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PROFESSIONAL HIGH DEFINITION PRODUCTS



wave defining fluid/medium-strong hold
150 ml

Ideel til at skabe, understrege og vedligeholde krøller med. En unik, blød og cremet konsistens med marigold (Ta-
getes) og provitamin B5, der giver optimal kontrol og definition af håret. Giver fylde ved at booste volumen, tilføre 
glans og eliminere krus.
Tips: Arbejd produktet ind i håret med hænderne i et håndklæde tørt hår. Føn med en diffuser på en lav hastighed 
eller lufttør håret, hvis der ønskes en mere naturlig stil. Ideel til styling med høj temperatur.  

sea mist spray
220 ml

Skab et autentisk beach look med HD Sea mist spray. Nyd den friske duft, der giver en fornemmelse af lethed i håret. 
C-vitamin og aktiv conditioner sikrer fugtighed og genopbygger håret, mens havsalt skaber fantastisk volumen og 
støtte til håret helt nede fra hårbunden.      
Tips:  Bruges hver gang du ønsker et beach look. For at bevare hårets fugtighed og gøre det let at styre, anbefales 
Farmavita hydro shampoo og hydro repair mask.  

smoothing leave-in cream/medium hold
150 ml

Et uovertruffet styling produkt til at opnå glat hår. Ved hjælp af beriget lavendel ekstrakt sikres ekstra glans. Provita-
min gør håret stærkt og forbedrer hårstrukturen uden at tynge håret.    
Tips:  Sådan får du det bedste ud af Farmavita smoothing leave–in cremen: Påbegynd behandlingen med at bruge 
Farmavita smoothing shampoo og smoothing mask. 
Lad hårmasken virke i mindst 3 minutter før udskylning. Efter vask fordeles smoothing leave-in cream fra rod til 
spids. Føntør håret og brug gerne fingre og børste til at strække håret glat med. Husk at bruge smoothing heat 
defence spray før brug af varmekilder, for at opnå den bedste varmebeskyttelse af håret.

2 phase leave-in conditioner
220 ml

Fantastisk leave-in conditioner, let at anvende, sikrer øjeblikkelig gennemredning og tilfører pleje til håret gennem 
hele dagen. Efterlader håret glat og let at sætte, uden at håret tynges. Beriget med blåbær ekstrakt, panthenol 
og hydrolyseret vegetabilske proteiner. Giver håret beskyttelse, fugtighed og styrke. Produktet har en let og frisk 
ocean duft.
Tips: Rystes godt før brug. Spray på håndklæde tørt hår. Perfekt til kruset, bølget og fint hår. Brug den hver gang 
du vasker hår.
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volumizing spray/medium-strong hold
220 ml

Fylde, glans og definition af håret opnås ubesværet. Aktive afstivningspolymer skaber sensuel og voluminøst hår, 
alt imens conditionerende polymer efterlader håret let at kontrollere og ekstra glansfuldt.    
Tips: Sådan opnås det bedste resultat med volumizing spray: Start med at vaske håret i Farmavita volumizing sham-
poo og skyl. Påfør HD volumizing spray i det våde hår. Føntør håret til det er let fugtigt og påfør dernæst volumizing 
boost leave-in cream. Føntør håret med hovedet nedad og anvend eventuelt en rundbørste til at sætte håret i den 
ønskede position.                   

volume & shine mousse/medium-strong hold
300 ml

Designet til at give volumen og hold, mens håret efterlades blødt og glansfuldt. Denne lette formel giver medium til 
tykt hår den perfekte balance, mellem kontrol og fleksibilitet.
Tips: Ryst produktet og tryk det ud i håndfladen. Fordel hårskummen jævnt i det fugtige hår. Føntør håret med hove-
det nedad til det er næsten tørt. Brug dernæst en rundbørste til at opnå maksimal volumen. For et sundt og fyldigt 
look, anvendes også volumizing shampoo og volumizing boost leave-in cream.        

crystal drops
100 ml

Opnå ekstra smuk og forførende glans. Forædlet eliksir til at fremhæve highlights og til at få mat og glansløst hår til 
at fremstå sundt og glansfuldt. Forhindrer desuden at spidserne spalter.      
Tips: Anvend lidt af produktet i det fugtige hår efter vask, og sæt håret som normalt. Produktet kan også anvendes 
i tørt hår. Kom 1 til 3 dråber i håndfladerne, og fordel produktet i håret. 

pliable moulding cream/flexible hold
100 ml

Ideelt produkt til kontrol og separation af håret. Aloe vera og panthenol virker fugtgivende og sikrer et sundt hår, 
samtidig med at innovative resiner hjælper håret med at forblive i frisuren. Produktet har en let og frisk orange-
bambus duft. 
Tips: Ideel til hår med medium længde, idet cremen gør håret let at forme, og skaber bevægelse.
Pliable moulding cream arbejdes ind i det fugtige eller tørre hår for at få et medium hold med let mat finish. Håret 
styles med fingrene.         



extra strong gel spray/extra strong hold
220 ml

Denne gel spray hjælper håret med at bibeholde dets form, sikrer volumen og forebygger at håret bliver fladt. De 
fleksible polymer skaber en film om hårstrået, som virker beskyttende mod varmepåvirkninger og fugttab. Giver 
et langvarigt hold til frisuren. 
Tips: Påfør HD ekstra strong gel spray i det fugtige eller tørre hår, og fordel produktet med fingrene. For ekstra 
volumen sprayes produktet direkte ind på hårbunden i det fugtige hår. Opdel håret i sektioner for bedre fordeling – 
massér forsigtigt og føntør håret. For at få et sundt og fyldigt hår, anvend HD ekstra strong gel spray sammen med 
Farmavita volumizing shampoo og volumizing boost leave-in creme. 

extreme fixing gel/extreme hold
150 ml

Denne gel giver et ekstremt hold til den kreative frisure, der skal holde hele dagen. Ekstreme gel efterlader ikke 
rester i håret, og giver naturlig glans. Produktet indeholder UV filter, der beskytter din hårfarve. Denne innovative 
formel af fikseringsresiner sikrer et ekstra stærkt hold, og panthenol giver håret pleje.
Tips: Brug fingrene til at sætte håret med. 

strong fixing gel/extra strong hold
150 ml

Let at forme håret med og giver elastisk hold. UV filter giver den optimale beskyttelse af hårfarven. Panthenol 
tilfører pleje til håret. 
Tips: For at opnå et naturligt look, påføres produktet i det fugtige hår. Brug fingrene til at style håret med.

matte paste/strong hold
50 ml

Produktet indeholder bivoks, der gør håret tykkere, giver tekstur og forøger volumen i håret. Matte 
paste har en mat finish, samt et stærkt og fleksibelt hold. Et innovativt produkt, der er ideelt til at 
skabe et ”twistet look”. 
Tips: Produktet er bedst til det korte hår (2 til 8 cm). Anvend en lille mængde af produktet og varm 
det op i hænderne ved at gnide håndfladerne imod hinanden. Påfør produktet ensartet i længder 
og spidser. 
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defining glossy wax/strong hold
100 ml

Voks med glans og et stærkt hold, der er perfekt til at separere og twiste håret. Brombær duft og kokosnød olie 
virker styrkende på håret. 
Tips: Fordel produktet på håndfladen, og kom det i spidserne. Sæt derefter håret som normalt. Produktet er også 
velegnet til krøllet hår. 

eco fix no gas/medium-strong hold
300 ml 
Denne alsidige non-aerosol hårspray sikrer dig kontrol og glans. Innovativ teknologi, dyrebare resiner og argan olie 
tilfører naturlig glans, fugtighed og volumen, samt giver perfekt kontrol over håret. Produktet dufter friskt og let 
frugtagtigt.
Tips: Ryst beholderen før brug. Til let hold: Spray produktet på fra 20cm, afstand og frisér håret igennem med en børste. 
Til finish: Spray direkte på håret og lad produktet tørre. Ideelt produkt til at arbejde med i håret, da det ikke tørrer op 
med det samme. 

vitamin booster extra shine spray
220 ml

Ekstra glans og styrke. En energi cocktail af vitamin C, provitamin B5 og ædle silikoner sikrer et sundt og glansfuldt 
hår. Resultat: Håret føles sundt, genopbygget og glansfuldt. 
Tips: Spray produktet ensartet i håret fra en afstand på ca. 30cm. Brug Vitamin booster hver gang du ønsker ekstra 
glans. Produktet efterlader ikke håret fedtet eller vådt. 

hairspray extreme/extreme hold
500 ml

Giver styrke, uovertruffen glans og ekstremt hold. Nyskabende teknologi, ædle resiner, 
samt argan olie giver håret en naturlig glans, tilfører fugtighed, volumen og sikrer optimal 
kontrol. 
Tips: Ryst beholderen før brug. HD hairspray ekstreme virker bedst i det helt tørre hår. Vi 
anbefaler, at man sprayer produktet i håret fra en afstand af 20cm.     
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