Clarity and Shine

Dobbeltvirkende
Neutraliserer gule toner på blondt, lysnet, bleget
og hvidt hår.
Forstærker grå toner på gråt og hvidt hår.

Teknologien

Neutraliserende pigmenter
Anti-gule pigmenter: reducerer
uønskede gule toner på gråt, tonet
blondt eller lysnet hår.

AMETHYSTE
SILVER
SHAMPOO
Glansgivende shampoo til gråt
eller meget lyst blondt hår.
Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

100% Color and Shine

Behold dit perfekte
salon resultat længere
Det innovative Omnia Farve System beskytter
farvet hår mod at udtørre og falme, samt giver
en uovertruffen glans og styrke til håret.

Teknologien

Omnia Farve System
Meadowfoam frø olie: en ædel olie,
der er rig på naturlige antioxidanter,
og med en unik fedtsyre komposition,
hjælper den farven med at beholde
sin intensitet og glans.
Studier viser at olien trænger dybt
ind i hårets fibre, hvor den
genopbygger hårets struktur og
forbedrer hårets styrke.
Panthenol: Trænger ind i hårstrået,
afgiver fugt og genskaber hårets
naturlige fugtbalance.
UV Filter: Beskytter håret imod
solens skadelige stråler.
.

De mange fordele
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Unik beskyttelse af hårfarven
Giver styrke og volumen til håret
Uovertruffen glans
Beskytter håret mod udtørring

AMETHYSTE
COLOR
SHAMPOO
Farve bevarende shampoo

Forbedrer hårets tekstur
Genopbygger hårets struktur

Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

Teknologien

Oligominerals Complex
Mineraler (Silicium, magnesium,
kobber, jern og zink) der trænger dybt
ind i håret og hjælper med at
genopbygge det skadede hår.
UNTREATED HAIR

HAIR TREATED

Fordele for hår og hårbund

1

* Genskaber skællaget på det kemisk
skadede hår.

2

** Studier viser, at mineralerne trænger
dybt ind i hårets fibre.

3

Tynger ikke håret ved brug gennem
længere tid.

4

Tilfører fugt til håret og modvirker
udtørring.

5

Styrker hårbunden.
Fotoet til højre viser et væsentligt blødere og
mere sundt hårstrå, end det ubehandlede hår til
venstre. EDAX røntgen er brugt til at vise hårets
sammensætning under skællaget. Denne metode
bekræfter at magnesium og silicium trænger ind i
håret.

AMETHYSTE
COLOR
MASK
Farve bevarende maske
Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

AMETHYSTE
COLOR
RE-VITAL RESTORING LOTION

Intens genopbyggende lotion til farvet, tørt og
beskadiget hår. Beskytter og bevarer farvens
intensitet og glans.
Str. 10x10 ml

Cashmere touch

HYDRATE
Luxurious
Cashmere
Nutri-Cashmere Complex: Giver intens glans,
dybtvirkende pleje, forbedrer hårets tekstur og
giver mærkbart blødere hår.

Teknologi

Nutri-Cashmere Complex
Cashmere protein: beskytter håret
gennem den høje molekylevægt og
unikke aminosyre sammensætning.
Cashmere proteinet er i stand til at
absorbere vandmolekyler og dermed
fastholde den korrekte fugtbalance og
give håret glans.
Glycerin: styrker håret og giver fugt.
Panthenol: trænger ind i hårstrået,
afgiver fugt og genskaber den naturlige
fugtbalance.

Fordelene ved AMETHYSTE Hydrate

1 Intens Glans
Forbedrer hårets tekstur, gør håret let
2 gennemredeligt
3 Intens fugtgivende
Efterlader håret blødt, og giver en luksuriøs

4 følelse af pleje og fugt
5

Forsegler og beskytter håret takket været en
høj molekyle vægt og unik aminosyre
sammensætning.

AMETHYSTE
HYDRATE
SHAMPOO
Plejende og genopbyggende shampoo
Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

For at få det optimale resultat

Renser, plejer og giver et smukt blødt og glansfyldt hår

+

+

Renser

Plejer

Glans

1 STEP

2 STEP

3 STEP
Indeholdende Cashmere proteiner, er
denne luksus behandling, hemmeligheden
bag et blødt hår med uovertruffen glans.
Fordele ved AMETHYSTE Hydrate
Luminescence Nutri Lotion:

1
2
3

Giver håret uovertruffen glans
Ultra let og flygtig lotion, tynger ikke håret
Virker blødgørende

AMETHYSTE
HYDRATE
VELVET MASK

AMETHYSTE
HYDRATE
LUMINESCENCE NUTRI LOTION

Plejende og blødgørende maske

Plejende lotion til tørt og sensibelt hår

Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

Str: 12x8 ml

For a real increase in volume
Indeholdende en kombination af polymerer og
vitaminer, der arbejder sammen for at give en
vægtløs struktur i selve håret. AMETHYSTE
Volumen programmet benytter en helt unik
teknologi, der giver ekstra vægtløs volumen og
styrke, samtidig med at det tilfører fugt og glans.

Bruges i kombination:
Volume Shampoo + Volume Conditioner
Fordele:

1 Tilfører Volumen
2 Modvirker flyvsk og filtret hår
3 Varmebeskyttende
4 Tilfører glans
5 Giver et hår, der er nemt at kontrollere

Teknologien

Volume System
Vitaminer: Styrker indefra
Polymerer: Giver et smidigt hold
Panthenol: Trænger ind i hårstrået, tilfører fugt og regulerer den naturlige fugtbalance

AMETHYSTE
VOLUME
SHAMPOO

AMETHYSTE
VOLUME
CONDITIONER

Styrkende Volumen Shampoo

Genopbyggende Volumen Conditioner

Salgs str. 250 ml

Salgs str. 250 ml

PROFESSIONAL CARE

Hårbunden kan midlertidigt få flere ubalancer. De
professionelle produkter i AMETHYSTE serien
tager hånd om disse udfordringer ved hjælp af
eksklusive og specielle formler, der er inspireret af
hudplejeprodukter, og indeholder værdifulde
naturlige ingredienser.
Resultatet er en velafbalanceret hårbund, samt et
sundt og smukt hår.

+ 25% øget hårvækst*
*Testet i laboratorium

Hårets struktur: Håret består af et stærkt protein, kaldet keratin.
Hver hårstrå består af tre lag:
1.Det inderste lag eller Medulla.
2.Det midterste lag er kendt som Cortex. Denne del giver håret styrke og
form. Dette lag indeholder også pigmentet der giver håret farve.
3.Det yderst lag er kendt som Cuticle (skællaget). Cuticle beskytter Cortex.
Hårrodens struktur: Under hovedbundens overflade ligger hårroden, som er lukket inde i en
hårsæk. I bunden af hårsækken er dermal papilla. Gennem blodet tilføres næring til dermal
papilla, så nyt hår kan produceres.

ANAGEN
90% of hairs

CATAGEN
1-2 weeks

TELOGEN
10% of hairs

EARLY
ANAGEN

Hårets vækstcyklus: Hårsækken vokser i gentagende
cyklusser. En cyklus kan blive inddelt i tre faser.
Anagen Fasen - Vækstfasen: Cirka 80 – 90 % af alt hår
er i vækstfasen. Håret vokser ca. 10 cm pr. år. Denne
fase kan vare fra 2 til 7 år.

Catagen Fasen - overgangsfasen: Ved slutningen af Anagen fasen går håret over til den Catagene
fase som varer i omkring 2 uger. I Catagen fasen skrumper hårsækken 1/6 del mere end normalt. Den
nederste del bliver ødelagt, og Dermal Papilla brækker af for at hvile under hårsækken.
Telogen Fasen - hvilefasen: Efter Catagen fasen følger Telogen fasen, der normalt varer i 5-6 uger. I
denne tid vokser håret ikke, men forbliver forbundet med hårsækken, imens Dermal Papilla er i
hvilefase.
10 -15% af alt hår er i denne fase. I slutningen af Telogen fasen kommer hårsækken igen i Anagen
fasen. Dermal Papilla og hårsækken finder igen sammen og et nyt hårstrå tager form.

Teknologien

Planoxil RG
+ Keratin
Planoxil RG:
1 Hjælper håret til hurtigere at komme
fra Telogenfasen til Anagenfasen.
2 Øger dybden og størrelsen på
hårsækken markant.
Keratin:
1 Yderst effektiv balsam effekt i kraft af
højt cystein niveau
2 Styrker hårstrået
3 Giver langvarig fylde og glans

Indeholder ikke:

- Syntetiske farvestoffer.
- Substanser fra dyr
- GMO's / OGM (Genetisk modificeret organisme)

AMETHYSTE
STIMULATE
HAIR LOSS CONTROL SHAMPOO
Shampoo der modvirker hårtab
Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

Programme

Brug 1 - 2 ampuller pr. uge for
forebyggende vedligeholdelse.
Brug 3 - 4 ampuller pr. uge for et
intensivt resultat. Efter 8-11 ugers
intensivt brug, bør man skifte til
vedligeholdelsesprogrammet.

AMETHYSTE
STIMULATE
HAIR LOSS CONTROL INTENSIVE LOTION
TIL TYNDT HÅR OG BEGYNDENDE HÅRTAB
Str. 12x8 ml

Inspired by SKIN CARE
Teknologien

Teknologien

Piroctone Olamine + Menthol
+ Vitamin E

Amethyst Microbeads
+ Jojoba Oil

Piroctone Olamine: Effektiv mod skæl,
hjælper med at genskabe hårdbundens
naturlige balance.
Menthol: Virker kølende og giver en frisk
og ren følelse
Pro-Vitamin B5: Tilfører fugt
Vitamin E: Beskytter håret mod frie
radikaler og modvirker ældning i håret.

Amethyst Mikrokugler: Inspireret af
hudpleje, hjælper med at exfoliere
hårbunden, frigiver store doser af
koncentreret Jojoba oil
Jojoba Oil: beroligende effekt på
irriteret hårbund.

Bruges sammen med Amethyste Peeling Mask for
effektivt at fjerne skæl, og forebygge at de gendannes.

AMETHYSTE
PURIFY
DANDRUFF CONTROL SHAMPOO

Før shampoo behandling. Denne unikke
formulering er en eksklusiv kombination af
særlig rensende og specielle mikrokugler, der
exfolierer hårbunden og fjerner skæl,
overskydende olie og selv de mindste rester
af setting produkter.

AMETHYSTE
PURIFY
PEELING MASK

Forfriskende og rensende shampoo.
Til tør/fedtet skæl

Exfolierende behandling før shampoo

Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

Str. 150 ml

Salon behandling

For optimalt resultat. Purify Peeling
Mask kommes på hårbunden og med
fingerspidserne masseres i cirkulære
bevægelser. Start i siderne og arbejd op
til toppen af hovedet. Forsæt om i
nakke området. Massagen bør tage 5
minutter. Tilfør vand, hvis det er
nødvendigt. Skyl ud og vask håret i
AMETHYSTE Shampoo.

Teknologien

Salicylic Acid
+ Pro-Vitamin B5
Salicyl syre: Renser hårbunden i
dybden og regulerer fedtproduktionen.
Pro-Vitamin B5: Tilfører fugt.
AMETHYSTE Regulate - Sebum Shampoo
Er specielt udviklet til at rense fedtet hår og
hårbund. Den bekæmper overskydende
olieproduktion, samtidig med at den blødgør
og fugter hårbunden.

Den ideelle start på alle AMETHYSTE
behandlinger.
Peeling Mask fjerner overskydende
fedt, skæl og produktrester. Resultatet
er en sund, ren og velafbalanceret
hårbund.

AMETHYSTE
REGULATE
SEBO CONTROL SHAMPOO
Balance regulerende shampoo med længerevarende
effekt. Til fedtet hår og hårbund.
Salgs str. 250 ml
Salon str. 1000 ml

Reveal the natural
beauty of your hair

Design Professionel
Sintrupvej 25 B - 8220 Brabrand

www.design-pro.dk

