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Vores inspiration: Urban nature
INsight er en produktserie udviklet i vores laboratorier til at skabe en synergetisk handling imellem den gamle visdom af plante-ekstrakter og plante-olier, og det
etiske valg at arbejde med organiske ingredienser. Naturen er vores inspirationskilde.

Vores valg: Væsentlighed + effektivitet
INsight produkterne er nærende, rige på beskyttelse og på samme tid indeholder de vigtige aktive ingredienser, i sammenhæng med et sundt valg af renhed i
formularerne.
Innovative ikke-konventionelle formularer beskytter hårets sundhed og udstråling igennem et stringent udvalg af råmaterialer, og giver på samme tid garanti for
absolut perfekt styling og højt professional indhold.

Vores mission: ECO - bæredygtighed
INsight’s mission er ECO – bæredygtighed, både miljømæssigt og socialt. Når ud til alle, tilbyder skånsomme og effektive grønne formularer: professionel kvalitet til
tilgængelige priser.

Vores laboratorier udvikler ud fra præcise økologiske og sundhedsbevidste parametre.
Her er ingredienserne vi vælger ikke at anvende
Fri for syntetiske
farvestoffer

SLS/SLES fri

Allergene frie dufte

Alle vores shampooer er udviklet
uden SLS og SLES (natriumlaurylsulfat
og natriumlaurethsulfat), som bliver
betragtet som aggressive og
potentielt irriterende overfladeaktive
stoffer.
I stedet vælger vi at bruge mere
skånsomt rensende midler,
natriumcocethsulfat, afledt fra
kokosnød. Ved at bruge et mere
dermo-kompatibelt renseprodukt,
beskyttes hovedbundens sundhed og
balance over tid.

Vi vælger kun at benytte dufte uden
allergener, så vores behandlinger
bliver så skånsomme som muligt,
selv på den mest følsomme
hovedbund.

Fri for parabener og MIT

Silikone fri

Parabener og MIT er
konserveringsmidler. Videnskabelig
forskning har endnu ikke afgjort,
hvorvidt de er skadelige eller ej.
Indtil der kommer et svar, som
fjerner al tvivl, vælger vi at benytte
alternative konserveringsmiddelsystemer. Vi bruger i særdeleshed et
biologisk nedbrydeligt mix af
frugtsyre i alle vores shampooer:
natriumbenzoat og kaliumsorbat. Til
hårmasker og conditioner bruger vi i
stedet et miks af
konserveringsmidler sammensat af
benzyl-alkohol og et naturligt afledt
blødgøringsmiddel, glyceryllaurat.

Silikoner er uorganiske polymerer
afledt af silikone, som er produceret
gennem kemisk syntetiske processer.
Selvom det er sandt, at de med det
samme er blødgørende og giver
glans til håret, takket være deres
filmdannende effekt, forhindres de
aktive ingredienser i at trænge ind i
hårstrået. Derfor forsøger vi at
udelukke dem fra vores formularer,
hvor det er muligt.

Mineral olier og vaseline
fri

Alle INsight produkter er uden
syntetiske farvestoffer, med
undtagelse af et produkt (anti-gul
shampoo), hvori brugen af
farvestoffer er uundgåelig, fordi det
er nødvendigt for at formularen
virker.

Vaseline (paraffinum liquidum) er et
raffineret petroleumsprodukt med
filmdannende egenskaber, som
forhindrer korrekt transpiration og
iltning af hovedbund og hår. Vi har
fravalgt det, hvor det er muligt, med
mere dermo-kompatible, naturligt
udledte ingredienser med de samme
egenskaber. Hud og hår skal så vidt
muligt frit kunne gøre den mest
naturlige ting, at ånde.

Vores fordele
Vores produkter har karakteristiske formularer
Ozoniseret vand
Vand er nøgleingrediensen til at
skabe vores produkter, såvel som at
være et af de bærende aktive
ingredienser og ekstrakter i
formularerne. Af den årsag har vi i
årevis behandlet vand til vores
produktion med ozon. Nogle studier
har bekræftet, at ozon, et molekyle
skabt af tre iltatomer, er et gyldigt
alternativ til traditionelle midler
såsom klorin og dets forbindelse.
Sammenlignet med dem, har ozon
højere oxiderende effekt, som gør
det effektivt imod en bredere
rækkevidde af bakterier. På lave
koncentrationsniveauer er ozon
ugiftigt og vender på kort tid tilbage
til dets oprindelige form (ilt), uden at
efterlade rester. Ved brug garanteres
også hurtig, sikker og komplet
økologisk sanitet, ved at gøre vandet
mikrobiologisk rent, i den perfekte
tilstand.

100 % produceret i
Italien
Vi kan lide at understrege vores 100
% italienske viden. Vi garanterer
kvalitetsprodukter fra laboratorie til
levering i over 40 lande i hele
verden. En værdi som er
sondringsmærke for perfektion og
stil.

Høj procentdel af
naturlighed
Vores formularer indeholder en høj
procentdel af naturligt afledte
ingredienser. I gennemsnit er mere
en 96% af den totale formular
sammensat af råmateriale af naturlig
oprindelse.

Nikkel testet
Alle vores formularer er testet for
nikkel, 0,5 PPM, for at garantere en
bedre sikkerhed i forhold til
overfølsomhed.

Vegansk certificering
Den komplette INsight hårserie er
vegansk certificeret, inklusive
INCOLOR farveserien. Denne
standard blev etableret for at
fremme formidling af en kultur med
respekt for liv og miljø, også til fordel
for dem, som ikke er veganere eller
vegetarer, så sådanne værdier kan
være fælles for alle. Køber man et
produkt med vegansk OK logo på
etiketten, garanteres kunden implicit
fra producenten, at produktet ikke
indeholder komponenter fra dyr, og
ikke direkte involverer forsøg på dyr.

Plante og organiske
ekstrakter
Den vigtigste funktionelle ingrediens
i vores formuleringer stammer fra
økologisk landbrug og certificerede
afgrøder. Kombinationer af naturligt
afledte olier og smør arbejder i
synergi med disse ekstrakter og øger
hårets blødhed og ernæring. At
vælge organisk aktive ingredienser,
betyder varetagelse af jorden,
beskyttelse af de medarbejdere, som
er en del af produktionskæden, og
beskyttelse af den endelige
forbrugers velvære.

DNV Virksomheds certifikater
INsight har opnået ISO 9001 (kvalitets system) og ISO 22716 (GMP – god fremstillingspraksis). Denne certificeringsproces har givet os mulighed for at imødekomme
behov og forventninger fra vores kunder, gennem bedre kontrol af produktionsprocesser.
ISO 9001
For at anvende ISO 9001 regler i virksomheden skal man skabe et organisationssystem, hvis krav overholder standardkravene. Kravene gælder for alle
forretningsprocesser, som skal understøttes af passende dokumentation (kvalitetsmanualer, procedurer, arbejdsinstruktioner). Målet for et ISO 9001
kvalitetssystem er, at sikre, at produkter, udviklet af virksomheden, opfylder de specifikke krav således det viser, at virksomheden er i stand til at reagere på en
sammenhængende og grundig måde i forhold til kundernes forventninger og vil være i stand til at opnå betydelige forbedringer i forbindelse med
organisationseffektivitet og produktkvalitet ved at minimere spild, undgå fejl og øge produktivitet.
ISO 22716 /GFP – god fremstillingsproces)
UNI EN ISO 22716 reguleringen definerer retningslinjer for produktion, kontrol, opbevaring og fragt af kosmetiske produkter med målet om at garantere kunden høj
standard af sikkerhed og sanitet.
GFP er et sæt af regler, som beskriver metoder, udstyr, betydning af produktion og ledelse for at sikre passende standarder. De har som deres objekt både
produktion og kvalitetskontrol gældende for alle kosmetiske produkter og tager højde for alle faktorer og aktiviteter, som er relevante for at opnå et kosmetisk
produkt.

Vores emballage
Den miljømæssige bæredygtighed af INsight projektet, stopper ikke ved formularerne, men omfavner også emballagen.
rPET, vores valg
PET (Polyethylene Terephthalate), er et letvægts - og holdbart polyester, som
takket være dets uendelige genvindingsmuligheder besidder en fremragende
profil ud fra et miljømæssigt bæredygtigt synspunkt. PET hører til under
gruppen af termoplaster, materiale som ved hjælp af varme bliver omdannet
til meget tyktflydende væske, som er let at arbejde med. Det bliver igen fast,
når temperaturen bliver lavere. Siden strukturen ikke gennemgår
modifikationer, kan materialet ved brug af varme, udsættes for
remodelleringsprocesser mere end en gang. Denne egenskab af PET gør det
til 100% genanvendeligt og det bliver muligt at transformere det til rPET.
Vi benytter 100% før-forbruger genanvendt PET til alle flasker og krukker i
INsight serien.

Kapsler
Alle kapsler på INsight krukker er 100% produceret af genanvendt PP.

Tuber
Vores tuber er lavet af biobaseret materiale afledt af sukkerrør.

Hvad betyder det at benytte genanvendt PET?




Beskytte miljøet.
Reducere kuldioxidmissioner: for hvert kg genanvendt PET, skånes der
op til 3 kg CO2-udledning.
Spar energi: Ved fremstilling af produkter fra genanvendt PET er det
muligt at opnå en 50% energibesparelse, reducere omkostninger og
begrænse skader af miljøet.

PET
Flasker

Det endelige produkt

Flasker og krukker i
genanvendt PET

Flaskeproduktion

100% Genanvendt PET
100% Genanvendeligt PET

Transformation af rå
genanvendeligt PET

Sortering af
materiale

Affaldssortering

Påføring af labels

Print af nye labelruller

Ny labelrulle med +
25% genanvendt PET

Genanvendelige labels

+ 25% Genanvendt PET
Med RafCycle system

Affald sortering af
genanvendeligt papir

Transport af
genanvendeligt papir

Ny PET produktion

Etiketter:
Genanvendt PET og Rafcycle?
Alle etiketter på INsight produktflasker og krukker er lavet af materialer, som har et minimum indhold af 25% genanvendt PET harpiks.
Ydermere er vi tilsluttet RafCycle projektet sponsoreret af UPM Raflatac, et program udviklet til genoprettelse og værdisætning af klistermærker og etiketter
gennem hele deres livscyklus.
Hvem er UPM RAFLATAC?
UPM Raflatac er en global leder i produktion og levering af film- og selvklæbende mærkningspapirer.
Hvad er RAFCYCLE?
Det er et innovativt genbrugskoncept, baseret på genbrug af klistermærker genereret fra klæbemiddelsetiketter, til at skabe nye materialer.
RafCycle genanvender biprodukter fra selvklæbende etiketter, bestemt til forbrænding eller bortskaffelse på lossepladser, og transformerer dem ved at give dem
nyt liv. Det reducerer også mængden af spild, som bortskaffes på lossepladser, og giver utallige fordele for printere, pakker og andre operatører i etikettesektoren
og selvfølgelig for miljøet. Forarbejdning af affald fra etiketter – klistermærker og matrixer er genvundet og bestemt til affald- til – energi konvertering på UPM
papirmøller og brugt til brændstof. Takket være teknologisk avancerede processer, er silikoniseret bagsidepapir inddrevet til genbrug på UPM papirmøller for at
blive transformeret til nyt cellulose, som bliver til nyt papir.

FEEL
Your inner beauty

Vores emballage repræsenterer os, ikke kun på
grund af vores valg af materialer, men også med
en besked, der identificerer vores filosofi.

LIFE
In the natural connection
CARE
Yourself

LOVE
For nature and
planet

INsight behandlingsprogrammer er
skræddersyet til alle hårtyper for at
skabe dine egne daglige ritualer af
skønhed og wellness

Vi har hver især vores egen identitet,
unikhed, præferencer og hår
Det er grunden til, at vi har udviklet et
komplet system til dig, hvor du kan
vælge din rette kombination
Dit hår har altid været vores passion

DRY HAIR
ET SPECIELT MIX AF INGREDIENSER DESIGNET TIL AT PLEJE TØRT HÅR UDEN AT TYNGE HÅRET
Revitaliserende behandling til at styrke et fint og skrøbeligt hår. Produkterne trænger igennem skællaget og efterlader håret elastisk, blødt og med volumen

NOURISHING/plejende

SHAMPOO
+ Organisk hvede-ekstrakt
+ Plejende Phytocomplex
(Kokosolie, Illipebutter – vegetabilsk smør fra shorea stenoptera træet og sød mandelolie)
Shampooen renser mildt og genopbygger elastisitet og glans, selv på det tørreste hår
HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

NOURISHING/plejende

NOURISHING/plejende

CONDITIONER

MASK

+ Organisk hvede-ekstrakt
+ Plejende Phytocomplex
(Kokosolie, Illipebutter – vegetabilsk smør fra shorea stenoptera træet og sød mandelolie)

+ Organisk hvede ekstrakt
+ Plejende Phytocomplex
(Kokusolie, Illipebutter – vegetabilsk smør fra shorea stenoptera træet og sød mandelolie)

Conditioneren fugter dehydreret hår og efterlader det blankt og let at frisere

Masken forsejler fugten og blødheden i håret

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

Conditioner
900 ml. vare nr. IDR003
400 ml. vare nr. IDR033

Shampoo
900 ml. vare nr. IDR001
400 ml. vare nr. IDR031

Mask
500 ml. vare nr. IDR002
250 ml. vare nr. IDR032

DAILY USE
TIL DAGLIG BRUG, TIL ALLE HÅRTYPER
En produktserie udviklet med ernæringsmæssige og organiske ekstrakter, der fugter håret. De delikate ingredienser forbedrer friseringen og hårets glans fra rod til spids

ENERGIZING/energigivende

SHAMPOO
+ Organisk lemon-ekstrakt
+ Energigivende Phytocomplex
(Abrikossmør, solsikkeolie og majsskimolie)
Shampooen har en delikat formular, som er ideel til hyppig hårvask og som bibeholder hårets naturlige
fugt
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

ENERGIZING/energigivende

ENERGIZING/energigivende

CONDITIONER

MASK

+ Organisk lemon-ekstrakt
+ Energigivende Phytocomplex
(Abrikossmør, solsikkeolie og majsskimolie)

+ Organisk lemon-ekstrakt
+ Energigivende Phytocomplex
(Abrikossmør, solsikkeolie og majsskimolie)

Conditioneren giver en fantastisk glans samt fugter og plejer håret uden at tynge håret

Masken giver styrke, elastisitet og fugt til alle hårtyper

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

Shampoo
900 ml. vare nr. IDU007
400 ml. vare nr. IDU037

Conditioner
900 ml. vare nr. IDU009
400 ml. vare nr. IDU039

Mask
500 ml. vare nr. IDU008
250 ml. vare nr. IDU038

ANTIOXIDANT
EN SERIE AF PRODUKTER SKABT TIL SPECIFIKKE BEHOV, SOM SKADER AF KEMI, VARME SKADER OG NATURLIGE SKADER PÅ HÅRET
Antioxidantprodukterne indeholder organisk gulerodsekstrakt og er rig på beta-caroten, som beskytter håret mod skadelige virkninger fra frie radikaler

REJUVENATING/foryngelses

REJUVENATING/foryngelses

SHAMPOO

CONDITIONER

+ Organisk gulerods-ekstrakt
+ Antioxidant Phytocomplex
(Sojasmør, jojobaolie og hasselnøddeolie)

+ Organisk gulerods-ekstrakt
+ Antioxidant Phytocomplex
(Sojasmør, jojobaolie og hasselnøddeolie)

Shampooen passer til alle hårtyper og giver håret en antioxdant behandling mod
skadelige virkninger fra frie radikaler

Conditioneren beskytter hårets fibre mod skader og efterlader håret blankt og blødt

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

Shampoo
900 ml. vare nr. IAO004
400 ml. vare nr. IAO034

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

Conditioner
900 ml. vare nr. IAO006
400 ml. vare nr. IAO036

REJUVENATING/foryngelses

PROTECTIVE/beskyttende

MASK

HAIR SPRAY*

+ Organisk gulerods-ekstrakt
+ Antioxidant Phytocomplex
(Sojasmør, jojobaolie og hasselnøddeolie)

+ Organisk kokosolie
+ Hasselnøddeolie og jojobaolie

Masken giver håret dybdegående pleje og intens glans

Hair sprayen anbefales til alle hårtyper. Beskytter mod vejrforhold, solens stråler, klor og
saltvand

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

HOW TO USE
Spray på håret før og under udsættelse af solens stråler
*Indeholder silikoner

Mask
500 ml. vare nr. IAO005
250 ml. vare nr. IAO035

Hair spray
100 ml. vare nr. IAO103

ANTI-FRIZZ
EN SPECIFIK BEHANDLING TIL KRUSET, TØRT HÅR OG ET HÅR DER ER VANSKELIGT AT TÆMME
De beroligende egenskaber fra naturlige ekstrakter reducerer den krusede effekt og giver dybdegående fugtighed til hårets fibre samt blødhed og intens glans

HYDRATING/fugtighedsgivende

SHAMPOO
+ Organisk hørfrø-ekstrakt
+ Anti-frizz Phytocomplex
(Kakaosmør, bomuldsolie og hampolie)
Shampooen har en blødgørende virkning allerede fra første hårvask. Tilfører håret intens glans
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

HYDRATING/fugtighedsgivende

HYDRATING/fugtighedsgivende

CONDITIONER

MASK

+ Organisk hørfrø-ekstrakt
+ Anti-frizz Phytocomplex
(Kakaosmør, bomuldsolie og hampolie)

+ Organisk hørfrø-ekstrakt
+ Anti-frizz Phytocomplex
(Kakaosmør, bomuldsolie og hampolie)

Conditioneren udglatter hårstrået og plejer

En intensiv hårplejebehandling, der fugter og reparerer hårets fibre. Efterlader håret
blødt og med en intens glans

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

Shampoo
900 ml. vare nr. IAF010
400 ml. vare nr. IAF040

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

Conditioner
900 ml. vare nr. IAF012
400 ml. vare nr. IAF042

Mask
500 ml. vare nr. IAF011
250 ml. vare nr. IAF041

COLORED HAIR
EN PRODUKTSERIE, DER FREMHÆVER OG REVITALISERER HÅRFARVEN
Produkterne er beriget med ekstrakter og naturlige olier, der beskytter hårfarven ved vask, mens glansen i håret bevares
PROTECTIVE/beskyttende farve

SHAMPOO
+ Organisk macadamiaolie
+ Farvebeskyttende Phytocomplex
(Hennaekstrakt, mangosmør og vindruekerneolie)
Shampooen beskytter og hjælper med at bevare farvens holdbarhed
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

PROTECTIVE/beskyttende farve

PROTECTIVE/beskyttende farve

CONDITIONER

MASK

+ Organisk macadamiaolie
+ Farvebeskyttende Phytocomplex
(Henna-ekstrakt, mangosmør og vindruekerneolie)

+ Organisk macadamiaolie
+ Farvebeskyttende Phytocomplex
(Hennaekstrakt, mangosmør og vindruekerneolie)

Conditioneren lukker hårets skællag og forbedrer farvens intensitet

Masken beskytter hårfarven og plejer og blødgører håret

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkninger

Shampoo
900 ml. vare nr. ICO016
400 ml. vare nr. ICO046

Conditioner
900 ml. vare nr. ICO018
400 ml. vare nr. ICO048

Mask
500 ml. vare nr. ICO017
250 ml. vare nr. ICO047

DAMAGED HAIR
EN SPECIFIK SERIE TIL INTENSIVE OG GENOPBYGGENDE BEHANDLINGER
Barske kemiske behandlinger, farvninger, sæsonmæssige forandringer og forhøjede temperaturer er faktorer, der kan ødelægge håret

RESTRUCTURIZING/genopbyggende

RESTRUCTURIZING/genopbyggende

SHAMPOO

CONDITIONER

+ Organisk hvedekim-ekstrakt
+ Genopbyggende Phytocomplex
(olivensmør, arganolie og risklidolie)

+ Organisk hvedekim-ekstrakt
+ Genopbyggende Phytocomplex
(olivensmør, arganolie og risklidolie)

Shampooen giver elastisitet og glans til håret ved at give en reparerende og rensende
effekt

Conditioneren genopbygger det ødelagte hår, så håret bliver sundt og glansfuldt

HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

RESTRUCTURIZING/genopbyggende

RESTRUCTURIZING/genopbyggende

MASK

SPRAY

+ Organisk hvedekim-ekstrakt
+ Genopbyggende Phytocomplex
(olivensmør, arganolie og risklidolie)

+ Organisk bambus-ekstrakt
+ Organisk hvede-ekstrakt
+ Hav kelp-ekstrakt

Takket være indholdet af vitaminer og fedtsyrer, hjælper masken med at beskytte håret
og opretholder dets naturlige fugt

Sprayen anvendes som en vedligeholdende behandling for at genopbygge elastisitet i
håret

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

HOW TO USE
Omryst før brug
Spray på nyvasket fugtigt hår og fortsæt med styling. Skal ikke skylles ud.
*En lille ændring i udseende, er en indikation af de naturlige råmaterialer som er brugt i
formularen

HOW TO USE
RESTRUCTURIZING BOOSTER

RESTRUCTURIZING/genopbyggende

BOOSTER
+ Akacie pulver
+ Tang pulver
Et mix af plantepulver giver et øjeblikligt resultat. Velegnet til et skadet hår. Efterlader
håret med volumen og blødhed
HOW TO USE
Mix ca. 0,5 g. pulver med 30 g. restructurizing mask. Påføres i længder og spidser.
Indvirkningstid 5-10 min. Skyl grundigt efter indvirkningen

RESTRUCTURIZING
MASK

30 g.

RESTRUCTURIZING
BOOSTER

0,5 g.

5/10 min.

Shampoo
900 ml. vare nr. IDA013
400 ml. vare nr. IDA043

Conditioner
900 ml. vare nr. IDA015
400 ml. vare nr. IDA045

Mask
500 ml. vare nr. IDA014
250 ml. vare nr. IDA044

Hair spray
100 ml. vare nr. IDA104

Hair spray
100 ml. vare nr. IDA117

VOLUMIZING
EN SERIE UDVIKLET TIL FINT HÅR
Produkterne i denne serie giver selv det fineste hår tekstur og volumen

VOLUME UP/volumengivende

SHAMPOO
+ Organisk ginseng-ekstrakt
+ organisk psylliumekstrakt (Kostfibret ”husk”)
+ Organisk hvid nælde-ekstrakt
Shampooen renser blidt og efterlader håret blødt, fyldigt og glansfuldt fra rod til spids
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

VOLUME UP HYDRATING/volumen og fugtgivende

SPRAY
+ Organisk ginsengekstrakt
+ organisk psylliumekstrakt (husk, der hovedsagelig anvendes som kostfibre)
+ Organisk hvid nældeekstrakt
Sprayens formular hjælper med at give håret volumen
HOW TO USE
Omryst før brug. Spray på nyvasket, fugtigt hår og fortsæt med styling. Skal ikke skylles ud
Shampoo
900 ml. vare nr. IVO131
400 ml. vare nr. IVO132

Hair spray
100 ml. vare nr. IVO134

ANTI-YELLOW
ET PRODUKT UDVIKLET TIL AT FJERNE UØNSKET GULE OG GYLDNE FARVER
Et lyst eller gråt hår kan blive gult, tabe vitalitet og glans. Dette kan ske af vejrforhold og forurening, som trænger ind i håret.
Anti-yellow shampooen fjerner uønskede gule og gyldne nuancer i håret både på bleget og naturligt hår

ANTI-YELLOW

SHAMPOO*
+ Organisk kamille-ekstrakt
+ Safran-ekstrakt
+ Organisk citron-ekstrakt
Shampooen renser skånsomt og neutraliserer uønskede gule og gyldne pigmenter i håret
og efterlader håret blødt og glansfuldt
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår. Masseres hovedsageligt på de mest udsatte områder (der,
hvor den uønskede gule/gyldne farve er) lad indvirke i 2-3 min og skyl grundigt efter vask
* Indeholder et farvestof, som er væsentlig for produktets virkning

Shampoo
900 ml. vare nr. INC107
400 ml. vare nr. INC106

Certificerede serier
Vi har kreeret produktserierne
SENSITIVE og LENITIVE,
som er Cosmos Natural certificeret af ICEA for at
imødekomme behovene for dem, som døjer
med hypersensitiv hud og som har brug for at
bevare hovedbundens sundhed ved at bruge
meget skånsomme og effektive produkter.
Produkter udviklet til hele familien,
dermatologisk - og nikkeltestet på sensitiv hud
for at garantere maksimum dermokompatibilitet.

Cosmos standard og miljømæssig bæredygtighed
Denne internationale anerkendt strenge standard blev udviklet af de fem hovedeuropæiske agenturer for naturlig og organisk kosmetikvirksomheder
(BDIH – Germany, COSMEBIO & ECOCERT – France, ICEA – Italy, SOIL ASSOCIATION – United Kingdom), og de indførte kravene, som skal opfyldes, for
at et kosmetisk produkt kan kaldes organisk eller naturligt.
Kravene er:

Fremme brugen af produkter fra økologisk landbrug, med respekt for biodiversiteten

Brug af naturlige ressourcer på en ansvarlig måde, med respekt for miljøet

Brug af processer og produktioner som er rene og respekterer menneskets sundhed og miljøet.

Integration og udvikling af grøn kemikonceptet.

Formålet er anvendelse af principperne om bæredygtig udvikling igennem hele den kosmetiske værdikæde, fra karakterisering af råmaterialerne til
distribution af de færdige produkter.
Dermed er det endelige mål at håndtere de problemer, som er vigtige for miljøet for menneskers trivsel på jorden. At fremme udviklingen af mere og
mere naturlige og organisk kosmetiske produkter. Dette er nødvendigt i respekt for forbrugerne, som skal informeres på en klar og gennemsigtig måde,
således de selv kan være medspillere i en bæredygtig udvikling.

Cosmos naturlige

Vores fordele
Vores formler indeholder en høj procentdel af hudvenlige
og miljøvenlige råmaterialer med en lav miljømæssig
indflydelse

Til vores Sensitive og Lenitive serie,
har vi valgt COSMOS NATURAL
certificering

Mindst 98%
af produktet skal indeholde naturligt
oprindelige ingredienser

Emballagen skal være minimal for at
mindske indflydelse på miljøet

Procentdelen af komponenter af
naturlig oprindelse skal obligatorisk
være angivet på det færdige produkt

Produkter er dermatologisk testet på
sensitiv hud

Planteafledt glycerin
Det skiller sig ud på grund af dets fugtgivende egenskaber,
som beskytter huden fra at tørre ud. Derudover er
glycerin, inde i et kosmetisk produkt, i stand til at formidle
aktive ingredienser og forbedre deres gavnlige virkninger
på huden. Det er et meget skånsomt.
Hudvenlige fortykningsmidler
Fuldstændig planteafledt (fra kokosnøddeolie,
palmkernelolie og majsstivelse), disse ingredienser
reducerer enhver irritation forsaget af den rensende
handling. De forbedrer også formlens fugtighedsgivende
egenskaber.
Skånsomme blødgørende midler
Som de ovenstående ingredienser er disse også
plantebaserede, fra kokosnøddeolie og palmkernelolie. De
øger de nærende og silkelignende effekter fra formlen ved
at forbedre følelsen på huden.
Certificerede organiske ekstrakter og olier
I alle vores formuleringer bruger vi olier og ekstrakter fra
økologisk landbrug, som kommer fra certificerede
afgrøder, der ikke bruger GMO’s, pesticider eller andre
kemiske agenter, som er skadelige for sundhed og miljø.
Ikke ethoxylerede overfladeaktive stoffer
Af naturlig oprindelse, hovedsageligt fra kokosnødolie, er
disse stoffer let biologisk nedbrydelige og meget
kompatible for huden, samtidig med at de sikrer en
afbalanceret rensende effekt. De respekterer selv den
mest sensitive hud, beskytter dens sundhed og
hydrolipidfilm.

Naturlige dufte
Vi bruger kun dufte af naturlig oprindelse

SENSITIVE
SENSITIV ELLER IRRITERET HOVEDBUND, SYMPTOMER OG ÅRSAGER
Ligesom huden i ansigt og på kroppen, kan hovedbunden også blive akut følsom. Denne sårbarhed kan ske med en fornemmelse af kløe, tørhed, rødme eller overdreven aktivitet ved
berøring. Hvad skyldes dette?
Hovedbunden er daglig udsat for talrige endogene eller eksterne faktorer, som svækker den: forurening, stress, klimatiske forhold, allergier eller brug af aggressiv rensning.
Vi har skabt SENSITIVE-serien til alle dem som lider af hypersensitiv hud eller som simpelthen vil holde deres hovedbund sund ved at bruge skånsomme og effektive produkter. Tre
produkter formuleret til hele familien (inklusive børn fra 3 år), dermatologisk og nikkeltestet for at garantere maksimum skånsomhed.

SENSITIVE/for sensitiv hud

SHAMPOO
+ Organisk græskar-ekstrakt
+ Organisk kvæde-ekstrakt
Denne stærkt dermo-kompatible formel er velegnet til hele familien, inklusive børn. Shampooen
respekterer hovedbundens dro-lipid balance, uden at irritere huden
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

SENSITIVE/for sensitiv hud

HYDRATING/fugtighedsgivende

CONDITIONER

MASK

+ Organisk græskar-ekstrakt
+ Organisk kvæde-ekstrakt

+ Organisk græskar-ekstrakt
+ Organisk kvæde-ekstrakt

Conditioneren blødgører, giver fugt og glans til håret

Takket være den specielle formel, giver denne maske næring dybt ind i hårstrået ved at
beskytte mod eksterne påvirkninger. Masken genopbygger og genopretter glansen i håret

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 3-5 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen

Shampoo
900 ml. vare nr. ISE111
400 ml. vare nr. ISE112

HOW TO USE
Produktet fordeles jævnt på alle længder og spidser i vådt hår. Indvirkningstid 5-10 min.
Skyl grundigt efter indvirkningen
Conditioner
900 ml. vare nr. ISE114
400 ml. vare nr. ISE115

Mask
500 ml. vare nr. ISE109
250 ml. vare nr. ISE110

LENITIVE
SENSITIV ELLER IRRITERET HOVEDBUND, SYMPTOMER OG ÅRSAGER
På trods af at være beskyttet af håret, kan hovedbunden nogle gange være irriteret og se rød ud.
Der kan være mange årsager til dette: forkerte kostvalg, hudsygdomme, allergier eller situationer med meget stress
Resultatet kan være hårtab og generelt mindre sundt hår. For at undgå hudbetændelse, som giver rødmen, er det væsentligt at anvende egnede produkter med en beroligende funktion.
Hele serien er dermatologisk og nikkeltestet på sensitiv hud

LENITIVE/dermo-calming

SHAMPOO
+ Organisk Indisk figen-ekstrakt
+ Organisk aloe-ekstrakt
+ Organisk katost-ekstrakt
Intensiv fugtighedsgivende, beroligende og genbalancerende shampoo for irriteret hovedbund.
Shampooen giver fugt til håret og efterlader det silkeblødt
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

LENITIVE/scalp comfort cream/

CREAM
+ Organisk Indisk figen-ekstrakt
+ Organisk aloe-ekstrakt
+ Organisk katost-ekstrakt
Cremen genbalancerer den epidermale funktion af hovedbunden og giver en behagelig fornemmelse af friskhed
HOW TO USE
Efter hårvask med dermo-calming beroligende shampoo, påføres cremen på de røde og irriterede områder i hovedbunden. Massér blidt og styl håret herefter. Kan også anvendes på en
tør hud. Skal ikke skylles ud
Shampoo
900 ml. vare nr. ILE124
400 ml. vare nr. ILE125

Cream
100 ml. vare nr. ILE127

INsight specifikke behandlinger
Sæsonændringer, stress og miljø er kun
nogle af de fysiske faktorer, som kan
irritere hovedbunden, fremme skæl eller
give hårtab.
For at modvirke disse problemer, tilbyder
INsight specifik behandling for at
imødekomme ethvert behov.

ANTI-DANDRUFF
EN SPECIFIK TALG-BALANCERENDE BEHANDLING MED RENSENDE OG FORFRISKENDE EFFEKT
En produktserie, der kombinerer en avanceret teknologi med egenskaber af naturlige ekstrakter

PURIFYING/rensende

SHAMPOO
+ Rosmarin-ekstrakt
+ Rensende Phytocomplex
(Organisk timian-ekstrakt og organisk salvie-ekstrakt)
Shampooen renser mildt skæl af hovedbunden og modvirker, at det kommer igen
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

PURIFYING/rensende

TREATMENT
+ Rosmarin-ekstrakt
+ Rensende Phytocomplex
(Organisk timian-ekstrakt og organisk salvie-ekstrakt)
En behandling, der modvirker skæl og lindre irritation i hovedbunden
HOW TO USE
Produktet masseres i hovedbunden efter vask med purifying shampoo.
Intensiv behandling: Anvendes en gang om dagen eller mindst tre gange om ugen i mindst
to til tre uger i træk.
Forbyggende eller vedligeholdende behandling: Anvendes en til to gange om ugen i fem til
seks uger i træk.
Skal ikke skylles ud
Rosmarin-ekstrakt, stimulerer hårsækken og er rig på B – vitamin, jern og kalcium
Organisk timian-ekstrakt, har en svampedræbende og antibakteriel effekt
Organisk salvie-ekstrakt, nedkæmper bakterier og betændelse i huden og øger
blodcirkulationen

Shampoo
900 ml. vare nr. IAD019
400 ml. vare nr. IAD049

Treatment
100 ml. vare nr. IAD020

LOSS CONTROL
HÅRTAB ER EN FYSISK PROCES, DER KAN REDUCERES GENNEM FOREBYGGENDE BEHANDLINGER
En intensiv behandlingsprogram i to faser med målet om at reducerer hårtab

FORTIFYING/styrkende

SHAMPOO
+ Organisk hestekastanje-ekstrakt
+ Styrkende Phytocomplex
(Menthol, guarana-ekstrakt og organisk echinacea-ekstrakt)
Shampooen styrker hårsækken og modvirker hårtab
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

FORTIFYING/styrkende

TREATMENT
+ Organisk hestekastanje-ekstrakt
+ Styrkende Phytocomplex
(Menthol, guarana-ekstrakt og organisk echinacea-ekstrakt)
En behandling, der fremmer mikrocirkulationen i hovedbunden og hjælper med at undgå
hårtab
HOW TO USE
Produktet masseres i hovedbunden efter vask med fortifying shampoo
Intensiv behandling: Anvendes en gang om dagen eller mindst tre gange om ugen
Forbyggende eller vedligeholdende behandling: Anvendes en til to gange om ugen i fem til
seks uger i træk
Skal ikke skylles ud
Shampoo
900 ml. vare nr. ILC021
400 ml. vare nr. ILC051

Treatment
100 ml. vare nr. ILC022

Organisk hestekastanje-ekstrakt, aktiverer hårvækst ved at stimulere hårsækken
Menthol, har en kølende effekt på hovedbunden
Guarana-ekstrakt, er en koffeinbooster til hovedbunden
Organisk echinacea-ekstrakt/purpursolhat, beroliger huden og er god til at regulere
fedtstof i hovedbunden

REBALANCING
HÅRET KAN NOGLE GANGE SE OLIERET, SKINNENDE OG FEDTET UD
I disse tilfælde er det nødvendigt at rense håret med en sebum-normaliserende shampoo, der renser den irriterede hud og ikke stimulerer og aktiverer talgkirtlerne

REBALANCING/normaliserende

SHAMPOO
+ Tea Tree olie
+ Rebalancing Phytocomplex
(Organisk birke-ekstrakt, grapefrugt og lavendel)
Shampooen regulerer overproduktionen af talg og rebalancerer hovedbunden
HOW TO USE
Fordeles jævnt på vådt hår og skylles grundigt efter vask

SCALP EXFOLOATING/eksfolierende hovedbundscreme

TREATMENT
+ Organisk salvie-ekstrakt
+ Organisk lavendel-ekstrakt
+ Andiroba scrub
+ Tea tree olie
En behandling, med to funktioner. Rensende effekt for at modvirke dannelsen af skæl og
overskydende talg samt hudfornyelse
HOW TO USE
Se anvisningerne nedenfor

Tea tree olie, bekæmper gærsvampen, der forårsager skæl og modvirker kløe og bakteriedannelse
Organisk birke-ekstrakt, nærer huden og håret
Grapefrugt, nærer huden og håret
Organisk lavendel-ekstrakt, forebygger hårtab
Andiroba scrub, er antiinflammatorisk og fremskynder genopretningsprocenssen af skadet hud forårsaget af udslæt, psoriasis eksem eller sår
Organisk salvie-ekstrakt, nedkæmper bakterier og betændelse i huden og øger blodcirkulationen

Shampoo
900 ml. vare nr. IAD019
400 ml. vare nr. IAD049
Treatment
100 ml. vare nr. IAO100

HOW TO USE
SCALP EXFOLIATING CREAM

SCALP EXFOLIATING CREAM

2/3 min

REBALANCING SHAMPOO

At udføre en eksfolierende hovedbund kan være nyttigt for
hårets sundhed og udseende
INsight eksfolierende hovedbundscreme sigter mod at rense
hovedbunden for døde celler, rester af produkter og
urenheder ved at reaktivere mikrocirkulationen.
De organiske lavendel og salvie-ekstrakter giver en
beroligende effekt, mens andiroba scrub renser huden i
synergi med de velkendte antibakterielle fordele fra tea tree
oil. Denne scrubbecreme er et behageligt produkt at bruge
og det har flere funktioner: fornyelse af huden og en
rensende effekt, som hjælper med at modvirke skæl og
overskydende talg.
Passer til alle hårtyper.

SCALP EXFOLIATING CREAM

SCALP EXFOLIATING CREAM

2/3 min

2/3 min

LOSS CONTROL
SHAMPOO

LOSS CONTROL
TREATMENT

ANTI DANDRUFF SHAMPOO

ANTI DANDRUFF
TREATMENT

Creamen tilføres direkte på hovedbunden på tør hud, med
en pensel. Indvirkningstid 2-3 min. Skyl forsigtigt og fortsæt
med efterfølgende behandling.
(Rebalancing, anti-dandruff eller hair-loss

INsight styling serien giver mulighed for at
udtrykke og genopfinde sig selv hver dag
Blandt rækken af produkter kan du vælge,
hvilke produkter, der passer bedst til din
personlighed og stil
Samtidig beskytter og fugter de håret
takket være de nærende olier og
organiske ekstrakter, som giver styrke til
håret

STYLING
BESKYTTER OG FUGTER DE HÅRET, TAKKET VÆRE DE NÆRENDE OLIER OG ORGANISKE EKSTRAKTER, SOM GIVER STYRKE TIL HÅRET

STRONG STYLING

HOLD CEMENT

OIL

GEL

GEL

NON OIL

+ Organisk aloe-ekstrakt
+ Organisk ginkgo biloba-ekstrakt

+ Organisk aloe-ekstrakt
+ Organisk ginkgo biloba-ekstrakt

+ Organisk aloe-ekstrakt
+ Organisk ginkgo biloba-ekstrakt

Kraftigt hold og intens glans. Anvendes
til alle hairstyles

Ekstra kraftigt hold for at give en
struktureret styling og intens glans.

Definerer og former håret på en naturlig
måde. Eliminerer krus og giver volumen

HOW TO USE
Fordeles jævnt på fugtigt eller tørt hår
250 ml. vare nr. IST108

HOW TO USE
Fordeles jævnt på fugtigt eller tørt hår
250 ml. vare nr. IST072

HOW TO USE
Fordeles jævnt på fugtigt eller tørt hår
250 ml. vare nr. IST025

LIQUID

HAIR REPAIR

SHAPING

CRYSTALS*

COMPLEX*

CREAM*

+ Organisk hørfrøolie
+ Organisk sesamolie

+ Hybenoolie
+ Organisk repair phytocomplex
(Organiske ekstrakter fra katost, althea
og calendula)

+ Argan smør
+ Organisk kirsebær-ekstrakt

Giver håret intens glans og letter
friseringen. Beskytter mod fugtighed og
varmeredskaber som føn og stylingjern
Anvendes til alle hairstyles
HOW TO USE
Tilfør et par dråber i længder og spidser
på fugtigt eller tørt hår
*Indeholder silikone
100 ml. vare nr. IST027

Reparerer spaltede spidser, forsejler og
beskytter håret mod fugtighed og
varmeredskaber som føn og stylingjern
HOW TO USE
Tilfør et par dråber i længder og spidser
på fugtigt eller tørt hår
*Indeholder silikone
50 ml. vare nr. IST071

Stærkt hold. Kontrollerer og former
bølger og krøllet hår. Anvendes i et
medium til kraftigt hår
HOW TO USE
Fordeles jævnt på fugtigt eller tørt hår
*Indeholder silikone
150 ml. vare nr. IST068

ELASTIC

ELASTIC

HAIR AND BEARD

FIBRE PASTE

MOULDING WAX

FLUID GEL

+ Organisk olievenolie
+ Organisk sød mandel-ekstraktekstrakt

+ Organisk ingefær-ekstrakt
+ Organisk sød mandel-ekstraktekstrakt

+ Organisk dadel-ekstrakt
+ Organisk goji-ekstrakt

Medium – stærkt hold med mat finish.
Styler og definerer enhver detalje i
frisuren

Medium – stærkt hold med mat finish.
Styler og definerer enhver detalje i
frisuren

Medium hold og intens glans. Definerer
og former håret og skæg

HOW TO USE
Anvendes på tørt hår og styles derefter
90 ml. vare nr. IST070

HOW TO USE
Anvendes på tørt hår og styles derefter
90 ml. vare nr. IST069

HOW TO USE
Fordeles jævnt på tørt hår for
efterfølgende styling
100 ml. vare nr. IST101

MEDIUM HOLD

STRONG HOLD

ECOSPRAY

ECOSPRAY

+ Organisk hyben-ekstrakt
+ Organisk pssionsfrugtolie

+ Organisk fersken-ekstrakt
+ Organisk bomuldsolie

Stærkt hold der definerer krøller og giver
volumen. Uden drivgas. Anvendes på et
fint til medium tykkelse hår

Medium hold uden gas.
Anvendes til alle hairstyles

Srærkt hold uden gas.
Anvendes til alle hairstyles

HOW TO USE
Fordeles jævnt på fugtigt hår og føn
håret
150 ml. vare nr. IST105

HOW TO USE
Sprayes jævnt på tørt hår. Kan
modelleres i 2-3 min efter påføring inden
hairsprayen tørrer
250 ml. vare nr. IST102

HOW TO USE
Sprayes jævnt på tørt hår. Kan
modelleres i 2-3 min efter påføring inden
hairsprayen tørrer
250 ml. vare nr. IST067

MODELLING VOLUMIZING

ECOMOUSSE
+ Organisk karkade-ekstrakt
+ Organisk havtorn-ekstrakt
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