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Forestill deg…
den mest luksuriøse hårpleien med

dyrebare og prestisjetunge
ingredienser…. og unike resultater. 

Alterna Haircare ble grunnlagt på en visjon vi bringer til livs
hver dag med vår lidenskap og innovative teknologi.
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Alterna Haircare`s produkter er basert på rene, naturlige

ingredienser med beviste resultater både i laboratoriet og i

profesjonelle salonger. 

Laget for å styrke, forbedre og beskytte håret.

De gir… transformation after just one use.

Hvem er vi?
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Hvem er vi?

Grunnlagt i1997

Pionér og visjonær, Don Christal, tok konseptet alterna-tive
og fremmet luksuriøs hårpleie, forutfor sin tid.

Alterna var først til å…

• Introdusere “Fri for” formler

• Bruke Kaviar som hovedingrediens

• Eie “the Science of Skincare for Hair”
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Hvem er vi?

“Best in Class” 

Vår teknologi er en syntese av “natur og vitenskap” og er

basert på rene, naturlige ingredienser som er testet i

laboratorier og profesjonelle salonger. 
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Naturlig
- Inneholder naturlige, bærekraftige ingredienser
- Fri for skadelige ingredienser som: 

• Sulfater • Parabener
• Phthalater • Petrolatum
• Syntetisk farge • Sodiumklorid

Testet
Presise former, klinisk testet for høyeste ytelse:
• State-of-the-art, proprietær teknologi
• Klinisk dokumenterte resultater

Profesjonelt
Salongtestet. Finnes i toppsalonger i hele verden, helt
siden 1997.

Vårt engasjement for perfeksjon
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ANTI-AGING
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Kaviar, som er i hjertet av våre formler, kommer fra

Sibirsk Stør som lever i Sør-Frankrike. Kaviaren høstes

under kontrollerte forhold.

En spesiell utvinningsprosess henter ut den eksklusive

næringen fra innsiden av rå kaviarperler. En av verdens

rikeste anti-aldrings ingredienser:  Caviar Extract

Hvorfor Kaviar
TEKNOLOGIEN
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1. Naturlig aldring
• Grått eller hvitt hår
• Langt hår

2. Miljømessig aldring
• Varmeverktøy
• UVA/UVB  og fra frie radikaler
• Overbørsting av håret

3. Kjemisk aldring
• Fargebehandlet
• Teksturbehandlinger

Det er tre grunner til at håret eldes:
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- Hva har disse tre grunnene til at håret eldes til felles:

- De gjør håret:
• svakt

• tørt

• livløst

• dårlig til å holde på farge

Det er tre grunner til at håret eldes
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Hvorfor Kaviar– Anti-aldring

Svakt
Tørt
Livløst

Motstandsdyktig
Fuktighetsrikt
Skinnende

à

à

à

Da vi satte igang prosessen med å lage den 

FØRSTE anti-aldrende hårpleieserien oppdaget vi at Kaviars

unike kombinasjon av

Omega, Proteiner, Mineraler og Vitaminer er det ideelle for å

FORVANDLE aldrende hår…
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Kaviar bekjemper tegnene på aldrende hår og beskytter mot 
fremtidig skade.

• Omega-3
Fyller på hårets ytre lipidlagre slik at håret tar til seg fuktighet
bedre, blir mykere og mer glansfullt. 

• Proteiner og Mineraler
Gir næring og forsterker håret.

• A-, C- og D-vitamin
Er antioksidanter som beskytter håret mot fremtidig skade.

Hvorfor Kaviar
TEKNOLOGIEN



CAVIAR PROFESSIONAL STYLING
Stylingserie med Flex Strength Technology som gir

styrke og fleksibilitet til håret.  

CAVIAR ANTI-FRIZZ
Kontrollerer nivåene av fuktighet I håret

slik at det blir frizz-fritt, smidig og
glansfullt.

CAVIAR INFINITE COLOR HOLD
Holder fargen levende og varig med 

ungdommelig glans.

CAVIAR VOLUME
Gir volum og fylde til tynt, fint hår. 

CAVIAR CLINICAL
Bekjemper håravfalll og gir fyldigere hår.

CAVIAR BOND REPAIR
Oppbyggende og forsterkende på skadet hår med Bond Enforcing Technology 

CAVIAR MOISTURE
Gir fuktighet og styrke til tørt, skadet hår.
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Replenishing Moisture Family
Med Omega-3 fuktighetsgivende Seasilk® med anti-aldringseffekt.

PROBLEM
Aldrende, tørt og svakt hår.

HÅRTYPE
Alle

DUFT
Grønn Te og Bergamot
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Replenishing Moisture Family

AGE-CONTROL COMPLEX®

Vår egen blanding av kaviarekstrakt og antioksidanter
fyller håret med viktige næringsstoffer som det naturlig blir
mindre av i aldringsprosessen. 
For å forbedre elastisiteten, gjøre det mer håndterlig og gi
mer “liv” til håret.

TEKNOLOGIEN
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Replenishing Moisture Family
TEKNOLOGIEN

ENZYMETHERAPY®

Målrettet levering av enzymer og mineraler

optimaliserer mottaket av ingredienser for å forbedre
inntaket av viktige næringsstoffer, og forsterke

keratinproduksjonen for å gi sterkere hår.
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Replenishing Moisture Family
TEKNOLOGIEN

SEASILK®

En fuktighetsgivende blanding av Marine Botaniske

planter som gir eksepsjonell fuktighet og næring til
håret.
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Hva er det: 
En luksuriøs shampoo og conditioner som gjenoppretter fuktigheten i håret
samtidig som den beskytter mot fargefalming, daglig stress og fremtidig skade. 

Hva gjør den: 
Denne duoen gjenoppretter og balanserer fuktigheten i håret samtidig som den 

beskytter fargen og forbedrer hårets tilstand fra tørr og livløs. Resultatet: sterkere, 
sunnere hår som ser yngre ut.

Shampoo & Conditioner
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Egenskaper:
• Renser håret skånsomt og tilfører pleie uten tilsatte SLS/SLES sulfater eller
parabener.
• Forsterker håret og forsegler fuktigheten.
• Forbedrer håret.
• Gjør håret mykere og mer glansfullt.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®

pH SHAMPOO: 5.50-6.20    pH CONDITIONER 3.80-5.00

Shampoo & Conditioner
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Hva er det: 
En intensiv, fuktighetsgivende maske for tørt hår som gjør håret silkemykt og
rehydrert med yngre utseende. 

Hvordan brukes den:
Ved anbefalt bruk 1 gang i uken vil den tilføre en høy dose fuktighet og totalt

revitalisere håret.
Etter sjamponering, påføres en mengde til håndkletørret hår. Fokuser på lengder

og spisser og la virke I 5-10 min. Skyll grundig.

pH 3.5-4.0

Masque
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Masque

Egenskaper:
• Tilfører fuktighet og forsegler håret. 
• Forbedrer håret. 

• Mykgjør og gir glans.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Hva er det: 
En fuktighetsgivende, flokeløsende leave-in krem i sprayform.

Hva gjør den: 
Leave-In Conditioning Milk tilfører mengder av fuktighet, gjør at håret føles yngre, 
gir mykhet og god kambarhet i håret. 

pH 4.0-5.0

Leave-in Conditioning Milk
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Leave-in Conditioning Milk

Egenskaper:
• Tilfører dyptvirkende fuktighet til tørt hår.
• Gjør håret mykt og glansfullt. 

• Gjør håret mer elastisk og reduserer splittede spisser og forhindrer at håret

knekker med 98%.*
• Gir bedre kambarhet i fuktig hår.

Nøkkelteknologi og ingredienser:
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår.
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Leave-in Conditioning Milk

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår.

Hvordan brukes den:

Påfør/spray igjennom håndkletørret hår og style som ønsket.

Kliniske påstander:
Klinisk bevist å tilføre ekstra fuktighet til håret, gi glans og mykhet samtidig som

den forhindrer at håret brekker med opptil 98%.*
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Leave-in Smoothing Gelée

Hva er det:
En lett, allsidig pomadegele med oljer som øyeblikkelig roer ned tørt, brusete hår. 

Hva gjør den:
Ulikt tradisjonelle hårgeleer er dette produktet fri for alkohol og inneholder i tilegg, 
Kaviar Ekstrakt og marine botaniske ingredienser som gir glattere hår og fantastisk

glans samtidig som den gir en lett kur-effekt til håret.

pH 6.5-7.5 



28

Leave-in Smoothing Gelée

Egenskaper:
• Gir lett fuktighet
• Bekjemper brusete hår

• Gir lett, fleksibelt hold. 

• Fri for alkohol.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Leave-in Smoothing Gelée

Hvordan brukes den:

Påføres fuktig hår før styling eller i tørt hår som en finish. 

Kliniske påstander:
Klinisk bevist i å tilføre øyeblikkelig fuktighet, bekjempe luftfuktighet, kontrollere
brusete hår og gi ekstrem glans. *

* Basert på en studie mot ubehandlet hår.
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CC Cream

Hva er det: 
En 10-i-1 leave-in krem laget som en kur og stylingprodukt i ett. 

Hva gjør den: 
Denne “Complete Correction” leave-in kremen har 10 egenskaper som gir deg et 
vakkert, sunt hår. Den kan brukes alene eller som underlag før andre

stylingprodukter. 
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CC Cream

Egenskaper:
01. Fuktighet
02. Mykhet.

03. Forhindrer at håret brekker

04. Lett hold.
05. Elastisitet

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®

06.Glans
07.Forhindrer frizz

08. Varmebeskyttelse

09. UV-beskyttelse.
10. Styrke.
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CC Cream

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår

Hvordan brukes den:

Påføres håndkletørt hår og styles som normalt. Kan også brukes som et 
avsluttende produkt i tørt hår. 
TIPS: Påfør en rikelig mengde til tørt/lett fuktig hår før leggetid og sjamponer ut dagen etter.

Kliniske påstander:
Klinisk bevist å tilføre fuktighet, glatthet, mykhet, glans, lettere håndterlighet, 
varmebeskyttelse opptil 232°C og redusere at håret brekker med mer enn 98%
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RECLAIM THE
BEAUTY OF
HYDRATED HAIR

NEW PRIMING LEAVE-IN CONDITIONER
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Priming Leave-in Conditioner

Hva er det: 
En lett, leave-in conditioning spray, med pleiende Moisture Restoring Complex.

Hva gjør den: 
Hjelper med å gjenopprette hårets naturlige lipidlagre og tilfører ekstra fuktighet. 
Den er flokeløsende og kan brukes som en primer på fint, tørt hår hvor den 

fungerer som en barrierebeskytter mot luftfuktighet. Full kontroll av brusete hår uten
å føles tung.

pH 5.0-7.0
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Priming Leave-in Conditioner
TEKNOLOGIEN

MOISTURE RESTORING COMPLEX®

Vår egen teknologi med en sammensetning av fuktighetsgivende
ingredienser som gir fuktighet og beskyttelse til håret. 

• Rosehip Seed Oil (nypeolje): 

Med et høyt innhold av umettede og essensielle fettsyrer (olje, linol og
linolen) som gjenoppretter hårets naturlige lipid lagre og gir ekstra
fuktighet. Nypeolje har ekstra god gjennomtrengingskraft og virker også
helende.
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Priming Leave-in Conditioner

Egenskaper:
• Gir lett fuktighet
• Flokeløsende og gir glans. 

• Raskt-absorberende klippelotion. 

• Har stylingminne og varmebeskyttelse opptil 232° C.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Moisture Restoring Complex®

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Priming Leave-in Conditioner

Hvordan brukes den :
Spray produktet i hendene og påfør jevnt over rent, håndkletørt hår. Kam igjennom
og følg på med andre produkter om ønskelig. 

Kliniske påstander
Klinisk bevist å gi varmebeskyttelse opptil 232° C og forlenge holdbarheten på

frisyren opptil 72 timer.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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Smoothing Anti-frizz Family
For luksuriøst glatt hår.

PROBLEM
Brusete, tørt hår

HÅRTYPE
Alle, tørt, frizz-utsatt hår

DUFT
Grønn Te og Bergamot
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Smoothing Anti-frizz Family
TEKNOLOGIEN

CLIMATE SHIELD COMPLEX

CAVIAR Smoothing Anti-Frizz familIien inneholder vårt eget
Climate Shield Complex, en teknologi som kontrollerer
mengden fuktighet håret tar til seg fra ytre miljø. Dette
hjelper håret med å holde seg glatt, mykt og mindre
brusete opptil 72 timer*. 

Produktene i denne familien inneholder individuelle
sammensetninger av Kamelia-, Avokado- & Abyssiniaoljer
for å kontrollere frizz på tre nivåer. 

* Basert på en klinisk studie hvor Shampoo, Conditioner og Blowout Butter ble brukt
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Smoothing Anti-frizz Family
TEKNOLOGIEN

CLIMATE SHIELD COMPLEX

• Kameliaolje

Gir fuktighet til håret. 
Denne oljen har den letteste molekylære vekten av de tre
oljene, noe som gir den evnen til å trenge dypt inn i håret
og gi fuktighet fra innsiden og ut.
Hår med riktig mengde fuktighet ser ikke like frizzy ut.
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Smoothing Anti-frizz Family
TEKNOLOGIEN

CLIMATE SHIELD COMPLEX

• Avokadoolje

Glatter ut skjellaget. Den har et høyt innhold av mettede
fettsyrer og har medium molekylær vekt som gjør den bra 
på å glatte ned skjellaget slik at luftfuktigheten holdes ute.
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Smoothing Anti-frizz Family
TEKNOLOGIEN

CLIMATE SHIELD COMPLEX

• Abyssiniaolje

Gir en barriere på håret som beskytter mot luftfuktighet. 
Oljen føles lett som et serum, men har tyngst molekylær
vekt av de tre. Noe som gjør at den holder seg på utsiden
av håret og virker som et beskyttelsesskjold mot 
luftfuktighet. 
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Smoothing Anti-frizz Family
TEKNOLOGI

I tillegg til hovedingrediensen Caviar, 
er følgende teknologi tilsatt denne
familien:

AGE-CONTROL COMPLEX ®

ENZYMETHERAPY ®

SEASILK ®
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Shampoo & Conditioner

Hva er det: 
En pleiende og rensende duo som gir ungdommelig silkemykt og glatt hår. 

Hva gjør den:
Sammensatt med vår egen Climate Shield Complex, som gjør denne duoen like 
rensende som den gir fuktighet, beskytter håret mot luftfuktighet og reduserer frizz. 
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Shampoo & Conditioner

Egenskaper:
• Renser håret og opprettholder fuktighetsbalansen og reduserer frizz. 
• Forbedrer hårets tekstur, håndterlighet og glans. 

• Holder håret 80% mindre frizzy i opptil 72 timer.*

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Climate Shield Complex®

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Nourishing oil

Hva er det: 
En lett, veldig pleiende kurolje som kontrollerer frizzy hår.

Hva gjør den: 
Fin nok konsistens for alle hårtyper, men også rik nok for tykkere, grovere hår.
Den bekjemper tørt hår, gir ekstrem glans og kontrollerer frizz. 
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Nourishing oil

Egenskaper:
• Kontrollerer frizz opptil 72 timer.*
• Tilfører fuktighet og opprettholder fuktighetsnivået så håret føles mykt og glatt. 

• Gjør håret mer elastisk og forhindrer at håret knekker. 

• Glatter overflaten og gjør håret glansfullt. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Climate Shield Complex®

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Nourishing oil

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 

Hvordan brukes den:

Påfør en liten mengde til rent, håndkletørt hår. Fokuser påføringen til lengder og
spisser og style som ønsket.

Kan også brukes i tørt hår som et avsluttende produkt. 

Kliniske påstander:
Klinisk bevist å kontrollere frizzy hår opptil 72 timer, forbedre hårets generelle
tilstand med 80% og øke glansen med 250%.*
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Dry Oil Mist

Hva er det: 
En oljespray for alle hårtyper som temmer frizzy hår og gir et let slør av fuktighet.

Hva gjør den:
Denne lettvektsformlen bruker sammensetningen av Abyssinia- og Avokadooljer for 
å tilføre øyeblikkelig frizz- og flyvehårkontroll, varig fuktighet og glans. 
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Dry Oil Mist
Egenskaper:
• Kontrollerer frizzy hår opptil 8 timer. 
• Tilfører fuktighet.

• Gir øyeblikkelig glans.

• Forhidrer at håret knekker med 93%.*
• Gir varmebeskyttelse opptil 232°C.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Climate Shield Complex®

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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Dry Oil Mist

Hvordan brukes den:

Spray gjennom fuktig eller tørt hår for å temme frizz og forbedre glansen i håret. 
TIPS: Hold flasken 30 cm fra hodet for å lettere påføre produktet jevnt i håret. 

Kliniske påstander:
• Kontrollerer frizz i opptil 8 timer.*

• Forhindrer at håret brekker med 93%.*
• Gir varmebeskyttelse opptil 232°C.

* Based on a clinical study vs. untreated hair.
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Blowout Butter

Hva er det: 
En lett krem-til-olje formel som temmer grovt, vanskelig og frizzy hår.

Hva gjør den: 
Krem-til-olje sammensetningen forsegler fuktighet i håret, gir glans og mykhet og
beskytter håret mot luftfuktighet og varmeverktøy. 
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Blowout Butter

Egenskaper:
• Over 80% mindre frizz opptil 72 timer.*
• Korter ned tørketiden med 40%.**
• 232°C varmebeskyttelse.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Climate Shield Complex®

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®

* Basert på en klinisk studie CAVIAR Anti-Aging Smoothing 
Anti-Frizz Shampoo, Conditioner og Blowout Butter ble brukt.

** Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår.
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Blowout Butter

Hvordan brukes den:

Emulger en liten mengde i hendene for å forvandle produktet fra krem til olje. 
Påfør jevnt igjennom fuktig hår før føning. 

Kliniske påstander:
• Klinisk bevist å forhindre over 80% mindre frizzy hår for opptil 72 hours.*

• Reduserer tørketiden med 40%.**
• 232°C varmebeskyttelse.

* Basert på en klinisk studie hvor CAVIAR Anti-Aging 
Smoothing Anti-Frizz Shampoo, Conditioner og Blowout Butter 
ble brukt.

** Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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Multiplying Volume Family
Gir volum og fylde til fint, tynt hår. 

PROBLEMER
Fint, tynt og flatt hår

HÅRTYPE
Fin, Medium tykkelse

DUFT
Grønn Te og Bergamot
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Multiplying Volume Family
TEKNOLOGIEN

MARINE PLUMPING COMPLEX

Marine Plumping Complex er en sammensetning av
naturlige ekstrakter designet for å gi umiddelbart og
varig volum og fyldigere hår.
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Multiplying Volume Family
TEKNOLOGIEN

MARINE PLUMPING COMPLEX

• Sjøtang
Lager en lett film rundt hårstrået for å
bevare fuktigheten i håret og gjøre det
fyldigere. 

• Keratin, Panthenol og Biotin
Ingredienser som styrker og fornyer
hårets naturlige struktur.
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Multiplying Volume Family
TEKNOLOGIEN

I tillegg til hovedingrediensen Caviar, 
er følgende teknologi tilsatt denne
familien: 

AGE-CONTROL COMPLEX ®

ENZYMETHERAPY ®

SEASILK ®
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Shampoo & Conditioner

Hva er det: 
Et skånsomt, daglig rense- og pleiesystem som gir volum og fylde samtidig som
fuktigheten i håret bevares.  

Hva gjør den: 
Denne duoen, uten tilsatte sulfater, renser og gjør håret fyldigere fra rot til spiss. 

Den hjelper til med å bevare fuktigheten og etterlater håret sunt og glansfullt. 
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Shampoo & Conditioner

Egenskaper:
• Gir håret volum og etterlater det sunt og mykt.
• Bevarer fuktigheten i håret. 

• Testet og bevist å gi øyeblikkelig volum og fylde. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Marine Plumping Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Styling Mousse

Hva er det: 
Et lett stylingskum som gir fylde og styrker håret. 

Hva gjør den: 
Tilfører en lett tekstur og håret føles lett og luftig med mye volum.



66

Styling Mousse

Egenskaper:
• Tilfører volum og løft uten at håret føles seigt eller stivt. 
• Håret føles sunt og mykt med mye volum. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Marine Plumping Complex

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Styling Mousse

Hvordan brukes den:

Rist flasket godt. Påfør til røttene og gjennom lengdene. Style som ønskelig. 
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Styling Mist

Hva er det: 
Et multiprodukt som pleier, fornyer og bevarer sunt hår samtidig som den gir fylde
og volum. 

Hva gjør den: 
Den inneholder Marine Plumping Complex som gir langvarig volum fra rot til spiss

uten å kjennes i håret. 
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Styling Mist

Egenskaper:
• Klinisk testet til å gi øyeblikkelig volum og fylde.*
• Gir fleksibelt hold og glans. 

• Styrker håret og gjør det fyldigere. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Marine Plumping Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår hvor hele 
regimet er brukt med Multiplying Volume Shampoo og
Conditioner.
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Styling Mist

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår.

Hvordan brukes den:

Spray gjennom rent, håndkletørt hår før føning og style som ønsket. 

Kliniske påstander:
Bevist å gi øyeblikkelig mer volum og fylde.*
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Infinite Color Hold Family
Opptil 70-dagers skinnende farge.*

PROBLEM
Fargefalming, tørt hår

HÅRTYPE
Farget

DUFT
Grønn te og Bringebær
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Infinite Color Hold Family
TEKNOLOGIEN

DUAL-CAPTURE COMPLEX

Vår egen sammensetning av planteekstrakter som Rød

Bringebærbladolje og Solsikkefrøolje gir kraftige
antioksidanter og rike essensielle fettsyrer som beskytter
fargen mot falming, utvasking og tørke. 
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Infinite Color Hold Family
TEKNOLOGIEN

DUAL-CAPTURE COMPLEX

• Essensielle fettsyrer
Fyller opp hårets naturlige lipidlagre for bedre fuktighet-
og pigmentmottagelse. Glatter skjellaget slik at fargen ser
skinnende blank ut.

• Polyfenoler og A-, C- og E-vitamin 
Kraftige antioksidanter som beskytter håret og hårfargen
mot oksidasjonsskader fra frie radikaler.  
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Infinite Color Hold Family
TEKNOLOGIEN

I tillegg til hovedingrediensen Caviar, 
er følgende teknologi tilsatt denne
familien: 

AGE-CONTROL COMPLEX ®

ENZYMETHERAPY ®

SEASILK ®
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Shampoo & Conditioner

Hva er det: 
Et skånsomt rensesystem som inneholder Dual-Capture Complex for å minimere
fargefalming og tilføre fuktighet.

Hva gjør den: 
Dette luksussystemet renser skånsomt, tilfører fuktighet, reduserer fargefalming

og bekjemper aldring av håret.
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Shampoo & Conditioner

Egenskaper:
• Holder fargen skinnende blank i opptil 70 dager.*
• Gir fuktighet og gjør håret mykt og glansfullt. 

• Beskytter etter fargebehandlingen.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Dual Capture Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®

* With use of Caviar Infinite Color Hold 
Shampoo, Conditioner & Dual-Use Serum vs. 
untreated hair.
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Topcoat Spray

Hva er det: 
En lett spray uten hold laget for å låse fargen og gjøre håret skinnende blankt.

Hva gjør den :
Den fungerer som en fargebeskyttende “topcoat” som låser pigmentene til håret
slik at fargen varer lenger. Den gjør håret mykt og glansfullt. Den er et absolutt

must som et avsluttende produkt for at fargen skal vare lenger. 
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Topcoat Spray

Egenskaper:
• Beskytter fargen mot falming. 
• Gjør håret mykt og glansfullt. 

• Beskytter håret mot luftuktighet. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Dual Capture Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Topcoat Spray

* Based on a clinical study vs. untreated hair.

Hvordan brukes den:

Spray et jevnt lag i tørt hår. 
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Dual-Use Serum

Hva er det: 
Et duo-bruks serum som revitaliserer fargen og intensiverer glansen i håret. 

Hva gjør den:
Dette allsidige serumet omfavner hårstrået med et lett slør av UV-beskyttelse og
fuktighet. Den er designet for å enten brukes med en conditioner som en booster 

eller i håndkletørt hår som en leave-in kur for å beskytte fargen og gi glans. 
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Dual-Use Serum

Egenskaper:
• Holder fargen skinnende blank i opptil 70 dager.*
• Gir fuktighet som resulterer i mykt og glansfullt hår. 

• Beskytter fargen fra UV-stråler når den brukes som en leave-in kur. 

• Varmebeskyttelse opptil 232° C.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Dual Capture Complex

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy® * With use of Caviar Infinite Color Hold 
Shampoo, Conditioner & Dual-Use Serum vs. 
untreated hair.
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Dual-Use Serum

Hvordan brukes den:

Som en fargebooster i en conditioner: Sjamponer håret, påfør en passelig
mengde ALTERNA conditioner i hånden. Tilsett flere pump Infinite Color Hold 

Dual-Use Serum. Bland sammen og påfør til lengder og spisser. La virke 1 min. 

Skyll grundig. 
Som en leave in kur: Pump en passelig mengde serum i hendene og fordel godt

i hendene før den jobbes gjennom fuktig hår. Fokuser på lengder og spisser
først, deretter kan den jobbes inn nærmere hodebunnen. 

Kliniske påstander:
Holder fargen skinnende blank i opptil 70.*

* With use of Caviar Infinite Color Hold Shampoo, 
Conditioner & Dual-Use Serum vs. untreated hair.





85

Clinical Densifying Family
Red Clover Densifying Complex gir tykkere hår og tettere hårvekst.

PROBLEMER
Aldring, hårtap, flatt, svakt hår.

HÅRTYPE
Fint, hårtap

DUFT
Grønn te og Bergamot med tilsatte noter av
Basilikum, Lavendin, Malurt og Hvit Musk
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Clinical Densifying Family
TEKNOLOGIEN

RED CLOVER DENSIFYING COMPLEX

Vår egen sammensetning av ingredienser er designet
for å fremme hårvekst, gi fylde og volum, og styrke
håret. 
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Clinical Densifying Family
TEKNOLOGIEN

I tillegg til hovedingrediensen Caviar, 
er følgende teknologi tilsatt denne
familien:

AGE-CONTROL COMPLEX ®

ENZYMETHERAPY ®

SEASILK ®
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Shampoo

Hva er det: 
En skånsom rensende behandling tilsatt Red Clover Densifying Complex som
fjerner urenheter og produktrester og gir følelsen av fyldigere hår.

Hva gjør den: 
Den renser bort urenheter og frie radikaler fra hodebunnen slik at håret blir synlig

fyldigere.
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Shampoo

Egenskaper:
• Renser skånsomt. 
• Gir synlig fyldigere hår.

• Gir textur og volum til fine hårtyper. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Red Clover Densifying Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Shampoo

Hvordan brukes den:

Massèr igjennom vått hår og la virke I 3–5 min. Skyll grundig. 
Følg på med conditioner etter ønske. 

Vi anbefaler Multiplying Volume Conditioner for fine/tynne hårtyper. 
TIPS: Denne sjampoen er også anbefalt som en skånsom rensesjampo for å
fjerne talg og produktrester pga dens unike rensende egenskaper. Dette gjør

den til en perfekt forbehandling før feks kurbehandlinger.

Kliniske påstander:
Serien er klinisk bevist å gi betydelige forbedringer I hårets tekstur, fylde og

generell tilstand ved normal bruk mot ubehandlet hår.*

* Based on a clinical study vs. untreated hair.
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Leave-in Root Treatment

Hva er det: 
En daglig leave-in behandling for å stimulere og fremme kraftigere hårvekst. 

Hva gjør den: 
Denne sammensetningen av energiske vitaminer og pleiestoffer gir et naturlig
forsvar mot tilstoppinger i hårrøttene og feste av produktrester.  Tilsettingen av vår

egen Red Clover Densifying Complex gjør at denne sprayen er laget for å gi synlig
fyldigere hår. 
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Leave-in Root Treatment

Egenskaper:
• Gir tekstur til fint/tynt, svakt hår. 
• Gir håret fylde og volum.

• Beskytter håret.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Red Clover Densifying Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Leave-in Root Treatment

Hvordan brukes den:

Vask og håndkletørr håret. Spray direkte i hodebunnen, en seksjon av gangen. 
Massèr hodebunnen for å forsikre at produktet er jevnt fordelt. Ikke skyll. 

Brukes to ganger daglig for best resultat

Følg på med eventuelle stylingprodukter og style som vanlig. 

Kliniske påstander:
Serien er klinisk bevist å gi betydelige forbedringer i hårets tekstur, fylde og

generell tilstand ved normal bruk mot ubehandlet hår.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår.  
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Styling Mousse

Hva er det: 
Et lett, styrkende hårskum som gir fylde og tekstur og forhindrer at håret brekker. 

Hva gjør den: 
Bekjemper hårtap og forhindrer at håret brekker.
Gir fylde og styrke til fint, svakt hår uten å tynge. 
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Styling Mousse

Egenskaper:
• Gjør hvert enkelt hår tykkere så håret ser fyldigere ut.
• Forhindrer at håret brekker. 

• Gir lett hold. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Red Clover Densifying Complex
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Styling Mousse

Hvordan brukes den:

Ristes godt før bruk. Påfør en mengde i hendene og gjennom fuktig hår fra
hodebunn til spisser. Style som vanlig. 

For best resultat, vask håret med Clinical Densifying Shampoo og følg på med 

Styling mousse. 

Clinical Claims:
Serien er klinisk bevist å gi forbedringer i hårets tekstur, fylde og generell

tilstand.*

* Basert på en studie mot ubehandlet hår.





98

Restructuring Bond Repair Family
Dyptreparerende serie for skadet hår.

PROBLEMER
Ekstremt skadet hår med splittede spisser
og hår som lett knekker.

HÅRTYPE
Svakt, skadet, overbleket.

DUFT
Grønn te og bergamot med noter av
beroligende mandel
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Restructuring Bond Repair Family
TEKNOLOGIEN

BOND ENFORCING TECHNOLOGY

Vår egen teknologi spesielt designet for å forsegle
skjellaget på hår som har blitt skadet gjennom
kjemiske prosesser eller fysisk stress. Molekylene
oppdager huller og sprekker i skjellaget og
reparerer dem slik at skjellaget legges ned og
skaper mindre friksjon. 

Klinisk bevist å redusere splittede spisser og
forhindre at håret knekker med opptil 99%.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår hvor hele serien
CAVIAR Bond Repair ble brukt. 
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FØR:
Skadet hår med åpent skjellag og
skadde disulfidbindinger. 

Bond Enforcing Technology
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UNDER BEHANDLING:
Håret blir behandlet med Caviar Bond 
Repair produkter. 

Bond Enforcing molekylene fyller inn 
sprekker og hull i skjellaget og gjør det
glattere for å unngå friksjon. 

Bond Enforcing Technology
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ETTER:
Reparert, “rebundet” og forseglet hår etter
behandlingen. 

Disulfidbindingene er rekonstruert, håret
er mer stabilt, sterkt og motstandstyktig. 

Bond Enforcing Technology
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Bond Enforcing Technology
TUTORIAL VIDEO
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Shampoo & Conditioner

Hva er det: 
En oppbyggende sjampo og conditioner laget for å binde sammen, 
gjennoppbygge og lage nye bindinger i skadet hår. 

Hva gjør den: 
Ved hjelp av Caviar Bond Enforcing Technology reparerer denne duoen skader og

gjør håret mykere og mer håndterlig. De kraftige gjenoppbyggende ingrediensene
styrker og fornyer skadet hår og hjelper å forebygge at håret knekker og splitte

spisser. 
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Shampoo & Conditioner

Egenskaper:
• Styrker og gjenoppbygger skadet hår. 
• Tilfører fuktighet

• Styrker håret og beskytter mot fremtidig skade. 

• Klinisk testet i å redusere at håret knekker med opptil 99%.*

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Shampoo & Conditioner

Hvordan brukes den:

Sørg for at håret er grundig gjennomfuktet, Start med en passende mengde
Restructuring Bond Repair Shampoo og masser gjennom håret ved å starte ved

hodebunnen og deretter utover i håret. Deretter påføres en passende mengde

Restructuring Bond Repair Conditioner til fuktig, ikke klissvått hår fra lengdene
og ut i spissene. Skyll grundig. 
Kliniske påstander:
Bevist at den reduserer at håret knekker og splittede spisser opptil 99% mot 

ubehandlet hår brukt sammen med Restructuring Bond Repair Shampoo og

3-in-1 Sealing Serum.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår ved
bruk av Restructuring Bond Repair Shampoo, 
Conditioner og 3-in-1 Sealing Serum.
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Masque

Hva er det: 
En dyptvirkende reparerende kur som gir intens fuktighet og rekonstruerende pleie.

Hva gjør det: 
Reparerer skader og får tilbake hårets naturlige sunne utseende og følelse ved å
glatte ned skjellaget, tilføre fuktighet, elastisitet og glans. 
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Masque

Egenskaper:
• Gir intens fuktighet. 
• Syrker håret og beskytter mot fremtidig skade.
• Reduserer at håret knekker med opptil 99%.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Masque

Hvordan brukes den:

Etter sjamponering, håndkletørr og påfør en passende mengde Restructuring 
Bond Repair Masque til lengder og spisser. La virke i 3–5 min og skyll grundig.

Kliniske påstander:
Hele serien er klinisk bevist til å redusere at håret knekker med opptil 99%.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår hvor
Restructuring Bond Repair Shampoo, Conditioner & 3-
in-1 Sealing Serum ble brukt.
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Leave-in Overnight Serum

Hva er det: 
En reparerende ”natten-over” kur som blant annet bekjemper tegn på aldring mens
du sover. 

Hva gjør det: 
Den absorberes raskt i håret og gir dyptvirkende fuktighet gjennom natten. Caviar 

Bond Enforcing Technology styrker hvert hårstrå og rekonstruerer skadet hår mens
du sover. 
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Leave-in Overnight Serum

Egenskaper:
• Reparerer og fornyer håret mens du sover. 
• Forhindrer at håret knekker med opptil 99%.

• Fyller inn og glatter skjellaget

• Gir fuktighet og glans.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Leave-in Overnight Serum

Hvordan brukes den:

Påføres tørt hår før leggetid. La virke over natten og sjamponer ut morgenen
etter. Vi anbefaler bruk 2-3 ganger i uka for best resultat. 

Clinical Claims:
Klinisk bevist å reparere, rekonstruere og gjenoppbygge håret og forebygge at 
håret knekker og splitte spisser med opptil 99% mens du sover.*

*Based on a clinical study using Restructuring Bond 
Repair Leave-in Overnight Serum vs. untreated hair.
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Leave-in Treatment Mousse

Hva er det: 
En dyptgående gjenoppbyggende pre-styling kur.

Hva gjør det: 
Tilsatt den mest konsentrerte mengden av Bond Repair ingredienser gjør at denne
kuren reparere, beskytter og “prepper” håret i ett steg. 
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Leave-in Treatment Mousse

Egenskaper:
• Reparerer ved å fylle inn sprekker og hull i skjellaget. 
• Beskytter mot skader fra daglig styling ved å forsegle skjellaget. 

• Prepper håret før styling og føning ved å gjøre håret mykt og kambart. 

• Pleier ved hjelp av solsikkeekstrakt, rosmarinekstrakt, riskliekstrakt og epleekstrakt. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Leave-in Treatment Mousse

Hvordan brukes den:

Rist flasken godt. Klem ut en passende mengde i hendene og påfør jevnt
igjennom håret fra rot til spiss og gre igjennom. Style som vanlig.

Kliniske påstander:
• Forebygger at håret knekker og splittede spisser med 99%.*

• Gir varmebeskytelse for å bedre føningen og sørge for at håret holder seg pleiet. 

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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Leave-in Heat Protection Spray

Hva er det: 
En vitaminrik, leave-in varmebeskyttelse som styrker håret.

Hva gjør det: 
Denne pleiende sprayen reparerer og forsegler håret og gir varmebeskyttelse
opptil 232° C. 

Den lager en beskyttelsesfilm rundt hvert hårstrå for å forebygge at håret knekker, 
spissende splittes og at håret bruser seg. Håret blir mykt, håndterlig og klar for 

videre styling.
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Leave-in Heat Protection Spray

Egenskaper:
• Forsegler hårets overflate for å beskytte mot fremidig skade. 
• Styrker og reduserer at håret knekker og splittede spisser med mer enn 99%.

• Mykgjør og gir god kambarhet.

• Varmebeskyttelse opptil 232°C.
• Glatter hårstrået og gir mykt hår.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Leave-in Heat Protection Spray

Hvordan brukes det:
Spray jevnt gjennom rent, håndkletørt hår. Style som vanlig.

Kliniske påstander:
Klinisk bevist å styrke og forsegle håret, gi varmebeskyttelse opptil 232° C og

forhindre at håret brekker og spissene splittes med mer enn 99%.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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Leave-in Protein Cream

Hva er det: 
En gjenoppbyggende proteinrik leave-in kur for grovt, porøst, skadet hår. 

Hva gjør det: 
Denne næringsrike leave-in kuren trenger dypt inn i håret for å styrke indre struktur. 
Dengjenoppbygger tørt, svakt hår med en røff overflate skadet av kjemiske

behandlinger, varmeverktøy og miljø.
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Leave-in Protein Cream

Egenskaper:
• Styrker og reduserer at håret knekker og splittede spisser med mer enn 99%. 
• Forsegler skjellaget og beskytter mot fremtidig skade. 

• Gjenoppbygger og mykgjør porøst, grovt hår. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Leave-in Protein Cream

Hvordan brukes den:

Påfør en passende mengde til rent, håndkletørt hår. Fokuser på lengder og
spisser og områder med mest skade. Style som vanlig. Vi anbefaler bruk 2-3 

ganger i uken. 

Kliniske påstander:
Klinisk bevist å øyeblikkelig reparere splittede spisser, gjenoppbygge brutte
bindinger og reduserer fremtidige skader med mer enn 99%.*

* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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3-in-1 Sealing Serum

Hva er det: 
En kraftfull trippelvirkende konsentrat serum.

Hva gjør det: 
Dette 3-i-1 serumet reparerer, forsegler og beskytter i ett steg og kan brukes
gjennom flere steg i den daglige hårpleierutine. 
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3-in-1 Sealing Serum
Egenskaper:
• Styrker, beskytter og giør skadet hår mer elastisk. 
• Fyller inn sprekker og hull i skjellaget. 

• Glatter og forsegler hårets overflate for større beskyttelse mot fremtidig skade. 

• Tilfører og holder på fuktighet for å gjøre håret mykere og glansfullt.
• Reduserer tørketiden.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Bond Enforcing Technology
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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3-in-1 Sealing Serum

Hvordan brukes den:

Som en leave-in eller stylingprodukt: Påfør rent, fuktig eller tørt hår og style som
vanlig. Start ned en liten mengde produkt og øk mengde ved behov.

Som en reparerende kur: Bland 2-3 pump i hvilken som helst conditioner. Påfør

nyvasket, vått hår og la virke i 3 min. Skyll grundig.

Kliniske påstander:
• Reduserer at håret knekker og splittede spisser med opptil 99% med 

holdbarhet opptil 10 vask.*

• Gir varmebeskyttelse.
* Basert på en klinisk studie mot ubehandlet hår. 
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Professional Styling Family

PROBLEMER
Skadet hår med lite tekstur og hold

HÅRTYPE
Alle

DUFT
Grønn te og bergamot
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Professional Styling Family
TEKNOLOGIEN

FLEX-STRENGTH COMPLEX
Vår egen sammensetning av styrkende proteiner
og pleiende ekstrakter laget for å fremme sunt hår
og gjøre stylingen enklere. Hvert produkt i familien
CAVIAR Professional Styling inneholder en
individuell sammensetning av Flex-Strength 
Complex-ingrediensene for å gi håret både styrke
og fleksibilitet og forhindre at håret knekker ved
bruk av energiske stylingteknikker og
varmeverktøy. 
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Professional Styling Family
TEKNOLOGIEN

FLEX-STRENGTH COMPLEX

• Perleproteiner
Forsterker og styrker fiberlaget i håret.

• Panthenol ,Keratin og Biotin 
Forsterker håret og øker fleksibiliteten for 
å motvirke at håret knekker under 
stylingprosessen.
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Professional Styling Family
TEKNOLOGIEN

I tillegg til hovedingrediensen Caviar, 
er følgende teknologi tilsatt denne
familien:

AGE-CONTROL COMPLEX ®

ENZYMETHERAPY ®

SEASILK ®
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Sheer Dry Shampoo

Hva er det: 
En superlett tørrsjampo med en ny type dispenser av pudder/spray form. 

Hva gjør det: 
Med en høytabsorberende sammensetning av mineralrik Kaolin, tapiokastivelse og
maisstivelse absorberes overflødige oljer og uønsket lukt nøytraliseres. 

“Perfekt dose” systemet gjør det enkelt å påføre en lett, gjennomsiktig dose slik at 
du forlenger nyvasketfølelsen og får bedre holdbarhet på stylingene.
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Sheer Dry Shampoo

Egenskaper:
• Forlenger følelsen av nyvasket hår. 
• Holder stylingen lenger. 

• Gir lett tekstur og volum. 

• Et unikt system som bruker et målrettet spraymønster for å gi fra seg en jevn
dose pulver.

• Fri for talkum.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Sheer Dry Shampoo

Hvordan brukes den:

Påføres tørt hår ved å spraye 10-12 cm fra hodebunnen. Masser gjennom
hodebunnen og håret og børst igjennom for å fjerne overflødig pulver.

Hold Level: 0
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Perfect Iron Spray

Hva er det: 
En varmeaktivert spray som låser inne fuktighet, fjerner frizz i håret og gir
beskyttelse mot skader fra varmeverktøy. 

Hva gjør den: 
Den gir varmebeskyttelse opptil 232° C. Og ved at den forsegler skjellaget og
beskytter mot luftfuktighet, holder den lenger på formen som styles.
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Perfect Iron Spray

Egenskaper:
• Gir bedre holdbarhet på stylinger. 
• Etterlater håret silkemykt, frizzfritt, glansfullt og med beskyttelse mot ytre påvirkninger. 

• Korter ned tørketiden.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Perfect Iron Spray

Hvordan brukes den:

Påføres tørt hår èn seksjon av gangen før bruk av varmeverktøy. 

Hold Level: 0



Professional
STYLING

141

Rapid Repair Spray

Hva er det: 
En vitaminrik glansspray som gir fuktighet, glans og “nytt liv” til håret. 

Hva gjør den: 
Denne lette glanssprayen gir øyeblikkelig fuktighet og kambarhet, beskytter mot 
varmeverktøy og gir glans.
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Rapid Repair Spray

Egenskaper:
• Gir glans og et lett slør av fuktighet. 
• Gir lett varmebeskyttelse. 

• Temmer frizz og flyvehår.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Rapid Repair Spray

Hvordan brukes den:

Påføres fuktig hår som en leave-in kur eller til tørt hår som et stylingprodukt
som gir glans. 

TIPS: Hvis den brukes som et avsluttende produkt i tørt hår, bør den brukes
før hårspray for best resultat. 

Hold Level: 0
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Rapid Blowout Balm

Hva er det: 
En fønlotion laget for å beskytte under føning og korte ned tørketiden. 

Hva gjør den: 
Korter ned tørketiden og mykgjør håret så børsten glir lettere igjennom håret. 
Satin Rapid Blowout Balm beskytter håret mot varme og at håret knekker under 

stylingen og gir glansfullt, frizzfritt resultat. 
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Rapid Blowout Balm

Egenskaper:
• Ideell for rette, glatte fønbehandlinger og gir høy glans. 
• Gir pleie og mykhet så børsten glir bedre gjennom håret. 

• Korter ned tørketiden.

• Gir varmebeskyttelse. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Rapid Blowout Balm

Hvordan brukes den:

Påføres jevnt over fuktig hår før føning. Style som vanlig. 

Hold Level: 1
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Invisible Roller Spray

Hva er det: 
En setting spray med medium hold som løfter og gir volum samtidig som den 
former krølltegningen lett.

Hva gjør den: 
Denne lette stylingsprayen gir definisjon og løft til en finish med like mye volum som

om du skulle brukt hårruller…uten rullen.
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Invisible Roller Spray

Egenskaper:
• Gir varmebeskyttelse. 
• Gir krøller med langvarig hold uten bruk av ruller eller krølltang. 

• Gir volum og glansfullt hår. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Invisible Roller Spray

Hvordan brukes den:

Spray igjennom rent, fuktig hår før føning ved bruk av runsbørste for å oppnå
definerte krøller og volum. Kan også påføres tørt hår med et par pump pr. seksjon

for deretter å forme små pincurls. La tørke og løs opp krøllene. 

Hold Level: 1
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Sea Salt Spray

Hva er det: 
En lett stylingmist med mineralrik salt fra Dødehavet.

Hva gjør den: 
Den gir tekstur og hold for strandhår året rundt.

Ph 5.0-5.6
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Sea Salt Spray

Egenskaper:
• Gir definerte bølger med ekstra tekstur.
• Fremmer naturlig hårtekstur. 

• Gir pleie og volum. 

• Etterlater håret med en naturlig glans.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Sea Salt Spray

Hvordan brukes den:

Spray i fuktig hår fra rot til spiss. La lufttørke eller bruk en diffuser for mer volum
og tekstur.

Hold Level: 1
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Sea Chic Foam

Hva er det: 
Et skum i sprayform med mineralrik salt fra Dødehavet som gir tekstur.

Hva gjør den: 
Dette innovative produktet gir utrolig volum og strandaktig finish.

pH N/A
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Sea Chic Foam

Egenskaper:
• Gir definerte bølger og tekstur i håret. 
• Gir ekstremt volum

• Pleier håret.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Sea Chic Foam

Hvordan brukes den:

Rist flasken godt før bruk. Spray jevnt over rent, håndkletørt hår før føning. 
Føn håret med en diffuser eller hendene for ekstra volum, krøll og tekstur.

Hold Level: 2
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Working Hair Spray

Hva er det: 
En tørr hårspray med mye kontroll men gir samtidig soft styling og lett å børste ut.

Hva gjør den: 
Denne jobbesprayen med medium hold gir en fleksibel, oppbyggbar finish og
blokkerer fuktighet fra å trenge inn i håret. 

pH 7
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Working Hair Spray

Egenskaper:
• Gir fleksibelt hold som er lett å børste ut.
• Tørr finish gjør at håret holdes på plass uten seig følelse. 

• Laget for å legges lag på lag for å bygge sterkere hold. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Working Hair Spray

Hvordan brukes den:

Style håret som ønskelig og spray i håret mens man holder flasken ca 15-30 cm ifra. 
Spray igjennom håret for å forme frisyren.

For en mykere finish, børst igjennom når den har tørket.

Gjenta hvis ønskelig.

Hold Level: 3
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Grit Paste

Hva er det: 
En paste med medium hold

Hva gjør den: 
Denne formbare pasten gir medium glans, separerer og gir definisjon til håret. 

pH 6.0-6.5
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Grit Paste

Egenskaper:
• Gir medium glans for en polert finish. 
• Gir separasjon og definisjon.

• Blir ikke stiv eller seig i håret.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 
• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Grit Paste

Hvordan brukes den:

Emulgèr en passende mengde i hendene og jobb gjennom tørt hår. 
TIPS: Kan også brukes i fuktig, krøllete hår og lufttørkes for ekstra definisjon, hold 

og glans.

Hold Level: 3
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Concrete Clay

Hva er det: 
En styling clay med godt hold.

Hva gjør den: 
Gir godt hold som kan endres i løpet av dagen. Bruk mer og få skulpturelle frisyrer, 
mindre og få matt tekstur.

pH N/A
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Concrete Clay

Egenskaper:
• Holder seg matt hele dagen. 
• Gir godt hold og mulighet til å endre frisyre i løpet av dagen. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Concrete Clay

Hvordan brukes den:

Emulger en passende mengde i hendene og jobb igjennom tørt eller fuktig hår.
Kan fønes inn I etterkant av påføringen for bedre kontroll.

Hold Level: 4
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Perfect Texture Spray

Hva er det: 
En teksturspray som bygger tekstur imellom hårstråene for å gi volum og grep. 

Hva gjør den: 
Laget av en kombinasjon av tørrsjampo og hårspray, CAVIAR Perfect Texture 
Spray bygger volum, form og tekstur i håret uten pudder- eller seig følelse i håret. 
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Perfect Texture Spray

Egenskaper:
• Føles ikke seig og kan lett børstes igjennom og tas i gjennom dagen. 
• Egnet til å legges lag på lag for bedre kontroll og tekstur.

• Absorberer overflødige oljer i hår og hodebunn. 

• .Gir lett hold

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Perfect Texture Spray

Hvordan brukes den:

Rist flasken. Hold ca 20-30 cm fra håret og spray i kjappe, korte trykk. Spray 
gjennom håret for å få tekstur, og i hårrøttene for volum. 

Rist flasken for hvert fjerde trykk/spray.

Hold Level: 4
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Luxe Crème Gel

Hva er det: 
En kremgele med godt hold som former og forvandler håret som ønsket, og gir
naturlig glans.

Hva gjør den: 
Den gir fleksibelt langvarig hold for skulpturelle frisyrer og varmestyling. 

Egner seg godt å legge lag på lag.

pH 6.0-6.5
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Luxe Crème Gel

Egenskaper:
• Gir myk, fleksibel hold. 
• Passer bra for skulpturelle frisyrer og styling med varme. 

• Kremgeleformel som pleier og styrker håret. 

• Fri for alkohol.

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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Luxe Crème Gel

Hvordan brukes den:

Påføres fuktig eller tørt hår og styles som vanlig. 

Hold Level: 5
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High Hold Finishing Spray

Hva er det: 
En ultratørr hårspray som tørker umiddelbart.

Hva gjør den: 
Gir ekstra godt hold og gir frisyren god holdbarhet uten å føles stiv, seig eller at 
den drysser. 
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High Hold Finishing Spray

Egenskaper:
• Ultratørr spray.
• Gir ekstra godt hold. 

Nøkkelteknologi og Ingredienser:
• Flex-Strength Complex, 

• Age-Control Complex®

• Seasilk®

• Enzymetherapy®
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High Hold Finishing Spray

Hvordan brukes den:

Style som ønsket. Hold flasken 20-30 cm fra håret og spray for å gi ekstra
godt hold. 

Hold Level: 5
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Concrete Clay

+ gIr matt hold og
semimatt finish

→ 

Grit Paste

+ Medium hold med 
ekstra glans 

Invisible Roller Spray

+

Anti-Frizz Nourishing Oil

Fantastisk på alle
hårtyper for bølger og
glans

Rapid Blowout Balm

Gir nydelig fønresultat på
krøllete/motstandsdyktig hår

Rapid Blowout Balm

Vakker “photo shoot” 
glans og glatt hår

Luxe Crème Gel

Krølldefinisjon for veldig krøllete
hår eller bruk som fønlotiongele
med kontrollert glatt frisyre.

Moisture Leave-In 
Smoothing Gelée

Anti-Frizz Nourishing Oil

Anti-Frizz Blowout Butter

Moisture CC Cream

Moisture Leave-In 
Smoothing Gelée

+

+

+

→

→

→

→

→

Cocktailing Tips



THANK YOU!


