
STYLING-PRODUKTER

Mediceuticals Zero Weight Styling-produkter kan brukes til alle 
typer hår, men er spesielt egnet for fint og tynt hår. De inneholder 
naturlige planteekstrakter som styrker og beskytter hårsekkene.

Mediceuticals Laboratories har hovedkontor i New Jersey (USA), og utvikler 
og leverer unike dermatologiske produkter som bidrar til å holde hår og 
hodebunn i optimal stand. Produktene bidrar til å motvirke hårtap og 
hårfortynning. Mediceuticals tilbyr også effektive behandlingsmetoder for 
en rekke problemer med hår og hodebunn. Produktutviklingsprosessen 
består av mange års legemiddelforskning. Produktene består av naturlige, 
ikke-aggressive ingredienser og råvarer.

Mediceuticals unike egenskaper:

Spesielt utviklet for behandling av hodebunnsproblemer, 
men også egnet for personer med sunt hår/hodebunn.
  
Profesjonelle behandlinger for hår og hodebunn.

USP-renset vann (United States Pharmacopeia):  
Mediceuticals-produkter inneholder USP-vann. Dette vannet 
renses fra mikroorganismer, og krever dermed mindre 
konserveringsmidler, noe som igjen reduserer risikoen for 
allergiske reaksjoner.

pH-vennlige produkter.

GMP-sertifisering (Good Manufacturing Practices): 
GMPs retningslinjer garanterer at varene alltid produseres i 
trygge miljøer i samsvar med strenge protokoller.

Voks- og oljefrie produkter.

PureZero: SLS-fri formel som skånsomt rengjør hår og hodebunn. 
For alle hårtyper.

Fargebevarende kompleks: Beskytter fargebehandlet hår mot 
UV-stråling og utvasking, slik at fargen holder lenger.

Passer for alle typer hår og hodebunn.



Stylingkrem.

 Gir fast, men fleksibel stabilitet.
 Skaper et dynamisk krøllminne, 
 og gir håret ekstra spenst.
 Tilfører volum og glans til håret.
 Påføres i vått eller tørt hår.
 Beskytter håret mot UV-stråling.
 Alkoholfri og vannløselig.

Anvisninger: Påfør ønsket mengde 
DIMENSION i håndkletørt hår, style 
håret som vanlig.  

DIMENSION™

DEFINE™

PUREHOLD™

VERSATILE™

TRUPASTE™

Hårspray med optimal stabilitet.

Gir unik stabilitet og glans.
Gir volum til håret.
Holder frisyren på plass i all slags vær.
Tørker raskt og er lett å børste ut.
Inneholder gass fra økologiske råvarer.
Beskytter håret mot UV-stråling.
Duft av hvit te og timian.

Anvisninger: Hold DRI 25–30 cm fra håret 
og spray på etter styling.  

DRI™
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Stylinggele.

 Gir ultrasterk stabilitet.
 Uten parfyme.
 Påføres i vått eller tørt hår.
 Beskytter håret mot UV-stråling.
 Alkoholfri og vannløselig.

Anvisninger: Påfør ønsket mengde 
PUREHOLD i håndkletørt hår, style håret 
som vanlig.  

Fortykningslotion, for ekstra volum.

Gir middels stabilitet.
Gir håret volum og gjør det tykkere.
Kan brukes til væting av håret, føning eller hårruller.
Påføres i vått eller tørt hår.
Lett å påføre i lengre hår.
Beskytter håret mot UV-stråling.
Alkoholfri og vannløselig.

Anvisninger: Påfør ønsket mengde DEFINE i håndkletørt hår og 
style som vanlig.   

Stylingskum/-mousse.

Gir middels stabilitet.
Tilfører volum og glans til håret.
Lett skum for påføring i vått eller tørt hår.
Lett å påføre i lengre hår.
Beskytter håret mot UV-stråling.
Alkoholfritt og vannløselig.

Anvisninger: Påfør ønsket mengde VERSATILE  i håndkletørket hår,
style håret som vanlig. For “wet look”, påfør i fuktig hår, style håret 
og la deretter lufttørke. 

Matt strukturpasta.

Gir middels stabilitet.
Kan omformes.
Silkemyk finish.
Alkoholfri og vannløselig.

Anvisninger: Påfør ønsket 
mengde TRUPASTE i 
håndkletørt hår, style håret 
som vanlig.  

SCALPRO™

 En myk hårbørste som fjerner floker oggjør håret glatt.

Glatter ut floker i håret og motvirker brus.
Spesielt utformet for å brukes i kombinasjon med varmestyling.
Egnet for hårforlengelser og parykker.
Utformet med myke materialer for å rette ut floker fra helt fra 
hodebunnen uten å skade håret.

Anvisninger: SCALPRO-børsten har en buet form som følger 
hodets konturer, det gjør det enklere og mer effektivt å børste 
håret og stimulere hodebunnen. 


