
Shampooen er velegnet til farvet hår. 
Renser blidt, beskytter, plejer håret og hårfarven, forlænger farvens levetid og forbed-
rer hårets struktur. Shampooen neutraliserer enhver oxiderende virkning efter kemiske 
behandlinger.

02 COLOR GLOW SHAMPOO 
BESKYTTELSE OG GIVER EN LÆNGEREVARENDE FARVE. 250 ml.

02 COLOR GLOW SHAMPOO 
BESKYTTELSE OG GIVER EN LÆNGEREVARENDE FARVE. 1000 ml.
Shampooen er velegnet til farvet hår. 
Renser blidt, beskytter, plejer håret og hårfarven, forlænger farvens levetid og forbed-
rer hårets struktur. Shampooen neutraliserer enhver oxiderende virkning efter kemiske 
behandlinger.

Conditioneren er velegnet til farvet hår.
Giver håret en blødgørrende tekstur, plejer hårets farve og forlænger farvens levetid. 
Produktet plejer og regenererer hårfibrene, som øjeblikkeligt filtres ud. Den efterlader 
håret med dens naturlige volumen uden at tynge håret. Conditioneren indeholder na-
turlig farvebeskyttelse fra solsikkeblomst, jojobaolie og wasabi. 

02 COLOR GLOW MILK CONDITIONER  
BESKYTTELSE OG GIVER EN LÆNGEREVARENDE FARVE. 200 ml.

02 COLOR GLOW MILK CONDITIONER  
BESKYTTELSE OG GIVER EN LÆNGEREVARENDE FARVE 1000 ml. 
Conditioneren er velegnet til farvet hår.
Giver håret en blødgørrende tekstur, plejer hårets farve og forlænger farvens levetid. 
Produktet plejer og regenererer hårfibrene, som øjeblikkeligt filtres ud. Den efterlader 
håret med dens naturlige volumen uden at tynge håret. Conditioneren indeholder na-
turlig farvebeskyttelse fra solsikkeblomst, jojobaolie og wasabi. 

K-spray er velegnet til farvet hår. Genopretter øjeblikkeligt glansen og forsejler farven 
under skællaget. Eliminerer udfra fugt på håret. Produktet fugter, regerenerer hårfibre-
ne uden at tynge og efterlader håret silkeblødt. Et perfekt hverdagsprodukt der beskyt-
ter mod UVB og HEV stråler.

02 COLOR GLOW K-SPRAY 
BESKYTTELSE OG GIVER EN LÆNGEREVARENDE FARVE 
Leave in produkt, skal ikke skylles ud. 150 ml. 

Shampooen er velegnet til alle hårtyper. 
Produktet beskytter håret og giver glans, blødgører og giver fylde til håret og er næn-
som mod hovedbunden. 

18 EVERY YOU SHAMPOO
SKÅNSOM OG PLEJENDE DAGLIG SHAMPOO. 250 ml.

18 EVERY YOU SHAMPOO
SKÅNSOM OG PLEJENDE DAGLIG SHAMPOO. 1000 ml.

Shampooen er velegnet til alle hårtyper. 
Produktet beskytter håret og giver glans, blødgører og giver fylde til håret og er næn-
som mod hovedbunden. 

18 EVERY YOU CONDITIONER 
SKÅNSOM OG PLEJENDE DAGLIG CONDITIONER. 250 ml.

18 EVERY YOU CONDITIONER 
SKÅNSOM OG PLEJENDE DAGLIG CONDITIONER. 1000 ml.

Conditioneren er velegnet til alle hårtyper. Forbedrer hårfibrene, plejer og giver håret 
elastsitet. Aloe Vera, et biofunktionelt kompleks med gradvis frigivelse af ekstrakter af 
Carob, soya protein og majsstivelse. 

Conditioneren er velegnet til alle hårtyper. Forbedrer hårfibrene, plejer og giver håret 
elastsitet. Aloe Vera, et biofunktionelt kompleks med gradvis frigivelse af ekstrakter af 
Carob, soya protein og majsstivelse. 

Shampooen er velegnet til tørt hår og for hovedbund.
Renser blidt og dybdegående, og er nærende både for hud og hår. Den blødgør og gen-
opretter håret, regenererer hydrolipidfilmen, der forstærker og beskytter hårfibrene 
og er beriget med aktive stoffer, som reducerer brud og beskytter håret mod varme. 

Masken er velegnet til tørt hår og hovedbund.
Produktet giver en intens næring, er fugt- og elastisitetgivende samt gen-
opbyggende. Hovedbunden fugtes og håret regenererer sin hydrolipide 
film. Produktet styrker, udglatter, fortykker og beskytter hårfibrene. 

46 – NOURISHING SHAMPOO 
NÆRING OG EMOLLIENS. 250 ml. 

46 – NOURISHING SHAMPOO 
NÆRING OG EMOLLIENS. 1000 ml. 

Shampooen er velegnet til tørt hår og for hovedbund.
Renser blidt og dybdegående, og er nærende både for hud og hår. Den blødgør og gen-
opretter håret, regenererer hydrolipidfilmen, der forstærker og beskytter hårfibrene 
og er beriget med aktive stoffer, som reducerer brud og beskytter håret mod varme. 

46 – NOURISHING BOOST MASK
NÆRING OG EMOLLIENS. 250 ml. 

46 – NOURISHING BOOST MASK
NÆRING OG EMOLLIENS. 500 ml. 
Masken er velegnet til tørt hår og hovedbund.
Produktet giver en intens næring, er fugt- og elastisitetgivende samt gen-
opbyggende. Hovedbunden fugtes og håret regenererer sin hydrolipide film. 
Produktet styrker, udglatter, fortykker og beskytter hårfibrene. 

DETOX HAIR & BODY WASH beskytter, plejer og renser mildt. Den har en fysiologisk 
pH-værdi og kan anvendes til hyppig brug. 
Produktet indeholder antibakteriel Tea Tree olie, opfriskende, stimulerende og antiin-
flammatoriske æteriske olier af pebermynte og rosmarin, genoprettende panthenol og 
fugtgivende vegetabilsk glycerin. 

10 GLEE & BEAUTY DETOX HAIR & BODY WASH
RENSENDE OG LINDRENDE GEL TIL HÅR OG KROP. 250 ml.

10 GLEE & BEAUTY DETOX HAIR & BODY WASH
RENSENDE OG LINDRENDE GEL TIL HÅR OG KROP. 1000 ml.
DETOX HAIR & BODY WASH beskytter, plejer og renser mildt. Den har en fysiologisk 
pH-værdi og kan anvendes til hyppig brug. 
Produktet indeholder antibakteriel Tea Tree olie, opfriskende, stimulerende og antiin-
flammatoriske æteriske olier af pebermynte og rosmarin, genoprettende panthenol og 
fugtgivende vegetabilsk glycerin. 



EQ BALANCING CARE SPRAY kan benyttes hver dag eller flere gange om dagen. Pro-
duktet skal ikke skylles ud og har en let struktur, der beskytter, plejer og gør håret let 
at frisére ud. Modvirker krus og giver let fylde samt fugt og glans. Beskytter mod UVB, 
HEV og udefrakommende påvirkninger som støv og smog. 

10 GLEE & BEAUTY EQ BALANCING CARE
MULTIFUNKTIONEL LEAVE-IN SPRAY. 150 ml.

Shampooen er velegnet til at neutralisere gul-orange pigmenter på blonderet og na-
turligt lyst hår. Den har en multi-effekt, der beskytter, plejer, renser og indfarver i en 
kold perle tone.

05 B_BLOND GREY PEARL SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED GRÅ MICRO-PIGMENTER. 
250 ml. 

05 B_BLOND GREY PEARL SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED GRÅ MICRO-PIGMENTER. 
1000 ml. 

Shampooen er velegnet til at neutralisere gul-orange pigmenter på blonderet og na-
turligt lyst hår. Den har en multi-effekt, der beskytter, plejer, renser og indfarver i en 
kold perle tone.

Lotionen er velegnet til øjeblikkeligt at neutralisere uønskede orange-gule pigmenter 
og genoprette og styrke håret samt give håret en intens glans med en kold-ask tone. 
Progressiv forbedring af hårfibrene, med beskyttende UVB – HEV – antiforurening. 

05 B_BLOND ASH TONING LOTION
NEUTRALISERENDE LOTION MED BLÅ-VIOLETTE MICRO-PIGMEN-
TER. 150 ml.

Lotionen er velegnet til øjeblikkeligt at neutralisere uønskede gule pigmenter og genop-
rette og styrke samt give håret en intens glans med en kold violet/platin tone. Progres-
siv forbedring af hårfibrene med beskyttende UVB – HEV – antiforurening. 

05 B_BLOND PLATINUM TONING LOTION
NEUTRALISERENDE LOTION MED VIOLETTE MICRO-PIGMENTER. 
150 ml.

Denne modelleringsmousse giver et medium hold for at give fylde og volumen, og 
efterlader håret blødt og smidigt. Genopbygger, giver volumen og hold uden at tynge 
håret. 

90 FREE SHAPE MODELLING MOUSSE
250 ml.

Denne creme definerer og understøtter krøller og bølget hår. Giver håret beskyttelse, 
pleje, næring og elastisitet. Efterlader håret blødt og glansfuldt.
Ekstrakt af spirulina-alger, som fornyer og giver elasticitet samt amarantekstrakt, som 
forstærker og beskytter håret.

90 FREE SHAPE SOFT CURL CREAM
100 ml.

Denne udglattende antikrus-creme beskytter og plejer håret. Den hjælper med at 
fremhæve naturligt glat hår, give glans og blødgøre håret. Beskytter mod varme-
redskaber. 
Funktionel antifugt og varmebeskyttende polymer samt forstærkende og beskytten-
de amarant-ekstrakt.

90 FREE SHAPE SMOOTHING CREAM
100 ml.

Volumengivende spray uden gas og alkohol. Sprayen beskytter, plejer og giver håret 
fylde og volumen. Ideel til at løfte håret fra hovedbunden. Beskytter mod UVB og HEV, 
og udefrakommende påvirkninger som fx støv og smog. 

Glansgivende serum, der blødgører håret. Giver håret en antistatisk og anti-krus ef-
fekt.
Pracaxi-olie og linfrøolie der forsejler spidserne, giver glans og elastisitet.

Koncentreret arganolie, der øjeblikkeligt nærer, fugter, regenererer og blødgører hå-
ret. Giver håret en antistatisk og anti krus effekt.
Certifiseret økologisk arganolie

Mat hårvoks med medium hold. Beskytter og plejer håret og giver 
det et naturligt mat look.
Rensende bambuskul og afgiftende zeolit, som beskytter mod ude-
frakommende påvirkninger som fx støv og smog. 

90 FREE SHAPE MATTE PASTE
100 ml.

90 FREE SHAPE ARGAN SUPREME
75 ml.

90 FREE SHAPE CRYSTAL DROPS
100 ml.

90 FREE SHAPE ROOT VOLUMIZING SPRAY
150 ml.

Shampooen er velegnet til at neutralisere uønskede orange-gule pigmenter i håret. Den 
har en multi-effekt, der beskytter, plejer, renser og indfarver i en kold tone på blonderet 
og naturligt hår med en uønsket orange-gul tone.

05 B_BLOND ASH BLUE SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED BLÅ MICRO-PIGMENTER. 
250 ml. 

05 B_BLOND ASH BLUE SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED BLÅ MICRO-PIGMENTER. 
1000 ml. 

Shampooen er velegnet til at neutralisere uønskede orange-gule pigmenter i håret. Den 
har en multi-effekt, der beskytter, plejer, renser og indfarver i en kold tone på blonderet 
og naturligt hår med en uønsket orange-gul tone.

05 B_BLOND VIOLET OPALINE SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED VIOLETTE MICRO-PIGMEN-
TER. 250 ml. 
Shampooen er velegnet til øjeblikkeligt at neutralisere uønskede gule pigmenter og 
giver håret en skindende platin-effekt. Den har en multi-effekt, der beskytter, plejer, 
renser og indfarver i en kold tone på blonderet og naturligt gråt hår med en uønsket 
gul tone. 



Shampooen er velegnet til øjeblikkeligt at neutralisere uønskede gule pigmenter og 
giver håret en skindende platin-effekt. Den har en multi-effekt, der beskytter, plejer, 
renser og indfarver i en kold tone på blonderet og naturligt gråt hår med en uønsket 
gul tone. 

Med de grønne pigmenter er shampooen meget velegnet til at neutralisere rød-orange 
pigmenter i håret. Den har en multi-effekt, der beskytter, plejer, renser og indfarver. 
Kan anvendes på både farvet og naturligt hår. Efterlader håret i en kold-beige tone 
på håret. 

05 B_BLOND VIOLET OPALINE SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED VIOLETTE MICRO-PIGMEN-
TER. 1000 ml. 

05 B_BLOND GREEN NO RED SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED GRØNNE MICRO-PIGMEN-
TER. 250 ml. 

05 B_BLOND GREEN NO RED SHAMPOO
NEUTRALISERENDE SHAMPOO MED GRØNNE MICRO-PIGMEN-
TER. 1000 ml. 

Med de grønne pigmenter er shampooen meget velegnet til at neutralisere rød-orange 
pigmenter i håret. Den har en multi-effekt, der beskytter, plejer, renser og indfarver. 
Kan anvendes på både farvet og naturligt hår. Efterlader håret i en kold-beige tone 
på håret. 


