i upp 
till 24 timmar. Den långa verkningstiden låter produkten verka optimalt för 
att lugna hårbottnen och minska förekomsten av mikroorganismen Malassezia 
globosa. Använd tillsammans med Purify Shampoo för bästa resultat.

AKTIVA INGREDIENSER 
1. Hinokitiol, en naturlig, aktiv mikrobiocid från japansk ädelcypress (Hinoki), 
minskar förekomsten av mikroorganismen i hårbotten.
2. Octopirox är en av våra ingredienser som är bevisat effektiv mot mjäll.

APPLICERING
Använd efter varje schamponering. Applicera direkt i hårbottnen i 
handdukstorkat eller torrt hår, framifrån och bak i fem sektioner. Applicera i 
hela hårbotten. Massera försiktigt in och skölj inte ur.

P U R I F Y LOT I O N
24-HOUR DANDRUFF PROTECTION

MÅLGRUPP
För kunder med intensiv och envis mjäll som är svår att få bort samt mycket fet 
och irriterad hårbotten.

PRODUKT
Sammansättningen med Dermapure Complex ger varaktiga resultat mot mjäll 
och förändrar miljön i hårbotten vid regelbunden användning för ett bestående 
skydd mot mjäll.

APPLICERING
En behandlingscykel med Shampeeling utförs enligt följande. Använd istället 
för schampo minst 3 gånger i veckan i totalt 4 veckor. Fortsätt att använda 
Purify Shampoo efter dessa 4 veckor.

APPLICERING PÅ SALONG 
Fukta håret, applicera sedan produkten i ett rutmönster med munstycket mot 
hårbottnen.
Massera in med någon av massageteknikerna från System Professional. Låt 
verka i 2 minuter, massera och skölj ordentligt.

P U R I F Y S H A M P E E L I N G
INTENSIVE DANDRUFF REMOVAL

P1 P3 P5P4



Fibrachrome Complex ger fä rgat hår 
en märkbar t  längre lys ter  och ger et t 
över lägset sk ydd för  håret s f jä l l sk ik t . 

Komplexet och dess ef fek ter  kommer av 
f yra mycket ef fek t iva ingredienser som 
sk yddar hår färgen och kerat inet :

Q UATE R N I U M &  B IVA X

SKYDDAR EFFEKTIVT MOT 

ATT FÄRGEN MATTAS AV

U V- F I LTE R

SKYDDAR MOT 

SKADLIGT UV-LJUS

O LIV B L A DS E X TR A K T

SKYDDAR MOT FRIA 

RADIKALER OCH ATT 

HÅRET BLEKS 

E D DS &  H I S T I D I N

SKYDDAR KERATINET 

GENOM ATT KAPSLA IN 

KOPPAR OCH FÖRHINDRA 

OXIDATION

RE SULTATET 

Färg som behå l le r  s in lys ter  längre 
och en över lägsen hårs truk tur. 

FIBR ACHROME COMPLE X

CO LO R SAV E

Framtagen för att 
reparera och öka lystern 
i färgbehandlat hår för 
en glans som varar.

C1 C2 C3 C+ C5F C5B C6

FIBR A -  COLOR SAVE



RESULTAT
Rengöring som skyddar färgen. 

MÅLGRUPP
För färgat hår. 

PRODUKT
Schampot gör att färgen behåller sin lyster längre och skyddar dessutom
hårets keratinstruktur genom att minska effekten av de fria radikaler som finns i 
kranvattnet. Förebygger att färgen mattas av eller ändrar ton och gör att resultatet 
ser fräscht ut längre.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår. Utför Shampoo Relax Massage och 
skölj sedan noggrant.

RESULTAT
Extra skydd för färgat hår. 

MÅLGRUPP
För alla System mask eller emulsion treatments där det behövs extra skydd för färgat 
hår.

PRODUKT
Denna shot med färgskydd kan läggas till i vilken System Professional mask som helst 
eller kombineras med en emulsion för ökad lyster och glans. Fibrachrome Complex 
förebygger aktivt att färgen mattas av, ändrar ton eller förlorar sin lyster. 

APPLICERING
A) Blanda med mask: 1 infusion + 25 g mask. Blanda med borsten och applicera på 
håret med hjälp av en appliceringsteknik från System Professional.
B) Varva med emulsion: Applicera med munstycket på längderna och topparna. 
Undvik hårbottnen. Fördela och kamma igenom. Applicera sedan vald emulsion.
Massera och låt verka i 5 minuter. Climazon eller HairSpa förstärker den vårdande 
effekten. Emulgera och skölj sedan noggrant. Avsluta som vanligt.
Använd endast 1/2 infusion för fint hår.

RESULTAT
Håret blir slätare och enklare att kamma och färgen skyddas. 

MÅLGRUPP
För kunder som vill ha daligt skydd och mjukhet till sitt färgade hår. Passar  
alla hårfärger.

PRODUKT
Denna expresskräm för daglig användning mjukgör och vårdar hårets fibrer. 
Fibrachrome Complex skyddar aktivt hårfärgens glans.
Daglig användning förebygger att färgens mattas av och ändrar ton samt gör att 
färgat hår behåller ett fräscht utseende.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med lämpligt schampo från System Professional 
applicerar du 1–2 tryck conditioner i handdukstorkat hår. Kamma igenom håret 
och låt verka i 30 sekunder. Emulgera och skölj sedan noggrant. Applicera en 
utvald finish-produkt och styla som vanligt.

RESULTAT
Färgen varar längre, håret blir mjukare och enklare att hantera. 

MÅLGRUPP
För kunder med färgat hår som behöver mer vårdande produkter. Passar alla 
hårfärger, slingor och blekt hår. Masken passar perfekt som en intensiv behandling en 
gång i veckan för kunder som tar sig tid att ta hand om sin hårfärg.

PRODUKT
Masken ger intensiv vård åt färgat hår och skyddar hårets fibrer från att skadas 
ytterligare. Detta aktiva komplex minskar risken för att färgen mattas av eller ändrar 
ton och håller den fräsch länge.
Med EnergyCode™ Complex för ett livfullt hår och en hårbotten full av energi.

APPLICERING PÅ SALONG
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar du 
25 g mask direkt i håret med hjälp av en borste. Undvik hårbotten. Massera försiktigt 
med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 minuter. 
Climazon eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra behandlingen 
behagligare för kunden. Om mask och infusion används, blanda samman för att sedan 
applicera på håret. Emulgera och skölj sedan noggrant.

CO LO R SAV E S H A M P O O
COLOR LUMINOSITY PROTECTION

CO LO R SAV E CO N D IT I O N E R
LUMINOUS PROTECTION CREAM

C1 C2 C+C3

CO LO R SAV E I N F U S I O N
ANTI-FADING SHOT

CO LO R SAV E M A S K
INTENSIVE COLOR PROTECTION



RESULTAT
Gör omedelbart håret enklare att kamma och skyddar hårfärgen. 

MÅLGRUPP
För färgat hår. Perfekt att använda med Color Lock Treatment.

PRODUKT
En lätt leave-in-spray med Fibrachrome Complex som består av två delar och aktivt 
skyddar alla typer av färgat hår. Den mjölkaktiga delen är berikad med färgvårdande 
ingredienser som hjälper till att förebygga att färgen bleknar, ändrar ton eller förlorar 
sin lyster.
Den klara delen skyddar hårets protein genom att hjälpa till att kapsla in fria 
radikaler. Skyddet gör håret enklare att kamma och är ett perfekt avslutande steg i 
alla behandlingar för färgat hår.

APPLICERING
Skaka ordentligt för att blanda de två delarna.
Efter schamponering eller behandling sprayar du 6-8 tryck jämt fördelat i 
handdukstorkat hår. Skölj inte ur. Kamma och styla med dina vanliga stylingprodukter.

RESULTAT
Glansigare och mjukare hår. 

MÅLGRUPP
För färgat hår.

PRODUKT
En avslutande färgvårdande vätska som skyddar färgen och ger ett hår med 
vacker glans och lyster. Den krämiga konsistensen gör att produkten mjukt 
smälter in i håret och gör det mjukare och enklare att reda ut. Det avancerade 
Fibrachrome Complex förbättrar aktivt färgens hållbarhet och bevarar glansen.

APPLICERING
Applicera 3-6 tryck i handdukstorkat hår. Kamma igenom håret och skölj inte 
ur. Föna som vanligt. Använd som ett avslutande steg efter varje Color Lock 
Treatment.

COLOR SAVE B I -PHASE CONDITIONER
KER ATIN AND COLOR PROTEC TION

COLOR SAVE FLUID
COLOR BRILLIANCE ENHANCER

RESULTAT
Håret får omedelbart glans och ser friskare ut. 

MÅLGRUPP
För färgat eller obehandlat hår. Kundens hår saknar glans och har flygiga hårstrån.

PRODUKT
Effektiv glansspray utan aerosol med anti-friss effekt. Tämjer och kontrollerar flygiga 
hårstrån utan att klibba. Skimmer partiklar optimerar ljusreflektionen i håret och ger 
lyster till alla hårfärger för maximal glans. 

APPLICERING
Skaka ordentligt. Spraya en liten mängd i torrt hår på 10–15 cm avstånd.

COLOR SAVE SHIMMERING SPR AY
I LLUMINATING REFLEC TION

C5B C5F C6



R E PAI R

Framtaget för att  
återuppbygga skadade 
och sköra hårfibrer.

R1 R2 R3 R4 R5 R6R+

FIBR A –  REPAIR

Fibrabuild Complex gör håret mer 
motståndskraftigt och enklare att kamma.

Reparerar, ger näring och ger håret ett 

långvarigt skydd direkt.
Fibrabuild innehåller molekyler av aktiva ämnen 
som verkar selektivt och effektivt på håret:

H Y D RO LYS E R AT K E R ATI N

ÅTERUPPBYGGNAD  

AV DEN INRE

HÅRSTRUKTUREN

A M I N O -T S P 

NÄRING OCH SKYDD

O P TI M E R A D E Q UATE R N I U M -
B L A N D N I N GA R

UTFYLLNAD AV SKADADE 

OMRÅDEN OCH

 SLÄTARE YTA

RESULTATET 

Mjukt, motståndskraftigt hår som är 
enklare att hantera och forma.
Håret blir livfullt med fin rörelse och glans.

FIBR ABUILD COMPLE X



RESULTAT
Håret får näring och blir enklare att kamma direkt efter schamponering. 

MÅLGRUPP
För kunder med mycket skadat, sprött och ömtåligt hår. Passar för blekt och kemiskt 
behandlat hår och daglig rengöring.

PRODUKT
Repair Shampoo är den perfekta förberedelsen för ömtåligt och skadat hår.  Skadat 
hår rengörs skonsamt och får en slät yta. Det gör håret enklare att kamma utan att 
behöva slita. Den perfekta förberedelsen för en följande System Treatment.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår. Utför Shampoo Relax Massage och 
skölj sedan noggrant.

RESULTAT
Gör håret lenare och enklare att kamma.

MÅLGRUPP
För skadat, försvagat och sprött hår som är svårt att kamma när det är vått. För 
kunder som behöver snabb, effektiv hårvård.

PRODUKT
En rikt vårdande kräm som effektivt hjälper till att reparera håret på bara 30 
sekunder och gör det mjukt och starkt.

IN-SALON APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med lämpligt schampo från System Professional 
applicerar du 1–2 tryck conditioner i handdukstorkat hår. Kamma igenom håret 
och låt verka i 30 sekunder. Emulgera och skölj sedan noggrant. Applicera en 
utvald finish-produkt och styla som vanligt.

R E PA I R  S H A M P O O
STRENGTHENING CLEANSER

R E PA I R  CO N D IT I O N E R
30-SECOND REPAIRING CREAM

R1 R2

RESULTAT
Ger håret näring på djupet och gör det enklare att kamma.

MÅLGRUPP
Salongsbehandling för skadat och försvagat hår.

PRODUKT
Ger näring på djupet och har intensivt vårdande och skyddande egenskaper. Moussen 
absorberas lätt av håret och innehåller aminosyror och hydroliserat keratin som 
återuppbygger håret samt reparerar skador på fjällskiktet och cortex. Den lätta formulan 
passar även finare hårstrukturer och gör håret mer lättkammat, vilket förebygger 
ytterligare skador.

APPLICERING
Schamponera håret.  Skaka tuben väl, rikta behållaren neråt och applicera i 5 sektioner 
direkt i handdukstorkat hår. Massera in i håret tills moussen helt har absorberats.
Låt verka i 5–10 minuter. Emulgera och skölj sedan noggrant. Effekten kan förstärkas 
med Climazon eller HairSpa. Om du kombinerar med infusion:
1. Applicera infusionen och kamma igenom håret.
2.Applicera emulsionen som vanligt. Fortsätt som vanligt.
Den här emulsionen kan inte användas tillsammans med Color Save Infusion C+.

R E PA I R  E M U L S I O N
HIGH-ABSORPTION STRENGTHENER 

RESULTAT
Mjukare hår som är enklare att kamma. Märkbart friskare hår. 

MÅLGRUPP
För kunder med mycket skadat, sprött och ömtåligt hår med medeltjocka till grova 
hårstrån. Passar för blekt och kemiskt behandlat hår. Masken passar perfekt som en 
intensiv behandling för kunder som tar sig tid att ta hand om sitt hår.

PRODUKT
Masken vårdar intensivt skadat hår och skyddar hårets fibrer. Det aktiva komplexet 
minskar risken för att håret går av, gör det starkare och reparerar håret på djupet 
med bara en applicering. Dessutom gör det att skadat hår blir slätare och mer 
lätthanterligt så att ytterligare mekanisk skada kan förebyggas.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar du 25 
g mask direkt i håret med hjälp av en borste. Undvik hårbottnen. Massera försiktigt 
med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 minuter. 
Climazon eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra behandlingen 
behagligare för kunden. Om mask och infusion används, blanda samman för att sedan 
applicera på håret. Emulgera och skölj sedan noggrant.

R E PA I R  M A S K
DEEP HAIR STRENGTHENER

R4R3



RESULTAT
Återuppbygger håret och gör det motståndskraftigt. 

MÅLGRUPP
För alla behandlingar med System Professional mask eller emulsion där det krävs 
ytterligare reparerande egenskaper för skadat hår.

PRODUKT
En booster som förstärker den reparerande effekten på skadat hår och kan läggas 
till i alla mask och emulsioner. Förbättrar återuppbyggnaden av håret och gör det 
starkare och mer motståndskraftigt så att det inte går av.

APPLICERING
A) Blanda med mask: 1 infusion + 25 g mask. Blanda med borsten och applicera på 
håret med hjälp av en appliceringsteknik från System Professional.
B) Varva med emulsion: Applicera med munstycket på längderna och topparna. 
Undvik hårbottnen. Fördela och kamma igenom. Applicera sedan vald emulsion.
Massera och låt verka i 5 minuter. Climazon eller HairSpa förstärker den vårdande 
effekten. Emulgera och skölj noggrant. Avsluta som vanligt.

RESULTAT
Stabilitet och styrka. 

MÅLGRUPP
För försvagat hår. Kunden vill inte att håret ska kännas mjukt. 

PRODUKT
Håret är upp till 10 gånger så känsligt mot skador när det är vått. Därför behövs 
skydd mot värme och mekaniskt slitage när det fönas. System Professional 
Perfect Hair ger håret volym och förbättrar strukturen. Leave-in-skummet 
stärker hårets fiber på djupet.
Hydroliserat keratin och aminosyror tränger in i hårstrånas porösa delar och 
återuppbygger det skadade området.
Skyddande polymerer som ingår i Thermo-Resist gör håret starkt och 
motståndskraftigt så att det tål värme bättre.

APPLICERING
Auto-aktiverad skumbehållare. Skaka inte flaskan. Perfekt att applicera före 
föning. Applicera 2-6 tryck skum i håret. Kamma igenom och föna. 
Skölj inte ur.

R E PA I R  I N F U S I O N
ANTI-BREAKAGE SHOT

R E PA I R  P E R F EC T H A I R
STRUCTURAL STRENGTHENING FOAM

RESULTAT
Gör att håret känns mjukare och slätare. Reparerar omedelbart längder och toppar. 
Anti-friss effekt.

MÅLGRUPP
För skadat hår med kluvna toppar, spröda längder och flygiga hårstrån. Kunder som 
vill skydda håret mot att skadas ytterligare kan applicera denna produkt efter sin Care 
System-rutin.

PRODUKT
Förseglar håret, ger det skimrande glans och gör spröda delar mer följsamma.  Ger ett 
aktivt skydd mot värme och yttre påverkan.
Håret repareras omedelbart och känns mjukare.

APPLICERING
Arbeta in 1-3 tryck jämnt i längder och toppar. Skölj inte ur. Kan användas dagligen på 
fuktigt eller torrt hår.

EXPERTTIPS
Använd efter en System Treatment för att försluta hårstråna eller som en primer till 
föning  för en slätare yta.

R E PA I R  P E R F EC T E N DS
HAIR LENGTHS SEALER

R+ R6R5



LUXEO I L

Oljebaserade produkter 
med hög prestanda som 
ger näring och energi  
åt håret.

FIBR A –  LUXEOIL

L4L3 L5KL4EL2L1 L5C



K E R ATI N P R OT EC T S H A M P O O  
LU X U R I O U S  C L E A N S I N G

K E R ATI N CO N D IT I O N I N G C R E A M  
I N S TA N T LY  S O F T E N S  A N D  P R OT E C T S  K E R AT I N

K E R ATI N R E S TO R E M A S K  
R E CO N S T R U C T S  T H E  H A I R

RESULTAT
Lättkammat hår med lyxig känsla.

MÅLGRUPP
Näringsrik vård för alla hårtyper

PRODUKT
Utformad för att användas med LuxeOil Reconstructive Elixir utan att tynga 
ner håret. Lyxig rengöring som skapar grunden för alla System Professionals 
behandlingar.
Rengör skonsamt och vårdar håret samt gör det lättare att kamma. Med 
EnergyCode™ Complex för hår fullt av energi.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår.
Utför Shampoo Relax Massage och skölj sedan noggrant.

RESULTAT
Håret känns mjukt och lent.

MÅLGRUPP
Alla hårtyper.

PRODUKT
Daglig mjukgöring för alla hårtyper. Skyddar keratinet och hårets fibrer från styling 
som kan slita på håret. Krämen omsluter håret med en luxuös kombination av 
argan-, jojoba- och mandelolja som omedelbart tillför näring. Med EnergyCode™ 
Complex för hår fullt av energi.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med lämpligt schampo från System Professional 
applicerar du 1–2 tryck conditioner i handdukstorkat hår. Kamma igenom håret och 
låt verka i 30 sekunder. Emulgera och skölj sedan noggrant. Applicera en utvald 
sealingprodukt och styla som vanligt.

RESULTAT
Förbättrad textur och mjukare känsla.

MÅLGRUPP
För alla hår- och hårbottentyper.

PRODUKT
Återuppbygger håret direkt och ger det en påtagligt förbättrad textur som får det 
att kännas härligt mjukt. Den unika masken kombinerar fantastiska transformerande 
fördelar för håret med vårdande och revitaliserande hårbottenvård, för vackert hår från 
rot till topp. Med EnergyCode™ Complex för hår fullt av energi.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar du 
25 g mask direkt på håret och hårbotten med hjälp av en borste. Massera försiktigt 
med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 minuter. 
Climazon eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra behandlingen mer 
bekväm för kunden. Emulgera och skölj sedan noggrant.

EXPERTTIPS
Tillsätt LuxeOil Reconstructive Elixir i masken för extra återuppbyggnad av keratinet 
och ännu mjukare hår. Blanda med valfri infusion för fler vårdande effekter.

L1 L2 L3

LU X EO I L  E M U L S I O N  
H I G H  A B S O R P T I O N  K E R AT I N  R E S TO R E

RESULTAT
Varaktig mjukhet med vårdande behandling som inte tynger håret.

MÅLGRUPP
Salongsbehandling för alla hårtyper som behöver näring.

PRODUKT
Ger näring på djupet, stärker håret och bygger upp det. Moussen absorberas lätt 
av håret och tränger in i fibrerna för att stärka keratinet på djupet. Produkten är 
vårdande utan att tynga ner håret och ger en långvarig mjukhet.

APPLICERING
Schamponera håret. Skaka tuben väl, rikta behållaren neråt och applicera i 5 sektioner 
direkt i handdukstorkat hår. Massera in i håret tills produkten helt har absorberats. 
Låt verka i 5–10 minuter. Emulgera och skölj noggrant. Effekten kan förstärkas med 
Climazon eller HairSpa.

Om du kombinerar med infusion:
1 Applicera infusion och kamma igenom håret.
2 Applicera emulsionen. Fortsätt med massagen som vanligt. Den här emulsionen kan 
inte användas tillsammans med Color Save Infusion C+.

L4E



C R E A M E L I X I R  
R E F I N I S H I N G  S M O OT H N E S S

RESULTAT
Mjukt och böljande hår.

MÅLGRUPP
Alla hårtyper som behöver ökad släthet. Använd sparsamt i finare hår.

PRODUKT
Tillför en lyxig känsla och gör håret lätthanterligt med en slät finish. Har 
antifrisseffekt utan att tynga ner håret eller påverka hårkänslan. Skyddar mot solens 
strålning. Argan-, jojoba- och mandelolja ger näring och stärker håret.
Med EnergyCode-lipider för ett följsamt hår fullt av energi.

APPLICERING
Använd före föning. Applicera på handdukstorkat hår, kamma igenom och kombinera 
med din valda stylingprodukt. Tillsätt Reconstructive Elixir i torrt hår för att öka 
lystern om det behövs.

L5C

K E R ATI N B O OS T E S S E N C E
I M P R OV E S  R E S I S TA N C E  A N D  S T R E N G T H  AG A I N S T  B R E A K AG E

RESULTAT
Gör håret starkare och mer motståndskraftigt.

MÅLGRUPP
Alla hårtyper, inklusive sprött och skadat hår.

PRODUKT
Denna lyxiga leave-in-behandling tränger in i håret för att återuppbygga 
och stärka keratinet och motverka brutna hårstrån.
Den unika formulan med utvalda aminosyror stärker hårstrånas textur 
inifrån. Förbättrar motståndskraften hos svagt hår. Argan-, jojoba- och 
mandelolja ger näring och gör håret mer lättkammat. Med EnergyCode™ 
Complex för hår fullt av energi.

APPLICERING
Spraya 6–8 gånger i vått hår för att göra håret enklare att kamma igenom.
Perfekt som klipplotion för hår som behöver återuppbyggas på djupet. 
Lämna i och föna som vanligt.

L5K

R ECO N S T R U C TI V E E L I X I R  
K E R AT I N  P R OT E C T I O N  &  N O U R I S H M E N T

L4

RESULTAT
Gör omedelbart håret mjukt och mycket glansigt.

MÅLGRUPP
Lämpligt för alla hårtyper. Passar även för fint hår.

PRODUKT
Tränger djupt in i håret för att stärka det inifrån och 
ut – med omedelbar verkan. Skyddar keratinet och gör 
håret mjukt och glansigt utan att tynga ner det. Den här 
unika oljan ger varaktig släthet, gör håret lättkammat och 
skyddar keratinet mot mekaniskt slitage.
Argan-, jojoba- och mandelolja berikar håret med näring.

LUXEOIL  RECONSTRUC TIVE ELIXIR



SOL2SOL1 SOL4 SOL5 SOL6

Håret skyddas med 
System Professional 
HelioGuard Complex.
Håret kapslas in. Mindre 
UV-strålning tränger in 
och bleker hårfärgen vilket 
gör att färgen behåller 
sin intensitet längre.

U V- F I LTE R

ABSORBERAR  

UV-STRÅLNING

K ATJ O N I S K A P O LY M E R E R

REPARERAR SKADADE 

DELAR AV HÅRET

AVO K A D O O L JA

SKYDDAR HÅRET FRÅN 

ATT FÖRLORA SIN FUKT

HELIOGUARD COMPLE X

SO L A R

Framtaget för att 
skydda håret när det 
utsätts för sol.

FIBR A –  SOL AR



HelioRestore Complex tränger in i 
håret och bygger upp dess textur.
Håret får extra fukt.

EFTERBEHANDLING AV HÅR 
SOM UTSATTS FÖR SOL

Efter solbad bör rester av 
solskyddskräm, salt och klor 

avlägsnas från håret och huden. 
Det bidrar till att återuppbygga 

och återställa hårets fuktbalans.

G LYCE R I N A M I N OS Y R A N H I S T I D I N

ÅTERSKAPAR  

BYGGSTENARNA I 

NATURLIGT KERATIN

D L- PA NTE N O L

ÅTERFUKTNING AV HÅR 

OCH HUD

K ATJ O N I S K A P O LY M E R E R

REPARERAR OCH 

ÅTERFUKTAR SKADADE 

DELAR AV HÅRET

HELIORE STORE COMPLE X

H A I R &  B O DY S H A M P O O
SUMMER REHYDRATION

H Y D R O - R E PA I R  CO N D IT I O N E R
SUMMER RESCUE CREAM

RESULTAT
Hår och hud som känns frächt och återfuktat.

MÅLGRUPP
Kunder med en aktiv livsstil ute i naturen som utsätts för mycket sol och vatten.

PRODUKT
Återfuktar skonsamt håret och avlägsnar solskyddskräm, salt och klorrester från håret 
och huden. Gör det enklare att kamma håret och gör att det känns fräscht, lätt och 
glansigt.
Lika effektiv på huden, avlägsnar skonsamt vattenresistenta solskyddskrämer och 
rester av hydrolipider. Förbereder huden för återfuktning. Kan användas dagligen som 
sportschampo för både män och kvinnor. Med HelioRestore Complex.

APPLICERING
Applicera en lagom mängd på blött hår och kroppen. Emulgera och skölj sedan 
noggrant.

RESULTAT
Silkeslen känsla och naturlig glans.

MÅLGRUPP
För kunder som exponeras för sol och vatten som innehåller salt eller klor. Hår som 
är svårt att reda ut och som har tappat fukt och lipider. Perfekt för kunder med 
längre hår på sommaren. Perfekt allround-produkt efter träning.

PRODUKT
Conditioner med HelioRestore Complex reparerar solskadat hår och återfuktar håret 
intensivt efter bad i salt- och klorvatten.
Håret blir omedelbart enklare att kamma.

APPLICERING
Applicera en generös mängd i handdukstorkat hår efter att ha tvättat håret med 
Solar Hair & Body Schampo. Kamma igenom håret och låt verka i 30 sekunder. 
Emulgera och skölj sedan noggrant.
Applicera önskad finishprodukt och styla som vanligt.

SOL1 SOL2

REGLERAR  

FUKTBALANSEN  

UNDER LÅNG TID



S E A L I N G C R E A M
NOURISHING SUN PROTECTION

S U N O I L
KERATIN UV PROTECTION

RESULTAT
Gör håret enklare att kamma direkt och minskar frissighet.

MÅLGRUPP
För sol- och vattenexponering. Svårkammat hår med normal till grov struktur.
Hår som har en tendens att bli frissigt och är uttorkat på grund av exponering för 
sol och salt- eller klorvatten.

PRODUKT
Daily Protecting Cream som tillför näring på djupet och skyddar mot UV-strålning 
och de skadliga effekterna av salt- och klorvatten.

APPLICERING
Fördela en generös mängd i håret före och under solbad. Applicera igen efter bad. 
Kan användas som leave-in-kräm för att få ordning på ostyrigt och frissigt hår.

RESULTAT
Tillför mjukhet dagligen och minskar flygiga hårstrån.

MÅLGRUPP
För kunder som vill ha extra mjukhet och skydd från solen. Även för hår som 
exponeras för sol, salt och klor.

PRODUKT
Gör håret mjukare omedelbart under och efter solexponering. UV-filter i kombination 
med en lyxig blandning av oljor vårdar håret på djupet och skyddar keratinet för en slät 
känsla som varar.

INGREDIENSER
Arganolja, känd för sina vårdande egenskaper. Kameliaolja som utvinns från 
teplantans frön och innehåller antioxidanter. Olivolja som har använts som skydd mot 
solen i generationer.

APPLICERING
Under solexponering: Applicera 4-5 pumptryck olja i håret före och under solbad. 
Efter sol: Använd i handdukstorkat hår innan du fönar för att skydda håret och göra 
det mjukare. Applicera på torrt hår för att minska flygighet och friss. Med conditioner: 
Blanda upp till 5 tryck olja med solconditioner för att få håret att kännas mjukare.

SOL4 SOL5

H E L I O -S P R AY
WATER RESISTANT UV PROTECTION

SOL6

RESULTAT
Solskydd.

MÅLGRUPP
För alla hårtyper under sol- och vattenexponering.

PRODUKT
Skyddar håret från solens strålar. En vattenresistent spray med en icke-fet konsistens 
som minskar UV-strålningens skadliga effekter på håret samt förebygger att 
proteinerna skadas, att färgen bleks och att håret blir torrt.

APPLICERING
Skaka före användning och applicera sedan generöst i hårbotten och hår före och 
efter solexponering. Skölj inte ur.



R E S U LTAT E T

Långvarigt mjukt och lent hår. Ett hår fullt av 
energi med balanserad lipidprofil för ökat skydd 
mot extern påverkan och ytterligare uttorkning.

Hydrate-serien från System Professional med 
Formamoist Complex, förser håret med fukt som 

varar och skyddar det aktivt mot uttorkning. 
Den lätta formulan gör att även finare hårtyper 

kan återfuktas utan att håret tyngs ner.

G LYCE R I N

REGLERAR  

FUKTBALANSEN

D L-  PA NTH E N O L

TRÄNGER IN I HÅRET PÅ 

DJUPET OCH SKYDDAR DET 

MOT ATT TORKA UT

G LU KOS O CH FR U K TOS

BEVARAR FUKTEN OCH 

GÖR HÅRET LENT

FORMAMOIST  COMPLE X

H Y D R ATE

Framtagen för att på  
djupet återställa  
fuktbalansen i torrt hår.

H1 H2 H3 H4 H5H+

FORMA –  HYDR ATE



H Y D R AT E S H A M P O O
LIGHTWEIGHT MOISTURIZATION

H Y D R AT E CO N D IT I O N E R
EVERYDAY QUENCHING CREAM

H Y D R AT E E M U L S I O N
HIGH-ABSORPTION MOISTURIZER 

H Y D R AT E M A S K
DEEP MOISTURE RESTORATION

RESULTAT
Lättviktig återfuktning.

MÅLGRUPP
För kunder med torrt hår och naturligt hår som behöver återfuktas. Håret känns friskt 
till torrt och kan vara svårt att kamma.

PRODUKT
Rengör håret skonsamt och ger varaktig fukt samt gör det härligt lättkammat. Den 
lätta sammansättningen gör att håret inte blir tungt.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår. Utför Shampoo Relax Massage och 
skölj sedan noggrant.

EXPERTTIPS
Kombinera med Repair-serien om håret är mycket torrt och skadat.

RESULTAT
Långvarig fukt och hår utan friss.

MÅLGRUPP
Salongsbehandling för torrt, naturligt och långt hår som tappat fukt.

PRODUKT
Ger näring på djupet och återfuktar torrt hår. Moussen absorberas lätt av håret och 
tränger in i hårfibrerna för återfuktning på djupet. Den lätta vårdande formulan 
tynger inte ner håret och garanterar fukt som varar. Förebygger att håret blir frissigt 
och statiskt.

APPLICERING
Schamponera håret. Skaka tuben väl, rikta behållaren neråt och applicera i 5 sektioner 
direkt i handdukstorkat hår. Massera in i håret tills moussen helt har absorberats. Låt 
verka i 5–10 minuter. Massera upp ett lödder och skölj sedan noggrant. Effekten kan 
förstärkas med Climazon eller HairSpa.
Om du kombinerar med infusion:
1. Applicera infusionen och kamma igenom håret.
2. Applicera emulsionen som vanligt. Fortsätt som du brukar.

RESULTAT
Mjukt, återfuktat hår som genast blir lätt att kamma.

MÅLGRUPP
Ger daglig fukt åt naturligt eller torrt hår. Den perfekta produkten för hela 
familjen. Passar även män som vill ha en conditioner som sköljs ur. Perfekt för 
att reda ut långt hår.

PRODUKT
Krämconditioner för daglig användning som ger håret fukt och förebygger 
uttorkning. Den lätta sammansättningen passar alla hårtyper och tynger inte ner 
håret.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med lämpligt schampo från System Professional 
applicerar du 1-2 pumptryck conditioner i handdukstorkat hår. Kamma igenom 
håret och låt verka i 30 sekunder. Emulgera och skölj sedan noggrant. Applicera 
en utvald finish-produkt och styla som vanligt.

EXPERTTIPS
Kombinera med Smoothen-serien för att göra mycket torrt hår mjukare.

RESULTAT
Ett smidigare hår med fuktbalans som varar längre.

MÅLGRUPP
Återställer förlorad fukt i torrt och naturligt hår. Innan behandlingen känns håret 
friskt till strävt och torrt. Perfekt för hår som är svårt att kamma.

PRODUKT
Masken är den produkten i Hydrate-serien som tillför mest fukt. Återfuktar hårets 
fiber på djupet för ett varaktigt smidigare och mer lättkammat hår.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar du 25 
g mask med hjälp av en borste direkt på håret. Undvik hårbotten. Massera försiktigt 
med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 minuter. 
Climazone eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra behandlingen 
behagligare för kunden. Om mask och infusion används, blanda samman för att sedan 
applicera på håret. Emulgera och skölj sedan noggrant.

H1 H2 H4H3



RESULTAT
Extra varaktig fukt.

MÅLGRUPP
För alla mask eller emulsion behandlingar från System Professional som kräver extra 
återfuktning på djupet.

PRODUKT
En fuktinfusion kan läggas till i en System Professional mask eller emulsion för ökat 
fuktinnehåll. 

APPLICERING
A) Blanda med mask: 1 infusion + 25 g mask. Blanda med borsten och applicera på 
håret med hjälp av en appliceringsteknik från System Professional.
B) Varva med emulsion: Applicera med munstycket på längderna och topparna. 
Undvik hårbotten. Fördela och kamma igenom. Applicera sedan vald emulsion. 
Massera och låt verka i 5 minuter. Climazone eller HairSpa förstärker den vårdande 
effekten. Emulgera och skölj sedan noggrant. Avsluta som vanligt.

RESULTAT
Silkeslen känsla och enklare att kamma.

MÅLGRUPP
För naturligt och torrt hår.

PRODUKT
En utredande spray som låser in fukten och kan användas dagligen som en del av 
vilken hårvårdsrutin som helst. Gör håret mjukare och enklare att kamma direkt. 
Håret känns silkeslent och tyngs inte ned.

APPLICERING
Spraya jämnt i handdukstorkat hår som en leave-in-conditioner eller som ett 
avslutande steg i en System Treatment. Skölj inte ur. Styla som vanligt.

EXPERTTIPS
Denna utredande spray passar perfekt som hjälpmedel vid alla klippningar. Den 
håller sektionerna tydligt separerade och fukten konstant under hela klippningen.

H+ H5

H Y D R AT E I N F U S I O N
ANTI-DRYNESS SHOT

H Y D R AT E Q U E N C H I N G M I S T
5-SECOND HYDRO-FINISH



V1 V3 V+V4 V6V5

RESULTATET

Fint hår blir fylligare och enklare att 
hantera och stylingen håller längre.

System Professional Volumize-serie med 
Formastrength ger håret mer styrka, volym och 
fyllighet. En balanserad vårdande och lättviktig 

formula förebygger att håret blir tungt.

K R E ATI N PV P/ VA- P O LY M E R BA M B U E X TR A K T

LÄTTVIKTIG  

SKYDDANDE HINNA

STABILITET UTIFRÅNSTYRKA OCH  

STABILITET INIFRÅN

FORMASTRENGTH COMPLE X

VO LU M IZE

Utvecklad för att ge  
styrka och lyft åt fint hår.

F O R M A  –  VO L U M IZ E



RESULTAT
Gör rent utan att tynga ner.

MÅLGRUPP
För fint, stripigt och försvagat hår eller tunna hårstrån. Kunden vill ha mer volym  
och en frisyr som håller längre.

PRODUKT
Rengör skonsamt och stärker håret från första appliceringen.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo.

RESULTAT
Mer volym och bestående resultat.

MÅLGRUPP
För kunder med fint hår som behöver en intensiv hårvårdsrutin som ger håret stabilitet.

PRODUKT
En intensiv veckovis behandling som ger håret volym, stabilitet och stärker texturen 
inifrån. Formulan har utmärkta vårdande egenskaper som stärker hårfibrerna utan att 
tynga ner håret.

APPLICERING PÅ SALONG
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar du 25 g 
mask med hjälp av en borste direkt på håret, undvik hårbotten. Massera försiktigt med 
någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka i 5 minuter. Climazon 
eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra behandlingen behagligare för 
kunden. Om mask och infusion används, blanda samman för att sedan applicera på håret. 
Emulgera och skölj sedan noggrant. 

EXPERTTIPS
Masken passar för lätt skadat och kemiskt behandlad fint hår.

VO LU M IZ E S H A M P O O
WEIGHTLESS STRENGTH

VO LU M IZ E E M U L S I O N
HIGH-ABSORPTION VOLUMIZER

RESULTAT
Vård med volym och stabilitet.

MÅLGRUPP
Salongsbehandling för fint och skört hår som saknar volym.

PRODUKT
Stärker hårets struktur för mer volym och motståndskraft. Moussen med 
Formastrength Complex absorberas lätt av håret och ger det vård samtidigt som 
det får stabilitet och volym som varar länge. Den lätta formulan gör att moussen 
absorberas direkt och tränger djupt in i cortex för att göra håret fylligare och 
starkare.

APPLICERING
Schamponera håret. Skaka tuben väl, rikta behållaren neråt och applicera i 5 sektioner 
direkt i handdukstorkat hår. Massera in i håret tills moussen helt har absorberats. Låt 
verka i 5–10 minuter. Emulgera och skölj sedan noggrant. Effekten kan förstärkas med 
Climazon eller HairSpa. Om du kombinerar med infusion:
1. Applicera infusionen och kamma igenom håret.
2. Applicera emulsionen som vanligt. Fortsätt som du brukar.

VO LU M IZ E M A S K
HAIR FIBER REINFORCER

RESULTAT
Mer volym.

MÅLGRUPP
I System Treatment med mask eller emulsion för hår som behöver extra stabilitet.  

PRODUKT
En Volume Infusion kan tillsättas i en System Professional mask eller emulsion för mer 
styrka och volym.

APPLICERING
A) Blanda med mask: 1 infusion + 25 g mask. Blanda med borsten och applicera på 
håret med hjälp av en appliceringsteknik från System Professional.
B) Varva med emulsion: Applicera med munstycket på längderna och topparna. 
Undvik hårbottnen. Fördela och kamma igenom. Applicera sedan vald emulsion. 
Massera och låt verka i 5 minuter. Climazon eller HairSpa förstärker den vårdande 
effekten. Emulgera och skölj sedan noggrant. Avsluta som vanligt.

VO LU M IZ E I N F U S I O N
STRENGTH SHOT 

V1 V3 V4 V+



RESULTAT
Stärker och vårdar utan att tynga ner håret.

PRODUKT
Vårdande mousse för daglig användning. De aktiva ingredienserna tränger in i håret 
på djupet och gör det fylligare samt ger stabilitet och volym som varar längre. Den 
ultralätta formulan gör håret enklare att kamma, starkare och lättare att styla.

APPLICERING
Skaka väl och håll behållaren vertikalt när du trycker ut mousse i handen eller på 
borsten. Applicera en lagom mängd mousse i handdukstorkat går, kamma igenom 
och styla som vanligt. Använd som en lätt stylingmousse separat eller kombinera med 
Bodyfying Foam för mer stadga.

RESULTAT
Långvarig stadga och volym.

MÅLGRUPP
För fint till normalt hår. Kunder som vill ha ett fylligare hår med mer volym när 
de stylar håret.

PRODUKT
Extra värmeskydd är viktigt för fint hår och den alkoholfria sammansättningen 
som inte klibbar förebygger att håret blir slitet under stylingen.

APPLICERING
Auto-aktiverad skumbehållare. Skaka inte flaskan. Applicera före föning för 
bästa resultat. Applicera 2-4 tryck skum i håret med en borste. Borsta igenom 
och föna. Skölj inte ur.

VO LU M IZ E A E R O L I F T E R
LIGHTWEIGHT VOLUMIZING MOUSSE

VO LU M IZ E B O D I F Y I N G FOA M
DELICATE VOLUME PROTECTION

V6V5



S3 S+ S6S2S1

AVO K A D O O L JA

GÖR HÅRET MJUKT OCH 

SKYDDAR DET MOT ATT 

TORKA UT

K A S H M I R E X TR A K T P O LY M E R E R S O M M J U K A R U PP

GER HÅRET NÄRING OCH 

GÖR DET MJUKT OCH  

SMIDIGT

HÅRET KÄNNS MJUKT  

OCH SMIDIGT

S M O OT H E N L I N E
CO N T R O L FO R C U R LY,  U N M A N AG E A B L E , 

R E B E L L I O U S A N D COA R S E H A I R

Smoothen-serien ger aktivt näring till 
håret, förbättrar fukt- och fettbalansen och 
skyddar håret från att torka ut ytterligare.

RESULTATET

Fylligare hår som är enklare att hantera med 
en slätare yta och silkeslen glans. Lockarna 
blir mer definierade, rakt hår får färre 
flygiga hårstrån och behåller sin form.

FORMALISS  COMPLE X

S M O OTH E N

Framtaget för att reda ut och 
göra ostyrigt, lockigt och 
svårhanterligt hår mjukare.

FORMA –  SMOOTHEN



RESULTAT
Håret blir omedelbart mjukare efter schamponering.

MÅLGRUPP
För kunder med strävt hår som är svårt att forma, känns torrt eller är 
svårhanterligt. För lockigt hår som behöver kontroll och elasticitet och hår som 
tenderar att bli frissigt och som reagerar på hög luftfuktighet.

PRODUKT
Skonsam, lyxig rengöring och kontroll som gör håret slätare och får det att 
kännas mjukare. Ostyrigt hår blir direkt mjukare och enklare att kamma och 
hantera.

APPLICERING
Applicera ett pumptryck schampo i fuktigt hår.
Utför Shampoo Relax Massage och skölj sedan noggrant.

RESULTAT
Hår som känns mjukt, enkelt att kamma och mindre frissigt.

MÅLGRUPP
För kunder med svårhanterligt, strävt och ostyrigt hår som vill att det ska vara 
mindre frissigt. Perfekt för lockigt hår som behöver mer kontroll och daglig 
hjälp att redas ut.

PRODUKT
Utredande och effektivt vårdande kräm för daglig användning och en 
sammetslen mjuk och slät känsla. Slätar ut frissigt hår och lugnar hårets textur.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med lämpligt schampo från System Professional 
applicerar du 1-2 pumptryck conditioner i handdukstorkat hår. Kamma igenom 
håret och låt verka i 30 sekunder. Emulgera och skölj sedan noggrant. Applicera 
en utvald finish-produkt och styla som vanligt.

S1

S M O OT H E N S H A M P O O
HAIR STRUCTURE SOFTENER

S3

S M O OT H E N M A S K
LUXURIOUS SMOOTHNESS

RESULTAT
Mindre frissigt hår och bättre kontroll över hårets textur.

MÅLGRUPP
För kunder med svårhanterligt, strävt och ostyrigt hår som vill att det ska vara 
mindre frissigt. Perfekt för lockigt hår som behöver mer kontroll och är svårt att 
styla.

PRODUKT
En lyxig behandling du gör veckovis för en mjukare känsla och effektiv kontroll av 
hårets textur. Smoothen Mask minskar flygiga hårstrån, lugnar frissigt hår och gör 
hårets textur slätare längre. Med EnergyCode™ för ett lätthanterligt hår fullt av 
energi.

APPLICERING
Efter att ha tvättat håret med ett schampo från System Professional applicerar 
du 25 g mask med hjälp av en borste direkt på håret. Undvik hårbotten. Massera 
försiktigt med någon av massageteknikerna från System Professional och låt verka 
i 5 minuter. Climazon eller HairSpa kan förstärka den vårdande effekten och göra 
behandlingen behagligare för kunden. Om mask och infusion används, blanda 
samman för att sedan applicera på håret. Emulgera och skölj sedan noggrant.

S2

S M O OT H E N CO N D IT I O N E R
DAILY DETANGLING CREAM

RESULTAT
Mjukare hår.

MÅLGRUPP
För en System Treatment med mask eller emulsion där det behövs extra hjälp med 
frissigt, strävt, lockigt eller ostyrigt hår. 

PRODUKT
En booster som kan användas tillsammans med en System Professional mask eller 
emulsion för att göra håret mjukare. Minskar frissigheten länge och gör håret 
märkbart slätare.

APPLICERING
A) Blanda med mask: 1 infusion + 25 g mask. Blanda med borsten och applicera på 
håret med hjälp av en appliceringsteknik från System Professional.
B) Varva med emulsion: Applicera med munstycket på längderna och topparna. 
Undvik hårbottnen. Fördela och kamma igenom. Applicera sedan vald emulsion. 
Massera och låt verka i 5 minuter. Climazon eller HairSpa förstärker den vårdande 
effekten. Emulgera och skölj sedan noggrant. Avsluta som vanligt.

S+

S M O OT H E N S H A M P O O
ANTI-FRIZZ SHOT 



X5A CC61X4LX4CX4PX2EX1SX1D

RESULTAT
Definierade och mjuka lockar.

MÅLGRUPP
För lockigt hår

PRODUKT
Elasticizing Cream definierar lockarna och ger dem fantastisk spänst och energi.
Krämen får ordning på lockarna och håller ihop dem samt förebygger flygiga hårstrån 
genom antistatisk effekt. Krämen kan användas för att skapa mjukare vågor som en 
grund för styling.
Gör lockarna mer definierade i torrt hår.

APPLICERING
Fördela en liten mängd i handdukstorkat hår, kamma in och
forma lockarna. Föna sedan med en diffuser eller låt håret självtorka.
Använd på torrt hår för att definiera lockarna och texturen.

S6

SMOOTHEN CURL DEFINER
ELASTICIZING CREAM

E X TR A

Produkter som utvecklats med System  
Professionals mest avancerade tekniker  
för hög presterande verkan och  
utmärkta resultat. 

E X TR A



S I LV E R S H A M P O O
COOL BLONDE REFLECTIONS

D E E P C L E A N S E R
INTENSIVE RESIDUE REMOVAL

RESULTAT
Ger kalla toner och minskar varma toner i blont hår.

MÅLGRUPP
För färgat, naturligt eller blekt blont hår. Kunder som inte vill ha varma toner i 
blont hår eller gula i grått hår.
För kunder med slingor.

PRODUKT
Motverkar gula toner i grått hår vid regelbunden användning. De blåa 
pigmenten i produkten neutraliserar gula/orange pigment i håret och ger en 
jämn, kall ton. Effekten förstärks vid regelbunden användning. Det avancerade 
vårdande systemet gör att håret känns mjukare och blir lättare att kamma.

APPLICERING
Arbeta in jämnt i fuktigt hår med hjälp av Shampoo Relax Massage. Använd 
handskar för att undvika fläckar på händerna. Låt verka i 2 minuter för en 
intensiv effekt. Skölj ur noga. Effekten förstärks vid regelbunden användning. 
Om den önskade färgen har uppnåtts kan du ibland istället använda lämpligt 
schampo från System Professional för att undvika överpigmentering.

MÅLGRUPP
Lämpligt för alla hårtyper. För stressat hår som är överbelastat av produktrester och 
beläggningar. Använd före vårdande salongsbehandling, färgning eller permanent.

PRODUKT
Den optimala förberedande behandlingen för alla slags salongsbehandlingar som 
kräver en grundlig rengöring som avlägsnar rester av produkter och beläggningar. 
Skonsam mot hårbotten och hårets struktur.

APPLICERING
Applicera ett tryck Deep Cleanser och arbeta in jämnt i fuktigt hår. Schamponera 
håret försiktigt före vårdande behandling, färgning eller permanent. Upprepa om det 
behövs. Skölj sedan ur och applicera behandlingen.

X2E

E L A S T I C  FO R C E
SHINE & RESPONSIVENESS SERUM

RESULTAT
Håret får direkt en slätare yta med en silkeslen känsla 

och blir mer motståndskraftigt och starkare.

MÅLGRUPP
För alla hårtyper, i synnerhet för kunder som vill ha en 

silkeslen känsla med naturlig rörlighet och spänst.

PRODUKT
En unik finish-behandling som ger bättre elasticitet 

direkt och gör håret spänstigare och enklare att forma 
när det fönas. Den ultralätta och snabbverkande 

formulan i sprayform gör att ingredienserna 
kan tränga in på djupet utan verkningstid.

INGREDIENSER
En avancerad blandning av pantenol och särskilt utvalda 

vårdande ingredienser gör att håret känns mjukt.

APPLICERING
Schamponera och behandla håret med conditioner, 
emulsion eller mask. Handdukstorka håret och spraya 
direkt, sektion för sektion, från rötterna till topparna. 
Kamma igenom håret och skölj i 15 sekunder. Produkten 
kräver ingen verkningstid. Styla sedan som vanligt.

EXPERTTIPS
Använd produkten efter behandling med en emulsion 
från System Professional för optimal hårenergi.

X1SX1D



MÅLGRUPP
Perfekt efter en permanent eller som 

avkopplande behandling.

PRODUKT
Stabiliserar hårets struktur efter permanentbehandling 

och neutraliserar rester av alkaliska ämnen och 
peroxider. En vårdande hinna skyddar håret och gör 

nypermanentat hår extra elastiskt och hanterligt. 

APPLICERING
Skölj ur neutraliseringen. Skaka tuben väl, rikta 
behållaren neråt och applicera i 5 sektioner direkt i 
handdukstorkat hår. Massera in i håret tills moussen 
helt har absorberats. Låt verka i 5–10 minuter. 
Emulgera och skölj sedan noggrant.
Effekten kan förstärkas med Climazon eller HairSpa.
Om du kombinerar med infusion:
1. Applicera infusionen och kamma igenom håret.
2. Applicera emulsionen. Fortsätt som du brukar.

RESULTAT
Hårfärg som håller längre.

MÅLGRUPP
Efter färgning, toning och blondering.

PRODUKT
Behandling efter färgning för att neutralisera 

rester av alkaliska ämnen och peroxider. 
Emulsionen stabiliserar färgmolekylerna och 
låser in dem i håret när de är som känsligast.

De vårdande ämnena sluter fjällskiktet och Fibrachrome 
Complex skyddar aktivt mot att färgen mattas av och 

ändrar ton. Vetenskapliga studier visar en väsentlig 
förbättring av färgens hållbarhet med Color Lock Emulsion.

INGREDIENSER
En kombination av örtextrakt bidrar till att neutralisera 

håret och aloe vera återfuktar för bästa vårdande resultat.

APPLICERING
Skölj ur färgen och schamponera håret. Skaka tuben väl, 
rikta behållaren neråt och applicera i 5 sektioner direkt i 
handdukstorkat hår. Massera in i håret tills moussen helt har 
absorberats. Låt verka i 5–10 minuter. Emulgera och skölj sedan 
noggrant. Effekten kan förstärkas med Climazon eller HairSpa.
Om den kombineras med infusion:
1. Applicera infusionen och kamma igenom håret.
2. Applicera emulsionen. Fortsätt som du brukar.

EXPERTTIPS
Använd Color Lock Emulsion före infärgningen efter en 
blondering för ett jämnare resultat.

X4P X4C

P E R M LO C K E M U L S I O N
POST PERM STABILIZER

CO LO R LO C K E M U L S I O N
POST COLOR STABILIZER



APPLICERING
Tvätta håret med ett lämpligt schampo från System Professional.
Schamponera med Shampoo Relax Massage. Handdukstorka håret. 
Dela upp håret i 4–5 sektioner, applicera en pipett Liquid Hair på 
varje sektion och fördela jämnt från rot till topp. Kamma igenom 
och torka håret med fön i 5 minuter för att få ingredienserna att 
binda till håret.
Alternativt kan du använda torkhuv eller Climazon i torkläge Det 
tar 10–15 minuter. Skölj i 20 sekunder för att avlägsna överflödiga 
produktrester. Styla som vanligt.

EXPERTTIPS
Använd en conditioner från System Professional om håret 
behöver redas ut innan du applicerar Liquid Hair.

RESULTAT
Ger varaktig vitalitet och reparerar skadat hår. Håret känns 

starkare och fylligare.

MÅLGRUPP
Liquid Hair har utvecklats särskilt för känsligt och sprött hår och 

har förmågan att återuppbygga hårfibrerna och stärka håret.
Innehåller utvalda aminosyror som är byggstenarna i hårets keratin. 
Kundens hår får ökad motståndskraft och vitalitet. Produktens lätta 

formula gör att den även passar för kunder med skadat fint hår.

PRODUKT
Vårdar på djupet med essentiella aminosyror. Liquid Hair är en molekulär 
behandling som återuppbygger hårets fibrer och stärker håret på djupet 

i upp till 5 tvättar. Den värmeaktiverade sammansättningen fyller ut 
hårstrået inifrån och ger ett utmärkt resultat med rätt applicering.

INGREDIENSER
Liquid Hair bygger på Molecular Hair Refilling-teknologi och innehåller 

de essentiella aminosyrorna alanin och histidin som strategiskt 
tränger in i hårstrået för att bygga upp de skadade fibrerna. 

Luckor i de inre hårfibrerna fylls igen där håret är skadat.

MÅLGRUPP
Lämpligt för alla hårtyper. Passar fint och svagt hår.

PRODUKT
Efter fem års forskning kan System Professional stolt 

presentera Alpha Energy, en innovativ energigivare som 
bygger på en ren och kraftfull form av vårt EnergyCode™ 

Complex och en bevisat effektiv formula.
Alpha Energy har utvecklats för att tillföra energi till hårbotten, 

hårfibrer och hårets textur och ger märkbart tjockare och 
mer lätthanterliga längder från rot till topp. Upplev hur hår 

och hårbotten förändras redan från första appliceringen 
och märk hur håret blir enklare att forma och hantera 

utan kompromisser, produktrester eller beläggning.
Alpha Energy fungerar dessutom tillsammans med alla 

produkter i System Professional-sortimentet.

INGREDIENSER – ENERGYCODE™ COMPLEX
1. Histidin: Reparerar hårets fibrer och minskar skadliga fria 

radikaler för att förhindra att keratinet skadas ytterligare.
2. Naturliga lipider: Berikar håret med en kombination av 

lipider för lent och glansigt hår från rot till topp.
3. Koffein: Ökar blodcirkulationen i hårbotten för bättre 

tillförsel av näringsämnen till hårbotten och hårfolliklarna.
4. Vitamin B3 (nikotinamid): Förbättrar den naturliga fukt- 

och fettbalansen för en mer återfuktad hårbotten.

RESULTATET
Effekt på håret
Efter en användning: Starkt hår som är mer lätthanterligt och har mycket 
spänst. Efter 2 veckor: Väsentligt mer energi och styrka inifrån.
Håret är enklare att hantera och håller formen längre.
Efter 3 månader/1 flaska: Hårets inre energi är återställd.
Håret känns lätthanterligt, friskt och motståndskraftigt. 
Skadorna på hårstrukturen har minskat.

Effekt på hårbotten
Efter en användning: En skonsam kylande och lugnande effekt. 
Förbättrad tillförsel av näringsämnen till hårbotten.
Efter 2 veckor: Bättre fukt- och fettbalans med en hårbotten som 
känns mer återfuktad och är märkbart mindre irriterad.
Efter 3 månader/1 flaska: Hårbotten känns vitaliserad och frisk.

X5A

L I Q U I D H A I R
MOLECULAR HAIR REFILLER

A L P H A E N E R GY
HAIR AND SCALP ENERGIZER 

X4L



INGREDIENSER – ENERGYCODE™ COMPLEX
1. Histidin: Reparerar hårets fibrer och minskar 
skadliga fria radikaler för att förebygga 
att keratinet skadas ytterligare.
2. Naturliga lipider: Berikar håret med en kombination 
av lipider för lent, glansigt hår från rot till topp.
3. Koffein: Ökar blodcirkulationen i hårbotten för bättre 
tillförsel av näringsämnen till hårbotten och hårfolliklarna.
4. Vitamin B3 (nikotinamid): Förbättrar den naturliga 
fukt- och fettbalansen för en mer återfuktad hårbotten.

RESULTAT

MÅLGRUPP
För alla hårtyper – även för fint hår och kunder som vill ha mjukare hår. 

PRODUKT
Med inspiration från den transformerande kraften i våra hårvårdssystem 

ville vi skapa samma hårkänsla med hjälp av produkter som används i torrt 
hår. För första gången har våra System Professional-forskare integrerat 

EnergyCode™ Complex i en torr spray med omedelbar verkan.
Resultatet är ett mjukt hår med en oemotståndlig energi som nästan går att ta på. 

Hårenergi MagnifyED. En vårdande doft i vår systemkollektion med röda bär och 
varma kryddor sveper mjukt in håret och gör sista touchen till en sinnlig upplevelse. 

ANVÄNDNING
När du vill återskapa känslan av hår som nyligen vårdats med Behandlingen 

bygger på asiatiska massagetekniker med akupunkturpunkter. Inkludera i den 
vanliga hårvårdsrutinen för bästa resultat. Applicera alltid i nyfönat torrt hår för 

en mjukare känsla. Kan användas flera gånger om dagen för att justera stylingen.
En perfekt produkt för att styla håret på nytt dag två och 

för att skydda mot brutna hårstrån vid borstning.

I N S TA N T E N E R GY
DRY CONDITIONER

CC61

Ultrafast och torrt  
Ultralätt
Ultralenande 
Ultraskyddande

På System Professional anser vi att ditt hår är lika unikt som 
ditt fingeravtryck. Därför börjar våra exklusiva behandlingar 

med en individanpassad EnergyCode Mapping som utförs av en 
hårvårdskonsult för System Professional.

Diagnosen ligger till grund för en behandling som skräddarsys för 
kundens särskilda hår- och hårbottenbehov. Du kan välja ut och

kombinera produkter från System Professionals breda 
hårvårdssortiment för att skapa en helt skräddarsydd 
hårvårdsrutin som är maximalt effektiv.

Vårt mål är att hjälpa dig att få håret att kännas som 
pånyttfött med hjälp av de innovativa verktyg och exklusiva 
produkter som behövs för att förverkliga ditt skönhetsideal.

SYSTEM TRE ATMENTS

Individuell hårbehandling med 
intensiv effekt.

Ultimat behandling med 
AMOA-massage för allmänt 
välbefinnande.

Specialiserad behandlingsserie 
som gör att hår och hårbotten 
får mer energi.

En snabb
tiominutersbehandling med en 
intensiv emulsion.

E S S E N T I A L I N T E N S E R E B O R NE N E R G Y
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Upplev den omedelbara effekten av vår 
trestegsbehandling, som inkluderar System Professionals 
unika Shampoo Relax Massage. Essential-behandlingen 
passar perfekt vid alla salongsbesök.

G ER E T T  OM EDELBART LY F T ÅT 
K VALITE TEN PÅ HÅR OCH HÅRBOT TEN

SEAL

Det sista behandlingssteget är 
utformat att förlänga och skydda 
den vårdande verkan.

EMULSION

Den intensiva Emulsion-kuren 
vårdar håret och aktivt vårdande 
ingredienser får det att kännas som 
pånyttfött.

SCHAMPO

Upplev den intensiva effekten av vår 
Shampoo Relax-massage, som lugnar 
hårbotten samtidigt som håret rengörs 
efter dina individuella behov.

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

E S S E N T I A L

E SSENTIAL

B A L A N C EB A L A N C E

P U R I F YP U R I F Y

CO LO R S AV ECO LO R S AV E

R E PA I RR E PA I R

H Y D R AT EH Y D R AT E

VO LU M I Z EVO LU M I Z E

S M O OT H E NS M O OT H E N

E X T R AE X T R A

LU X E O I LLU X E O I L

Vår unika fyrstegsbehandling förenar två produktfördelar i 
en skräddarsydd hårvårdsbehandling. Intense-behandlingen 
inkluderar System Professional Intense-massage som 
stimulerar hårbottnen, fungerar avslappnande och hjälper 
ingredienserna att tränga in på djupet i hår och hårbotten. 

INTENSIV  EFFEK T PÅ HÅRE TS  
OCH HÅRBOT TN ENS K VALITE T

I N T E N S E

MASK ELLER EMULSION

Ge håret vård på djupet med våra 
unika aktivt vårdande komplex. Den 
skräddarsydda behandlingen anpassas 
efter dina individuella hårbehov och din 
hårbottentyp och appliceras med vår 
System Professional Intense-massage.

INFUSION

Unika infusions är hemligheten bakom 
de individuellt anpassade Intense-
behandlingarna. Oavsett om det 
blandas med masken eller kombineras 
med en salongsexklusiv emulsion ger 
detta högeffektiva koncentrat en extra 
dimension åt din hårvård.

SCHAMPO

Upplev vår intensiva System 
Professional Shampoo Relax-massage, 
som lugnar hårbotten samtidigt som 
håret görs rent utifrån dina individuella 
behov.

SEAL

Det sista behandlingssteget är 
utformat att förlänga och skydda den 
vårdande verkan.

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

INTENSE
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Den ultimata kombinationen av resultat och avslappning 
som tar fram kundens inre skönhet.
Denna unika femstegsbehandling innefattar System 
Professional AMOA Massage.
Behandlingen bygger på asiatiska massagetekniker 
med akupunkturpunkter. Stimuleringen av 
energimeridianerna skapar en känsla av total avkoppling 
och förändrar håret och hårbotten varaktigt.

VAR AK TIG FÖRBÄT TRING AV HÅR-  
OCH HÅRBOT TEN K VALITE T

SEAL

Använd vår avslutande behandling för 
att förlänga och skydda de vårdande 
effekterna.

LYXIG HÅRVÅRDSKOMBINATION & AMOA

Synergieffekten från infusion, emulsion 
och mask tränger djupt in i hår och 
hårbotten för en heltäckande hårvård.
De luxuösa ingredienserna arbetas in via 
System Professionals AMOA-massage för 
fantastiska resultat.

SCHAMPO

Upplev vår intensiva System 
Professional Shampoo Relax-
massage, som ger en lugnande 
effekt och förbereder sinnena för en 
omfattande avslappningsbehandling.

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

R E B O R N

REBORN

SEAL

Avsluta med våra skräddarsydda 
leave-in-produkter för att 
förlänga de vårdande effekterna.

LIQUID HAIR

Liquid Hair’s Molecular Hair Refiller-
teknik fyller strategiskt på förstörda 
aminosyror för att förnya hela 
hårfibern.

Återuppbygger hårfibrerna direkt och stärker dem i upp 
till fem tvättar. Den avancerade Molecular Hair Refilling-
sammansättningen med essentiella aminosyror bygger upp 
försvagat och sprött hår inifrån, med en effekt som varar. 
Håret känns starkare och blir mer motståndskraftigt utan 
att tyngas ner.

U PPLE V EFFEK TEN AV E S SENTIELL A  
AM INOSY ROR SOM VÅRDAR HÅRE T PÅ DJ U PE T 

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

E N E R G Y

MOLECUL AR HAIR  REFILLING

SCHAMPO & CONDITIONER

Upplev vår intensiva System 
Professional Shampoo Relax-massage, 
som lugnar hårbotten samtidigt 
som den rengör håret utifrån dina 
individuella behov. 
Använd ett lämpligt conditioner om 
håret är svårt att reda ut.

B A L A N C EB A L A N C E

P U R I F YP U R I F Y

CO LO R S AV ECO LO R S AV E

R E PA I RR E PA I R

H Y D R AT EH Y D R AT E

VO LU M I Z EVO LU M I Z E

S M O OT H E NS M O OT H E N

E X T R AE X T R A

LU X E O I LLU X E O I L
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E S S E N T I A L

COLOR LOCK EMULSION

De aktiva ingredenserna i Color Lock 
Emulsion tränger in i håret på djupet 
och stabiliserar färgmolekylerna 
samt minskar resterna av alkaliska 
ämnen och peroxider för långvarig 
färgglans.

BI-PHASE CONDITIONER

Kapslar in färgen och gör att 
den varar längre, samtidigt 
som hårets naturliga 
proteinstruktur skyddas från 
fria radikaler.

INFUSION

Unika infusioner är hemligheten 
bakom behandlingarna. Tillsammans 
med den salongsexklusiva 
emulsionen ger detta effektiva 
koncentrat en extra dimension åt din 
hårvård.

SCHAMPO 

Upplev intensiteten i vår System 
Professional Shampoo Relax-
massage med Color Save Shampoo 
som vårdar färgat hår och skyddar 
det från yttre påverkande faktorer 
genom att avlägsna fria radikaler 
från hårets ytskikt.

av vår trestegsbehandling som inkluderar den unika System  
Professional Shampoo Relax-massagen. Essential-behandlingen  
passar perfekt vid alla salongsbesök.

Ett väsentligt steg efter varje färgbehandling. Color Lock 
kombinerar bestående färgresultat med rätt vårdande effekt för 

varje individuellt hår. Upplev den omedelbara effekten 

N EUTR ALISERING OCH FÄRG S TAB IL ISERING

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

COLOR LOCK
E X T R A

CO LO R S AV E

R E PA I R

H Y D R AT E

S M O OT H E N

VO LU M I Z E

Perm Lock är ett viktigt steg efter varje permanent för att ge ett 
varaktigt rakt eller lockigt hår. Behandlingen stabiliserar keratinet 
för fasta lockar med elasticitet och smidighet. Perm Lock passar 
alla hårtyper, och tillägget av en individuellt anpassad vårdande 
infusion ger efterbehandlingen en extra dimension.

INTENSIV  B EHAN DLING 
FÖR VAR AK TIG SPÄNS T 

FINISH

Det avslutande steget är grunden 
för ett bra resultat med fina lockar. 
Curl Definer håller ihop lockarna 
och ger en sammetsaktig känsla.

PERM EMULSION

De verksamma ingredienserna 
stabiliserar lockarna och återställer  
håret för mjuka och levande lockar.

INFUSION

Unika infusioner är hemligheten bakom 
behandlingarna. Tillsammans med 
den salongsexklusiva emulsionen 
ger detta effektiva koncentrat
en extra dimension åt din hårvård.

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

E S S E N T I A LCO LO R S AV E

R E PA I R

H Y D R AT E

S M O OT H E N

PERM - LOCK
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ELASTIC FORCE

Spraya 15 tryck Elastic Force i 
handdukstorrt hår, sektion för sektion. 
Kamma igenom håret och skölj i 15 
sekunder. Produkten kräver ingen 
verkningstid.

CONDITIONER ELLER EMULSION

Behandla håret med valfritt 
conditioner. Skölj ur håret och torka 
det med handduk. Tips: Det här steget 
är helt flexibelt. Elastic Force kan 
användas fristående för ökad styrka 
och elasticitet, särskilt i fint hår.

SCHAMPO

Tvätta håret med ett passande schampo 
från System Professional.

ALPHA ENERGY ELLER FINISH

Använd Alpha Energy för en föning som 
varar och ett mer lätthanterligt hår, 
eller välj någon annan av de vårdande 
produkterna i serien allt efter kundens 
individuella behov.
Applicera valfria stylingprodukter och föna.

Den avslutande expressbehandlingen ger extra styrka och elasticitet och är 
den perfekta förberedelsen för en föning som håller.
Resultatet blir ett hår med spänst och fantastisk lyster som känns mjukt och 
silkeslent. Elastic Force kan kombineras med andra behandlingar i System 
Professional-serien.

EN EN ERG IBOOS T FÖR 
ALL A HÅRT Y PER

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

E N E R G Y

ENERGY BLOW- DRY

B A L A N C E

P U R I F Y

CO LO R S AV E

R E PA I R

H Y D R AT E

VO LU M I Z E

S M O OT H E N

LU X E O I L

E X T R A
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E N E R G Y

BALANCE ENERGY SERUM

REENERGIZE YOUR HAIR AND SCALP
Motverka håravfall med System 
Professional Energy Massage som
innehåller ett djupverkande serum som 
tränger in i hårfolliklarna för maximal 
effekt. Fortsätt använda produkten 
hemma för optimalt resultat.
 

ALPHA ENERGY

Alpha Energy fungerar för alla hårtyper 
och verkar på håret och hårbotten för ett 
följsammare och mer lätthanterligt hår.

BALANCE SHAMPOO

Schampot är den perfekta förberedelsen 
för den här behandlingen och är 
skonsamt mot hårbotten tillsammans 
med Shampoo Relax Massage.
Använd valfritt annat schampo utifrån 
diagnosen av håret och hårbottentypen.

FINISH

Följ upp med valfri stylingprodukt  
och föna.

ELLER

EFTER ENERGYCODE MAPPING VÄLJER DU BEHANDLING MED HÄNSYN TILL KUNDENS HÅR- OCH HÅRBOTTENBEHOV.

B A L A N C E

E X T R A

SCALP ENERGY



INTENSE MASSAGE

En massage som behandlar hår och hårbotten 
på djupet med många fördelar. Används för alla 
intensivbehandlingar och gör att produkten tränger in i 
hår och hårbotten på djupet för effektivare resultat.

ENERGY MASSAGE

Den här massagen är kärnan i vår Energy-behandling 
och har utformats för att både lugna och ge ny energi  
åt hårbotten.
Den stimulerar hårsäckarna samt lugnar och avgiftar 
hårbottnen, samtidigt som den ökar blodflödet.

EXKLUSIVA MASSAGER FÖR ALLA BEHANDLINGSBEHOV.

AMOA-MASSAGE

Vår mest omfattande och utförliga massage för en 
verkligt njutbar och effektiv behandling.
Den här massagen erbjuds bara med vår Reborn-
behandling. De bevisade effekterna återställer och 
ger nytt liv åt håret, och bidrar samtidigt till att öka 
kundens välbefinnande.

SHAMPOO RELAX MASSAGE

Denna unika massage utgör det första steget i de 
flesta av våra behandlingar och används med alla 
schampon. Dess fyra faser med olika funktioner 
är utformade för att hjälpa kunden att slappna av, 
samtidigt som håret görs rent på djupet.

ESSENTIAL MASSAGE

En effektiv men ändå avslappnande massage som 
har utvecklats speciellt för Essentialbehandlingen.
Den utförs alltid i schamponeringen och gör att 
produkten fördelas effektivt och att håret går  
lättare att reda ut.

VÅR A 6  SKR ÄDDARSYDDA MASSAGETEKNIKER



FÖRDEL
De spänningar som mjukades upp under 
den första fasen har nu försvunnit.

FÖRDEL
Denna fas ger en djup muskelavslappning 
runt huvud och ansikte och hjälper 
till att fördela syret och balansera 
energimeridianerna.

FÖRDEL
De riktade rörelserna hjälper till att 
fördela kroppens naturliga energi, från 
topp till tå. Det har en extremt lugnande 
verkan.

FÖRDEL
Massagerörelserna mjukar upp 
spänningar och sprider energi från 
hjässan för optimal avslappning.

NEDVARVNINGSFAS

Placera båda händernas fingertoppar 
framtill på huvudet. Arbeta i 
strålformade rörelser från pannan till 
hjässan och konturerna mot huvudets 
baksida. Cirkelrörelserna görs utåt, som 
när man simmar.
Lyft upp huvudet och massera på samma 
sätt i nacken.

BALANSFAS

Placera båda tummarna i mitten av 
ögonbrynslinjen. Applicera ett jämnt 
tryck neråt åt vänster och höger om 
huvudets mitt. Fortsätt tills du kommer 
till huvudets baksida.

AVSLAPPNINGSFAS

Spreta med fingrarna och placera båda 
händerna vid hårfästet framför öronen. 
Rör fingrarna i stora sicksackande 
rörelser över hela huvudet. Trycket ska 
flöda mot konturerna utan att bli för hårt 
mot toppen av hjässan.

LUGNANDE FAS

Placera händerna på ögonbrynslinjen och 
massera med stora rörelser längs hårfästet och 
hjässan mot baksidan av huvudet. Glöm inte 
hårfästet framför öronen.
Lyft huvudet och stryk med mjuka händer hela 
vägen bak till nacken.

Shampoo Relax-massagen rengör intensivt 
hår och hårbotten samtidigt som den ger 

kunden en behaglig upplevelse. Massagen är 
utformad för att öka blodflödet och flödet 

av lymfvätska i hårbotten, samtidigt som 
den verkar avslappnande och lugnande så 

att din kund kan njuta av en unik upplevelse. 

Tiden som ägnas åt schamponering är 
flexibel. Varje fas kan göras en gång eller 

upprepas flera gånger.

M A S S AG E

RENGÖRING M ED
LUG NAN DE VERK AN

SHAMPOO REL A X



M A S S AG E

MA XIMAL AVSL APPN ING 
M ED OP TIMAL A RE SU LTAT

FÖRDEL 
Avslappnande, lugnande och avgiftande. 
Spänningar transporteras in mot 
kroppen för att lösas upp.

FÖRDEL 
Reder ut håret och gör det slätare. 
Förbereder även håret inför 
verkningstiden och hjälper det att ta upp 
produkten för maximal effekt.

UTREDANDE HÅRMASSAGE

Massera håret för att fördela produkten jämnt. 
Använd tummar, pekfingrar och långfingrar. 
Börja nära rötterna och massera ut till topparna. 
Kamma igenom håret efter massagen.

STRYKANDE RÖRELSER

Placera fyra fingrar på konturen och  
utför en kort akupressurmassage.
Stryk från pannan över hjässan till  
nacken med jämna rörelser.

 

FÖRDEL 
Massagen hjälper till att fördela 
produkten och ge balans åt hårbottnen. 
De mjuka, roterande rörelserna 
förbättrar balansen i nervsystemet, 
hårbottnen och meridianerna.
Kan även lindra huvudvärk och trötthet 
kring ögonen.

ROTERANDE MASSAGE

Massera över hela hårbotten med 
cirkulära rörelser från pannan, över 
sidorna och hjässan mot nacken. Lyft 
upp huvudet och massera även nacken.

Denna massageteknik hjälper till att fördela 
produkten effektivt i håret så att den tränger 
in i hårstråna, vilket gör att håret blir lättare 

att kamma igenom. Tekniken består av två 
handgrepp som bidrar till att ge omedelbar 

avslappning.
För bästa effekt ska massagen utföras efter 

schamponeringen vid handfatet. 

3 3 1 
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M A S S AG E

Intense-massagen gör att produkterna du 
använder tränger in i hår och hårbotten på 

djupet. Den ger en avslappnande upplevelse 
och garanterar optimala resultat.

Massagen används för alla Intense-
behandlingar, men passar även för  

Scalp Lotions. 

SK ÄM BORT D INA S IN N EN OCH 
S TIM U LER A HÅRBOT TN EN

GRIPRÖRELSER

Massera med pek-, lång- och ringfingrarna.

FÖRDEL 
Hjälper musklerna i nacken att slappna 
av och lindrar huvudvärk och trötthet.

FÖRDEL
De mjuka, roterande rörelserna 
förbättrar balansen i nervsystemet, 
hårbottnen och meridianerna.

ROTERANDE RÖRELSER

Placera fingrarna rakt upp i  
hårbottnen. Massera i roterande 
rörelser från nacken till hårfästet i 
pannan och tillbaka till nacken.

FÖRDEL
Akupressur förbättrar meridianernas 
energibalans.
Behandlingen är både avslappnande och 
uppiggande och ökar blodtillförseln till 
hårbotten och ansikte.

FÖRDEL
Sicksacktekniken har en starkt 
upplivande verkan, blodcirkulationen 
i hårbotten ökar och hyn i ansiktet blir 
strålande fräsch.
Rörelserna kan till och med öka 
aktiviteten i hjärnan.
 

FÖRDEL
Avslappnande, lugnande och avgiftande. 
Spänningarna transporteras bort
mot kroppen och kan lösas upp. Utförs i 
slutet av massagen.

SICSACKRÖRELSER

Gör sicksackrörelser med båda 
händernas fingertoppar. Händerna ska 
arbeta åt motsatta håll. Massera huvudet 
systematiskt från pannan över hjässan 
ner till nacken.

AKUPRESSUR

Tryck med alla fingrarna när du ger 
akupressurmassage runt hårfästet. Börja 
i nacken och följ hårfästet från öronen 
via tinningarna
upp till pannan.

STRYKANDE RÖRELSER

Placera fingrarna på konturen för att behandla 
akupressurpunkterna. Stryk från pannan över 
hjässan ner till nacken med jämna rörelser. 
Utför en kort akupressurmassage  
vid akupressurpunkterna i nacken.
Stryk lätt över nackmusklerna och avsluta 
med att ta tag om axlarna.
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4-PUNKTSMASSAGE

Placera höger eller vänster hand mot 
pannan som stöd. Applicera ett lätt 
tryck på de fyra punkterna runt hjässan 
med den lediga handens pek-, lång- och 
ringfinger.

FÖRDEL 
Förbättrar blodflödet runt ögonbrynen 
och tinningarna samt aktiverar 
ansiktsområdena.

FÖRDEL 
Aktiverar och fördelar energi, avgiftar 
och lugnar.

FÖRDEL 
Stärkande och stimulerande. Kan 
lindra smärta om den utförs på ett 
skonsamt sätt.

TRYCKPUNKTER

Placera vänsterhanden platt över 
vänster öra för att ge stöd åt huvudet. 
Börja vid hjässan och massera hela 
huvudet i strålformade utåtgående 
rörelser med hjälp av högerhandens 
pek-, lång- och ringfinger.
Massera de tre tryckpunkterna på
varje ”stråle”.

TRYCKPUNKTER PÅ HJÄSSAN

Placera vänsterhanden över vänster 
öra för att ge stöd åt huvudet. Massera 
akupressurpunkterna ovanför huvudets 
mittlinje med lång- och ringfingret på 
högerhanden.
Upprepa sedan med en utåtgående 
rörelse över hjässans vänstra halva, och 
sedan ut över den högra halvan.

FRIKTION

Placera vänsterhanden platt över 
vänster öra för att ge stöd åt huvudet. 
Knyt högerhanden och placera den så 
att andra leden på fingrarna ligger platt 
mot huvudet.
Massera hela den högra delen av hjässan 
med lätt friktion. Byt hand.
 

FÖRDEL 
Här möts alla meridianer, så massagen 
får hela kroppen att slappna av. Gör
hårbottnen mer mottaglig för de 
verksamma ingredienserna.

M A S S AG E

Energy-massagen består av 10 
handgrepp med speciella tekniker som 
aktiverar olika funktioner i hårbotten.

 

AVSLAPPNANDE OCH 
ENERGIGIVANDE FÖR 

HÅRBOTTEN

2 2 1 2

ENERGY



4-AVSLAPPNING FÖR NACKEN

Placera vänsterhanden platt mot hjässan 
som stöd. Stryk mjukt med knuten 
högerhand med utslätande rörelser från 
skallbasen till nacken.
Upprepa tre gånger, byt hand och 
upprepa tre gånger till.

FÖRDEL 
Avslappnande och lugnande, avlägsnar 
blockeringar och värmer upp hårbotten.

FÖRDEL 
Energigivande, renande och fördelande 
effekt.

FÖRDEL 
Signalerar att massagen är slut och 
harmoniserar energiflödet.

SICKSACKRÖRELSE PÅ 
ÖGONBRYNSLINJEN
Placera båda händernas pek-, lång- och 
ringfingrar på ögonbrynslinjen. Använd 
sicksackrörelser och arbeta utåt sidorna. 
Massera med ett lätt tryck ovanför 
öronen.
Stryk mjukt från baksidan av öronen mot 
nacken med utslätande rörelser.

AVSLAPPNING FÖR NACKEN

Placera händerna platt ovanför öronen.
Tryck hårbottnen lätt upp mot hjässan.
Placera sedan den ena handen platt mot 
pannan och den andra mot baksidan av 
huvudet och massera med samma teknik.

UTSLÄTANDE RÖRELSE

Sätt ihop händerna vertikalt ovanför 
kundens huvud. Öppna händerna, först 
handflatorna och sedan fingrarna, och 
för dem med ett lätt tryck över huvudet, 
längs nacken och slutligen över axlarna.

FÖRDEL 
Leder bort gifter från huvudet och 
främjar energigivande djupavslappning.
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När kropp och sinne är avslappnade kommer 
den inre skönheten fram. AMOA är en 

massage som har utvecklats av System 
Professional och som bygger på traditionell 

österländsk medicin.
Den stimulerar tsubo (akupressurpunkter) 

och keiro (energikanaler) för en 
avslappnande helhetsverkan.

EN U N IK  MA S SAG E SOM  
FÖRBÄT TR AR DE T ALLMÄN NA 

VÄLB EFIN NAN DE T

M A S S AG E

JUNENHU
ROTERANDE MASSAGE

Placera tummarna på toppen av huvudet 
och massera sidorna genom att arbeta 
från tinningen längs ansiktslinjen i en 
cirkulär rörelse.
Rita cirklar på baksidan av huvudet med 
tummen, från nacken längs mittlinjen till 
toppen av huvudet. Placera tummarna 
på toppen av huvudet och massera från 
tinningen till huvudets baksida.

BENEFIT 
Ger en lugnande känsla och förbättrar 
cirkulationen i hårbotten. Sugokei 
ger kunden en värmande känsla efter 
massagen.

FÖRDEL 
Hjälper till att lösa upp spänningar i 
hårbotten och lindrar allmän trötthet.

FÖRDEL 
Den huvudkramande handpositionen 
har en djupt avslappnande verkan 
medan trycket mot hyakue ökar 
blodflödet i hela huvudområdet.

GOUGORAKU 
LUGNAR HUVUDETS SIDOR  
OCH ÖRONEN
Placera händerna med handflatorna ihop 
vid mittlinjen. Glid ner med händerna, 
täck huvudet med handflatan och stryk 
från mittlinjen åt sidorna, ovanför örat.
Applicera tryck från samma position 
samtidigt som du lyfter uppåt. Släpp på 
trycket och stryk nedåt mot baksidan av 
bägge öronen.

SUGOKEI 
UPPMJUKANDE PANNMASSAGE

Öppna händerna och böj fingrarna för 
att stödja huvudet som om du bar på en 
boll. Tryck lätt samtidigt som du drar 
försiktigt. Släpp efter 10 sekunder.
Byt position med fingrarna genom att 
flytta dem något bakåt, ca 2 cm, och 
upprepa samma rörelser i tre rader.

ANHYAKUE 
AKUPRESSUR PÅ HJÄSSAN

Placera långfingrarna på varandra och 
massera tryckpunkten på hjässan. 
Lägg gradvis till mer tryck i 10 sekunder 
och trappa långsamt av trycket igen.

FÖRDEL 
Förbättrar cirkulationen i hårbotten och 
lugnar spända nerver.
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TSUFUCHI 
AKUPRESSUR I NACKEN

Stöd pannan med vänster hand.
Tryck försiktigt med högerhandens 
tumme, pek- och långfinger i riktning 
mot ögonen vid tryckpunkten längst ner 
på nacken (tsufuchi).

RATSFUFU 
STRYKANDE RÖRELSER

Stöd pannan med vänster hand och stryk 
nedåt med högerhandens handflata mot 
huvudets baksida.

FÖRDEL 
Den här aktiverande massagen är ett 
effektivt sätt att stimulera och eliminera 
muskelspänningar i nacken.

FÖRDEL 
Juufufu är en av de starkaste punkterna 
inom massageteknikerna och stimuleras 
intensivt av det här handgreppet. Det 
lindrar trötthet och spänningar i nacken.

ANJUKEI 
MASSERA NACKEN

Stöd pannan med vänster hand. Massera 
med högerhanden längs nacklinjen från 
huvudets baksida 10 gånger.

JUUFUFU 
AKUPRESSUR I NACKEN

Stöd pannan med vänster hand och 
stryk längs mittlinjen ner till nackens 
tryckpunkt ( juufufu) med tummen.
 Gör cirkulära rörelser samtidigt som du 
applicerar ett lätt tryck på tryckpunkten 
och massera in mot nackens mitt i 10 
sekunder.

FÖRDEL 
Har en stimulerande effekt och är 
uppfriskande för ögon och öron.

FÖRDEL 
Ger en lugnande känsla och förbättrar 
cirkulationen i hårbotten. Ratsfufu
kopplar samman hårbottenrörelserna 
med nästa steg, som går neråt mot
nacken.

FÖRDEL 
Sutohatsu hjälper till att fokusera 
tankarna och stillar sinnet.

FÖRDEL 
Nakeni är effektivt för axlarna och 
löser upp spänningar i överkroppen.
Signalerar slutet på massagen.

SUTOHATSU 
STRYKNINGAR FRÅN PANNAN TILL 
HUVUDETS BAKSIDA
Använd alla fingrarna och stryk från 
hårfästet till toppen av hjässan. Samla 
håret i händerna när du gör rörelsen.

NAKENI 
AKUPRESSUR FÖR AXLARNA

Stryk med båda tummarna längs 
nacklinjen till tryckpunkten på axlarna 
(nakeni). Tryck sakta i 10 sekunder.

3 2 2 2 4 2
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Namnet AMOA kommer från „anma“, ordet för traditionella 
japanska massagetekniker. AMOA-massagen har utvecklats 
med hjälp av läkare som praktiserar österländsk medicin 
och kan tillgodose många olika kundbehov. Den kan till 
exempel ha en lugnande effekt för en kund som vill varva 
ner eller en uppiggande effekt för kunder som vill få ny 
energi. Använd alla stegen för en balanserad effekt, eller 
välj endast teknikerna för avslappning eller aktivering. 
AMOA är ett optimalt komplement till salongens 
behandlingar för en lyxig kundupplevelse.

VACK ERT HÅR M ÖTER 
VÄLB EFIN NAN DE

Ger en aktiverande och 
uppiggande effekt.

Ger en avslappnande och 
lugnande effekt.

RELAX

ACTIVE

Antal upprepningarUPPREPA



VERKAR I HÅRET

HÅRIDENTISKA LIPIDER:

OLEIC ACID
En fettsyra som förekommer naturligt i 
många vegetabiliska fetter och oljor.
Oleic acid tränger in i håret och fyller på lipidnivåerna, 
det cement som håller keratinet på plats.

GLYCERYL MONOOLEATE
Glyceryl Monooleate är en fettsyra som framställs 
av naturliga oljor och fetter. Glyceryl Monooleate 
förstärker effekten av oleic acid och bidrar 
till att bygga upp hårets skyddsbarriär.

HISTIDIN
En naturlig aminosyra och en av byggstenarna 
i hårets keratin. Bidrar till ett utmärkt 
skydd för keratinet på två sätt. 
1 .  Histidinet skyddar håret direkt 

genom att fylla på keratinet.
2. Histidinet verkar även indirekt genom att särskilt 

motverka avlagringar av koppar, som till största delen 
kommer från vattnet och sätter sig på fjällskiktet. 
Koppar påskyndar bildningen av fria radikaler under 
färgning eller exponering för UV-ljus, och dessa fria 
radikaler bryter ner både keratin och lipider i håret. 

VERKAR PÅ HÅRBOTTEN

KOFFEIN
Ökar blodflödet och blodcirkulationen i hårbotten. 

Vid regelbunden användning kan det bidra till en 
optimal näringstillförsel till hårsäckarna.

VITAMIN B3 (NIKOTINAMID)
Är vattenlösligt och ingår i B-vitamingruppen. Balanserar 

fukten i hudcellerna och verkar anti-inflammatoriskt.
Kan bidra till en långsiktigt friskare hårbotten och stärka 

förutsättningarna för ett starkt och friskt hår.

ENERGYCODE

AC TIVE INGREDIENTS

BARKEXTRAKT FRÅN VITPIL
Ett extrakt av vitpilen (Salix alba) som har lugnande 
och anti-inflammatoriska effekter på hårbotten. Med 
sitt naturliga innehåll av salicylsyra och flavonoider 
som tannin bidrar extraktet till att föryngra huden.

BETAIN
Ett naturligt ämne som utvinns bland annat från 
sockerbetans melass. Har lugnande verkan på huden och 
förbättrar produkternas dermatologiska kompatibilitet.

DL-PANTENOL
En provitamin inom B-gruppen som omvandlas i huden. 
En tjock, sirapsliknande, mycket hygroskopisk vätska som 
effektivt tillför fukt till hår och hud. Ämnet har nära släktskap 
med keratin och ger varaktigt skydd mot uttorkning.

Energizing-komplexet med koffein, biotin, laurinsyra och 
vitaminer ökar upptaget av näringsämnen och gör tunt 
hår starkare. Det behandlade hårets livslängd ökar.

KOFFEIN
Ett ämne som stimulerar det centrala nervsystemet och som 
finns naturligt i te och kaffe. Koffein sägs förlänga hårets 
tillväxtcykel och används därför i hårkurer mot håravfall.

VITAMIN-KOMPEX (A, E, F, B5)
Vitaminer är nödvändiga för friskt hår och frisk 
hud. Vitamin A Skyddar mot uttorkning.
Vitamin E (tokoferol) Oljelöslig vitamin som är 
mycket vanlig i vegetabiliska oljor. En mycket effektiv 
antioxidant som motverkar fria radikaler.
Vitamin F (linolsyra) En dubbelomättad 
essentiell syra (Vitamin F). Kan härskna och bli 
kådaktig. Används i produkter för torr hud.
Vitamin B5 (se pantenol) Stärker och förbättrar hårets 
struktur och förbättrar dess motståndskraft.

BIOTIN
Biotin tillhör B-vitamin-komplexet och kallas även för 
vitamin H. Biotin i hår- och hårbottenprodukter kan förbättra 
kvaliteten på hår och naglar. Biotin optimerar keratiniseringen.

LAURINSYRA
En naturlig fettsyra.
Har en skyddande verkan på hårets rötter i 
kombination med biotin och koffein.

ZINKPYRITION
Högeffektivt mjällmotverkande ämne. Motverkar Malassezia 
globosa, svampen i hårbotten som är den främsta orsaken 
till mjäll. Bekämpar mjäll varaktigt och effektivt.

ZINKKARBONAT
Stärker effekten av zinkpyrition för att minska 
förekomsten av Malassezia globosa.

PIROKTONOLAMIN
Högeffektivt mjällmotverkande ämne. Rensar 
effektivt bort mjäll från hår och hårbotten.

HINOKITIOL
En naturlig verksam ingrediens från det 
taiwanesiska hinokiträdet, med bakteriedödande 
och mjällmotverkande egenskaper.

ALLANTOIN
Effektivt mot irritation och har anti-
inflammatoriska egenskaper.

BAL ANCE
D E R M AC A L M CO M P L E X

BAL ANCE /  EN ERGY
E N E R G IZ I N G CO M P L E X

PU RIF Y
AC T I V E S

D E R M A



QUATERNIUM
En katjonisk polymer som samverkar med många vårdande 
ingredienser. Ger håret en effektivt skyddande hinna.

DL-PANTENOL
En provitamin inom B-gruppen som omvandlas i huden. En tjock och trögflytande 
mycket hygroskopisk vätska som effektivt tillför fukt till hår och hud.
Ämnet har stora likheter med keratin, förstärker glans och skyddar mot uttorkning.

BIVAX
Bivax utvinns från binas honungskakor. Det används i kosmetiska 
produkter som en vaxartad ingrediens för att reglera konsistensen och 
verka stabiliserande. Bivax förstärker skyddet i solskyddande ämnen och 
förbättrar hårets kondition och glans samt gör det mer lätthanterligt.

OLIVBLADEXTRAKT
En antioxidant som ger extra skydd mot blekning så att färgen bevaras bättre.

UV-FILTER
Som oktokrylen. Ger extra färgskydd mot UV-strålning.

EDDS
(Trisodium Ethylendiamine Disuccinate) Skyddar keratinet 
mot skador som orsakas av koppar reduktion.

HYDROLYSERAT KERATIN
Utvinns genom enzymatisk eller syrabaserad hydrolys från ull, som i princip är 
jämförbart med människohår. Innehåller hårets proteinstruktur. Ämnets likheter 
med hår gör att det kan reparera och återuppbygga skador i hårstråets struktur.

OPTIMERADE QUATERNIUM-BLANDNINGAR
Katjoniska polymerer inkluderas för att reparera håret och ge det en skyddande barriär. 

AMINO-TSP 
En mycket effektiv polymer som reparerar de skadade delarna av håret och ger en slät yta.

HISTIDINE
Reparerar och återställer hårets naturliga proteinstruktur och skyddar det mot att skadas  
av fria radikaler.

GLYCERIN
Reglerar fuktbalansen.

KATJONISKA POLYMERER
Positivt laddade polymerer ger håret en skyddande barriär.

UV-FILTER
Skyddar mot skador som orsakas av UV-strålning.

DL-PANTHENOL
Återfuktar hår och hud.

AVOKADOOLJA
Gör håret mjukt och skyddar mot uttorkning.

COLO R SAVE
FI B R AC H R O M E CO M L P L E X

REPAIR  L IN E
FI B R A B U I L D CO M P L E X

SOL AR
H E L I O G UA R D &  H E L I O R E S TO R E CO M P L E X

F I B R A

NATURLIGA OLJOR
Arganolja är känt för sina närande egenskaper och har använts i generationer. Mandelolja är 
känt för att vara extremt återfuktande utan att tynga ner.
Jojobaolja har använts i många kulturer för att stärka håret, särskilt torra och ömtåliga toppar.

HÅRIDENTISKA LIPIDER
Nyckeln till intensiv och varaktig näring. Se detaljerad beskrivning 
under genomgången av ingredienserna i EnergyCode Complex.

DL-PANTENOL
En provitamin i B-gruppen som omvandlas i huden. Ämnet har nära 
släktskap med keratin och ger varaktigt skydd mot uttorkning.

HISTIDIN
Reparerar och återställer hårets naturliga proteinstruktur och 
skyddar det mot att skadas av fria radikaler.

LUXEOIL
FI B R A- N O U R I S H CO M P L E X

F I B R A



GLYCERIN
Trevärd alkohol som utvinns genom förtvålning av naturliga 
oljor och fetter. En färglös, söt och mycket hygroskopisk 
vätska. Ämnet har fuktreglerande egenskaper. Ger 
håret varaktig fukt och skyddar det från uttorkning.

DL-PANTENOL
En provitamin inom B-gruppen som omvandlas i huden. En 
tjock och trögflytande mycket hygroskopisk vätska som 
effektivt tillför fukt till hår och hud. Ämnet har stora likheter 
med keratin och ger ett varaktigt skydd mot uttorkning.

GLUKOS OCH FRUKTOS
Två typer av vattenlösligt socker. Används som 
naturligt sättningsämne i hårvårdsprodukter och 
hjälper till att bevara fukten och ge en slät känsla.

KREATIN
En naturlig aminosyra som System Professional 
tog patent på för användning i hårvårdsprodukter. 
Aminosyran har nära släktskap med håret och 
återskapar, stärker och stabiliserar det inifrån.

PVP-VA 
Stabiliserar hårets struktur utifrån och ger varaktig volym.

BAMBUEXTRAKT
Ett extrakt från bambuträdet som ger ett lätt 
skyddande skikt.

AVOKADOOLJA
Oljan är en naturlig ingrediens som utvinns ur 
avokadofrukten. Den har en hög vitaminhalt (A, B, 
D, E, H, K) och gör håret lent och mjukt, samtidigt 
som den skyddar håret från uttorkning och fukt.

KASHMIREXTRAKT
Proteinet som utvinns ur Himalayagetternas mjuka, 
silkeslena ull gör håret slätt och glansigt.

UPPMJUKANDE POLYMERER
Syntetiska konditionerande ämnen som får håret att 
kännas mjukare och gör det lättare att kamma.

H Y DR ATE
FO R M A M O I S T  CO M P L E X

VOLU M IZE
FO R M A S T R E N G T H CO M P L E X

S M O OTH E N
F O R M A L I S S  CO M P L E X

FO R M A



CARE OCH ST YLING FÖR MÄN

System Professional EnergyCode erbjuder nu en ny 
produktlinje som tagits fram särskilt för män. De 

nya produkterna, som är ett komplement till System 
Professional EnergyCodes unisexprodukter, har 

förbättrats och anpassats med teknologins hjälp.

System Professional MAN är vår första individuellt  
anpassade hårvårdslösning för män som ger håret ny 

energi*. Nya System Professional MAN EnergyCode*

* Ingår i alla produkter utom Hair & Beard Oil, som endast innehåller Energy Lipids™

plus Creatine respekterar alla mäns unika  
energiprofil och ger ett mer lätthanterligt hår.

Alla System Professional MAN Styling-produkter 
bygger på Creative Code™ Technology och en 
kombination av ingredienser från Care System som 
ger struktur och har bevisad vårdande effekt. Samtliga 
stylingprodukter innehåller dessutom EnergyCode*.
all styling formulas contain the EnergyCode*.



* Ingår i alla produkter utom Hair & Beard Oil som endast innehåller Energy Lipids™

HÅRIDENTISKA LIPIDER

Naturliga lipider stärker och  
fyller på hårcellernas  

bindemedel.

HISTIDIN

Reparerar och återställer hårets 
naturliga proteinstruktur.

VITAMIN B3 (NIKOTINAMID)

Förbättrar håret och  
hårbottens fuktbalans.

KOFFEIN

Ger hårrötterna energi.

+
KREATIN

Framställs av naturliga  
aminosyror och spelar roll för  
att förse kroppen med energi.

ENERGYCODE PLUS CREATINE

Den nya produktlinjen System Professional MAN med 
EnergyCode* plus Creatine respekterar alla mäns 

unika energiprofil och ger ett mer lätthanterligt hår. 
System Professional MAN Styling-produkter med

ENERGYCODE ™ COMPLE X PLUS CRE ATINE

Creative Code™ Technology samverkar med andra 
System Professional-produkter för att ge varje unikt 
hår precis den vård som det behöver. Samtliga 
stylingprodukter innehåller dessutom EnergyCode*.

EnergyCode anpassas efter individen, ungefär som 
personlig träning. Den individuella kombinationen av 
vårdande produkter och stylingprodukter samverkar 
perfekt för att ge håret ny energi och göra det lättare att 
hantera och kontrollera.

De vårdande System Professional MAN-produkterna 
stärker hårets motståndskraft mot dagligt slitage.*

CARE

M2 M4M1EM1

 * Testat som hårvårdsrutin: Shampoo och Conditioner eller Hair & Beard Oil separat



EGENSKAP
Balsam med flera användningsområden för daglig vård av hår och skäggväxt. 

FÖRDEL
Gör hår och skäggväxt slätare, mjukare och lättare att kamma.
Med EnergyCode plus Creatine. 
Ökar hårets motståndskraft mot dagligt slitage.
Får håret att se fylligare ut.

HÅRTYP 
Lämpligt för alla hårtyper. 

ANVÄNDNING 
Applicera en liten mängd och massera in i hår och skägg. 
Skölj ur efter 30 sekunder.

EGENSKAP
Lyxig hår- och skäggvård för dagligt bruk.

FÖRDEL
Lätt återfuktning. Ger hår och skäggväxt bättre definition med ny textur. 
Innehåller arganolja. Med Energy Lipids™. För revitaliserat hår.
Ökar hårets motståndskraft mot dagligt slitage. 
Särskilt utvecklat för att motverka frissighet och ge ett slätt och glansigt hår  
som är lätt att hantera.

HÅRTYP 
Lämpligt för alla hårtyper. 

ANVÄNDNING 
Applicera 1–2 pumptryck i hår och skäggväxt. 
Skölj inte ur.

EGENSKAP
Schampo för både kropp, hår och skägg i ett. 

FÖRDEL
Ett schampo med flera användningsområden för den dagliga  
rengöringsrutinen. Grundlig rengöring med hudvänligt pH-värde.
Med EnergyCode plus Creatine. 
Ökar hårets motståndskraft mot dagligt slitage.
Får håret att se fylligare ut.

HÅRTYP 
Lämpligt för alla hårtyper. 

ANVÄNDNING 
Applicera ett pumptryck och massera in jämnt i fuktigt hår. 
Skölj ur noga.

*Testat som hårvårdsrutin (Shampoo och Conditioner)

HAIR & BEARD CONDITIONER*
MULTI-PURPOSE CONDITIONER

HAIR & BEARD OIL 
LIGHTWEIGHT MOISTURIZATION

TRIPLE SHAMPOO*
HAIR, BODY & BEARD SHAMPOO

M1 M2 M4

ENERGY SHAMPOO*
SCHAMPO SOM GER HÅRET NY ENERGI.

EGENSKAP
Schampo med flera användningsområden för daglig vård av hår och skäggväxt.

FÖRDEL
Rengör håret och hårbotten grundligt. Med EnergyCode plus Creatine.
Sammansättning som inte tynger ned.
Ökar hårets motståndskraft mot dagligt slitage.
Får håret att se fylligare ut.

HÅRTYP 
Lämpligt för alla hårtyper.

ANVÄNDNING 
Applicera ett pumptryck och massera in jämnt i fuktigt hår. Skölj ur noga.

M1E



STYLING

Alla System Professional MAN stylingprodukter 
bygger på EnergyCode plus Creatin och Creative 
Code™ Technology med en kombination av 
ingredienser från Care System som ger struktur 
och har bevisad vårdande effekt. 

System Professional MAN stylingprodukter 
samverkar med andra System Professional-
produkter för att ge varje unikt hår precis rätt 
fördelar. Gör stylingen enklare med bättre 
formbarhet, kontroll, textur och definition för en 
mängd olika frisyrer.

ST YLING

M61 M62 M63 M64 M65



EGENSKAP
Kräm med medelfast stadga för matt effekt. 

FÖRDEL
Ger struktur och en matt finish som varar.
Upp till 24 timmars effekt.
Med EnergyCode plus Creatine och Creative CodeTM Technology.

HÅRTYP 
Perfekt för kortare hår. 

ANVÄNDNING 
Applicera på torrt hår. Fördela jämnt i håret för att skapa din egen personliga stil. 

EGENSKAP
Skulpterande kräm med fast stadga för en mängd olika frisyrer. 

FÖRDEL
Krämens sammansättning har en fast stadga och ger volym, definition och kontroll 
utan att håret blir stelt. 
Upp till 24 timmars effekt.
Med EnergyCode plus Creatine och Creative CodeTM Technology.

HÅRTYP 
Perfekt för kortare hår. 

ANVÄNDNING 
Applicera på torrt hår. Värm upp en liten mängd i handflatorna och fördela jämnt  
i håret för att skapa din personliga stil.

EGENSKAP
Stylingspray utan aerosol. 

FÖRDEL
En lätt produkt som ger håret fyllig textur.
Bidrar till att håret både känns och ser tjockare ut.
Gör håret fylligare, ger en matt och torr finish och ett naturligt utseende.
Med EnergyCode plus Creatine och Creative CodeTM Technology.

HÅRTYP 
Lämpligt för alla hårlängder. 

ANVÄNDNING 
Applicera på fuktigt hår. Spraya genom hårlängderna 
för att ge fyllighet och textur som skapar en perfekt rufsig frisyr.

MATT CREAM
MEDIUM HOLD LEVEL & MATTE EFFECT

SCULPTING PASTE
HIGH HOLD LEVEL & SCULPTING EFFECT

TEXTURIZING SPRAY
SPRAY TO TEXTURIZE HAIR STYLE

M61 M63 M64

WAX POMADE
MEDIUM HOLD LEVEL & NATURAL SHINE EFFECT  

EGENSKAP
Pomadavax med medelstadga. 

FÖRDEL
Ger struktur och definition med medelstark stadga och naturlig glans. 
Bidrar till en stil som håller hela dagen.
Upp till 24 timmars effekt.
Med EnergyCode plus Creatine och Creative CodeTM Technology. 

HÅRTYP 
Perfekt för kortare hår. 

ANVÄNDNING 
Applicera på torrt hår. Fördela jämnt i håret för att skapa din egen personliga stil. 

M62
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EGENSKAP
Hårgel med fast stadga.

FÖRDEL
Fast stadga med definition för en glansig look.
Med EnergyCode plus Creatine och Creative CodeTM Technology.
Bidrar till en stil som håller hela dagen.
Upp till 24 timmars effekt.

HÅRTYP 
Lämpligt för alla hårlängder.

ANVÄNDNING 
Applicera på torrt till fuktigt hår. Fördela jämnt i håret för att skapa din egen 
personliga stil. 

MAXIMUM GEL
HIGH HOLD LEVEL & SHINE EFFECT

M65

VÅRDANDE BEHANDLING 

Essential Treatment. 

ENERGYCODE MAPPING

Fastställer den individuella 
produktkoden.

STYLINGFÖRBEREDELSER 

Använd Alpha Energy för en 
föning som håller och ett mer 
hanterligt hår..

DETALJER OCH  
LÄNGRE VARAKTIGHET

Sista touchen är avgörande för 
att skapa en individuell look.

ENERGY BOOST

B A L A N C E

P U R I F Y

E X T R A

MAN
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