


Cannabis olie, også kendt som Hampfrø olie, er en miljøvenlig og meget 
bæredygtig råvare, som indeholder mange vitaminer, essentielle 
aminosyrer og de sunde fedtsyrer, omega 3 og 6. 
De trænger dybt ind i hårets fibre og giver ny vitalitet fra bund til spids. 
Håret styrkes og samtidig tilføres masser af blødhed, fugt og glans.
Hovedbundsproblemer reduceres og huden reetablerer en sund 
balance.
Fantastiske egenskaber som giver synlig effekt her og nu. 
En helt unik serie som tilgodeser alle hårtyper og behov, som specielt 
er velegnet til et tørt og ødelagt hår.
Den er baseret alene på naturlige ingredienser, uden SLES, PEG og  
PARABENER.
Den forførende duft er et kapitel for sig.
Prøv og bliv overbevist.   

SHAMPOO SENSI-RELAX     250 ml

Mild rensende shampoo der styrker, plejer og blødgør. 
Håret efterlades medgørligt og glansfuldt.
De essentielle aminosyrer styrker og nærer hårstrået 
og de sunde fedtsyrer plejer og beskytter både hår 
og hovedbund. De naturlige parfumestoffer giver 
følesen af velvære og afslapning.
Påføres og masseres blidt på et fugtigt hår.



SERUM FORCE-EMOTION     150 ml

Øjeblikkelig blødgørende Leave-in conditioner, der 
letter friseringen og minimerer krus. 
De naturlige omega 3 og 6 olier plejer og blødgør. 
Den er ekstremt fugtgivende og efterlader håret 
med smuk glans og rolig overflade. 
De emotionelle dufte giver ro og velvære.
Anvendes på fugtigt hår og skal ikke skylles ud.

OIL ILLUMINA-THERAPY     100 ml

Luksuriøs letvægts hår-olie som giver intensiv silkeagtig 
glans. 
Et højt koncentrat af hampfrø olie blødgør, reparerer 
og glatter skællaget og hårets naturlige fugtbalance 
opretholdes. Håret efterlades skinnende blankt 
uden at tynge.
De naturlige dufte giver lethed og vitalitet.
Anvendes på fugtigt eller tørt hår og skal ikke skylles ud.

MASK NUTRI-ENERGY     150 ml

Ekstremt genopbyggende og energigivende  
Treatment.
Intensiv kur der styrker hårets fibre med de  
essentielle aminosyrer. 
Skællaget mættes og blødgøres af de naturlige fedt-
syrer og efterlader håret blødt, glansfuldt og smukt.
Anvendes på fugtigt hår. Indvirkning 2-3 min. 
Skyl derefter.
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