BRAND HERITAGE
Macadamia Professional, stræber efter at skabe innovative hårprodukter,
der behandler de forskellige behov indenfor alle hårtyper.
Hårpleje, behandling og styling produkter i salon kvalitet, der tilføjer lige
den rette mængde fugt og kontrol til håret.
De 3 pleje- og behandlingsserier er udviklet, for at give det optimale
fugtniveau til alle hårtyper, bl.a. ved hjælp af Macadamias
Pro Oil Complex, som er en unik blanding af Macadamia og Argan olie.
• Weightless Moisture
• Nourishing Moisture
• Ultra Rich Moisture

- Til fint hår
- Til normalt/tykt hår
- Til meget tykt og til kruset hår

MACADAMIA PRO OIL COMPLEX
Med sofistikerede produkter, der passer til alle hårtyper, får forbrugeren salonkvalitets hårpleje
og styling løsninger med hjem. For at imødekomme hver hårtypes behov indeholder hvert
Macadamia Professional produkt den eksklusive PRO OIL COMPLEX – en blanding af
terapeutiske Macadamia og Argan olier rige på Omega 7, 5, 3 og 9 fedtsyrer, som nærer
og reparerer håret indefra, frem for blot at nære på overfladen, og genskaber hårets naturlige
struktur.

Macadamia Oil:

• Indeholder mere Omega 7 fedtsyrer end nogen
anden nøddeolie
•M
 inder meget om menneskets naturlige hårbundsfedt
og efterligner hårbunden naturlige olieproduktion
• Fugtighedsgivende og nærende
• Utrolig let uden at fedte og skabe build-up
• Bevarer hårets styrke, elasticitet og smidighed

Argan Oil:

• R ig på Omega 9 fedtsyre, antioxidanter og vitamin E
som styrker håret
• R eparerer skader og gendanner glans og blødhed i
tørt og skadet hår
• Hjælper med at balancere talgproduktionen

SULFATE-FREE
PARABEN-FREE
GLUTEN-FREE
CRUELTY-FREE
COLOR-SAFE
Vi stræber efter at udvikle innovative, højtydende produkter, som altid er

farvebevarende og imødekommer behovene hos vores frisører og forbrugere.
Vi bruger ingredienser, der gavner håret og samtidig er blide mod hårbunden.
Og vi vil altid gøre vores bedste for at imødekomme kravene i en stadig mere
socialbevidst, sundhedsbevidst og miljøbevidst verden.

STYLING
Macadamia Professional tilbyder en række Macadamia Oil hårstylingsprodukter, som passer til
alle hårtyper, og som hver varierer mellem forskellige niveauer af holdfaktor fra niveau 1-4, hvor 4
giver mest hold. Hvert produkt tilbyder en unik grad af hold og en specifik styling effekt

Foaming Volumizer
Foaming Volumizer er en luftig mousse, der giver fylde, løft og glans, og efterlader håret let og
uden build-op. Blødgørende ingredienser letter gennemredningen, inden produktet giver hold.
Indeholder varmebeskyttende ingredienser.
Tip: Ønskes der ekstrem volumen, påfør en lille mængde skum i fugtigt hår inden føntørring. Påfør fra rod til spids og massér blidt
ind i hårbunden. Føntør med en rundbørste for intens volumen.

Blow Dry Lotion
En ikke tyngende lotion som giver en silkeglat finish og varmebeskyttelse. Den giver desuden UVbeskyttelse, er fugtighedsbevarende og samler håret.
Tip: I krøllet og groft til meget krøllet hår udglatter Blow Dry Lotion håret til et perfekt, glat føntørret look. Fordel produktet jævnt
i fugtigt hår og lad håret absorbere lotionen - I meget fint til normal hår påføres produktet i vådt hår fra længder til spidser og
føntørres.

Whipped Detailing Cream
Cremen skaber definition, separerer og giver tekstur i håret uden at efterlade rester. Produktet
samler håret, og er perfekt til at sætte de sidste detaljer på et færdigt look.
Tip: Uanset om håret er meget fint eller meget groft og krøllet påføres produktet i fugtigt eller tørt hår for at færdiggøre frisurer,
der har brug for definition, separation eller en bestemt tekstur, kan anvendes som prikken over i’et på opsætninger for at flade og
forme håret. Skaber en blød effekt og glans

Activating Curl Cream
En letvægts-creme der ikke klæber, men aktiverer og støtter bløde og fine krøller, der har tildens til
at miste sin struktur. Den reducerer krus og holder krøller velformede og spændstige.
Tip: Fugtgiver, adskiller og former uregerligt groft og meget groft hår, der er svært at styre. Påfør i fugtigt hår. Del håret op i fire
sektioner for at fordele produktet jævnt. Sørg for at cremen fordeles jævnt i hele håret for at sikre, at håret ikke kruser. Lad håret
lufttørre eller brug en soft styler for mere volumen.

Taming Curl Cream
En definerende krølcreme der blødgør og reducerer normal til groft hår. Holder krøllerne
strukturerede og kontrollerede.

Tip: Fugtgiver, adskiller og former uregerligt groft og meget groft hår, der er svært at styre. Påfør i fugtigt hår. Del håret op i fire
sektioner for at fordele produktet jævnt. Sørg for at cremen fordeles jævnt i hele håret for at sikre, at håret ikke kruser. Lad håret
lufttørre eller brug en soft styler for mere volumen.

WEIGHTLESS MOISTURE
Weightless Moisture Shampoo og Conditioner blev udviklet til at behandle
det unikke fugtbehov, som meget fint til fint hår har. Disse produkter er specielt
designet til tyndt og livløst hår, som har brug for fylde og løft.

Weightless Moisture Shampoo
Løfter og giver fylde og volumen i meget
fint til fint hår.
Weightless Moisture Conditioner
En ultra let conditioner, der ikke tynger
håret.
Weightless Moisture Leave-In
Conditioning Mist
Mist er en unik spray balsam til fint hår.
Den tynger ikke og forhindrer at håret
knækker ved udredning.
Skal ikke vaskes ud.

NOURISHING MOISTURE
Nourishing Moisture serien blev udviklet til at behandle det unikke fugtbehov, som normal til groft
hår har.

Nourishing Moisture Shampoo
Giver balanceret næring og fugt til normal til groft
hår uden at tynge håret
Nourishing Moisture Conditioner
Giver dybdegående fugt til hår og hårbund
Nourishing Moisture Masque
Nourishing Moisture Masque er den ultimative
fugtgivende, reparerende og rekonstruerende
behandling af normal til groft hår.
Nourishing Moisture Oil Treatment
En ikke fedtende og fugtgivende olie, som straks
absorberes i håret og tilfører fugt, blødhed,
beskyttelse og glans.
Nourishing Moisture Oil Spray
Har en fin forstøvning og er ideel til
normalt hår. Giver fugt, blødhed,
beskyttelse og glans.

ULTRA RICH MOISTURE
Disse produkter er specielt designet til kraftigt, meget krøllet, overbehandlet og
ekstra tørt hår, som har behov for at blive repareret, tæmmet og krusfri.

Ultra Rich Moisture Shampoo
Giver fugt til hår og hårbund. Den udglatter hårstråene,
reducerer krus, efterlader håret blødgjort og beskytter
mod UVA/UVB stråler.
Ultra Rich Moisture Conditioner
Har er en ultra-rig formel ideel til groft og krøllet
hår. Giver intens reparation af hår, fugt til hårbund,
reducerer krus og hjælper med at fremhæve hårets
naturlige krøl og tekstur. Silke aminosyrer og en
blanding af vitamin A, C og E styrker håret og
forbedrer elasticiteten. Derudover beskyttes håret mod
UVA/UVB stråler.
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