CARE BOOK

O U R S TO RY

Wella-forskere revolutionerede i 1974 den professionelle
hårpleje, da de kombinerede deres passion for
videnskaben med skønheden af et smukt hår. Ved at give
de transformerende resultater højeste prioritet fik de
deres videnskabelige gennembrud: Emulsions med ultralette formularer, der ikke tynger håret. For første gang
nogensinde blev det muligt at skabe personlige behandlinger
med produkter, der arbejdede i synergi. System Professional
blev det første brand, der organiserede sine produkter i et
system med modulær logik. Dermed blev det første kodede
system indenfor professionel hårpleje skabt. Denne kode
er blevet det hemmelige sprog, der i dag tales af de bedste
frisører. Det er historien om den ultimative hårpleje, der
begyndte i et skønhedslaboratorium og som i dag er
en global succes.
2015 – Innovationen ligger i vores DNA og stopper aldrig:
Med 40 års erfaring dedikeret til videnskaben bag
transformerende hårpleje, er System Professional det eneste
brand, som er specialiseret i ultra-personalisering. Vores
videnskabelige forskning har vist, at hvert individs hår har
en unik energiprofil, der bestemmer hårets elasticitet og
sundhed, samt hvordan håret reagerer på behandlinger.
Dette unikke ‘energi-fingeraftryk’ er kraftigt påvirket af
hårets lipider. Selvom lipider kun udgør 4% af håret,

så påvirker de aktivt hårets energi. Lipider virker som
en fleksibel lim, der binder hårets byggesten og keratin
sammen for at sikre integriteten og fleksibiliteten
af hårsækkene.
Ny System Professional er baseret på EnergyCode™
Complex, en teknologi, som er udviklet til at genopbygge
hårets naturlige lipidbalance, samt beskytte keratinet, så
håret føles født på ny og vender tilbage til sin oprindelige
sunde tilstand. Resultatet er et synligt smukkere og sundere
hår fuld af elasticitet.
Ved at diagnostisere hver enkelt kundes individuelle hårenergiprofil – en proces, vi kalder EnergyCode Mapping
– kan et ultra-personligt og unikt sammensat plejesystem,
der maksimerer hårets energi, defineres til hver person.
Ud af mere end 174 millioner kombinationsmuligheder,
findes der nemlig kun én, som repræsenterer din kundes
individuelle løsning. Denne skræddersyede diagnose er
kundens EnergyCode.
Som System Professional partner er du en del af den
eksklusive kreds af saloner, der sætter en ny standard
ved at forvandle hårpleje til ultra-personlige og
transformerende skønhedsbehandlinger: en verden af
eksklusive og professionelle salonoplevelser.

T H E E N E R G YCO D E E F F E C T

Takket være vores laboratories banebrydende
scanningsteknikker, hvor elektrisk ladede
partikler blev sendt hen over hårets overflade,
har vi kunne observere, at de forskellige
EnergyCodes ikke kun er forbundet til kvaliteten
af hårets protein, men også til lipiderne

I N N OVAT I O N – E N E R G YCO D E™ CO M P L E X

Selvom lipider kun udgør 4% af håret, så påvirker
de aktivt hårets energi. Ved hver enkelte person
interagerer de på en unik måde med eksterne faktorer
og påvirker derigennem om håret er glat eller kruset,
glansfuldt eller mat, slapt eller fuld af elasticitet.

For at genetablerere hårets naturlige lipidbalance har
System Professionals forskere udviklet og patenteret
EnergyCode™ teknologien. Hele System Professional
sortimentet indeholder EnergyCode Complex,

der med omhyggeligt afbalancerede ingredienser i nøje
tilpassede koncentrationer sikrer, at det personlige
Care System optimerer hver enkelt persons hårenergi.
System Professional har formået at knække koden
til at omdanne håret og tilføre det ny energi.

HÅRIDENTISKE LIPIDER
Oliesyre og Glycerylmonooleat hjælper med at
opretholde hårets strukturelle integritet ved at
forstærke og genoprette cellernes cement i håret.

HISTIDINE
Har en dobbelteffekt på håret: Det reparerer og
genopretter hårets naturlige proteinstruktur og
beskytter mod skader forårsaget af frie radikaler.

KOFFEIN
Jomfrueligt hår – Jævn aura
med lav elektronemission.

Skadet hår – Reaktiv,
uregelmæssig aura med
synlig elektronemission.

Efter brug ved normal Mask
– Reduktion af emissioner,
glattere overflade.

Efter en Mask med
EnergyCode™ Complex –
Elektronadfærden tæt på
jomfrueligt hår, højeste
hårenergi opnået.

Øger blodcirkulationen og stimulerer
hårrøddernes energi.

VITAMIN B3 AMID
Genopretter hovedbundens fugtbalance og
bidrager til en stærk, sund hårvækst, fuld af energi.

RESULTATET
Gennem scanningsteknikken bliver elektronstrømmen synlig på hårets overflade. Hvis lysets aura er
glat og smal, så har håret en god energistrøm,

hvilket er et tegn på sundt hår. Hvis emissionen af
elektroner er større, ujævn og uregelmæssig, så er der
lav energi, hvilket er et tegn på skadet og porøst hår.

Håret bliver fuld af energi, mere
modtageligt og lettere at kontrollere.
Statisk elektrisk og kruset hår mindskes,
så håret får mere glans og elasticitet.

T H E F R AG R A N C E
THE ACCENT
Derudover har hver produktlinje en
speciel duft, der styrker oplevelsen af
produktlinjens højtydende resultater.

TOPNOTER

Med over 174 millioner mulige produkt kombinationer,
har du mulighed for at skabe en unik og
personlig duft til hver enkelt af dine kunder.

Bergamot
Fersken

BALANCE
Blomster note af
iris og viol.

REPAIR
En ekstra plejende duft, der
kombinerer en frugtagtig note
af fersken og rosenblade.

HYDRATE
En frisk citrusnote kombineret
med ædelt cedertræ.

HJERTENOTER
Rose
Fresia
Jasmin

THE SIGNATURE
Nu kan du skabe en skræddersyet og
sanselig oplevelse til hver kunde takket
være vores innovative nye duftdesign.

BASENOTER
Vanilje
Sandeltræ
Musk

Hvert produkt i System Professional
sortimentet har samme signaturduft.
En uforglemmelig blomster karakter
med en varm og ekstra plejende
note. Denne duft er baseret på
delikat jasmin og magnolia fusioneret
med duften af blød, cremet fersken,
beroligende vanilje og dyb sandeltræ.

PURIFY
En aromatisk frisk note, der
kombinerer mynteblade
og eukalyptus.

VOLUMIZE
En frisk unisex note, der
fejrer elegancen af rav.

COLOR SAVE
En intens og rig note af røde
bær og farverige krydderier
som nellike, anis og kanel.

SMOOTHEN
En blød note af blomster
med overtoner af
overdådig kaprifol.

FIBRA
C O L O R S AV E , R E PA I R , L U X E O I L , S O L A R

CLEANSE

THE 4 PILLARS

CLEANSE

1

DERMA

FIBRA

FORMA

EXTRA

Products designed
for a healthy scalp.

Profound hair fiber
regeneration and protection.

Dedicated care for every
hair texture.

High performance
hero products.

B

P

C

R

L

SOL

H

V

S

X

BALANCE
Sensitive Scalp

PURIFY
Dandruff Control

COLOR SAVE
Colored hair

REPAIR
Damaged hair

LUXEOIL
Hair nourishment

SOLAR
Sun & Water Protection

HYDRATE
Natural to dry hair

VOLUMIZE
Fine hair

SMOOTHEN
Coarse, rebellious
and curly hair

EXTRA
High Performance Salon
Exclusive

Keratin Protect

Hair & Body

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Shampoo

Silver Shampoo

X1 D

B1

P1

C1

R1

L1

SOL1

H1

V1

S1

Deep Cleanser

X1 S

Produkter, der hjælper med at
genopbygge hårstrukturen og
beskytter mod ydre påvirkninger.

Keratin

I M M E D I AT E

Produkter designet til
en sund hovedbund.

FORMA
H Y D R AT E , V O L U M I Z E , S M O O T H E N

TRANSFORM

DERMA
BALANCE, PURIFY

Cream

Conditioner

Conditioner

Conditioner

Elastic Force

C2

R2

L2

SOL2

H2

S2

X2 E

INTENSE

3

Mask

Mask

Mask

Mask

Mask

Mask

Mask

Mask

B3

P3

C3

R3

L3

H3

V3

S3

PermLock Emulsion

X4 P

Sun Oil

Emulsion

Emulsion

ColorLock Emulsion

X4 C

SOL4

H4

V4

Liquid Hair

X4 L

Energy

MOLECULAR

4

INFUSE

+

Emulsion L4 E

Serum

Shampeeling

Emulsion

B4

P4

R4

Reconstructive
Elixir L4

Infusion

Infusion

Infusion

Infusion

Infusion

C+

R+

H+

V+

S+

Bi-Phase
Keratin Boost

Sealing

Quenching

Lotion

Lotion

C5 B

Perfect Hair

Essence L5 K

Cream

Mist

Aerolifter

Alpha Energy

B5

P5

Fluid C5 F

R5

Cream Elixir L5 C

SOL5

H5

V5

X5A

Conditioner

SEAL

5

FINISH

Unikke formularer og ikoniske
produkter, der skaber højtydende
resultater og professionelle salon- og
hjemmebehandlinger.

Hydro Repair

Conditioner

Keratin Restore

Produkter, der giver optimal energi til
alle hårtyper og støtter den naturlige
fugtighed, struktur og form af håret.

EXTRA
H I G H PER FO R M A N C E , SA LO N
E XC LU S IV E O G TI L H J EM M EP L E J E

2

Conditioning
Conditioner

Shimmering

DESIGN

6

Bodyfying

Curl

Spray

Perfect Ends

Helio Spray

Foam

Definer

I n s t a nt En e rgy

C6

R6

SOL6

V6

S6

CC6 1

DERMA – BALANCE

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

System Professional Balance Line med det
eksklusive Dermacalm Complex, giver lindring til
hovedbunden og hjælper den med at genopbygge

beskyttelsesbarrieren for at forhindre irritation.
De anti-inflammatoriske og gennemfugtende aktive
virkestoffer er effektive direkte i hornlaget.

BALANCE
Designet til at pleje og
berolige hovedbunden.

D L- PA N T H E N O L

B E TA I N

HVIDPILS BARK EKSTRAKT

TILFØRER FUGT TIL

ANTI-INFLAMMATORISK

LINDRER OG BEROLIGER

EPIDERMIS

EFFEKT

EN IRRITERET
HOVEDBUND

ALLE SYSTEM PROFESSIONAL BALANCE PRODUKTER

B1

B3

B4

B5

RESULTATET
En sund hovedbund, der er
gennemfugtet og modstandsdygtig.

H
 ar en mild formular
B
 evarer hudens beskyttende syrekappe
E
 r fri for farvestoffer
E
 r udviklet i samarbejde med dermatologer
E
 r testet med hensyn til hudtolerance og virkningen
på sensitiv hud. Shampooen er pH-hudneutral

BALANCE SHAMPOO
GENTLE SCALP CARE

BALANCE MASK
INTENSE SCALP NOURISHMENT

BAL ANCE LOTION
INSTANT SCALP MOISTURIZER

B1

B3

B5

MÅLGRUPPE
Til kunder med sart og sensitiv hovedbund, der dagligt har brug for mild rens.
PRODUKT
Beroligende shampoo, der har en hudvenlig pH-værdi og giver mild pleje til en
sart hovedbund. Den renser skånsomt håret, og indeholder beroligende ingredienser,
der gennemfugter hår og hovedbund uden at udtørre dem yderligere.
ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massage, og skyl
derefter grundigt ud.

MÅLGRUPPE
Til kunder med meget sensitiv, tør og irriteret hovedbund, der ønsker en
langvarig, intensiv behandling.

MÅLGRUPPE
Til kunder med en sensitiv, tør og irriteret hovedbund, der har synlig rødme og en følelse af
spænding i hovedbunden.

PRODUKT
Beroligende intensiv hårkur, der giver fugt til den sensitive hovedbund og
lindrer irritation med det beroligende Dermacalm Complex. Masken styrker
hudens egen beskyttelsesbarriere, mens håret plejes af aktive plejestoffer, der
gør det dejligt blødt. Anbefales til ugentlig brug.

PRODUKT
Beroligende lotion, der øjeblikkeligt lindrer irritationer, tørhed og spændinger i hovedbunden. Det
højtkoncentrerede Dermacalm Complex styrker hudens fugtbalancee og gennemfugter den tørre
hovedbund. Hjælper med at genopbygge hudens egen beskyttende hydrolipid barriere, så den
sensitive hovedbund bliver mere modstandsdygtig. Indeholder ingen parfume.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel
25 gr. af Mask direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en
System Professional Massage og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke
plejeeffekten og kundens velvære med varme fra Climazon eller HairSpa. I
kombination med Infusion produkter, bland og fordel på hovedbund og håret.
Emulgér op og skyl grundigt.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

ANVENDELSE
Anvendes efter hver hårvask. Påføres direkte på hovedbunden i håndklædetørt eller tørt hår.
Masséres forsigtigt ind. Skal ikke skylles ud. Kan efter behov bruges mellem vask af håret for at
lindre irritationer, helst inden sengetid. På grund af den koncentrerede formular, brug sparsomt på
fint hår for at undgå tyngde ved rødderne.
EKSPERT TIP
Påføres i hovedbunden før en farvebehandling for skånsomt at beskytte den sensitive hovedbund
under farveprocessen. Vask ikke håret før farvebehandlingen. Påfør sektion for sektion, fordel ved at
massere let ind. Tør håret med en hårtørrer, da det skal være helt tørt, før farven påføres.

DERMA – PURIFY

BALANCE ENERGY SERUM
INSTANT HAIR STRENGTH AND
ANCHORAGE

B4

PURIFY

MÅLGRUPPE
Til kunder med tyndt hår og hårtab.
PRODUKT
Serum med klinisk dokumenteret og patenteret
formular, der styrker forankringen af håret og gør
tyndt hår mærkbart stærkere, efter anvendelse 3
gange ugentligt. Det unikke Energizing Complex med
koffein, biotin, laurinsyre og vitaminer øger tilførslen af
næring til håret og gør tyndt hår stærkere. Giver hår og
hovedbund ny energi med EnergyCode™ Complex.

Designet til at rense
i dybden og
reducere skæl.
ANVENDELSE
Vask håret. Påfør 2 – 3 pipetter sektion for sektion i hovedbunden
og tryk let med fingerspidserne, når du masserer det ind i hår og
hovedbund. Når produktet er jævnt fordelt, udfør Energy Massage
for at stimulere hovedbunden. Det øger blodcirkulationen og
aktiverer ingredienserne til at trænge mere effektivt ind. Skal ikke
skylles ud.
Plejen derhjemme:
Anvendes dagligt ved akut hårtab; i forebyggende tilfælde 3 gange
pr. uge.
For optimalt resultat anbefales det at forberede hovedbunden ved
at bruge Balance Shampoo.

P1

P3

P4

P5

D E R M A P U R E CO M P L E X *

System Professional Purify Line bekæmper skæl
grundigt og effektivt. Takket være sin aktive
og bredspektrede virkestofskombination

kan produkterne bekæmpe alle kendte
årsager til skæl med større effekt end enkelte
aktive virkestoffer mod skæl.

ZINC PYRITHIONE

TROLDNØDSEKSTRAKT

ALL ANTOIN

MODVIRKER LANGVARIGT

HAR ASTRINGERENDE OG

MODVIRKER IRRITATIONER

OG EFFEKTIVT SK ÆL

ANTI-INFLAMMATORISKE

OG BEROLIGER

EGENSKABER

HOVEDBUNDEN

ALLE SYSTEM PROFESSIONAL PURIFY PRODUKTER

RESULTATET
Sund hovedbund med effektiv skælregulering.

*Complex er indeholdt i alle produk ter undtagen Purif y Lotion

Har meget milde og pH-neutrale formularer
Er udviklet i samarbejde med dermatologer
E r blevet testet og godkendt af dermatologer

PURIFY SHAMPOO
DANDRUFF CLEANSING & PROTECTION

PURIFY MASK
INTENSE DANDRUFF PROTECTION

PURIFY SHAMPEELING
INTENSIVE DANDRUFF REMOVAL

PURIF Y LOTION
24-HOUR DANDRUFF PROTECTION

P1

P3

P4

P5

MÅLGRUPPE
Til kunder med normalt til svære skælproblemer og en tendens til fedtet hovedbund.

MÅLGRUPPE
Til kunder med svære skælproblemer og et hår, der har brug for pleje.

PRODUKT
Shampoo, der skånsomt og effektivt fjerner skæl ved regelmæssig brug. Det
højeffektive Dermapure Complex bekæmper mikroorganismen, der forårsager
skæl. Den blide formular renser hovedbunden og fjerner effektivt talg, hvilket er
grundlaget for et sundt og balanceret hovedbundsmiljø.

PRODUKT
En intensiv hårkur, der kan bruges ugentligt til effektivt at bekæmpe skæl
med Dermapure Complex. Masken med aktive plejeingredienser gør håret
uimodståeligt blødt. For at opnå de bedste resultater kombinér med Purify
Shampoo for at skabe et plejeregime, der effektivt bekæmper skæl ved
regelmæssig brug. Giver hår og hovedbund ny energi med EnergyCode™
Complex.

ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og skyl
derefter grundigt ud.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel
25 gr. af Mask direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en
System Professionals Massage og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke
plejeeffekten og kundens velvære med varme fra Climazon eller HairSpa. I
kombination med Infusion produkter, bland og fordel på hovedbund og håret.
Emulgér op og skyl grundigt.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

MÅLGRUPPE
Til kunder med svære og vedvarende skælproblemer, der er svære at
bekæmpe, og som samtidig har en meget fedtet og irriteret hovedbund.
PRODUKT
Formularen med Dermapure Complex bekæmper effektivt selv svære
skælproblemer og regulerer hovedbundsmiljøet, så en langvarig effekt er
garanteret ved regelmæssig behandling.
ANVENDELSE
Følgende behandlingscykles anbefales for Shampeeling. Anvendes i stedet
for shampoo 3 gange om ugen i totalt 4 uger. Fortsæt derefter med Purify
Shampoo.
SALONBEHANDLING
Fugt håret og brug dysen til at påføre produktet direkte, i krydssektioner,
på hovedbunden. Masseres forsigtigt ind med en af System Professionals
massageteknikker. Lad indvirke i 2 minutter. Emulgér og skyl grundigt ud.

MÅLGRUPPE
Til kunder med skælproblemer.
PRODUKT
Meget effektiv leave-in kurbehandling, der bekæmper skældannelse i
op til 24 timer. Leave-in formularen gør det muligt for komplekset at
arbejde optimalt på hovedbunden for at lindre og reducere forekomsten af
mikroorganismerne Malassezia Globosa. For at opnå de bedste resultater
kombinér med Purify Shampoo.
AKTIVE INGREDIENSER
1. Hinokitiol, en naturlig aktiv ingrediens fra Hinoki cedertræet, der er
hjemmehørende i Taiwan, og som har skælbekæmpende egenskaber.
2. Octopirox, en af vores ingredienser med dokumenteret effektiv
skælbekæmpende effekt.
ANVENDELSE
Anvendes efter hver hårvask. Påføres direkte, i håndklædetørt eller tørt hår,
på hovedbunden i 5 sektioner fra front til nakke. Sørg for at produktet er
fordelt på hele hovedbunden. Masséres forsigtigt ind. Skal ikke skylles ud.

F I B R AC H R O M E CO M P L E X

F I B R A - CO LO R S AV E

F i b r a c h r o m e C o m p l e x b ev a r e r s y n l i g t
d e t f a r ve d e h å r s i n te n s i te t o g g l a n s s a m t
u ove r t r u f f e n b e s k y t te l s e a f h å r e t s ove r f l a d e .

Ko m p l e k s e t b e s t å r a f e n ko m b i n a t i o n a f
f i r e e f f e k t i ve i n g r e d i e n s e r, s o m b e s k y t te r
h å r f a r ve n o g ke r a t i n s t r u k t u r e n :

C O L O R S AV E
Designet til at
reparere og give
farvebehandlet hår
langvarig intensitet
og glans.

K VAT E R N I U M & B I V O K S

U V- F I LT E R

OLIVENBLADSEKSTRAKT

EFFEKTIV FORSEGLING

EKSTRA FARVEBESKYTTELSE

BESKYTTER MOD FRIE

KERATIN BESKYTTELSE

AF FARVEPIGMENTERNE

MOD UV-STRÅLER

RADIKALER OG AT

GENNEM KOBBERREDUKTION

I HÅRSTRÅET

C1

C2

C3

C+

C5 F

C5 B

C6

FARVEN FALMER

R E S U LTAT E T
L a n g v a r i g b e s k y t te l s e a f f a r ve n s i n te n s i te t
o g g l a n s , o g e n u ove r t r u f f e n h å r k v a l i te t .

EDDS & HISTIDINE

C O L O R S AV E S H A M P O O
COLOR LUMINOSITY PROTECTION

C1

C O L O R S AV E C O N D I T I O N E R
LUMINOUS PROTECTION CREAM

C2

C O L O R S AV E M A S K
INTENSIVE COLOR PROTECTION

C O L O R S AV E I N F U S I O N
ANTI-FADING SHOT

C3

C+

RESULTAT
Rens og pleje af farvet hår.

RESULTAT
Velplejet farvet hår, der er let at frisere igennem.

RESULTAT
Langvarig farveglans, pleje og blødhed.

RESULTAT
Ekstra farvebeskyttelse.

MÅLGRUPPE
Til kunder med farvet hår.

MÅLGRUPPE
Til kunder, der ønsker pleje og beskyttelse af deres farvede hår. Velegnet til alle
typer af hårfarver.

MÅLGRUPPE
Til kunder med farvet hår og øget plejebehov. Velegnet til alle hårfarver og highlights,
samt lysnet hår. Masken er en ideel ugentlig intensiv behandling til kunder, der tager
sig tid til pleje deres hårfarve.

MÅLGRUPPE
Tilfører ekstra farvebeskyttelse til enhver System Mask eller Emulsion Treatment.

PRODUKT
Farvebevarende shampoo, der effektivt beskytter farven mod at falme og mod
ændringer i farvens nuance. Den beskytter hårets keratinstruktur ved at reducere de
frie radikaler, der er til stede i vandet. På den måde sikres den optimale beskyttelse,
og et langvarigt og smukt farveresultat.
ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og skyl
derefter grundigt ud.

PRODUKT
Creme til daglig brug, der plejer hårets fibre. Den indeholder Fibrachrome
Complex, som aktivt beskytter hårets farveglans. Ved daglig brug beskytter den
mod farveforandring og falmning, og sikrer salonsfarvens friskhed.
ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, påføres en
passende mængde conditioner i håndklædetørt hår. Frisér håret igennem og lad
indvirke i 30 sekunder. Emulgér op og skyl grundigt ud. Påfør det valgte Finish
produkt og style som ønsket.

PRODUKT
Intensiv hårkur, der nærer farvet hår og beskytter hårets fibre mod yderligere skader.
Det aktive kompleks beskytter mod farveforandring og falmning, samt bevarer
langvarigt salonfarvens friskhed. Giver hår og hovedbund ny energi med EnergyCode™
Complex.
ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel 25 gr. af Mask
direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en System Professionals Massage
og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke plejeeffekten og kundens velvære med
varme fra Climazon eller HairSpa. I kombination med Infusion produkter, bland og
fordel på hovedbund og håret. Emulgér op og skyl grundigt.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Denne farvebeskyttende dosis giver mulighed for individuel tilpasning til din kundes
behov. Den kan kombineres med enhver System Professional Mask eller Emulsion for
at give øget farveintensitet og glans. Indeholder Fibrachrome Complex, der aktivt
beskytter mod farveforandring og falmning, samt tab af salonfarvens friskhed.
ANVENDELSE
A) Bland med Mask: 1 Infusion + 25g Mask produkt. Bland med en pensel til en jævn
blanding og fordel i fugtigt hår ved hjælp af System Professional påføringsteknikken.
B) Kombinér med Emulsion: Påfør med dysen på længder og spidser, undgå
hovedbunden. Fordel det jævnt og frisér håret igennem. Påfør derefter den valgte
Emulsion. Massér ind og lad indvirke i 5 minutter. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker plejeeffekten. Emulgér op og skyl grundigt ud. Style som ønsket.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

CO LO R S AV E B I - P H A S E CO N D I T I O N E R
K E R AT I N A N D CO LO R P R OT E C T I O N

CO LO R S AV E F L U I D
CO LO R B R I L L I A N C E E N H A N C E R

CO LO R S AV E S H I M M E R I N G S P R AY
I L LU M I N AT I N G R E F L E C T I O N

C5 B

C5 F

C6

RESULTAT
Håret er øjebliklig nemmere at frisere og med farvebeskyttelse.

RESULTAT
Blødt hår med øget farveglans.

RESULTAT
Fuldender looket med definition og intensiv glans.

MÅLGRUPPE
Til kunder med farvet hår. Velegnet til anvendelse i kombination med Color Lock
Treatment.

MÅLGRUPPE
Til kunder med farvet hår.

MÅLGRUPPE
Til kunder med farvet eller naturhår, der er kruset og mangler glans.

PRODUKT
Farvebeskyttende leave in, der beskytter hårfarven og giver det strålende glans
og farveintensitet. Den cremede formular trænger ind i håret, gør håret lækkert
blødt og let at frisere igennem. Det avancerede Fibrachrome Complex bevarer
langvarigt farveintensiteten og sikrer salonfarvens friskhed.

PRODUKT
Non-aerosol high gloss glansspray med anti-frizz effekt. Tæmmer og kontrollerer
kruset hår uden at tynge. Glimmerpartikler optimerer lysreflektionen på hårets
overflade og fremhæver enhver hårfarve med maksimal glans.

PRODUKT
Denne 2-fase letvægts leave-in spray, med Fibrachrome Complex, beskytter
aktivt alle typer af farvet hår. Den mælkehvide fase er beriget med farveplejende
ingredienser for at beskytte mod farveforandring og falmning, samt tab af
salonfarvens friskhed. Den klare fase beskytter hårets protein ved at indkapsle de
frie radikaler. Den danner en beskyttende film om hvert hårstrå, så håret lettere kan
friseres igennem og er den ideelle afslutning på enhver plejebehandling til farvet hår.
ANVENDELSE
Ryst grundigt sprayen før brug, så de to faser blandes sammen. Spray 6-8 pump
jævnt fordelt i håndklædetørt hår. Skal ikke skylles ud. Frisér og style håret som
sædvanligt med de ønskede styling produkter.

ANVENDELSE
Påfør 3 – 6 pump i håndklædetørt hår. Frisér igennem. Skal ikke skylles ud.
Tør håret som sædvanligt. Anvendt som sidste trin efter enhver Color Lock
Treatment.

ANVENDELSE
Ryst grundigt sprayen før brug. Spray en lille mængde i tørt hår med en afstand
på 10 – 15 cm.

F I B R A – R E PA I R

F I B R A B U I L D CO M P L E X

Fibrabuild Complex giver håret fornyet
modstandskraft og forbedrer friseringen.
Det reparerer, nærer og giver øjeblikkeligt
håret langvarig beskyttelse.

Fibrabuild består af aktive
virkestofmolekyler, der har en specifik
og effektiv virkning på håret:

R E PA I R
H Y D R O L I S E R E T K E R AT I N

O P T I M E R E D E K VAT E R N I U M
VIRKE STOFFER

Designet til at
genopbygge skadet
og skrøbeligt hår.

AMINO TSP

GENOPBYGGER OG

UDFYLDER DE SKADEDE

GIVER NÆRING OG

REPARERER HÅRSTRÅETS

PARTIER I SK ÆLLAGET

BESKYTTELSE TIL HÅRET

INDRE STRUKTUR

OG SKABER EN JÆVN OG
BALANCERET STRUKTUR

RESULTATET
Blødt, modstandsdygtigt hår, der er
modtageligt for videre behandling
og let at frisere. Håret er fuld af
bevægelse og glansfuldt.

R1

R2

R3

R4

R+

R5

R6

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

R E PA I R C O N D I T I O N E R
30-SECOND REPAIRING CREAM

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

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

R1

R2

R3

R4

RESULTAT
Nærer håret og gør det let at frisere ud – selv direkte efter hårvasken.

RESULTAT
Forbedrer friseringen og giver håret en blød følelse.

RESULTAT
Giver håret en udglattende overflade, der er let at frisere ud. Synligt sundere hår.

RESULTAT
Smukt, intensivt plejet hår, der er let at frisere ud.

MÅLGRUPPE
Til kunder med skadet, porøst og skrøbeligt hår. Velegnet til daglig rens af lysnet
og kemisk behandlet hår.

MÅLGRUPPE
Til kunder med skadet, porøst og skrøbeligt hår, der er svært at frisere igennem
efter hårvask. Til kunder, der ønsker øjeblikkelig og effektiv pleje.

MÅLGRUPPE
Til kunder med stærkt beskadiget, porøst og skrøbeligt hår, fint, medium til
kraftig struktur. Velegnet til lysnet og kemisk behandlet hår. Masken er den ideelle
intensivbehandling for kunder, der tager sig tid til at passe på deres hår.

MÅLGRUPPE
Professionel salonbehandling til skadet og porøst hår.

PRODUKT
Repair Shampoo er ideel til rens af skrøbeligt og beskadiget hår. Det renser
forsigtigt det skadede hår, og udjævner hårets struktur. Det gør håret lettere at
frisere igennem uden at skade det yderligere. Den ideelle forberedelse til enhver
System Treatment.

PRODUKT
Righoldig og plejende creme, der reparerer håret effektivt på 30 sekunder og
gør det blødt og spændstigt.

ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og skyl
derefter grundigt ud.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, påføres en
passende mængde conditioner i håndklædetørt hår. Frisér håret igennem og lad
indvirke i 30 sekunder. Emulgér op og skyl grundigt ud. Påfør det valgte Finish
produkt og style som ønsket.

PRODUKT
Intensiv maske, der plejer skadet hår og beskytter hårets fibre. Det aktive
virkestofkompleks reducerer brud, styrker og reparerer håret efter en enkelt
anvendelse. Det skadede hår bliver glat og let at frisere igennem, hvilket forhindrer
yderligere mekanisk skade.
ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel 25 gr. af
Mask direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en System Professionals
Massage og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke plejeeffekten og kundens
velvære med varme fra Climazon eller HairSpa. I kombination med Infusion produkter,
bland og fordel på hovedbund og håret. Emulgér op og skyl grundigt.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Intensiv og dybdegående hårpleje, der giver næring og beskytter håret. Den hurtigt
absorberende mousse, med aminosyrer og hydrolyseret keratin, genopbygger håret og
reparerer indre og ydre skader på hårstrukturen. Letvægtspleje, der er velegnet selv til
fint og tyndt hår og som forbedrer friseringen for at forhindre yderligere skader.
ANVENDELSE
Vask håret med den anbefalede System Professional Shampoo. Ryst flasken grundigt
før brug. Hold flasken på hovedet og fordel i 5 sektioner direkte i håndklædetørret hår.
Massér let indtil produktet er trængt helt ind i håret og lad indvirke i 5-10 minutter.
Emulgér op og skyl grundigt ud. Varme fra Climazon eller HairSpa forstærker effekten.
Ved anvendelse i kombination med Infusions:
1. Påfør Infusion i håret, frisér håret igennem.
2. Påfør Emulsion som du plejer og følg den normale vejledning.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

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 E C T H A I R
STRUCTURAL STRENGTHENING FOAM

R+

R5

RESULTAT
Ekstra reparation og styrke.

RESULTAT
Stabilitet og styrke.

MÅLGRUPPE
Tilfører en reparerende effekt til enhver System Professional Mask eller Emulsion
behandling, der kræver intensiv reparation af skadet hår.

MÅLGRUPPE
Til kunder med porøst og skrøbeligt hår. Kunden ønsker ikke, at håret føles blødt.

PRODUKT
Denne intensivt reparerende dosis giver mulighed for individuel tilpasning til din
kundes behov. Den kan kombineres med enhver System Professional Mask eller
Emulsion for at give intensiv reparation, styrke og beskyttelse mod yderligere
strukturskader og brud.
ANVENDELSE
A) Bland med Mask: 1 Infusion + 25g Mask produkt. Bland med en pensel til en jævn
blanding og fordel i fugtigt hår ved hjælp af System Professional påføringsteknikken.
B) Kombinér med Emulsion: Påfør med dysen på længder og spidser, undgå
hovedbunden. Fordel det jævnt og frisér håret igennem. Påfør derefter den valgte
Emulsion. Massér ind og lad indvirke i 5 minutter. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker plejeeffekten. Emulgér op og skyl grundigt ud. Style som ønsket.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Håret er op til 10 gange så sensitivt, når det er vådt og kan få store skader af
varme. Derfor har håret brug for beskyttelse mod varmepåvirkningen og mekanisk
skade under føntørringen. System Professional Perfect Hair giver håret volumen
og forbedrer strukturen. Leave-in moussen trænger dybt ind og forstærker
hårets fibre. Hydrolyseret keration og aminosyrer trænger ind i hårstrukturen og
udjævner de skadede partier.
De beskyttende polymerer i Thermo-Resist gør håret mere modstandskraftigt
mod varme. Det gør hårstrukturen i stand til at klare selv stærk varme uden at
blive skadet.
ANVENDELSE
Auto aktiverende dispenser. Ryst ikke flasken. Anvendes med fordel før
føntørring. Påfør 2-6 pump af moussen i håret, frisér igennem og føntør.
Skal ikke skylles ud.

R E PA I R P E R F E C T E N D S
HAIR LENGTHS SEALER

R6
RESULTAT
Giver enestående glans og blødhed. Effektiv reparation af længder og spidser. Antifrizz effekt.
MÅLGRUPPE
Til kunder med skadet hår, spaltede spidser, porøse længder eller flyvsk hår. Kunder,
som ønsker at beskytte håret mod yderligere skader, kan anvende dette produkt
sammen med deres Care System regime.
PRODUKT
Effektiv behandling til spaltede spidser og porøst hår. Formularen omslutter håret med
en beskyttende film, der aktivt beskytter mod varme og ydre påvirkninger. Den giver
øjeblikkelig reparation, enestående glans og mærkbar blødhed.
ANVENDELSE
Fordel 1-3 dråber jævnt ind i længder og spidser. Skal ikke skylles ud. Kan anvendes
dagligt i fugtigt eller tørt hår.
EKSPERT TIP
Anvend som en forseglende film efter enhver System Treatment eller som en primer til
en udglattende føntørring.

FIBR A – LUXEOIL

LUXEOIL
Olie serie, der skaber
højtydende resultater,
plejer håret og giver
det fornyet energi.

L1

L2

L3

L4 E

L4

L5 K

L5 C

K E R AT I N P R O T E C T S H A M P O O
LUXU RIO US CLE ANSI N G

K E R AT I N C O N D I T 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 AT I N R E S T O R E M A S K
RECONSTRUC TS THE HAIR

LUXEOIL EMULSION
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

L1

L2

L3

L4 E

RESULTAT
Luksuriøs hårfølelse og let frisering.

RESULTAT
Smukt, blødt og velplejet hår.

RESULTAT
Genopbygget og velplejet hår, der mærkbart er silkeblødt.

RESULTAT
Langvarig smidighed med letvægtspleje.

MÅLGRUPPE
Mild rens og genopbyggende pleje til alle hårtyper.

MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper.

MÅLGRUPPE
Velegnet til alle hårtyper.

MÅLGRUPPE
Salonbehandling til alle hårtyper, som har brug for næring.

PRODUKT
Shampoo, som er designet til anvendelse med LuxeOil Reconstructive Elixir,
der ikke tynger håret. Renser mildt og gør håret silkeblødt og let at frisere ud.
Giver luksuriøs rens og er den ideelle forberedelse til enhver System Professional
Treatment. Giver håret ny energi med EnergyCode™ Complex.

PRODUKT
Luksuriøs conditioner til alle hårtyper, der er ideel til daglig brug. Beskytter hårets
keratin og fibre mod udefrakommende påvirkninger under stylingen. Cremen beriger
håret med en luksuriøs blanding af argan-, jojoba- og mandelolie, der øjeblikkeligt
efterlader håret silkeblødt og glansfuldt. Giver håret ny energi med
EnergyCode™ Complex.

PRODUKT
Intensiv maske, som øjeblikkeligt genopbygger håret og forbedrer dramatisk hårets
struktur, der føles silkeblødt. Denne luksuriøse og unikke Mask kombinerer fremragende
transformerende fordele på hårstrukturen med nærende og genopbyggende hovedbundspleje,
der giver et smukt hår fra bund til spids. Giver håret ny energi med EnergyCode™ Complex.

PRODUKT
Intensiv og dybdegående hårpleje, der nærer, beriger og genopbygger håret.
Den hurtigt absorberende mousse trænger ind i hårets fibre for en dybdegående
genopbygning af hårets keratin. Letvægtspleje, der ikke tynger håret, men garanterer
en langvarig smidighed.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel 25 gr. af Mask direkte
på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en System Professionals Massage og lad indvirke
i 5 minutter. Du kan forstærke plejeeffekten og kundens velvære med varme fra Climazon
eller HairSpa. I kombination med Infusion produkter, bland og fordel på hovedbund og håret.
Emulgér op og skyl grundigt.

ANVENDELSE
Vask håret med den anbefalede System Professional Shampoo. Ryst flasken grundigt
før brug. Hold flasken på hovedet og fordel i 5 sektioner direkte i håndklædetørret
hår. Massér let indtil produktet er trængt helt ind i håret og lad indvirke i 5-10
minutter. Emulgér op og skyl grundigt ud. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker effekten.

EKSPERT TIP
For ekstra blødhed og keratingenopbygning, tilsæt LuxeOil Reconstructive Elixir til masken. For
en ekstra plejefordel, bland masken med en System Professional Infusion efter eget valg. Til
fint hår kan der bruges ½ Infusion.

Ved anvendelse i kombination med Infusions:
1. Påfør Infusion i håret, frisér håret igennem.
2. Påfør Emulsion som du plejer og følg den normale vejledning.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og
skyl derefter grundigt ud.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, påfør en passende
mængde conditioner i håndklædetørt hår. Frisér håret igennem og lad indvirke i 30
sekunder. Emulgér op og skyl grundigt ud. Påfør det valgte produkt til forsegling og
style som ønsket.

L U X E O I L R E CO N S T R U C T I V E E L I X I R

RECONSTRUC TIVE ELIXIR
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
K E R AT I N B O O S T E S S E N C E
I M P R O V E S R E S I S TA N C E A N D S T R E N G T H A G A I N S T B R E A K A G E

CREAM ELIXIR
R E F I N I S H I N G S M O OT H N E S S

L5 K

L5 C

RESULTAT
Forbedret modstandskraft og styrke.

RESULTAT
Blødt hår fuld af bevægelse.

MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper, inklusiv porøst og skadet hår.

MÅLGRUPPE
Velegnet til alle hårtyper, som har brug for ekstra smidighed. Anvend mindre på fint
hår.

PRODUKT
Denne luksuriøse leave-in hårkur trænger dybt ind i håret, hvor den
genopbygger og styrker keratinet mod brud. Den unikke formular med
udvalgte aminosyrer giver hårstrukturen genopbygning dybt indefra.
Styrker øjeblikkeligt det porøse hårs modstandsdygtighed. Argan-, jojobaog mandelolie sikrer, at håret bliver dejligt blødt og let at style. Giver håret
ny energi med EnergyCode™ Complex.
ANVENDELSE
Spray 6 – 8 pump i vådt hår for forbedret frisering. Velegnet som
klippelotion til hår, der har brug for intensiv genopbygning. Skal ikke
skylles ud. Tør håret som sædvanligt.

PRODUKT
Elixiren giver håret en luksuriøs følelse. Håret bliver let at kontrollere og får et
smukt, glat finish. Giver en letvægts anti-frizz-effekt, der ikke går på kompromis med
hårfølelsen. Forebygger hårets ældning. Argan-, jojoba- og mandelolier giver næring
og berigelse. Giver håret ny energi og modtagelighed med EnergyCode lipider.
ANVENDELSE
Anvendes før føntørring. Påfør i håndklædetørt hår, frisér igennem og kombinér
med dit favorit stylingprodukt. Tilfør efter behov Reconstructive Elixir i tørt hår for
definition og øget glans.

L4

RESULTAT
Øjeblikkelig blødhed og intensiv glans.
MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper. Også velegnet til fint hår.
PRODUKT
Elixiren trænger dybt ind i hårstrukturen for at
genopbygge håret indefra - med øjeblikkelige
resultater. Beskytter keratinet, virker blødgørende og
giver intensiv glans. Denne unikke olie giver langvarig
udglatning, forbedrer friseringen, og beskytter
derigennem håret mod mekanisk varme belastning.
Argan-, jojoba- og mandelolie nærer og beriger håret.

FIBR A – SOL AR

H E L I O G UA R D CO M P L E X

Håret beskyttes af System
Professional HelioGuard
Complex, som indkapsler håret.
Derigenenm reduceres skader
forårsaget af UV-stråler,
så hårfarven bevarer sin
intensitet i længere tid.

SOLAR
Designet til at beskytte
håret mod skader
forårsaget af solen.

SOL1

SOL2

SOL4

SOL5

SOL6

U V- F I LT R E

AV O K A D O O L I E

K AT I O N I S K E P O LY M E R E R

BESKYTTER MOD

BESKYTTER MOD

REPARERER HÅRETS

UV-STRÅLER

FUGTTAB

SKADEDE PARTIER

H E L I O R E S TO R E CO M P L E X

POST SUN EXPOSURE
HelioRestore Complex trænger ind i
håret og genopbygger dets struktur.
Håret tilføres ekstra fugt.

Efter solbadning fjernes rester af
solcreme, salt og klorvand fra hår og
hud. Det hjælper med at rekonstruere
og genoprette hårets fugtbalance.

G LYC E R I N

K AT I O N I S K E P O LY M E R E R

AMINOSYRE HISTIDIN

D L- PA N T H E N O L

REGULERER LANGVARIGT

REPARERER DE SKADEDE

GENOPBYGGER HÅRETS

GENNEMFUGTER HÅR

FUGTBALANCEN

PARTIER AF HÅRET

NATURLIGE

OG HOVEDBUND

KERATINSTRUKTUR

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 C O N D I T I O N E R
SUMMER RESCUE CREAM

SOL1

SOL2

RESULTAT
Forfriskende fugt til hår og hovedbund.

RESULTAT
Silkeblødt hår med naturlig glans.

MÅLGRUPPE
Kunder med en aktiv udendørs livsstil, der involverer sol og vand.

MÅLGRUPPE
Velegnet til alle hårtyper, som har været udsat for sol, samt salt- eller klorvand.
Derigennem mister håret fugt og lipider og derfor har brug for pleje og fugtighed.
Også velegnet til kunder med langt hår. Endvidere ideel som allround produkt for
sportsudøvere.

PRODUKT
Shampoo, der nænsomt fugter hår og krop, samt fjerner solcreme, salt og klorrester
fra hår og krop. Shampooen forbedrer hårets frisering og efterlader det frisk, let og
glansfuldt.
Renser også skånsomt, men effektivt huden for vandafvisende solcreme og
hydrolipidrester. Er velegnet til daglig brug eller som sportsshampoo til både mænd
og kvinder. Med HelioRestore Complex.
ANVENDELSE
Påfør en passende mængde i fugtigt hår og på kroppen. Massér til skum og skyl
grundigt.

PRODUKT
Conditioner med HelioRestore Complex, der reparerer solskader og tilfører intensiv
fugt til håret efter kontakt med salt- og klorvand. Efterlader øjeblikkeligt håret
silkeblødt og glansfuldt.
ANVENDELSE
Vask håret med Solar Hair & Body Shampoo. Påfør derefter en passende mængde
conditioner i håndklædetørt hår. Frisér håret igennem og lad indvirke i 30 sekunder.
Emulgér op og skyl grundigt ud. Påfør det valgte Finish produkt og style som ønsket.

SUN OIL
KERATIN UV PROTECTION

SEALING CREAM
NOURISHING SUN PROTECTION

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

SOL4

SOL5

SOL6

RESULTAT
Silkeblødt hår med anti-frizz effekt.

RESULTAT
Forbedrer øjeblikkeligt friseringen og dæmper flyvsk og kruset hår.

RESULTAT
Solbeskyttelse.

MÅLGRUPPE
Velegnet til kunder, som ønsker pleje og beskyttelse under ophold i solen. Ideel til hår, der
udsættes for sol, salt- og klorvand.

MÅLGRUPPE
Til kunder med normalt til kraftigt hår, der udsættes for sol og vand. Efter at have
været udsat for sol, salt- og klorvand er håret dehydreret og kruset, samt svær at
frisere igennem.

MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper, der udsættes for sol og vand.

PRODUKT
Hårolie, der øjeblikkeligt tilfører blødhed til håret – både under og efter ophold i solen. UVfiltre i kombination med en luksuriøs blanding af olier giver dybdegående pleje og beskytter
hårets keratin, så håret forbliver smukt og glat.

PRODUKT
Intenst nærende creme, der giver daglig beskyttelse mod UV-stråler og de skadelige
virkninger af salt og klorvand.

INGREDIENSER
Argan olie, som er kendt for sine nærende egenskaber. Camellia olie, der udvindes af
frøene fra teplanten og som har antioxidative egenskaber. Oliven frugt olie, der gennem
generationer er blevet anvendt som beskyttelse under solbadning.

ANVENDELSE
Fordel en generøs mængde på håret før og under solbadning. Påfør regelmæssigt
efter at have været i vandet. Kan bruges som en leave-in styling creme til at tæmme
uregerligt og kruset hår.

ANVENDELSE
Under solbadning: Påfør 4-5 pump af olien i håret både før og under solbadning.
Efter solbadning: Påfør i vådt hår før føntørring for et blødt og beskyttende resultat.
Kan også anvendes i tørt hår for at reducere flyvsk og kruset hår. Sammen med
conditioner: Bland op til 5 pump af olien med conditioneren for et endnu blødere resultat.

PRODUKT
Reparerende hårspray, der beskytter håret mod solskader. Den vandfaste formular
fedter ikke, reducerer virkningerne fra UV-strålerne og forhindrer proteinskader,
farveskader samt fugttab.
ANVENDELSE
Ryst før brug. Påfør rigelige mængder på hår og hovedbund før og under solbadning.
Skal ikke skylles ud.

F O R M A – H Y D R AT E

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

System Professional Hydrate Line med
Formamoist Complex giver håret langvarig
fugt og beskytter aktivt mod udtørring.
Letvægtsformularer gennemfugter selv fint
hår uden at tynge det.

R E S U LTAT E T
Håret får langvarig smidighed og glathed.
Det bliver fuld af energi med en afbalanceret
lipidprofil, hvilket øger beskyttelsen mod
ydre påvirkninger og udtørring af håret.

H Y D R AT E
Designet til at
genopbygge tørt hår i
dybden og genoprette
fugtbalancen.

G LYC E R I N

D L-PA N T H E N O L

G LU KOS E OG FR U K TOS E

REGULERING AF

TRÆNGER DYBT IND I

BINDER FUGT &

FUGTBALANCEN

HÅRET & BESKYTTER MOD

BLØDGØR HÅRET

UDTØRRING
H1

H2

H3

H4

H+

H5

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

H Y D R AT E C O N D I T I O N E R
EVERYDAY QUENCHING CREAM

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

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

H1

H2

H3

H4

RESULTAT
Letvægtsfugtighed.

RESULTAT
Giver blødhed, gennemfugtning og øjeblikkelig forbedret frisering.

RESULTAT
Langvarigt smidigt og gennemfugtet hår.

RESULTAT
Langvarig fugt og anti-frizz effekt.

MÅLGRUPPE
Til kunder med tørt hår eller normalt hår, der har brug for fugt. Håret føles sundt, men
tørt og kan være svært at frisere igennem.

MÅLGRUPPE
Tilfører fugt til normalt eller tørt hår ved daglig anvendelse. Det ideelle
produkt til hele familien, også velegnet til mænd, der foretrækker en
conditioner, som hurtigt kan skylles ud. Ideel til pleje af langt hår.

MÅLGRUPPE
Genopbygger fugtbalancen i tørt og normalt hår. Brug i et hår som er sundt, men hvor
håret føles groft og tørt. Velegnet til hår, der er svært at frisere igennem.

MÅLGRUPPE
Salonbehandling til tørt hår, naturligt hår og langt hår med fugttab.

PRODUKT
Shampoo, der mildt renser håret, giver langvarig fugt og forbedrer friseringen.
Med letvægtsformular, der ikke tynger håret.
ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og
skyl derefter grundigt ud.
EKSPERT TIP
Ved meget skadet og tørt hår, kombinér med Repair line.

PRODUKT
Plejende conditioner til daglig brug, der gennemfugter håret og forhindrer
udtørring. Med en letvægtsformular, som er egnet til alle hårstrukturer, uden at
tynge håret.
ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, påfør en
passende mængde conditioner i håndklædetørt hår. Frisér håret igennem og
lad indvirke i 30 sekunder. Emulgér op og skyl grundigt ud. Påfør det valgte
Finish produkt og style som ønsket.
EKSPERT TIP
Ved meget tørt hår, kombinér med Smoothen line for ekstra blødhed.

PRODUKT
Intensiv maske, der indeholder det højeste niveau af Active Moisture Complex i
Hydrate Line. Den tilfører hårets fibre langvarig smidighed og forbedrer friseringen.
ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel 25 gr. af
Mask direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en System Professionals
Massage og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke plejeeffekten og kundens
velvære med varme fra Climazon eller HairSpa. I kombination med Infusion produkter,
bland og fordel på hovedbund og håret.
Emulgér op og skyl grundigt.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Intensiv og dybdegående hårpleje, der nærer og gennemfugter tørt hår. Den hurtigt
absorberende mousse trænger ind i hårstrukturen, og giver en dybdegående
gennemfugtning. Letvægtspleje, der ikke tynger håret, og som garanterer langvarig
fugt. Forhindrer håret i at blive kruset og flyvsk.
ANVENDELSE
Vask håret med den anbefalede System Professional Shampoo. Ryst flasken grundigt
før brug. Hold flasken på hovedet og fordel i 5 sektioner direkte i håndklædetørret hår.
Massér let indtil produktet er trængt helt ind i håret og lad indvirke i 5-10 minutter.
Emulgér op og skyl grundigt ud. Varme fra Climazon eller HairSpa forstærker effekten.
Ved anvendelse i kombination med Infusions:
1. Påfør Infusion i håret, frisér håret igennem.
2. Påfør Emulsion som du plejer og følg den normale vejledning.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

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

H+

H5

RESULTAT
Tilfører langvarigt ekstra fugt.

RESULTAT
Silkeblødt hår og forbedret frisering.

MÅLGRUPPE
Velegnet i kombination med enhver System Mask eller Emulsion Treatment for at
tilføre intensiv fugt.

MÅLGRUPPE
Til kunder med naturligt eller tørt hår.

PRODUKT
Denne farvebeskyttende dosis giver mulighed for individuel tilpasning til din kundes
behov. Tilfører en ekstra fugtgivende effekt til ethvert System Professional Mask eller
Emulsion produkt.
ANVENDELSE
A) Bland med Mask: 1 Infusion + 25g Mask produkt. Bland med en pensel til en jævn
blanding og fordel i fugtigt hår ved hjælp af System Professional påføringsteknikken.
B) Kombinér med Emulsion: Påfør med dysen på længder og spidser, undgå
hovedbunden. Fordel det jævnt og frisér håret igennem. Påfør derefter den valgte
Emulsion. Massér ind og lad indvirke i 5 minutter. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker plejeeffekten. Emulgér op og skyl grundigt ud. Style som ønsket.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Plejende spray til daglig brug, der forbedrer hårets evne til at holde på fugt. Gør
øjeblikkeligt håret silkeblødt uden at tynde det og forbedrer friseringen.
ANVENDELSE
Spray jævnt i håndklædetørt hår som en leave-in conditioner eller som det
afsluttende trin ved enhver System Treatment. Skal ikke skylles ud. Style
som ønsket.
EKSPERT TIP
Perfekt som klippelotion under klipningen for at holde sektionerne adskilte og
bevare et jævnt gennemfugtet hår under hele klipningen.

F O R M A S T R E N G T H CO M P L E X

FORMA – VOLU M IZE

System Professional Volumize Line med Formastrength
giver fint hår mere styrke, fylde og volume.
Formularen med nøje afbalancerede pleje- og letvægts
virkestoffer forhindrer at håret overbelastes og tynges.

RESULTATET
Fint hår med mere volumen og kontrol, der
kan fastholde formen i længere tid.

VO LU M IZE
Designet til at styrke
og give volumen
til fint hår:

V1

V3

V4

V+

V5

V6

K R E AT I N

P V P/ VA P O LY M E R E R

BAMBUS EKSTRAKT

STYRKER OG

STABILISERER

DANNER EN LETVÆGTS

STABILISERER

HÅRSTRUKTUREN

BESKYTTENDE FILM

HÅRSTRÅET INDEFRA

FRA YDERSIDEN

VO LU M IZE SHAM P OO
WEIGHTLESS STRENGTH

VO LU M IZE MA SK
HAIR FIBER REINFORCER

VO LU M IZE EM U L SIO N
HIGH-ABSORPTION VOLUMIZER

VO LU M IZE IN FUSIO N
STRENGTH SHOT

V1

V3

V4

V+

RESULTAT
Renser uden at tynge.

RESULTAT
Mere holdbar volumen.

RESULTAT
Pleje med volumen og stabilitet.

RESULTAT
Ekstra volumen.

MÅLGRUPPE
Til kunder med fint, glat, skrøbeligt hår eller hår med en lille diameter. Kunden ønsker
et langvarigt look med mere fylde.

MÅLGRUPPE
Til kunder med fint hår, der kræver intensiv pleje og stabilitet.

MÅLGRUPPE
Professionel salonbehandling til fint og skrøbeligt hår, der har brug for fylde.

MÅLGRUPPE
Til enhver System Treatment med Mask eller Emulsion, der kræver ekstra stabilitet.

PRODUKT
Intensiv maske, der giver volume og stabilitet ved at styrke hårstrukturen indefra.
Formularen giver exceptionel pleje, og styrker hårstrukturen uden at tynge håret.
Anbefales til ugentlig brug.

PRODUKT
Intensiv og dybdegående hårpleje, der forstærker hårstrukturen for mere volumen og
modstandskraft. Moussen med Formastrength Complex trænger hurtigt ind i håret,
plejer og giver langvarig stabilitet og volumen. Letvægtsformularen trænger dybt ind
i hårstrået for at give håret fylde og styrke.

PRODUKT
Denne farvebeskyttende dosis giver mulighed for individuel tilpasning til din kundes
behov. Den kan kombineres med enhver System Professional Mask eller Emulsion for
yderligere styrke og volumen.

PRODUKT
Renser mildt og styrker håret fra første anvendelse.
ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og skyl
derefter grundigt ud.

SALONBEHANDLING
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel 25 gr. af
Mask direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en System Professionals
Massage og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke plejeeffekten og kundens
velvære med varme fra Climazon eller HairSpa. I kombination med Infusion
produkter, bland og fordel på hovedbund og håret.
Emulgér op og skyl grundigt.
EKSPERT TIP
Masken er velegnet til lettere skadet og kemisk behandlet fint hår.
Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

ANVENDELSE
Vask håret med den anbefalede System Professional Shampoo. Ryst flasken grundigt
før brug. Hold flasken på hovedet og fordel i 5 sektioner direkte i håndklædetørret
hår. Massér let indtil produktet er trængt helt ind i håret og lad indvirke i 5-10
minutter. Emulgér op og skyl grundigt ud. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker effekten.
Ved anvendelse i kombination med Infusions:
1. Påfør Infusion i håret, frisér håret igennem.
2. Påfør Emulsion som du plejer og følg den normale vejledning.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

ANVENDELSE
A) Bland med Mask: 1 Infusion + 25g Mask produkt. Bland med en pensel til en jævn
blanding og fordel i fugtigt hår ved hjælp af System Professional påføringsteknikken.
B) Kombinér med Emulsion: Påfør med dysen på længder og spidser, undgå
hovedbunden. Fordel det jævnt og frisér håret igennem. Påfør derefter den valgte
Emulsion. Massér ind og lad indvirke i 5 minutter. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker plejeeffekten. Emulgér op og skyl grundigt ud. Style som ønsket.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

VO LU M IZE AERO LIF TER
LIGHTWEIGHT VOLUMIZING MOUSSE

VO LU M IZE BO DI F Y I N G FOAM
DELICATE VOLUME PROTECTION

V5

V6

RESULTAT
Styrkende letvægtspleje.

RESULTAT
Langvarigt hold og volumen.

PRODUKT
Plejende mousse til daglig brug. De aktive ingredienser trænger dybt ind i håret, giver
stabilitet, fylde og langvarig volumen.
Den ultralette formular forbedrer friseringen, giver håret modstandskraft og styrker
stylingprocessen.

MÅLGRUPPE
Til kunder med fint eller normalt hår. Kunder, som ønsker mere volumen og
fylde, når de styler deres hår.

ANVENDELSE
Ryst flasken og hold den vertikalt, når du trykker moussen ud i håndfladen eller på
en pensel. Påfør en passende mængde mousse i håndklædetørt hår, frisér igennem
og style som sædvanlig. Kan anvendes alene som let føntørringsmousse eller i
kombination med Bodifying Foam for ekstra hold.

PRODUKT
Giver ekstra varmebeskyttelse, som er afgørende for fint hår. Den alkoholfrie,
ikke-klæbende formular forhindrer skade under stylingsprocessen.
ANVENDELSE
Auto-aktiverende dispenser. Ryst ikke flasken. Anvend før føntørring. Påfør
2 - 4 pump af moussen i håret med en pensel, frisér håret igennem og føntør.
Skyl ikke ud.

F O R M A – S M O OT H E N

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

SMOOTHEN LINE
C O N T R O L F O R C U R LY, U N M A N A G E A B L E ,
R EB ELLIO US AN D COARS E HAI R

Smoothen Line nærer aktivt håret,
balancerer hydro-lipid filmen og
beskytter håret mod udtørring.

SMOOTHEN
Designet til at blødgøre
uregerligt, krøllet hår.

AV O K A D O O L I E

CASHMERE EKSTRAKT

B L Ø D G Ø R E N D E P O LY M E R E R

GØR HÅRET GLAT OG

NÆRING OG SMIDIGHED

GØR HÅRET SMIDIGT
OG BLØDT

BESKYTTER MOD
UDTØRRING
RESULTATET

S1

S2

S3

S+

S6

Håret er beriget med en jævn og glat overflade.
Håret bliver blødt, let at frisere igennem og får en
silke glans. Krøller bliver mere definerede, mens
glat hår får færre flyvske hår, og bevarer sin form.

SMOOTHEN SHAMPOO
HAIR STRUCTURE SOFTENER

SMOOTHEN CONDITIONER
DAILY DETANGLING CREAM

SMOOTHEN MASK
LUXURIOUS SMOOTHNESS

SMOOTHEN SHAMPOO
EKSTRA BLØDHED.

S1

S2

S3

S+

RESULTAT
Blødt hår, selv direkte efter hårvasken.

RESULTAT
Glat og smidigt hår med anti-frizz effekt.

RESULTAT
Dæmpet kruset hår og kontrol af hårstrukturen.

RESULTAT
Ekstra blødhed.

MÅLGRUPPE
Til kunder med kraftigt hår, der er vanskeligt at tæmme, det føles tørt eller
uhåndterligt. Også egnet til krøllet hår, der har brug for kontrol og elasticitet,
eller hår, der har tendens til at blive flyvsk og reagerer på høj luftfugtighed.

MÅLGRUPPE
For kunder med genstridigt, kraftigt og uregerligt hår, der ønsker en anti-frizzeffekt. Ideel til krøllet hår, der har brug for kontrol og en lettere frisering.

MÅLGRUPPE
Til kunder med genstridigt, kraftigt og uregerligt hår, der ønsker en anti-frizzeffekt. Ideel til krøllet hår, der har brug for kontrol og hår, der er svær at style.

MÅLGRUPPE
Kan tilsættes enhver System Treatment med Mask eller Emulsion, som kræver ekstra
hjælp mod kruset, kraftigt, krøllet eller uregerligt hår.

PRODUKT
Conditioner til daglig brug, der giver håret intensiv pleje for en fløjlsagtig
blødhed og kontrolleret glat overflade på håret. Den dæmper kruset hår,
blødgør hårstrukturen og gør håret let at frisere ud.

PRODUKT
Intensiv blødgørende maske, som giver luksuriøs smidighed og kontrol.
Smoothen Mask dæmper kruset og flyvsk hår, og blødgør langvarigt
hårstrukturen. Anvendes ugentligt. Giver håret ny energi med EnergyCode™
Complex.

PRODUKT
Dette farvebeskyttende dosis giver mulighed for individuel tilpasning til din kundes
behov. Den kan kombineres med enhver System Professional Mask eller Emulsion for
at give håret ekstra blødhed. Dæmper synligt og langvarigt flyvsk hår og gør håret
uimodståeligt blødt at røre ved.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, fordel
25 gr. af Mask direkte på hovedbunden med en pensel. Giv kunden en
System Professionals Massage og lad indvirke i 5 minutter. Du kan forstærke
plejeeffekten og kundens velvære med varme fra Climazon eller HairSpa. I
kombination med Infusion produkter, bland og fordel på hovedbund og håret.
Emulgér op og skyl grundigt.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

ANVENDELSE
A) Bland med Mask: 1 Infusion + 25g Mask produkt. Bland med en pensel til en jævn
blanding og fordel i fugtigt hår ved hjælp af System Professional påføringsteknikken.
B) Kombinér med Emulsion: Påfør med dysen på længder og spidser, undgå
hovedbunden. Fordel det jævnt og frisér håret igennem. Påfør derefter den valgte
Emulsion. Massér ind og lad indvirke i 5 minutter. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker plejeeffekten. Emulgér op og skyl grundigt ud. Style som ønsket.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Mild, luksuriøs shampoo, som renser håret, giver kontrol og gør det blødt og
smidigt. Gør genstridigt hår silkeblødt og smidigt, så det bliver let at frisere ud.
ANVENDELSE
Fordel jævnt shampooen i fugtigt hår. Giv kunden Relax Shampoo Massagen, og
skyl derefter grundigt ud.

ANVENDELSE
Efter hårvask med den anbefalede System Professional Shampoo, påfør en
passende mængde conditioner i håndklædetørt hår. Frisér håret igennem og lad
indvirke i 30 sekunder. Emulgér op og skyl grundigt ud. Påfør det valgte Finish
produkt og style som ønsket.

EXTRA
EXTRA
Designet til at skabe højtydende
resultater med de mest avancerede
teknologier fra System Professional.

SMOOTHEN CURL DEFINER
ELASTICIZING CREAM

S6
RESULTAT
Definerede og elastiske krøller.
MÅLGRUPPE
Til kunder med krøllet hår.
PRODUKT
Elasticizing Cream definerer krøller og giver dem utrolig elasticitet og energi. Den
tæmmer og samler krøllerne for at forhindre flyvsk hår gennem den anti-statiske
effekt. Cremen kan bruges til at skabe bløde bølger som forberedelse på den
eferfølgende styling. Forbedrer definitionen af krøller i tørt hår.
ANVENDELSE
Fordel en lille mængde i håndklædetørt hår, fordel jævnt og form krøllerne. Føntør
med en diffuser og lad håret tørre færdigt naturligt. Påfør i tørt hår for definition
og tekstur.

X1 D

X1 S

X2 E

X4 P

X4 C

X4 L

X5 A

CC61

ELASTIC FORCE
SHINE & RESPONSIVENESS SERUM

X2 E
DEEP CLEANSER
INTENSIVE RESIDUE REMOVAL

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

X1 D

X1 S

MÅLGRUPPE
Velegnet til alle hårtyper. Befrier effektivt overbehandlet hår helt for produktrester.
Anvend før en salonbehandling, farve- eller permanentbehandling.
PRODUKT
Forbereder håret optimalt til den efterfølgende salonbehandling gennem
dybdegående rens og fjernelse af produktrester. Mild mod hovedbunden og
hårstrukturen.
ANVENDELSE
Fordel 1 pump af Deep Cleanser jævnt i fugtigt hår. Lav en mild shamponering af håret
og anvend før en salonbehandling, farve- eller permanentbehandling.
Gentag efter behov. Skyl grundigt ud.

RESULTAT
Kølige blonde toner. Fjerner uønskede varme og gyldne toner i håret.
MÅLGRUPPE
Til kunder med farvet, lysnet blondt hår, eller naturligt gråt hår. Ideel til
kunder med uønskede varme toner i blondt hår eller gulligt skær i gråt hår.
Også velegnet til kunder med highlights.
PRODUKT
Shampooen modvirker gulligt skær ved regelmæssig anvendelse. De blå
pigmenter i shampooen neutraliserer hårets gule/orange pigmenter og giver
håret et jævnt, køligt skær. Regelmæssig brug forstærker effekten.
ANVENDELSE
Arbejdes ind i fugtigt ved hjælp af Shampoo Relax Massagen. Brug
handsker for at forhindre farvning af hænderne. Lad indvirke i 2 minutter
for at forstærke effekten. Skyl grundigt. Regelmæssig brug intensiverer
effekten. Hvis den ønskede farveeffekt er opnået, skift til en anden System
Professional Shampoo for at undgå overpigmentering.

RESULTAT
Hårets overflade udglattes øjeblikkeligt og
får en silke følelse samtidigt med at hårets
modstandskraft og styrke forbedres.
MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper, især til kunder, der leder efter en
silke følelse med naturlig bevægelse og elasticitet.
PRODUKT
Unik finishbehandling, der øjeblikkeligt forbedrer
elasticiteten og gør håret mere spændstigt og let
at forme under føntørringen. Den ultralette og
hurtigtvirkende sprayformular sikrer, at ingredienserne
trænger dybt ind i håret uden udviklingstid.
INGREDIENTS
En avanceret blanding af panthenol og luksuriøse
plejeingredienser gør håret uimodståeligt blødt.

ANVENDELSE
Vask håret og plej det med en Conditioner, Emulsion
eller Mask. Håndklædetør håret og spray produktet
på, sektion for sektion, fra bund til spids. Frisér håret
igennem og skyl det i 15 sekunder. Produktet kræver
ingen indvirkningstid. Style derefter som ønsket.
EKSPERT TIP
Anvendes efter en behandling med en System
Professional Emulsion for ultimativ hårenergi.

PERM LOCK EMUL SION
POST PERM STABILIZER

COLOR LOCK EM UL SION
POST COLOR STABILIZER

X4 P

X4 C

MÅLGRUPPE
Anvendes efter enhver permanenteller straightening behandling.
PRODUKT
Professionel salonbehandling, der
intensivt plejer og stabiliserer håret efter
permanentbehandling, og neutraliserer
alkali- og peroxidrester. En plejende
film beskytter det permanentede eller
udglattede hår, og gør det let at frisere
ud og giver det ekstra elasticitet.

RESULTAT
Sikrer langvarig farveintensitet.
MÅLGRUPPE
Efter enhver farvebehandling med permanente eller semipermanente hårfarver, samt efter en lysningsbehandling.
ANVENDELSE
Skyl neutraliseringen ud. Ryst flasken grundigt
før brug. Hold flasken på hovedet og fordel i 5
sektioner direkte i håndklædetørt hår. Massér
let indtil produktet er trængt helt ind i håret og
lad indvirke i 5-10 minutter. Emulgér op og skyl
grundigt ud. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker effekten.
Ved anvendelse i kombination med Infusions:
1. Påfør Infusion i håret, frisér håret igennem.
2. Påfør Emulsion som du plejer og følg den
normale vejledning.
Ekspert tip: Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

PRODUKT
Professionel salonbehandling efter farvebehandling,
der neutraliserer alkali- og peroxidrester. Emulsionen
stabiliserer farvemolekylerne og fastlåser dem
inde i hårstrået på det tidspunkt, hvor de udvikler
sig mest. De plejende virkestoffer forsegler hårets
overflade og Fibrachrome Complex beskytter aktivt
farven mod at falme og ændringer i nuancen. Farvens
holdbarhed forbedres signifikant ved brug af Color
Lock Emulsion med dokumenteret effekt.
INGREDIENTS
En kombination af urteekstrakter hjælper med at
neutralisere håret, og Aloe Vera har fugtgivende
egenskaber for at opnå de bedste plejeresultater.

ANVENDELSE
Skyl farven ud og vask håret med den anbefalede System
Professional Shampoo. Ryst flasken grundigt før brug.
Hold flasken på hovedet og fordel i 5 sektioner direkte i
håndklædetørret hår. Massér let indtil produktet er trængt helt
ind i håret og lad indvirke i 5-10 minutter. Emulgér op og skyl
grundigt ud. Varme fra Climazon eller HairSpa
forstærker effekten.
Ved anvendelse i kombination med Infusions:
1. Påfør Infusion i håret, frisér håret igennem.
2. Påfør Emulsion som du plejer og følg den normale vejledning.
EKSPERT TIP
Efter en lysningsbehandling, påfør Color Lock Emulsion før
toneren for et mere jævnt farveresultat.
Til fint hår kan der bruges ½ Infusion.

LIQUID HAIR
MOLECULAR HAIR REFILLER

ALPHA ENERGY
HAIR AND SCALP ENERGIZER

X4 L

X5 A

RESULTAT
Langvarig vitalitet og reparation. Hår føles styrket og fyldt op.

MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper. Særlig velegnet til fint og porøst hår.

MÅLGRUPPE
Liquid Hair er specielt velegnet til porøst og skrøbeligt hår. Den
reparerer og genopbygger hårstrukturen i de skadede hårpartier, ved at
tilføre udvalgte aminosyrer til hårstrået, som minder om hårets keratin.
Håret bliver derigennem mere modstandsdygtigt og fyldigt. Derfor er
letvægtsformularen også især velegnet til kunder med skadet fint hår.

PRODUKT
Efter 5 års forskning introducerer System Professional stolt Alpha
Energy, den innovative energizer, der kombinerer en koncentreret,
ren form af vores EnergyCode™ Complex med en dokumenteret
og effektiv formular. Udviklet til at berige de 3 søjler af håret,
hovedbund, fibre og struktur, giver det synligt fyldigere og mere
kontrolleret hår - fra bund til spids. Oplev en ægte forvandling
af hår og hovedbund fra den første anvendelse, da håret bliver
mere modtageligt og medgørligt uden at gå på kompromis med
produktrester, klæbrighed eller en opbyggende effekt. Alpha Energy
virker i synergi med alle produkter i System Professional serien.

PRODUKT
Liquid Hair indeholder essentielle aminosyrer, der giver en dybdegående
pleje. Det er en behandling, der individuelt udjævner de skadede partier af
håret, genopbygger hårstrukturen og forstærker håret i op til 5 hårvaske.
Den termoaktiverede formular genopfylder hårstrukturen indefra og
skaber højtydende resultater gennem professionel påføring.
INGREDIENTS
Liquid Hair indeholder Molecular Hair Refilling Technology, der er baseret
på de essentielle aminosyrer Alanin og Histidin, der trænger ind i håret
for at genopbygge den skadede hårstruktur. Inden i håret udjævner
formularen de skadede partier og forbedrer derigennem hårstrukturen.

ANVENDELSE
Vask håret med den anbefalede System Professional
Shampoo. Giv kunden Shampoo Relax Massagen.
Håndklædetør håret. Opdel håret i 4 - 5 sektioner, påfør
1 pipette Liquid Hair på hver sektion og fordel produktet
jævnt i hele håret. Frisér håret grundigt igennem og føntør
håret, så det er 90% tørt for at få ingredienserne til at binde
sig til hårstrået. Som alternativ kan du bruge en tørrehjelm
eller Climazon (føntørring).
Skyl håret i 20 sekunder for at få det overskydende produkt
ud. Style som ønsket.
EKSPERT TIP
Hvis håret er filtret, kan du anvende en System
Professional Conditioner før påføring af Liquid Hair.

INGREDIENTS – ENERGYCODE™ COMPLEX
1. Histidine: Reparerer hårstrukturen og reducerer skadelige frie
radikaler for at forhindre yderligere keratinskade.
2. Naturlige lipider: Beriger håret med en kombination af
lipider for et glat, glansfuldt hår fra bund til spids.
3. Koffein: Øger blodcirkulationen i hovedbunden for en forbedret
strøm af næringsstoffer til hovedbunden og hårsækkene.
4. Vitamin B3 Amid: Styrker den naturlige hydrolipd
barriere for en gennemfugtet hovedbund.

RESULTATET
Effekt på håret
Efter 1 anvendelse: Stærkere og mere modstandsdygtigt hår, fuld af
elasticitet. Efter 2 uger: Signifikant mere energi og styrke indefra.
Håret bliver lettere at håndtere og bevarer længere formen.
Efter 3 måneder / 1 flaske: Hårets indre energi er genoprettet.
Håret føles modtageligt, sundt og elastisk. Skader på hårstrukturen er reduceret.
Effekt på hovedbunden
Efter 1 anvendelse: En mildt kølende og beroligende effekt.
Forbedret cirkulation af næringsstoffer til hårets rødder.
Efter 2 uger: Hydrolipidbarrieren styrkes, hovedbunden føles
gennemfugtet og irritationer er synligt reduceret.
Efter 3 måneder / 1 flaske: Hovedbunden føles foryngret og sund.

S Y S T E M T R E AT M E N T S

I N S TA N T E N E R G Y
DRY CONDITIONER

CC61

Hos System Professional mener vi, at enhver kundes hår er lige så
unik som dit fingeraftryk. Derfor starter hver af vores eksklusive
behandlinger med en individuel EnergyCode Mapping, udført af en
System Professional hårpleje konsulent.

For at sikre, at resultatet af behandlingen er skræddersyet
og effektiv, kan du vælge og kombinere produkter fra den
omfattende System Professional serie for at skabe et ultra
personligt behandlingsregime.

Denne diagnose danner grundlaget for en behandling, der bliver
skræddersyet til din kundes specifikke behov for hår og hovedbund.

Vores mål er, at du oplever at dit hår føles født på ny med
innovative værktøjer og avancerede produkter, der gør dit
skønhedsideal til virkelighed.

MÅLGRUPPE
Til alle hårtyper, selv til kunder med meget fint hår og kunder, der ønsker et blødt hår.
PRODUKT
Inspireret af vores hårplejesystems transformative care, ønskede vi at skabe den
samme effekt på tørt hår. For første gang har System Professionals forskere derfor
indarbejdet EnergyCode™ Complex i en tør sprayform for at opnå en øjeblikkelig
virkning. Resultatet er et hår, som er født på ny og uimodståeligt blødt at røre ved.
Fuld af hårets energi. Magnify ED . System seriens plejende duft med noter af røde bær
og varme krydderier gør anvendelsen til en sensuel oplevelse.
HVORNÅR OG HVORDAN ANVENDES DEN
Dry Conditior hjælper dig med at genskabe følelsen af et friskplejet
hår. Opnå de bedste resultater ved at tilføje den til dit regelmæssige
plejeregime. Anvend altid på tørt hår, umiddelbart efter føntørring for
ekstra blødhed. Den kan bruges flere gange om dagen for at opfriske din
style, særligt på længder. Anbefales som det perfekte produkt til en 2.
dags restyling og til at beskytte af dit hår mod brud under friseringen.

INGREDIENTS – ENERGYCODE™ COMPLEX
1. Histidine: Reparerer hårstrukturen og reducerer de skadelige
frie radikaler, for at forhindre yderligere keratinskade.
2. Naturlige lipider: Beriger håret med en kombination af
lipider for et glat, glansfuldt hår fra bund til spids.
3. Koffein: Øger blodcirkulationen i hovedbunden for en forbedret
cirkulation af næringsstoffer til hovedbunden og hårsækkene.
4. Vitamin B3 Amid: Øger funktionen af den naturlige hydrolipidbarriere for en mere gennemfugtet hovedbund.
4. Vitamin B3 Amide: Increases the function of the natural
hydro-lipid barrier for a more moisturized scalp.
RESULTAT
Ultra hurtig og tør
Ultra let
Ultra blødgørende
Ultra beskyttende

ENERGY

Specialiseret linje af
behandlinger, der forbedrer
hårets og hovedbundens energi.

ESSENTIAL

En hurtig og afslappende
3-trins intensiv behandling af
10 minutters varighed.

INTENSE

Personlige behandlinger for
intensiv hårtransformation.

REBORN

Den luksuriøse behandling med
AMOA massage for ultimativ velvære.

BALANCE

ESSENTIAL

BALANCE

INTENSE

PURIFY

PURIFY

C O L O R S AV E

C O L O R S AV E

R E PA I R

R E PA I R

ESSENTIAL

LUXEOIL
H Y D R AT E

H Y D R AT E

VOLU MIZE

VOLU MIZE

SMOOTH EN

SMOOTH EN

EXTRA

EXTRA

I N S TA N T LY T R A N S F O R M YO U R
H A I R A N D S C A L P Q UA L I T Y
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Føl øjeblikkeligt virkningen af vores 3-trinsbehandling,
som indeholder den unikke System Professional Shampoo
Relax Massage. Essential Treatments passer perfekt til
hvert salonbesøg.

INTENSE

LUXEOIL

INTENSE HAIR
A N D S C A L P Q UA L I T Y
T R A N S F O R M AT I O N

20

Vores unikke 4-trinsbehandling, der kombinerer to
produktfordele i en personlig plejeoplevelse. Intense
Treatment omfatter System Professional Intense
Massagen, som stimulerer hovedbunden, reducerer
spændinger og hjælper ingredienserne med at trænge
dybt ind i håret og hovedbunden.

SHAMPOO

EMULSION

SEAL

SHAMPOO

INFUSION

MASK ELLER EMULSION

SEAL

Oplev intensiteten af vores Shampoo
Relax Massage, som beroliger
hovedbunden, mens den samtidig
renser dit hår afhængigt af dine
individuelle behov.

Emulsions plejer intensivt håret,
mens specifikke, aktivt plejende
virkestofkomplekser efterlader håret
som født på ny.

Denne afsluttende plejebehandling
er designet til at forlænge og
beskytte plejeeffekterne.

Oplev intensiteten af vores System
Professional Shampoo Relax Massage,
som beroliger hovedbunden, samtidigt
med at den renser håret afhængigt af
hårets individuelle behov.

De unikke Infusion produkter er hemmeligheden bag de skræddersyede Intense
Treatments. Friskblandet med Mask eller
i kombination med de saloneksklusive
Emulsions tilfører disse højtkoncentrerede og effektive ingredienser en ekstra
plejedimension til dit hår.

Giv dit hår intensiv pleje med vores
unikke aktive plejekomplekser, der
kan skræddersys for at give dit hår
og hovedbund den individuelle pleje,
som den har brug for, i kombination
med vores System Professional
Intense Massage.

Den afsluttende plejebehandling er
designet til at forlænge og beskytte
plejeeffekterne.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

BALANCE

BALANCE

REBORN

ENERGY

PURIFY

PURIFY

C O L O R S AV E

C O L O R S AV E

R E PA I R

R E PA I R

REBORN

LUXEOIL
H Y D R AT E

H Y D R AT E

VOLU MIZE

VOLU MIZE

SMOOTH EN

SMOOTH EN

EXTRA

EXTRA

LONG - L A STING HAIR & SC ALP
Q UA L I T Y I M P R OV E M E N T

30

Den ultimative kombination af højtydende resultater
og velvære for at fremhæve din kundes indre
skønhed. Denne unikke 5-trins behandling omfatter
System Professional AMOA Massagen. Baseret på
asiatiske akupressur massageteknikker stimulerer
den energimeridianerne og fremkalder en følelse
af total afslapning, samtidigt med at den skaber en
langvarig forvandling af hår- og hovedbund.

MOLECUL AR HAIR REFILLING

LUXEOIL

FEEL THE DEEP CARE EFFECT OF
E S S E N T I A L A M I N O AC I D S

15

Reparerer øjeblikkeligt hårstrukturen, og forstærker
håret i op til 5 hårvaske. Den avancerede Molecular Hair
Refilling-formular med essentielle aminosyrer reparerer
langvarigt og dybt skrøbeligt og sensibiliseret hår indefra.
Dit hår føles mærkbart styrket med øget modstandskraft,
uden at det tynges.

5

SHAMPOO
Oplev intensiteten af vores System
Professional Shampoo Relax
Massage, som giver en beroligende
effekt, der forbereder sanserne
på denne omfattende afslappende
behandling.

LUKSURIØS PLEJE
KOMBINATION & AMOA
Synergien af Infusion, Emulsion og Mask
trænger dybt ind i håret og hovedbunden
for at opfylde forskellige plejebehov.
Virkningen af de luksuriøse ingredienser
understøttes af System Professional
AMOA Massagen for sublime resultater.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

SEAL

SHAMPOO & CONDITIONER

LIQUID HAIR

SEAL

Den afsluttende plejebehandling er
designet til at forlænge og beskytte
plejeeffekterne.

Oplev intensiteten af vores System
Professional Shampoo Relax Massage,
som beroliger hovedbunden, samtidigt
med at den renser håret afhængigt af
hårets individuelle behov. Anvend en
passende conditioner, hvis håret er
svært at frisere ud.

Liquid Hairs Molecular Hair Refiller
teknologi genopbygger ødelagte
aminosyrer i håret ved at genopfylde
hele hårstrukturen.

Den afsluttende plejebehandling
er designet til at forlænge og
beskytte plejeeffekterne.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

C O L O R S AV E

C O L O R S AV E

ESSENTIAL

R E PA I R

R E PA I R

H Y D R AT E

H Y D R AT E

SMOOTH EN

SMOOTH EN

CO LO R LO C K

VOLU MIZE
EXTRA

ESSENTIAL

P E R M - LO C K

20

20

N E U T R A L I Z AT I O N A N D CO L O R S TA B I L I Z AT I O N
Color Lock er et vigtigt trin efter hver farvebehandling.
Den sikrer et langvarigt farveresultat, samtidig med at
håret får den individuelle pleje, som det har brug for.

I N T E N S E T R E AT M E N T
FOR LONG - L A STING BOU NC Y
P E R M R E S U LTAT S

Føl øjeblikkeligt virkningen af vores 4-trinsbehandling, som inkluderer
den unikke System Professional Shampoo Relax Massage. Essential
Treatment passer perfekt til hvert salonbesøg.

Perm Lock er et vigtigt trin efter hver permanent- eller straightening behandling
for at sikre langvarige resultater. Den stabiliserer krølleresultatet, giver
håret elasticitet og spændstighed. Perm Lock er velegnet til alle hårtyper i
kombination med Infusions, der giver mulighed for individuel tilpasning til din
kundes behov ved at tilføre yderligere plejeegenskaber i efterbehandlingen.

SHAMPOO

INFUSION

COLOR LOCK EMULSION

BI-PHASE CONDITIONER

INFUSION

PERM EMULSION

FINISH

Oplev intensiteten af vores System
Professional Shampoo Relax Massage
sammen med Color Save Shampoo,
der plejer farvet hår, og beskytter det
mod ydre påvirkninger ved at fjerne
frie radikaler fra hårets overflade.

De unikke Infusions er
hemmeligheden bag enhver
salonbehandling. Friskblandet
med de saloneksklusive Emulsions
tilfører disse højtkoncentrerede og
effektive ingredienser en ekstra
plejedimension til dit hår.

Color Lock Emulsions aktive
ingredienser trænger dybt ind i
håret, stabiliserer farvemolekylerne
og neutraliserer alkaline- og
peroxidrester for en langvarig
farveintensitet.

Forsegler og forlænger
hårfarven, mens den
beskytter hårets naturlige
proteinstruktur mod skader
forårsaget af frie radikaler.

De unikke Infusions er hemmeligheden bag enhver salonbehandling.
Friskblandet med de saloneksklusive
Emulsions tilfører disse højtkoncentrerede og effektive ingredienser en
ekstra plejedimension til dit hår.

De aktive ingredienser stabiliserer
permanenten og giver håret intensiv
pleje for elastiske og spændstige krøller.

Den afsluttende pleje er fundamentet
for et fantastisk krølleresultat. Curl
Definer samler krøllerne og giver
håret en fløjlsagtig blødhed.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

BALANCE

EXTRA

ENERGY

PURIFY

ENERGY

BALANCE

C O L O R S AV E
R E PA I R

E N E R G Y B LOW- D RY

LUXEOIL
H Y D R AT E

SCALP ENERGY

10

VOLU MIZE
SMOOTH EN
EXTRA

THE ENERGY BOOST FOR
EVERY HÅRT YPE

10

Denne afsluttende ekspres salonbehandling giver håret ekstra styrke og elasticitet
som en ideel forberedelse til en holdbar føntørring. Håret bliver fuld af elasticitet og
får en blød, silkeagtig følelse, samt en fantastisk glans. Elastic Force kan kombineres
med enhver anden behandling i System Professional-serien.

15

ELLER
SHAMPOO

CONDITIONER ELLER EMULSION

ELASTIC FORCE

ALPHA ENERGY ELLER FINISH

BALANCE SHAMPOO

BALANCE ENERGY SERUM

ALPHA ENERGY

FINISH

Vask håret med den anbefalede System
Professional Shampoo.

Plej håret med en passende
conditioner. Skyl grundigt ud og
håndklædetør håret. Tip: Dette trin er
valgfrit. Elastic Force kan også bruges
alene til at styrke håret og give det
elasticitet, især ved fint hår.

Spray Elastic Force på håndklædetørt
hår, sektion for sektion. Frisér håret
igennem og skyl i 15 sekunder. Produktet
har ingen indvirkningstid.

For en holdbar føntørring, anvend Alpha
Energy for at forbedre friseringen eller
anvend et leave-in produkt fra plejeserien,
afhængigt af hårets behov. Anvend de
ønskede stylingprodukter og føntør.

Er den optimale forberedelse til denne
behandling, og er i kombination
med Shampoo Relax Massagen
skånsom for hovedbunden.
Brug en anden shampoo afhængigt
af den specifikke diagnose for
håret og hovedbunden.

REENERGIZE YOUR HAIR AND SCALP
Modvirk hårtab med System Professional
Energy Massagen, der tilfører et serum,
til forankring af håret, dybt inde i
hårsækkene for maksimal effekt. Fortsæt
med at bruge dette produkt derhjemme
for at opnå de bedste resultater.

Til alle hårtyper. Alpha Energy
forvandler hår og hovedbund for et
mere modtageligt og medgørligt hår.

Påfør de valgte styling produkter
og føntør.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

FØLGER ENERGYCODE MAPPING DIAGNOSEN BASERET PÅ SPECIFIKKE HÅR OG HOVEDBUNDSBEHOV.

O U R 6 TA I LO R E D M A S S AG E T E C H N I Q U E S
EXCLUSIVE MASSAGES FOR EVERY TREATMENT NEED.

SHAMPOO RELAX MASSAGE

INTENSE MASSAGE

AMOA MASSAGE

Denne unikke massage udgør det første trin i de
fleste af vores behandlinger og udføres under hver
hårvask. Den er designet til at få kunden til at slappe
af med fire forskellige funktionelle faser, mens håret
får en dybdegående rens.

Intensiv massage, der behandler hår og hovedbund
med forskellige fordele. Anvendes til alle Intense
Treatmens for at sikre, at de produkter, du bruger,
trænger dybt ind i hår og hovedbund for mere
effektive resultater.

Vores mest omfattende massage for en effektiv
behandling fuld af velvære.
Denne massage anvendes eksklusivt til Reborn
Treatments. Den genopbygger og regenererer
håret med dokumenteret effekt, samtidig med at
kunderne får en følelse af afslapning og velvære.

ESSENTIAL MASSAGE

ENERGY MASSAGE

En effektiv, men afslappende massage udviklet
specielt til Essential Treatment. Udføres altid ved
vasken, hvor den sikrer en effektiv fordeling af
produktet og hjælper med at udfiltre håret.

Designet til at berolige og samtidig stimulere
hovedbunden, udgør denne massage kernen i vores
Energy Treatment. Det stimulerer hårsækkene samt
afstresser og detoxer hovedbunden, samtidig med at
blodcirkulationen øges.

SHAMPOO RELAX
MA S SAG E

RENS MED
BEROLIGENDE EFFEKT
Shampoo Relax Massage renser intensivt
hår og hovedbund og er en skøn oplevelse.
Denne massage er designet til at øge
cirkulationen af blod og lymfevæsker i
hovedbunden samt afslappe og berolige din
kunde, for en unik oplevelse.
Den tid, der bruges til hårvask er fleksibel.
Hver fase kan udføres en gang eller
gentages flere gange.

DEN OPLØSENDE FASE

AFSLAPNINGSFASEN

BALANCING PHASE

DEN FREDFYLDTE FASE

Placér håndens fingerspidser ved
hårgrænsen. Gennemfør trykkende
bevægelser fra fronten over toppen af
hovedet og bagover mod baghovedet.
Udfør de cirkulerende bevægelser i en
udadgående retning. Løft forsigtigt
hovedet og massér nakken på
samme måde.

Placér fingerspidserne ved pandens
hårgrænse. Lav zig-zag bevægelser med
hænderne over hårgrænsen og arbejd
bagover på hovedet, helt ned til nakken.
Sørg for at trykke mod konturretningen
og arbejd op mod kronen uden at
anvende tryk.

Placér begge tommelfingre mod
hårgrænsen.
Tryk let ca. 5 cm til højre og venstre
om skilningen og fortsæt med at bruge
denne teknik til baghovedet.

Placér hænderne på hårgrænsen og massér
med generøse bevægelser langs konturerne og
kronen til baghovedet, og husk også konturerne
foran ørerne. Løft hovedet og bevæg med blød
bevægelse bagom til nakken ved at trykke med
fingerspidserne.

FORDEL
Massagebevægelserne løsner
spændinger og distribuerer energi
fra toppen af hovedet for at opnå den
ultimative afslapning.

FORDEL
Spændingerne, som blev løsnet i den
første fase af massagen, forsvinder nu.

FORDEL
Denne fase giver dyb muskuløs
afslapning omkring hovedet og ansigtet
for at hjælpe med at fordele ilt og
harmonisere energimeridianerne.

FORDEL
De målrettede bevægelser hjælper med
at fordele kroppens naturlige energi
fra hovedet til fødderne. Dette giver en
ekstremt beroligende effekt.

ESSENTIAL
MA S SAG E

MAKSIMAL AFSLAPNING
F O R O P T I M A L E R E S U LTAT E R
Denne massageteknik fordeler effektivt
produktet, så det bedre kan trænge ind i håret,
hvilket gør håret lettere at frisere igennem.
Den består af to greb, der giver
øjeblikkelig afslapning.
Massagen udføres efter hårvask ved vasken
for maksimal effekt.

CIRKLENDE MASSAGE

UDGLATTENDE BEVÆGELSER

UDFILTRENDE HÅRMASSAGE

Massér hele hovedbunden i cirklende
bevægelser fra fronten, over siderne
og kronen, og frem til nakken, som
forsigtigt løftes op og masseres.

Placér fire fingre på hårgrænsen for kort
at stimulere nerveenderne. Massér fra
panden over kronen og frem til nakken
med jævne bevægelser.

For at opnå en jævn produktfordeling, udfør
en hårmassage ved at bruge din tommelfinger,
pege- og langefinger. Start nær rødderne og
massér ud til spidserne. Efter massagen frisér
håret igennem.

3

FORDEL
Hjælper med at fordele produktet
og balancere hovedbunden. De blide
cirklende bevægelser hjælper med at
balancere nerverne, hovedbunden og
meridianerne.
Kan også lindre hovedpine og træthed
ved området omkring øjnene.

3

FORDEL
Afslapper, beroliger og detoxer.
Spændinger transporteres ud i kroppen,
hvor de opløses.

1

FORDEL
Forbedrer friseringen af håret og
udglatter overfladen. Det forbereder
også håret på indvirkningstiden
og hjælper håret med at absorbere
produktet for maksimal effekt.

INTENSE
MA S SAG E

FORK ÆLER SANSERNE,
S T I M U L E R E R H OV E D B U N D E N
Intense Massage sikrer, at de produkter,
du bruger, trænger dybt ind i hår og
hovedbund. Udover at give en afslappende
oplevelse sikrer det optimale resultater.
Denne massage bruges til alle Intense
Treatments, og er især velegnet til
Scalp Lotions.

GRIBENDE BEVÆGELSER

CIRKLENDE BEVÆGELSER

TRYKKENDE PUNKTMASSAGE

ZIGZAG MOVEMENTS

UDGLATTENDE BEVÆGELSER

Massagen gennemføres med tommel-,
pege-, lange- og ringefingeren.

Anbring fingrene lodret på
hovedbunden. Massér i cirklende
bevægelser fra nakken til frontens
hårgrænse og tilbage igen.

Gennemfør den trykkende punktmassage
ved hårgrænsen. Anvend alle fingre
til at trykke. Start ved nakken og frem
over hårgrænsen ved ørerne og op til
tindingen.

Lav zig-zag bevægelser med
fingerspidserne med begge hænder.
Hænderne arbejder i modsatte retninger.
Massér hele hovedet systematisk fra
panden, over kronen til nakken.

Placér fingrene ved hårgrænsen for at
stimulere nerveenderne. Massér fra panden
over kronen og frem til nakken med jævne
bevægelser. Gennemfør en kort trykkende
punktmassage ved nakkens nerveender. Glat
ud over nakkens muskler og afslut med et
stærkt greb om skuldrene.

1

FORDEL
Løsner musklerne i nakken, hjælper
med at mildne hovedpine og træthed.

3

FORDEL
De blide cirklende bevægelser
hjælper med at balancere nerverne,
hovedbunden og meridianerne.

1

FORDEL
Punktmassagen forbedrer meridianernes
energibalance i kroppen. Den har både
en afslappende og stimulerende effekt,
samtidig med at blodcirkulationen øges
til hovedbunden og ansigtet.

3

FORDEL
Zig-zag-teknikken har en meget
forfriskende virkning. Hovedbundens
blodcirkulation forøges og ansigtets
hudtone bliver glødende og frisk.
Disse bevægelser øger selv
hjernens aktivitet.

3

FORDEL
Afslapper, beroliger og detoxer.
Spændinger transporteres ud i kroppen
for at blive opløst. Udføres i slutningen af
massagen.

ENERGY
MA S SAG E

A F S T R E S S E R H OV E D B U N D E N
OG GIVER DEN NY ENERGI
Energy Massage består af 10 greb med
specifikke teknikker til at aktivere
hovedbundsfunktionerne.

4-PUNKTS MASSAGE

TRYKPUNKTER PÅ KRONEN

PRESSURE POINTS

FRIKTION

Placér venstre eller højre hånd på
panden for at støtte. Med pege-, langeog ringefingeren på den frie hånd gives
et let tryk på de 4 punkter omkring
kronen.

Placér venstre hånd over det venstre
øre for at støtte hovedet. Ved at bruge
højre hånds lange- og ringfinger massér
trykpunkterne over hovedets midterlinje.
Anvend derefter den samme teknik,
hvor du tilføjer en strålende bevægelse
til øverste venstre halvdel af hovedet,
efterfulgt af den øverste højre halvdel.

Placér den venstre hånd fladt over
venstre øre for at støtte hovedet.
Start på kronen. Massér hele hovedet
i ”stråler” rundt om hovedet ved at
bruge højre hånds pege-, lange- og
ringefinger. Udfør massage på 3
trykpunkter langs linjen.

Placér den venstre hånd fladt over
venstre øre for at støtte hovedet. Knyt
højre hånd og placér den på hovedet, så
fingrenes 2. led ligger helt „flade“. Ved
hjælp af let friktion masseres hele den
øverste højre side af hovedet. Skift hånd
og gentag.

2

FORDEL
Afslapper hele kroppen som
samlingspunktet for alle meridianer.
Hjælper med at øge hovedbundens
modtagelighed for aktive ingredienser.

2

FORDEL
Fremmer cirkulationen omkring
panden og tindingerne, og aktiverer
ansigtsområderne.

1

FORDEL
Aktiverer og fordeler energien, med
detox- og afstressende effekt.

2

FORDEL
Udglatter og stimulerer. Kan lindre
smerte, hvis udført forsigtigt.

AFSPÆNDING AF NAKKEN

AFSLAPNING AF NAKKEN

Placér venstre hånd fladt på toppen af
hovedet for at støtte. Med den knyttede
højre hånd gives bløde strøg fra bag
ved øret til ned midt i nakken. Gentag
3 gange, og skift hånd. Gentag det hele
yderligere 2 gange.

Placér hænderne fladt over venstre
og højre øre. Med let tryk ”skubbes”
hovedbunden forsigtigt op mod kronen.
Flyt derefter hænderne om foran, og ved
samme teknik løftes hovedbunden op.
Gentag yderligere 2 gange.

2

FORDEL
Frigør toksiner i hovedet og fremmer en
dyb, energigivende afslapning.

2

FORDEL
Har en afslappende, afspændende
og beroligende effekt. Opvarmer
hovedbunden.

ZIG ZAG BEVÆGELSER LANGS
HÅRGRÆNSEN
Placér begge hænders 3 midterste fingre
i panden langs hårgrænsen. Anvend
zig-zag bevægelser ud mod begge sider,
massér med et lettere pres over ørerne.
Fra bag ved ørerne brug bløde strøg ned
mod nakken.

2

FORDEL
Energigivende, udrensende og
udjævnende effekt.

BLØDGØRENDE BEVÆGELSER
Placér begge hænder lodret på
kundens hoved. Med åbne hænder,
først håndflade, så fingre, gives et let
blødgørende tryk ned langs siderne,
nakken og til sidst skuldrene.

2

FORDEL
Signalerer afslutningen af massagen
og harmoniserer energistrømmen.

A M OA
MA S SAG E

U N I K M A S S AG E M E D
U LT R A A F S L A P P E N D E
VIRKNING
Når krop og sind er afslappet, afsløres den
indre skønhed. AMOA er den eksklusive
massage fra System Professional baseret på
traditionel orientalsk medicin.
Det stimulerer Tsubo (akupressurpunkterne)
og Keiro (energikanalerne) med ultimativ
afslappende effekt.

JUNENHU
CIRKLENDE MASSAGE

SUGOKEI
OPLØSENDE MASSAGE I FRONTEN

GOUGORAKU
BEROLIGER SIDERNE OG ØRERNE

ANHYAKUE
TRYKMASSAGE PÅ KRONEN

Placér tommelfingrene på toppen
af hovedet, massér siden, arbejd
fra tindingen langs ansigtslinjen i
cirkelbevægelser. Ved baghovedet
massér cirkler med tommelfingeren fra
nakken langs midten af midterlinjen
til toppen af hovedet. Placér
tommelfingrene på toppen af hovedet
og massér fra tinding til baghovedet.

Åbn fingrene på begge hænder og bøj
leddene for at støtte hovedet, som om
du bærer en bold. Hold langsomt fast,
mens du trækker let og slapper af efter
10 sekunder. Skift fingrernes position,
bevæg 2 cm tilbage og gentag samme
bevægelse i 3 omgange.

Placér hænderne med samlede
håndflader i skilningen, og skub derefter
nedad for at dække hovedet med
håndfladerne og stryg fra skilningen ned
til siden, over øret. Fra samme position
skal du udøve et let tryk, mens du løfter
opad. Afslap og stryg derefter nedad til
bagsiden af begge ører.

Placér dine mellemfingre oven på
hinanden og massér trykpunktet på
toppen af hovedet. Påfør gradvis tryk i
10 sekunder og slip langsomt.

2

FORDEL
Forbedrer hovedbundens cirkulation og
lindrer spændinger.

1

FORDEL
Giver en beroligende følelse og
forbedrer cirkulationen i hovedbunden.
Sugokei vil give kunden oplevelsen af en
varm fornemmelse efter massagen.

3

FORDEL
Hjælper med at løsne spændinger i
hovedbunden og lindrer træthed.

1

FORDEL
Massagegrebet har en dybt afslappende
effekt, mens et pres på Hyakue øger
blodcirkulationen i hele hovedet.

B E AU T I F U L H A I R
M E E T S W E L L- B E I N G

RATSFUFU
UDGLATTENDE BEVÆGELSER

JUUFUFU
TRYKKENDE PUNKTMASSAGE

TSUFUCHI
TRYKKENDE PUNKTMASSAGE I NAKKEN

ANJUKEI
MASSAGE AF NAKKEN

Støt panden med venstre hånd og brug
højre hånds håndflade til at glatte ud
langs hovedet til bagsiden af hovedet.

Støt panden med venstre hånd og massér
langs midterlinjen ned til trykpunktet på
nakken (Juufufu) med tommelfingeren.
Lav cirklende bevægelser, mens du
trykker let på Fufu og masserer mod
midten af nakken i 10 sekunder.

Støt panden med venstre hånd. Med
højre hånds tommelfinger, pegefinger og
langefinger udøves et let tryk i retning
mod øjet på trykpunktet nederst på
nakken (Tsufuchi).

Støt panden med venstre hånd. Med
højre hånd masserer du langs nakkelinjen
fra bagsiden af hovedet 10 gange.

3

FORDEL
Giver en beroligende følelse
og forbedrer cirkulationen i
hovedbunden. Ratsfufu forbinder
hovedbundsmassagen med de næste trin
ved at bevæge sig nedad til nakken.

2

FORDEL
Juufufu er et af de stærkeste punkter
ved massageteknikkerne og er intensivt
stimuleret af dette greb. Det lindrer
enhver træthed og spænding i nakken.

2

FORDEL
Har en stimulerende effekt og
genopfrisker øjne og ører.

2

FORDEL
Denne aktiverende massage stimulerer
effektivt nakken og eliminerer
muskelspændinger i nakken.

SUTOHATSU
UDGLATTENDE BEVÆGELSER FRA
FRONT TIL BAG
Brug alle fingre, tryk og massér fra
ansigtslinjen til toppen af hovedet,
skub håret, når du laver bevægelsen.

4

FORDEL
Sutohatsu hjælper med at fokusere dine
tanker og få ro i sindet.

Navnet AMOA stammer fra „Anma“, som er betegnelsen for
udøvelsen af traditionelle japanske massageteknikker. AMOA
Massagen er udviklet under tilsyn af orientalske læger, og kan
imødekomme forskellige kundebehov, for eksempel kan det
have en beroligende effekt for en kunde, der søger afslapning
eller en forfriskende effekt for en kunde, der ønsker at blive
vitaliseret. Anvend alle 10 trin til en afbalanceret effekt, brug
udvalgte greb for en afslappende effekt eller aktive greb
for en aktiverende AMOA Massage. AMOA er den ultimative
hårplejebehandling til din salons behandlingsmenu for en
luksuriøs kundeoplevelse.

NAKENI
AKUPRESSUR SKULDRE
Brug begge tommelfingre til at massere
langs nakkelinjen ned til trykpunktet på
skuldrene (Nakeni). Tryk langsomt i 10
sekunder.

2

FORDEL
Nakeni har en effektiv virkning på
skuldrene og lindrer spændinger
i overkroppen. Den signalerer
afslutningen af massagen.

2

AFSLAPNING

Giver en afslappende og
beroligende effekt.

AKTIV

Giver en aktiverende og
opvågnende effekt.

GENTAG

Antal gentagelser

AC T I V E I N G R E D I E N T S
DERMA

E N E R GYCO D E
AKTIVT I HOVEDBUNDEN
KOFFEIN
Øger blodgennemstrømningen og cirkulationen i
hovedbunden. Ved regelmæssig brug kan det bidrage til
en optimal tilførsel af næringsstoffer til hårsækken.
VITAMIN B3-AMID
Et vandopløseligt vitamin fra B-gruppen. Det balancerer
fugtighedsniveauet mellem hudcellerne og har en antiinflammatorisk effekt. Det kan bidrage til en langvarig
sundhed i hovedbunden for et stærkt og sundt hår.

AKTIVT I HÅRET
HÅRIDENTISKE LIPIDER:
OLIESYRE
Fedtsyre, der forekommer naturligt i forskellige
vegetabilske fedtstoffer og olier. Oliesyren trænger
ind i håret og genopbygger lipidbalancen, som
er den cement, der holder keratinet på plads.
GLYERYL MONOOLEATE
Glyceryl Monooleate er en fedtsyre (LIPID) og
er fremstillet af naturligt forekommende olier
og fedtstoffer. Glyceryl Monooleate forbedrer
effektiviteten af oliesyre og hjælper desuden med
at opbygge en hydrofobisk barriere på håret.
HISTIDINE
En naturlig aminosyre og byggesten i hårets keratin.
Den har en dobbelteffekt, der bidrager til en overlegen
keratinbeskyttelse.
1. Det beskytter håret direkte ved
genopfyldning af keratinsubstansen.
2. Den virker indirekte ved specifikt at modvirke
udefrakommende kobber i håret, hvoraf størstedelen
aflejres på hårets overflade fra vandet under
hårvasken. Kobber accelererer dannelsen af frie
radikaler under farveprocessen eller under eksponering
af UV-stråler, og disse frie radikaler forårsager en
nedbrydning af både keratin og hårets lipider.

BALANCE

BALANCE / ENERGY

PURIFY

DER MAC ALM CO M PLE X

ENERGIZING COMPLEX

AC TIVE S

HVIDPILS BARK EKSTRAKT
Ekstrakt af Salix Alba, der har en beroligende og antiinflammatisk effekt på hovedbunden. Med sit naturlige
indhold af salicylsyre og flavonoider som tannin hjælper det
med foryngelse af huden.

Dette specielle energigivende kompleks med koffein, biotin,
laurinsyre og vitaminer øger næringstilførs-len og gør tyndt
hår stærkere. Håret får desuden en længere livscyklus.

ZINC PYRITHIONE
Særdeles effektiv anti-skæl virkestof. Bekæmper
Malassezia Globosa, en gærsvamp, der findes
på hovedbunden og anses som værende
hovedårsagen til skæl. Modvirker effektivt skæl.

BETAIN
Et almindeligt forekommende naturligt virkestof,
som fremstilles fra melassen af sukkerroer. Den har
hudberoligende egenskaber og forbedrer signifikant
produktets dermatologiske kompatibilitet.
DL-PANTHENOL
Et Pro-vitamin i B-gruppen, som forvandles i huden. Det er
en tyk, sirupslignende og meget hygroskopisk væske, der
har en fugtighedsgivende effekt på hår og hud. Den har
lighed med keratin og beskytter langvarigt mod udtørring.

KOFFEIN
Stimulerer det centrale nervesystem og findes naturligt
i opkvikkende midler, som te og kaffe. Koffein anses
for at forlænge hårets vækstcyklus og anvendes derfor
i hårstyrkende midler for at modvirke hårtab.
VITAMIN COMPLEX (A, E, F, B5)
Vitaminer er livsvigtige for hårets og hudens sundhed.
Vitamin A beskytter mod udtørring.
Vitamin E (Tocopherol) er et fedtopløseligt vitamin,
som er almindelig i vegetabilsk olie. Særdeles
effektiv antioxidant, som modvirker frie radikaler.
Vitamin F (Linoleic Acid) er en dobbelt umættet
syre (Vitamin F). Har tendens til at blive harsk og
harpiksagtig. Anvendes i produkter til tør hud.
Vitamin B5 (se Panthenol) styrker og forbedrer
hårstrukturen og øger hårets modstandskraft.
BIOTIN
Biotin tilhører B-gruppen af vitaminer og er også
kendt som vitamin H. Tilførslen af Biotin i hår- og
hovedbundsprodukter kan have en positiv indvirkning
på hårkvaliteten. Biotin optimerer keratiniseringen.
LAURINSYRE
En naturlig fedtsyre. I kombination med biotin
og koffein beskytter den hårrødderne.

ZINC CARBONATE
Styrker effektiviteten af Zinc Pyrithione i
bekæmpelsen af Malassezia Globosa.
PIROCTONE OLAMINE
Særdeles effektivt anti-skæl virkestof. Befrier
hår og hovedbund effektivt for skæl.
HINOKITIOL
Naturlig aktiv ingrediens fra Hinoki cedertræet,
der er hjemmehørende i Taiwan, og som har antimikrobiel og skælbekæmpende egenskaber.
ALLANTOIN
Modvirker effektivt irritationer og har
anti-inﬂammatoriske egenskaber.

FIBRA

FIBRA

CO L O R S AV E

R E PA I R L I N E

SOLAR

LUXEOIL

FI B R ACH RO M E CO M LPLE X

FIBR ABUILD COMPLEX

HELIOGUARD & HELIORE STORE COMPLE X

FIBR A- NOURISH COMPLEX

QUATERNIUM
En kationisk copolymer, som er kompatibel med mange plejeingredienser.
Efterlader en effektiv beskyttende film på hårstrået.

HYDROLYSERET KERATIN
Fremstilles igennem enzymatisk eller syrebaseret hydrolyse af uld, der minder om
menneskehår og som indeholder samme “strukturelle protein” som hår. Takket
være ligheden med hår kan det reparere og genopbygge en skadet hårstruktur.

HISTIDINE
Det reparerer og genopbygger hårets naturlige proteinstruktur og
beskytter mod skader forårsaget af frie radikaler.

NATURLIGE OLIER
Arganolie er værdsat for sine nærende egenskaber. Mandelolie er en letvægtsolie, som er
kendt for sin fugtgivende og blødgørende egenskaber.
Jojobaolie er blevet brugt i mange kulturer til at revitalisere håret, især skrøbeligt hår, samt
tørre spidser.

DL-PANTHENOL
Et Pro-vitamin i B-gruppen, som forvandles i huden. Det er en tyk, sirupslignende
og meget hygroskopisk væske, der har en fugtighedsgivende effekt på hår og hud.
Den har lighed med keratin, giver glans og beskytter langvarigt mod udtørring.
BIVOKS
Bivoks udvindes af biernes bikager. Anvendes i kosmetiske produkter som
vokskomponent, konsistens regulator og stabilisator. Bivoks øger den beskyttende
virkning af solcreme, hårets tilstand, dets medgørlighed og glans.
OLIVENBLADSEKSTRAKT
En antioxidant, som bevarer farven mod at falme.
UV-FILTER
Som Octocrylene. Giver ekstra farvebeskyttelse mod ultraviolette stråler.
EDDS
(Trisodium Ethylendiamine Disuccinate) Beskytter keratin
mod skader forårsaget af kobberreduktion.

OPTIMEREDE QUATERNIUM FORBINDELSER
Kationiske copolymerer er intelligent indarbejdet i formularerne for
at reparere og opbygge en beskyttende film om hårstrået.
AMINO TSP
Denne meget effektive polymer reparerer de porøse dele af håret og giver en glat overflade.

GLYCERIN
Har fugtregulerende egenskaber.
KATIONISKE POLYMERER
Positivt ladede polymerer, der opbygger en beskyttende film om hårstrået.
UV-FILTRE
Beskytter mod skader forårsaget af UV-stråler.
DL-PANTHENOL
Gennemfugter hår og hud.
AVOKADO OILE
Har en blødgørende effekt og beskytter mod udtørring.

HÅRIDENTISKE LIPIDER
Nøglen til intensiv og langvarig næring. Se detaljeret beskrivelse under EnergyCode
Complexs ingrediensliste.
DL-PANTHENOL
Et Pro-vitamin i B-gruppen, som forvandles i huden. Den har lighed
med keratin og beskytter langvarigt mod udtørring.
HISTIDINE
Det reparerer og genopbygger hårets naturlige proteinstruktur og
beskytter mod skader forårsaget af frie radikaler.

FORMA

H Y D R AT E

VO L U M I Z E

SMOOTHEN

FORMAMOIST COMPLEX

FORMASTRENGTH COMPLEX

FORMALISS COMPLEX

GLYCERIN
Trivalent alkohol, som fremstilles igennem hydrolyse
af naturlige olier og fedtstoffer. Den er en farveløs,
sødtsmagende og meget hygroskopisk væske. Den
har fugtregulerende egenskaber. Den giver håret
langvarig fugtighed og beskytter mod udtørring.

KREATIN
En naturlig aminosyre, som er patenteret af System
Professional til anvendelse i hårkosmetisk produkter.
Det er nært beslægtet med håret, genopbygger det
indefra, og giver styrke og stabilitet til håret.

AVOKADO OLIE
En naturlige råvare, som udvindes af avokadofrugten. Den
har et højt vitaminindhold (A, B, D, E, H og K) og gør håret
glat og blødt. Den beskytter desuden mod udtørring og fugt.

DL-PANTHENOL
Et Pro-vitamin i B-gruppen, som forvandles i huden. Det er
en tyk, sirupslignende og meget hygroskopisk væske, der
har en fugtighedsgivende effekt på hår og hud. Den har
lighed med keratin og beskytter langvarigt mod udtørring.
GLUKOSE OG FRUKTOSE
To typer vandopløseligt sukker. Anvendes som
en naturlig bestanddel i hårplejeprodukter og
bidrager til at bevare fugtighed og blødhed.

PVP-VA
Lagres i håret og stabiliserer hårstrukturen fra
ydersiden og giver langvarig volumen.

CASHMERE EKSTRAKT
Udvindes af det bløde og silkeagtige uld fra
Himalaya geder. Dette ekstrakt bidrager til at
gøre hårets overflade glat og glansfuldt.

BAMBUS EKSTRAKT
Ekstrakt fra bambus træ, som giver en
letvægts beskyttende ﬁlm.

BLØDGØRENDE POLYMERER
Syntetisk plejende virkestoffer, der giver håret
en blød følelse og forbedrer friseringen.

CARE AND ST YLING LINE FOR MEN

System Professional EnergyCode tilbyder en ny produktlinje
til mænd, der, som de andre System Professional EnergyCodes
unisex produktlinjer, er baseret på den nyeste videnskab
og er specialiseret i ultra-personlige plejeregimer, der
kan skræddersyes til den enkelte kundes behov.
Produktlinjen System Professional MAN er vores første
hårplejeløsning til mænd, der giver håret ny energi*.

Ny System Professional MAN EnergyCode* plus Creatine
respekterer individuelt mænds unikke hårenergiprofil
for et mere medgørligt hår, der føles født på ny.
Alle System Professional MAN Styling produkter indeholder
Creative Code™ Technology, som er baseret på en kombination
af strukturgivende virkestoffer og effektive plejeingredienser
fra Care Systemet med dokumenteret effekt. Derudover
indeholder alle styling produkter det unikke EnergyCode*.
* er indeholdt i alle produkter med undtagelse af Hair & Beard Oil, der kun indeholder Energy LipidsTM

CARE

E N E R G YCO D E ™ CO M P L E X P L U S C R E AT I N E

ENERGYCODE PLUS CREATINE
Den nye produktlinje System Professional MAN med
EnergyCode* plus Creatine respekterer individuelt
mænds unikke hår-energiprofil for et mere medgørligt
hår. System Professional MAN Styling

produkter med Creative Code™ Technology virker
i synergi med de andre System Professional
produkter for ultra-personlige resultater. Derudover
indeholder alle styling formularer EnergyCode*.

+
HISTIDINE

HÅRIDENTISKE LIPIDER

VITAMIN B3 AMIDE

KOFFEIN

Reparerer og genopbygger
hårets naturlige proteinstruktur.

Naturlige lipider forstærker og
genopbygger cellens cement i
håret.

Genopretter hovedbundens
fugtbalance.

Stimulerer hårets rødder.

Hårets EnergyCode er lige så individuel som personlig
træning. Den personlige EnergyCode giver håret ny energi
ved perfekt at kombinere forskellige pleje- og styling
produkter, så håret øjeblikkeligt bliver mere medgørligt og
let at kontrollere.

KREATIN

System Professional MAN Care line giver håret fornyet
modstandskraft mod ydre påvirkninger.*

Udvundet af naturlige
aminosyre, anses for at give
energi til den menneskelige krop.

* testet som regime: Shampoo plus Conditioner eller Hair & Beard Oil testet alene.

M1

* Findes i alle produkter undtagen Hair & Beard Oil, der kun indeholder Energy Lipids™

M1E

M2

M4

TRIPLE SHAMPOO*
HAIR, BODY & BEARD SHAMPOO

ENERGY SHAMPOO*
SHAMPOO FOR ENERGIZED HAIR

HAIR & BEARD CONDITIONER*
MULTI-PURPOSE CONDITIONER

HAIR & BEARD OIL
LIGHTWEIGHT MOISTURIZATION

M1

M1 E

M2

M4

EGENSKABER
Multifunktionel shampoo til krop, hår og skæg.

EGENSKABER
Shampoo med opfriskende effekt.

EGENSKABER
Multifunktionel conditioner til daglig pleje af hår & skæg.

EGENSKABER
Luksuriøs pleje til hår & skæg. Anbefales til daglig brug.

FORDELE
Multifunktionel shampoo til daglig brug.
Effektiv rens med hudvenlig pH.
Indeholder EnergyCode plus Creatine.
Giver håret fornyet modstandskraft mod ydre påvirkninger.
Håret får mere volumen.

FORDELE
Effektiv rens af hår & hovedbund.
Indeholder EnergyCode plus Creatine.
Letvægtspleje.
Giver håret fornyet modstandskraft mod ydre påvirkninger.
Håret får mere volumen.

FORDELE
Conditioner, der øjeblikkeligt plejer hår & skæg, og forbedrer friseringen.
Indeholder EnergyCode plus Creatine.
Giver håret fornyet modstandskraft mod ydre påvirkninger.
Håret får mere volumen.

FORDELE
Letvægtsolie, der giver dybdegående fugt. Den forvandler øjeblikkeligt
hårstrukturen og skægget, som bliver lettere at definere og style. Indeholder
luksuriøs arganolie. Giver håret ny energi med Energy Lipids™.
Håret får fornyet modstandskraft mod ydre påvirkninger.
Specielt udviklet til at udglatte håret med anfi-frizz effekt og give det glans.

HÅRTYPE
Til alle hårtyper.

HÅRTYPE
Til alle hårtyper.

ANVENDELSE
Fordel shampooen i fugtigt hår. Masser jævnt ind og
skyl derefter grundigt ud.

ANVENDELSE
Fordel shampooen i fugtigt hår. Masser jævnt ind og skyl
derefter grundigt ud.

*testet som regime (Shampoo plus Conditioner)

HÅRTYPE
For all HÅRTYPEs.
ANVENDELSE
Påfør en passende mængde conditioner. Massér jævnt ind i det fugtige hår
og skæg. Lad indvirke i 30 sekunder og skyl derefter grundigt ud.

HÅRTYPE
Til alle hårtyper.
ANVENDELSE
Påfør 1-2 pump jævnt i hår og skæg.
Skal ikke skylles ud.

STYLING

STYLING
Alle System Professional MAN styling produkter
indeholder EnergyCode plus Creatin og
Creative Code™ Technology, der er baseret på
enkombinationen af strukturskabende virkestoffer
og plejeingredienser fra Care Systemet med
dokumenteret effekt.
System Professional MAN styling produkter virker
i synergi med de andre System Professional
produkter for ultra-personlige resultater. Giver
form, kontrol, struktur og definition for kreativ
styling af alle looks og hairstyles.
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TEXTURIZING SPRAY
SPRAY TO TEXTURIZE HAIR STYLE

WAX POMADE
MEDIUM HOLD LEVEL & NATURAL SHINE EFFECT

MATT CREAM
MEDIUM HOLD LEVEL & MATTE EFFECT

SCULPTING PASTE
HIGH HOLD LEVEL & SCULPTING EFFECT
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EGENSKAB
Non-aerosol styling spray.

EGENSKAB
Voks pomade med medium hold.

EGENSKABE
Styling creme med medium hold, der giver en mat finish.

EGENSKAB
Fleksibel styling paste med stærkt hold til alle styles.

FORDELE
Letvægtsspray, der giver et boost af struktur og volumen.
Forstærker hvert enkelt hårstrå, så det ser fyldigere ud.
Håret føles kraftigere og får et mat, rodet og afslappet look.
Indeholder EnergyCode plus Creatine og Creative CodeTM Technology.

FORDELE
Giver håret glans og definition med medium hold.
Perfekt til at kontrollere frisuren dagen lang.
Op til 24 timers hold.
Indeholder EnergyCode plus Creatine og Creative CodeTM Technology.

FORDELE
Giver struktur og et mat finish, der bare holder.
Op til 24 timers hold.
Indeholder EnergyCode plus Creatine og
Creative CodeTM Technology.

FORDEL
Denne styling paste former, definerer og kontrollere enhver style
med stærkt hold uden at håret virker stift.
Op til 24 timers hold.
Indeholder EnergyCode plus Creatine og Creative CodeTM Technology.

HÅRTYPE
Til alle hårlængder.

HÅRTYPE
Ideel til kort hår.

HÅRTYPE
Ideel til kort hår.

HÅRTYPE
Ideel til kort hår.

ANVENDELSE
Påfør i fugtigt hår. Spray fra rod til spids for at tilføre fylde og struktur,
og opnå derigennem en perfekt rodet hairstyle.

ANVENDELSE
Påfør i tørt hår og fordel jævnt i hele håret. Form frisuren med fingrene,
style som ønsket.

ANVENDELSE
Påfør i tørt hår og fordel jævnt i hele håret. Form frisuren med
fingrene, style som ønsket.

ANVENDELSE
Påfør i tørt hår. Opvarm en passende mængde i håndfladerne, fordel
jævnt i håret og style håret som ønsket.

BALANCE

ENERGY

PURIFY
MAN

EXTRA

ENERGY BOOST

15

MAXIMUM GEL
HIGH HOLD LEVEL & SHINE EFFECT

M65

EGENSKAB
Styling gelé med stærkt hold.
FORDEL
Giver frisuren definition med et stærkt hold og et skinnende finish.
Indeholder EnergyCode plus Creatine og Creative CodeTM Technology.
Perfekt til at kontrollere frisuren dagen lang.
Op til 24 timers hold.
HÅRTYPE
Velegnet til alle hårlængder.
ANVENDELSE
Påfør i tørt eller fugtigt hår. Fordel jævnt i hele håret og style som ønsket.

ENERGYCODE MAPPING

CARE TREATMENT

STYLING PREPARATION

DETAIL AND PROLONG HOLD

Find din personlige
EnergyCode.

Essential Treatment.

Anvend Alpha Energy
for holdbar føntørring
og kontrol.

Skab et finishing touch, der
perfektionerer dit personlige look.
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