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NAK er et heleid Australsk hårpleieselskap som går inn for å skape
innovative og versatile hårpleieprodukter for den profesjonelle delen av
hårpleieievirksomheten, salonger stylister og forbrukere.
Vi er et paradoks: avslappede og ambisiøse. Vi lar oss inspirere av vår unike
beliggenhet og den australske livsstilen, påvirket av vårt solfylte miljø,
havet som omgir oss og majestetiske landskap.
Vår opprinnelige australske kultur gjenspeiles i hele vår produktserie av
vakker rengjøring, pleie, behandling, styling og sluttprodukter. De er laget
for alle typer hår og hårproblemer.

NATURAL AUSTRALIAN KULTURE

FRI FOR SULFATER / FRI FOR PARABENER
NÆRENDE / STYRKENDE / REPARERENDE
NAKs signatur linje inneholder naturlige
mineralrike ingredienser fra havet.
Et unikt “Bio-Marine Complex” erlaget for å gi
næring, styrke og å reparere hårfibrene slik at du får
et sunt og vakkert hår.
DINE HVERDAGSPRODUKTER

FRI FOR SULFAT & FRI FOR PARABEN
Vår avanserte oppskrift inneholder det nyeste innen surfaktantteknologi: ISELUX®. Den gir
varsom rengjøring, er skånsom mot huden og vil sannsynligvis ikke irritere huden.
INGEN PARABENER
Forbrukere har blitt mer klar over og bekymret med hensyn til sikkerheten ved bruk av parabener.
Våre avanserte og kvalitetsbevisste sammensetninger inneholder den nyeste parabenfrie teknologien
BIO-MARINE COMPLEX - NATURLIG RIKE HAV-ELEMENTER
MARINE KOLLAGEN-AMINOSYRER
Kollagen er et fiberlag i dermis (lærhuden) som består av langkjedede molekyler som er
sammenflettede og gir håret styrke, støtte og slitestyrke. Kroppen bruker aminosyrer til å bygge
protein; håret vårt, huden vår, og våre negler erlaget av protein.
•
•

Styrker og beskytter – forsterker hårstrukturen, hindrer slitasje.
Reduserer naturlig tap av fuktighet, hjelper å holde fuktigheten i håret oppe

SJØMOSE
En av de mest næringsrike former for liv i naturen, pakket med mineraler.
•
•

Gir håret tilbake viktige næringsstoffer.
Gir tilbake tapt fuktighet, gir større elastisitet - gir mykhet og glans.

JØTANG/ALGE
En stor sjøplante full av vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Beskytter – gir håret tilbake naturlige aminosyrer.
Fukt – håret holder bedre på fuktigheten.
• Forhindrer tap av farge ved å tilføre A-vitamin, en
kjent antioksidant
•

•

KITOSAN
Et foredlet produkt av kitin, kitosan er et naturlig karbohydratpolymer
fra skalldyr..

•

Vedlikeholder hårets korrekte fuktballanse, gjør det mer
lettstelt, gir bedre spenst og glans, mens det holder luftfuktighet
ute og hindrer brusete hår

NAK SIGNATURE RANGE . shampoos & conditioners

NOURISHING
SHAMPOO & CONDITIONER

HYDRATING
SHAMPOO & CONDITIONER

fri for sulfater . fri for parabener .
fuktgivende . mykgjørende
laget for normalt til tykt hår – tørt eller farget

fri for sulfater . fri for parabener. fuktgivende.
glatter
laget for normalt hår – tørt eller farget

Erstatter tapt fuktighet og hjelper å reparere
mens det beskytter, mykgjør, og gir glans.

Beskytter farget hår, reduserer falming. Mykgjør
og forsegler håroverflatene, forbedrer hårets
tekstur

Hjelper å styrke hårets fibre med marine
næringsstoffer for å få tykkere hår med
bedre tekstur og glans.

sjampo: varsom rengjøring / kremete skum /
beskytter farget hår / fuktgivende.

sjampo: lett konsistens og varsom
rengjøring/ forbedre volum og spenst / gi
styrke og liv..

sjampo: Marint kollagen, Pantenol (Vitamin
B5) og vitamin E hjelper å reparere - forbedrer
slitestyrken / rengjør varsomt / skummer rikt
og luksuriøst / gir fuktighet tilbake – bedrer
elastisitet / beskytter mot tap av farge
balsam: intenst fuktgivende og næringsrike
kvaliteter / gir fukt og reparerer / gjør håret
lettstelt / gir mer glans / hindrer tap av farge.

100ml, 375ml, 1L

conditioner: hindrer tap av farge /
forsegler hårets overflate/ glatter og gjør
det lettkammet / kontrollerer brusete og
uregjerlig hår.

100ml, 375ml, 1L

BODY•N•SHINE
SHAMPOO & CONDITIONER

ULTIMATE CLEANSE
SHAMPOO
fri for sulfater . fri for parabener . rense .
revitalisere
laget for alle hårtyper

balsam: bedre tykkelse / lettere å gre / tar
bort elektrisitet / lettere å håndtere/
strålende glans / tynger ikke håret/ beskytter
mot tap av farge.

100ml, 375ml, 1L

Laget for å grundig rense og revitalisere
hodebunn og hår, fjerne rester av
hårprodukter og urenheter mens den
opprettholder den naturlige fuktballansen.
fordeler: nøytralt pH-nivå/ fjerner klor,
mineraler i hardt vann, produktrester /
egner seg for bruk etter svømming.
bruk: fordel en liten mengde sjampo i
vått hår og masser hår og hodebunn, skyll
grundig og gjenta om nødvendig.

375ml, 1L

DANDRUFF CONTROL
SHAMPOO

DRY KLEAN
SHAMPOO

fri for sulfater . fri for parabener . lindrer .
kontrollerer
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . rengjør .
frisker opp
laget for alle hårtyper

Gir varsom lindring, renser og eksfolierer
flassende hodebunner med de aktive
ingrediensene Pyrithione Zinc og
peppermynteekstrakt, hjelper å kontrollere
og bekjempe flass.

Et lett rensepudderlaget for å skånsomt rense
og absorbere avfallsstoffer uten vann.
Revitaliserer hodebunn og hår hvor og når
det behøvs.

fordeler: beroliger og renser / hjelper å
kontrollere flass og avskalling / lindrer og
holder hodebunnen frisk / styrker
og beskytter håret / håret blir mykt og
glansfullt / skånsomt produkt som kan brukes
hver dag..
bruk: ha i vått hår og masser varsomt. Skyll
og gjenta om nødvendig. Ved mye flass, la
sjampoen virke på hodebunnen i 2-3
minutter hver gang, før skylling.

375ml

fordeler: lett og skånsom rensing /
mykgjørende og fuktgivende / beholder
føningen lenger / forfrisker og revitaliserer.
bruk: holdes 30cm unna hodebunn og
spray jevnt ved røttene. Masser med
fingertuppene, vent i 2 minutter, børst
grundig.

200ml

NAK SIGNATURE RANGE . blonde

REPL•ENDS BLONDE
LEAVE-IN MOISTURISER
fri for sulfater . fri for parabener .
sammentrekkende . glans
laget for blondt, stripet, kjemisk bleket eller
grått hår

Laget for naturlig eller kjemisk bleket blondt
og grått hår. Aktive fiolette & blåfiolette
pigmenter tilføres håret for å unngå uønsket
gul- og kobbertoner..
blonde sjampo: fri for sulfater gir skånsom
rensing mens blåfiolette pigmenter hjelper å
nøytralisere uønskede gultoner i blondt hår
blonde balsam: løser opp knuter og tilfører
styrkende proteiner, fuktgivende urter
og plantestoffer som hjelper å beskytte,
mykgjøre, glatte og tilføre glans. Forbereder
håret på styling ved bruk av varme og gir
UV-beskyttelse.

100ml, 375ml, 1L

fri for sulfater . fri for parabener .
sammentrekkende . glans
laget for blondt, stripet, kjemisk bleket eller grått hår

fri for sulfater . fri for parabener . fuktgivende .
sammentrekkende
laget for blondt, stripet, kjemisk bleket eller grått hår

sammentrekkende . glans . nærende
laget for blondt, stripet, kjemisk bleket eller grått
hår

Laget for naturlig eller kjemisk bleket blondt
og grått hår. Aktive fiolette & blåfiolette
pigmenter tilføres håret for å unngå uønsket
gul- og kobbertoner.

En fukgiver du lar være i håret og som kan
bruke daglig for å mykgjøre, gre ut og
forsegle hårfiberne for et glattere hår.

En lys fiolett blonde toner som gir
midlertidige fiolette fargepigmenter til
blondt hår. Nøytraliserer uønsket varme og
opprettholder fargen mellom salong- besøk.

blonde plus sjampo: fri for sulfater gir
skånsom rensing mens blåfiolette pigmenter
hjelper å nøytralisere uønskede kobbertoner
i blondt hår.

100ml, 375ml, 1L

Fiolette pigmenter hjelper å nøytralisere
uønskede kobbertoner i blondt hår. Gir
beskyttelse mot varme og UV-stråler.
fordeler: tilfører fukt / gir beskyttelse/
hindrer slitte tupper / nøytraliserer
uønskede kobbertoner / glatter og mykgjør /
gir beskyttelse mot skader av varme,
mekanisk påvirkning og UV stråler.
bruk: fordel i rent, håndkletørt hår. La være
i, ikke skyll.

150ml

fordeler: gir glans / bedre beskyttelse /
nøytraliserer uønskede kobbertoner.
bruk: fordel i rent, håndkletørt hår, la det
virke i 5-20 minutter, skyll. Behandle med
balsam om det behøves.

100g

FRI FOR SULFATER / FRI FOR PARABENER
OPPFRISKENDE / BEHANDLENDE / GLANS
En luksuriøs historie av farger som forsterker fargens glød og
forhindrer tap av farge.
Tilfører gjennomskinnelig farge og glans som gir både
fargebandlet og naturlig hår friskere glød.
Ti reflekterende og utsøkte næringsgivende fargemasker,
inneholder styrkende sjøproteiner, luksuriøse plantestoffer og
er beriket med glansfremmende makadamiaolje.
En kreativ kolleksjon av fargerlaget for å friske opp de mest
populære fargenyansene, naturlige refleksjoner eller varsomt
forsterke hårtonen og holde fargen ved like mellom
frisørbesøk.

NAK COLOUR MASQUE . shampoo & conditioners

SHAMPOO
fri for sulfater . fri for parabener
preparerer . vedlikeholder .
beskytter
laget for å friske opp farget hår

Når det gjelder å behandle farget hår, er
skånsom rens, fri for parabener og
sulfater det viktigste. Colour Masque
Shampoo gir næring til hårets struktur
ved å vedlikeholde riktig fuktballanse og
beskytte håret med marint kollagen,
elementer og mineraler fra sjøen for å
rense skånsomt og hindre tap av farge.
fordeler: Mild skånsom rens / preparerer
hår før bruk av Colour Masque / fjerner
varsomt rester og urenheter / tilfører
sjømineraler og sjø-ingredienser /
beholder riktig fuktballanse.
bruk: Fordel en liten mengde i vått hår,
masser hår og hodebunn, skyll grundig
og gjenta om nødvendig.

265ml

fri for sulfater . fri for parabener
oppfriskende . behandlende . glans
laget for å friske opp farget hår

fordeler: Kationiske pleiepigmenter
–
glansfremmende
makadamiaolje
/ styrkende sjøproteiner, luksuriøse
plantestoffer / bedrer fargens intensitet, gir
glød og glans / forhindrer tap av farge
og vedlikeholder farge mellom
behandlinger / allsidig utvalg av farger fra
fasjonable nyanser til naturlige toner /
behandlende fargestabilisering fra rot til
tupp / gjevner ut fargevariasjoner
/ introduserer kunder til nye farger /
i-salongvask ekspress service, for rask
fargebehandling.

265ml

advarsel:
Vennligst bruk handsker da fargeflekker
på hender, håndklær, fliser og forkle kan
forekomme. Ikkelaget for å dekke grått
hår fullstendig.
bruk:
variant 1:
Steg 1: Vask med anbefalte NAK sjampo
Steg 2: Fordel gjevnt i rent, fuktig hår fra
røtter til tupper
Steg 3: Masser inn i hår og gre gjennom
for å fordele gjevnt
Steg 4: La virke i 3-5 minutter, skyll godt
til vannet er klart
Steg 5: Tørk med håndkle, ha i NAK
Colour Fix Leave-in Treatment

variant 2 - for sterkere fargeeffekt:
Steg 1: Vask med anbefalte NAK
sjampo
Steg 2: Fordel gjevnt i håndkletørt hår
fra rot til tupp
Steg 3: Masser inn i håret og gre
gjennom for å fordele gjevnt
Steg 4: La virke i 5-20 minutter, skyll
godt til vannet er klart
Steg 5: Tørk med håndkle, ha i NAK
Col-our Fix Leave-in Treatment

NAK SIGNATURE RANGE . treatments

REPL•ENDS
LEAVE-IN MOISTURISER

REPL•ENDS
SPRAY

REPL•ENDS
CONDITIONING FOAM

INNER STRENGTH
TREATMENT

fri

for sulfater . fri for parabener .
fuktgivende . beskyttende
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . tar
bort knuter . beskytter
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener .
fuktgivende . glans
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener .
forsterke . beskytte
laget for alle hårtyper

En balsam du lar være i håret og som kan
brukes daglig for å tilføre fukt, mykgjøre og
beskytte håret. Tar bort brusete hår, gjør det
enkelt å gre og behandler og beskytter mot
UV-stråler og varmeskader. Håret blir
lettstelt, glansfullt og mykt.

En balsam spray du lar være i håret som
gjør det lettere å gre, beskytter og gir en flott
glans og styrke, og gjør håret lettere å ha
med å gjøre.

Et vektløst fuktighetsskumlaget for å tilføre
fukt til tørt, bølgete eller krøllete hår.

En proteinbehandling og som bygger spenst
og styrker håret fra innsiden og ut. Skal
beholdes i håret.

fordeler: behandler og gir fukt / perfekt for
langt hår / gir beskyttelse mot skader fra
UV-stråler og mekanisk slitasje / gir spenst
og glans / reduserer slitte tupper.
bruk: fordel i håndkletørt hår og la det være,

fordeler: fuktgivende / løser floker/ hjelper
med å forsterke hårets ytre barriere /
hindrer slitte tupper / metter porøst hår /
beskytter mot skader fra varme, mekanisk
slitasje og UV-stråler.
bruk: spray gjevnt i rent fuktig eller tørt hår,

fordeler: gi fukt og glans / løse opp knuter
og glatte / definere krøller og hindre brusete
hår./ temme tykt, grovt eller uregjerlig hår.
bruk: rist, hold rett opp og ned mens du
sprayer skum i håndflaten. Fordel i rent
håndkletørt hår. Føn for en glatt, myk finish
eller lufttørke for en naturlig hårfrisyre.

fordeler: beskytte / hjelper å reparere og
rekonstruere / tar bort porøsitet - grunner
håret før kjemiske behandlinger / hjelper å
hindre slitasje av ytre barriere
bruk: spray i håndkletørt hår og la det være i.

250ml

spesielt ved de porøse delene fra midten til

eller bruk for å friske opp håret imellom vask

nak hold factor:

tuppene. La det være i håret; ikke skyll ut.

150ml

250ml

250g

0

2
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ULTIMATE TREATMENT
60 SECOND REPAIR

ULTIMATE POTION
STYLING TREATMENT

COLOUR FIX
TREATMENT

fri for sulfater . fri for parabener .
glatte . gjenoppbygge . glans
laget for tørt, skadet, fargebehandlet
hår

fri for sulfater . fri for parabener . fuktgivende .
styrke laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener
normalt . blondt . blondt plus

Den
ultimate
60
sekunders
reparasjonsbehandlingen som hjelper å
gjenoppbygge kjemisk behandlet, tørt
eller skadet hår.
fordeler: behandling som trenger dypt
inn i håret og hjelper å reparere, gi fukt
og å gjenopprette elastisitet og styrke,
glatter hårets overflater, gir bedre glans.
bruk: fordel en liten mengde direkte i
håret etter vask, masser inn, spesielt fra
midten av hårlendgen og ut i tuppene. La
virke i 1 minutt. Skyll.

150ml

Et produkt du lar være i håret for bedre
styling og for reparasjon som tilfører
fuktighet og marint sjøprotein som reparerer
hårfibrene når du styler. Håret blir
gjenopplivet og får tilbake fuktighet med lett
til medium hold.
fordeler: gjeninnfører fukt / forsterker hårets
ytre barriere, hjelper å reparere og å styrke,
forbedrer hele hårets struktur
/ beskytter mot varme og UV / lett til
medium hold.
bruk: ha en liten mengde i rent, håndkletørt
hår..
nak hold factor:

150ml

0

3
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Laget for å gjenoppbygge hårets struktur og bevare
farge, øke varighet og glans..
fordeler: glatter umiddelbart, forsegler og gir
glans til dehydrert hår / rekonstruerer
kjemiske forbindelser på innsiden av håret,
beskytter den ytre barrieren mot videre
slitasje / hjelper å forsegle farge, reduserer
fargetap for lengre varighet / gjenopprette
fukt og behandle, perfekt for å vedlikeholde
farge / redusere slitasje, hindre løse og
uregjerlige lokker.
bruk: skru korken med klokken for å
blande de to ingrediensene, rist godt. Vri
korken mot klokken for å åpne. Haes i
rent, håndkletørt hår og la det være i; skyll
ikke ut.
colour fix normal
laget for fargebehandlet, skadet eller tørt hår
Håret blir glatt med flott glans.
colour fix blonde
laget for blondt,sttripet, kjemisk bleket eller grått hår
Tilsatt fiolette pigmenter for å nøytralisere uønskede
gultoner
colour fix blonde plus (extra toning)
laget for blondt, stripet eller kjemisk bleket hår
Tilsatt blåfiolette pig-menter for å nøytrali-sere uønskede
kobbertoner.

30ml

NAK SIGNATURE RANGE . styling

BODY•N•SHINE
STYLING GLAZE

OPTIONS
SCULPTING LOTION

KURLS
STYLING CRÉME

AMPED•UP
FIBROUS GEL

fri for sulfater . fri for parabener . volum . glans
laget for fint hår

ingen tilsatte sulfater . fri for parabener . glatter
. definerer
laget for alle hårtyper

ingen tilsatte sulfater . fri for parabener . separerer .
definerer laget for krøllete hår

fri for sulfater . fri for parabener . hold . kontroll
laget for fint hår

Fleksibel, medium hold styling créme for
krøllete hår. Minsker og kontrollerer krus,
separerer og definerer krøller med en finish
som kan taes på. Håret får en naturlig
bevegelse med spenst.

En sterk stylinggele med fibre som tar
kontrollen. Temmer uregjerlige lokker,
skaper dramatiske frisyrer som holder lenge.
Perfekt for sleiket, wet looks eller for korte
frisyrer som bekjemper tyngdekraften.

fordeler: temme krus / separere og definere
krøller / gi glans / beskytte mot fuktig vær

fordeler: sterk - bestemt hold / kontroll /
dramatiske frisyrer / skaller ikke av /
bestandig mot fukt.

En styling glaze med lett hold som gir lett og
luftig volum og spenst med perlemor-glans.
fordeler: bedre spenst / perleskimmer
/ fleksibel finish / beskytter mot varme
/ beskytter mot fukt.
bruk: fordel gjevnt i rent, fuktig hår. Føn
håret nesten tørt. Bruk en stor, rund børste,
start ved røttene og rett luften ned i
hårskaftet. For mer volum og spenst bruk
varme ruller, velkroruller eller en krølltang i
tillegg til føningen
nak hold factor: 0

2

10

En fleksibel stylinglotionlaget for å definere
krøller og unngå brus. Føn for en glatt og rett
finish med spenst og fylde. Håret blir mykt
og glansfullt og føles silkemykt å ta på
fordeler: definerer krøller / gir glans /
glatter / beskytter mot varme og UV /
hindrer brus / beskytter mot fukt utenfra.
bruk: ha i rent, fuktig hår. For definerte
krøller, ha en spreder på hårføneren og føn
varsomt på lav varme. For en rett finish, bruk
en stor, rund børste og ha en tut på
hårføneren (rett varmen nedover i følge med
den runde børsten, for å glatte ut håret
etterhvert).

150ml

6
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bruk: ha i fuktig hår og blås med en
hårføner for superenergisk hår.
nak hold factor:

nak hold factor: 0

150ml

150ml
nak hold factor: 0

bruk: ha en liten mengde i håndflatene og
fordel gjevnt i rent, håndkletørt hår. La det
tørke naturlig eller bruk hårføner.

6

10

150ml
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HIGH VOLUME
TEXTURE SPRAY

THERMAL SHIELD
THERMAL SPRAY

SHINE MIST
CONDITIONING SHINE SPRAY

fri for sulfater . fri for parabener . kontroll . volum .
tekstur laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . beskytte . style
. kontroll
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . finish .
behandling . glans laget for alle hårtyper

Når det gjelder spenst er det en fordel å vite
hvordan du kan forbedre dine muligheter for
styling. Lag fullt volum og løft ved røttene, få lag
på lag med bevegelse, spenst og tekstur for en
vakker frisyre og den flotteste fønede finish..
fordeler: høyvolum rotløft / styling tykkelse /
lager den beste fønede finish / elastisitet og
spenst / beskytter mot fuktig vær.
bruk: Rist (ingen kork) godt før bruk. Bruk
når du behøver volum, tykkelse og elastisitet.
Hold 8 - 10 tommer fra håret, spray gjevnt på
fuktig hår før føning- tørking eller langs
røttene når det kreves høyt volum.

150g

Beskytter håret mot vær og harde
stylingmetoder. Du friserer trygt vel vitende
om at håret har et skjold av varmebeskyttelse
som hjelper deg. Det hjelper også å beskytte
mot fuktig vær og krusete hår, og reduserer
skade på håret fra høy varme ved styling.
fordeler: danner beskyttende skjold mot
varmebehandling / barriere mot fuktig luft /
beskytter frisyren mot været slik at den
holder lenge.
bruk: Rist (ingen kork) godt før bruk. Hold
8 - 10 tommer fra hodet. Bruk før all styling
med høy varme. Spray på fuktig hår før
styling eller bruk på tørt hår før bruk av
tenger med varme. Hjelper mot påvirkning av
varmebehandling og fuktig vær.

150g

En liten sky av næring for en krans av glans,
som legger seg i håret som en myk tåke. Gir
en glødende og varig glans som kompletterer
enhver frisyre.
fordeler: lett næringsgivende og
mykgjørende / strålende glans / beskytter
hårstråenes ytre barriere.
bruk: Rist (ingen kork) godt før bruk.
Bruk på tørt hår og ferdige frisyrer.
Hold 8 - 10 tommer fra håret, spray
lett eller etter behov.

150g

NAK SIGNATURE RANGE . styling

HEAT BEAT
PROTECTIVE SEALANT

SURF STYLER
SEA SALT SPRAY

BODY•N•SHINE
SEA SALT ROOT LIFT

BODY•N•SHINE
VOLUMISING FOAM

sulfat fri . paraben fri . kontroll . volum . tekstur
laget for alle hårtyper

ikke tilsatt sodiumsulfater . fri for parabener .
naturlig . tekstur laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . støtte . volum
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . volum . tykkelse
laget for alle hårtyper, espesialt fint hår

En varmebeskyttende spray som du lar være
i håret for å sikre skadefri styling. Perfekt
for bruk før føning eller annen
stylingmetode med varme.

Sjøsaltspray gir håret strandtekstur, skaper et
bustete, bølgete eller krøllete hår for en
lettstelt frisyre. Surf Styler beskytter mot
varme og UV, holder fuktighet ute og passer
alle hårtyper og lengder.

En styling spray med medium hold laget for
å løfte ved røttene, gi støtte og volum. Håret
ser tykkere ut og blir løftet med skimmer av
perlemor.

Et stylingskum med medium hold som gir
ekstra volum og spenst og gjør at frisyren
virker fyldigere og tykkere. Skaper større
volum mens det gir løft og gjør at føningen
varer hele dagen.

benefits: protect finished styles prior to heat
styling / seal the hair cuticle for a smooth,
shiny finish / silicone and oil free.
bruk:
alternativ 1: Fordel i fuktig hår og style som
du ønsker.
alternativ 2: Fordel i tørt hår før bruk av
stylingmetoder som bruker varme, f. eks.
slettetang.

250ml

fordeler: strandtekstur for bustete inntrykk,
bølger, krøller og en lettstelt frisyre.
bruk: spray i håndkletørt hår. La tørke
naturlig for et rotete, tilfeldig inntrykk, eller
bøy hodet ned og føn på lav varme mens du
bruker hendene for å gi mer tekstur og
bevegelse i håret.
nak hold factor:

250ml

0

5

10

fordeler: løft ved røttene / volum / støtte /
tilsatte proteiner gir styrke /
varmebeskyttelse / medium hold /
alkoholfri.

fordeler: silikonfri og lett / volum / spenst /
fylde / hverken klisser eller drysser / øker
glans og gjør håret lett å style..

bruk: spray ved røttene når du skal ha ekstra
løft eller bruk som vanlig for bedre spenst og
volum.

bruk: rist, hold opp-ned og ha skummet i
håndflaten. Fordel ut i rent, håndkletørt hår
og føn tørt.

nak hold factor:

250ml

0

6

10

nak hold factor:

250g

0

6

10

NAK SIGNATURE RANGE . styling & finishing

DONE•N•DUSTED
STYLING POWDER

FIXATION
FINISHING SPRAY

fri for sulfater. fri for parabener, tekstur . tykkelse
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . fikserer . finish
laget for alle hårtyper

Liten i størrelse, men STOR i utrykket..

En hårspray med kraftig hold laget for å
bruke etter styling.

Et vektløst stylingpulver som gir tekstur,
tykkelse, rotløft og hold til ferdige frisyrer.
fordeler: tekstur / hold/ fylde.
bruk: rist forsiktig før bruk. Strø i
håndflatene eller direkte i

fordeler: tørker raskt / drysser ikke / bygger
ikke opp / beskytter mot fuktig vær /
børstes ut før hårvask / uten vann..
bruk: holdes i 20cm avstand fra hår og
spray gjevnt over alle ferdige frisyrer..
nak hold factor:

nak hold factor: 0

10g

7

10

100g & 400g

0

8

10

FRI FOR SULFAT / FRI FOR PARABEN
PLEIETEKNOLOGI
Lag ulike looks, som forretningsklassikeren med rene linjer,
eller kjekkasen med sideskill og kortkort i nakke og over
ørene.
NAKs pleie- og stylingserie for menn er inspirert av de
avslappede, kule, tilbakegredde frisyrene til rebellene uten mål,
som James Dean, Elvis og Johnny Cash.
Myke pomader, formbare pastaer, geleer og kremer laget for
en avslappet, enkel stylingkontroll.
Skap, for å skape på nytt.

LIVE. WORK . PLAY

DAILY DETOX
SHAMPOO

SURF WAX
MATT WAX - MEDIUM HOLD

OUTAKONTROL
MATT CLAY - FIRM HOLD

fri for sulfater .fri for parabener . renser .
revitaliserer
laget for hodebunn + hår / skjegg + kropp

fri for parabener . naturlig . lettstelt . tekstur
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . matt . kontroll
laget for alle hårtyper

Surf Wax gir lettstelt tekstur og naturlig
kontroll av frisyren for de som liker å leve
ledig med en naturlig look

Dette er en “ferdig i en fei” finishing clay for
kontroll og hold med en matt finish. Den
unike kremete teksturen lar seg lett fordele i
håret og støtter alle stiler og teksturer..

En frisk start med detox av hodebunn + hår,
skjegg + kropp. Føl deg som ny med en
forfriskende kjølig mint rens, laget for å
fjerne kroppsoljer, voks eller rester etter
stylingprodukter. Prepper håret for en lang
dag, eller hard natt.
fordeler: fri for sulfater / fri for parabener /
rensende og detoxerende virkning / kjølende
og forfriskende / fuktgivende og beroligende
for hodebunn, hud og hår.
bruk: anbefales for daglig bruk. Over det
hele - hodebunn, hår, skjegg og kroppssjampo..

250ml

fordeler: sjøsalt gir partikler for en
strandaktig tekstur/ håret virker tykkere /
tillater bevegelse / kontrollerer krøll og
krus / matt finish / beskytter mot fukt
bruk: for et fantastisk resultat, varme en liten
mengde i håndflatene, gni ut i håret og du er
klar. Prøv gjerne i fuktig hår også.

fordeler: kontroll av uregjerlig hår / fast
hold / matt finish / formbar clay / lett å
påføre / beskytter mot fuktighet
bruk: fordel en liten mengde i fuktig hår.
For en forsterkende finish, bruk i tørt hår.
nak hold factor:

nak hold factor: 0

25g & 90g

6

10

25g & 90g

0

8

10

L I V E . W O R K . P L AY

NAK SIGNATURE RANGE . grooming + waxes

IN SHAPE
SHAPING PASTE –
MEDIUM HOLD

SLIK POMADE
HIGH SHINE POLISH LIGHT HOLD

fri for sulfater . fri for parabener . tekstur . glans
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . polish . kontroll
laget for alle hårtyper

En lett pasta for å forme frisyren med
akkurat den rette grad av hold. Gir tekstur
og detalj og naturlig glans.

Gjenoppfinn den klassiske barberpleien med Slik
Pomade høyglans polish. En føyelig pomade
med lett hold, laget med tanke på tilbakestrøken
frisyre og pleie.

fordeler: tydelig tekstur / detalj og glans /
holder hele dagen / beskytter mot fukt.
bruk: fordel en liten mengde ut i rent, tørt
eller fuktig hår.
nak hold factor: 0

25g & 90g

6

10

Slik Pomade er en naturlig lubrikant for en
polert finish. Perfekt for rette linjer, kjekkaslook
eller retro rockabilly.
fordeler: gir fuktighet til tykt, grovt hår/ glatter /
høyglans / tar bort krus / kontrollerer løse
lokker / hold & kontroll av fint hår / slikke
polerte looker / vannløselig
bruk: gni i håndflatene og stryk på fuktig eller
tørt hår.
nak hold factor:

25g & 90g

0

4

10

L I V E . W O R K . P L AY

NAK SIGNATURE RANGE . waxes

TOUGH•N UP
FIRM HOLD PUTTY NO SHINE

fri for sulfater . fri for parabener . x-trem . tekstur
laget for alle hårtyper

fri for sulfater . fri for parabener . rå . tekstur
laget for alle hårtyper

Done.n.Dirty er hardcore, og tar fast kontroll
over håret. Gir grep for solide teksturer med en
ekstremt rå finish.

Uraffinert tekstur som gir struktur til mykt,
flatt hår. Forsterker naturlig bevegelse for en
lettstelt frisyre som er enkel å vedlikeholde
og gir et rufsete uttrykk.

fordeler: sterk struktur / kontrollerer
vanskelig formbart hår / fast hold / matt
finish / beskytter mot fuktighet.
bruk: ha en liten mengde i håndflatene, gni
mot hverandre og fordel gjennom håret
nak hold factor:

0

9

10

fordeler: bygger struktur / lar det være
naturlig bevegelse / fast hold / ikke glans /
beskytter mot fuktighet..
bruk: ha en liten mengde i håndflatene, gni
mot hverandre for å varme opp og enkelt
fordele gjennom

25g & 90g
nak hold factor:

25g & 90g

0

8

10

L I V E . W O R K . P L AY

L I V E . W O R K . P L AY

DONE•N•DIRTY
MATT CLAY –
FIRM HOLD

AROMAS
MED ARGANOLJE

FRI FOR SULFATER / FRI FOR PARABENER
BEVARE FARGE / GLANS / BESKYTTELSE
Innfører harmoni og velvære for alle typer hår.
En nøye gjennomtenkt, miljøvennlig, vegan-tilbasset hårpleieserie hvor
natur og vitenskap opptrer i perfekt kombinasjon for å gi en naturlig
beskyttelse av hår og hud.
Laget uten fosfater og parabener og tilbyr god rensende pleie og
stylingprodukter som fremmer hårets sunne helse.
Inneholder tradisjonell marokkansk arganolje, mandelmelkproteiner og
utsøkte essensielle oljer av Lavendel, Patchouli og Geranium.

LUXE BOTANICALS GIR VAKRE RITUALER
FOR DITT HÅR

AROMAS COLOUR . with argan oil

colour shampoo & conditioner

ends therapy

hydra therapy

fri for sulfater / uten parabener / bevarer /
beskytter/ glans

fri for sulfater / fri for parabener / nærende /
gjenopprettende / beskyttende

fri for sulfater / fri for parabener / hydrerer /
mykner/ bevarer farge

sjampo: Nærer fargebehandlet hår og
hodebunn med en rikt skummende
sjampo med botanisk aroma.
Beskytter mot tap av farge, tørt hår og
skader fra miljø.

En rik krem som du lar være i håret
laget for å gi håret næring fra innsiden,
gir tilbake fuktighet mens det beskytter
langt hår og tupper mot slitasje ved
styling

En intensivt hydrerende maske laget
for tørt, dehydrert eller kjemisk
behandlet hår. Gir fukt, mykhet, pleier
og gjør håret lettere å ha med å gjøre
mens det bevarer fargen lenger.

balsam: Trenger dypt inn i hårets
ytre barriere med hydrerende botanisk
armona som styrker og hjelper å
reparere skader fra kjemiske
behandlinger, og gir ballanse til
fargebehandlet hår.

fordeler: gjenoppretter fuktighet / løser
floker / demper & glatter tørt, krusete
hår / beskyttelse mot varme og UV

fordeler: gjenoppretter fuktighet /
mykhet & glatthet / bevarer &
revitaliseerer farge..

bruk: fordel i rent, håndkletørt hår og
style som du pleier. Kan brukes i tørt
hår som flokeløser eller for å forsegle
ytre barriere

bruk: ha i rent, fuktig hår og la

fordeler: gjenoppretter fuktighet /
mykgjørende / bevarer & revitaliserer
farge / gir glans

virke i 3-5 minutter. Skyll grundig.
250g

150ml

275ml

PREPARES HAIR FOR HEAT STYLING
REDUCES HEAT STYLING TIME

AROMAS OIL & SPRAY . with argan oil

aroma oil

aroma oil spray

fri for sulfater / fri for parabener / glans/
beskyttelse/ glatter

fri for sulfater / fri for parabener / glans /
beskyttelse/ glatter

Et behandlende serum som du lar være
i håret. Inneholder arganolje. Gir glans
og glød til alle hårtyper. Gir beskyttelse
mot varmebehandling, reparerer tørt
og skadet hår, kontrollerer krusete hår
og forbedrer hårets mykhet og
sunnhet.

Et produkt for glans som sprayes inn i
håret, med arganolje, gir umiddelbar
glød til livløst, tørt hår. Løser floker og
pleier, mens det beskytter mot ytre
påvirkning UV-stråler og skadelig
styling.

fordeler: forbedrer hårets helse /
forsegler ytre barriere / øker glans og
mykhet
/ beskytter mot varme / forhindrer
krus og løse hårstrå.
bruk: ha en liten mengde i fuktig hår
før føning, eller bruk etter føning for å
gi glans.

fordeler: lett olje som ikke tynger /
øker slitestyrke/ utrolig glans /
mykhet / beskytter mot varme /
perfekt for fint hår.
bruk: spray direkte på hår før børsting
eller varmebehandling for sunt hår med
glans..
50ml & 100ml

50ml & 100ml

PROTECTION FROM HEAT STYLING
REDUCES HEAT STYLING TIME

AROMAS BLONDE . with argan oil

blonde shampoo & conditioner

blonde ends therapy

fri for sulfater / fri for parabener/ rense /
sammentrekkende/ fuktighetsgivende

fri for sulfater/ fri for parabener / sammentrekkende/ løser floker/ beskytter

sjampo: Rengjør hår og hodebunn
skånsomt med rikt, luksuriøst skum
mens tilsatte fiolette og blå pigmenter
nøytraliserer uønskede gyldne- og
kobbertoner.

En luksuriøs fuktgivende krem som du
lar være i håret tilsatt blå og fiolette
pigmenter som nøytraliserer uønskede
kobbertoner.

balsam: Trenger inn til kjernen av
hårstrået, tilbakefører tapt fuktighet
mens blå og fiolette pigmenter
nøytraliserer uønskede gyldne- og
kobbertoner.
275ml

fordeler: glatter / mykgjør / gir glans /
beskyttelse mot varmebehandling og
UV / blå og fiolette pigmenter
nøytraliserer uønskede kobbertoner/
sunnere hår.
bruk: ha en liten mengde i rent,
håndkletørt hår og fordel gjevnt i siste
halvdel av hårlengden til tuppene. Bruk
på tørt hår og på tupper for å forsegle
ytre barriere.
150ml

PREPARES HAIR FOR HEAT STYLING
REDUCES HEAT STYLING TIME

AROMAS SMOOTH . with argan oil

smooth shampoo & conditioner

smooth straightening créme

fri for sulfater / fri for parabener / renser / glatter/
glans

fri for sulfater / fri for parabener /retter /
mykgjør / glatter

sjampo: Rengjør varsomt og gjør tørt
og krusete hår glatt med aromatiske
plantestoffer som gjenoppretter
fuktighet og gjør krusete hår mykere.

Aromatiske plantestoffer hjelper å
gjøre grovt og krusete hår glattere og
gjevnere. Tar kontroll over krus og løse
hårstrå for en gjevn og glatt frisyre.

fordeler: mild for hodebunnen /
gjenoppretter fuktighet.

fordeler: gjenopprette fuktbalanse /
rette ut krøller/ kontrollere og fjerne
krus / hold med mykhet / holder fukt
ute / fri for alkohol.

balsam: En fuktighetsmettet balsam
som trenger dypt inn i hårstrået og gjør
det glattere på oveflaten, med
aromatiske plantestoffer for et mer
lettstelt hår som kan styles. Gir rett pHbalanse til krusete hår.
fordeler: gi fukt / forbedre styrke &
elastisitet / fjerne krus / mykgjøre/ løse
floker / lett konsistens/ holder fukt ute.

bruk: ha i rent, håndkletørt hår før du
styler. Bruk hårføner og børste for å rette
ut uønsket krus.
150ml

275ml

PREPARES HAIR FOR HEAT STYLING
REDUCES HEAT STYLING TIME

AROMAS CURL . with argan oil

curl shampoo & conditioner

curl crème

curl serum

fri for sulfater/ fri for parabener / renser /
fukter / krøller

fri for sulfater / fri for parabener / frigjør /
aktiverer / krøller

fri for sulfater / fri for parabener / pleier / krøller
/ glans

sjampo: Gjenopprett fuktighet gi nytt
liv til tørre krøller med vår
skånsomme sulfatfrie sjampo, med
rikt skum som forsterker krøller og
naturlig bevegelse i håret mens det tar
bort krus..

En krølleforsterker som legger seg om
krøllene dine. Den skiller lokkene,
definerer dem, kontrollerer dem og
gjør håret mykt med en flott glans.
Håret blir behagelig å ta på, ikke stivt.

Et luksuriøst glossy serum som gir
mye glans og glamour til alle hårtyper.
Tar bort krus og samler uregjerlige
hårstrå med en dekadent glans og
naturlig finish

fordeler: legger seg om krøllene /
definerer krøllene / mykt og behagelig
hår.

fordeler: lett / gir glød og glans /
beskytter ytre barriere.

fordeler: mild skånsom vask / gir ny
fuktighet / tilsatt de essensielle oljene
Lavendel, Patchouli og Geranium.
balsam: Ta vare på krøllene med vår
rike, fuktgivende balsam. En lett
konsistens laget for å hjelpe krøllene
til å bevege seg fritt. Håret føles mykt,
uten krus og lett å ha med å gjøre..

bruk: ha i rent, fuktig hår og fordel
godt. La tørke naturlig eller føn med
en diffuser.
150ml

bruk: pump 1-2 ganger i håndflaten
og fordel gjevnt ut i håret fra midten
av lengdene og ut i tuppene.
60ml

fordeler: lett balsam / med Arganolje
og Mandelmelk som gir naturlig
bevegelse
275ml

PREPARES HAIR FOR HEAT STYLING
REDUCES HEAT STYLING TIME

Q10 / NIACIN / AMINEXIL / DVERGPALME
En oppskrift kun for salongmarkedet basert på vitenskap, laget
for å hjelpe både menn og kvinner som opplever at håret blir
tynnere.
Inneholder en kombinasjon av aktuelle stoffer som virker
sammen; mineraler, vitaminer og plantestoffer som beskytter,
nærer og hjelper å hindre at håret blir tynnere.
Styrker hår fra rot til tupp/Forsterker hårfestet/Gjør håret
fyldigere/ Mykgjør hardt kollagen/Forsinker hårtap/Øker
hårveksten.
Anbefales av profesjonelle salonger og frisører.

EN ENKEL TILNÆRMING

GI HODEBUNNEN BEHANDLING
FOR Å FÅ TYKKERE OG FYLDIGERE HÅR
UNNGÅ AT HÅRET BLIR TYNNERE.
TA PROBLEMET VED ROTEN VED Å STARTE TIDLIG.

EN TILPASSET BEHANDLING FOR HODEBUNNEN
DAGLIG PLEIE FOR Å FORHINDRE UTTYNNING AV HÅRET.

TRI-PLEX
En unik sammensetning basert på vitenskap laget for å gi hodebunnen aktive vitaminer og
mineraler, urter og plantestoffer, og beskyttende antioksidanter. Gir næring, liv og fornyelse
av hårsekkene for å hjelpe å forhindre uttynning av håret.

TRI-PLEX – SAMMENSETNING AV TRE ELEMENTER:
VITA ACTIVES COMPLEX
En sammensetning av aktive virkestoffer, Aminexil og Niacin, Niacin B3, Grønn Te,
Pantothenic Acid B5, Pyridoxine B6 og vitamin E.
URTE- OG PLANTE-EKSTRAKT
Inneholder Dvergpalme, ville yamsrøtter og en helt spesiell blanding av urter og plantestoffer.
PRO-TECH COMPLEX
Oksygentilførende og revitaliserende ingredienser med blandt annet co-enzyme Q10; en
antioksidant som hjelper å beskytte, forbedre, og reparere huden i hodebunnen.

STEG 1: RENS
Rengjør og gi liv med en av Hodebunn til Hår sine avanserte sjampoer, laget for å hjelpe
å fjerne uønsket DHT, en medvirkende årsak til at både kvinner og menn får tynnere hår. Renser
varsomt, fjerner fettstoffer, stylingrester og avfall fra miljøet.
STEG 2: FUKT
Gi ballanse og fukt med en av Hodebunn til Hår sine avanserte balsamer med lett konsistens. Laget for å
gjeninnføre fukt i hodebunnen og opprettholde riktig pH-nivå i huden, mens håret får pleie og bedre
elastisitet og slitestyrke.
STEP 3: REMINERALISE
Beskytt og forvar med Mineral Defence. En hodebunnsbehandling som du lar være i, fordi den
hjelper med å fjerne avfallsstoffer på huden, som blandt annet DHT, stoffer fra miljøet eller fra
styling. Gir en kjølig og frisk følelse i hodebunnen mens det tilfører målrettede virkestoffer,
mineraler og næringsstoffer laget for å nære, beskytte og forsvare den ømfindtlige hodebunnen.
Bruk helst morgen og kveld for 24-7 beskyttelse
VALGFRITT STEG

VITA ACTIVES COMPLEX

TRI-PLEX

HERB AND BOTANICAL
INFUSION COMPLEX
PRO-TECH COMPLEX

STEG 4: FORNYENDE (ETTER BEHOV)
Forfriskende for hodebunnen, gir økt blodsirkulasjon og fornyer hårsekker - Follicle Energiser; en
målrettet hodebunnsbehandling som du lar være i og som hjelper å beskytte, mykgjøre, berolige og
gi fukt til hodebunnen. For bruk ved stadig høyere hårfeste, uttynning ved kronen, alopecia flekker
eller områder hvor hodebunnen synes. Anbefales brukt morgen og kveld for 24-7 beskyttelse.

SCALP TO HAIR . range one

ENERGISE
THICKENING SHAMPOO

ENERGISE
THICKENING CONDITIONER

FOR FINT, TYNNENDE, NATURLIG HÅR

FOR FINT, TYNNENDE, NATURLIG HÅR

Laget med vitenskap for å rense,
detoksifisere og vitalisere hodebunn og
hår, fjerne avfallsstoffer fra miljø, hjelper å
fjerne DHT og rester av stylingprodukter..
BRUK: ha en liten mengde i håndflatene
og masser varsomt inn i hodebunnen.
Vent i ett minutt og skyll grundig. Følg opp
med SCALP TO HAIR Energise Thickening
Conditioner.

En vektløs vitenskapelig for å få håret til
å virke tykkere og forbedre elastisitet og
styrke.
BRUK: ha en liten mengde i håndflatene og
masser varsomt inn i hår og hodebunn.
Vent i 1-3 minutter for så å skylle grundig.

ENERGISE THINNING KIT: 250ml Shampoo & Conditioner + 100ml Mineral Defence
ENERGISE INTRO KIT: 100ml Shampoo & Conditioner + 100ml Mineral Defence

SCALP TO HAIR . range two

REVITALISE
THICKENING SHAMPOO

REVITALISE
THICKENING CONDITIONER

FOR FINT, TYNNENDE, KJEMISK
BEHANDLET HÅR

FOR FINT, TYNNENDE OG, KJEMISK
BEHANDLET HÅR

Laget med vitenskap for å rense,
detoxifisere og revitalisere hodebunn
og hår mens det fjerner avfallsstoffer fra
miljøet, hjelper å fjerne DHT og rester
fra stylingprodukter, og beskytter fint,
tynnende og kjemisk behandlet hår..
BRUK: ha en liten mengde i håndflatene,
masser varsomt inn i hodebunnen. Vent
i ett minutt, skyll grundig. Følg opp med
SCALP TO HAIR Revitalise Thickening
Conditioner.

En vektløs balsam, vitenskapelig laget for å
ballansere og tilbakeføre fuktighet i
hodebunnen, beholde hudens pH-verdi og
samtidig tilføre fuktighet til håret, forbedre
elastisitet og slitestyrke i fint, tynnende og
kjemisk behandlet hår.
BRUK: ha en liten mengde i håndflatene,
masser varsomt inn i hodebunnen. Vent i
1-3 minutter før du skyller grundig

REVITALISE THINNING KIT: 250ml Shampoo & Conditioner + 100ml Mineral Defence
REVITALISE INTRO KIT: 100ml Shampoo & Conditioner + 100ml Mineral Defence

BEHANDLE
HODEBUNNEN
FOR Å FÅTYKKERE
FYLDIGERE HÅR

SCALP TO HAIR . range three

MOISTURE-RICH
SOFTENING SHAMPOO

MOISTURE-RICH
SOFTENING CONDITIONER

FOR MEDIUM TIL GROVT, KJEMISK
BEHANDLET HÅR

FOR MEDIUM TIL GROVT, KJEMISK
BEHANDLET HÅR

Laget med vitenskap for å rense, detoxifisere
og revitalisere hodebunn og hår mens det
fjerner avfallsstoffer fra miljøet, hjelper å
fjerne DHT og rester fra stylingprodukter, og
beskytter fint, tynnende og kjemisk behandlet
hår..
BRUK: ha en liten mengde i håndflatene,
masser varsomt inn i hodebunnen. Vent i ett
minutt, skyll grundig. Følg opp med SCALP
TO HAIR Revitalise Thickening Conditioner.

En rik, fuktgivende balsam vitenskapelig
laget for å trenge dypt inn i hårfibrene, glatte,
mykgjøre og øke glans, mens den forbedrer
hårets helse.
BRUK: ha en liten mengde i håndflatene,
masser varsomt inn i hodebunn og hår. Vent
i 1-3 minutter, skyll godt.

MOISTURE-RICH THINNING KIT: 250ml Shampoo & Conditioner + 100ml Mineral Defence
MOISTURE-RICH INTRO KIT: 100ml Shampoo & Conditioner + 100ml Mineral Defence

SCALP TO HAIR . treatments

SCALP TO HAIR . styling

FOLLICLE ENERGISER
LEAVE-IN TREATMENT

MINERAL DEFENCE
LEAVE-IN TREATMENT

THERMAL PROTECTOR
LEAVE-IN CONDITIONER

FOR HUDEN I HODEBUNNEN
STIMULERER, LIVGIVENDE, FORNYE

FOR SCALP AND ALL HAIR TYPES
DEFEND, NOURISH, PROTECT

FOR ALLE HÅRTYPER
LØSER FLOKER, STYRKER, BESKYTTER

Gi friskhet og liv til hodebunn. Få i gang
blodsirkulasjon og revitalisere hårsekkene.
Hjelper å beskytte, forbedre og reparere
huden i hodebunnnen. Inneholder Q10,
Niacinamide, Aminexil og Dvergpalme.
BRUK: til bruk på området som skal behandles, 1 pumpe i håndflaten og masser direkte
i hodebunnen, la det være i. Best resultat om
den brukes hver dag, morgen og kveld, for
24-7 beskyttelse.

50ml

En behandling som du lar bli i håret
vitenskapelig fremstilt for å gi hårsekkene
essensielle vitaminer, mineraler, urter og
plantestoffer. Inneholder Q10, Niacinamide,
Aminexil og Dvergpalme som hjelper
å fjerne urenheter i hodebunnen som
sebum, miljøforurensing og rester av
stylingprodukter. Tilfører næring
mens det beskytter og forsvarer mot ytre
påvirkning.
BRUK: spray i hodebunnnen og masser
gjennom håret, la det få bli. Best resultat om
det brukes hver dag, morgen og kveld, for
24-7 beskyttelse.

100ml

Balsamspray, løser floker.
En lettvekts urte- og plantesammensetning
som gir ypperlig beskyttelse mot varme og
miljøpåvirkninger. Hårets helse blir
forbedret med høyere styrke, glans og
glatthet.
FORDELER: beskytter håret mot hyppig
styling med varme / tilbakefører fukt,
forbedrer elastisiteten
/ reparerer den ytre barrieren og forbedrer
slitestyrken / gir glans / løser floker,
mykgjør / UV beskyttelse.
BRUK: spray i rent hår før det greies. Kan
brukes på tørt hår for å friske opp mellom
hårvask.

250ml

BEHANDLE
HODEBUNNEN FOR
Å FÅ TYKKERE
FYLDIGERE HÅR

RENSE / GI FUKT / BALLANSERE
Å ta vare på håret ditt har aldri føltes så godt og kostet så lite! Ta
vare på håret ditt og bli med å finn en kur mot kreft.
NAK er glade for å støtte Breast Cancer Research med sin Care
Range.
En blanding av naturlige urter, plantestoffer og hveteproteiner
blir trukket inn i håret og gjør det mindre porøst ved å la det
finne en naturlig ballanse. Justerer fuktighetsnivå, reparerer og
beskytter mot farge- og krøllebehandlinger.

NATURALLY CARING

CARE RANGE . støtter forskning mot brystkreft

CARE
SHAMPOO & CONDITIONER

CARE BLONDE
SHAMPOO & CONDITIONER

CARE BALANCE
SHAMPOO & CONDITIONER

CARE 4 ENDS
LEAVE-IN MOISTURISER

rense . gjenfukte . balansere
laget for stripet, farget eller krøllete hår

cleanse . tone . balance
laget for alle blonde og grå hårtyper

glatte . løse floker . spenst
laget for fint hår eller fet hodebunn

solpleie . varmepleie . fuktighetspleie
laget for alle hårtyper

En blanding av naturlige urter, plantestoffer og
hveteproteiner balanserer fuktinnholdet i
hodebunn og hår.

Hveteproteiner og tysk kamomille blandet
med fiolette pigmenter, tar bort uønskede
gule eller gyldne toner fra blondt og grått
hår.

sjampo: en dyprensende sjampo /
styrkende protein / volum og fylde
til fint hår / hjelper å ballansere
sebumproduksjonen når fet hodebunn er
et problem.

Daglig fuktighet som du lar være i håret, fra
midt på lengdene til tuppene. Bruk daglig for
å løse floker, gjøre håret mykere og mer
glansfylt og for et genrelt sunnere hår.
Beskytter mot UV og varmebehandling fra
sol og hyppig bruk av varme ved styling.

sjampo: mild renseeffekt / rikt luksuriøst
skum / tilbakefører fuktighet – øker elastisitet /
tilsatte proteiner hjelper reparasjon – forbedrer
slitestyrke / beskytter mot falmende farger.
balsam: intens fuktighetsgivende og nærende
egenskaper / gir tilbake fuktighet/ reparerer /
lettere behandling / økt glans / forminske
falming av farge.

sjampo: skånsom renseeffekt / kremet
skum / beskytter farget hår / hydrerer.
balsam: hemmer fargetap / forsegler ytre
barriere / glatter og løser floker /
kontrollerer krus og løse hårstrå.

balsam: en lettvekts-balsam / løser floker,
gir mykhet / gir volum & fylde til fint hår /
ballanserer fet hodebunn.

TREAT WITH CARE
CONDITIONING TREATMENT
pleie . styrke . mykhet

designed for dry, damaged hair

En pleiende behandling proppet med
sheasmør som trekker dypt inn i
hårfibrene og gjeoppretter fuktighet, glans
og mykhet. Keratin aminosyrer styrker og
hjelper å reparere, mens vitamin B5 og
pleiende ingredienser forbedrer slitestyrke
og gjør håret lettstelt..

INGREDIENT GLOSSARY

AMINEXIL 	

Gir økt aktivitet ved røttene. Gir liv og fornyelse til papilla slik at sunn hårvekst blir opprettholdt. Hjelper å reparere hårsekker. Hjelper å
myke opp stivnet kollagen.

BIO-MARINE COMPLEX

CO-ENZYME Q10 – Tocopheryl Acetate
DENATURED ALCOHOL

GERANIUM
GLYCERIN
HERBAL BLEND 7

KERATIN

Et protein som er ekstremt hydroskopisk og en viktig del av håret. Det brukes til å vedlikeholde hårets fuktballanse, forbedre egenskaper
og spenst mens det gir glans. Keratin finnes i hår, hud og negler..

LAVENDER
MARINE COLLAGEN AMINO ACIDS	

Styrker og beskytter –forbedrer hårets struktur, beskytter mot skader. Reduserer naturlig tap av fuktighet, og hjelper derfor å hydrere håret

NIACINAMIDE
OAT PROTEINS
PANTHENOL B5
PATCHOULI

Beroligende egenskaper på hud. Glatter ut håret. Bedrer irritasjoner i huden, som for eksempel ved psoriasis og eksem. Irriterer ikke.
Utmerket for fragilt og delikat hår. Binder – styrker. Håret holder fukt bedre.

	

En ekstrakt av frukt en “serenoa repens” og en effektiv anti-androgen. Hjelper å dempe effekten av enzymet som skaper testosteron om
til DHT.

SILICONES (Cyclomethicone / Cyclopentastloxan)
SILICONES (Dimethicone / Trimethicone)
SILK AMINO ACIDS 	
SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE	

VITAMIN A - Retinyl Palmitate
VITAMIN E - Tocopheral
WATTLE SEED PROTEIN
	

Binder – styrker. Reduserer fuktighetstap, øker hårets evne til å holde på fuktighet. Forbedrer elastisitet. Reduserer slitte tupper. Tar bort følelsen
av tørt, rått hår
Hjelper å reparere – gir indre styrke og ytre beskyttelse. Motvirker porøsitet, forbedrer hårets struktur. Øker fuktballansen og bedrer hårets
elastisitet.

	

Et plantebasert phyto-østrogen (østrogen-liknende bestandeler funnet i planter). Hjelper å ballansere og regulere produksjonen av hormoner
som er viktige for hårvekst

	

IEr en aromatisk zinkbestanddel som er ekstremt effektivt mot flass. Den angriper anti-mikrober med et bredt spekter og er effektiv mot mugg,
gjær og bakterier. Lindrer og kontrollerer hodbunn som flasser og klør

SULPHATE FREE & PARABEN FREE
saloncabeloAS/

/ AUSTRALIAN MADE & OWNED

@saloncabeloas

Salon Cabelo AS
www.dingrossist.no
Hasselvegen 3, 2030 Nannestad
telefon 978 55 154 / 463 07 174
info@dingrossist.no
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