
HAIR FATTENER 100ml 
Volum Serum

Keratinserum som tilfører volum og tykkelse 
til hele håret. Arbeid i tørt eller hådkletørket hår, 
fra rot til spiss.  
Bruk en hårføner og børste for max effekt.

FIBERHOLD SPRAY 118ml
Fixeringsspray

Delikat spray med pro vitamin B5 som pleier og 
mykgjør håret. Toppik fiberhold spray brukes rett 
etter man har påført Toppik håroppbyggende fiber. 
Sprayen gjør at fibrene festes bedre til eget hår.

Spray Applicator Duo Kit

Fiberpumpe og Hårlinje Kam

Fiberpumpe forenkler påføringen av Toppik hår-
fibre (passer til boksstørrelsene vanlig og stor) 
og reduserer forbruket med opptil 30%.

Hårlinje Kam hjelper med å skape naturlig 
hårfeste ved å plassere den langs hårfestet mens 
du påfører Toppik hårfiber.

ROOT TOUCH UP 98ml
Ettervekst Spray

Fargspray for å skjule ettervekst, tynt hår og 
håravfall.  Den smarte dysen gjør påføringen enkel. 
Tilgjengelig i naturlige blandbare nyanser.

Hari Building Fibers 12g & 27,5g
Hårfiber

Verdens mest solgte hårfiber som raskt og enkelt 
skjuler hårtap og får tynt hår til å se tykkere ut. 
Tilgjengelig i naturlige blandbare nyanser.

PRODUKTER FOR TYNT HÅR OG HÅRAVFALL

Toppik Hårfiber er en sikker, enkel og naturlig løsning for å skjule tynt hår og hårtap. 
Gir håret tetthet, volum og fester seg enkelt til håret uten å renne, bli klumpete eller 
sverte av. Varighet inntil håret vaskes med shampoo. Kan styles som ønsket etter 
påføring av fibrene. Tilgjengelig i flere naturtoner som også er blandbare nyanser 
om du ønsker det. Velg mellom Hair Building Fibers, Root Touch Up, Fiberhold 
Spray, Hair Fattener eller Duo Kit- alle produktene designet for å skjule 
tynt hår og gi tilbake hårets opprinnelige utseende!

SKJULER TYNT HÅR OG HÅRAVFALL- ENKELT OG RASKT!
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Hvordan brukes Toppik Root Touch Up?

1. Style håret ditt som vanlig, forsikre deg om at håret er tørt.
2. Rist beholderen godt. Sprøyt lett over ønskede partier i en avstand på ca 10-15 cm.
3. La tørke i 2 minutter.

Hvordan påføres Toppik hårfibre?

Påfør Toppik hårfibre i nyvasket, tørt hår, ved å spre/pumpe hårfibrene der 
du vil at håret skal se tettere og fyldigere ut.
Bruk Fiberhold Spray for bedre feste og perfekt fargetilpassning.

VEILEDNING

Kan Toppik hårfiber brukes sammen med varmeverktøy og stylingprodukter?

Ja, men påfør fibrene etter at du har brukt varme-verktøyet, og når det er mulig 
vent til stylingen har tørket. Ellers er det en risiko  for at resultatet ikke blir optimalt. 
Fullfør stylingen ved å bruke fiberhold spray i håret.
Hvis det er nødvendig å legge til styling etter at fibrene er påført, kan dette gjøres, 
men hver ekstra forsiktig slik at plasseringen av hårfibrene ikke påvirkes.
 
Påvirker hårfibrene hårveksten?
Nei, hårfibrene fremmer eller hemmer ikke hårveksten. 
De naturlige fibrene tetter ikke porene og påvirker ikke hodebunnen.

Hvor lenge holder fibrene seg i håret?
Hårfiberne holder seg i håret til du vasker det ut. 
Falmer litt ut for hver dag om det ikke påføres noe nytt.

Hårfibre: Hvilken farge skal jeg velge?
Hvis du har problemer med å velge to farger, anbefaler vi at du velger den 
mørkeste fargen, da den vanligvis gir et mer naturlig resultat.  
Det er også mulig å blande to farger for å oppnå et perfekt  fargeblend.

Hva er fordelene med Root Touch Up?
Root Touch Up gir en rask og pålitelig dekk av ettervekst og grå hår mellom frisørbesøk. 
Den enkle applikasjonen (air-brush) som gir en perfekt fargematch. 
Formelen tørker raskt og  tynger ikke håret.
Root Touch Up fester seg til håret og i hodebunn.

Toppik hårfiber er en trygg, enkel og naturlig løsning for å skjule 
hårtap og tynne hår. Gir håret tettheten og volumet som mangler.

Toppik hårfiber får sine egenskaper takket være den avanserte 
produksjonsprosessen der fibrene får nøyaktig den riktige ladningen 

for å feste seg til håret. Toppik hårfiber motstår regn og 
ruskevær godt. Produktet renner ikke eller drysser av.

TOPPIK HAIR BUILDING FIBERS
VERDENS BESTSELGENDE HÅRFIBRE FOR TYNT HÅR


