
SEA.      SCIENCE.         SENSES
Vår unike Thalassoterapi-service med marine ingredienser nå 
i form av en utsøkt rensekrem for å gi hår og hodebunn en ny 
start.





EKSPERIENCETM

INTRODUCING
EKSPERIENCETM

Vår hektiske livsstil og stress forårsaket av tider med 
global usikkerhet påvirker vårt indre og ytre velvære 
negativt, og som en konsekvens av hårets utseende.

Når vi tar vare på håret vårt, er det en flott måte å 
finne tilbake balansen ved å unne oss  ritualer laget 
med produkter som effektivt behandler og renser 
håret og hodebunnen.

Vi presenterer en ny og rensende EksperienceTM.
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FEEL THE POWER OF  
SEA. SCIENCE. SENSES

Oppdag den nye Exquisite Purifying Cream som passer
for alle typer hår og hodebunn, en perfekt kombinasjon av SEA. 
SCIENCE SENSES som gir ekstraordinære resultater takket være en 
unik fler-sensorisk Eksperience.

SEA Som alle Eksperience-produkter har den sin opprinnelse i 
Thalassoterapi, som innebærer bruk av sjøvann
og andre marine ingredienser, som en form for terapi på grunn av 
deres mange gode egenskaper.
I hjertet av formelen er Aquamaris Complex,
en eksklusiv blanding av rent sjøvann og marine ingredienser.

SCIENCE: formulert med Kaolin & Coconut shell
pulver, for å rense og  effektivt fjerne urenheter fra hår og hodebunn, 
slik at det blir renset, fornyer  og legger grunnlaget  for påfølgende 
behandlinger.

SENSES: en utsøkt og delikat kremaktig tekstur
inspirert av de nyeste hudpleieproduktene som smelter ved massering 
for et unikt øyeblikk av velvære.

 Opplev nydesignede skjønnhetsritualer.
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Et enestående produkt som utfyller den eksperimentelle 
Eksperience Boost-serien, svært effektive formler designet 
som et kraftig supplement til hårets skjønnhetsbehandlinger.

En sunn hodebunn er viktig  for et sunt hår.

Ved å tilsette denne enestående og rensende kremen som et 
første skritt til dine profesjonelle ritualer i salongen.

Du kan også anbefale kundene dine å legge det til som det 
første trinnet i deres hjemme-rutine en gang i uken.

B O O ST
EX Q U ISITE PU RIF Y ING  CREA M



EXQUISITE PURIFYING CREAMBOOST

SPECIFIC ALGAE 
& ACTIVE 
INGREDIENTS:

Aquamaris Complex

Specific Algae -   

Undaria Pinnatifida

Kaolin: absorberer overflødig 
olje, å rense hodebunnen uten å 
tørke den.

Soothing Agent: Gir
en beroligende følese

Coconut shell powder: 
naturlige skrubbende partikler 
som hjelper til med å detoxe 
hodebunnen.
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Format: 275ml jar. In-salon & retail.

Denne utrolig allsidige og utsøkte kremen kan brukes som en 
primer for å forberede alle typer hår og hodebunn for 
påfølgende behandlinger.

I tillegg til rensing og detoxing fjerner den effektivt urenheter 
fra hodebunnen og renser porene.

Behandlingen strekker seg også til hår, renser og fjerner 
urenheter mens den beskytter skjellaget.

Maksimal effektivitet smeltet sammen med en multisensorisk 
velværeopplevelse takket være den kremete konsistensen og 
kokosnøttpulveret, som forsiktig skrubber hodebunnen ved 
massering.

B ENEF ITS
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DISCOVER  
THE NEW INDULGENT 
PURIFYING RITUAL
Ta din profesjonelle Ekspertise til neste nivå med vårt nye velvære og 
avslappende ritual.
Start med en komplett diagnose av hår og hodebunn.
Anbefale det mest passende ritualet for din klient.

• Påfør rensekremen på tørr hodebunn med Eksperience-børsten.
• Masser hodebunnen forsiktig med sirkulære bevegelser for å fjerne 

urenheter fra hodebunnen.
• Virketid  5 minutter.
• Emulger med rikelig med vann og masser produktet forsiktig inn i 

midtlengden for å rense håret . Skyll grundig.
• Utfør Mampo-tjenesten med den valgte cleanser
• Behandle håret med ønsket behandling.
• Styl hår som vanlig.

Gjør salongen din til et helhetlig sted der ytelse og velvære smelter 
sammen for et indre og ytre skjønnhet.
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