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hydrate. dry follicles unite™

gir fuktighet til tørt eller fargebehandlet hår

repair. love is in the hair™

reparerer svakt, skjørt og fargebehandlet hår

volume. fat & happy™

gir volum til tynt, fint og fargebehandlet hår

curl. twisted for life™

gir støtte til krøller og fremhever bølgete hår 

smooth. tame the strays™

mykgjør og kontrollerer frizzy, uregjerlig og fargebehandlet hår

style. great sculptors don’t use tofu™

styling for alle hårtyper

evo hårprodukter er delt inn i 6 
produktfamilier, for forskjellige 
hårtyper og behov med hver sin 
fargekode. 









evo børster og kammer er produsert 
med tanke på miljøet. laget med tre 

fra velforvaltede skoger.





�

�

�

�

renser skånsomt- sulfatfri formula vasker skånsomt og 
reduserer fargefading. 
forbedrer hårets tilstand - mykgjør og tilfører glans, 
reduserer frizz, flokeløser og forbedrer kambarheten  
styrker - reduserer brekasje  
beskytter fargen - låser inn fargen og forhindrer at fargen 
falmer

hvordan bruke
fukt håret, skum opp og skyll.

nøkkelingrediens fordeler

glycerin fuktighetsgivende

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

sodium lauroyl methyl 
isethionate

vasker skånsomt

hydrate. dry follicles unite™

the therapist
hydrating shampoo

konsept
en hydrerende shampoo som rengjør, mykgjør og styrker

anbefalt for
tørt, fargebehandlet hår

fordeler

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
5.75



nøkkelingrediens fordeler

glycerin fuktighetsgivende

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

panthenol mykgjør og gir glans

hydrate. dry follicles unite™

the therapist
hydrating conditioner

konsept
fuktighetsgivende conditioner for å mykgjøre, styrke og forbedre 
glans og håndterbarhet. 

anbefalt for
tørt, fargebehandlet hår.

fordeler
�

�

�

�

forbedrer håret - gir mykhet og glans, hjelper å flokeløse og 
forbedrer kambarheten
styrker- reduserer brekasje og forbedrer kambarhet og 
regjerlighet
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å hindre tap av 
fuktighet og gir luftfuktighetsbeskyttelse
beskytter hårfargen- låser inn hårfargen, og forhindrer at 
hårfargen falmer

hvordan bruke
påfør i fuktig hår, la virke i 2 minutter og skyll. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
5.75



nøkkelingrediens fordeler

glycerin fuktighetsgivende

argan oil mykgjørende

amodimethicone
gir bedre kambarhet 
og glans

hydrate. dry follicles unite™

the great hydrator
moisture mask

konsept
intenst gjenfuktende treatment som mykgjør og styrker. 

anbefales for
tørt,fargebehandlet hår.

fordeler

�
�

�

hydrerer - dypt fuktighetsgivende
forbedrer håret - mykgjør og gir glans, flokeløsende og 
forbedrer regjerlighet 
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å hindre tap av 
fuktighet og gir luftfuktighetsbeskyttelse

hvordan bruke
fordel i fuktig hår og jobb inn, la virke i 3-5 minutter og skyll. bruk 
ukentlig eller ved behov.

kreativt team tips

bruk etter shampoonering minimum 
en gang i uken, avhengig av 
hårkvalitet. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 150ml, 1L

pH
4.25



hydrate. dry follicles unite™

head mistress
cuticle sealer

konsept
føhn- og stylingkrem for enklere styling 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt fargebehandlet hår.

benefits
�

�
�

�

flere bruksområder- føhn og stylingkrem for enklere styling gjør føhning 
lettere -  flokeløsende
styrker håret - forbedrer kambarheten - mykgjør, gir glans  og reduserer frizz 
forbedrer forbedrer hårets stylingminne - forsegler skjellaget 
(forhindrer tap av fuktighet) 
beskytter mot uv-stråler og termiske skader

hvordan bruke
påføres i håndkletørket hår før føhning for å gi mykhet og mer 
håndterbart hår. påføres i tørt hår for å kontrollere frizz og flyvehår.

nøkkelingrediens fordeler

cyclopentasiloxane gir bedre kambarhet

quaternium-80 forbedrer glans

benzophonene-4 uv/uvb-filter som beskytter håret mot solskader

kreativt team tips
for å forsegle splittede spisser, påfør 
en passende mengde til lengder og 
spisser og style som ønsket. separer 
håret med fingrene når håret er tørt 
for en mer naturlig frisyre

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 150ml

pH
4.25



�
�
�

fuktighetsgivende
style support - definerer og holder frisyren lenger
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å hindre tap av 
fuktighet og gir luftfuktighetsbeskyttelse

kreativt team tips
for å gi volum men beholde 
fuktighet og kontroll: påfør whip it 
good i tørt hår og føhn med en stor 
rundbørste.  

hydrate. dry follicles unite™

whip it good
moisture mousse

konsept
en rikt fuktighetsgivende mousse med lett hold som forbedrer 
og kontorllerer tørt hår; reduserer frizz og gir glans. 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt tørt og fargebehandlet hår. 

fordeler 

hvordan bruke
rist godt. påfør jevnt i håndkletørket hår og style som 
ønsket.

nøkkelingrediens fordeler

glycerin fuktighetsgivende

panthenol fuktighetsgivende og gir glans

pvp style support

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
250ml

pH
4.25



fordeler
sodium lauroyl methyl 
isethionate

rengjør skånsomt

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

panthenol fuktighetsgivende og gir glans

repair. love is in the hair™

ritual salvation 
repairing shampoo

konsept
styrkende shampoo  som rengjør, reparerer og styrker håret 
samtidig som hårfargen beskyttes.

anbefalt for
svekket, sprøtt,fargebehandlet hår.

fordeler
�

�

�

�

rengjør skånsomt - sulfatfri formula vasker skånsomt 
og reduserer fargefading. 
reparerer - behandler skadet, skjørt og sprøtt hår, 
spesielt kjemisk behandlet hår.
styrker - reduserer brekasje og forbedrer kambarhet 
og regjerlighet 
beskytter hårfargen - låser inn hårfargen og forhindrer 
falming av fargen

hvordan bruke
fukt håret, skum opp og skyll.

nøkkelingrediens

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
6.25



repair. love is in the hair™

ritual salvation
repairing conditioner

konsept
fyldig conditioner som reparerer, styrker og mykgjør. håret 
blir glansfullt og lettere å håndtere.

anbefalt for
svekket, sprøtt, fargebehandlet hår.

fordeler
�

�

�
�

forbedrer - mykgjør og gir glans, reduserer frizz, flokeløser og 
forbedrer regjerligheten
reparerer - behandler skadet og svakt hår, spesielt kjemisk 
behandlet hår 
styrker - reduserer brekasje 
beskytter hårfargen - låser inn hårfargen og forhindrer 
falming av fargen

hvordan bruke
påfør i fuktig hår og la virke i 2 minutter. skyll ut.

nøkkelingrediens fordeler

centrimonium chloride
antistatisk og reduserer 
flyvehår

behentrimonium 
methosulfate

flokeløsende

benzophenone-4 beskytter

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
4.25



repair. love is in the hair™

mane attention
protein treatment

konsept
intenst gjenoppbyggende protein-treatment som styrker og reparerer

anbefaltfor
svekket, sprøtt, fargebehandlet hår.

fordeler
�

�
�

reparerer - behandler skadet hår, spesielt hår som er kjemisk 
behandlet
styrker - reduserer brekasje
forbedrer - gir mykhet og glans, reduserer frizz, flokeløser 

hvordan bruke
jobb inn i fuktig hår, la virke i 3-5 minutter og skyll

nøkkelingrediens fordeler

hydrolyzed quinoa and soy reparerer og bevarer hårfargen

butyrospermum parkii 
(shea) butter 

mykgjør

behentrimonium 
methosulfate

flokeløser

kreativt team tips
for mykere, sterker hår, bruk 
mane attention minst 
ukentlig etter 
shampoonering og følg med 
conditioner. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 150ml, 1L

pH
4.25



repair. love is in the hair™

happy campers
wearable treatment

konsept
en lettvektig, daglig styling treatment som gir fuktighet, 
styrker og beskytter, i tillegg til stylingstøtte.

anbefalt for
alle hårtyper; spesielt svakt, skjørt, fargebehandlet hår.

fordeler
�
�

�
�

�

fuktighetsgivende - gir fuktighet og reduserer frizz 
styrker - reduserer brekasje samtidig som den forbedrer 
håndterbarheten
beskytter - gir uv- og varmebeskyttelse (220oC)
stylingstøtte - forbedrer stylinggrunnlaget, reduserer  føhntiden, gir litt 
volum og hold
flere bruksmåter - bruk som en spray eller som en krem for mer 
konsentrert effekt

hvordan bruke
påfør i håndkletørket hår. for en mer konsentrert effekt, spray i hendene 
og påfør som en krem. skal ikke skylles ut. la lufttørke eller føhn for mer 
stylingstøtte.

nøkkelingrediens fordeler

panthenol mykgjør og gir glans

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

pvp style support

kreativt team tips

for å bevare fuktighet på andre eller 
tredje dag etter vask, spray lett inn i 
håret og style som ønsket. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
50ml, 200ml

pH
4.25



volume. fat & happy™

gluttony
volumising shampoo

konsept
volumgivende shampoo for å gi fylde og tekstur.

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt fint hår.

fordeler
�

�
�

�

rengjør skånsomt - sulfatfri formula vasker skånsomt 
og reduserer fargefading. 
bygger volum - gir volum uten å veie ned håret 
styrker - reduserer brekasje og forbedrer kambarhet
beskytter hårfarge - låser inn hårfargen og forhindrer at 
fargen falmer

hvordan bruke
fukt håret, skum opp og skyll

nøkkelingrediens fordeler

polyquaternium-10 gir volum og  stylingstøtte

vp/dmapa acrylates 
copolymer

gir volum og  stylingstøtte

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
6.75



volume. fat & happy™

bride of gluttony
volumising conditioner

konsept
vektløs, volumgivende conditioner for å fysisk gjøre håret tykkere.

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt fine hår.

fordeler
�
�
�

bygger volum - gir volum uten å veie ned håret
styrker - reduserer brekasje og frizz, forbedrer kambarhet
beskytter hårfarge - låser inn hårfargen og forhindrer at 
fargen falmer

hvordan bruke
påfør i fuktig hår, la virke i 2 minutter og skyll.

nøkkelingrediens fordeler

polyquaternium-10 & 11 gir volum og stylingstøtte

benzophonene-4 beskytter

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og bevarer 
hårfargen lenger

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
4.25



vp/va copolymer stylingstøtte og gir volum

cetrimonium chloride
antistatisk og 
reduserer flyvehår

volume. fat & happy™

root canal
volumising spray

konsept
en volumgivende rotspray som bygger volum og fylde, samt tekstur. .

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt tynt og fint hår

fordeler
�
�
�

stylingstøtte- gir bedre stylingstøtte, definisjon og lett hold 
bygger volum - gir volum uten å veie ned håret
enkel påføring - fin mist gjør det enkelt å fordele produktet

hvordan bruke
påfør i håndkletørket hår. spray inn mot bunnen for 
løft og hold, gre igjennom for tekstur og volum. 

nøkkelingrediens fordeler

kreativt team tips
for volum og strandlig tekstur, påfør 
root canal i håndkletørket hår fra 
rot til spiss, spray så salty dog over. 
kam gjennom og føhn.

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
50ml, 200ml

pH
6.25



volume. fat & happy™

shape vixen
volumising lotion

konsept
volumgivende lotion som gir fylde og underbygging av 
styling.

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt fine hår.

fordeler
�
�

�

volum - gir volum og fylde uten å veie ned håret
stylingminne - bedre hold og enklere å style
lett finish - etterlater håret med en myk og lett følelse

hvordan bruke
fordel jevnt gjennom tørt eller fuktig hår. føhn for volum og 
tekstur. la lufttørke for hold.

nøkkelingrediens fordeler

vp/va copolymer stylingstøtte og volum

polyacrylamise
beskytter mot 
luftfuktighet

hydrolyzed quinoa 
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

kreativt team tips
for langvarig fylde, fordel en god 
mengde shape vixen i håndkletørket 
hår. bruk fingrene for å løfte håret 
fra røttene og tørk med hårføhner 
og diffuser. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 200ml

pH
6.25



cyclomethicone mykgjørende

panthenol fuktighetsgivende og gir glans

pvp stylesupport

curl. twisted for life™

liquid rollers
curl balm

konsept
fuktighetsgivende styling balm med lett hold som samler 
krøllen og beskytter mot frizz

anbefalt for
krøllet hår eller hår med fall

fordeler
�
�

�

stylingstøtte- fremhever og holder krøll og bølger 
forbedrer hårkvaliteten - mykgjør og gir glans, flokeløser og 
forbedrer kambarhet og regjerlighet
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet, gir kontroll over lftfuktighet 

hvordan bruke
påfør i håndkletørket hår. la håret tørke naturlig eller føhn 
med diffuser for en kraftigere, mer definert krølltegning og 
hold

nøkkelingrediens fordeler

kreativt team tips
for en frizzfri og spretten føhn med 
fuktighet og hold på naturlig krøllet 
hår, blend liquid rollers med easy tiger 
og påfør i håndkletørket hår. føhn 
som ønsket.

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 200ml

pH
7.25



smooth. tame the strays™

mane tamer
smoothing shampoo

konsept
 roende shampoo som rengjør, mykgjør og styrker håret. 

anbefalt for
frizzy, uregjerlig, fargebehandlet hår.

fordeler
�

�
�

�

rengjør skånsomt - sulfatfri formula vasker skånsomt og 
reduserer fargefading.
roer ned - kontrollerer uregjerlig hår
forbedrer hårkvaliteten - mykgjør og gir glans, reduserer 
frizz, flokeløser og forbedrer uregjerlig hår 
beskytter hårfargen - låser inn fargen og reduserer falming 
av hårfargen

hvordan bruke
fukt håret, skum opp og skyll.

nøkkelingrediens fordeler

polyquaternium 7 & 10
roer ned, reduserer frizz og er 
antistatisk

divinyldimethicone mykgjør

hydrolyzed quinoa/linseed
styrker, pleier og 
mykgjør

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
5.5



smooth. tame the strays™

mane tamer
smoothing conditioner

konsept
roende conditioner for å mykgjøre og styrke. forbedrer 
dramatisk glans og kontroll.

anbefalt for
frizzy, uregjerlig, fargebehandlet hår.

fordeler
�

�

�
�

forbedrer håret - mykgjør og gir glans, reduserer frizz, 
flokeløser og forbedrer uregjerlig hår 
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet, gir kontroll over lftfuktighet 
mykgjør - kontrollerer uregjerlig hår og reduserer frizz
beskytter hårfargen - låser inn hårfargen og beskytter mot 
at hårfargen falmer

hvordan bruke
påfør i fuktig hår, la virke i 2 minutter og skyll ut.

nøkkelingrediens fordeler

cetyl esters mykgjør

glycerin fuktighetsgivende

hydrolyzed quinoa/linseed
styrker, mykgjør og 
bevarer hårfargen

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
5.25



smooth. tame the strays™

lockdown
smoothing treatment

konsept
leave-in treatment som mykgjør, virker flokløsende og klargjør håret 
for styling. gir kraftig forbedret glans og håndterbarhet.

anbefalt for
frizzy, uregjerlig, fargebehandlet hår.

fordeler
�
�

�

mykgjør - kontrollerer uregjerlig hår og reduserer frizz 
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet
forbedrer håret - mykgjør og gir glans, reduserer frizz, 
flokeløser og forbedrer uregjerlig hår 

hvordan bruke
påfør jevnt gjennom fuktig hår. la lufttørke eller jobb med 
varmeverktøy for optimal mykhet.

nøkkelingrediens fordeler

polyquaternium 11, 37 & 72 mykgjør, antistatisk

centrimonium chloride
antistatisk, reduserer frizz og 
forhindrer flyvehår

phenyl trimethicone
gir glans og forbedrer 
uregjerlig hår

kreativt team tips
for super smooth hår, bruk 
lockdown etter mane tamer 
shampoo og conditioner, bruk så 
easy tiger og føhn.

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 150ml

pH
4.75



smooth. tame the strays™

easy tiger
smoothing balm

konsept
styling balm som pleier, mykgjør og kontrollerer frizz med 
tilført hold.

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt tykt, grovt hår.

fordeler
�

�
�
�

forbedrer håret - mykgjør og gir glans, reduserer frizz, flokeløser og 
forbedrer uregjerlig hår 
stylingsupport - gir definisjon og lett hold
mykgjør og roer ned - kontrollerer uregjerlig hår og reduserer frizz
beskytter - gir uv- og varmebeskyttelse

hvordan bruke
påfør i håndkletørket hår, føhn og style som 
ønsket

nøkkelingrediens fordeler
sodium laneth-40 maleate/ 
styrene sulfonate copolymer

 varmebeskyttelse opp til 
220°c , gir stylingsupport

polyquaterium-28
mykgjør og flokeløser

cyclomethicone mykgjør

kreativt team tips
for ekstra polish og kontroll for 
utfordrende hår med tekstur, påfør 
easy tiger igjen midtveis i føhningen, 
når håret er nesten tørt, og fortsett 
og føhn til helt tørt. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 200ml

pH
5.25



smooth. tame the strays™

love perpetua
shine drops

konsept 
glansdråper som forsegler skjellaget, polerer og mykgjør håret for 
fantastisk glans.

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt tykke, grove hår.

fordeler
�
�
�

�

høy glans - gir ekstra glans og gloss
forbedrer kambarheten - polerer håret
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet, gir kontroll over lftfuktighet 
blende - blandes lett inn i andre produkter for ekstra glans

hvordan bruke
tilfør en liten mengde i andre stylingprodukter for forbedret glans eller fordel 
en liten mengde mellom håndflatene, påfør i håndkletørket hår, føhn og bruk 
rettetang om nødvendig. påfør i tørt hår for en ekstra shine-boost. 

nøkkelingrediens fordeler
cyclomethicone/ 
dimethiconol

gir glans

cyclomethicone mykgjør

dimethicone
gir bedre kambarhet 
og glans

kreativt team tips
for ekstra glans og bedre kambarhet 
på skadet hår, påfør love perpetua i 
spisser på håndkletørket hår før 
varmestyling. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
50ml

pH
4.25



smooth. tame the strays™

love touch
shine spray

konsept
vektløs spray som kontrollerer frizz, tilfører fantastisk glans og beskytter mot luftfuktighet. 

anbefalt for
all hårtyper, spesielt tykke, grove hår.

benefits
�
�
�

høy glans - gir ekstra glans og gloss
forbedrer kambarheten - polerer håret
reduserer frizz - forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet, gir kontroll over lftfuktighet 

hvordan bruke
spray gjennom tørt eller fuktig hår og gre igjennom. 

nøkkelingrediens fordeler
cyclomethicone/ 
dimethiconol

gir glans og gloss

cyclomethicone mykgjør

dimethicone
forbedrer kambarhet 
og tilfører glans

kreativt team tips
for ekstra polish og glans, spray 
love touch på børsten før du børster 
gjennom håret. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
100ml

pH
4.25



style. great sculptors don’t use tofu™

normal persons
daily shampoo

konsept
dyptrensende shampoo for å fjerne produktrester og opprettholde balansen 
i hodebunnen. 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt normalt til fett hår.

fordeler
�

�

�

dyptrensende- sulfatfri formula som er dyptrensende, og 
fjerner produktrester
balanserer hår og hodebunn - kjøler ned og stimulerer 
hodebunnen, reduserer overflødig sebum
styrker - reduserer brekasje og forbedrer håndterbarhet. 

hvordan bruke
fukt håret, skum opp og skyll.

nøkkelingrediens fordeler
metha piperita  
(peppermint oil)

stimulerer hodebunnen

peg-6 isolauryl thioether reduserer overflødig sebum

panthenol mykgjør, tilfører glans

kreativt team tips
for å redusere produktoppbygging 
og freshe opp hårteksturen, bruk 
normal persons shampoo mellom 
vanlige shampooneringer. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
6.75
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normal persons
daily conditioner

konsept
lett conditioner med hodebunnsstimulerende ingredienser som roer sebum-produksjonen. 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt normalt til fett hår.

fordeler
�

�

�

�

forbedrer håret - mykgjør og gir glans, reduserer frizz, 
flokeløser og forbedrer uregjerlig hår 
styrker - reduserer brekasje og frizz, forbedrer kambarhet
balanserer hodebunnen - kjøler ned og stimulerer hodebunnen, 
reduserer produksjon av sebum 
kjøler ned - etterlater hodebunnen og håret fresht

hvordan bruke
påfør i fuktig hår, masser inn i hodebunnen og skyll

nøkkelingrediens fordeler
behentrimonium 
methosulfate

antistatisk og mykgjørende

metha piperita  
(peppermint oil)

stimulerer hodebunnen

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

kreativt team tips
for å stimulere blodtilførselen og 
stimulere hodebunnen, masser normal 
persons conditioner inn i hodebunnen. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml, 1L

pH
4.25
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water killer
dry shampoo

konsept
en to-i-en tørrshampo og stylingspray som gjør at håret føles, ser og lukter 
fresht igjen.  

anbefalt for
alle hårtyper.

fordeler
�
�
�

absorberer olje og tilfører fylde volum og tekstur  
gir volum og lett tekstur 
børst enkelt ut uten produktrester

hvordan bruke
rist godt. hold 20cm fra håret og spray inn. som stylingprodukt, la 
være. som tørrshampo, vent 2 minutter og børst håret. 

nøkkelingrediens fordeler

oryza satvia (rice) absorberer olje og gir tekstur

silica gir volum

polymethylsilsesquioxane mykgjør

kreativt team tips

for å freshe opp fett hår, og få det slik 
at det lett kan restyles, fukt håret 
med salty dog, spray så rikelig med 
water killer. føhn og style som ønsket. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
100ml, 200ml



water killer
dry shampoo

konsept
to-i-én tørrshampoo og styling spray som gjør at håret føles og lukter 
rent igjen.

anbefalt for
mørke, brunettenyanser

benefits
�
�
�
�

absorberer olje og tilfører fylde
volum og tekstur - gir volum og lett tekstur
børst enkelt ut uten produktrester 
blender fargen- mørkt pigment blender med mørke 
brunettnyanser og gir temporær gråhårsdekk

hvordan bruke
ristes godt. hold flasken 20cm fra håret og spray. som 
stylingprodukt la den kun være i, som tørrshampoo vent to 
minutter og gre igjennom. 

style. great sculptors don’t use tofu™

nøkkelingrediens fordel

oryza satvia (rice) absorberer olje, gir tekstur

silica absorberer olje, gir volum

pigments
blender med mørke/
brunette nyanser

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
50ml, 200ml

brunette
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day of grace
pre-style primer

konsept
en lettvektig leave-in  primer for å forberede håret for styling

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt fint hår

fordeler
�
�
�

prime- forbedrer håret for styling og forbedrer kambarheten 
beskytter - gir uv- og varmebeskyttelse
forbedrer hårkvaliteten - mykgjør og gir glans, reduserer 
frizz, flokeløser og gir bedre medgjørlighet

hvordan bruke
rist godt. spray jevnt igjennom rent, håndkletørket hår og style som ønsket.

nøkkelingrediens fordeler

peg-12 dimethicone gir glans

benzophonene-4 beskytter

sodium laneth-40 maleate/
styrene sulfonate copolymer

varmebeskyttelse opp til  220°c 
gir hold, forbedrer kambarhet

kreativt team tips
for å freshe opp, gi fuktighet og 
mykgjøre håret på dag to eller tre, 
spray håret lett med day of grace 
og børst gjennom. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml

pH
4.25
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salty dog
salt spray

konsept
en havaktig spray fremstilt for å gi håret en saltvannsaktig, beach-tekstur 
og matt finish. 

anbefalt for
alle hårtyper.

fordeler
�
�

tekstur- gir saltvannsaktig finish og tekstur
matt finish 

hvordan bruke
påfør i håndkletørket hår. la lufttørke for naturlig finish eller føhn for ekstra 
fylde og tekstur.  

nøkkelingrediens fordeler
magnesium sulfate 
& sodium chloride

gir tekstur

pvp holdfaktor

glycerin mykgjør

kreativt team tips
for strandkrøller, spray i tørt hår og 
tvinn håret i to seksjoner på hver 
side. føhn, slipp opp og separer med 
fingrene. for ekstra tekstur og form, 
spray salty dog i lengder og spisser 
som en finish.

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml

pH
6.25
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mister fantastic
blowout spray

konsept
en allsidig føhn-spray for fylde, stylingstøtte og stylingminne med en 
satinaktig finish. 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt langt, oppklippet hår.

fordeler
�
�

�

stylingstøtte - gir stylingminne og medium hold
beskytter - gir uv- og varmebeskyttelse
reduserer føhntiden  

hvordan bruke
påfør i fuktig hår for styling av krøller, bølger og føning. påfør i tørt hår 
før bruk av varmeverktøy for ekstra tekstur. 

nøkkelingrediens fordeler

hydrolyzed quinoa
styrker, beskytter og 
bevarer hårfargen

pvp stylingstøtte, gir volum

sodium laneth-40 maleate/ 
styrene sulfonate copolymer

varmebeskyttelse opp til 220°c 
forbedrer kambarheten

kreativt team tips
for en uanstrengt føhnfrisyre, påfør 
mister fantastic til håndkletørket hår 
fra rot til spisser. ta store seksjoner og 
føhn med rundbørste. føhn til håret 
nesten er tørt og la være til det er helt 
kaldt. fjern så børsten og spray lett 
med mister fantastic  som finish og 
føhn lett over. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml

pH
5.25



nøkkelingrediens fordeler

peg-12 dimethicone
gir forbedret 
kambarhet og glans

benzophonene-4 beskytter

sodium laneth-40 maleate/ 
styrene sulfonate copolymer

varmebeskyttelse opp til 
220°c,  stylestøtte 

�
�
�

beskytter - gir uv- og varmebskyttelse
stylingstøtte - gir stylingminne, volum og medium hold 
forbedrer hårkvaliteten - mykgjør og gir glans, reduserer frizz 
og forbedrer kambarheten 

hvordan bruke
spray hver enkelt passé  gjennom håret før bruk av 
varmeverktøy. 

kreativt team tips

for å gi ekstra hold og beskyttelse, 
layer eller blend icon welder med 
hvilket som helst evo stylingprodukt. 
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icon welder
heat protection spray

konsept
varmebeskyttende spray som hjelper håret med å holde formen og beskytte 
mot varme fra varmeverktøy og luftfuktighet. 

anbefalt for
alle hårtyper

fordeler

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml

pH
5.25



nøkkelingrediens fordeler

silica silyate gir volum og absorberer sebum (olje)

vp/va copolymer fikserer og holder frisyren og gir volum

style. great sculptors don’t use tofu™

haze
styling powder

konsept
et stylingpudder som gir volum og tekstur  

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt fint, tynt hår. 

fordeler
�
�

�

volum og tekstur med matt finish 
enkel å bruke - pumpen gir fin og jevn distribusjon. kan brukes for generell 
påføring men er også enkel å bruke for spesifike områder. 
refill - kan kobles på gammel pumpe eller brukes som den er. miljøvennlig 
og reduserer kast av plast.

hvordan bruke
rist før bruk. dryss/spray i tørt hår for tekstur. 
for ekstra løft, påfør direkte ved hårroten. 

kreativt team tips
når ekstra volum, tekstur og støtte 
trengs, kan du legge lag med haze i 
hårskillet i håndkletørket hår, og 
føhne direkte mot hårroten. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
50ml, refill tilgjengelig

pH
5.75



style. great sculptors don’t use tofu™

the shag
beach paste

konsept
en stylingpaste som gir beachy og uanstrengt tekstur med en matt finish. 

anbefalt for
alle hårtyper.

fordeler

�
�

�

tekstur –  lager uanstrengt tekstur med litt hold
definerer – bruk som et styling- eller settingprodukt for å 
definere form og tekstur 
blandbar - kan enkelt påføres og blandes med andre 
stylingprodukter for mer tekstur eller glans 

hvordan bruke
jobb mellom hendene for å aktivere. påfør jevnt i tørt hår for å 
skape tekstur. bland med andre produkter for en "uferdig" look.

nøkkelingrediens fordeler
diatomeceous earth and 
magnesium sulfate

gir tekstur

isohexadecane tørr, pudderaktig finish

zeolite absolberer olje

coconut oil mykgjør, reduserer frizz

kreativt team tips
for myke bølger med volum og tekstur, 
påfør head mistress cuticle sealer på 
håndkletørket hår og påfør så the shag 
over.  føn og bruk en rettetang for å 
lage bølger. massér the shag inn i 
hårrøttene.  

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
50g
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casual act
moulding whip

konsept
en næringsrik og  vannløselig miks av ingredienser gir separasjon, tekstur og fleksibel 
kontroll til alle frisyrer. passer spesielt bra for kort hår til medium lengder. 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt kort til medium lengde. alle teksturer for lett kontroll.

fordeler
�
�

�

�

gir tekstur ,fylde og støtte ,separasjon og definisjon 
forbedrer hårkvaliteten - gir mykhet og glans, 
reduserer frizz, flokeløser og forbedrer kambarheten. 
reformbar- fleksibelt hold 
vannoppløselig - vaskes enkelt ut uten å legge igjen produktrester

hvordan bruke
jobb gjennom hendene og påfør i tørt eller håndkletørket hår; la 
lufttørke eller føhn for mer separasjon og tekstur. 

nøkkelingrdiens fordeler
butyrospermum parkii 
ç(shea) butter 

gir fuktighet

pvp/va copolymer holdfaktor

diatomaceous earth gir hold og volum

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
90g

pH
6.25
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crop strutters
construction cream

konsept
en krem for medium formbart hold, støtte og separasjon med medium glans 
spesielt på kort hår.  

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt kort hår

fordeler
�
�
�

støtte - bedre definisjon og hold
reformbar - fleksibelt hold for bevegelige frisyrer som kan restyles. 
vannoppløselig- vaskes enkelt ut uten å etterkate produktrester 

hvordan bruke
jobb med hendene og påfør i tørt hår.

nøkkelingrediens fordeler

pvp/va copolymer holdfaktor

peg-75 lanolin gir fuktighet

cera carnauba fleksibelt hold

kreativt team tips
jobb gjennom tørre lengder som 
trenger fuktighet. kan 
reformeres gjennom flere dager. 

cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
90g

pH
6.75



style. great sculptors don’t use tofu™

cassius
styling clay

konsept 
en leire som gir rå tekstur, sterkt fleksibelt hold og en matt finish. 

anbefalt for
alle hårtyper, spesielt tykt og grovt hår 

fordeler

�
�
�

sterkt hold - holder frisyren på plass og gir struktur.  
gir tekstur - bygger fylde og gir stylingstøtte 
reformbar - fleksibelt hold for bevegelige frisyrer som enkelt kan reformes

hvordan bruke
jobb mellom hendene og påfør i tørt hår.

nøkkelingrediens fordeler

diatomaceous earth gir hold og volum

kaolin gir hold og volum

beeswax fleksibelt hold

kreativt team tips
bland med salty dog for å redusere 
holdstyrken og for å gjøre det lettere 
å jobbe den gjennom lenger hår.

cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
90g

pH
6.75



style. great sculptors don’t use tofu™

box o’ bollox
texture paste

konsept
en teksturpaste som gir ekstra sterkt hold med en ekstremt matt finish. 

anbefalt for
alle hårtyper

fordeler

�
�
�

ekstra sterkt hold - holder frisyren på plass gir tekstur 
bygger fylde og sterkt hold
matt finish

hvordan bruke
jobb mellom hendene og påfør i håndkletørket eller tørt hår

nøkkelingrediens fordeler

pvp/va copolymer holdfaktor

ozokerite matting effekt

beeswax fleksibelt hold

kreativt team tips
kan enkelt reaktiveres med day of 
grace eller salty dog når du trenger 
mer tid til stylingen mens du jobber 
med den og produktet blir matt. 

cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
90g

pH
6.75
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gangsta grip
bonding resin

konsept
en gel som gir kraftig hold og kontroll. kan reaktiveres med vann. 

anbefalt for
alle hårtyper

fordeler
�
�
�

sterkt hold- struktur og holder frisyren på plass 
høyglans - gir ekstra glans og gloss 
reaktiveres med vann  

hvordan bruke
fordel mellom håndflatene, påfør i fuktig eller tørt hår.for å 
reaktiverete, fukt håret, style og la tørke. 

nøkkelingrediens fordeler

vp/va copolymer gir hold og volum

methacrylate copolymer filmformer som gir kraftig hold  og kontrollerer frizz

amp-acrylates / allyl  
methacrylate copolymer

filmformer som gir 
kraftig hold  

kreativt team tips
for en wet look med  varig hold, 
bland gangsta trip med love 
perpetua og jobb inn i fuktig hår. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml

pH
6.25



nøkkelingrediens fordeler

glycerin fuktighetsgivende

vp/va copolymer gir volum

peg-12 dimethicone
gir forbedret 
kambarhet og glans

style. great sculptors don’t use tofu™

shebang-a-bang
dry spray wax

konsept
stylingspray med ultra-fin fordeling skapt for å skape formbar tekstur med 
sateng-finish. 

anbefalt for
alle hårtyper og lengde med behov for fleksibel og lett tekstur. 

fordeler
�
�
�

tekstur - gir tekstur med separasjon og bevegelighet
allsidig - kan brukes i tørt eller vått hår
enkel applikasjon - jevn distribusjon for enkel påføring

hvordan bruke
rist godt. spray i tørt hår for en teksturert finish. spray i 
håndkletørket hår og føhn.

kreativt team tips
for myke tupper men tekstur og 
kontroll i lengder, spray lag på lag 
over day of grace og føhn det inn. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml
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macgyver
multi-use mousse

konsept
stylingmousse med flere bruksområder som kan brukes med eller uten varme 
for å skape volum, separasjon og tekstur. 

anbefalt for
alle hårtyper.

fordeler
�
�
�
�

stylekontroll med stylingminne
volum og tekstur - gir langvarig volum og tekstur 
børstes enkelt ut uten å legge igjen produktrester  
allsidig - kan brukes med eller uten varme for å style og/eller finish i 
vått eller tørt hår 

hvordan bruke
rist godt. distribuer jevnt gjennom håndkletørket hår. lufttørk for definisjon 
og kontroll eller føhn for tekstur, volum og hold. påfør igjen i tørt hår for 
ekstra tekstur og separasjon.  

nøkkelingrediens fordeler
polyquaternium -4/ 
hydroxypropyl starch 
copolymer 

elastisitet, holdfaktor, antistatisk

amp-acrylates/ 
allyl methacrylate 
copolymer 

hold, tekstur, 
fuktighetsbestandig

cetrimonium chloride mykgjør

kreativt team tips
for bustete og definerte bølger med 
volum, separasjon og tekstur, påfør 
macgyver i håndkletørket hår fra rot til 
spiss og føhn til det er helt tørt. lag 
bølger med krøll- eller rettetang og 
påfør mer macgyver i tørt hår seksjon 
for seksjon.  

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
200ml

pH
6.25
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builder’s paradise
working spray

konsept 
medium hold arbeidsspray som kan reaktivers med varme.  for oppbygging av frisyrer.

anbefalt for
alle hårtyper.

fordeler
�
�
�

�
�

stylingstøtte - gir definisjon og hold
tekstur - gir lett tekstur og bygger fylde
reaktiveres - fleksibelt hold som kan reaktiveres med varme 
børstes enkelt ut uten å legge igjen produktrester  
vannoppløselig- vaskes enkelt ut uten å etterlate 
produktrester 

hvordan bruke
spray under styling for ekstra tekstur og over ferdig frisyre 
for medium hold. reaktiver med varme og restyle.

nøkkelingrediens fordeler
ethyl ester of pvm/ma 
copolymer

holdfaktor og glans

octylacrylamide/acrylates/
butylaminoethyl
methacrylate copolymer

holdfaktor og 
fuktighetsbestandig

glycerin mykgjør

kreativt team tips
for en blow dry med ekstra volum, 
hold og myk finish, legg lag på lag 
med builders paradise over root 
canal seksjon for seksjon og føhn 
som ønsket.

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
100ml, 300ml

pH
6.75



�
�
�
�

sterkt hold - gir struktur og holder frisyren på plass 
reaktiveres - fleksibelt hold sm lett kan gjenbygges
børstes enkelt ut uten å legge igjen produktrester 
fin dysespray - en fin, tørr mist tørker ved kontakt for en finish som 
ikke blir klissete 

hvordan bruke
rist godt og spray der du trenger ekstra hold og kontroll. 
spray jevnt over hele frisyren for en fleksibel finish. 
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miss malleable
flexible hairspray

konsept
en spray med sterkt og fleksibelt hold for styling og finishing. 
børstes enkelt ut som en uanstrengt finish.

anbefalt for
alle hårtyper.

fordeler

nøkkelingrediens fordeler
octylacrylamide/acrylates/
butylaminoethyl
methacrylate copolymer

holdfaktor, 
fuktighetsbestandig

panthenol mykgjør og tilfører glans

phenyl trimethicone mykgjør

kreativt team tips

for å kontrollere stae flyvehår og frizzy 
hårlinjer, spray håret med miss malleable, 
kam håret flatt inntil hodet, føhn og børst 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
100ml, 300ml

pH
6.75
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helmut
extra strong lacquer

konsept
en ekstra sterk hårspray for ekstremt hold, kontroll og glans som kan 
børstes ut uten å legge igjen produktrester. 

anbefalt for
alle hårtyper

fordeler
�
�

sterkt hold- holder frisyren på plass børstes enkelt ut uten 
å legge igjen produktrester 

hvordan bruke
spray der du trenger ekstra hold og kontroll. spray jevnt over hele stylingen 
for kraftig finish-hold. 

nøkkelingrediens fordeler
octylacrylamide/acrylates/
butylaminoethyl
methacrylate copolymer

holdfaktor

panthenol gir glans

cyclomethicone mykgjør

kreativt team tips
for den ultimate holdfaktor, spray 
helmut over ferdig frisyre og føhn og 
diffuse på lavt gir men høy varme for å 
sette frisyren. 

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
100ml, 285ml

pH
6.75



überwurst
shaving créme

konsept
en fyldig barberingskrem som forvandles til et mykt skum på 
huden. 

anbefalt for
alle hudtyper.

fordeler
�
�
�

mykgjør - mykgjør skjegget 
mykgjør og smører huden for å beskytte huden mot skader 
reduserer røde prikker og irritert hud

hvordan bruke
fukt huden med varmt vann, masser überwurst grundig inn. 
benytt en skarp barberhøvel og barber med hårene. skyll med 
kaldt vann, klem huden tørr med et håndkle og påfør hudkrem.

nøkkelingrediens fordeler
sodium lauroamphoacetate    rengjør og demper hudirritasjon 

tocopheryl acetate (vit.e) antioksidant som tilfører huden pleie 

aloe barbadensis 
leaf extract

fuktighetsgivende

/face

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 150ml

pH
5.75



winners
face balm

konsept
en lettfuktighetskrem uten olje for daglig pleie.  

anbefalt for
alle hudtyper

fordeler
�
�
�
�

mykgjør huden
roer ned og reduserer rødlighet og irritasjon etter barbering 
absorberer raskt og gir huden fuktighet
pleier huden uten å føles fet

hvordan bruke
påfør, masser inn og bruk et håndkle til å fjerne overflødig produkt. påføres ren, 
tørr hud etter barbering eller når som helst det er behvo for gjenfukting. 

nøkkelingrediens fordeler

glycerin fuktighetsgivende

allantoin pleier huden

tocopheryl acetate (vit.e) antioksidant som pleier huden

/face

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
150ml

pH
5.75



/body

soap dodger
body wash

konsept
sulfatfri bodywash-gel som vasker rent uten å tørke ut. 

anbefalt for
alle hudtyper.

fordeler

�
�
�

renser skånsomt og opprettholder fuktighetsbalansen
mykgjør huden
frisk - etterlater huden med en sval og frisk duft

hvordan bruke
enkelt og greit...vask deg med denne og skyll av såpen etterpå.

nøkkelingrediens fordeler

sodium lauroamphoacetate rengjør skånsomt
reduserer irritasjon

methyl gluceth-20 fuktighetsgivende

aloe barbadensis 
leaf extract

fuktighetsgivende

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
300ml

pH
5.75



/body

self indulgence
body crème

konsept
bodylotion, med en diskrét duft, beriket med planteoljer for å roe og mykgjøre huden.

anbefalt for
alle hudtyper.

fordeler
�
�
�

mykgjør huden
absorberer raskt inn i huden
frisk- etterlater huden med en sval og frisk duft

hvordan bruke
jobb inn ønsket mengde lotion på huden.

nøkkelingrediens fordeler

macadamia nut oil fuktighetsgivende

glyceryl stearate mykgjør

glycerin fuktighetsgivende

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
30ml, 300ml

pH
5.75



/body

cake
body and face bar

konsept
ph-nøytral såpe som skånsomt rengjør kropp og ansikt

recommended for
alle hudtyper.

fordeler

�
�

rengjør skånsomt, pleier og tilfører fuktighet 
mykgjør huden

how to use
enkelt og greit... vask deg med den!

nøkkelingrediens fordeler

jojoba seed oil pleier huden

glycerin fuktighetsgivende

tocopheryl acetate (vit. e) pleiende antioktisand

vegansk / cruelty free / sulfatfri, parabenfri og glutenfri

str
310g

pH
5.75



hank
keramisk rundbørste

konsept
keramisk rundbørste. ventilerende kolbe lar  varmen fra føneren 
sirkulere og skaper mer volum.

anbefales til
å føne voluminøse frisyrer med maksimal fylde i alle hårtyper 
foruten tynt, fint hår. 

fordeler/egenskaper

�

�
�
�

35mm, 43mm, 52mm ventilert metallkolbe med keramisk 
belegg.
 nylonbust med høy toleranse for varme reduserer frizz†.
spiss i håndtaket for lettere inndeling.  
tre fra miljøbevisste leverandører.

kreativt team tips
maksimalt volum: arbeid med 
mellomstore passéer, plasser børsten 
ved bunnen og føn mens du løfter håret 
og beveger børsten fra rot til spiss. hold 
spenningen mens du beveger børsten 
gjennom håret og føner mot kolben.

bruk
tørk 80%. jobb med små til mellomstore passéer. plasser børsten 
ved bunnen og føn rett mot kolben. hold spenningen mens du 
beveger børsten gjennom håret og rett føneren mot kolben mens du 
jobber. 

ivareta børsten
fjern hår fra kolben med hjelp av en spisskam. vask med varmt 
såpevann, skyll og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk 
med hodet vendt nedover.

størrelse
35mm, 43mm, 52mm

*  Den keramisk belagte kolben absorberer varmen jevnt gjør tørketiden kortere og stylingen lettere. 
†  nylonbustens antistatiske egenskaper genererer negative ioner og etterlater håret jevnt, sunt og 
håndterlig.

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger.

notater



bruce
rundbørste med bust

konsept
rundbørste for føning av lengre hår samtidig som de naturlige oljene 
i håret fordeles og hårskaftet poleres. 

anbefales til
bruk for å rette ut og glatte eller for å tilføre volum og spenst i alle 
hårtyper, spesielt tykt, bølgete eller krøllete hår. er ønsket glatt og 
glansfullt hår er dette børsten for deg.

fordeler/egenskaper
�
�

�
�

22mm, 28mm, 38mm diameter kolbe
naturlig villsvinbust stimulerer hodebunnen, reduserer frizz 
og gir glans*. 
spiss i håndtaket for lettere inndeling
tre fra miljøbevisste leverandører.

bruk
tørk 80%. jobb med små til mellomstore passéer. plasser børsten 
ved bunnen og føn rett mot kolben. hold spenningen mens du 
beveger børsten gjennom håret og rett føneren mot kolben mens du 
jobber. 

ivareta børsten
fjern hår fra kolben med hjelp av en spisskam. vask med varmt 
såpevann, skyll og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk 
med hodet vendt nedover.

størrelse
22mm, 28mm, 38mm

* villsvinbust bidrar til å opprettholde hårets kvalitet. den unike strukturen frakter talg fra hodebunnen ut 
til spissne. ved å belegge hvert strå med sebum bidrar villsvinbust til å fukte tørt hår og tilføre glans. 

kreativt team tips
glatt føn: jobb med store passéer, plasser 
børsten ved bunnen og føn mens du 
løfter håret og beveger børsten fra rot til 
spiss. hold spenningen mens du beveger 
børsten gjennom håret føner mot kolben 
mens du føner. Vri deretter børsten 
gjennom spiss til midtlengde og la den 
avkjøles før du fjerner den.

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger.

notater



notater

spike
rundbørste med nylonbust

konsept
en styling børste for rask, enkel føning. villsvinbust hjelpet til å 
strekke håret mens nylonbust glatter, polerer og gir glans.

anbefales til
en fyldig føn på alle typer hår; rett og glatt, eller for volum og 
spenst spesielt i tykt, bølgete, krøllete, krusete hår.

fordeler/egenskaper

�
�
�
�
�

naturlige vlllsvinbust stimulerer hodebunnen og reduserer frizz* 
nylonbust glatter, polerer og gir glans i skjellaget † 
varmebestandige opptil 160 grader 
spiss i håndtaket for enkel inndeling 
tre fra miljøbevisste leverandører

bruk
tørk 80%. jobb med små til mellomstore passéer. plasser børsten 
ved bunnen og føn rett mot kolben. hold spenningen mens du 
beveger børsten gjennom håret og rett føneren mot kolben mens 
du jobber. 

ivareta børsten
fjern hår fra kolben med hjelp av en spisskam. vask med varmt 
såpevann, skyll og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk 
med hodet vendt nedover.

størrelse
14mm, 22mm, 28mm, 38mm

* villsvinbust bidrar til å opprettholde hårets kvalitet. den unike strukturen frakter talg fra hodebunnen 
ut til spissne. ved å belegge hvert strå med sebum bidrar villsvinbust til å fukte tørt hår og tilføre glans. 

† nylonbust tenger dypt inn, løser floker og roer håret.

kreativt team tips
for en tightere og spenstigere føn: 
tørk hver del av håret og rull deretter 
børsten opp fra spissene til bunnen. 
hold børsten i håret og føn med 
varme, etterfulgt av kald luft. dette 
vil låse formen. slipp håret ut. børst ut 
og spray over din favoritt evo hårspray 
for å støtte frisyren.

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger.



pete
ionisk flatbørste

konsept
allsidig styling børste til bruk på alle hårtyper, men spesielt godt 
egnet for å glatte og løse floker.

anbefales til
bruk for å løse floker, rette ut (uten volum) eller roe hår når du 
setter opp. til bruk på medium til langt hår og på alle hårtyper..

fordeler/egenskaper

�
�
�

naturlig gummi, myk pute for mild styling
rundede, høyt varmebestandige, ionisk bist bidrar til å redusere frizz* 
tre fra miljøbevisste leverandører

bruk
tørk håret 80%. børst håret i en nedover fra rot til spiss mens du 
føner. bruk  munnstykke for å konsentrere luftstrømmen for en 
glattere finish.

ivareta børsten
fjern hår med hjelp av en spisskam. vask med varmt såpevann, skyll 
og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk med hodet vendt 
nedover.

* Den ionistiske nylonbustens antistatiske egenskaper genererer negative ioner og etterlater håret glatt, 
sunt og håndterbart.

kreativt team tips
hurtigføn: jobb med store passéer, 
plasser børsten flatt ved bunnen. drei 
børsten og føn mens du løfter håret og 
beveger børsten fra rot til spiss.

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger

notes



conrad
naturbørste

konsept
utfriseringsbørste for daglig styling av langt hår. distribuerer 
naturlige oljer og polerer håroverflaten.

anbefales til
til daglig pleie for å ivareta hårkvaliteten og for glatt hår når du 
setter det opp. egnet for bruk på alle hårtyper spesielt langt, tykk, 
bølgete, krøllete hår. perfekt i håndvesken og for styling av menn.

fordeler/egenskaper
�

�
 villsvibust stimulerer hodebunnen, reduserer frizz gir glans* 
tre fra miljøbevisste leverandører

bruk
tørk håret 100%. løs floker forsiktig med en grovtannet kam. jobb 
med mellomstore passéer, plasser børsten på bunnen og dra ut til 
spissene. 

ivareta børsten
fjern hår med hjelp av en spisskam. vask med varmt såpevann, skyll 
og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk med hodet vendt 
nedover.

kreativt team tips
unngå statisk hår og løs floker ved 
å spraye håret med evo day of 
grace leave in conditioner før 
børsting. 

* villsvinbust bidrar til å opprettholde hårets kvalitet. den unike strukturen frakter talg fra hodebunnen ut 
til spissne. ved å belegge hvert strå med sebum bidrar villsvinbust til å fukte tørt hår og tilføre glans. 

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger

notater



bradford
fin utfriseringsbørste

konsept
utfriseringsbørste for daglig styling av langt hår. distribuerer 
naturlige oljer og polerer håroverflaten.

recommended for
Bruk til daglig pleie for å opprettholde hårets kvalitet og for glatt 
hår ved oppsetninger. egnet for bruk på alle hårtyper, spesielt 
langt, tykt, bølgete, krøllete hår.

fordeler/egenskaper
�

�
�
�

naturlig villsvinbust stimulerer hodebunnen, reduserer frizz 
og gir glans*.
Varmebestandig, ionisk nylonbust bidrar til å redusere frizz.
myk pute av naturlig gummi for skånsom styling.
tre fra miljøbevisste leverandører

bruk
tørk håret 100%. løs floker forsiktig med en grovtannet kam. jobb 
med mellomstore passéer, plasser børsten på bunnen og dra ut til 
spissene. 

ivareta børsten
fjern hår med hjelp av en spisskam. vask med varmt såpevann, skyll 
og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk med hodet vendt 
nedover.

kreative team tips
frizz-fri finish: få en glatt finish ved å 
påføre en evo hårspray på busten før 
du børster.

* villsvinbust bidrar til å opprettholde hårets kvalitet. den unike strukturen frakter talg fra hodebunnen 
ut til spissne. ved å belegge hvert strå med sebum bidrar villsvinbust til å fukte tørt hår og tilføre glans. 

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger

notater



tyler
tupperingsbørste

konsept
børste for inndeling, detaljstyling og tuppering. 

anbefales til
tuppering, utfrisering og oppsetninger. passer alle hårtyper, spesielt 
langt hår med fin til medium tekstur, tynt til medium mengde. 

fordeler/egenskaper
�

�

�

naturlig villsvin-bust stimulerer hodebunnen, reduserer frizz og 
gir glans.* 
kompakt bust i varierende lengder for optimal presisjon.          
tre fra miljøbevisste leverandører.

bruk
tuppering: ta en liten del av håret og trekk den ut fra hodet. børst 
håret fra spis til bunn og hold de ferdige seksjonene adskilt for å 
unngå floking. når du er ferdig, børst lett det øverste laget av håret 
for å glatte det uten å fjerne tekstur.

ivareta børsten
fjern hår med hjelp av en spisskam. vask med varmt såpevann, skyll 
og tørk av overflødig vann. plasser børsten til tørk med hodet vendt 
nedover.

kreativt team tips          
bruk spissen på børsten for å dele 
inn håret.

* villsvinbust bidrar til å opprettholde hårets kvalitet. den unike strukturen frakter talg fra hodebunnen ut 
til spissne. ved å belegge hvert strå med sebum bidrar villsvinbust til å fukte tørt hår og tilføre glans. 

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger

notater



�
�

notater

Roy
grovtannet kam

konsept
kam for å løse floker.

anbefales til 
bruk for å fordele kurer og styling gjennom hele hårets lengde og 
for å definere bølger og krøller. passer for alle hårtyper, spesielt 
tykt, krøllete hår.

fordeler
 �
 �

antistatiske egenenskaper.
tre fra miljøbevisste leverandører.

bruk
gre fra rot til spiss.

ivareta kammen
fjern hår fra tennene. vask med varmt vann og såpe og føn tørr. 

kreativt team tips
naturlige bølger: bland evo gangsta 
grip og liquid rollers og påfør i fuktig 
hår. bruk kammen for å gre håret til 
form. 

evo børster og kammer er 
produsert med tanke på 
miljøet. laget med tre fra 
velforvaltede skoger



clip-ity clap
klyper

konsept
klyper for å holde en form uten å etterlate merker. anbefales for 
legging og føning av bølger. bruk klypen for å sikre håret når du 
lager heftige stylinger eller en lugg.

fordeler
vektløse, ikke-merkende klyper for styling, oppsetning og 
presisjonsklipping.  fjernes lett og hårspray bygger seg ikke opp 
rundt klypen. 

bruk
bølger: bruk et varmeverktøy for å skape krøll. mens håret fortsatt 
er varmt, plasser klypene for å holde formen. sørg for at bunnen av 
klypen sitter mot utsiden av håret når du fester den.  Lugg og 

presisjonsklipp med rene inndelinger: gre håret rent og vekk fra 
delen du klipper og sikre inndelingen med klype.                      

Finnes i sort

4 stykk i pakken

notater



mister fantastic
strikk

konsept
strikk som er ideelt for oppsetninget og holder langt, tykt hår. 
fjernes lett uten at man drar i håret. 

anbefales for
oppsetning og til langt, tykt hår. bruk til hestehaler, knuter og 
fletter. 

fordeler
kan lett strammes flere ganger rundt håret til foretrukket 
stramhet. holder håret på plass og kan fjernes uten at man river i 
håret eller at strikken floker seg inn. synes ikke i håret. designet for 
å matche den naturlige hårfargen.

bruk
trekk håret til det punktet hvor du vil at hestehalen skal være.  
fest en krok i underkant av hestehalen. vikle strikken to til tre 
ganger rundt håret og fest den andre kroken.

finnes i
sort, brun og blond.

antall
6 stykk

notater



produktkunnskap



evo f-a-b-u-l-o-s-o colour boosting treatment  
fresher opp/toner, gjenoppliver og gir glans 

til fargebehandlet hår.

en 3 minutters balsamtreatment som 
booster fargen mellom salongbesøk, for å 
holde hårfargen levende og sunn lenger. 

fabuloso... 
the super dooper colour booster.





PLATINUM BLONDE
COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/tone en 
farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES  FOR
matt, tørt, farget hår fra blond til lys blond.

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

  gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
  en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5

N Ø K K E L I N G R E D I E N S E R BENEFIT
kationisk hårfarge

ext. violet 2 (ci 60730) 
blue 1 (ci 42090) 

basic blue 99 (ci 56059)

farger/toner

centrimonium chloride pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

panthenol b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

F Ø R ETTER
TONEHØYDE  L 10

TONEHØYDE  7



LIGHT BEIGE

kationisk hårfarge
basic brown 17 (ci 12251) 
basic blue 99 (ci 56059)

centrimonium chloride

panthenol

FØR ETTER

COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/
tone en farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES    FOR
matt, tørt, farget hår fra blond til lys blond for en lys beige 

tone.

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

  gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
  en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5

N Ø K K E L I N G R E D I E N S E R FORDELER

farger/toner

pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

TONEHØYDE  L 10

TONEHØYDE  7



CARAMEL

NØKKEL INGRED IENSER FORDELER
cationic hair dye

basic brown 16 (ci 12250)
basic blue 99 (ci 56059)

centrimonium chloride

panthenol

FØR ETTER

farger/toner

pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/
tone en farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES         FOR
matt, tørt, farget hår fra mørk blond til lys blond for en 

karamellblonde tone.

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

  gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
  en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5 TONEHØYDE  L 10

TONEHØYDE  7



COPPER

NØKKEL INGRED IENS FORDELER
basic red 76 (ci 12245)

basic yellow 57 (ci 12719)

centrimonium chloride

panthenol

F Ø R
TONEHØYDE  L 10

ETTER

TONEHØYDE  7

TONEHØYDE 5

farger/toner

pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/
tone en farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES FOR
matt, tørt, farget hår fra medium brun blond til lys blond 

for en kobber farge.

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

  gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
  en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5



PURPLE RED

KEY INGREDIENT
kationisk hårfarge

hc red no. 3  
basic red 51

basic blue 99 (ci 56059)

centrimonium chloride

panthenol

FØR ETTER

COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/
tone en farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES FOR
matt, tørt, farget hår fra medium brunt til mørk blonde for 

å oppnå en lillarød tone

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

 gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
 en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5

FORDELER

farger/toner

pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

TONEHØYDE  L 10

TONEHØYDE  7

TONEHØYDE 5



MAHOGANY

KEY INGREDIENT
kationisk hårfarge

basic red 76 (ci 12245) 
basic brown 16 (ci 12250) 
basic blue 99 (ci 56059)

centrimonium chloride

panthenol

FØR ETTER

COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/
tone en farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES FOR
matt, tørt, farget hår fra medium brunt til mørk blonde for å 

oppnå en mahogany/rødbrun tone.

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

 gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
 en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5

FORDELER

farger/toner

pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

TONEHØYDE  L 10

TONEHØYDE  7

TONEHØYDE 5



CHESTNUT

KEY INGREDIENT
kationisk hårfarge

basic brown 16 (ci 12250) 
basic blue 99 (ci 56059)

centrimonium chloride

panthenol

F Ø R ETTER

FORDELER

farger/toner

pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

b-vitamin b5 pleier og styrker uv beskyttelse
for å hjepe til med å bevare fargen.

COLOUR BOOSTING TREATMENT

K O N S E P T
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig 

fargeoppriskning i kombinasjon med pleie for å friske opp/
tone en farge og tilføre glans på bare 3 minutter.

ANBEFALES          FOR
matt, tørt, farget hår fra medium brunt til mørk blonde for å 

oppnå en nøttebrun/varm brun tone.

F O R D E L E R
• GJENOPPFRISKER/TONER•

  gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensivere 
og forlenge varigheten på en farge

•GJENOPPLIVER•
 en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

• TILFØRER GLANS•
  gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å    

  unngå frizz og gir maksimal glans

BRUK
Vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket 
mengde produkt, avhengig av hårets lengde, med en kam 

eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er 
klart.benyttes ukentlig. 

S T Ø R R E L S E
30 ml/250 ml

MÅL pH.
4.5 TONEHØYDE  L 10

TONEHØYDE  7

TONEHØYDE 5



NØKKELINGREDIENS FORDELER

cationic hair dye farger / toner

centrimonium chloride pleier, fungerer anti-statisk og forhindrer frizz

panthenol pleier og reparerer

benzophonene - 4 beskytter hårfargen

FØR
LEVEL 10

ETTER

LEVEL 7

LEVEL 5

COOL BROWN
COLOUR BOOSTING TREATMENT

KONSEPT
en fargeboostende treatment som gir en øyeblikkelig fargeoppriskning i 

kombinasjon med pleie for å friske opp/tone en farge og tilføre glans på bare 
3 minutter.

ANBEFALT FOR
matt, tørt, farget hår fra medium brunt til mørk blonde

FORDELER
* GJENOPPFRISKER/TONER *

 gir øyeblikkelige gjenppfriskning/toner for å intensiver og forlenge varigheten på en farge

* GJENOPPLIVER *
en pleiende treatment som mykgjør og styrker håret

* TILFØRER GLANS *
gjenoppbygger og ivaretar hårets fuktighetsbalanse for å unngå frizz og gir maksimal glans

HVORDAN BRUKE
vask og håndkletørk håret. benytt hansker. fordel ønsket mengde produkt, avhengig av hårets 

lengde, med en kam eller fingrene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er klart. benyttes ukentlig. 

STØRRELSE
30ml, 220ml

PH.
4.5



shampooner håret, for best mulig resultat anbefaler vi at du benytter en renseshampoo. fjern så mye vann fra håret 
som mulig – benytt hansker – og fordel så ønsket mengde fabuloso (avhengig av hårets lengde) gjennom håret ved 

enten å benyte en kam eller hendene. vent 3 minutter og skyll så til vannet er klart

2. VIL FABULOSO FARGE FLISER OG VASK?
vi anbefaler at du vasker av vask og fliser for hver gang du bruker fabuloso.

3. VIL FABULOSO FARGE HODEBUNNEN MIN?
vi anbefaler at du følger instruksjonene som anvist på flasken og skyller håret til vanner er klart i fargen.

4. VI FABULOSO FARGE HENDENE MINE?
det kommer ann på porøsiteten i huden din: jo mørkere nyanse av fabuloso, jo mer kan den farge. vi anbefaler at 

du bruker handsker når du påfører fabuloso hvis du er usikker og redd for å få farge på hendene.

5. VIL FABULOSO PIGMENTET BYGGE SEG OPP I HÅRET MITT?
generelt sett vil ikke hårfargen din bli mørkere eller mer intens enn det er blitt etter de første påføringene. men 

dette avhenger også av hårtype og porøsitet. 

6. HVA SKJER HVIS JEG LAR FABULOSO VÆRE I HÅRET MER ENN DE 
ANBEFALTE 3 MINUTTENE?

fabuloso aktiveres kun i en påføringsperiode av 3 minutter. å ha fargen i lenger vil ikke nødvendigvis gi bedre 
resultat. 

7. VIL FABULOSO DEKKE GRÅ HÅR OG ETTERVEKST?
pigmentpenetrasjonen avhenger av hårtype, hårkvalitet og valgt nyanse. behandlet hår er mer porøst enn 

ubehandlet hår så fargeopptaket vil variere på behandlet og ubehandlet hår. fabuloso vil vanligvis kamuflere grått 
hår og ettervekst men vil ikke gi full dekk

8. HVOR LENGE VIL FABULOSO PIGMENTENE VARE I MITT HÅR? 
HVOR MANGE VASK? HOW MANY WASHES?

fabuloso kan vare opp til 8 vask avhengig av flere fakturer inkludert:
porøsitet, hårtype og hårets tilstand, i tillegg hvor ofte du bruker varmestyling. 

* OFTE STILTE SPØRSMÅL *

1. HVORDAN BRUKER JEG FABULOSO?




