


NASHI ARGAN OIL
Leave-in olie til alle hårtyper.
Giver silkeblødt og blankt hår 
uden at tynge. 
Minimerer filt og krus. Beskytter, 
styrker og giver glans. Hurtig 
absorberende. Anvendes i hånd-
klæde tørt hår. 

Reducerer føntørringstiden med op til 50%. 
Varme og UV beskyttende.

30/100 ml.

NASHI ARGAN SHAMPOO &
CONDITIONER
Til alle hårtyper. 
De aktive ingredienser i shampoo’en renser håret 
mildt og giver vægtløs pleje. Anvend efterfølgende 
conditioner som blødgør og udglatter hårets  

struktur.  
Beskytter hårfarven. 
Giver fyldigt, smukt 
og glansfuldt hår. 

200/500 ml.

NASHI ARGAN
DEEP INFUSION
Hårmaske til tørt og 
glansløst hår. 
Kur med ekstraordinære 
egenskaber, der giver dit 
hår nyt liv og efterlader 

det silkeblødt, velplejet og stærkt. Genopbygger 
og giver fugt. Eliminerer krus. 

Indvirkningstid: 7 min. 
150/500 ml.

NASHI ARGAN INSTANT
Leave-in fugt maske. 
Anvendes i fugtigt eller tørt hår. Absorberes straks. 

Velegnet til re-styling. 
Stylingeffekt som samtidigt gør håret 
blankt og silkeblødt. Reparerer og fjerner 
krus. Varmebeskyttende.

150 ml.

NASHI ARGAN     LUKSURIØS FUGT OG PLEJE TIL ALLE HÅRTYPER. 
EN ENESTÅENDE COCKTAIL AF ØKOLOGISK ARGAN- OG HØRFRØ OLIE STYRKER OG 
BLØDGØR HÅRET UDEN AT TYNGE. MAT OG GLANSLØST HÅR EFTERLADES FYLDIGT, 
SILKEBLØDT OG BLANKT.



NASHI FILLER THERAPY     REVOLUTIONERENDE PLEJE TIL TØRT OG STRUKTUR 
SKADET HÅR. FILLER GENSKABER HÅRETS NATURLIGE FIBRE OG TILFØRER FUGT. MED 
DEN AKTIVE FORMULAR AF STAM-CELLER FRA PLANTER, FORANKRES MOLEKYLER 
FRA COLLAGEN, ELASTIN OG KERATIN I HÅRET.

NASHI FILLER RESTORATIVE 
SHAMPOO / CONDITIONER   
Eksklusiv regenererende shampoo og conditioner 
til tørt og strukturskadet hår. 
Styrker og genopbygger samt tilfører fylde, glans 
og elasticitet. 

Indvirkningstid 2-3 min. 
Shampoo 250 ml.  

Conditioner 150 ml.

NASHI FILLER LIFTING MASK  
Eksklusiv maske med overvældende kosmetisk 
effekt. Styrker, udglatter og kontrollerer. 
Fordeles og masseres let ind i håret til der kommer 
en blød skum. 

Indvirkningstid 3 min, 
Skyl derefter.   

100 ml.

NASHI FILLER 
LIFTING EXPRESS   
Intensiv genopbyggende express  
kur med øjeblikkelig effekt. 
Komprimerer, udglatter og styrker 
hårets fibre. 

Indvirkningstid 3 min.   
24 x 8 ml.

NASHI FILLER 
KERATIN SMOOTHING 
TREATMENT   
Anti-frizz og udglattende salon 
behandling til krøller, krus og 
uregerligt hår. Kombinationen 
af Keratin og Aloe Vera tæm-
mer og plejer håret, samtidig 
repareres, blødgøres og styrkes 
håret og efterlades blankt, smukt 
og glat. En mirakel behandling 
uden kemi.     

500 ml.

NASHI SEALER pH 3.0 
POST COLOR 
SHAMPOO
Målrettet salon shampoo der 
lukker skællaget og plejer  
efter indfarvning. Renser mildt  
og forsegler farven. Giver glans 
og intensiverer nuancen med 
3d effekt.  

Naturlige 
ingredienser  
optimerer 
holdbarheden 
på farven.  

1000 ml.

SALON TREATMENT



CAPIXYL

NASHI ARGAN 
ENERGIZING 
SHAMPOO
Forebygger slitage og styrker 
håret. 
Stimulerer blodcirkulationen 
og forbedrer forankringen af 
hårfolliklen. 

Aktive ingredienser: 
Ingefær, eukalyptus,  
mynte, kanel og 
aminosyre.   

200 ml.

NASHI ARGAN 
ENERGIZING 
CONDITIONER
Blødgør og styrker skællaget. 
Argan- og hørfrøolie plejer, 
blødgør og beskytter. 
Aktive ingredienser: Ingefær, 

mynte, eukalyptus, 
kanel og aminosyre.

Indvirkningstid:
 2-3 min.  
150 ml.

NASHI ARGAN 
DAILY ENERGIZING 
TREATMENT
Energizing spray er et Leave-in 
produkt til daglig brug. 
De æteriske olier stimulerer og 
styrker hårfolliklen og forankrer 
hårstrået. Anvendelse: 1 gang 
dagligt på tørt eller fugtigt hår 
(helst om aftenen).
Sprayes direkte på 
hovedbunden med ca. 
1 cm afstand, med 5-7 
pump på hver side af 
hovedet og masseres 
derefter ind.   100 ml.

NASHI ARGAN INTENSIVE ENERGIZING TREATMENT
Intensiv treatment med et højt koncentrat af de aktive ingredienser. Eksklusiv og effektfuld 
behandling mod hårtab. Anvendelse: Vask håret med Energizing shampoo og tør derefter 
håret med håndklæde.  Inddel håret i vandrette baner og påfør nu 1-2 dråber på tindingerne 
og midt på hovedet. Start 2 cm fra hårgrænsen. Lav herefter en ny vandret inddeling 2 cm 
længere tilbage og påfør på samme måde til det ønske område er dækket. Massér let i 3 
min. for at hjælpe de aktive ingredienser med at trænge ind. Gentag behandlingen 2 gang 
om ugen i 6 uger. Skal ikke skylles ud. Undgå kontakt med øjnene.     

12 x 6 ml  

NASHI MAN DAILY ENERGIZING 
SHAMPOO  

Opfriskende shampoo der er ideel 
ved ofte hårvask. Delikat formel 
med Argan olie og Baobab olier 
giver håret ny energi og glød. Fjer-
ner overskydende fedt og urenhe-
der og tilfører fugt til hårfibrene og 
skaber derved en balance i hårets 
fugtbalance.   

250 ml.  

NASHI MAN HYDRATING MATT WAX
Herre voks med mat look og kraftigt hold. Giver 
maskulin saltvandsstruktur og separation som holder 
hele dagen. Anvendes på tørt hår..  

50 ml.  

NASHI ESSENTIAL ENERGY     MOD HÅRTAB.  ÆTERISKE OLIER UDVUNDET AF 
INGEFÆR, MYNTE, EUKALYPTUS OG KANEL, STIMULERER BLODCIRKULATIONEN OG OP-
STRAMMER HÅRFOLLIKLEN. HÅRSTRÅET FORANKRES OG HÅRETS LEVETID FORLÆNGES.  
AMINOSYRER STYRKER SELVE HÅRSTRÅET, MENS DE ESSENTIELLE INGREDIENSER SÅSOM 
RØDKLØVER, GINKO BILOBA OG CAPIXYL STIMULERER HÅRVÆKSTEN.



SPECIAL

BLONDY JOY PURPLE SHAMPOO & 
CONDITIONER
Blondy Joy Purple Shampoo &  
Conditioner er med anti-yellow pigment 
designet til et blond, lysnet eller gråt 
hår. De styrker håret og tilfører fugt og 
gør det blødt og skinnende glansfuldt.   

Shampoo 250 ml 
Conditioner 150 ml

ARMONIA SHAMPOO  
Dybde afrensende shampoo, der 
fjerner belægninger fra hår og 
hovedbund. Mild formular med 
Argan olie og Kamille ekstrakt 
beskytter og plejer.    

250 ml.

ARMONIA SCRUB  
Ex-folierende scrub der fjerner urenheder såsom talg og skæl fra 
hovedbunden. Den effektfulde kombination af pimpsten og bark 
ekstrakt, løsner og eliminerer døde hudceller, så den naturlige 

iltning af hovedbunden derved genaktiveres.
Anvendelse: Fordeles på hovedbunden i et nyvasket 
hår og masseres derefter i 2 min. til der skabes en 
let mousse. Lad det indvirke yderligere i 1 min. og 
skyl derefter. VIGTIGT: Undgå kontakt med øjnene.

150 ml.

MASS SOLUTION  
THICKENING SHAMPOO  
Shampoo der giver en fortykkende og 
styrkende effekt på håret fra rod til 

spids. Reducerer hårtab 
og knækkede hår grun-
det dets forbedrede og  
kraftigere kvalitet. Rig på  
naturlige ingredienser 
som Argan olie, kamille 
og linolie.

250 ml.
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NASHI     MÅLRETTEDE PRODUKTER TIL SPECIELLE BEHOV. CHROMA SAVE COMPLEX, 
KAMILLE EKSTRAKT, LINOLIE OG NAURLIGE INGREDIENSER RENSER, PLEJER, STIMULE-
RER OG FORBEDRER DE SPECIFIKKE HÅRTYPER.



NASHI ARGAN SUN     OPTIMAL COMFORT TIL HUD OG HÅR I SOLEN.  
ARGAN OLIE OG SILKE EKSTRAKTER BESKYTTER OG PLEJER. 
PRODUKTERNE INDEHOLDER UVA/UVB FILTER.

AFTER SUN SHAMPOO
Fugtgivende shampoo der  
styrker hårets naturlige fibre 
med silke ekstrakter og Argan 
olie. Renser mildt og beskytter 
hårfarve med UVA/UVB filter. 

200 ml.

TANNING SUN OIL PERFECT BODY
Argan sol olie til kroppen. Beskytter, plejer 
og fremskynder bruningseffekten. Skal 
rystes før brug og påføres hver 2-3 time. 

150 ml.

SUN SHOWER GEL BRONZE 
EXTENDER 
Plejende og fugtgivende shower gel 
til kroppen. Beskytter og forlænger 
hudens naturlige tan. 

300 ml.

BEAUTY TREATMENT 
SUN OIL
Leave-in hårolie med målrettet 
pleje og beskyttelse mod solen. 
Forebygger at håret udtørrer og 
farvet hår falmer. 

Er varmebeskyttende  
og reducerer tørre 
tiden ved føntørring. 

50ml 

AFTER SUN 
REPAIRING MASK
Dybde virkende kur til struktur 
skadet eller solskadet hår.  
Stabiliserer og reparerer hårets 
fibre efter sol, klor og saltvand. 
Beskytter hårfarve. Micropolymer 

genopbygger og 
giver silkeblødt 
hår. 
Indvirknings tid: 

1-2 min. 
150 ml.

AFTER SUN CREAM
Regenererende ”soft touch” 
creme der tilfører elasticitet.

200 ml.

BEACH DEFENCE 
STYLING SPRAY 

Beskytter hår og hårfarve mod 
sol, saltvand og klor. Fjerner 
krus og letter frisering. 
Forebygger slitage og 
spaltning. Gør håret 
fyldigt og glansfuldt.

150 ml.



NASHI STYLE     BANEBRYDENDE OG EKSKLUSIV STYLING & FINISH SERIE MED  
PLEJENDE INGREDIENSER. EN VIFTE AF PRODUKTER DER KAN SKABE ALLE FORMER 
FOR FRISURER. LINOLIE, MARINE COLLAGEN OG ARGAN OLIE TILFØRER FUGT, 
ELASTICITET OG GLANS SAMTIDIG MED HÅRETS STYLES.

NASHI STYLE GLUE 
Gele med ekstra stærkt hold. Giver struktur og 
saltvands effekt. Drysser ikke. Anvendes i vådt eller 
tørt hår. 

150 ml.

NASHI STYLE SEA SALT
Struktur og volume spray med ”beach” 
effekt uden at gøre håret mat. 
Med antistatisk effekt. Anvendes i fugtigt 
og tørt hår. 

200 ml.

NASHI STYLE HAIR SPRAY 
STRONG HOLD 
Hårlak med kraftigt hold. Er antistatisk og 

modstandsdygtig over for luftfugtighed. 
Anvendes på tørt hår (på 30 cm afstand) 

300 ml.

NASHI STYLE ROOT BOOST
Spray mousse der giver optimal hold og 
fylde ved hårrødderne. Anvendes på tørt 
hår og føntørres derefter helt tørt. 

250 ml.

NASHI STYLING SHIMMER & SHINE 
Glossy fragrance. Let parfumeret glans spray med 

argan- og hørfrø olie.
Anvendes som finish på tørt hår. 
(På 20/25 cm. afstand.) 

150 ml.

NASHI STYLE HYDRATING 
CURL BOOSTER CREAM
Plejende creme der opstrammer og samler  
krøllerne. Giver fast hold og glans. 
Med anti-krus effekt. Anvendes i fugtigt 
og tørt hår. 

150 ml.



 

NASHI 
STYLE SOFT 
HAIRSPRAY 
Hårlak med let og 
fleksibelt hold. Tilfører 
struktur. Gør håret 
anti-statisk og beskyt-
ter mod luftfugtighed.    

300 ml.

NASHI HYDRATING SHINE WAX
Fugt og glans givende voks med let hold.
Et glans-boost som fremhæver hårets naturlige 
vitalitet. Kan bruges på alle hårtyper men er specielt  

velegnet til krøller eller tørt  
og mat hår. Påføres i tørt hår.  

50 ml.

NASHI STYLE 
VOLUMIZING 
MOUSSE
Plejende og fugt- 
givende skum med 
medium/kraftigt hold. 
Tilfører glans og  fylde. 
Velegnet til alle hår 
typer.    

300 ml. 

NASHI ARGAN
Giver blændende smukt og lækkert hår. Alle produkterne er baseret på den sublime og enestående 
ARGAN OLIE, hvis kosmetiske, farmaceutiske og næringsgivende virke, har været brugt gennem  
flere århundreder.
Olien giver en enestående glans og styrker et mat og livløst hår. Den tynger ikke og tilfører elasticitet samtidig med den 
beskytter mod både varme påvirkninger og UV stråler. Den absorberes straks og giver vedvarende blødt hår, samtidig med 
den ud-filtrer og genopbygger og fremhæver hårets naturlige bevægelser.
NASHI ARGAN OLIEN er fair Trade handlet og produceret på CO2 neutral virksomhed med 100% genbrugs materialer til 
flasker og emballager.
Indholdet af NASHI ARGAN OLIE og HØRFRØ OLIE er 100% økologisk.
Indeholder ikke parabener og SLS sulfat.

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

Følg os på:     Facebook: Hair Cosmetic.DK          Instagram: haircosmeticdk

NASHI STYLE MATT WAX 
Voks med kraftigt hold og mat finish, der er perfekt 
hvor der ønskes ekstreme former og volume. Fedter 
ikke og holder hele dagen. Anvendes på tørt hår.     

Scan QR koden for at 
se kataloget online

NASHI STYLE 
ECO 
HAIRSPRAY 
Non-aerosol, hurtig- 
tørrende hårlak med 
medium-kraftigt hold. 
Plejer håret og giver 
fylde og glans. 

300 ml.


