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MISSION IS

B.I.G.
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BELIEVE
BELIEVE WHAT’S POSSIBLE

INSPIRE
INSPIRE WITH TANGIBLES

GROW
GROW THE TRIBE

L’ANZA MAKES THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE



    Beauty
BEGINS         from 
   WITHIN

  VI  ER



FROM
TREATMENT
TO HEALING
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L’ANZA ble introdusert til skjønnhetsindustrien som en av de 

første profesjonelle hårpleiemerker spesielt designet for å møte 

individuelle behov.

Ved hjelp av Keratin Bond System, er L’ANZA i stand til å målrette 

årsakene til hårets skade, ikke bare symptomene. 

L’ANZA bygger på denne tradisjonen av keratin, og bruker det 

nyeste innen hårteknologi, samt viltfremkalte og bærekraftige 

plantebaserte ingredienser med Keratin Healing System (KHS). 

Med kraften til Keratin Aminosyrer, helende aktive ingredienser, 

trippel UV-beskyttelse, 

Nano Science 10² leveringssystem, sulfatfrie og natrium- 

kloridfrie shampoer, har KHS blitt grunnlaget for alle 

L’ANZA-produkter.
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BEAUTY IS...
IN THE POWER
OF NATURE

L’ANZA tar ekstraordinært vare på de fineste 

viltvoksede planter fra bærekraftige skoger, jungler og 

skogsområder over hele verden. 

Disse organiske, ikke-GMO-plantene gir den aller beste 

renhet, styrke og effekt, og gir fantastiske fordeler til 

håret. Plantene er høstet av lokalbefolkningen, som 

fungerer som forvaltere for å beskytte skoger og deres 

fornybare ressurser. 

L’ANZA støtter ikke avskoging, men taler for et 

bærekraftig forhold til naturen. 

Ved mindre bruk av herbicider, pesticider og kjemisk 

gjødsel som brukes, vil vår planet være mindre giftig og 

bedre for menneskeheten og miljøet.
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BEAUTY IS...
RESPONSIBILITY

L’ANZA mener at hårpleie ikke bare handler om å 

holde håret vakkert og sunt, men å holde jorden 

vakker og sunn også. 

L’ANZA-produkter og omfattende grønne retningslinjer 

fremmer en bærekraftig fremtid gjennom en rekke 

programmer og tiltak.
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BEAUTY IS...
IN THE SCIENCE

Keratin Healing System | Fyller vitale Keratin Protein mens det helbreder håret

Nano Science 102 | Leverer gjenopprettende ingredienser dypt inn i håret

Fargebevarende produkter | Helbredende teknologi forsegler inn pigmenter for å beskytte hårfargen

Trippel UV-beskyttelse | Beskytter håret mot skadelige UV-stråler

Sulfatfri og natriumkloridfri sjampo | Lett, men effektiv

Glutenfri, Parabenfri og Paraben-trygg | Kvalitet med trygge ingredienser
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BEAUTY IS... FREE

SULFATFRI
SODIUMKLORIDFRI

PARABENFRI
GLUTENFRI

CRUELTY-FREE

Sulfatfri sjampo er mer skånsom for hår og hårfarge.

Ingen natriumklorid - sikkert for bruk med profesjonelle behandlinger

Planteingredienser som Gugo Bark gir allikevel rikt skum.
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A PERFECT PORTFOLIO
OF SUPERIOR PRODUCTS

BONDING
SUPREME KERATIN

BONDING INTELLIGENCE

CARE
NANO SCIENCE 102

KERATIN-POWERED OIL

STYLING
500ºF THERMAL

PROTECTION

TEXTURE
HEALING FORMULA

Et komplett og effektivt utvalg av
styling-, forming- og finishing-

produkter for å lage  
enhver frisyre.

Formel perfekt egnet for fint eller farge-
behandlet hår. Beskytter hårfargen mot 
fading under teksturiseringstjenesten.

Nano Science 102 har gitt oss mulighet til å 
lage ingredienser mindre for å trenge dypere 
inn i håret. Helbredende uten å tynge. Kera-
tin-Powered Oil for overlegen sprett og glans.

Tilpassbare fargebinding 
og helende produkter.
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The most
LUXURIOUS 
products
POSSIBLE.

Powered by
WILDCRAFTED
BOTANICALS.

CARE



KERATIN HEALING SYSTEM

Etterhvert som ny teknologi har bl itt t i lgjengelig,har Keratin Healing 
System blitt det nye steget innenfor helende teknologi. 

Keratin Healing System inneholder sterke doser av: 

 1. Neste generasjon Keratin 

 2. Frøolje fra engkarse 

 3. Mykgjørende PCAs

Gjennom dette systemet er keratinaminosyrer innebygd dypt inne i hvert enkelt hår. 
Proteinet fungerer synergistisk med frøolje fra engkarse for å helbrede og fukte. 
Disse er positivt tiltrukket av skadede områder som er negativt ladet.  
Denne handlingen gjør at håret kan heles fra innsiden, slik at den ytre teksturen blir 
jevn, skinnende og sunnere.

NESTE GENERASJON KERATIN 

Selv om mange hårpleieprodukter 
inneholder Keratin Protein, er ikke alle 
keratiner skapt likt! En viktig ingrediens i 
L’ANZA-produkter er neste generasjon 
Keratin, som er omtalt i Keratin Healing 
System. Det er den høyeste kvalitet, det 
mest potente Keratin tilgjengelig, og den 
brukes i alle Advanced Healing-produkter.

”Next Generation Keratin” forsterker hvert 
hårstrå for å gi håret god helse og fylde. 
Det har en høyere tilhørighet til hårets 
eget keratin, slik at det knytter seg bedre 
til håret for bedre styrke. Det er mindre  
utsatt for nedbrytning sammenlignet med 
“standard keratin” som ofte brukes i  
andre hårpleieprodukter.

L’ANZA er det eneste hårpleiebedriften 
som bruker en proprietær ekstraksjons-
prosess for å produsere ”Next Generation 
Keratin”, som leverer flere av Keratins 
aktive bestanddeler. Resultatet er renere 
og mer potent keratin per dose enn  
standard keratin brukt i andre merker, noe 
som resulterer i uovertruffen ytelse.

FRØOLJE FRA ENGKARSE 

L’ANZA ”Meadowfoam Flower Seed Oil”, 
eller frøolje engkarve, gir glans, 
fuktighet og styrke til håret – den 
helbreder tørt,skadet hår mer effektivt 
enn noensinne. Oljene fra disse frøene 
inneholder lipider som er essensielle for 
riktig fuktighetsgiving til håret.

MYKGJØRENDE PCAs

L’ANZA-produkter inneholder en 
eksklusiv blanding av mineralforsterkede 
PCAer (Pyrrolidone Carboxylic Acid) 
Ikke bare bidrar disse avanserte ingredi-
ensene til å opprettholde hårets 
fuktighet; De fyller også på de 
nødvendige mineralene som går tapt 
under kjemisk behandling. Alle PCA er 
ekstraordinært fuktighetsgivende og 
forsterker KHS evne til å tiltrekke seg og 
vedlikeholde fuktighetsbalansen.

• Natrium PCA: En hygroskopisk  
ingrediens som henter ut fuktighet fra 
luften. Brukes som fuktighetsgiver  
og er sterkere enn de tradisjonelle 
glyserinbaserte ingrediensene.

• Magnesium PCA: Et super- 
fuktighetsgivende middel som  
kjemper mot tretthet og stress ved å 
gjenopprette hårfiberet.

• Zink PCA: Hjelper med å gjenopprette 
helbredende aktivitet ved å feste den 
kortikale veggen mens den injiserer 
fuktighet.

• Mangan PCA: Hjelper hydrolysen av 
hårceller.

CARE
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NANO SCIENCE 10²

Ettersom teknologien har avansert, har forskere oppdaget nye måter å gjøre 
ingrediensene mindre på - så små at de måles i nanometer. 

Noen av ingrediensene i L’ANZA Healing Haircare, spesielt botanicals og 
fuktighetsgivere, er nå mindre, takket være Nano Science. 
Disse ingrediensene måler 100 nanometer (betegnet som 102 på vår emballasje). 
Denne størrelsen leverer fuktighetsgivende elementer og helbredende aktiver dypt inn 
i hårets cortex, i stedet for å akkumulere på overflaten, slik at de ikke veier håret ned. 
Resultatet er enestående helse, mykhet og silkefinish med eksepsjonell fylde, selv for de 
fineste hårståene.

Nano Science 10² betyr:

• Vitenskapen har gitt oss mulighet til å lage ingredienser mindre.

• Mindre ingredienser trenger dypere inn i håret.

• Helbreder håret og produktene vil ikke veie håret ned.

CARE
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FLOWER SHIELD COMPLEX

Som i Healing ColorCare, gir Flower Shield Complex fullspektret fargebeskyttelse med anti-fade-forbindelser for varig 
levetid og fading beskyttelse. Flower Shield Complex inneholder de samme kraftige antifadebeskytterne som blomstene 
bruker i naturen til egen fargefasthold. Det gir det sterkeste forsvaret mulig mot hårfargefading og virker under de 
sterkeste UV- og miljøforholdene, som er like i naturen.

Kraftige fytokjemikalier er hentet fra syv, fargespesifikke blomster: 
Echinacea, Kornblomst,Orchid, Rose, Calendula, Hibiscus og Gardenia.
 
Disse blomstene ble valgt fordi de inneholder spesielle ingredienser som beskytter farger i bestemte UV-bølgelengder. 
Dette gir mulighet for fargebeskyttelse mot fargespekter for alle nyanser. 
Resultatet: Hårfargen forblir og stråler lenger - selv de lyseste røde!

Fytoforbindelsene kan deles inn i 4 kategorier:

Hvit representerer kombinasjonen av 
alle farger. Phyto-forbindelsene i Gardenia 
sørger for fullstendig beskyttelse over 
hele fargespektret.

FLAVONOIDS i  
kornblomst & echinacea, 
beskytter hårfarge i blå og 
fiolette nyanser. 

KLOROFYLL
i grønn Orkide,
beskytter grønne
nyanser.

KAROTENOIDER i rose, ringblomst 
&  hibiskus, beskytter hårfarger i gule og 
røde nyanser.

CARE
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TRIPPEL UV-BESKYTTELSE

UV-solstråler har lenge vært kjent som skadelig for huden. Men disse strålene er også 
skadelige for håret og en av hovedårsakene til at hårfargen falmer. Det finnes 3 typer 
UV-stråler: UVA, UVB og UVC. Bølgelengdene er målt i nanometer - jo kortere bølge-
lengden, jo mer skadelige stråler. Nedenfor er bølgelengdene.

• UVA:  400 nm til 320 nm
• UVB:  320 nm til 280 nm 
• UVC: 280 nm til 100 nm – den korteste og mest skadelige! 

Trippel UVA, UVB og UVC-beskyttelse
L’ANZA er det eneste selskapet som benytter UV-fargebeskyttelse
for å beskytte mot alle tre strålene, sikre maksimal beskyttelse mot 
solskader og fading av hårfarge. De er i hvert produkt for å sikre 
fullstendig beskyttelse under varierende forhold.

CARE
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CRUELTY  FREE
L’ANZA dtester ikke på dyr.

Sjampo og overflateaktive produkter

Alle sjampoer inneholder overflateaktive stoffer, som gir rensing og lakkegenskaper. “Surfactant” er en forkortelse for “over-
flateaktive midler” fordi de bidrar til å bryte overflatespenningen av vann, slik at de fjerner oljer og rusk fra håret bedre. Det 
finnes mange typer overflateaktive stoffer. Det første og mest vanlige overflateaktive stoffet er såpe. Faktisk var de første 
sjampoene laget av vann, såpe og natriumkarbonat. Det var britene som lagde ordet sjampo fra “champo”, et hindi-ord som 
betyr å massere. Overflateaktive stoffer er delt inn i to kategorier: sulfat og ikke-sulfat.

Sulfat-Frie Overflateaktive stoffer
Det er også overflateaktive stoffer som ikke 
er sulfatbaserte, som er like effektive for 
å rense håret. Tidligere ble sulfatfrie over-
flateaktive stoffer ikke mye brukt fordi de 
er litt mindre skummende enn sulfat-over-
flateaktive midler.

I dag har L’ANZA-teknologi gitt oss mulighet 
til å utvikle blandinger av ikke-sulfat-over-
flateaktive stoffer som gir et rikt skum i en 
sulfatfri sjampo, spesielt med tilsetning av 
botaniske ekstrakter som Gugo Bark, som 
naturlig forbedrer “boble”-effekten.

Sodiumklorid-Fri
Sodium Chloride *, også kjent som 
bordsalt, har lenge vært brukt i 
sjampo som fortykningsmiddel. 
Med introduksjonen av nye kjemiske 
tjenester som brasilianske straight-
ening systemer, må kunden unngå å 
bruke sjampo som inneholder 
natriumklorid, fordi det kan reversere 
utjevningseffektene. Alle sjampoene 
i L’ANZA Advanced Healing Collection 
er Natriumkloridfrie.

* MERK: “Natriumklorid” er et spesifikt salt 

som påvirker noen kjemiske prosesser. 

Natrium og klorid er uavhengige elementer 

som kan være en del av mange andre ingre-

dienser, som natrium Lauroyl Sarconsinate 

og Behentrimonium Chloride. Disse andre 

ingrediensene bør ikke forveksles med natri-

umklorid, selv om navnene kan se ut som om 

de er like.



Ultraluksuriøs helbredende 
sjampo gir vitale Keratin Protein 
for å gjenopprette hårets volum. 
Rikt og kremaktig skum. Fri for 
sulfater, parabener, gluten og 
natriumklorid.

Gir volumiøse blow-outs og 
fylde. Varmebeskyttelse opp 
til 260 grader og reduserer 
tørketiden.
Vektløs, antistatisk formula.

Ultraluksuriøst, helbredende balsam 
kompletterer vitale keratinprotein for 
å gjenopp-rette hårets volum, styrke 
og helse. Keratinprotein  
rekonstruerer de indre lagene av 
håret for fylde og spenst. Phyto IV 
Complex rehydrerer håret slik at det 
er mykt og silkeaktig glatt.

Denne rasktørkende hårspray gir 
langvarig, fleksibel støtte som 
bekjemper frizz og fuktighet. Fyller 
med vitale Keratin Protein for å 
øke hårets volum. Utvidet UV- og 
hårfargebeskyttelse. Gir varmebes-
kyttelse opp til 260ºC.

Bygger fylde og styrke med 
konsentrerte helende aktive 
ingredienser. Fyller med optimal 
fuktighet mens du gjenoppretter 
elastisitet og glans. Fri for 
sulfater, parabener, gluten og 
natriumklorid.

Fyller ut tynne hårstrå uten å 
tynge. Gir håret et fyldigere, 
mer robust utseende. Definerer 
og separerer, samtidig som 
den gir ekstra dimensjon.

Gir volumiøse blow-outs og 
fylde. Varmebeskyttelse opp 
til 260 grader og reduserer 
tørketiden.
Vektløs, antistatisk formula.

Denne dype, intensive masken 
forsterker håret for å gjenopprette 
styrke og elastisitet. Fyller med 
optimal fuktighet samtidig som 
det øker elastisiteten og skinnet. 
Fri for sulfater, parabener, gluten 
og natriumklorid.

Tørrshampoo i kremform.
Formulert for de som ønsker å 
hoppe over en dag (eller to) fra 
tradisjonell shamponering. Frisk 
opp håret uten å fjerne naturlige 
oljer. Forsterker og helbreder 
håret med protein og næringss-
toffer. Fjerner lukt. Flott å bruke 
etter en treningsøkt.

SHAMPOO CONDITIONER HAIR TREATMENT HAIR PLUMPERINTENSIVE HAIR MASQUE

DEFRIZZ CREAMBOUNCE UP SPRAY LUSTROUS FINISHING 
SPRAY

SMOOTH DOWN SPRAY CLEANSING CREAM

Gir øyeblikkelig en vakker 
glatt hårflate og er perfekt for 
luksuriøse blow-dry`s.Demper 
frizz og glatter ut ujevnt hår, 
låser skjellaget og låser inn 
fuktigheten.Antistatisk formula 
reduserer friksjon fra børsting 
og etterlater håret svært sterkt, 
skinnende og sunt

OOH LA L’OIL 
LUXE, WEIGHTLESS, BOUNCY & BRILLIANT
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Babassu Kernel olje

Inneholder lette mykgjørende midler for å 
mykgjøre og fukte håret. Dyptrengende olje 
uten å tynge. Forbedrer hårets elastisitet. 

Abyssnerolje
Gir glans og lyster til håret. Forbedrer 
mykheten. Gir kambarhet. Klorofyll fra Grønn 
Orkide beskytter hårfargen i det grønne om-
rådet.

Acai Fruitolje
Forsterker håret med vitamin C, B1, B2 og 
B3.

Kaffefrøolje
Grønne frø er veldig rike på antioksidanter.
Gir forbedret UV- og forurensningsbeskyt-
telse. Naturlige Ceramider forbedrer hårets 
fleksibilitet.

PHYTO IV COMPLEX 

CARE
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HARD LIFE HAIR
APOLOGIZE WITH THE POWER OF FLOWERS

Forlenger hårfargen opptil 107%. Op-
prettholder en rikere, langvarig farge. 
Flower Shield Complex inneholder 
potente anti-fade beskyttere som 
blomster bruker for egen fargebes-
kyttelse. Fri for sulfater, parabener og 
natriumklorid.

Daglig balsam erstatter viktige 
næringsstoffer for å opprettholde farge. 
Gir viktig styrke og lett fuktighet. Flower 
Shield Complex inneholder potente an-
ti-fade beskyttere som blomster bruker 
for sin egen fargebeskyttelse.

Inneholder rikelige mengder av det es-
sensielle Aminosyrer og CeraMide-2 for 
riktig fargevedlegg i håret. Trauma Treat-
ment erstatter essensielle ingredienser, 
forbedrer fargesultatene og levetiden.

En helbredende sjampo som renser samti-
dig som du beholder hårfargen! Fjerner in-
nebygde mineraler, metaller og rusk uten å 
strippe hårfargen. Naturlig fytinsyre hentet 
fra ris eliminerer “grønne” og “brønnvann 
oransje” hår. Mild nok til å bruke daglig. Fri 
for sulfater, natriumklorid, paraben, gluten 
og EDTA. 

Inneholder organiske viola og lavendel 
toningsagenter for å eliminere uønsket 
varme. Sulfatfri sjampo, så det er 
ekstra forsiktig med håret og hårfargen 
varer lenger. Nøytraliserer varme toner 
i naturlig hvitt, grått og bleket hår. 
naturlig fiolett pigment med ekstrem 
fargemetning.

COLOR-PRESERVING
SHAMPOO

COLOR-PRESERVING
CONDITIONER

TRAUMA TREATMENT

CLARIFYING SHAMPOO SILVER BRIGHTENING SHAMPOO

FLOWER SHIELD COMPLEX

DE-BRASSING BLUE CONDITIONER

En balsam som korrigerer uønskede 
toner av oransje og oransje-rød. Finnes 
også i Backbar for salongbehandling.

Kraftfull produkt, som raskt gjenopp- 
bygger slitt, tørt og overbehandlet hår
Gjør håret mykt, slitesterkt og glansfullt.

Forhindrer fargefading fra vann, og gir 
UV-beskyttelse mot ultrafiolett fading. 
Super antioksidanter forhindrer fargefor-
ringelse. Vektløs formel gjør håret mykt 
og skinnende. Nøytraliserer varme toner 
i naturlig hvitt, grått og bleket hår.
Naturlig fiolett pigment med ekstreme 
fargemetning.

TRAUMA TREATMENT CONDITIONERSILVER BRIGHTENING CONDITIONER

Gjenoppretter hårfarge uten å bruke en 
ny farge. Forsterker fargetoner og levetid. 
Vektløs formel gir en sunn, strålende glans. 
Spray i tørt hår og la være. Bruk etter å ha 
stylet produkter som en siste etterbehan-
dling.

Forhindrer fargefading fra vann, og gir 
UV-beskyttelse mot ultrafiolett fading. 
Super antioksidanter forhindrer fargefor-
ringelse. Vektløs formel gjør håret mykt 
og skinnende.

COLOR ILLUMINATOR COLOR GUARD

CARE



Gir intens fuktighet tiltørt eller grovt 
hår. Ekstra mild, daglig shampoo som 
etterlater håret rent og silkeaktig mykt  

Balsam for daglig bruk som inneholder 
sterke, fyktighetsgivende og beroligende 
egenskaper. Lettvekts formel låser 
fuktighet inn, uten å veie håret ned.

Spraybalsam som gir lettvektig, 
umiddelbar fuktighet og flokeløsing.

Denne dype fuktmasken helbreder 
dehydrert hår. Blue Moisture Pearls utløser 
øyeblikkelig konsentrerte hydratorer. 

TAMANU CREAM SHAMPOO KUKUI NUT CONDITIONER NONI FRUIT
LEAVE-IN CONDITIONER

MOI MOI HAIR MASQUE

BYE-BYE TO DRY
FOR WEIGHTLESS, BOUNCE-BACK HAIR

19

Tahitian Tamanu Nut

Tahitianere har tradisjonelt brukt Tamanu 
nøtten for solbeskyttelse, fuktighet og helbre-
delse. Nøtten har eksepsjonelle fuktighets- 
givende egenskaper.

Polynesisk Gugo
Gugo har blitt brukt av innfødte polynesere 
som en naturlig sjampo ingrediens for å forsik-
tig friske opp og rense hår. Barkens ekstrakt 
gir rikelig skum som renser bort urenheter 
uten å fjerne vitale oljer eller næringsstoffer 
fra håret.

Hawaiian Kukui Nut

Kukui Nut er verdsatt for sin utrolige fuk-
tighetskompetanse. Den inneholder myk-
gjørende midler som er rike på linolsyre, 
alfa-linolsyre og essensielle fettsyrer. Denne 
naturlige hydratoren trenger raskt inn og ab-
sorberer helt, slik at håret kan skinne med 
fornyet helse.

Hawaiian Noni Fruit
Noni Fruit er kjent som “cure-all” av native 
Hawaiians, og har høye nivåer av antioksi-
danter og alkaloid proxeronin som fremmer 
celleregenerasjon. Denne fruktekstrakten gir 
lettvektshydrering, og dens naturlige fettsyrer 
flokeløser hårstråene raskt og gir glatt glans.

South Pacific Sea Kelp
Bladene og stilkene til Sea Kelp inneholder 
naturlige smøremidler som forhindrer sam-
menfletting av store senger av tang. Sea Kelp 
Extracts gir naturlig smøreevne og fuktighet 
for effektivt å fjerne og hydrere hår.

MMOO II SSTTUURREE

MOISTURE RETAIN COMPLEX

CARE
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Diameterforsterkende 
formel plumper hvert 
hårstrå, mens lett hold 
bidrar til å støtte volumet 
og gjør håret mer hånd-
terbart. Beskytter håret 
mot skadelig varmestyling 
og UV-stråler; Bevarer 
hårfargen. 

Gir fylde med sterk 
kontroll for å gi støtte og 
volum. Kaktusekstrakt 
gir varmebeskyttelse ved 
styling.

Gir støtte i hårroten for 
ekstra volum, stylingkontroll 
og fylde. Varmebeskyttelse 
opptil 250 ° C 
Kontroll: 7 av 10.

Raskttørkende formel 
som gir sterkt hold. 
Etterbehandlingsspray 
for varig stylingkontroll. 
Varmebeskyttelse opp til 
250 ° C Kontroll: 9 av 10.

THICKENING 
TREATMENT SPRAY ZERO WEIGHT GEL ROOT EFFECTS FINAL EFFECTSTHICKENING

CONDITIONER

THIS FAT IS ALL THAT
BUILD BODY WITH ZERO WEIGHT

Thickening conditioner er 
formulert med L’ANZAs 
berømte Keratin Healing 
System og naturlig bambus 
ekstrakt for å gi enorm 
fylde og spenst til fint, 
tynt hår. Volumgivende 
ingredienser trenger dypt 
inn i fiberen, slik at håret 
ikke veies ned. Denne 
formelen gir merkbar fylde 
mens du gir håret fornyet 
helse og glans.

Thickening shampoo er 
formulert med L’ANZAs 
berømte Keratin Healing 
System og naturlig 
bambusekstrakt for å gi 
utrolig fylde og volum 
til fint, tynt hår. Denne 
natriumkloridfrie formelen 
inneholder naturlig Gugo 
Bark ekstrakt for å gi eks-
tra mild rensing og rikelig 
skum uten å etterlate 
håret grovt eller tørt. Håret 
revitaliseres med fornyet 
helse og glans.

Bambus er verdens rikeste ressurs av naturlig silika 
- et lett mineralstoff som er viktig for å skape volum 
i hår. Den organiske bambusen virker fra innsiden av 
hårfibre ved å bruke Nano Science 10² for å levere 
bambus dypt inn i cortexen. Denne lette kiselbindin-
gen knytter seg til hårets kortikale vegg, noe som 
øker stivhet og volum. Resultatet er merkbart tykkere, 
fyldigere hår.

BAMBOO BODIFYING COMPLEX

VVOOLLUUMMEE

THICKENING
SHAMPOO

CARE



21

White Tea Shampoo har Keratin Healing System 
for å styrke håret om er svekket av kjemisk 
behandling, varme og andre aldersakseleratorer. 
Denne natriumkloridfrie formelen inneholder 
super-antioksidanten hvit te for å forsiktig fjerne 
skadelige frie radikaler. Fiberintegriteten gjenop-
prettes, noe som resulterer i sterkere, skinnende 
og sunnere hår.

Manuka Honey Conditioner kombinerer L’ANZA  
CP Anti-Aging Complex og Keratin Healing System for 
å styrke håret svekket av kjemisk behandling, varme 
og andre aldersakseleratorer. Denne næringsrike 
formelen inneholder Manuka Honey for å styrke hvert 
hårstrå, øke glans, styrke og elastisitet.

Prisbelønt formel forbedrer glansen med 250%. 
Denne vektløse formelen gir øyeblikkelig glans og 
silkeaktig mykhet uten å virke fet. Forsterker og 
styrker svakt, skjørt hår. Keratin Healing System 
supplerer vitale Keratin Protein. Håret blir sterkere. 
Reduserer tørketiden mens du beskytter mot varme 
og UV-stråler.

WHITE TEA SHAMPOO MANUKA HONEY CONDITIONER NEEM PLANT SILK SERUM

BREAK FREE
HAIR SO STRONG IT DEFIES WEAR & TEAR

CP ANTI-AGING COMPLEX

Manuka Honey
Manuka Honey er høstet fra bier som spiser på blomstene i 
Manuka bushen i New Zealand, også kjent som “Tea Tree”. 
På samme måte som Tea Tree olje, har denne honningen 
også antibakterielle og antifungale egenskaper, og det er til 
og med brukt til å helbrede sår.

White Tea
Hvit te kommer fra knopper og unge blader av teplanter 
og er kjent for å ha de høyeste nivåene av antioksidanter i 
forhold til andre typer te. Disse kraftige antioksidantene re-
duserer mengden frie radikaler i håret, reparerer skader og 
bidrar med anti-aging egenskaper som opprettholder hårets 
ungdommelige utseende.

Neem Plant
I århundrer har Neemplanten blitt anerkjent for sine helbre-
dende fordeler. I India er dette treet også kjent som “Di-
vine Tree.” Neem-produkter har vist seg å gi medisinske 
fordeler, inkludert antifungale, antibakterielle og antivirale 
egenskaper. Neem Plant Extract hjelper i helbredelse av 
håret, mens den beroliger hodebunnen.

CARE
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Naturlig Gugo Bark gir et kremaktig, luksuriøst skum. 
Organisk Coix Seed Ekstrakt roer ned krøller, mens 
Keratin Healing System og Mangosteen Fruit Ekstrakt 
legger til en skinnende glans. Laget for alle hårtyper 
som ønsker å oppnå et naturlig rett utseende.

Daglig balsam etterlater håret slankt, glatt og 
silkeaktig, og forbedrer håndterbarheten og fleksibi-
liteten. Organisk Coix Seed Extract beroliger krøller, 
mens Keratin Healing System og Mangosteen Fruit 
Extract gir en skinnende glans.

Shea Butter opprettholder sunne fuktighetsnivåer, samtidig 
som man sperrer ut fuktighet og hindrer frizz. Organisk 
Coix Seed Extract beroliger krøller, mens Keratin Healing 
System og Mangosteen Fruit Extract legger til en skin-
nende glans. Cactus Extract gir termisk beskyttelse mot 
varmestyling.

GLOSSIFYING SHAMPOO GLOSSIFYING CONDITIONER SMOOTHER STRAIGHTENING BALM

SSMM OO OOTT HH

GET THE KINKS OUT
WILDCRAFTED BOTANICALS SMOOTH HAIR NATURALLY

COIX SLEEK COMPLEX

Organic Mangosteen Fruit Extract
Mangosteen er et tropisk tre med opprinnelse fra 
Indonesia. Den lilla frukten har et spiselig skall som 
er søt, og lignende i smak til en fersken. Det er 
også rik på næringsstoffer og antioksidanter. Når 
det legges til Healing Smooth formuleringer, lukker 
fruktekstraktets lave pH og rikelig biosakkkarider 
skjellaget og legger en skinnende glans på håret.

Organic Coix Seed
Kjemiske rettesystemer virker ved å bryte disulfid-
bindingene inne i håret. Denne prosessen kan forår-
sake hårskade og brudd. Coix Seeds har lenge vært 
brukt medisinsk i Øst-Asia og Malaysia (ofte omtalt 
som “Jobs Tears”). Coix Seed Extract inneholder 
rikelig aminosyrer, spesielt arginin og leucin. Når 
de brukes i L’ANZA Healing Smooth formuleringer, 
gjør disse aminosyrene hårets disulfidbindinger mer 
fleksible uten å bryte dem. Håret blir rettere, samti-
dig som du opprettholder hårets helse og integritet.

CARE
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Fjerner forsiktig overflødig sebum og rester for å 
fremme fyldigere hår. Sulfatfri og natriumkloridfri 
formel er fargesikker og mild nok til å brukes hver 
dag.

Gir viktig næring for å forbedre hårets helse. Hår som 
tynnes ut er ofte finere. Denne balsamen reduserer tap 
fra brekkasje ved forsterking gjennom Keratin Healing 
System.

Gir ekstra hodebunnsstimulerende midler for å øke 
sirkulasjonen. Inneholder det eksklusive Anagen 
7-kompleks som holder håret i anagen vekstfase 
lenger ved å målrette de syv områdene for å 
opprettholde en sunn hårvekst.

STIMULATING SHAMPOO STIMULATING CONDITIONER STIMULATING HAIR TREATMENT

NNOOUU RR II SSHH

FLOURISH WITH NOURISH
3 STEPS TO FULLER-LOOKING HAIR

ANAGEN 7 COMPLEX

CARE



Hjelper å holde håret og hodebunnen sunn. Ber-
oligende, daglig sjampo gjenoppretter velvære 
til både hår og hodebunn. Shiso Mint, Papaya 
og andre naturlige rensemidler eliminerer flak 
og andre urenheter. Reduserer olje og overflødig 
sebum for å fremme ideell hodebunnsbalanse. 
Keratin Healing System etterfyller vitale Keratin-
protein for sterkt, skinnende hår.

Daglig balsam som gjenoppretter balanse og beroliger 
hodebunnen. Blanding av Kokosvann og lavendelolje 
beroliger mens balansen mellom fuktighetsnivået i 
hodebunnen balanseres.

Beroliger og gir fuktighet til hår, hud og hodebunn. 
Allsidig leave-in formula som roer ned slik at håret 
kan se og føles mykt. Kokosvann svaler og hydrerer 
hodebunnen. Lavendelolje gir oksygen og regenererer 
hudceller for å fremme en sunn hodebunn. 
Fri for paraben, gluten og natriumklorid.

SCALP BALANCING CLEANSER SCALP BALANCING CONDITIONER SCALP BALANCING TREATMENT

RREE MM EE DDYY

PERFECT BALANCING ACT
WELLNESS FOR TROUBLED SCALPS
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Papaya Ekstrakt
Papayaekstrakt inneholder en overflod av næringsst-
offer og Papain, et mildt, naturlig enzym som forsiktig 
og ikke-abrasivt eksfolierer hodebunnen. Det slipper 
lett bort uønskede flak og oppbygging av produk-
trester, samtidig som de forlater sunne hudceller 
intakt. Med Papayaens fremragende hudfornyende 
fordeler, kommer hhodebunnen tilbake til normal, 
sunn tilstand. 

Shiso Mint Ekstrakt
En naturlig og mild astringent, Shiso Mint elimi-
nerer effektivt overskytende sebum og reduserer 
fet hodebunn. Den oppdaterer hudens epidermale 
lag, og gir hodebunnen en perfekt balanse. Shiso 
Mints naturlige antibakterielle egenskaper bidrar til 
å hemme mikrobiell aktivitet som ofte kan føre til 
problemhodebunn. Som et naturlig antipruritisk mid-
del har Shiso Mint vist seg å berolige kløe og andre 
ubehag i hodebunnen.

Kokosvann
Kokosvann kommer fra unge, grønne kokosnøtter. 
En eksepsjonell fuktighetsgiver og er perfekt for å 
beroligee tørr- eller kombinasjonshodebunn. Den er 
rik på fosfor, kalsium, magnesium, kalium og elek-
trolytter. Kokosvann hjelper til med å opprettholde 
hudens ideelle fuktighetsnivå, noe som gir en sunn 
og balansert hodebunn.

Lavendelolje
Med sin berømte helbredende og nærende evne 
bidrar lavendeloljen til å roe ned hodebunnen. Den 
har naturlige antiseptiske og antifungale egenskaper 
som kan hjelpe til med å bekjempe sopp og andre 
mikrober. Med sine små molekyler har lavendelolje 
vært kjent for å gi oksygen og regenerere hudfer-
digheter for å fremme en sunnere hodebunn.

CARE
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TO A SUPREME
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FLOWER SHIELD COMPLEX

Klargjør håret for å øke fargeopptak. 
Forbedrer fargefestet og setter inn flere 
pigmenter per kvadratmikrometer. Før 
oksydativ eller direkte fargestoff, spray 
inn i hår og kam gjennom. Fortsett 
med fargeservice som vanlig. Vil ikke 
fortynne farge eller påvirke fargetone.

Forsegler inn hårfarge med et vektløst, 
holdbart skjold. Stopper eventuell 
gjenværende oksidativ behandling og 
forbedrer fargerikhet og levetid. Etter 
vasking av farge fra hår, spray direkte inn 
i håndkle-tørket hår og kam gjennom.

COLOR ATTACH STEP 1 COLOR ATTACH STEP 2

GET ATTACHED
HAIR COLOR VIBRANT AS A FLOWER’S PETAL

BONDING
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Gjenoppretter hårfargen uten å bruke 
en ny farge. Forsterker fargetoner og 
levetid. Vektløs formel gir en sunn, 
strålende glans. Spray i tørt hår og 
leave-in. Bruk etter styling som en 
siste etterbehandling.

Forhindrer fargefading fra vann, mens 
UV-beskyttelse beskytter mot ultrafiolett 
fading. Superantioksidanter forhindrer 
fargeforringelse. Vektløs formel gjør håret 
mykt og skinnende. Bruk før shampoo: 
Forhindrer fargefading fra vann. Spray i tørt 
hår og leave-in. Fortsett med shampoo. 
Bruk etter shampoo: Beskytter hårfargen. 
Spray i håndkletørket hår og leave-in. Påfør 
før styling og føhn.

COLOR ILLUMINATOR COLOR GUARD



Selvmonterende peptider komponerer et stillas, som skaper et rammeverk i skadet 
hårvev. Varmen gir energi som er nødvendig for å aktivere stillasformasjonen  
gjennom hele håret. Når stillaset er bygd, har de endelige helbredende komponenter i 
Cream Cure (del B) en plattform hvor de kan feste seg.

Cream Cure er det andre og siste trinnet for å gjenopprette skadet hår. Den består av 
kurative komponenter som inkluderer Next Generation Keratin & Phyto IV Complex. 
Disse helbredende materialene festes til stillaset konstruert av del A. Ved å gjenoppbygge 
hårets anatomi, blir det restaurert tilbake til styrken, integriteten og elastisiteten av 
optimal helse.

THERMAL THERAPY PART A CREAM CURE PART B

Ideell for kritisk skadet hår 
forårsaket av:

STERKE KJEMIKALIER:
Farge av dårlig kvalitet,
blekemiddel, permanent, relaxers,
rettetang

MILJØ
Forurensning, ozon, vind

UV/INFRARØDE STRÅLER:
sol, stylingverktøy

MEKANISK STRESS:
kamming, børsting, håndkletørkning

OVERDREVEN BRUK AV VARME/
THERMISK TRAUMA: 
rettetang, føhn, krøll

PHYTO IV COMPLEX 

BRING ON
THE EMERGENCY 
CRITICALLY DISTRESSED HAIR RESTORED WITH THE POWER OF KERATIN
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Fjerner hardvannsmineraler, 
klor, metallisk oppbygging og 
andre urenheter. En forsiktig, 
fargesikker formel som er 
sulfatfri og natriumkloridfri. 
Inneholder naturlig Gugo 
Bark for å skape rikt skum. 
Kelateringsmiddelet er 
fettsyre avledet fra organisk 
ris i stedet for EDTA, som er 
mild og trygt for fargebehan-
dlet hår.

L’ANZA Ultimate Treatment 
Deep Treatment er et 
avansert næringsmiddelav-
givelsessystem som bærer 
kraftige vitaminer, proteiner 
og helbredende aktiver i hår 
for optimal kondisjonering. 
Denne målrettede lever-
ansen er designet for bruk 
med foreskrevne Power 
Boosters: styrke, fuktighet 
eller volum.

For svakt, skjørt, sprøtt hår. 
Inneholder en superladet 
dose proteiner og amino-
syrer for å øke styrken og 
redusere hårbrudd. 

Viktige ingredienser:  
Keratin Healing System, CP 
Anti-Aging Complex, Tyrosin, 
Soy Protein, Ceramide 2, og 
Glycerin.

For tørt, grovt, fukttørket 
hår. Forbedrer mykhet 
og glans ved å infusere 
håret med rikelige 
fuktighetsmidler, bløt- 
gjøringsmidler, lipider og 
essensielle fettsyrer. 

Viktige ingredienser: 
Keratin Healing System, 
Tahitian Tamanu Oil, Kukui 
Nut Seed Oil, Macadamia 
Nut Seed Oil, Ceramide 2, 
og Hyaluronsyre.

For fint, tynt hår.
Gir kraftige vitaminer og 
mineraler til å tykke hvert 
hårstrå og bygge volum 
fra innsiden og ut. Øker 
øyeblikkelig strukturell 
stivhet for å gi hårløft og 
støtte. 

Viktige ingredienser:
 Keratin Healing System, 
Vitaminer A, B-1, B-12, C, 
E,K, panthenol, natrium 
PCA, Mangan PCA, Zink 
PCA og Magnesium PCA.

Power Protector er en  
effektiv leave-in balsam 
som låser inn nærings-
stoffer, balanserer pH-
nivåene og beskytter mot 
skadelige elementer som 
varme, kjemikalier, 
friksjon, forurensning, UVA, 
UVB og ideell for kritisk 
skadet hår forårsaket av: 

STERKE KJEMIKALIER: 
Farge av dårlig kvalitet, 
blekemiddel, permanent, 
relaxers, straighteners

MILJØ: 
forurensning, ozon, vind 

UV / INFRARØDE STRÅLER: 
sol, styling verktøy

MEKANISK STRESS: 
kamming, børsting.

CHELATING SHAMPOO DEEP TREATMENT STRENGTH 
POWER BOOSTER

MOISTURE
POWER BOOSTER

VOLUME
POWER BOOSTER POWER PROTECTOR

UNBREAKABLE BONDS
3 STEPS TO IMPECCABLE IN-SALON SERVICES
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Gir intens fuktighet tiltørt eller grovt 
hår. Ekstra mild, daglig shampoo som 
etterlater håret rent og silkeaktig mykt  



260ºC VARMEBESKYTTELSE 

Kaktusekstrakter gir ekstra varmebeskyttelse i L’ANZA-
produkter på samme måte som kaktusplanten beskytter seg 
mot varme og stressfulle miljøer.

Nedenfor finner du L’ANZA-produkter som forhindrer skade fra 
føhner og varmejern.

Varmebeskyttelse 
Opp til 260°C

Healing ColorCare Trauma Treatment

Healing ColorCare Color Attach Step 2

Healing ColorCare Color Iluminator

Healing Strength Neem Plant Silk Serum

Healing Smooth Thermal Defense

Healing Style – All*  
(*except Powder Up Texturizer)

Keratin Healing Oil Hair Treatment

Keratin Healing Oil Defrizz cream

Keratin Healing Oil Cream Gel

Keratin Healing Oil Lustrous Finishing Spray

Keratin Healing Oil Hair Plumper 

Keratin Healing Oil Brush Thru Hair Spray

Keratin Healing Oil Cream Cure Part B

Varmebeskyttelse 
Opp til 250°C

Ultimate Treatment Power Protector

Healing Moisture Noni Fruit Leave-In Conditioner 

Healing Volume Daily Thickening Treatment

Healing Volume Zero Weight Gel

Healing Volume Root Effects

Healing Volume Final Effects

Healing Smooth Smoother Straightening Balm

Healing ColorCare Color Guard 

Varmebeskyttelse 
Opp til 240°C

Healing Style Powder Up Texturizer
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KERATIN CACTUS COMPLEX 

Lett og fleksibel arbeidsspray - per-
fekt for varmeverktøy. Raskttørkende 
formel. Børstbar, frizzfri og gir naturlig 
bevegelse. UV-hårfargebeskyttelse og 
fuktighetsbestandig. 
Varmebeskyttelse: opp til 260 ° C 
Kontroll: 4 av 10.

Allsidig paste gir separasjon med 
lav glans. Gir tykkelse og tetthet 
til hår. Fungerer bra med fint hår! 
Varmebeskyttelse: opp til 260 ° C 
Kontroll: 6 av 10.

Etterbehandlingsspray. 
Lettvektig dysefordeling vil 
ikke veie håret ned. Aldri stiv 
eller klebrig. Vil ikke knekke 
eller flake. Varmebeskyttelse: 
opp til 260 ° C 
Kontroll: 8 av 10.

Skaper den perfekte, sexy 
frisyren. Det ser naturlig 
og perfekt ut for “rett fra 
stranden-looks”. Varme-
beskyttelse: opp til 240 ° C 
Kontroll: 5 av 10.

Lettvekts styler gir medium støtte. 
Cactus Extract gir ekstra termisk 
beskyttelse mot føhn og varmejern opp 
til 260°C, avhengig av hårstruktur og 
tilstand. Coix Sleek Complex beroliger 
krøllene, mens Keratin Healing System 
og Mangosteen Fruit Extract gir glans 
for enkel styling. Kontroll: 8 av 10.

Rik og kremaktig skum  
gir fylde, spenst og fylde. 
Gir fleksibel støtte med 
berørbar mykhet. Etterlater 
håret mykt og glatt, med 
naturlig utseende og følelse. 
Varmebeskyttelse: opp til 
260 ° C Kontroll: 4 av 10.

Copaifera Tree Resin er et naturlig 
fiksativ som lager stilminne. Pan-
thenol øker hårdiametrene med 
opptil 10%, for et dristig og fyldig 
grunnlag. Varmebeskyttelse: opp 
til 260 ° C Kontroll: 6 av 10.

Usynlig naturlig mineralsk leirepulver 
absorberer overflødig olje, noe som 
gjør håret vektløst. Copaiba Tree 
Resin gir style memory, mens det 
fortsatt er fleksibelt og bøybart. 
Keratin Healing System helbreder 
hår for å øke strukturell integritet. 
Varmebeskyttelse: opp til 260 ° C 
Kontroll: 5 av 10.

Flerbruks styling gel med sterkt 
hold. Alkoholfri formel forblir 
fleksibel; knekker eller flaker ikke. 
Varmebeskyttelse: opp til 260 °C  
Kontroll: 8 av 10.

DESIGN F/X

MOLDING PASTE

DRAMATIC F/X

BEACH SPRAYTHERMAL DEFENSE SPRAY

DESIGN FOAM

FOUNDATION MOUSSE

DRY TEXTURE SPRAY

MEGA GEL

OPPDAG INNOVASJON
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Gir ekstremt god støtte. Kleber ikke 
og flaker/drysser ikke. Fuktighets-
resistent for å kontrollere frizz. UV 
beskyttelse og fargebevarende. 
Varmebeskyttelse: opp til 260°C 
Kontroll: 10 av 10.

FINISHING LAQUER



Gir  glatte, myke krøller. Flott for 
naturlig krøllete hår eller krøller 
satt med krølltang eller ruller. 
Brazil Nut Oil og Murumuru Seed 
Butter hjelper å flokeløse håret, gi 
definisjon og temme frizz. Copaiba 
Tree Resin legger spenst og glans 
til krøllete hår. Varmebeskyttelse: 
opp til 260 ° C

CURL DEFINE CREAM

KERATIN CACTUS COMPLEX 31

Stylingkrem som gir 
elastisk støtte med rørbar 
bevegelse. Gir tekstur, 
volum og glans. Varme-
beskyttelse: opp til 260 ° 
C Kontroll: 4 av 10

Formelen tillater sterkere 
grep, mer tekstur og forbedret 
kontroll. Varmebeskyttelse: 
opp til 260 ° C 
Kontroll: 8 av 10.

Styling Balm som gir dimen-
sjon med daglig kontroll. 
Produserer et reflekterende, 
lyst, polert utseende. Varme-
beskyttelse: opp til 260°C 
Kontroll: 8 av 10.

Fiber stylingkrem som brer seg 
rundt hvert hårstrå  for å forme
smidige former og kreative 
konturer. Bøybare “tråder” 
skiller, definerer og gir fleksib-
letekstur. Varmebeskyttelse:
opp til 260 ° C 
Kontroll: 6 av 10.

Putty som former og 
definerer og samtidig legger 
til tekstur. Allsidig formel 
opprettholder et mangfold 
av moderne design som 
forblir fleksible hele dagen. 
Varmebeskyttelse:
opp til 260°C 
Kontroll: 5 av 10.

Manipulerer og vrir; 
Skaper bevegelige former 
og konturer. 
Varmebeskyttelse:
opp til 260°C 
Kontroll: 6 av 10.

TEXTURE
CREAM

CLAY BRILLIANT
TEXTURE

FIBER CREAM SCULPTING
PASTE

TAFFY

STYLING
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Gjenoppliver lokker og bølger. Gir 
volum og stylingminne.Gir bedre 
spenst og støtte. 
Varmebeskyttelse: opp til 260 ° C 
Kontroll: 5 av 10

CURL UP CREAM

Naturlig usynlig pulver som ikke 
legger igjen produktrester. 
Ekstremt absorberende.
Varmebeskyttelse: opp til 260 ° C 
Kontroll: 1 av 10

DRY SHAMPOO

Gir tekstur og fylde, samt et sterkt 
grep for en rufsete frisyre. Voksfri 
formula som vaskes lett ut. UV 
beskyttelse og fargebevarende.  
Varmebeskyttelse: opp til 260 ° C 
Kontroll: 8 av 10

AIRPASTECURL DEFINE CREAM
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