


GREAT HAIR COMES FROM GREAT HAIR CARE

J Beverly Hills er et verdensomspændende luksusbrand der i dag 
distribueres i 46 lande. Manden bag hedder Juan Juan, som i en 
årrække arbejdede  som celebrity stylist for nogle af Hollywoods 
største stjerner, heriblandt Sandra Bullock, Kim Bassinger, John 
Travolta, Brat Pitt og mange andre. 
Juan havde gennem de mange år i Hollywood, udviklet specialprodukter 
til sine celebrity kunder og i 2002 bliver en komplet banebrydende 
og eksklusiv produktserie født. 
Et professionelt koncept til stylister og kunder, bliver i løbet af kort tid 
en kæmpe succes i hele USA.
Serien bliver senere relanceret og tilpasset tidens trends og innovative 
teknologier.
Visionen var, at skabe en komplet og luksuriøs løsning til skønheds-
rutiner, uanset stil eller mode. 
Serien er beriget med naturlige ingredienser, som samtidig giver en 
sanseoplevelse ud over det sædvanlige.
    
 #Vegan
 #Luxury haircare
 #High performance
 #For all hair types
 #Environmentally friendly 
 #Reusable 
 #Botanically infused 
 #Aroma experience
 #Cruelty free 
 #Sustainability
 #Based on natural oils
 #Beverly hills
 #Developed by celebrity stylist Juan Juan



BOTANICALLY INFUSED    

Hvert enkelt produkt er beriget med nøje udvalgte naturlige og økologiske 
ingredienser. 
Ingredienserne findes på forsiden af emballagerne for at skabe  
gennemsigtighed.

NATURLIGE INGREDIENSER:
MANDEL EXTRAKT  
Rig på antioxidanter, vitaminer 
og mineraler samt umættet 
fedtsyre. Blødgør håret og 
opretholder en sund hovedbund.

ARGAN OLIE 
Giver enestående glans og 
styrker hårstrået. Plejer uden at 
tynge og giver elasticitet. 

KOKOS OLIE  
Tilfører intensiv fugt, gør håret 
blødt og giver masser af glans. 
Har naturlig detangler effekt 
(udfrisering). Giver UV beskyttelse.

ALOE VERA  
Rig på vitaminer og aminosyrer 
som styrker og beroligende hår 
og hovedbund. 

HVEDE PROTEIN 
Absorberes og trænger dybt ind i 
håret og reparerer og genopbyg-
ger skællagene. 

KAMILLE
Styrker den naturlige fugtbalan-
ce samt virker beroligende på 
hår og hovedbund.

EUCALYPTUS  
Nærer og beroliger hovedbunden. 
Styrker og fremmer hårvækst. 
Fjerner belægninger på håret. 

GINSENG 
Fremmer hårvækst og øger 
blodcikulationen. 
Rig på mineraler og vitaminer 
som giver vitalitet og styrker.

GRØN TE
Høj koncentrat af antioxidanter 
som beskytter hår og forebygger. 
Mod skæl og tør hovedbund samt 
hårtab. Giver UV beskyttelse.

BASILIKUM  
Stimulerer hår folliklen & øger 
blodcirkulationen. Beroliger  
huden og fremmer ny hårvækst.     

SHEASMØR  
Rig på vitaminer som styrker 
celledannelse. Blødgør, plejer 
og beskytter mod varme 
påvirkninger.

GRAPEFRUGT  
Rig på antioxidanter og C
vitaminer. Lukker skællaget, 
fjerner belægninger fra håret og 
tilfører glans.
  
HENNA 
Fremmer en sund hovedbund, 
afbalancerer hudens naturlige 
ph værdi. Genopbygger håret, 
gør det blødt og tilfører glans.
    
SOJA PROTEIN
Genopbygger, styrker håret 
og udglatter skællaget. Øger 
elasticiteten og gør hårstrået 
tykkere. 

MACADAMIA OLIE 
Detangler effekt (udfrirserende) 
giver intens glans og anti-frizz 
egenskab. Forebygger skader 
og hårtab.

MANGO
Rig på vitamin A, C, & E der 
booster collagenet i håret og 
skaber en beskyttende barriere 
der genopretter hårets naturlige 
fugtbalance.
   
OLIVEN OLIE
Styrker, nærer og forebygger 
skader på håret. 
Beroliger og giver intensiv glans. 
Giver UV beskyttelse.

SILKE PROTEIN 
Micro molecular aminosyre som 
trænger dybt ind og genopbygger. 
Forebygger fugttab og skader. 
Styrker og opbygger hårets 
elasticitet.
    
JOJOBA EXTRAKT
Rig på vitaminer og mineraler. 
Beroliger huden og regulerer 
hårets naturlige fugtbalance. 
Forebygger hårtab og giver 
fortykkende effekt.

BRÆNDENÆLDE 
Basedannende mineraler som 
tilføjer huden næring og virker 
mildt blodcirkulerende. 
Forebygger tilstoppede porer og 
fedtet hud.

INGEFÆR 
Øger blodcikulationen, styrker 
og nærer og fremmer hårvækst
Genopbygger den naturlige fugt 
balance og styrker. Antioksidanter 
beskytter for udefrakommende 
skader. UV beskyttende.



EVERYDAY:  Shampoo og Conditioner  340 ml
Vitamin- og proteinrig shampoo & conditioner som giver intensiv 
fugt og glans til alle hårtyper.
Naturlige ingredienser: Mango, keratin, hvede protein, aloe 
vera, rosmarin, salvie.
Sulfat fri og med UV filter   
Duft: Mango & rosmarin

EVERYDAY SPRAY: Leave-in Conditioner        236 ml
Vægtløs fugt, glans og pleje til alle hårtyper. Fjerner filt og hjæl-
per til udfrisering. 
Med UV filter og varmebeskyttelse.
Naturlige ingredienser: Basilikum, kamille og grapefrugt.
Duft: Baslikum og grapefrugt.

ADDBODY: Shampoo & Conditioner  340 ml
Nærende shampoo og conditioner som tilfører fylde og volume 
til fint og tyndt hår. Vægtløs pleje som styrker og efterlader 
håret spændstigt.
Naturlige ingredienser: Sød mandel, hvedekim, kokos ekstrakt, 
hvede - og sojaprotein. Sulfat fri og med UV filter. 
Duft: Sød mandel, kokos.   

COLOUR

FRAGILE: Shampoo & Conditioner  340 ml
Farvebeskyttelse og målrettet pleje til kemisk behandlet hår. 
Styrker, giver glans og vitalitet.
Naturlige ingredienser: Kamille, brændenælde, salvie, aloe 
vera, rosmarin.
Sulfat fri og med UV filter. 
Duft: Kamille, salvie.

RESCUE: Shampoo & Conditioner  340 ml
Dybdevirkende, intensiv og næringsrig pleje til farvet, kemisk 
behandlet eller strukturskadet hår. 
Naturlige ingredienser: Kamille, hvede protein, silke aminosyre, 
panthenol, aloe vera, rosmarin.
Sulfat fri og med UV filter. 
Duft: Blåbær, honning og kokos.

BLOND:  Shampoo og Conditioner  340 ml
Silver shampoo og conditioner til blond, gråt eller lysnet hår. 
Neutraliserer gyldent skær og tilfører glans og fugt.
Naturlige ingredienser: Kamille, sojaprotein, kokos, blå malva 
ekstrakt.
Sulfat fri og med UV filter. 
Duft: Kamille, Kokos.

HYDRATE & VOLUME



SPECIALTY

CLARIFIER: Shampoo 340 ml
Dybderensende shampoo til alle hårtyper. Fjerner skånsomt 
naturligt fedt og build-up belægninger. Regulerer og stabiliserer 
hovedbunden. Fjerner klor og mineralske olier.
Naturlige ingredienser: Kokos, lime, citrus, timian ekstrakt. 
Duft: Lime og timian.

SOLUTIONS: Shampoo  340 ml
Hovedbunds regulerende shampoo. Reducerer skæl og kløe 
og normaliserer og lindrer sensitiv hovedbund. Tilfører fugt og 
fremmer hårvækst.
Naturlige ingredienser: Eucalyptus, jojoba olie, tea tree olie, 
pebermynte, rosenolie. Sulfat fri og med UV beskyttelse. 
Duft: Tea tree olie, eucalyptus.

MASQUE: Kur  340 ml
Intensiv treatment til hår og hovedbund. Spa-behandling som 
stimulerer og genopbygger, plejer og blødgør samt regulerer 
hovedbunden. Modvirker skæl og kløe. (Indvirknings tid 2-3 min)
Naturlige ingredienser: Eukalyptus, pebermynte, rosen olie. 
Duft: Pebermynte, rosen olie og eucalyptus.

STYLING  HOLD FAKTOR 0-4

CRAZY CURL: HOLD 2           236 ml 
Samler og giver spændstige krøller, definerer og modvirker frizz. 
Velegnet til re-styling.
Tip: Blandes evt. med Gel Me for at opnå mere hold.
Naturlige ingredienser:  Lavendel, pro vitamin B5.

CRAZY STRAIGHT: HOLD 1   236 ml
Udglatter og kontrollerer ustyrlige hårtyper. Varmebeskyttende 
termisk pollimer beskytter og vegetabilske olier plejer uden at 
tynge håret. 
Naturlige ingredienser: Comfrey olie, Pro vitamin B5.

GEL ME: HOLD 4    200 ml              
Kraftig stivende volume gele med glans. Velegnet til formtørring 
eller som wet-look på tørt hår.
Varmebeskyttede og glansgivende effekt.
Naturlige ingredienser: Dragon tree olie, pil, hvede protein.

DRY FAST: HOLD 0    210 ml              
Reducerer føntørringstiden med op mod 50% og giver intensiv 
varmebeskyttelse. 
Den eksklusive blanding af co-polymer, keratin, silke amino-
syrer og pro vitamin B-5 plejer og beskytter håret og forkorter 
samtidig tørretiden.



GLAZE ME: HOLD 1         200 ml         
Fleksibel og alsidig styling glaze med let hold til føntørring. 
Giver kontrol og en blank overflade samt silkeagtig glans. 
Med UV filter og varmebeskyttelse
Naturlige ingredienser: Aloe vera, brændenælde og rosmarin

BEACH SPRAY: HOLD 1  236 ml
Saltvandsspray der giver struktur og fylde. Mat strandlook til 
alle hårtyper. Optimal effekt på halvtørt eller tørt hår. 
Føntør efter påføring. Med UV filter.
Naturlige ingredienser: Pro vitamin B5, hav salt, tang ekstrakt.
 

BODYFIER: HOLD 3  236 ml
Volume spray med varmebeskyttelse. Giver glans og fortykkende 
effekt til hvert enkelt hårstrå og skaber naturlig smuk fylde. 
Naturlige ingredienser: Hvede protein, kamille, brændenælde, 
rosmarin, salvie.
 

MOUSSE UP: HOLD 2 260 ml
Fugtgivende volume skum med medium hold til alle hårtyper. 
Giver glans og kontrol til krøller og anbefales også til formtørring.
Naturlige ingredienser: Argan olie, mandel olie, pro vitamin B5.

 

LIFT UP: HOLD 3 260 ml
En rootlift på spray som giver målrettet fylde og et maksimal 
løft ved hårrødderne.
Skaber optimal volume til hele frisuren. Opnå ekstra effekt på 
halvtørt hår.
Naturlige ingredienser: Kokos, pro vitamin B5, mandel olie.

FINISH

DRY SHINE: HOLD 0 30 ml
Glans spray (treatment) baseret på naturlige olier der både 
plejer og tilfører skinnende glans. Absorberes, styrker og nærer 
håret øjeblikligt. Kan anvendes på både vådt og tørt hår.
Naturlige ingredienser: Argan olie, salvie, rødkløver, mælkebøtte.
 

BLOND GLOSS: HOLD 0   30 ml
Silver glans treatment til blondt hår. Neutraliserer uønsket gyldent 
skær og fremhæver reflekser. Med UV filter. Anvend 2-3 dråber 
og fordel på fugtigt hår. 
Naturlige ingredienser: Argan olie, jojoba, lavendel, saflor olie, 
grape, macadamia olie.



CLEAR WAX: HOLD 1  71 ml
Intensiv glans voks med let hold. Giver separation og tilfører 
fugt og let kontrol til alle hårtyper. 
Skaber naturlig bevægelse og er yderst velegnet til krøller. 
Med UV filter.
Naturlige ingredienser: Castor olie, kokos olie.

FINISSAGE: HOLD 2 71 ml
Texture clay, kreerer smidig struktur og tykkelses effekt til 
håret. Stryker og plejer.
Velegnet til alle hårtyper. Kan anvendes i vådt og tørt hår.
Naturlige ingredienser: Canauba voks, pro vitamin B5, vitamin E.

SOUVAGE: HOLD 2 71 ml
Fiber paste med medium hold. Booster frisuren med masser 
af texture og giver fleksibel struktur og separation. Velegnet til 
alle hårtyper. Kan anvendes i både tørt og fugtigt hår.
Naturlige ingredienser: Pro vitamin B5, vitamin E.

HOLD ME LITE: HOLD 1 331 ml
Letvægts hårlak, tilfører glans og let hold. Er friserbar og velegnet 
til opsætning og som arbejdslak. Giver kontrol uden at låse 
frisuren og efterlader håret naturligt og fleksibelt.

HOLD ME FIRM: HOLD 3 331 ml
Hårlak med kraftigt hold, afsluttende spray der holder frisuren 
hele dagen. Hurtigt tørrende og klistrer ikke.  
Afstand ved brug ca 25 cm og gentag ved ønske om ekstra 
hold.  

DRY SHAMPOO: Hold 0 262 ml
Spring hårvasken over med style opfriskende spray. Absorberer 
og fjerner uønsket fedt fra hår og hårbund. Tilfører struktur og 
fylde og frisk duft.  Efterlader håret frisk og naturligt.  
Med UV filter.
Naturlige ingredienser: Ris pulver, jojoba olie, tea tree, rosmarin.



HAIR COSMETIC APS Rudolfgårdsvej 19, 8260 Viby J, Tlf: 86 18 77 11, www.hair-cosmetic.dk 

”EVERYONE IS BEAUTIFUL, I ONLY MAKE IT OBVIOUS.”

JUAN JUAN

Følg os på Instagram: 

   HAIRCOSMETICDK       JBEVERLYHILLS

Scan koden 
og se kataloget

Hvem drømmer ikke om at mærke et strejf af det mondæne 
Californien.  Følelsen af glamour og luksus og samtidig være sig 
selv. Netop det, er hele ideèn bag J Beverly Hills. Moden med det 
bløde, sunde, blanke og smukke hår er kommet for at blive.
Innovativ teknologi og eksklusive ingredienser kombineret med det 
bedste fra naturen, udgør tilsammen det ypperste: 

J Beverly Hills


