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Dette personlige «energi-fingeravtrykket» avgjøres av 
hårets lipidnivå. Selv om lipider bare utgjør 4 % av håret, 
har de en unik, aktiv innvirkning på hårets energi. De er det 
fleksible limet som knytter sammen keratin-byggesteinene 
i håret for å sikre fleksibiliteten og integriteten i kutikula 
(skjellaget).

Nye System Professional er basert på EnergyCode™ 
Complex, en teknologi som skal gjenopprette hårets 
naturlige lipidbalanse og beskytte keratinet. For hår som vil 
føles gjenskapt til en naturlig tilstand – synlig sunnere og 
mer mottakelig.

Ved å diagnostisere kundens individuelle energiprofil for 
håret – en prosess vi kaller EnergyCode Mapping – kan 
du anbefale et personlig tilpasset, kodet hårpleiesystem 
som vil maksimere hårets energi: av 174 millioner 
mulige kombinasjoner er det bare én som representerer 
kundens individuelle løsning. Dette personlig tilpassede 
hårpleiesystemet er kundens EnergyCode.

Som System Professional-partner er du en del av en 
eksklusiv gruppe salonger som redefinerer hårpleie til 
transformativ og personlig tilpasset skjønnhetsbehandling: 
en eksklusiv og effektiv salongopplevelse.

1974 – Tyskere kan være like lidenskapelig opptatt 
av vitenskapelige oppdagelser som av skjønnheten 

i vakkert og sunt hår. En gruppe Wella-forskere 
bestemte seg for å revolusjonere profesjonell 

hårpleie, og hevdet at transformative egenskaper 
er det aller viktigste. Gjennombruddet: Emulsjoner 

med så ultralette formulaer at de ikke tynger ned 
håret. For første gang var det mulig å utvikle 

personlig tilpassede behandlinger med produkter som 
virker sammen. System Professional ble det første 
varemerket som satte produktene i et system med 
modulær logikk. Det første kodede systemet med 

effektiv hårpleie var utviklet. Denne koden fungerte 
som et hemmelig språk blant de beste frisørene. Det 

beste innen hårpleie som startet i et laboratorium og 
som ble en enorm suksess verden over.

2015 – skaperånden tar ikke pause:
Etter 40 års arbeid med forskning innen 

transformativ hårpleie er System Professional det 
eneste varemerket med nok erfaring til å kunne 

tilby ultraindividualisert behandling. Våre forskere 
oppdaget at alle har en unik energiprofil i håret som 
avgjør elastisitet, fibrenes tilstand og mottakelighet.

 

VÅR HISTORIE



Ved å kjøre elektrisk ladede partikler gjennom hår i 
vårt laboratorium med en innovativ skanneteknikk, 

observerte vi at ulike EnergyCodes ikke bare er 
knyttet til formen til proteinene i håret, men at 

lipidene, selv om de bare utgjør 4 % av håret, 

har en unik, aktiv innvirkning på hårets energi. 
Lipidene virker sammen med ytre faktorer på 
en enestående måte for hver enkelt person, 
og får betydning for om håret er glatt eller brusete, 
glansfullt eller matt, livløst eller med mye spenst.

Skanneteknikken gjør energistrømmen på 
hårets overflate synlig. Hvis lysauraen er 

glatt og tett, er hårets energiflyt god,

noe som er tegn på et sunt hår. Hvis energi- 
strømmen er ujevne og uregelmessige, er det lav 
energi, noe som tyder på skadet og svekket hår.

Ubehandlet hår – jevn 
aura med jevn energi.

Etter vanlig hårkur – mer 
stabilt, glattere overflate.

Skadet hår – reaktiv og ustabil 
aura med synlig ujevn energi.

Etter hårkur med EnergyCode™ 
Complex – energi som er 
mer likt ubehandlet hår, 
høyeste hårenergi oppnådd.

ENERGYCODE- EFFEK TEN

KOFFEIN

Øker blodsirkulasjonen og  
stimulerer hårrøttene.

RESULTATET

Håret blir fullt av energi, vitalt og 
håndterlig. Håret blir mindre statisk og 

brusete, og får mer glans og spenst.

HISTIDIN

Påvirker håret på to måter: Reparerer og etterfyller 
hårets naturlige proteinstruktur, og beskytter mot 
skader fra frie radikaler.

VITAMIN B3 AMID

Forbedrer fuktighetsbalansen i hodebunnen og  
bidrar til en sterk og sunn hårvekst full av energi. 

For å rekalibrere hårets naturlige lipidlag har System 
Professionals forskere utviklet og tatt patent på 

EnergyCode™-teknologien. Denne teknologien er 
basert på et kompleks av nøye balanserte ingredienser 

i spesifikt målrettede konsentrasjoner gjennom hele 

System Professional-serien, slik at det personlig tilpassede 
hårpleiesystemet som anbefales av hårpleiekonsulenten, 
kan transformere hver unike hårenergi.

Hemmeligheten bak det å transformere hår til perfekt 
hår er dekodet – hårets energi er gjenskapt.

INNOVATION – ENERGYCODE  COMPLE X™

LIPIDER SOM ER IDENTISKE 
MED HÅRETS EGNE

Oleic Acid og glycerylmonooleat bidrar til 
å opprettholde hårets struktur ved å styrke 

og etterfylle cellenes bindemiddel i håret.



HJERTET

Rose 
Fresia 
Sjasmin

TOPPNOTER 

Bergamott 
Fersken

BASE

Vanilje
Sandeltre 
Musk

SIGNATUREN 
 
Du kan nå skape en personlig 
tilpasset sanseopplevelse for 
hver enkelt kunde takket være 
vår nye, innovative duftdesign.

Som base deler alle produktene i 
System Professional-serien den samme 
signaturduften. En uforglemmelig 
blomsterduft med varm og ekstra 
pleiende atmosfære. Denne duften er 
basert på delikat sjasmin og magnolia, 
blandet med utsøkt og kremet fersken, 
lekker vanilje og mørkt sandeltre.

BALANCE
Blomsterduft med  

iris og fiol.

  

PURIFY
En aromatisk, frisk duft som 

kombinerer mynteblader 
og eukalyptus.

 

COLOR SAVE
En levende og fyldig duft av 

røde bær og fargerike krydder 
som nellik, anis og kanel.

REPAIR
Et ekstra pleiende touch 
som kombinerer mild 
fersken og roseblader.

 

HYDRATE
En frisk, sitrusaktig duft  
omsluttet av herlig sedertre. 

 
VOLUMIZE  
En frisk unisex-duft  
med elegant ambra. 
 

 
SMOOTHEN
En fløyelsmyk blomsterduft  
med preg av overdådig 
kaprifolium.

DUFTEN
 
Hver hårpleieserie har en beskrivende duft 
som fremhever ytelsen og opplevelsen.

Med mer enn 174 millioner mulige 
produktkombinasjoner kan du skape en helt personlig 
tilpasset duft for hver enkelt av kundene dine.

DUF TEN



Produkter utviklet 
for en sunn hodebunn.

Produkter som bidrar til 
naturlig fuktighet, struktur 
og form på håret. Disse
produktene gir optimal 
energi til alle hårtyper.

Unike formulaer og kjente produkter 
for dyptpleiende transformering 

av håret og profesjonell 
salongbehandling.

Produkter som gjenoppbygger 
hårfibrene og beskytter mot 
ytre påvirkning.

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

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

E X T R A
SA LO N G O G H J EM M EP L E I E  

P R O D U K T ER M ED H Ø Y Y T EL S E

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

DE 4  HOVEDPILL ARENE

Elastic Force 

X2E

Silver Shampoo X1D 

Deep Cleanser X1S

Alpha Energy

X5A

Sealing  

Cream

SOL5

Quenching

Mist

H5

I M M E D I AT E  2

C L E A N S E   1

I N T E N S E  3

M O L E C U L A R  4

I N F U S E  +

S E A L   5

D E S I G N  6

Bodyfying

Foam

V6

Curl 

Definer

S6

Hydro Repair 

Conditioner

SOL2

Hair & Body  

Shampoo

SOL1

Shimmering

Spray

C6

Keratin 

Conditioning 

Cream

L2

Keratin Protect  

Shampoo

L1

Keratin Restore 

Mask

L3

Energy

Serum

B4

Shampoo

V1

Mask

V3

Emulsion

V4

Aerolifter

V5

Infusion

V+

Conditioner

S2

Shampoo

S1

Mask

S3

Infusion

S+

Conditioner

R2

Shampoo

R1

Mask

R3

Emulsion

R4

Infusion

R+

Perfect Hair

R5

Perfect Ends

R6

Sun Oil

SOL4

Helio Spray

SOL6

Conditioner

C2

Shampoo

C1

Mask

C3

Infusion  

C+

Conditioner

H2

Shampoo

H1

Mask

H3

Emulsion

H4

Infusion

H+

Shampoo

B1

Mask

B3

Lotion

B5

Shampoo

P1

Mask

P3

Shampeeling

P4

Lotion

P5
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FIBRA FORMADERMA

Produkter designet 
for å gi en sunn hodebunn

Dyp beskyttelse av hårfibrene Delikat beskyttelse for
alle hårteksturer

EXTRA

Hero produkter
med høy ytelse

B 

BALANCE
Sensitiv hodebunn

P 

PURIFY
Flass kontroll

R

REPAIR
Skadet hår

L

LUXEOIL
Keratin beskyttelse

SOL

SOLAR
Sol og vann  
beskyttelse

H

HYDRATE
Naturlig til tørt hår

V

VOLUMIZE
Fint hår

S

SMOOTHEN
Krøllete og  

uregjerlig hår

C

COLOR SAVE
Farget hår

X

EXTRA
Eksklusive salongprodukter  

med høy ytelse

PermLock Emulsion X4 P 

ColorLock Emulsion X4C

Liquid Hair X4 L

Bi-Phase

Conditioner

C5B

Fluid C5F

Instant Energy

CC61

Keratin Boost 

Essence L5K

Cream Elixir L5C 

Emulsion L4E 

Reconstructive

Elixir L4



B1 B3 B4 B5

Dette gjør at hodebunnen kan beskytte seg 
mot irritasjon. De betennelsesdempende og 
fuktighetsgivende virkestoffene er spesielt 
effektive på overhuden.

ALLE SYSTEM PROFESSIONAL BALANCE-PRODUKTER 

  Har milde formulaer
  Bidrar til å opprettholde hudens beskyttende syrekappe (den hydrolipide hinnen) 
  Er uten fargestoffer
  Er utviklet i samarbeid med dermatologer 
 Er testet for hudtoleranse og effekt på sensitiv hud. Shampoen er

  pH-nøytral for huden

RESULTATET 

Sunn og motstandsdyktig hodebunn.

D L- PA NTH E N O L

FUKTIGHET TIL  

OVERHUDEN

B E TA I N

ANTI- 

INFLAMMATORISK 

EFFEKT

H V ITP I LBA R K- E K S TR A K T

HODEBUNNS BEROLIGENDE 

OG LINDRENDE

DERMACALM COMPLE X

BA L A N CE

Utviklet for å pleie  
og lindre hodebunnen.

DERMA –  BAL ANCE

System Professional Balance-sortimentet 
med eksklusivt Dermacalm Complex beroliger 

hodebunnen og hjelper den med å bygge 
opp sin egen beskyttende barriere. 



MÅLGRUPPE
For kunder med sensitiv hodebunn som behøver daglig skånsom rengjøring.

PRODUKT
Skånsom hodebunnspleie med hudvennlig pH. Med beroligende ingredienser  
som tilfører fuktighet til hår og hodebunn uten å tørke ut ytterligere.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk shampoo i fuktig hår. Bruk Relax Shampoo Massage,  
og skyll grundig.

MÅLGRUPPE
For kunder med svært sensitiv, tørr eller irritert hodebunn som ønsker en 
intensiv og langvarig behandling.

PRODUKT
En intensiv, ukentlig behandling som gjenfukter hodebunnen i dybden og lindrer 
ubehag med et beroligende Dermacalm Complex. Styrker hudens beskyttende 
barriere samtidig som pleiende, aktive ingredienser gjør håret mykt.

BRUK
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med 
pensel direkte i hodebunnen. Masser skånsomt med en av System Professionals 
massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden.  
Hvis den brukes sammen med infusions, skal den blandes godt og påføres i 
håret. Emulger, og skyll grundig.

B A L A N C E S H A M P O O
SKÅNSOM PLEIE TIL HODEBUNNEN

B A L A N C E M A S K
INTENSIV PLEIE TIL HODEBUNNEN

MÅLGRUPPE 
For kunder med sensitiv, tørr eller irritert hodebunn, rødhet eller en følelse av stram hud.

PRODUKT
Konsentrerte Dermacalm Complex styrker hudens fuktighetsbarriere og tilfører fuktighet til tørr hodebunn. 
Gjenoppretter balansen i hudens hydrolipidprofil, slik at den sensitive hodebunnen tåler mer.  
Parfymefri formula.

BRUK
Brukes etter hver hårvask. Påføres direkte i hodebunnen i håndkletørt eller tørt hår. Masseres inn skånsomt, 
og skal ikke skylles ut. Kan brukes mellom hårvask for å dempe irritasjon, gjerne før leggetid. På grunn av en 
konsentrert formula er det viktig å bruke små mengder i fint hår for å hindre at håret tynges ned.

EKSPERTTIPS
Fungerer som en skånsom barriere som beskytter hodebunnen under fargebehandlinger og gjør den mindre 
sensitiv. Unngå hårvask før fargingen. Påføres seksjon for seksjon, og masseres skånsomt inn slik at den 
fordeles. Tørk håret med hårføner siden det må være helt tørt før fargen påføres.

B A L A N C E LOT I O N
UMIDDELBAR FUKTIGHET TIL HODEBUNNEN

B1 B3 B5



P1 P3 P4 P5

MÅLGRUPPE
For kunder som opplever tynnende hår eller hårtap.

PRODUKT
Klinisk testet og patentert formula som styrker og forankrer 

håret og gjør fint hår sterkere når den brukes 3 ganger per uke. 
Serumets spesielle Energizing Complex med koffein, biotin, 
laurinsyre og vitaminer øker tilførselen av næringsstoffer til 

håret og gjør fint hår sterkere. Med EnergyCode™ Complex 
for mottakelig hår og en hodebunn som er full av energi.

BRUK
Vask håret med shampoo. Påfør 2–3 pipetter, seksjon for 
seksjon, direkte i hodebunnen og masser direkte med 
tommelen inn i hår og hodebunn. Når alt er jevnt fordelt, 
styrker du hodebunnen med Energy Massage. Dette øker 
blodsirkulasjonen og aktiverer ingrediensene slik at de  
trenger dypere inn. Skal ikke skylles ut.
Rutine for hjemmebruk:
Brukes 3 ganger per uke, eller daglig ved akutt tynnende hår.
For optimalt resultat brukes Balance Shampoo for å  
forberede hodebunnen.

B A L A N C E E N E R GY S E R U M
STYRKER ØYEBLIKKELIG HÅR OG 

HÅRRØTTER

B4

DERMA –  PURIF Y

P U R I F Y

Utviklet for å  
rengjøre i dybden  
og redusere flass.



System Professional Purify-sortimentet 
bekjemper flass på en langsiktig og 
effektiv måte. Ved hjelp av et bredt, 

aktivt spekter kan den bekjempe alle kjente 
årsaker til flass mer effektivt enn individuelt 
aktive anti-flassmidler.

ALLE SYSTEM PROFESSIONALS PURIFY-PRODUKTER 

  Har svært milde og pH-nøytrale formulaer 
  Er utviklet i samarbeid med dermatologer 
 Er testet og bekreftet hudvennlig

S I N K PY R IT I O N H A S S E LN Ø T TE K S TR A K T A LL A NTO I N

LANGSIKTIG REGULERING 

AV FLASS

DEMPER BETENNELSER  

OG STRAM HUD

MOTVIRKER IRRITASJON 

OG BEROLIGER  

HODEBUNNEN

RESULTATET

Sunn hodebunn med pålitelig flasskontroll.

*Complex f inne s i  a l l e  p roduk te r unntat t  Pur i f y Lot ion

DERMAPURE COMPLE X*



MÅLGRUPPE
For kunder med normalt til kraftig flassdannelse og tendens til fet hodebunn.

PRODUKT
Shampoen fjerner skånsomt og effektivt flass ved regelmessig bruk. Det svært 
effektive Dermapure Complex fjerner mikroorganismen som forårsaker flass. 
Den skånsomme formulaen rengjør hodebunnen og fjerner effektivt overflødig 
talg, noe som er utgangspunktet for et sunt hodebunnsmiljø.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk med shampo i fuktig hår. Bruk Relax Shampoo Massage,  
og skyll grundig.

MÅLGRUPPE
For hodebunn med mye flass og et hår som behøver mye pleie.  

PRODUKT
En intensiv ukentlig behandling som effektivt bekjemper flass ved hjelp av 
Dermapure Complex. Hårkuren inneholder aktive hårpleiende ingredienser 
som gjør håret herlig mykt. For best mulig resultat brukes den sammen med 
Purifying Shampoo for å skape en produktkombinasjon som ved regelmessig 
bruk bekjemper flass på lang sikt.
Med EnergyCode™ Complex for mottakelig hår og en hodebunn som er 
full av energi.

BRUK
Etter vask med en System Professional Shampoo påføres 25 g hårkur med 
pensel direkte i hodebunnen. Masser skånsomt med en av System Professionals 
massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden. Hvis 
den brukes med infusions, blandes delene og påføres i hodebunn og hår.
Emulger, og skyll grundig.

P U R I F Y S H A M P O O
FJERNER OG BESKYTTER MOT FLASS

P U R I F Y M A S K
INTENSIV FLASSBESKYTTELSE

MÅLGRUPPE 
For hodebunn med intens og motstandsdyktig flass som er vanskelig å fjerne.

PRODUKT
Høyeffektiv leave-in-behandling som bekjemper flassdannelse i opptil 24 
timer. Leave-in-formulaen gjør at komplekset får virke optimalt og lindre 
hodebunnen, samt redusere forekomsten av mikroorganismen Malassezia 
Globosa. Bruk den sammen med Purify Shampoo for best mulig resultat. 

AKTIVE INGREDIENSER
1. Hinokitiol er en naturlig, aktiv antimikrobiell substans fra japansk sedertre 
som reduserer forekomsten av mikroorganismer i hodebunnen.
2. Octopirox er en av våre utprøvde ingredienser som effektivt motvirker flass.

BRUK
Brukes etter hver hårvask. Påføres direkte i hodebunnen i håndkletørt eller tørt 
hår i 5 seksjoner fra front til nakke. Hele hodebunnen må dekkes. Masseres inn 
skånsomt, og skal ikke skylles ut.

P U R I F Y LOT I O N
24-TIMERS FLASSBESKYTTELSE

MÅLGRUPPE 
For kunder med mye og vedvarende flass som er vanskelig å fjerne, og for 
personer med svært fet og irritert hodebunn.

PRODUKT
Formulaen med Dermapure Complex bekjemper flass på lang sikt og forvandler 
hodebunnsmiljøet, slik at du kan garantere varig beskyttelse mot flass ved 
regelmessig bruk. 

BRUK
En behandlingssyklus med Shampeeling gjennomføres som følger: Bruk den i 
stedet for sjampo 3 ganger i uken i totalt 4 uker. Etter dette fortsetter du med 
Purify Shampoo.

BRUK I SALONG
Fukt håret, og påfør produktet direkte i tverrseksjoner med munnstykket 
vendt ned mot hodebunnen. Masser med en av System Professionals 
massasjeteknikker. La virke i 2 minutter, emulger og skyll grundig.

P U R I F Y S H A M P E E L I N G
INTENSIV FLASSFJERNER

P1 P3 P5P4



Fibrochrome Complex bevarer syn l ig 
g løden i  fa rget hår med over legen 
besk y t te lse av det y tre sk je l laget . 

Komplekset e r  sammensat t  av f i re 
hø yef fek t ive ingredienser som besk y t ter 
fa rgen og kerat inet i  håret :

Q UATE R N I U M &  B IVO K S

EFFEKTIV BARRIERE  

MOT FARGETAP

U V- F I LTE R

FARGE BESKYTTELSE  

MOT UV STRÅLER

O LIV E N B L A D - E K S TR A K T

BESKYTTELSE MOT FRIE 

RADIKALER OG BLEKING 

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

KERATINBESKYTTELSE 

VED KOBBER-REDUKSJON

RE SULTATET

Mer langvar ige og g lans fu l le  
fa rgeresu l tater  og over legen hårs truk tur. 

FIBR ACHROME COMPLE X

CO LO R SAV E

Utviklet for langsiktig 
reparasjon og økt glans 
i fargebehandlet hår.

C1 C2 C3 C+ C5F C5B C6

FIBR A -  COLOR SAVE



RESULTATET
Fargebevarende rengjøring.

MÅLGRUPPE
Til farget hår.

PRODUKT
Shampoo som forlenger den strålende fargen, i tillegg til at den beskytter hårets 
keratinstruktur ved å redusere frie radikaler som finnes i kranvann. Forebygger at 
fargen blekner eller falmer og bevarer fargeresultatet lenger.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk med shampoo i fuktig hår. Bruk Shampoo Relax Massage, og  
skyll grundig.

RESULTATET
Ekstra fargebeskyttelse. 

MÅLGRUPPE
For alle typer System Mask eller Emulsion Mask som krever ytterligere 
fargebeskyttelse. 

PRODUKT
Modulær, fargebeskyttende shot som kan tilføres System Professional Mask eller 
kombineres med Emulsion for økt fargeglød og glans. Fibrachrome Complex 
forhindrer aktivt at fargen falmer eller endres og tap av fargefriskhet.

BRUK
A) Blandet med hårkur: 1 infusion + 25 g hårkur. Blandes med penselen og påføres i 
håret ved å bruke System Professionals påføringsteknikk.
B) Lagvis med emulsion: Påføres med munnstykket på hårlengder og -spisser, men 
unngå hodebunnen. Fordel og gre gjennom. Påfør deretter valgt emulsion. Masseres 
inn, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa intensiverer den pleiende effekten. 
Emulger, og skyll grundig. Avslutt som vanlig.
I fint hår brukes kun 1/2 infusion.

RESULTATET
Håret blir glattere og enklere å gre og fargen beskyttes.

MÅLGRUPPE
For kunder som ønsker en daglig behandling som gir glatt hår og 
fargebeskyttelse. Passer for alle typer hårfarge.

PRODUKT
Daily Express Cream jevner ut og pleier hårfibrene. Fibrachrome Complex gir 
aktiv beskyttelse av glansfulle hårfarger. Daglig bruk forebygger bleking og 
falming av fargen og bevarer en frisk hårfarge.

BRUK
Etter å ha vasket håret med en passende System Professional-shampoo påføres 
1–2 pumpetrykk med balsam i håndkletørt hår. Gre gjennom og la virke i 30 
sekunder. Emulger, og skyll grundig. Påfør det valgte finish-produktet, og style 
som vanlig. 

RESULTATET
Mer langvarig fargeresultat, glatt og føyelig hår.

MÅLGRUPPE
For kunder med farget hår og behov for ekstra pleie. Velegnet til alle hårfarger, 
stripet og bleket hår. Hårkuren passer perfekt som ukentlig intensiv behandling  
for kunder som tar seg tid til å pleie hårfargen.

PRODUKT
Hårkuren gir intensiv næring til farget hår og beskytter hårfibrene fra ytterligere 
skade. Det aktive komplekset reduserer falming av fargen og sørger for en hårfarge 
som bevarer glansen over lang tid. Med EnergyCode™ Complex for mottakelig hår og 
en hodebunn som er full av energi.

BRUK I SALONG
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med pensel 
direkte i håret, men unngå hodebunnen. Masser skånsomt med en av System 
Professionals massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden. Hvis den 
brukes med infusions, blandes delene og påføres i håret. Masser inn, og skyll grundig.

CO LO R SAV E S H A M P O O
BESKYTTER FARGEGLØDEN

CO LO R SAV E CO N D IT I O N E R
BALSAM SOM BESKYTTER FARGEGLØDEN

C1 C2 C+C3

CO LO R SAV E I N F U S I O N
SHOT MOT FARGEFALMING

CO LO R SAV E M A S K
INTENSIV FARGEBESKYTTELSE



RESULTATET
Fargen beskyttes og håret blir umiddelbart enkelt å gre.

MÅLGRUPPE
For farget hår. Perfekt å bruke sammen med Color Lock Treatment.

PRODUKT
Den lette 2-fase leave in-sprayen med Fibrachrome Complex beskytter aktivt alle 
typer farget hår. Den melkefargede fasen er beriket med fargepleiende ingredienser 
som hjelper til å forebygge falming og tap av fargeglans. Den klare fasen beskytter 
proteinet i håret ved å hjelpe til å kapsle inn frie radikaler. Den omslutter håret, gjør 
det lettere å gre og er en ideell finish for alle typer behandling av farget hår.

BRUK
Ristes godt for å blande to-fase-formulaen.
Etter shampo eller behandling sprayes jevnt 6–8 pumpetrykk i håndkletørt hår.  
Ikke skyll ut, men gre og style som vanlig med stylingprodukter.

RESULTATET
Mer glans og mykere hår. 

MÅLGRUPPE
Til farget hår. 

PRODUKT
Det avsluttende COLOR CARE FLUID beskytter fargen og gir vakker glans og 
strålende farge. Den kremete formulaen smelter mykt inn i håret slik at det 
blir lettere å gre gjennom og håret føles herlig mykt. Det svært avanserte 
Fibrachrome Complex forbedrer aktivt glansen og holdbarheten i fargen.

BRUK
Påfør 3–6 pumpetrykk i håndkletørt hår. Gre gjennom, ikke skyll ut, og tørk 
håret etterpå som du pleier. Brukes som et siste steg etter hver Color  
Lock Treatment.

COLOR SAVE B I -PHASE CONDITIONER
KER ATIN- OG FARGEBESK Y T TEL SE

COLOR SAVE FLUID
FORSTERKER FARGEGLØDEN

RESULTATET
Umiddelbar glans og en polert finish.

MÅLGRUPPE
Til farget eller naturlig hår. Kundens hår mangler glans og er uregjerlig.

PRODUKT
Glansspray uten aerosoler og med dempende effekt på brusete hår. Uregjerlig 
hår temmes og kontrolleres uten å bli klebrig. Glimmerpartiklene optimaliserer 
lysrefleksjonen i håroverflaten og forsterker alle hårfarger med maksimal glans.

BRUK
Ristes godt. Spray en liten mengde i tørt hår fra 10–15 cm avstand.

COLOR SAVE SHIMMERING SPR AY
STR ÅLENDE REFLEKSJON

C5B C5F C6



R E PAI R

Utviklet for å gjenopp-
bygge skadede og  
skjøre hårfibre.

R1 R2 R3 R4 R5 R6R+

FIBR A –  REPAIR

Fibrabuild Complex gjør håret mer 
motstandsdyktig og enklere å gre.

Det reparerer, tilfører næring og gir håret 

umiddelbar og langvarig beskyttelse.
Fibrabuild består av aktive substansmolekyler 
som jobber selektivt og effektivt i håret:

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

GJENOPPBYGGER 

DEN INDRE 

HÅRSTRUKTUREN

A M I N O T S P 

GIR NÆRING OG  

BESKYTTELSE

O P TI M A LI S E R TE Q UATE R N I U M -
FO R B I N D E L S E R

FYLLER UT SKADEDE 

OMRÅDER OG GIR EN 

JEVNERE OVERFLATE

RESULTATET

Mykt, spenstig hår som er mer  
føyelig og mottakelig. Håret 
får bevegelse og glans.

FIBR ABUILD COMPLE X



RESULTATET
Håret får næring og er enklere å gre rett etter hårvask.

MÅLGRUPPE
For kunder med svært skadet, sprøtt og sensitivt hår. Passer for daglig rengjøring 
av bleket og kjemisk behandlet hår.

PRODUKT
Repair Shampoo bidrar med ideell pleie til sensitivt og skadet hår. Den rengjør 
skånsomt samtidig som den tar hensyn til det skjøre og skadede håret og skaper en 
glatt overflate. Dette gjør at håret blir enklere å gre uten å skade fibrene. Ideelt som 
utgangspunkt for enhver System-behandling.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk med shampo i fuktig hår. Bruk Shampoo Relax Massage, og 
skyll grundig. 

RESULTATET
Håret blir enklere å gre og føles glatt. 

MÅLGRUPPE
For skadet, svekket og sprøtt hår som er vanskelig å gre når det er vått. For 
kunder som ønsker rask og effektiv pleie.

PRODUKT
En næringsrik, pleiende kur som effektivt hjelper til å reparere håret i løpet av 
bare 30 sekunder. Styrker håret og gjør det mykt.

BRUK I SALONG
Etter å ha vasket håret med en passende System Professional Shampoo påføres 
1–2 pumpetrykk med balsam i håndkletørt hår. Gre gjennom, og la virke i 30 
sekunder. Emulger, og skyll grundig. Påfør det valgte finish-produktet, og style 
som vanlig.

R E PA I R  S H A M P O O
STYRKENDE RENGJØRING

R E PA I R  CO N D IT I O N E R
30-SEKUNDERS REPARERENDE BALSAM

R1 R2

RESULTATET
Tilfører næring i dybden og gjør håret enklere å gre. 

MÅLGRUPPE
Salongbehandling for skadet og svekket hår. 

PRODUKT
Tilfører næring i dybden og beskytter med en ekstra pleiende profil. 
Høyabsorberende mousse med aminosyrer og hydrolisert keratin som gjenoppbygger 
håret og reparerer skader på skjellaget og beskytter mot varme. En lett formula som 
også passer for finere hårstrukturer og gjør håret lettere å gre, noe som forebygger 
ytterligere skader.

BRUK
Vask håret med shampoo. Rist flasken godt, hold dispenseren med åpningen ned 
og påfør i 5 seksjoner direkte i håndkletørt hår. Masseres inn i håret til alt er helt 
absorbert. La virke i 5–10 minutter. Emulger, og skyll grundig. Effekten kan forsterkes 
med Climazon eller HairSpa. Når du blander med infusions:
1. Påfør infusion i håret, og gre gjennom.
2. Påfør emulsion som vanlig. Fortsett som vanlig.
Denne emulsionen kan ikke brukes sammen med Color Save Infusion C+.

R E PA I R  E M U L S I O N
HØY ABSORBERENDE STYRKENDE SKUM

RESULTATET
Gjør håret glatt og lett å gre. Synlig sunnere hår. 

MÅLGRUPPE 
For kunder med svært skadet, sprø og sensitiv medium til grov hårstruktur.
Passer for bleket og kjemisk behandlet hår. Hårkuren er den ideelle 
intensivbehandlingen for kunder som bruker tid på å ta vare på håret.

PRODUKT
Hårkuren gir intensiv næring til skadet hår og beskytter hårfibrene. Det aktive 
komplekset reduserer skader og styrker og reparerer håret i dybden etter bare én 
påføring. I tillegg gjør det skadet hår glatt og lettere å gre, og forebygger dermed 
ytterligere mekanisk skade.

BRUK
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med pensel 
direkte i håret, men unngå hodebunnen. Masser skånsomt med en av System 
Professionals massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden. Ved bruk 
med Infusion skal den blandes godt og fordeles i håret. Emulger, og skyll grundig.

R E PA I R  M A S K
DYPTVIRKENDE MASKE 

R4R3



RESULTATET
Gjenoppbygger håret og gjør det motstandsdyktig.

MÅLGRUPPE
For alle System Professional Mask- eller Emulsion-behandlinger som trenger 
ytterligere reparerende egenskaper for skadet hår.

PRODUKT
Den modulære skadereparerende boosteren kan kombineres med enhver hårkur eller 
emulsion. Den forvandler behandlingen og sørger for ytterligere gjenoppbygging, 
styrke og motstandskraft for å motvirke skadede hårstrå.

BRUK
A) Blandet med hårkur: 1 infusion + 25 g hårkur. Blandes med børsten, og påføres i 
håret ved å bruke System Professionals påføringsteknikk.
B) Lagvis med emulsion: Påføres med spissen av flasken på lengder og spisser, men 
unngå hodebunnen. Fordel og gre gjennom. Påfør deretter valgt emulsion. Masser 
inn, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa intensiverer den pleiende effekten. 
Masser inn, og skyll grundig. Avslutt som vanlig. I fint hår brukes kun 1/2 infusion.

RESULTATET
Stabilitet og styrke. 

MÅLGRUPPE
Til svekket hår. Kunden ønsker ikke mykt hår. 

PRODUKT
Håret er opptil 10 ganger mer sensitivt for skader når det er vått. Når det 
utsettes for varme eller stylingredskaper, behøver håret beskyttelse. System 
Professional Perfect Hair gir håret volum og forbedrer strukturen. Leave-in-
skummet styrker hårfibrene i dybden.
Hydrolysert keratin og aminosyrer trenger inn i de porøse delene av håret og 
gjenoppbygger det skadede området.
De beskyttende polymerene i Thermo-Resist-formulaen gjør håret mer 
motstandsdyktig mot varme og gjør det sterkt og spenstig.

BRUK 
Automatisk aktivisert skumdispenser. Ikke rist flasken. Ideell før føning. Påfør 
2–6 pumpetrykk med skum i håret, gre gjennom og føn håret. Skylles ikke ut.

R E PA I R  I N F U S I O N
MOT SKADER

R E PA I R  P E R F EC T H A I R
STYRKENDE SKUM SOM SKAPER STRUKTUR

RESULTATET 
Gir håret en myk og glatt følelse. Umiddelbar reparasjon av lengder og spisser. 
Krusdempende effekt.

MÅLGRUPPE
For skadet hår med splittede spisser, tørre lengder og uregjerlige hårstrå. Kunder som vil 
beskytte håret mot ytterligere skade kan påføre dette produktet i tillegg til  
utvalgt pleiesystem. 

PRODUKT
Den forseglende balsamen gir strålende glans og smidighet til sensitive områder i håret. 
Den gir aktiv beskyttelse mot varme og annen ytre påvirkning. Reparerer umiddelbart og  
gjør håret mykt.

BRUK
Fordel 1–3 pumpetrykk jevnt på lengder og spisser. Skylles ikke ut. Kan brukes daglig i  
fuktig eller tørt hår.

EKSPERTTIPS
Brukes som forsegling etter System-behandling, eller som en primer for et glatt føneresultat.

R E PA I R  P E R F EC T E N DS
FORSEGLER HÅRLENGDENE

R+ R6R5



LUXEO I L

Svært effektive  
oljeprodukter som  
nærer og styrker håret.

FIBR A –  LUXEOIL

L4L3 L5KL4EL2L1 L5C



K E R ATI N P R OT EC T S H A M P O O  
LU K S U R I Ø S  R E N G J Ø R I N G

K E R ATI N CO N D IT I O N I N G C R E A M  
M Y K N E R  O G  B E S K Y T T E R  K E R AT I N E T  M E D  U M I D D E L B A R  V I R K N I N G

K E R ATI N R E S TO R E M A S K  
G J E N O P P BYG G E R  H Å R E T

RESULTATET
Gir en luksuriøs følelse og gjør håret lettere å gre. 

MÅLGRUPPE
Nærende pleie for alle hårtyper.

PRODUKT
Utviklet for bruk sammen med LuxeOil Reconstructive Elixir. Tynger ikke ned håret. 
Gir en luksuriøs rengjøring som danner grunnlaget for alle System Professional-
behandlinger. Rengjør skånsomt, pleier håret og gjør det lettere å gre. Med 
EnergyCode™ Complex for et energifylt hår.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk med shampoo i fuktig hår.
Bruk Shampoo Relax Massage, og skyll grundig.

RESULTATET
Hår som føles mykt og glatt. 

MÅLGRUPPE
Alle hårtyper.

PRODUKT
Daglig mykgjørende pleie for alle hårtyper. Beskytter keratinet og hårfibrene mot 
slitasje ved styling. Kremen omslutter håret med en luksuriøs kombinasjon av argan-, 
jojoba- og mandelolje for umiddelbar styrkende virkning. Med EnergyCode™ Complex 
for et energifylt hår. 

BRUK
Etter å ha vasket håret med en passende System Professional-shampoo, påføres 1–2 
pumpetrykk med balsam i håndkletørt hår. Gre gjennom, og la virke i 30 sekunder. 
Emulger, og skyll grundig. Påfør det valgte forseglende produktet, og style som vanlig.

RESULTATET 
Forbedret hårstruktur som gjør håret mykt å ta på. 

MÅLGRUPPE
For alle hårtyper og hodebunner.

PRODUKT
Gjenoppbygger håret umiddelbart, forbedrer synlig hårets struktur og gjør det 
luksuriøst mykt å ta på. Den unike hårkuren kombinerer unik, transformativ behandling 
for håret med en nærende og gjenoppbyggende pleie for hodebunnen – forskjønnelse 
fra rot til spiss. Med EnergyCode™ Complex for et energifylt hår.

BRUK 
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med pensel direkte 
i hår og hodebunn. Masser skånsomt med en av System Professionals massasjeteknikker. 
La virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan intensivere den pleiende effekten og 
gjøre det ekstra behagelig for kunden. Masser inn, og skyll grundig.

EKSPERTTIPS 
For ekstra mykhet og gjenoppbygging av keratinet tilsettes LuxeOil Reconstructive  
Elixir i hårkuren. Kan blandes med en valgt infusion for ekstra pleie.

L1 L2 L3

LU X EO I L  E M U L S I O N  
H Ø YA B S O R B E R E N D E  G J E N O P P R E T T I N G  AV  K E R AT I N

RESULTATET
Langvarig smidighet med pleie som ikke virker tyngende. 

MÅLGRUPPE
Salongbehandling for alle hårtyper som trenger næring. 

PRODUKT
Nærer, beriker og gjenoppbygger håret. Den høyabsorberende moussen trenger inn 
i hårfibrene for dyptvirkende gjenoppbygging av keratinet. Den lette pleieprofilen 
tynger ikke ned håret, og sikrer langvarig smidighet.

BRUK
Vask håret med shampoo. Rist flasken godt, hold dispenseren med åpningen ned og 
påfør i 5 seksjoner direkte i håndkletørt hår. Masser inn i håret til alt er helt absorbert. 
La virke i 5–10 minutter. Emulger, og skyll grundig. Effekten kan forsterkes med 
Climazon eller HairSpa.

Når du blander med infusions: 
1 Påfør infusion i håret, og gre gjennom.
2 Påfør emulsionen. Masser håret som vanlig. Denne emulsionen kan ikke brukes 
sammen med Color Save Infusion C+.

L4E



C R E A M E L I X I R  
U M I D D E L B A R  G L AT T H E T

RESULTATET
Mykt hår uten floker. 

MÅLGRUPPE 
Alle hårtyper som trenger ekstra glatthet. Brukes sparsomt i fint hår.

PRODUKT
Gir håret en luksuriøs touch, og gjør det mye enklere å håndtere og forme. Gir en 
ikke-tyngende, dempende effekt på brusete hår og beskytter mot aldring . Argan-, 
jojoba og mandelolje tilfører næring og beriker håret. Med EnergyCode-lipider for  
et mer mottakelig hår fylt med energi.

BRUK
Brukes før føning. Påføres i håndkletørt hår, gres gjennom håret og kombineres med 
ønsket stylingprodukt. Om nødvendig kan Reconstructive Elixir tilsettes i tørt hår for 
å definere og øke glansen i håret. 

L5C

K E R ATI N B O OS T E S S E N C E
F O R B E D R E R  H Å R E T S  M OT S TA N D K R A F T  O G  S T Y R K E  M OT  S K A D E R

RESULTATET 
Forbedret motstandskraft og styrke.

MÅLGRUPPE
Alle hårtyper, inkludert svekket og skadet hår. 

PRODUKT
Denne luksuriøse, leave-in-keratinbehandlingen trenger inn i håret for å 
gjenoppbygge og stryke keratinet mot skader. Den unike formulaen med 
utvalgte aminosyrer styrker hårets struktur innenfra. Gjør umiddelbart 
svekket hår mer motstandsdyktig. Argan-, jojoba- og mandelolje tilfører 
næring og gjør håret lettere å gre. Med EnergyCode™ Complex for et 
energifylt hår.

BRUK
Spray 6–8 pumpetrykk i vått hår for å gjøre det enklere å gre.
Ideell som klippelotion for hår som trenger gjenoppbygging i dybden.  
Skal ikke skylles ut. Føn håret som vanlig.

L5K

G J E N O P P BYG G E N D E E L I K S I R   
S O M  B E S K Y T T E R  K E R AT I N E T  O G  G I R  N Æ R I N G

L4

RESULTATET 
Umiddelbart mykt hår med flott glans. 

MÅLGRUPPE 
For alle hårtyper. Passer også for fint hår.  

PRODUKT
Trekker seg inn i hårets struktur for å omforme 
håret innenfra og ut – med umiddelbare resultater. 
Hjelper til å beskytte keratinet for et umiddelbart 
lett, mykt og glansfullt hår. Denne eksepsjonelle 
oljen gir langvarig glatthet, gjør håret enklere å gre 
og beskytter keratinet mot mekanisk stress. Argan-, 
jojoba- og mandelolje nærer og beriker håret.

LUXEOIL  RECONSTRUC TIVE ELIXIR



SOL2SOL1 SOL4 SOL5 SOL6

Håret beskyttets med 
System Professional 
HelioGuard Complex som
omslutter håret og gir 
færre UV skader.
Fargeintensiteten 
bevares lenger.

U V- F I LTR E

BESKYTTELSE MOT  

UV STRÅLER

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

POSITIVT LADEDE 

POLYMERER GIR EN  

BESKYTTENDE BARRIERE 

TIL HÅRET

AVO K A D O O L J E

BESKYTTER MOT 

FUKTIGHETSTAP

HELIOGUARD COMPLE X

SO L A R

Utviklet for å beskytte 
håret mot skader ved 
soleksponering.

FIBR A –  SOL AR



HelioRestore Complex absorberes i 
håret og gjenoppbygger strukturen. 
Tilfører håret fuktighet.

ETTER SOLING 

Etter soling bør rester av solkrem, salt 
og klorvann fjernes fra håret og huden. 

Dette hjelper til å gjenoppbygge og 
bevare fuktighetsbalansen i håret. 

G LYS E RO L A M I N OS Y R E N H I S T I D I N

SUPPLERER NATURLIGE

KERATIN-

BYGGESTEINER

D L- PA NTH E N O L

FUKTIGHET TIL

HÅR OG HUD

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

POSITIVE LADEDE 

POLYMERER GIR EN 

BESKYTTENDE BARRIERE  

TIL HÅRET

HELIORE STORE COMPLE X

H A I R &  B O DY S H A M P O O
REHYDRERING OM SOMMEREN

H Y D R O - R E PA I R  CO N D IT I O N E R
SOMMERENS REDDENDE BALSAM

RESULTATET
En frisk og fuktgivende følelse i hår og hud. 

MÅLGRUPPE 
Kunder med en aktiv livsstil som oppholder seg mye utendørs og eksponeres for  
sol og vann. 

PRODUKT
Tilfører håret fuktighet på en skånsom måte, fjerner rester av solkrem, salt og klor i 
håret og på huden. Gjør håret lettere å gre, friskt, lett og glansfullt. Er like effektivt 
på huden og fjerner skånsomt vannfast solkrem. Forbereder huden for å oppta 
fuktighet. Kan brukes som daglig shampoo etter trening for både menn og kvinner. 
Med HelioRestore Complex.

BRUK
Påfør en passende mengde i vått hår og på kroppen. Masser opp skum, og  
skyll grundig.

RESULTATET
Silkeaktig følelse og naturlig glans. 

MÅLGRUPPE
Kunder som er mye eksponert for sol og salt- eller klorvann. Hår med floker og som 
preges av fuktighets- og lipidtap. Ideell til sommerbruk for kunder med lengre hår. 
Ideelt allsidig produkt etter sportsaktiviteter.

PRODUKT
Balsamen med HelioRestore Complex reparerer solskader og erstatter fuktighetstap 
i forbindelse med salt- og klorvann. Håret blir umiddelbart enklere å gre.

BRUK
Etter hårvask med Solar Hair & Body Shampoo påføres en rikelig mengde i 
håndkletørt hår. Gre gjennom, og la virke i 30 sekunder. Emulger, og skyll grundig. 
Påfør det valgte finish-produktet, og style som vanlig.

SOL1 SOL2

LANGVARIG

REGULERING AV

FUKTIGHETSBALANSEN



S E A L I N G C R E A M
NÆRENDE SOLBESKYTTELSE

S U N O I L
UV-BESKYTTELSE FOR KERATINET

RESULTATET
Gjør håret umiddelbart lettere å gre og demper krus. 

MÅLGRUPPE
For hår som eksponeres for sol og vann. Håret er vanskelig å gre og har normal til 
grov struktur. Håret blir lett krusete, og er dehydrert etter opphold i sol og salt- 
eller klorvann.

PRODUKT
Daglig beskyttelse som gir næring i dybden og beskytter mot UV-stråling og den 
skadelige effekten fra salt- og klorvann.

BRUK
Fordel en rikelig mengde i håret før og etter soling. Påføres regelmessig etter 
bading. Kan brukes som leave-in-stylingkrem for å dempe uregjerlig og krusete hår.

RESULTATET
Daglig behandling som gir mykt hår og motvirker uregjerlige hårstrå.

MÅLGRUPPE
For kunder som ønsker ekstra mykt hår og beskyttelse mot solen. Også for hår som er 
eksponert for sol, salt og klor.

PRODUKT
Gjør håret umiddelbart mykt under og etter soling. UV-filtrene, kombinert med en 
eksklusiv blanding av oljer, gir pleie i dybden og beskytter keratinet slik at håret holder 
seg glatt lenge.

INGREDIENSER
Arganolje er kjent for å ha nærende egenskaper. Kameliaolje kommer fra frøene på 
teplanten og har antioksiderende egenskaper. Olivenolje er blitt brukt i generasjoner 
for å beskytte mot soleksponering.

BRUK
Ved soling: Påfør 4–5 pumpetrykk av oljen i håret før og når du soler deg. Etter 
soling: Brukes i vått hår før føning for å beskytte og gjøre håret mykt. Påføres i tørt 
hår for å motvirke uregjerlig og krusete hår. Kombinert med balsam: Bland inntil 5 
pumpetrykk av oljen med solbalsam slik at håret føles enda mykere.

SOL4 SOL5

H E L I O -S P R AY
VANNFAST UV-BESKYTTELSE

SOL6

RESULTATET 
Solbeskyttelse.

MÅLGRUPPE
For alle hårtyper som eksponeres for sol og vann.

PRODUKT
Beskytter håret mot solskader. Vannfast spray som ikke virker fettete og som 
reduserer UV-strålenes effekt på håret. Forhindrer proteinskader, falmet farge  
og fuktighetstap.

BRUK
Ristes før bruk, og en rikelig mengde påføres i hodebunnen og håret før og når  
du soler deg. Skal ikke skylles ut.



R E S U LTAT E T 

Langvarig smidig og glatt hår. Hår som er fullt av 
energi med en balansert lipidprofil som gir økt 
beskyttelse mot ytre påvirkninger og uttørking.

System Professional Hydrate-serien med 
Formamoist Complex tilfører håret langvarig 
fuktighet og aktiv beskyttelse mot uttørking. 
Lett formula gjør det mulig å tilføre fuktighet 

også i fint hår uten å tynge det ned.

G LYS E RO L

REGULERER FUKTIGHETS-

BALANSEN

D L- PA NTH E N O L

TRENGER DYPT INN I HÅRET 

OG BESKYTTER MOT  

UTTØRKING

G LU KOS E O G FR U K TOS E

FUKTIGHETSBEVARING OG 

MYK FØLELSE I HÅRET

FORMAMOIST  COMPLE X

H Y D R ATE

Utviklet for dyptvirkende 
gjenoppretting av fuktig-
hetsbalansen i tørt hår.

H1 H2 H3 H4 H5H+

FORMA –  HYDR ATE



H Y D R AT E S H A M P O O
LETT FUKTIGHETSGIVENDE

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

H Y D R AT E E M U L S I O N
HØYABSORBERENDE OG FUKTIGHETSGIVENDE

H Y D R AT E M A S K
DYPTVIRKENDE FUKTIGHETSMASKE 

RESULTATET
Lett fuktighetsgivende. 

MÅLGRUPPE
For kunder med tørt eller naturlig hår som behøver fuktighet. Håret føles sunt eller 
tørt og kan være vanskelig å gre.

PRODUKT
Rengjør håret skånsomt, tilfører langsiktig fuktighet og gjør håret enkelt å gre.  
Tynger ikke ned håret takket være en lett formula.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk med shampoo i fuktig hår. Bruk Shampoo Relax Massage,  
og skyll grundig.

EKSPERTTIPS 
For mer skadet og tørt hår kombineres serien gjerne med Repair-sortimentet.

RESULTATET
Tilfører fuktighet på lang sikt og motvirker krusete hår.

MÅLGRUPPE
Salongbehandling for tørt, naturlig og langt hår som behøver ekstra fuktighet.

PRODUKT
Tilfører fuktighet og næring i dybden for tørt hår. Den høyabsorberende moussen 
trenger dypt ned og tilfører fuktighet til hårfibrene. Den lette pleieprofilen tynger 
ikke ned håret, og sikrer langvarig fuktighet. Motvirker at håret blir brusete og statisk.

BRUK
Vask håret med shampoo. Rist flasken godt, hold dispenseren med åpningen ned og 
påfør i 5 seksjoner direkte i håndkletørt hår. Masser inn i håret til alt er helt absorbert. 
La virke i 5–10 minutter. Emulger, og skyll grundig. Effekten kan forsterkes med 
Climazon eller HairSpa.
Når du blander med infusions: 
1. Påfør infusion i håret, og gre gjennom.
2. Påfør emulsion som vanlig. Fortsett som vanlig.

RESULTATET
Mykt og hår som er enkelt å gre. 

MÅLGRUPPE
Tilfører daglig fuktighet til naturlig eller tørt hår. Det ideelle produktet for hele 
familien. Passer også for menn som foretrekker en balsam som skal skylles ut. 
Perfekt for å gjøre langt hår enklere å gre.

PRODUKT
Den daglige balsam-kremen tilfører håret fuktighet og forebygger uttørking.  
En lett formula som passer alle hårtyper og som ikke tynger ned håret.

BRUK
Etter å ha vasket håret med en passende System Professional-shampoo, påføres 
1–2 pumpetrykk med balsam i håndkletørt hår. Gre gjennom, og la virke i 30 
sekunder. Emulger, og skyll grundig. Påfør det valgte finish-produktet, og style 
som vanlig.

EKSPERTTIPS
For svært tørt hår kombineres serien med Smoothen-sortimentet for  
ekstra mykt resultat.

RESULTATET
Mer langvarig smidighet og fuktighetsbalanse.

MÅLGRUPPE 
Tilfører tapt fuktighet til naturlig eller tørt hår. Ideell for hår som er vanskelig å gre. 

PRODUKT
Hårkuren med den mest aktive hydro-deposit i Hydrate-sortimentet tilfører hårfibrene 
fuktighet i dybden, noe som bidrar til langvarig smidighet og gjør håret enklere å gre.

BRUK
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med børste 
direkte i håret, men unngå hodebunnen. Masser skånsomt med en av System 
Professionals massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden. Hvis den 
brukes med infusions, blandes delene og påføres i håret. Masser inn, og skyll grundig.

H1 H2 H4H3



RESULTATET 
Ekstra langvarig fuktighet.

MÅLGRUPPE
For alle System-hårkurer eller emulsion-behandlinger med behov for ekstra fuktighet.

PRODUKT
Den modulære infusion kan kombineres med alle andre System Professional hårkurer 
eller emulsions for å øke tilførselen av fuktighet. 

BRUK
A) Blandet med hårkur: 1 infusion + 25 g hårkur. Bland med penselen, og påfør i håret 
ved å bruke System Professionals påføringsteknikk.
B) Kombinert med emulsion: Påfør med spissen på flasken på lengder og spisser, men 
unngå hodebunnen. Fordel og gre gjennom. Påfør emulsion etter ønske. Masseres inn, 
og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa forsterker pleieeffekten. Emulger, og 
skyll grundig. Avslutt som vanlig.
I fint hår brukes kun 1/2 infusion.

RESULTATET
Silkemyk følelse og hår som er enklere å gre.

MÅLGRUPPE
For naturlig og tørt hår.

PRODUKT
Den pleiende sprayen forsegler fuktigheten og kan brukes som en del av alle 
våre hårpleierutiner. Har umiddelbar effekt og gjør håret silkemykt og lett å gre 
uten å tynge det ned.

BRUK
Spray jevnt i håndkletørt hår som en leave-in-balsam eller som en finish for alle 
typer System-behandlinger. Skal ikke skylles ut. Style håret som vanlig.

EKSPERTTIPS
Den gjenfuktende sprayen er perfekt som klippelotion, den holder seksjonene 
oppdelt og fuktighetsnivået jevnt i løpet av klippingen.

H+ H5

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

H Y D R AT E Q U E N C H I N G M I S T
5-SEKUNDERS FUKTIGHETSFINISH



V1 V3 V+V4 V6V5

RESULTATET

Fint hår får mer fylde, er mer føyelig 
og stylingen varer lenger.

System Professional Volumize-sortimentet med 
Formastrength tilfører håret mer styrke, fylde 

og volum. Balansert pleie og en lett formula 
motvirker at produktet tynger ned håret.

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

LETT,

BESYTTENDE 

HINNE

STABILISERER  

KERATINET

FRA UTSIDEN

STYRKER OG 

STABILISERER KERATINET

FRA INNSIDEN

FORMASTRENGTH COMPLE X

S K A PE R VO LU M

Utviklet for å styrke  
og skape løft i fint hår.

F O R M A  –  VO L U M IZ E



RESULTATET
Rengjøring uten å tynge ned håret.

MÅLGRUPPE
For fint, tynt, svekket hår eller hår med liten diameter. Kunden ønsker mer fylde og 
en frisyre som holder lenger.

PRODUKT
Rengjør skånsomt og styrker håret fra første påføring.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk med shampoo.

RESULTATET
Mer volum og holdbarhet. 

MÅLGRUPPE
Til kunder med fint hår som vil ha intensiv og stabil hårpleie. 

PRODUKT 
Den intensive ukentlige behandlingen for volum og stabilitet forsterker hårstrukturen 
innenfra. Formulaen med unikt pleiende egenskaper styrker hårfibrene uten å tynge 
ned håret.

BRUK I SALONG
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med pensel 
direkte i håret, men unngå hodebunnen. Masser skånsomt med en av System 
Professionals massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden. Hvis den 
brukes med infusions blandes delene og påføres i håret. Masser inn, og skyll grundig.

EKSPERTTIPS 
Hårkuren er velegnet til litt skadet og kjemisk behandlet, fint hår.

VO LU M IZ E S H A M P O O
VOLUMGIVENDE STYRKE

VO LU M IZ E E M U L S I O N
ABSORBERES LETT OG SKAPER VOLUM

RESULTATET 
Pleie med volum og stabilitet. 

MÅLGRUPPE 
Salongbehandling for fint og ømtålig hår som mangler fylde. 

PRODUKT
Fyller ut hårstrukturen og skaper mer volum og motstandskraft. Høyabsorberende 
mousse med Formastrength Complex pleier håret og skaper langvarig stabilitet og 
volum. Den lette formulaen absorberes umiddelbart og trenger dypt inn i hårbarken 
for å tilføre substans og styrke.

BRUK
Vask håret med shampoo. Rist flasken godt, hold dispenseren med åpningen ned og 
påfør i 5 seksjoner direkte i håndkletørt hår. Masser inn i håret til alt er helt absorbert. 
La virke i 5–10 minutter. Emulger, og skyll grundig. Effekten kan forsterkes med 
Climazon eller HairSpa. Når du blander med infusions:
1. Påfør infusion i håret, og gre gjennom.
2. Påfør emulsjon som vanlig. Fortsett som vanlig.

VO LU M IZ E M A S K
FORSTERKER HÅRFIBRENE

RESULTATET 
Ekstra volum.

MÅLGRUPPE
For alle typer System-behandlinger med hårkur eller emulsion som behøver  
ekstra stabilitet. 

PRODUKT
Den modulære, volumgivende infusionen kan kombineres med valgfri System 
Professional hårkur eller emulsion for å skape mer styrke og volum.

BRUK
A) Blandet med hårkur: 1 infusion + 25 g hårkur. Blandes med penselen, og påføres i 
håret ved å bruke System Professionals påføringsteknikk.
B) Kombinert med emulsion: Påføres med spissen av flasken i lengder og spisser, men 
unngå hodebunnen. Fordel og gre gjennom. Påfør emulsion etter ønske. Masseres inn, 
og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa intensiverer den pleiende effekten. 
Emulger, og skyll grundig. Avslutt som vanlig.

VO LU M IZ E I N F U S I O N
STYRKENDE

V1 V3 V4 V+



RESULTATET 
Styrke og pleie som ikke tynger ned håret. 

PRODUKT
Pleiende mousse for daglig bruk. De aktive ingrediensene trenger dypt inn i håret og 
skaper stabilitet, fylde og langvarig volum. Den ultralette formulaen gjør det enklere 
å gre håret, gjør det sterkere og bidrar i stylingprosessen.

BRUK
Rist godt og hold flasken vertikalt når du fordeler moussen i hånden eller på børsten. 
Påfør en passende mengde mousse i håndkletørt hår, gre gjennom og style som 
vanlig. Brukes separat som en lett føningsmousse eller kombinert med Bodyfying 
Foam for å skape mer hold.

RESULTATET
Langvarig hold og volum. 

MÅLGRUPPE 
For fint til normalt hår. Kunder som ønsker mer volum og fylde når de  
styler håret.

PRODUKT
Den ekstra varmebeskyttelsen er viktig for fine hårtyper, og den alkoholfrie 
formulaen som ikke kleber, hindrer slitasje på håret i forbindelse med styling.

BRUK
Automatisk aktivisert skumdispenser. Ikke rist flasken. Ideell å påføre før føning. 
Påfør 2–4 pumpetrykk med skum med børste i håret. Gre gjennom, og føn. 
Skylles ikke ut.

VO LU M IZ E A E R O L I F T E R
LETT MOUSSE SOM SKAPER VOLUM

VO LU M IZ E B O D I F Y I N G FOA M
SKÅNSOM VOLUMBESKYTTELSE

V6V5



S3 S+ S6S2S1

AVO K A D O O L J E

GJØR HÅRET GLATT OG 

BESKYTTER MOT  

UTTØRKING

K A S H M E R E- E K S TR A K T M Y KG J Ø R E N D E P O LY M E R E R

GIR NÆRING SOM GJØR 

HÅRET SMIDIG

EN SMIDIG OG MYK 

FØLELSE

S M O OT H E N -S E R I E N
G I R  KO N T R O L L OV E R K R Ø L L E T E , 

U H Å N DT E R L I G ,  U R EG J E R L I G O G T Y K T H Å R

Smoothen-serien tilfører aktivt næring til 
håret, balanserer hydrolipidprofilen og 
beskytter håret mot ytterligere uttørking.

RESULTATET 

Velpleid hår med jevnere overflate som er enklere 
å håndtere og har en silkeaktig glans. Skaper 
mer definerte krøller, og slett hår får færre 
uregjerlige hårstrå og beholder fasongen.

FORMALISS  COMPLE X

G L AT TE R U T

Utviklet for å gjøre 
krøllete og uregjerlig hår 
mykere og enklere å gre.

FORMA –  SMOOTHEN



RESULTATET 
Umiddelbart mykt hår etter vask.

MÅLGRUPPE

For kunder med grovt hår som er vanskelig å style og føles tørt eller uregjerlig. 
Også for krøllete hår som behøver kontroll og elastisitet, og hår som lett blir 
brusete og reagerer på luftfuktighet.

PRODUKT

Skånsom og eksklusiv rengjøring som gir kontroll og glatt hår med en smidig 
følelse. Forvandler umiddelbart uregjerlig hår og gjør det mykt, føyelig og 
enkelt å gre.

BRUK

Påfør 1 pumpetrykk med shampoo i fuktig hår. Bruk Shampoo Relax Massage, og 
skyll grundig.

RESULTATET
Mindre brus og en følelse av glatt hår som er enkelt å gre.

MÅLGRUPPE
For kunder med vilt, grovt og uregjerlig hår som ønsker mindre brus. Ideell for 
krøllete hår som behøver kontroll og daglig hjelp for å bli enklere å gre.

PRODUKT
Balsam til daglig bruk som gjør håret enklere å gre og gir intensiv pleie og en 
fløyelsmyk følelse i håret. Glatter ut krusete hår og jevner ut hårstrukturen.

BRUK
Etter å ha vasket håret med en passende System Professional-shampoo, påføres 
1–2 pumpetrykk med balsam i håndkletørt hår. Gre gjennom, og la virke i 30 
sekunder. Emulger, og skyll grundig. Påfør det valgte finish-produktet, og style 
som vanlig.

S1

S M O OT H E N S H A M P O O
MYKER OPP HÅRSTRUKTUREN

S3

S M O OT H E N M A S K
LUKSURIØS MYKHET

RESULTATET
Motvirker brusete hår og kontrollerer hårstrukturen.

MÅLGRUPPE 
For kunder med viltert, grovt og uregjerlig hår som ønsker mindre brus. Ideell for 
krøllete hår som behøver kontroll og hår som er vanskelig å style.

PRODUKT
En eksklusiv ukentlig behandling med intensiv strukturkontroll som gjør håret mykt. 
Smoothen Mask motvirker uregjerlige hårstrå, demper brusete hår og beholder håret 
glatt lenger. Med EnergyCodeTM for responsivt hår som er fullt av energi.

BRUK 
Etter vask med en System Professional-shampoo påføres 25 g hårkur med pensel 
direkte i håret, men unngå hodebunnen. Masser skånsomt med en av System 
Professionals massasjeteknikker, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa kan 
intensivere den pleiende effekten og gjøre det ekstra behagelig for kunden. Hvis den 
brukes med infusions blandes delene og påføres i håret. Masser inn, og skyll grundig.

S2

S M O OT H E N CO N D IT I O N E R
DAGLIG PLEIE FOR Å GJØRE HÅRET ENKLERE Å GRE

RESULTATET
Glattere hår. 

MÅLGRUPPE 
Passer alle System-behandlinger med hårkur eller emulsion og gir ekstra hjelp til 
brusete, grovt, krøllete eller uregjerlig hår.

PRODUKT
Den modulære glatthets-boosteren kan kombineres med valgfri System Professional 
hårkur eller emulsion for å øke tilførselen av fuktighet. Langvarig effekt som tydelig 
reduserer brus og gjør håret glattere.

BRUK

A) Blandet med hårkur: 1 infusion + 25 g hårkur. Blandes med penselen, og påføres i 
håret ved å bruke System Professionals påføringsteknikk.
B) Kombinert med emulsion: Påføres med spissen av flasken på lengder og spisser, 
men unngå hodebunnen. Fordel og gre gjennom. Påfør emulsion etter ønske. Masseres 
inn, og la virke i 5 minutter. Climazon eller HairSpa intensiverer den pleiende effekten. 
Emulger, og skyll grundig. Avslutt som vanlig. I fint hår brukes kun 1/2 infusion.

S+

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



X5A CC61X4LX4CX4PX2EX1SX1D

RESULTATET
Definerte og spenstige krøller.

MÅLGRUPPE
For krøllete hår.

PRODUKT
Elasticizing Cream definerer krøller og skaper fantastisk spenst og energi. Den 
temmer og samler krøllene og motvirker dermed uregjerlige hårstrå og statisk 
effekt. Kremen kan brukes til å skape myke bølger som et utgangspunkt for 
stylingen. Forbedrer definisjonen av krøller i tørt hår.

BRUK
Fordel en liten mengde i håndkletørt hår, gre inn og form krøllene. Føn lett med 
en diffuser, og la håret tørke naturlig. Brukes i tørt hår for å definere krøller og 
skape struktur.

S6

SMOOTHEN CURL DEFINER
KREM SOM GIR SPENST

E X TR A

Utviklet for å gi strålende  
resultater med den mest  
avanserte teknologien fra  
System Professional.

E X TR A



S I LV E R S H A M P O O
KJØLIGE, BLONDE REFLEKSJONER

D E E P C L E A N S E R
INTENSIV FJERNING AV PRODUKTRESTER

RESULTATET 
Kaldere tone for blondt hår. 

MÅLGRUPPE
For blondt hår som enten er farget, naturlig eller bleket. Kunder som ikke 
ønsker varme i den blonde fargen eller gulskjær i grått hår. For kunder  
med striper.

PRODUKT
Motvirker gulskjær i grått hår ved regelmessig bruk. De blå pigmentene 
i produktet nøytraliserer gule/oransje pigmenter i håret og skaper en 
jevn og kjølig tone. Regelmessig bruk intensiverer effekten. Et avansert 
behandlingssystem gjør håret mykt og lettere å gre.

BRUK
Fordeles jevnt i fuktig hår ved hjelp av Shampoo Relax Massage. Bruk 
hansker for å unngå flekker på hendene. La virke i 2 minutter for å intensivere 
effekten. Skyll grundig. Regelmessig bruk intensiverer effekten. Når ønsket 
fargeeffekt oppnås, brukes den vekselvis med en annen passende System 
Professional-shampoo for å unngå overpigmentering.

MÅLGRUPPE
For alle hårtyper. For stresset hår som er fullt av produkter og produktrester. Brukes 
før salongpleie, farging eller permanentbehanding.

PRODUKT
Den optimale forberedelsen for alle typer salongbehandling som krever grundig 
rengjøring og fjerning av produktrester. Skånsom mot hodebunnen og hårstrukturen.

BRUK
Påfør 1 pumpetrykk av Deep Cleanser, og fordel jevnt i fuktig hår. Vask håret 
skånsomt før alle typer av pleie, farging og permanentbehandling. Gjenta om 
nødvendig. Skyll ut, og påfør behandlingen.

X2E

E L A S T I C  FO R C E
SERUM FOR GLANS OG MOTTAKELIG HÅR

RESULTATET 
Gir umiddelbart glatt og silkemyk håroverflate samtidig 
som det forbedrer styrken og motstandskraften i håret.

MÅLGRUPPE
For alle hårtyper, særlig de som ønsker en silkemyk 

følelse med naturlig bevegelse og spenst.

PRODUKT
En unik finish-behandling som umiddelbart 

forbedrer elastisiteten slik at håret får mer spenst 
og blir lettere å forme når du føner. Ultralett og 
hurtigvirkende sprayformula med ingredienser 

som trenger dyp inn i håret uten virketid.

INGREDIENSER
En avansert blanding av panthenol og eksklusive, 

pleiende ingredienser som gir håret en myk følelse.

BRUK
Vask håret med shampoo, og behandle med balsam, 
emulsion eller hårkur. Tørk håret med håndkle, og 
spray direkte, seksjon for seksjon fra rot til spiss. Gre 
gjennom, og skyll i 15 sekunder. Produktet behøver 
ingen virketid. Style som vanlig.

EKSPERTTIPS
Kan brukes etter behandling med System Professional 
Emulsions for optimal energi i håret.

X1SX1D



MÅLGRUPPE 
Til bruk etter hver permanentbehandling 

eller utglattende behandling.

PRODUKT
Stabiliserer alle typer permanentbehandling av 

hårstrukturen og nøytraliserer alle produktrester, både 
alkaliske og peroksider. Den pleiende hinnen beskytter  

håret og skaper ekstra elastisitet og føyelighet 
direkte etter permanentbehanding eller utglatting. 

BRUK
Skyll ut nøytraliseringsvæsken. Rist flasken godt,  
hold dispenseren med åpningen ned og påfør i 5 
seksjoner direkte i håndkletørt hår. Masser inn i håret 
til alt er helt absorbert. La virke i 5–10 minutter. 
Emulger, og skyll grundig. Effekten kan forsterkes 
med Climazon eller HairSpa.

Når du blander med infusions:
1. Påfør infusion i håret, og gre gjennom.
2. Påfør emulsionen. Fortsett som vanlig.

RESULTATET
Mer langvarig farge.

MÅLGRUPPE 
Etter permanent farging eller toning og bleking. 

PRODUKT
Etterbehandling etter farging for å nøytralisere 

produktrester, både alkaliske og peroksider. Emulsionen 
stabiliserer fargemolekylene og forsegler dem i 

hårstrukturen når de er på sitt mest strålende.
De pleiende ingrediensene forsegler det ytre skjellaget, og 

Fibrachrome Complex beskytter aktivt mot bleking og falming 
av fargen. Vitenskapelig beviste resultater viser en betydelig 

forbedring av fargens levetid ved bruk av Color Lock Emulsion.

INGREDIENSER 
En kombinasjon av urteekstrakter som hjelper 
til med å nøytralisere håret, og aloe vera som 
tilfører fuktighet for best mulig pleieresultat.

BRUK
Skyll ut fargen, og vask håret med shampoo. Rist flasken 
godt, hold dispenseren med åpningen ned og påfør i 5 
seksjoner direkte i håndkletørt hår. Masser inn i håret til 
alt er helt absorbert. La virke i 5–10 minutter. Emulger, og 
skyll grundig. Effekten kan forsterkes med Climazon eller 
HairSpa.
Når du kombinerer med infusions:
1. Påfør infusion i håret, og gre gjennom.
2. Påfør emulsionen. Fortsett som vanlig.

EKSPERTTIPS
Bruk Color Lock Emulsion etter bleking og før toner for et 
jevnt resultat.

X4P X4C

P E R M LO C K E M U L S I O N
STABILISERER ETTER PERMANENT

CO LO R LO C K E M U L S I O N
STABILISERING ETTER FARGING



BRUK
Vask håret med en egnet System Professional-shampoo. 
Vask ved hjelp av Shampoo Relax Massage. Tørk håret 
med håndkle. Del håret i 4–5 seksjoner, påfør 1 pipette 
med Liquid Hair i hver seksjon og fordel jevnt fra rot 
til spiss. Gre gjennom, og føn håret i 5 minutter slik at 
ingrediensene fester seg til håret.  
Alternativt kan du bruke en tørkehette eller Climazon med 
tørr innstilling. Dette tar omtrent 10–15 minutter. Skyll i 
20 sekunder for å fjerne overflødige produktrester. Style 
som vanlig.

EKSPERTTIPS
Hvis håret behøver pleie for å bli enklere å 
gre, kan du bruke en av System Professional 
balsamer før du påfører Liquid Hair.

RESULTATET
Langvarig vitalitet og reparasjon av skader.  

Håret føles fyldig og sterkt.

MÅLGRUPPE 
Liquid Hair er spesielt utviklet for sensitivt og skjørt hår på grunn 

av evnen til å gjenoppbygge hårfibrene og gi nytt liv til håret. 
Inneholder utvalgte aminosyrer som er byggesteinene i keratinet i 

håret. Gir håret mer motstandskraft og vitalitet. Har en lett formula 
som gjør at den også passer for kunder med fint eller skadet hår.

PRODUKT
Dypt pleiende effekt med essensielle aminosyrer. Liquid Hair er en molekylær 
behandling som gjør håret mer fyldig og gjenoppbygger hårfibrene. Effekten 

varer i opptil 5 vask. Den varmeaktiverte formulaen gir håret fylde fra innsiden 
og ut, og gir god effekt på grunn av den profesjonelle påføringen.

INGREDIENSER
Liquid Hair inneholder Molecular Hair Refilling-teknologi basert på 

de essensielle aminosyrene alanin og histidin som strategisk trenger 
inn i håret for å gjenoppbygge skadede fibre. Inne i håret fyller 
formulaen ut hulrommene i hårfibrene der skaden har oppstått.

MÅLGRUPPE 
For alle hårtyper. Velegnet til fint og svekket hår.

PRODUKT
Etter 5 års forskning er System Professional stolt av å kunne 

presentere Alpha Energy, det innovative og energigivende produktet 
som kombinerer en kraftfull og konsentrert EnergyCodeTM 

Complex med en testet og effektiv formula. Utviklet for å styrke 
de 3 hovedfaktorene i håret: hodebunn, fibre og struktur, og 

gir synlig fyldigere og mer føyelig hår – fra rot til spiss. Opplev 
en reell forvandling av hår og hodebunn fra første påføring. 

Håret blir mer mottakelig og føyelig uten produktrester 
eller en klebrig følelse. Alpha Energy fungerer sammen 
med alle produkter i System Professional-sortimentet.

INGREDIENSER – ENERGYCODE™ COMPLEX
1. Histidin: Reparerer hårfibrene og reduserer skadelige frie radikaler 

for å motvirke ytterligere skade på keratinet. 
2. Naturlige lipider: Beriker håret med en kombinasjon av lipider som 

bidrar til glatt og glansfullt hår fra rot til spiss. 
3. Koffein: Øker blodsirkulasjonen i hodebunnen som fører til bedre 

distribusjon av næringsstoffer til hodebunnen og hårsekkene. 
4. Vitamin B3 amid: Forsterker funksjonen i den naturlige 

hydro-lipid-barrieren og tilfører hodebunnen fuktighet.

RESULTATET 
Virkning på håret
Etter første bruk: Sterkt hår som er mer føyelig og spenstig.
Etter 2 uker: Betydelig mer indre styrke og energi.
Håret er mer føyelig, og stylingen holder lenger.
Etter 3 måneder/1 flaske: Den indre energien i håret er gjenopprettet.
Håret føles mottakelig, sunt og motstandsdyktig. 
Skaden på hårstrukturen er redusert.

Virkning på hodebunnen
Etter første bruk: En skånsomt avkjølende og beroligende 
effekt. Bedre tilførsel av næringsstoffer til hårrøttene.
Etter 2 uker: Hydro-lipid-barrierene er styrket, hodebunnen 
føles gjenfuktet og irritasjonen er tydelig redusert.
Etter 3 måneder/1 flaske: Hodebunnen føles sunn og revitalisert.

X5A

L I Q U I D H A I R
MOLEKYLÆR PÅFYLLING AV HÅRET

A L P H A E N E R GY
ENERGI TIL HÅR OG HODEBUNN

X4L



INGREDIENSER – ENERGYCODE™ COMPLEX
1. Histidin: Reparerer hårfibrene og reduserer skadelige frie 
radikaler for å motvirke ytterligere skade på keratinet.
2. Naturlige lipider: Beriker håret med en kombinasjon av 
lipider som bidrar til glatt og glansfullt hår fra rot til spiss.
3. Koffein: Øker blodsirkulasjonen i hodebunnen, 
noe som fører til bedre distribusjon av 
næringsstoffer til hodebunnen og hårsekkene. 
4. Vitamin B3 amid: Forsterker funksjonen i den naturlige 
hydro-lipid-barrieren og tilfører hodebunnen fuktighet.

RESULTATET

MÅLGRUPPE
For alle hårtyper, selv for fint hår og kunder som ønsker et mykere hår. 

PRODUKT
Inspirert av den transformative effekten i våre pleiesystemer ønsker vi å skape den 
samme følelsen for tørt hår. For første gang har våre System Professional-forskere 

inkludert EnergyCodeTM Complex i en tørrspray med umiddelbar virkning. Resultatet 
er et umiddelbart mykt og uimotståelig energifylt hår. Styrker energien i håret. En 

mild duft i vår system-serie av røde bær og varme krydderdufter omslutter skånsomt 
håret og gir et sensuelt sluttresultat.    

NÅR OG HVORDAN BRUKES DEN 
Hver gang du ønsker å gjenskape følelsen av et nypleid hår. For best resultat 
kan du ganske enkelt føye det til ditt vanlige pleieregime. Påføres alltid i tørt 
hår direkte etter føning for større mykhet. Kan brukes flere ganger om dagen 

for å gjenoppfriske frisyren. Anbefales brukt for oppfrisking av håret dagen 
etter hårvask og for å beskytte under børsting – sikrer mindre skader.

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

CC61

Ultrarask og tørr  
Ultralett
Ultrasilkeaktig 
Ultrabeskyttende

Vi hos System Professional mener at hår er like unikt som 
fingeravtrykk. Derfor starter alle våre eksklusive behandlinger med 
en individuell tilpasset EnergyCode Mapping, som utføres av en av 

System Professionals hårpleiekonsulenter.

Denne diagnosen danner grunnlaget for en behandling som er 
skreddersydd etter kundens spesifikke behov for hår og hodebunn. 

Du kan sikre at behandlingen virkelig blir individuelt 

tilpasset og effektiv ved å kombinere produkter fra de ulike 
System Professional-hårpleieseriene og sette sammen et 
svært personlig tilpasset system med hårpleieprodukter.

Målet er å hjelpe deg til å oppnå hår som føles gjenskapt 
med de innovative redskapene og avanserte produktene som 
trengs for å virkeliggjøre ditt skjønnhetsideal.

SYSTEMBEHANDLINGER

Personlig tilpasset behandling 
for intensiv transformering  
av håret.

Optimal behandling med AMOA 
Massage for generell velvære.

Spesialserie med behandlinger 
som styrker energien til hår og 
hodebunn.

En rask 10-minutters 
behandling med intensiv 
emulsjon.

E S S E N T I A L I N T E N S E R E B O R NE N E R G Y
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Føl den umiddelbare forvandlende effekten av vår 
3-trinnsbehandling som inkluderer den unike System 
Professional Shampoo Relax Massage. Essential-
behandlingen passer perfekt for alle dine salongbesøk.

OM FORM ER U M IDDELBART 
K VALITE TEN I  HÅR OG H ODEB U N N

SEAL

Den avsluttende behandlingen skal 
forlenge og beskytte den pleiende 
effekten.

EMULSION

Den intense Emulsion-behandlingen 
tilfører håret fuktighet samtidig 
som målrettede og aktivt pleiende 
komplekser gir en følelse av 
fornyelse.

SHAMPOO

Opplev intensiteten i vår  
Shampoo Relax Massage som 
virker beroligende på hodebunnen 
samtidig som håret rengjøres ut ifra 
individuelle behov.

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

E S S E N T I A L

E SSENTIAL

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

P U R I F YP U R I F Y

CO LO R S AV ECO LO R S AV E

R E PA I RR E PA I R

H Y D R AT EH Y D R AT E

VO LU M I Z EVO LU M I Z E

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

E X T R AE X T R A

LU X E O I LLU X E O I L

Vår unike 4-trinnsbehandling kombinerer 
to produktfordeler i én individuelt tilpasset 
pleieopplevelse. Intense-behandlingen inkluderer 
System Professional Intense Massage som stimulerer 
hodebunnen, løser opp spenninger og bidrar til at 
ingrediensene trenger dypt ned i hår og hodebunn. 

INTENSIV  OM FORM IN G AV  
K VALITE TEN I  HÅR OG H ODEB U N N

I N T E N S E

HÅRKUR ELLER EMULSION 
 
Plei håret i dybden med våre unike og 
aktivt pleiende komplekser som gir en 
dyptpleiende behandling skreddersydd 
for hver enkelt hårtype og hodebunn, 
og påføres med vår System Professional 
Intense Massage.

INFUSION

De unike infusions er hemmeligheten 
bak de personlig tilpassede Intense-
behandlingene. Nyblandet med 
hårkur eller kombinert med salong-
eksklusive emulsions gir dette svært 
effektive konsentratet en helt annen 
hårpleiedimensjon til håret.

SHAMPOO

Opplev intensiteten i vår System 
Professional Shampoo Relax Massage, 
som virker beroligende på hodebunnen 
samtidig som håret rengjøres ut fra 
individuelle behov.

SEAL

Den avsluttende behandlingen skal 
forlenge og beskytte den pleiende 
effekten.

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

INTENSE
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Den ultimate kombinasjonen av ytelse og avkobling 
for å få frem kundens indre skjønnhet. Denne 
unike 5-trinnsbehandlingen inkluderer vår System 
Professional AMOA Massage. Basert på asiatiske 
teknikker med trykkpunktmassasje stimulerer 
den energimeridianene og fremkaller en følelse 
av fullstendig avkobling, samtidig som den gir en 
langvarig transformering av hår og hodebunn.

L ANGVARIG FORB EDRE T  
K VALITE T  PÅ HÅR OG H ODEB U N N

SEAL

En avsluttende behandling for å forlenge 
og beskytte den pleiende effekten. 

LUKSURIØS PLEIEKOMBINASJON  
OG AMOA 

Synergien mellom infusion, emulsion 
og hårkur trenger dypt ned i hår og 
hodebunn for å gi best mulig pleie. De 
luksuriøse ingrediensene kombinert med 
System Professional AMOA Massage gir 
fantastiske resultater.

SHAMPOO

Opplev intensiteten i vår System 
Professional Shampoo Relax 
Massage som skaper en avslappende 
effekt som forbereder sansene for 
denne omfattende og avkoblende 
behandlingen.

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

R E B O R N

REBORN

SEAL

Avslutt med våre skreddersydde 
leave-in-produkter for å forlenge 
den pleiende effekten.

LIQUID HAIR

Liquid Hair Molecular Hair Refiller-
teknologi erstatter ødelagte 
aminosyrer i håret slik at fibrene blir 
hele igjen.

Gjenoppbygger øyeblikkelig hårfibrene og styrker håret i 
inntil 5 hårvask. Den avanserte formulaen med molekylær 
etterfylling og essensielle aminosyrer gir en langvarig og 
gjenoppbyggende effekt i dybden til ømtålig og sensitivt 
hår, fra innsiden og ut. Håret føles mye flottere og mer 
robust uten å tynges.

FØ L DEN DY P TPLEIEN DE EFFEK TEN  
AV E S SENSIELLE AM INOSY RER 

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

E N E R G Y

MOLECUL AR HAIR  REFILLING

SHAMPOO & BALSAM 

Opplev intensiteten i vår System 
Professional Shampoo Relax Massage 
som virker beroligende på hodebunnen 
samtidig som håret rengjøres ut ifra 
individuelle behov. Bruk en egnet balsam 
hvis håret er vanskelig å gre ut.

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

P U R I F YP U R I F Y

CO LO R S AV ECO LO R S AV E

R E PA I RR E PA I R

H Y D R AT EH Y D R AT E

VO LU M I Z EVO LU M I Z E

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

E X T R AE X T R A

LU X E O I LLU X E O I L

1530
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E S S E N T I A L

COLOR LOCK EMULSION

De aktive ingrediensene i Color 
Lock Emulsion trenger dypt inn og 
stabiliserer fargemolekylene i håret. 
De reduserer alkaliske rester og 
rester av peroksid for en langvarig 
fargeglans.

BI-PHASE CONDITIONER

Forsegler og forlenger 
fargen samtidig som den 
beskytter hårets naturlige 
proteinstruktur mot 
skader fra frie radikaler.

INFUSION

De unike infusions er hemmeligheten 
bak behandlingene. Blandet med den 
salong-eksklusive emulsion gir dette 
svært effektive konsentratet en helt 
annen hårpleiedimensjon til håret.

SHAMPOO 

Opplev intensiteten i vår System 
Professional Shampoo Relax 
Massage med Color Save Shampoo 
som ivaretar farget hår og beskytter 
det mot ytre påvirkninger ved 
å fjerne frie radikaler fra hårets 
overflate.

trinnsbehandling som inkluderer den unike System Professional 
Shampoo Relax Massage. Essential-behandlingen passer perfekt 
for alle dine salongbesøk.

Det viktige steget etter hver fangebehandling. Color Lock 
kombinerer langvarige fargeresultater med perfekt hårpleie for 

den enkeltes behov. Føl den umiddelbare effekten av vår 4-

N Ø Y TR ALISERING OG FARG E S TAB IL ISERING

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

COLOR LOCK
E X T R A

CO LO R S AV E

R E PA I R

H Y D R AT E

S M O OT H E N

VO LU M I Z E

Perm Lock er det viktigste steget etter hver permanentbehandling 
eller utglattende behandling for å oppnå et langvarig resultat. 
Det stabiliserer keratinet for å gi stabile krøller, og gir håret vital 
elastisitet og spenstig smidighet. Perm Lock er velegnet for alle 
hårtyper, og kan tilføres personlig tilpassede, pleiende infusions 
som er ekstra gunstig ved etterbehandlingen for permanent.

INTENSIV  B EHAN DLING FOR  
SPENS TIG E K R Ø LLER  

SOM VARER LEN G E

FINISH

Det siste steget legger grunnlaget for 
flotte krøller. Curl Definer samler krøllene 
og gjør at håret føles fløyelsmykt.

PERM EMULSION

De aktive ingrediensene stabiliserer 
krøllene og gjenoppretter hårets tilstand 
i dybden for vitalitet og smidige krøller.

INFUSION

De unike infusions er hemmeligheten 
bak behandlingene. Blandet med 
salong-eksklusive emulsion gir dette 
svært effektive konsentratet en helt 
annen hårpleiedimensjon til håret.

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

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

R E PA I R

H Y D R AT E

S M O OT H E N

PERM - LOCK
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ELASTIC FORCE

Spray 15 pumpetrykk med Elastic Force 
i håndkletørt hår, seksjon for seksjon. 
Gre gjennom, og skyll i 15 sekunder. 
Produktet har ingen virketid.

BALSAM ELLER EMULSION 

Behandle håret med en passende 
balsam. Skyll, og tørk håret med 
håndkle. Tips: Dette trinnet kan 
tilpasses. Elastic Force kan brukes 
alene for styrke og elastisitet, spesielt 
i fint hår.

SHAMPOO

Vask håret med en egnet System 
Professional-shampoo.

ALPHA ENERGY ELLER FINISH 

Bruk Alpha Energy slik at håret blir mer 
håndterlig, eller velg et pleiende leave-
in-produkt, avhengig av hva kundens hår 
har behov for. Velg stylingprodukter ut 
fra ønske, og føn håret.

Den avsluttende behandlingen gir håret raskt og enkelt styrke og elastisitet, og 
sikrer at frisyren varer lenge etter føning. Håret blir spenstig og silkemykt, og med 
en fantastisk glans. Elastic Force kan kombineres med alle de andre behandlingene i 
System Professional-serien.

EN EN ERG I - BOOS T FOR 
EN HVER HÅRT Y PE

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

E N E R G Y

ENERGY BLOW- DRY

B A L A N C E

P U R I F Y

CO LO R S AV E

R E PA I R

H Y D R AT E

VO LU M I Z E

S M O OT H E N

LU X E O I L

E X T R A

1 0

E N E R G Y

BALANCE ENERGY SERUM

REVITALISERING AV HÅR OG HODEBUNN 
Forebygg hårtap med System 
Professional Energy Massage som 
tilfører et hårforankrende serum 
dypt ned i hårsekkene for maksimal 
effekt. Fortsett å bruke produktet 
hjemme for et optimalt resultat.

ALPHA ENERGY

Alpha Energy passer til alle hårtyper,  
og transformerer hår og hodebunn slik 
 at håret blir mer vitalt og håndterlig.

BALANCE SHAMPOO

Forbereder håret optimalt for 
denne behandlingen, og sammen 
med vår Shampoo Relax Massage
er den skånsom mot hodebunnen. 
Bruk en annen shampoo avhengig 
av diagnosen for hår og hodebunn.

FINISH

Velg stylingprodukter ut fra  
ønske og føning.

ELLER

ETTER ENERGYCODE MAPPING VELGES PRODUKTENE BASERT PÅ DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL HÅR OG HODEBUNN.

B A L A N C E

E X T R A

SCALP ENERGY



INTENSE MASSAGE

En dyptpleiende massasje som behandler hår og 
hodebunn med viktige næringsstoffer. Brukes til 
alle Intense-behandlinger, og sikrer at produktene 
trenger dypt inn i hår og hodebunn slik at 
virkningen blir enda mer effektiv.

ENERGY MASSAGE

Massasjen virker beroligende, men samtidig 
styrkende på hodebunnen, og utgjør kjernen i vår 
Energy-behandling. Den stimulerer hårsekkene, 
beroliger og virker avslappende på hodebunnen 
samtidig som den øker blodsirkulasjonen.

EKSKLUSIVE MASSASJER TIL DE ULIKE BEHANDLINGENE.

AMOA MASSAGE

Vår mest komplette og omfattende massasje, som 
virkelig gir en herlig og effektiv behandling.
Denne massasjen gis kun til Reborn-behandlingen. 
De påviste effektene gjenoppretter og fornyer 
håret, samtidig som de forbedrer kundenes 
generelle velvære.

SHAMPOO RELAX MASSAGE

Denne unike massasjen er det første trinnet i de 
fleste behandlingene våre, og den brukes med en 
egnet shampoo. Massasjen får kunden til å slappe 
av, og følger fire ulike funksjonelle faser samtidig 
som den rengjør håret i dybden.

ESSENTIAL MASSAGE

En effektiv, men likevel avslappende massasje 
utviklet spesielt for Essential-behandling. Den 
utføres alltid ved vasken, fordeler produktet 
effektivt og bidrar til å løse opp floker i håret.

VÅRE 6  SKREDDERSYDDE MASSASJETEKNIKKER



FORDEL 
Bevegelsene fjerner spenningene som 
ble løst opp i den første fasen.

FORDEL 
Denne fasen virker svært avslappende på 
musklene rundt hode og ansikt, og bidrar 
til å distribuere oksygen og harmonisere 
energimeridianene.

FORDEL 
De målrettede bevegelsene bidrar til å 
fordele kroppens naturlige energi fra 
hodet til føttene. Dette gir en svært 
beroligende effekt.

FORDEL 
Massasjebevegelsene løser opp 
spenninger og sender energi fra issen, 
slik at det hele føles svært avslappende. 

OPPMYKENDE FASE 

Plasser fingertuppene på hver hånd 
foran på hodet. Med sirkelbevegelser 
arbeider du deg fra pannen til 
issen og sidene og til bakhodet. 
Sirkelbevegelsene skal gjøres utover, 
som når du svømmer. Løft hodet, og 
masser nakken på samme måte.

AVBALANSERENDE FASE 

Plasser begge tomlene midt mellom 
øyenbrynene. Beveg tomlene forsiktig 
mot venstre og høyre langs midten av 
hodet. Fortsett med denne teknikken 
helt til bakhodet.

AVSLAPPENDE FASE 

Spre fingrene, og plasser begge 
hendene langt fremme på hodet. Lag 
store sikksakkbevegelser over hele 
hodet. Trykket skal følge konturene 
uten å presse mot issen.

BEROLIGENDE FASE 

Plasser hendene på området over 
øyenbrynene, og masser med store 
bevegelser langs konturene og issen mot 
bakhodet. Husk å massere konturene 
foran ørene. Løft hodet, og stryk med 
glatte bevegelser til bak i nakken.

Shampoo Relax Massage rengjør hår og 
hodebunn grundig, samtidig som den føles 

svært behagelig. Massasjen stimulerer 
blodsirkulasjonen og lymfevæsken i 

hodebunnen, og føles dessuten svært 
behagelig og avslappende for kunden.

Shamponeringstiden kan tilpasses. Hver 
fase kan utføres en gang eller gjentas  

flere ganger.

M A S S AG E

RENG J Ø R M ED EN 
 B EROLIG EN DE TO U CH

SHAMPOO REL A X



M A S S AG E

MAK SIMAL AVSL APN ING 
M ED OP TIMALT RE SU LTAT

FORDEL 
Avslappende, beroligende og rensende. 
Spenninger føres ned mot kroppen for å 
løses opp.

FORDEL 
Løsner hårfloker og glatter ut overflaten. 
I tillegg forbereder den håret for 
virketiden, og gjør at håret absorberer 
produktet slik at det virker mest mulig 
effektivt.

MASSASJE SOM LØSER OPP FLOKER 

Utfør massasjen ved hjelp av tommel, pekefinger 
og langfinger slik at produktet fordeles jevnt i 
håret. Start langs hårrøttene og masser helt ut i 
spissene. Gre gjennom håret etter massasjen.

STRYKENDE BEVEGELSER 

Plasser fire fingrer på konturen, og gi 
en kort akupressur-massasje. Stryk fra 
pannen, over issen og ned mot nakken 
med jevne bevegelser.
 

FORDEL 
Dette bidrar til å fordele produktet 
og balansere hodebunnen. De lette 
sirkelbevegelsene balanserer nervene, 
hodebunnen og meridianene. Kan også 
lindre hodepine samt tretthet rundt 
øynene.

ROTERENDE MASSASJE 

Masser hele hodebunnen med roterende 
bevegelser fra pannen, langs sidene og 
issen, og ned mot nakken. Løft hodet, 
og masser på undersiden også. 

Denne massasjeteknikken fordeler effektivt 
produktet slik at det trenger inn i håret og 

gjør det enklere å gre gjennom. Den utføres 
med to håndgrep som gir øyeblikkelig 

avslapning. Massasjen foretas etter hårvask 
ved vasken for optimal effekt. 

3 3 1 
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M A S S AG E

Intense Massage sørger for at 
produktene trenger dypt inn i håret 
og hodebunnen. Den sikrer optimal 

effekt, i tillegg til at den føles svært 
avslappende. Denne massasjen brukes 

til alle Intense-behandlingene, og er 
også velegnet til Scalp Lotions.

SANSELIG N Y TEL SE SOM 
S TIM U LERER H ODEB U N N EN

GRIPEBEVEGELSER 

Bruk både pekefinger, langfinger og 
ringfinger når du masserer.

FORDEL 
Får musklene i nakken til å slappe av,  
og lindrer hodepine og tretthet.

FORDEL 
De lette sirkelbevegelsene balanserer 
nervene, hodebunnen og meridianene.

ROTERENDE BEVEGELSER

Legg fingrene rett opp på hodebunnen. 
Masser med roterende bevegelser fra 
nakken og opp til hårfestet i pannen, 
og tilbake til nakken.

FORDEL
Akupressur styrker energibalansen til 
kroppens meridianer. Samtidig gir det 
en avslappende og oppfriskende følelse, 
og øker blodsirkulasjonen i hodebunnen 
og ansiktet.

FORDEL
Sikksakk-teknikken virker svært 
oppfriskende, blodsirkulasjonen i 
hodebunnen øker og ansiktet får en frisk 
glød. Disse bevegelsene fører også til 
økt hjerneaktivitet.

FORDEL 
Avslappende, beroligende og rensende. 
Spenninger føres ned mot kroppen for 
å løses opp. Utføres mot slutten av 
massasjen.

SIKKSAKKBEVEGELSER

Lag sikksakkbevegelser med 
fingertuppene på begge hendene. 
Hendene skal bevege seg i motsatt 
retning av hverandre. Masser hodet 
systematisk fra pannen, over issen og 
ned mot nakken.

AKUPRESSUR 

For akupressur rundt hårfestet skal du 
presse med alle fingrene. Start i nakken, 
og fortsett langs hårfestet ved ørene, og 
fra tinningene og opp til pannen.

STRYKENDE BEVEGELSER 

Plasser fingrene langs konturen mot 
akupressurpunktene. Stryk fra pannen, 
over issen og ned mot nakken med jevne 
bevegelser. Gi en kort akupressurmassasje 
i nakken mot akupressurpunktene.
Stryk over nakkemusklene, og avslutt med 
et fast grep om skuldrene.

1 3 1 3 3
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4-PUNKTSMASSASJE

Plasser venstre eller høyre hånd mot 
pannen som støtte. Med pekefinger, 
langfinger og ringfinger på den ledige 
hånden trykker du lett på de fire 
punktene rundt issen.

FORDEL 
Øker blodsirkulasjonen langs pannen og 
tinningene, og stimulerer områdene i 
ansiktet.

FORDEL
Aktiverer og fordeler energi, og virker 
avslappende.

FORDEL
Stimulerer. Kan lindre smerter hvis 
det gjøres forsiktig.

TRYKKPUNKTER 

Plasser venstre hånd over venstre 
øre for å støtte hodet. Start på 
issen, og masser hele hodet ved å 
lage stråleformede bevegelser med 
pekefinger, langfinger og ringfinger på 
høyre hånd. Masser tre trykkpunkter på 
hver linje (stråle).

TRYKKPUNKTER PÅ ISSEN 

Plasser venstre hånd over venstre øre 
for å støtte hodet. Med langfinger og 
ringfinger på høyre hånd masserer du 
trykkpunktene over hodets midtlinje. 
Etterpå gjentar du prosessen samtidig 
som du lager stråleformede bevegelser 
øverst på venstre halvdel av hodet, og 
deretter øverst på høyre halvdel.
 

FRIKSJON 

Plasser venstre hånd over venstre øre 
for å støtte hodet. Knytt neven på høyre 
hånd og legg den mot hodet slik at de to 
fingerleddene er rette. Masser hele den 
øverste høyre halvdelen av hodet med 
lett friksjon. Bytt hender.

FORDEL 
Virker avslappende på hele kroppen, 
og er forbindelsespunktet for alle 
meridianene. Bidrar til at aktive 
ingredienser trenger dypt inn i 
hodebunnen.

M A S S AG E

Energy Massage består av ti håndgrep 
med spesifikke teknikker som aktiverer 

funksjonene i hodebunnen.

AVSLAPNING OG NY  
ENERGI  T IL  HODEBUNNEN 

2 2 1 2

ENERGY



4-AVSLAPPENDE FOR NAKKEN

Plasser venstre hånd over issen som 
støtte. Knytt høyre hånd, og stryk 
forsiktig for å myke opp fra issen og ned 
mot nakkegropen. Gjør bevegelsen tre 
ganger, bytt hånd og gjenta tre ganger.

FORDEL
Virker avslappende, frigjørende, 
beroligende og varmende på 
hodebunnen.

FORDEL 
Virker oppkvikkende og rensende..

FORDEL
Gir signal om at massasjen er over, og 
skaper harmoni i energistrømmen.

SIKKSAKKBEVEGELSER LANGS 
KONTUREN I PANNEN 

Plasser pekefinger, langfinger og 
ringfinger på hver hånd midt mellom 
øyenbrynene. Masser begge sider med 
lette sikksakkbevegelser på området 
ovenfor ørene. Fra baksiden av ørene 
stryker du med forsiktige bevegelser 
mot nakken.

AVSLAPPENDE FOR HODEBUNNEN

Plasser hendene flatt ovenfor begge 
ørene. «Skyv» hodebunnen forsiktig 
oppover mot issen.
Plasser deretter den ene hånden på 
pannen og den andre på bakhodet, og 
masser med den samme teknikken.

UTJEVNENDE BEVEGELSE 

Plasser hendene loddrett mot hverandre 
over kundens hode. Åpne hendene, først 
håndflatene og deretter fingrene, og 
stryk lett over hodet, langs nakken og til 
slutt over skuldrene.

FORDEL 
Virker rensende og føles svært 
avslappende.

2 2 2 2



Indre skjønnhet vises når kropp og 
sinn er i en avslappet tilstand. AMOA 
er System Professionals opprinnelige 

massasjeteknikk, og er basert på 
tradisjonell orientalsk medisin. Den 

stimulerer Tsubo (akupressurpunkter) 
og Keiro (energikanaler) for en 

avslappende effekt.

U N IK MA S SA S J E  
SOM FORB EDRER DE T  

G EN ERELLE VELVÆRE T

M A S S AG E

JUNENHU
ROTERENDE MASSASJE 

Plasser tomlene på issen, og masser 
sidene mens du beveger fingrene i 
sirkler fra tinningene langs ansiktslinjen. 
Masser bakhodet ved å tegne sirkler 
med tomlene fra nakken og langs 
sidene av midtlinjen og opp til issen. 
Plasser tomlene på issen, og masser fra 
tinningene og mot bakhodet.

FORDEL 
Føles beroligende og øker 
blodsirkulasjonen i hodebunnen. Med 
Sugokei vil kunden oppleve en varm 
følelse etter massasjen.

FORDEL 
Løser opp spenninger i hodebunnen og 
lindrer generell tretthet.

FORDEL 
Grepet rundt hodet har en 
avslappende effekt i dybden, 
mens trykket på Hyakue øker 
blodsirkulasjonen i hele hodet.

GOUGORAKU 
BEROLIGER SIDENE AV HODET OG 
ØREOMRÅDET

Plasser hendene med håndflatene mot 
hverandre langs midten, og la dem gli 
ned for å dekke hodet med håndflatene. 
Stryk fra midtlinjen og ut mot sidene 
over ørene. Trykk lett i samme posisjon 
mens du løfter oppover. Løsne grepet, 
og stryk mot baksiden av ørene.

SUGOKEI 
AVSPENNENDE PANNEMASSASJE 

Åpne fingrene på hver hånd, og støtt 
hodet med et godt grep som om du 
holder en ball. Hold godt og trekk 
forsiktig, og løsne grepet etter 10 
sekunder. Endre plasseringen til fingrene, 
og trekk forsiktig 2 cm bakover. Gjenta 
bevegelsen i tre omganger.

ANHYAKUE 
AKUPRESSUR PÅ ISSEN 

Legg den ene langfingeren på den 
andre, og masser trykkpunktet på issen. 
Påfør trykk gradvis i 10 sekunder, og 
slipp trykket forsiktig..

FORDEL 
Øker blodsirkulasjonen i hodebunnen og 
beroliger anspente nerver.

2 1 3 1
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TSUFUCHI 
AKUPRESSUR I NAKKEN 

Støtt pannen med venstre hånd. Med 
tommelen, pekefingeren og langfingeren 
på høyre hånd påfører du et lett trykk 
mot øynene, på trykkpunktet nederst i 
nakken (Tsufuchi).

RATSFUFU 
STRYKENDE BEVEGELSER 

Støtt pannen med venstre hånd, og 
stryk nedover med høyre håndflate 
langs hodet og mot bakhodet.

FORDEL 
Massasjen stimulerer aktivt og effektivt 
nakken og løser opp muskelspenninger i 
nakken.

FORDEL 
Juufufu er et av de sterkeste punktene 
i massasjeteknikkene, og blir kraftig 
stimulert med dette håndgrepet. Den 
lindrer tretthet og spenning i nakken.

ANJUKEI 
NAKKEMASSASJE 

Støtt pannen med venstre hånd. Masser 
med høyre hånd langs nakken fra 
bakhodet, og gjør dette ti ganger.

JUUFUFU 
AKUPRESSUR FOR NAKKEN 

Støtt pannen med venstre hånd, og stryk 
langs midtlinjen ned mot trykkpunktet 
i nakken (Juufufu) med tommelen. Lag 
sirkelbevegelser mens du trykker lett på 
Fufu, og masser mot midten av nakken i 
10 sekunder.

FORDEL
Har en stimulerende virkning og virker 
oppfriskende på øyne og ører.

FORDEL 
Føles beroligende og øker 
blodsirkulasjonen i hodebunnen. 
Ratsfufu knytter hodebunnsmassasjen til 
de neste trinnene, som går nedover mot 
nakken.

FORDEL 
Sutohatsu bidrar til å skape fokus og ro 
i sinnet.

FORDEL 
Nakeni virker effektivt på skuldrene 
og lindrer spenninger i overkroppen. 
Den er siste del av massasjen.

SUTOHATSU 
STRYKENDE BEVEGELSER FRA  
PANNEN TIL BAKHODET

Bruk alle fingrene, og skyv og stryk fra 
hårfestet og opp til issen mens du samler 
håret i bevegelsen.

NAKENI 
AKUPRESSUR PÅ SKULDRENE 

Nakeni virker effektivt på skuldrene og 
lindrer spenninger i overkroppen. Den er 
siste del av massasjen.

3 2 2 2 4 2
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Navnet AMOA kommer fra «Anma», som betyr å utføre 
tradisjonelle japanske massasjeteknikker. AMOA Massage 
er utviklet med råd og veiledning fra leger fra Østen. Den 
kan dekke flere behov hos kundene, og virker blant annet 
beroligende på kunder som trenger avslapning, eller den 
virker oppfriskende på kunder som trenger det. Bruk alle de ti 
trinnene i AMOA Massage for å skape en balanse. Du kan også 
bare bruke de håndgrepene som gir avslapning hvis det er 
ønskelig, eller bare de som virker oppkvikkende. AMOA er det 
optimale behandlingstilbudet i frisørsalongen, og gir kunden 
en opplevelse av luksus.

VAK K ERT HÅR M Ø TER VELVÆRE

Virker oppfriskende og 
oppkvikkende.

Virker avslappende og 
beroligende.

AVSLAPPENDE

AKTIV

Antall repetisjonerGJENTA



FOR HÅRET 

HÅR-IDENTISKE LIPIDER:  

OLEINSYRE
En fettsyre som forekommer naturlig i ulike 
typer vegetabilsk fett og olje. Oleinsyren trenger 
inn i håret og etterfyller lipidbalansen, som 
fungerer som bindemiddel for keratinet.
 
GLYCERYLMONOOLEATE
Glycerylmonooleate er en fettsyre (lipid) 
som utvinnes fra naturlige oljer og fettsyrer. 
Glycerylmonooleate forsterker effekten av 
oleinsyre, og bidrar dessuten til å danne 
en vannavstøtende hinne på håret.

HISTIDIN
En naturlig aminosyre og byggestein for 
hårets keratin. Den virker på to måter som 
gir en overlegen keratinbeskyttelse. 
1 . Beskytter håret direkte ved å 
etterfylle keratinsubstansen.
2. Virker indirekte ved å kapsle inn kobber som 
sitter fast i skjellaget. Mesteparten av kobberet 
kommer fra vannet i springen. Kobber øker 
dannelsen av frie radikaler ved farging eller 
eksponering for UV-lys, og disse frie radikalene 
bryter ned både keratinet og lipidene i håret.

FOR HODEBUNNEN 

KOFFEIN  
Stimulerer blodsirkulasjonen og sirkulasjonen i 

hodebunnen. Brukt regelmessig kan det bidra til en 
optimal tilførsel av næringsstoffer til hårsekken.

VITAMIN B3-AMID 
Er vannløselig og fra B-gruppen med vitaminer. 
Balanserer fuktighetsnivået mellom hudcellene, 

og har en betennelsesdempende virkning. Kan bidra til langvarig 
sunn hodebunn, og styrker grunnlaget for sterkt og sunt hår.

ENERGYCODE

AK TIVE INGREDIENSER

EKSTRAKT AV BARK FRA HVITPIL 
Ekstrakt fra hvitpil virker beroligende på 
hodebunnen og er betennelseshemmende. Den 
har et naturlig innhold av salisylsyre og flavonoider, 
som garvesyre, som hjelper til å forynge huden.

BETAINE 
Et naturlig virkestoff som fremstilles fra melasse 
av sukkerroe. Har hudpleiende egenskaper, og 
gjør hårpleieprodukter mer hudvennlige.

DL-PANTHENOL 
Er et pro-vitamin i B-gruppen som omdannes i huden. 
Det er en tykk, sirupslignende og svært hygroskopisk 
væske som gir fuktighet til hår og hud. Nært beslektet 
med keratin, og gir langvarig beskyttelse mot uttørking.

Energizing Complex med koffein, biotin, laurinsyre 
og vitaminer øker næringstilførselen og gjør fint 
hår sterkere. Livssyklusen til håret forlenges.

KOFFEIN 
Stimulerer sentralnervesystemet, og finnes naturlig i blant 
annet te og kaffe. Koffein anses å forlenge hårets vekstsyklus, 
og brukes derfor i hårstyrkende midler som motvirker hårtap.

VITAMINKOMPLEKS (A, E, F, B5) 
Vitaminer er viktig for sunnheten til hår og 
hud. Vitamin A beskytter mot uttørking.
Vitamin E (tokoferol) er et fettløselig vitamin som 
er svært vanlig i vegetabilske oljer. Svært effektiv 
antioksidant som motvirker frie radikaler.
Vitamin F (linolensyre) er en essensiell, flerumettet fettsyre. 
Blir lett harsk og kvaeaktig. Brukes i produkter for tørr hud.
Vitamin B5 (se panthenol) styrker og forbedrer 
hårstrukturen, og gjør den mer motstandsdyktig.

BIOTIN
Biotin tilhører B-gruppen av vitaminer, og er også kjent som 
vitamin H. Tilsetning av biotin i hår- og hodebunnsprodukter 
kan forbedre hårkvaliteten. Biotin optimaliserer keratinisering.

LAURINSYRE 
En naturlig fettsyre.
I kombinasjon med biotin og koffein beskytter den hårrøttene.

SINKPYRITION
Svært effektivt virkestoff som motvirker flass. 
Bryter ned Malassezia Globosa, en sopp i 
hodebunnen som anses som hovedårsaken til flass. 
Bekjemper flass på en varig og effektiv måte. 

SINKKARBONAT
Forsterker effekten av sinkpyrition ved 
å redusere Malassezia Globosa.

PIROCTONE OLAMIN
Svært effektivt virkestoff som motvirker flass. 
Fjerner effektivt flass fra hår og hodebunn.

HINOKITIOL
Naturlig aktiv ingrediens fra hinoki-sedertrær, som 
har sitt opphav fra Taiwan, med mikrobedrepende 
og flassbekjempende egenskaper.

ALLANTOIN
Effektiv mot irritasjoner, og har 
betennelsesdempende egenskaper. 

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

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

PU RIF Y
A K T I V E V I R K E S TO F F E R

D E R M A



QUATERNIUM
En kationisk kopolymer som virker sammen med en rekke pleiende 
ingredienser. Etterlater et beskyttende lag på håret. 

DL-PANTHENOL
Er et pro-vitamin i B-gruppen som omdannes i huden. Det er en tykk, sirupslignende 
og meget hygroskopisk væske som gir rikelig med fuktighet til hår og hud. 
Er nært beslektet med keratin, gir glans og beskytter mot uttørking.

BIVOKS
Bivoks utvinnes fra bienes vokskaker. I kosmetiske produkter brukes det som 
vokskomponent, konsistensregulator og stabilisator. Bivoks forsterker effekten 
til solbeskyttelse, og gjør håret sunnere, mer håndterlig og glansfullt.

OLIVENBLADEKSTRAKT
En antioksidant som beskytter fargen mot å falme.

UV-FILTER
Som oktocrylene. Gir ekstra fargebeskyttelse mot UV-lys.

EDDS
(Trisodium Ethylendiamine Disuccinate)
Beskytter keratinet mot skader fra kobberreduksjon.

HYDROLYSERT KERATIN 
Fremstilles ved enzymatisk eller syreholdig hydrolyse av ull, som minner om 
menneskehår, og som inneholder de samme strukturelle proteinene som hår. Fordi det 
er nært beslektet med hår, kan det reparere og gjenoppbygge skadet hårstruktur.

OPTIMALISERTE QUATERNIUM-FORBINDELSER
Kationiske kopolymerer er tilsatt formulaene for å reparere og beskytte hårets skjellag.

AMINO TSP
Denne svært effektive polymeren reparerer skader i håret og skaper en glatt overflate.

HISTIDIN 
Reparerer og etterfyller hårets naturlige proteinstruktur, og 
den beskytter mot skader fra frie radikaler.

GLYSEROL
Regulerer fuktighetsbalansen.

KATIONISKE POLYMERER
Positivt ladede polymerer som danner et beskyttende lag på håret.

UV-FILTRE
Beskytter mot skader fra UV-lys.

DL-PANTHENOL
Tilfører fuktighet til hår og hud.

AVOKADOOLJE
Gjør håret glattere og forhindrer uttørking.

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

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

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

F I B R A

NATURLIGE OLJER
Arganolje er blitt brukt i generasjoner for sine nærende egenskaper. Mandelolje er kjent for å 
ha svært gode fuktighetsgivende egenskaper.
Jojobaolje brukes i mange kulturer for å etterfylle håret, spesielt i skjøre og tørre spisser.

HÅRIDENTISKE LIPIDER
Nøkkelen til intens og langvarig næring. Se detaljert beskrivelse under ingredienslisten for 
EnergyCode Complex. 

DL-PANTHENOL
Er et pro-vitamin i B-vitamingruppen som omdannes i huden. Det er nært 
beslektet med keratin, og gir langvarig beskyttelse mot uttørking.

HISTIDIN 
Reparerer og etterfyller hårets naturlige proteinstruktur, og 
den beskytter mot skader fra frie radikaler.

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

F I B R A



GLYSEROL
Treverdig alkohol som fremstilles gjennom forsåping 
av naturlige oljer og fettstoffer. Den er en fargeløs 
og svært hygroskopisk væske med en søtaktig smak. 
Den har fuktighetsregulerende egenskaper. Gir håret 
langvarig fuktighet og beskytter mot uttørking. 

DL-PANTHENOL
Er et pro-vitamin i B-gruppen som omdannes i huden. Det er 
en tykk, sirupslignende og meget hygroskopisk væske som 
gir rikelig med fuktighet til hår og hud. Det er nært beslektet 
med keratin, og gir langvarig beskyttelse mot uttørking.

GLUKOSE OG FRUKTOSE
To typer vannløselig sukker. Brukes som naturlig 
bindemiddel i hårpleieprodukter og hjelper
til å bevare fuktigheten i håret og gi en glatt følelse.

KREATIN
En naturlig aminosyre som ble først patentert av 
System Professional for bruk i hårpleieprodukter. Et 
virkestoff som finnes naturlig i kroppen. Gjenoppbygger 
håret innenfra, og gir styrke og stabilitet.

PVP-VA 
Lagres i håret, og stabiliserer hårstrukturen 
fra utsiden og gir langvarig volum.

BAMBUSEKSTRAKT
Ekstrakt fra bambustrær som danner 
en lett, beskyttende hinne.

AVOKADOOLJE
Dette er et naturlig råmateriale hentet fra frukt fra 
avokado-trær. Den har et høyt innhold av vitaminer 
(A, B, D, E, H, K), og gjør håret mykt og glatt. 
Beskytter også mot uttørking og luftfuktighet.

KASHMERE-EKSTRAKT
Proteinet utvinnes fra den myke og silkeaktige 
ullen til Himalaya-geiter. Ekstraktet gjør også 
hårstråets overflate glatt og glansfull.

MYKGJØRENDE POLYMERER
Syntetisk pleiende virkestoffer som bidrar til at 
håret føles mykt og blir lett å gre gjennom.

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

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

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

FO R M A



PLEIE-  OG ST YLINGSORTIMENT FOR MENN

System Professional EnergyCode tilbyr nå et nytt og 
eget sortiment for menn som et alternativ til unisex-

sortimentet til System Professional EnergyCode 
– skreddersydd og forbedret av teknologi.

System Professional MAN-sortimentet er 
vår første individuelt tilpassede løsning 

for menn som gir håret ny energi*.

  * Inkludert i alle produkter, med unntak av Hair & Beard Oil som kun inneholder Energy LipidsTM 

Det nye System Professional MAN EnergyCode* 
med kreatin tar hensyn til den unike hårprofilen til 
hver enkelt mann for å gi et mer håndterlig hår.

Alle System Professional MAN stylingprodukter 
fremmes av Creative Code™-teknologi, som er basert 
på en kombinasjon av strukturgivere og dokumenterte 
pleieingredienser fra vårt pleiesystem. I tillegg 
inneholder alle stylingformulaer EnergyCode*.



* Inkludert i alle produkter, med unntak av Hair & Beard Oil som kun inneholder Energy LipidsTM

LIPIDER SOM ER IDENTISKE 
MED HÅRETS EGNE

Naturlige lipider styrker 
og etterfyller cellenes 
bindemiddel i håret.

HISTIDIN

Reparerer og etterfyller hårets 
naturlige proteinstruktur.

VITAMIN B3 AMID

Forbedrer fuktighetsbalansen i 
håret og hodebunnen.

KOFFEIN

Gir energi til hårrøttene.

+
KREATIN

Utvunnet av naturlige 
aminosyrer og anses å tilføre 
energi til menneskekroppen.

ENERGYCODE MED KREATIN 

Det nye System Professional MAN-sortimentet 
med EnergyCode* med kreatin tar hensyn 
til den unike energiprofilen til hver enkelt 

mann for å gi et mer håndterlig hår.

ENERGYCODE ™  COMPLE X MED KRE ATIN

System Professional MAN stylingprodukter 
med Creative Code™-teknologi virker i synergi 
med andre System Professional-produkter for å 
tilby individuelt tilpassede egenskaper. I tillegg 
inneholder alle stylingformulaer EnergyCode*.

På linje med personlig trening kombinerer EnergyCode 
pleie- og stylingprodukter som arbeider i perfekt 
synergi for å gi håret ny energi og gjøre det 
umiddelbart mer håndterlig og kontrollerbart.

System Professional MAN-sortimentet hjelper håret å  
bli mer motstandsdyktig mot daglig slitasje.*

PLEIE

M2 M4M1EM1

 * Testet som pleieregime: Shampoo pluss balsam, eller Hair & Beard Oil testet separat



PRODUKT
Universalbalsam for pleie av hår og skjegg.

FORDEL 
Gir øyeblikkelig glatthet til hår og skjegg og gjør begge mykere  
og lettere å gre. Med EnergyCode med kreatin. Hjelper til å gjøre håret  
mer motstandsdyktig mot slitasje. Gir håret et fyldigere utseende.

HÅRTYPE
For alle hårtyper. 

BRUK  
Påfør en liten mengde av produktet og masser inn i fuktig hår og skjegg.  
Skyll etter 30 sekunder.

PRODUKT
Luksuriøs pleie for hår og skjegg for daglig bruk. 

FORDEL
Gir fuktighet. Omformer strukturen i hår og skjegg for forbedret definisjon.  
Med arganolje og Energy Lipids™ for et energifylt hår.
Hjelper til å gjøre håret mer motstandsdyktig mot slitasje. Spesielt utviklet 
for å gi et mer håndterbart og glatt hår uten brus
.
HÅRTYPE 
For alle hårtyper.

BRUK 
Påfør 1–2 pumpetrykk av produktet i hår og skjegg. Skal ikke skylles ut.

PRODUKT 
Universalshampoo for kropp, hår og skjegg. 

FORDEL
Universalshampoo for daglig bruk. Grundig rengjøring med hudvennlig pH. 
Med EnergyCode med kreatin. Hjelper til å gjøre håret mer motstandsdyktig 
mot slitasje. Gir håret et fyldigere utseende.

HÅRTYPE 
For alle hårtyper.

BRUK 
Påfør et pumpetrykk av produktet og masser jevnt inn i fuktig hår. 
Skyll grundig.

*Testet som pleieregime (shampoo pluss balsam)

HAIR & BEARD CONDITIONER*
UNIVERSALBALSAM

HAIR & BEARD OIL 
LETT FUKTPLEIE

TRIPLE SHAMPOO*
SHAMPOO FOR HÅR, KROPP OG SKJEGG

M1 M2 M4

ENERGY SHAMPOO*
SHAMPOO FOR ENERGIFYLT HÅR

PRODUKT
En shampoo for energifylt hår.

FORDEL
Rengjør hår og hodebunn grundig.                 
Lett formula med EnergyCode med kreatin. Hjelper til  
å gjøre håret mer motstandsdyktig mot slitasje.
Gir håret et fyldigere utseende.

HÅRTYPE 
For alle hårtyper. 

BRUK  
Påfør et pumpetrykk av produktet og masser jevnt inn i  
fuktig hår. Skyll grundig.

M1E



STYLING

Alle System Professional MAN stylingprodukter 
fremmes av EnergyCode med kreatin og 
Creative Code™-teknologi, som er basert på en 
kombinasjon av strukturgivere og dokumenterte 
pleieingredienser fra vårt pleiesystem. 

System Professional MAN stylingprodukter 
virker i synergi med andre System Professional-
produkter for individuelt tilpassede egenskaper. 
Gjør styling av håret enklere når det gjelder 
formbarhet, kontroll, struktur og definisjon for 
forming av ulike frisyrer og stiler.

ST YLING

M61 M62 M63 M64 M65



PRODUKT 
Krem med middels hold for en matt effekt. 

FORDEL
Gir en langvarig strukturert, matt finish. Inntil 24 timers hold. 
Med EnergyCode med kreatin og Creative CodeTM-teknologi.

HÅRTYPE 
Ideell for kortere hår. 

BRUK
Påføres i tørt hår. Fordeles i håret og formes etter eget ønske.

PRODUKT 
Paste med kraftig hold for flere stylinger. 

FORDEL 
Denne formulaen med kraftig hold gir dimensjon, definisjon og  
kontroll uten stivhet. Inntil 24 timers hold. Med EnergyCode med  
kreatin og Creative CodeTM-teknologi.

HÅRTYPE
Ideell for kortere hår.

BRUK 
Påføres i tørt hår. Varm en liten mengde i håndflaten, og fordel  
den i håret for å formes etter eget ønske.

PRODUKT
Stylingspray uten aerosol.  

FORDEL
En lett formula som gir håret en rik struktur. Hjelper til å oppnå en 
fyldigere look og følelse. Gir fylde og en røff og teksturert look.
Med EnergyCode med kreatin og Creative CodeTM-teknologi.

HÅRTYPE  
For alle hårlengder. 

BRUK  
Påføres i fuktig hår. Sprayes på hårlengdene for mer fyldighet og 
struktur for å oppnå en teksturert frisyre.

MATT CREAM
FOR MIDDELS HOLD OG EN MATT EFFEKT

SCULPTING PASTE
KRAFTIG HOLD OG ALLSIDIG STYLINGEGENSKAP

TEXTURIZING SPRAY 
SPRAY SOM GIR FRISYREN STRUKTUR

M61 M63 M64

WAX POMADE
FOR MIDDELS HOLD OG NATURLIG GLANS  

PRODUKT
Vokspomade for middels hold. 

FORDEL
Gir strukturert definisjon og middels hold med en naturlig glans.  
Hjelper til å bevare ønsket frisyre hele dagen. Inntil 24 timers hold.
Med EnergyCode med kreatin og Creative CodeTM-teknologi. 

HÅRTYPE  
Ideell for kortere hår. 

BRUK  
Påføres i tørt hår. Fordeles i håret og formes etter eget ønske. 

M62
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PRODUKT
Gel som gir kraftig hold. 

FORDEL 
Kraftig hold med definisjon for en glansfull look. Med EnergyCode med kreatin og 
Creative CodeTM-teknologi. Hjelper å bevare ønsket frisyre hele dagen. Inntil 24 
timers hold.

HÅRTYPE 
For alle hårlengder.

BRUK
Påføres i tørt eller fuktig hår. Fordeles i håret og formes etter eget ønske.

MAXIMUM GEL
FOR KRAFTIG HOLD OG GLANS

M65

PLEIENDE BEHANDLING 

Essential-behandling.

ENERGYCODE MAPPING

Anbefaler den personlige 
produktkoden.

FORBEREDELSE TIL STYLING 
 
Bruk Alpha Energy for holdbar 
føning og mer håndterlig hår.

SISTE FINISH OG FORLENGET HOLD 
 
Siste hånd på verket er avgjørende 
for å tilpasse frisyre og stil.

ENERGY BOOST

B A L A N C E

P U R I F Y

E X T R A

MAN
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