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Moisture & Color Shampoo / Conditioner 250ml

Det bedste udgangspunkt og grundlag for et sundt hår, er at bevare fugtbalancen.  
Det tørre og behandlede hår tilføres masser af fugt med bl.a. Shea smør og 
Vitamin E og B5 der  giver en antistatisk effekt. Håret styrkes med proteiner der 
er med til at bevare farven og håret bliver fyldigt og glansfuldt.
Anvendelse: Shampoo påføres et fugtigt hår og masseres op til en mousse og 
skyl derefter. Conditioner påføres og masseres ind i håret fra rod til spidser. 
For bedste resultat, lad virke i 3-5 minutter og skyl derefter.

Volume & Color Shampoo / Conditioner 250ml

Med hydrolyseret hvedeprotein, vitamin B5, soya complex og æble-olier, forstær-
kes hårets fugtbalance som giver det en naturlig volume og fylde.
Håret styrkes og beskyttes mod slitage, frie radikaler og UV stråler, samtidig med 
at det føles blødt, glat og glansfuldt. Indeholder ikke Silikone, Parabener og SLS.
Anvendelse: Shampoo masseres grundigt ind i det fugtige hår fra rod til spidser. 
Skyl derefter. Conditioner masseres på længderne og lad virke i et par minutter 
og skyl derefter.

Repair & Color Shampoo / Conditioner 250ml

Med ekstrakter fra avocado og argan olie, tilføres et slidt og beskadiget hår 
fugt og det repareres samtidig med at farven bevares. Håret efterlades velplejet, 
blødt og skinnende.
Anvendelse: Shampoo masseres grundigt ind i det fugtige hår fra rod til spidser. 
Skyl derefter grundigt. Conditioner masseres på længderne og lad virke i et 
par minutter og skyl derefter.

It’s Silver Shampoo  250ml

Dæmper og neutraliserer de varme, gule og gyldne pigmenter, uanset om du 
har mørkt, gråt, blond eller lysnet hår. Den gør håret glansfuldt og bevarer det 
blødt, med en naturlig følelse.
Anvendelse: Påføres et fugtigt hår og skummet masseres grundigt ind og 
lad virke i 3-5 minutter for optimal effekt. Efterbehandles med en VISION 
Conditioner.

Anti Dandruff Shampoo 250ml

En af de mest effektive shampoo på markedet, hvis du har problemer med 
skæl, talg, kløe eller andre udfordringer i hovedbunden. Den beroliger og gen-
danner balancen på en tør og irriteret hovedbund.
Anvendelse. Ryst flasken og påfør på et fugtigt hår og masser derefter skum-
met grundigt ned i hovedbunden. Lad evt. virke i 3-5 minutter for optimal 
effekt. Efterbehandles med en VISION Conditioner.



Cover Up 100ml

Findes i 3 nuancer: Lys Brun, Mørk Brun og Sort, som alle er skånsomme og 
vandfaste farvespray, som midlertidigt og enkelt dækker hårets udgroning. 
Den tørrer hurtigt, er ikke klæbrig, er nem at fordele og den giver et naturligt 
resultat.  
Anvendelse: Ryst dåsen grundigt og hold den oprejst under påføring på et 
tørt hår tæt på ud groningen.

Just Leave It Conditioner 250ml

Letter udredning og mindsker at håret filtrer. Beriget med B vitamin opfrisker 
den din styling og giver håret næring og beskyttelse mod solens skadelige 
UV-stråler. Den tilfører glans og styrke og gør uroligt hår nemt at håndtere og 
den mindsker spaltede spidser nemt og hurtigt. Kan benyttes til alle hårtyper 
så det føles som et morgenbad med dens opfriskende egenskaber.
Anvendelse: Efter hårvask, påføres den enten vådt, fugtigt eller helt tørt hår 
og specielt ved tørt hår er den effektiv. Skylles ikke ud.

Hair Mask 150ml

En reparerende og fugtgivende kur som styrker alle hårtyper og beskytter 
farvet hår.
Kokos- og solsikkeolie beskytter og giver intensiv pleje. Shea smør tilfører 
fugt og de vegetabilske proteiner styrker og genopbygger. 
Anvendelse: Påføres håndklæde tørt hår. Masseres godt ind i håret og lad 
indvirke i 5 min. Skyl derefter.

Refreshing Foam 200ml

En volumegivende mousse der opfrisker håret og fjerner uønskede dufte uden 
at tynge det. Den efterlader håret luftigt og rent som hvis du netop har vasket 
det.
Anvendelse: Påføres jævnt i tørt hår og herefter kan der styles som ønsket.

Spray & Clean / Brown Dry / Silver Dry Shampoo 200ml

Vægtløs spray pudder som et alternativ til hårvask, der renser og opfrisker 
enten det lyse hår, det brune hår med mørke pigmenter eller det grå hår med 
lilla pigment med en deraf ”anti-yellow” effekt. Perfekt til at give et tørt og mat 
hår, masser af volume med en øjeblikkelig følelse af et tykkere og grovere hår 
der er nemt at style.  
Anvendelse: Ryst dåsen grundigt før brug og hold den oprejst når der sprayes i 
et tørt hår, med en afstand på 10-15 cm. Beskyt øjne og tøj.



Styling Mousse 250ml

Giver håret et fast hold med en fantastisk struktur, volume og hold. Den kan 
benyttes til alle hårtyper og længder og kan benyttes på både fugtigt og tørt 
hår.
Anvendelse: Ryst dåsen og vend studsen nedad inden der doseres ud i 
håndfladen og skummet påføres et håndklæde tørt og rent hår, i passende 
mængde afhængigt af tykkelse.

Thicker 150ml

Creme der trænger gennem hårets yderste skællag og fylder hårstrået med 
plejende og fugtgivende partikler. Den har medium hold og giver en fortykkende 
effekt der separerer, definerer og blødt kontrollerer håret. Er velegnet til både 
føntørring, udglatning eller krøl da den også har fuld varme beskyttelse.
Anvendelse: Passende mængde fordeles mellem hænderne og påføres jævnt 
enten et tørt eller fugtigt hår.

Healthy Argan Oil 100ml

Transparent, pigment fri og plejende olie der nemt trænger ind i håret og gør 
det silke blødt. Indeholder en unik blanding af Argan olie og andre olier der 
styrker, genopbygger og tilfører fugt til håret uden at tynge.  
Anvendelse: Påfør nogle få dråber på spidser og længder i et håndklæde tørt 
hår og style derefter som normalt.

Root Lifter 200ml

Cremet spray-mousse til alle hårtyper, der giver maximal volume helt fra roden 
til spidserne og samtidigt eliminerer flyvsk hår effektivt. Den specielle studs gør 
det nemt at påføre og fordele produktet. Indeholder varme beskyttelse.  
Anvendelse: Påføres fra hårrødderne i et håndklæde- eller tørt hår.

Smooth Creaminal 150ml

Leave-in styling produkt der giver et let hold og samtidig en glans der elimi-
nerer flyvsk hår. Indeholder naturlige botaniske ingredienser, samt silke, hvede 
og keratin proteiner og B5 vitaminer, der tilfører fugt og genopbygger håret. 
Anvendelse: Påføres et fugtigt eller tørt hår. For et blødt look, føntørres der 
inden produktet igen påføres i det tørre hår.



Spray Wax 200ml

En mikroniseret voks på spray som er fint fordelende og også giver en solid 
og samtidig blød og mat finish som nemt vaskes af igen. På et øjeblik kan du 
let og hurtigt kreere eller lave en ultimativ re-styling og den passer til både 
kort og langt hår.
Anvendelse: For at forme og give en sikker styling uden at håret bliver klæbrigt, 
sprayes der fra en afstand af ca. 10cm

Styling Creme 100ml

Holder håret på plads med et blødt hold. Nem at påføre og nem at vaske af 
igen. 
Anvendelse: Påføres et enten fugtigt eller tørt hår i passende mængde og 
style, form og kreer herefter som ønsket.

Curl Cream 150ml

Plejende krølle creme, som definerer og giver flotte krøller selv i glat hår. Den 
forhindrer krus og uanset vejret føles håret kraftigere med en krøltegning der 
holder længere.  
Anvendelse: Påføres fugtigt hår og fordeles jævnt. For et mere effektivt og 
holdbart resultat kan håret efterfølgende føntørres – eventuelt med soft styler.

Fiber Wax 100ml

Populær voks med ekstrem mængde fibre til ekstreme stylinger. Giver et flek-
sibelt hold, med et mat resultat. Den er let at arbejde med, håret kan i løbet af 
dagen nemt re-styles og den er let at vaske ud.  
Anvendelse: Påføres et enten fugtigt eller tørt hår i passende mængde. Fibre-
ne kan eventuelt fordeles ved at ”klappe hænderne sammen” over håret.

Rock Hard Wax 100ml

Voks til alle hårtyper som giver et maximalt hold med langvarig og stabil effekt, 
som er perfekt til dem der vil kunne stole på at frisuren holdes på plads.  
Anvendelse: Påføres et tørt hår i passende mængde og for et endnu mere 
optimalt resultat, kan den også fordeles i et fugtigt hår.



Volume  300ml

Denne usynlige våd spray giver med egenskaber fra salt-water spray, root-lifter 
og styling spray en perfekt struktur og opbygger en holdbar volume og fylde 
i håret.
Anvendelse: Ryst dåsen og påfør på fugtigt hår, som giver det bedste resultat 
ved at føntørre den let ind i håret hvor der ønskes volume. Eller i et tørt hår 
som behøver føntørring efterfølgende. Des mere volume der ønskes, des mere 
spray påføres.

Ruff 250ml

Fantastisk saltvandsspray til at give alsidig og simpel volume med en fortyk-
kende effekt. Giver en mat og pjusket struktur med fyldighed som efter et 
bad i havet. Til alle hårtyper men er perfekt til Skandinavisk tynd og fint hår. 
Indeholder UV-Beskyttelse og er farvebevarende.  
Anvendelse: Påføres fugtigt eller tørt hår. Brug en mindre mængde produkt 
for en naturlig følelse og mere produkt for mere struktur og volume.

Texture Spray 300ml

Texture spray med medium hold. En volume spray som giver øjeblikkelig 
struktur og fylde i alle hårtyper.  Håret efterlades med mat look og fedter ikke, 

så den er derfor også velegnet til re-styling.  
Anvendelse: Påføres halv tørt eller tørt hår. Skal rystes før brug.

Umbrella 200ml

Fugt-forseglende og varmebeskyttende spray der forhindrer flyvsk hår i et 
fugtigt eller helt vådt vejr, samtidig med at den holder håret blødt og silke 
blankt.
Anvendelse: Påføres et nyvasket og håndklædetørt hår. Inddel håret i sektioner 
og spray på hver enkelt, med rigelig mængde og friser herefter igennem med 
en kam. Tør hver enkelt sektion og benyt en børste for at holde håret spændt.

Styling Powder 35ml

Vægtløs pudder der er nem at påføre for at opnå en fantastisk volume og fylde. 
Den er let at vaske ud og indeholder kun denne ene ingrediens.  
Anvendelse: Påføres håret fra roden og ud i længderne for den ønskede 
struktur. Benyt eventuelt Shine Spray for at minimere den matte effekt.



Shaping Spray 400ml

Giver medium hold der gør den meget fleksibel, for dem der ønsker at omforme 
eller re-style frisuren i løbet af dagen. Den giver en mere naturlig følelse sam-
tidig med stadig at være holdbar. Den er nem at vaske ud og efterlader håret 
let fugtet og glansfuldt.
Anvendelse: Påføres et tørt hår efter ønske og behov med en afstand på 20-
30 cm. Gentag evt. eller afslut med Styling Spray hvis det ønskes at frisuren 
holder længere.

Styling Spray 400ml

En hurtigtørrende styling og finish spray med et fast hold, der fikserer din 
styling kraftigt og gør den holdbar uanset vejret. Den er modstandsdygtig 
overfor fugt og vind og indeholder UV-beskyttelse.
Anvendelse: Påføres med fejende bevægelser det færdigt stylede og tørre 
hår, med en afstand på 25-30 cm. Hvis dysen stoppes, skylles den under 
varmt vand.

Shine Spray 200ml

En fleksibel og mild glans spray der ikke tynger håret. Kan benyttes på alle 
hårtyper og er nem at arbejde med, takket være den specielle dyse der distri- 
buerer meget jævnt og fint. Den giver også et farvet eller lysnet hår en ny 
glød og glanseffekt.
Anvendelse: Påføres et tørt hår med en afstand på 15-20 cm. Er også fan-
tastisk at benytte efter matte styling produkter som eks. tørshampoo eller 
pudder.

Spray Tan 200ml

Hurtig tørrende selvbrunende spray uden pigmenter der påvirker og aktiverer 
hudens egen melanin i op til 4 timer. Et fantastisk alternativ til de skadelige UV 
stråler fra solen.  
Anvendelse: Fordeles med et jævnt tryk på en ren og tør hud med ca. 30cm af-
stand i cirkulære bevægelser. Ved påføring i ansigtet lukkes øjne og vejret holdes. 
Det anbefales at benytte den i bruseren eller på badeværelset og at den tørre 
inden tøjet tages på og først at bade mindst 5 timer efter. For et endnu mere 
optimalt resultat, kan huden forinden ex-folieres og påføres en fugtighedscreme.

Heat Protection 250ml

Beskytter og nærer håret med en fantastisk leave-in formel med Vitamin-B der 
genopbygger hårets vitalitet og struktur og samtidig tilfører glans til håret, 
mens det beskyttes mod alle former for varme påvirkning.  
Anvendelse: Påføres et fugtigt eller tørt hår fra 15-20cm afstand. Fordel jævnt 
over hele håret og style derefter som ønsket.
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VISION HAIRCARE made in Sweden

Eksklusive og bæredygtige produkter, udviklet og produceret i Sverige med omtanke for både 
naturen og mennesker. 
Serien er 100% VEGANSK og baseret på nøje udvalgte naturlige og økologiske ingredienser som 
plejer og styrker håret og samtidig beriger produkterne med en mild nordisk aroma oplevelse. 
De fleste produkter er godkendt til grøn salon. Serien er naturligvis Cruelty-free og emballagerne 
er baseret på 100% genbrugsplast, lavet af OWP, Ocean Waste Plastic og I`m Green som bla. 
laves af sukkerrør. En vision om en renere fremtid. Vi kalder det Vision HairCare.


