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När jag skriver detta så är det bara en dag kvar till Salon International i London. Vi på
Baldacci åker dit tillsammans med över 100 svenska frisörer för en härlig helg med
visningar, umgänge och nätverkande. Att få arbeta i en bransch med fantastiska
människor där det händer nya saker hela tiden är ett privilegium!
I en tuff konkurrens växer Baldacci på ett väldigt postivt sätt och vi kan se att samtliga
varumärken har en god tillväxt. Speciellt att nämna är nylanseringen av O&M CØR.
color som är enormt uppskattad. Det största för oss är dock att vi numera har ett
eget märke, Björk! En kompakt hårvårdsserie med inspiration från Norden, där vi
tillsammans med VI-Skogen tar ansvar för vår miljö. Inget annat företag i branschen
skänker lika mycket pengar per produkt och vi kan tillsammans med våra kunder
göra skillnad både gällande miljö och fattigdom. Det bästa av allt är att kunder och
konsumenter verkar älska produkterna!
Vi fortsätter att leverera ett stark kursutbud med fokus på problemlösning för frisörer.
Våra grupper på facebook gör oss väldigt tillgängliga och vi har en enorm aktivitet där.
Om du ännu inte gått med i våra forum, Olaplex Sweden Users, Guy Tang Mydentity
Sverige och Baldacci Haircare så är det hög tid att göra det. Där har du tillgång till alla
våra produktnyheter, kampanjer, inspiration, support och mycket annat. Tillsammans
har dessa nästan 8000 st medlemmar och de är därmed Sveriges mest populära
frisörforum.

Hoppas vi ses där ute på en mässa eller salong!
Peter Sundh

Omslag: Original Mineral

VD, Baldacci AB
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Vi bryr oss om vår jord, och vi vet att våra kunder också gör det. Med ett fokus
på framtiden och en hållbar planet så lägger vi stor vikt på känsla och detaljer
samtidigt som vårt namn för många innebär en direkt koppling till svensk natur.
Våra produkter har en unik sammansättning ingredienser av högsta kvalitet
med ett nordiskt ursprung, skapade för att användas varje dag.
Våra produkter är utvecklade och testade tillsammans med frisörer i världsklass
och vi gör aldrig avkall när det gäller prestanda och funktion.
För var tionde produkt vi säljer planterar vi ett nytt träd tillsammans med
Vi-skogen, samt skänker en del av vår vinst till Naturskyddsföreningen.

@bjorkhair

@bjorkhair
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BJÖRK
BJÖRK

Höjd Shampoo & Conditioner
250-300ml/750ml
Unik sammansättning av vitamin B5 och
björkextrakt som tillsammans ger håret volym,
spänst, samt motverkar frizz och bidrar med en
lugnande effekt på hårbotten. Färgbevarande och
utredande..

Fukt Shampoo & Conditioner
250-300ml/750ml
Ger en silkeslen känsla utan att tynga, motverkar
frizz och statisk elektricitet. Tillför glans och har en
lugnande effekt på hårbotten. Färgbevarande och
utredande.

Laga Shampoo & Conditioner
250-300ml/750ml
För skadat, torrt och kemiskt behandlat hår.
Återfuktar, bygger upp och stärker hårets struktur.
Tillför glans och har en lugnande effekt på
hårbotten. Färgbevarande och extremt utredande.

AG Shampoo & Conditioner
250-300ml/750ml
Återfuktar, bygger upp och stärker hårets struktur.
Innehåller violetta pigment och blåbärsextrakt som
neutraliserar gula nyanser i blont hår.
Färgbevarande.
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BJÖRK

Forma Hårt
75/150ml
Ett snabbtorkande vax som ger
maximal stadga i ditt hår.
Arbetas smidigt in i handdukstorkat
eller torrt hår, för en frisyr som håller
hela dagen.

HOLD

SHINE

Forma Lagom
75/150ml
Ett formbart vax för medium stadga,
support och seperation. Arbetas
smidigt in i handdukstorkat eller
torrt hår.

HOLD

SHINE

Forma Lätt
75/150ml
Ett vax som ger stadga och struktur.
Lätt att fördela i håret. Passar alla
hårtyper. Innehåller björkextrakt som
lugnar hårbotten. Arbetas smidigt
in i torrt hår.

HOLD
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SHINE

BJÖRK

Spraya Hårt
300ml
Hård stadga som ger ett
långvarigt resultat utan att
tynga. UV-skydd som skyddar
färgat hår samt fuktskydd.
Enkel att borsta ur, ger inga vita
rester i ditt hår.

HOLD

SHINE

Forma Lockar
200ml
Lockkräm som förstärker dina
naturliga lockar eller framhäver ditt
självfall. Skyddar mot värme.
Arbetas smidigt in i handdukstorkat eller torrt hår.

HOLD

SHINE

Forma Torr
200ml
Ett torrschampo som tar bort/
neutraliserar fet hårbotten samt
ger ditt hår volym och textur.
Neutraliserar oönskade dofter i
ditt hår.

HOLD

SHINE

Forma Höjd
150ml
En root lift spray som ger volym
och fyllighet från hårbotten.
Appliceras i handdukstorkat hår
innan föning.

HOLD

SHINE
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Forma Salt
150ml
En saltvattenspray som ger en
härlig strandkänsla, utan att
torka ut håret. Skapar volym,
textur och struktur. Appliceras i
torrt eller fuktigt hår.

HOLD

SHINE

Skydda
150ml
Ett värmeskydd med vårdande
egenskaper som återbygger
skadat hår och förebygger
kluvna toppar. Krämen tillför
glans och eliminerar friss. UV &
värmeskydd.

HOLD

SHINE

”Healthy hair begins when it’s free from stress.
Reduce the chemical overload”.
Vi vill utmana de artificiella normer som gäller inom
professionell hårvård med produkter som innehåller
ingredienser som är både effektiva och skonsamma. Vårt
mål är att avstå från starka kemikalier så långt det är möjligt,
och samtidigt använda oss av naturliga extrakt och aktiva
mineraler som verkligen gör skillnad.

@oandmsweden

@oandmse
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ORIGINAL MINERAL

Maintain The Mane
350ml
För vackert hår varje dag. Milt
och fuktgivande schampo och
balsam, som ger näring och
livar upp.

Seven Day Miracle
250ml
Extremt fuktgivande inpackning som ger kraft och
berikar håret med näring.

Hydrate & Conquer
350ml
En daglig dos av fukt och
näring. Ger torrt, skadat eller
färgat hår kärlek.

The Power Base
250ml
Proteininpackning för skadat
hår. Återbygger håret inifrån
och ger näring.

Fine Intellect
350ml
Ta tillbaka kontrollen. Tillför
volym och stadga till tunna
och fina hår.

Conquer Blonde Shampoo
och Masque
250ml
Silverschampo och mask som
bevarar kalla blonda nyanser
och håller färgen fräsch längre.

Original Detox Shampoo
350ml
Milt djuprengörande schampo.
Använd innan ditt “vanliga” O&M
schampo. Förbereder för
optimal styling.
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ORIGINAL MINERAL

Know Knott Detangler
250ml
Spraybalsam för
fantastisk utredning.

Style Guru
150ml
Stylingkräm för ett följsamt
och mjukt hår.

Original Queenie
300ml
Hårspray med hög stadga.

Rootalicious Root Lifter
300ml
Mousse som skapar volym och
fyllighet.

Atonic Thickening Spritz
250ml
Stylingspray för skydd och
volym vid föning och
värmestyling.

C Paste
100g
En lätt fibervax med flexibel
stadga som går att styla om
under dagen.

7

Surf Bomb
150ml
Saltvattenspray för rufsig
beach-look.

Desert Dry Texture Spray
300ml
Torr texturspray som ger en
fantastisk volym och en fräsch
känsla.

K-Gravel
100g
Stylinglera med
medium stadga och
matt finish.

ORIGINAL MINERAL

Project Sukuroi
100g
Lyxig leave-in kräm som gör
håret omedelbart mjukt,
glansigt och följsamt.

Frizzy Logic
Finishing Shine Spray
100ml
Glansspray som låser ute luftfuktighet, ger stadga utan att
tynga ner samt en
oemotståndlig glans!

Frizzy Logic Shine Serum
50/100ml
Glansserum som lugnar, slätar
ut ditt hår och gör det
silkeslent.

O&M CØR.color & Q.color
Professionell hårfärg

NYHET
O&M Q.color men´s color
Kamouflerar snabbt och enkelt naturligt vita hårstrån.
Rekommenderas på 50% vitandel eller mer. Denna
naturliga färg kommer i 4 nyanser och ger 8 olika resultat
beroende på verkningstid.

O&M CØR.color
är nästa generation av ammoniak, PPD och resorcinol-fri
professionell hårfärg. Vi kallar den CØR för att färg är
kärnan (core) i vårt varumärke.
Symbolen Ø representerar vårt engagemang att skapa
den renaste färgen i världen genom att vi minimerar
farliga kemikalier.

•
•
•
•
•

Håret får förnyad styrka för en fräschare och mer
ungdomlig look. Verkningstiden är max 5 minuter för
en diskret blandning av grått hår. För ett mer täckande
resultat öka med 5 minuter till.

Förbättrad komfort – skonsam för hårbotten,
återfuktande och mjukgörande under färgprocessen
Perfekt gråhårstäckning
Över 100 vackra nyanser
50% förhöjd intensitet i röda/koppar nyanser
Prisvärd - 1 del färg till 1,5 del väteperoxid

•
•
•
•
•
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En diskret, snygg och naturlig färg som med tiden
tvättas ur.
Kort verkningstid (appliceras efter shamponeringen)
Håller upp till 4 veckor
Finns i 4 olika nyanser
Prisvärd - 1 del färg till 1,5 del väteperoxid 4,5%

Olaplex har det senaste året varit världens mest omtalade
skönhetsprodukt! Den används av över 300.000 salonger
i mer än 150 olika länder. Detta beror inte på enorm
marknadsföring eller snygga förpackningar! Olaplex är den
först och enda produkten på marknaden som sammanlänkar
hårets svavelbindningar!

@olaplexsweden

@olaplexSwedenUsers
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“

When your hair is really damaged, sleep with Olaplex, it really works.
I notice a huge difference.
- Kim Kardashian

“

OLAPLEX

No. 1 Bond Multiplier
525ml
Unik innovativ formula som adderas
i färg- och blekningsblandning. Sammanlänkar svavelbindningarna i håret.
Säljs enbart inkluderat i kit.

No. 4 Bond Maintenace Shampoo
250ml
Uppbyggd på Olaplex-kemin. Återställer
hårets styrka och fuktnivå för en otrolig
glans och hanterbarhet. För alla hårtyper.

No. 2 Bond Perfector
525ml/2000ml
Unik innovativ formula som appliceras
i schamponeringen. Sammanlänkar
hårets svavelbindningar. 525 ml säljs
enbart inkluderat i kit.

No. 5 Bond Maintenace Conditioner
250ml
Uppbyggd på Olaplex-kemin. Återställer, reparerar och återfuktar utan att
tynga ner håret. Eliminerar skador och
frizz för ett starkare, glansigare och mer
hälsosamt hår. För alla hårtyper.
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No.3 Hair Perfector
100ml
Unik innovativ formula
som sammanlänkar hårets
svavelbindningar. För
konsumentbruk, används 1
gång i veckan.

Salong-kit
Innehåller: 1 st No.1 Bond
Multiplier och 2 st No.2 Bond
Perfector. Paketet räcker till ca
140 st behandlingar.

Evo är ett livstilsmärke från Australien. Med innovativa,
professionella hårprodukter är evo ett brand som genom
individualitet och integritet håller sig till sanningen, har
en önskan att skapa en exklusiv salongsserie som får
konsumenterna att tänka till och ifrågasätta – därav slogan
”saving ordinary humans from themselves”. Evo är personliga
och lyxiga produkter som är fria från sulfater, parabener, DEA,
TEA, MIT och propylenglykol. Du kommer inte att hitta några
onödiga ingredienser, påhittade teknologier, inga myter och
inga tricks.
@evohairsweden

@evohairsweden
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EVO

The Therapist Shampoo
300ml
Fuktgivande schampo. Rengör
och återställer fuktbalansen.

The Therapist Conditioner
300ml
Fuktgivande balsam. Återfuktar
och mjukgör.

The Great Hydrator Mask
150ml
Intensiv fuktinpackning för torrt
och frissigt hår.

Head Mistress
150ml
En fuktrik stylingkräm som
mjukgör och reducerar frizz.
Sluter kluvna toppar och ger
enastående finish.

Ritual Salvation Shampoo
300ml
Reparerande schampo som
rengör och reparerar skadat och
poröst hår.

Ritual Salvation Conditioner
300ml
Reparerande balsam för skadat
och poröst hår.

Mane Attention Treatment
150ml
Proteininpackning för skadat
och poröst hår.

Happy Campers
150ml
Protein treatment med värme& UV-skydd. Återfuktar, stärker,
vårdar samt minskar friss.

Gluttony Shampoo
300ml
Volymgivande schampo med
proteiner och film-formers för
att bygga volym och textur.
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EVO

Bride Of Gluttony Conditioner
300ml
Ett viktlöst volymbalsam med
film-formers för att bygga volym
och textur.

Liquid Rollers
200ml
Stylingkräm för lockigt hår som
motverkar frissighet och
förbättrar lockarna.

Mane Tamer Conditioner
300ml
Ett balsam som slätar ut, stärker
och mjukgör håret.

Root Canal
200ml
En volymgivande root lift spray
som bygger body och textur.

Whip it Good
250ml
En fuktgivande mousse
som kontrollerar lockar och
motverkar friss.

Lockdown
150ml
En utredande och vårdande leave-in
kräm som slätar ut håret, samtidigt
som den förbereder håret för styling.
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Shape Vixen
200ml
Volymgivande lotion som ger
volym i hela håret och långvarig
support.

Mane Tamer Shampoo
300ml
Ett schampo som rengör,
slätar ut och stärker håret.

Easy Tiger
200ml
En stylingkräm som tämjer
lockar och flygigt hår.

EVO

Icon Welder
200ml
En värmeskyddande spray
med stadga. Skyddar håret mot
luftfuktighet och värmen från
stylingverktyg.

Love Perpetua
50ml
Glansgivande droppar som
sluter hårstråna, polerar och gör
håret mjukt.

Love Touch
100ml
En viktlös spray som ger otrolig
glans och skyddar mot
luftfuktighet.

NYHET

Normal Person Shampoo
300ml
Ett djupt rengörande schampo
som tar bort produktrester och
balanserar hårbotten.

Water Killer Transparent
200ml
Torrschampo. Kan användas
som stylingspray för struktur.
Water Killer Brunette
200ml

Normal Person Conditioner
300ml
Ett lätt balsam med anti-oiling
effekt och hårbottensstimulerande ingredienser.

Macgyver
200ml
En multifunktionell stylingmousse som kan användas
med eller utan värme. Skapar
volym och textur.

Salty Dog
200ml
Spray som ger håret en matt
textur och fyllighet. Ger en
känsla av en dag på stranden.

Day of Grace
200ml
Styling primer för att reparera
innan styling. Ger en naturlig
och spänstig känsla.
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Mister Fantastic
200ml
Den perfekta fönsprayen
som adderar fyllighet och
textur till håret. Innehåller
värmeskydd.

EVO

Gangsta Grip
200ml
En gel som ger en stark kontroll
och stadga. Kan återaktiveras
med vatten.

Shebang-A-Bang
200ml
En torr spraywax som ger håret
en naturlig finish och separation.

Haze
50ml
Ett stylingpulver för att addera
volym och textur när håret är
platt och trist. Finns även som
refill.

Builders Paradise
300ml
En lätt snabbtorkande hårspray
med medium stadga. Enkel att
borsta ur.

Miss Malleable
300ml
En hårspray som ger långvarig
stadga, torkar snabbt och är lätt
att borsta ur.

Helmut
300ml
En stark hårspray för att ge
maximal kontroll och stöd till
alla frisyrer.

Box o’ Bollox
90g
En texturpaste som ger
hård stadga och en matt
finish.

Crop Strutters
90g
En formbar kräm för
medium stadga, support
och seperation.

Cassius
90g
En lera med hård stadga
som ger en rå textur
och naturlig finish.
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Casual Act
90g
En fluffig texturkräm som ger
separation, textur, näring och
stadga. Konditionerande och
omformningsbar.

EVO

Überwurst
150ml
En riklig shaving creme
som transformeras till en
mjukgörande mousse mot
huden.

Winners
150ml
En lättviktig och fettfri
fuktgivande ansiktskräm
framtagen för daglig
användning.

Self Indulgence
300ml
En bodycreme berikad med
plantoljor för att göra huden
mjuk och len.

Soap Dodger
300ml
En duschkräm som inte torkar
ut huden och som tvättar
varsamt utan sulfater.
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Cake
310g
En pH-neutral tvål som varsamt
tvättar kroppen och ansiktet.
Innehåller 3 st tvålar.

EVO

Tyler
Tuperingsborste

Roy
Utredningskam

Truman
Pinnkam

Bradford
Svinborste uppsättning

Pete
Paddelborste

Conrad
Svinborste paddel

Spike
Svinborste/rundborste med
nylontaggar som adderar
glans. Finns i 3 storlekar:
38, 28 & 22

Bruce
Svinborste/rundborste, finns i
3 olika storlekar: 38,28 & 22

Hank
Keramisk rundborste. Finns i 3
olika storlekar: 52, 43 & 35.
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EVO

Fabuloso Copper
250ml

Fabuloso Platinum Blonde
250ml

Fabuloso Light Beige
250ml

Fabuloso Caramel
250ml

Fabuloso Mahogany
250ml

Fabuloso Chestnut
250ml

FABULOSO
Ett färgstärkande balsam
som omedelbart intensifierar
din hårfärg samtidigt som
det återfuktar, reparerar och
ger glans. Finns i 7 olika
nyanser.

Fabuloso Purple Red
250ml

Preserve Shampoo
250ml
Färgbevarande schampo för
bästa resultat med Fabuloso
och Fabuloso Pro.
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EVO

FABULOSO PRO
Skräddarsy en nyans
speciellt för din kund! Både
som salongsbehandling och
retail. Fabuloso Pro fräschar
upp, förstärker och förlänger
färgens hållbarhet mellan
färgbehandlingarna.
Repair/Volume Conditioner Base
200ml
Fabuloso Pro Retail Base förbättar färgens hållbarhet och
hårets styrka. Ger fukt och UV-skydd. Blanda de olika
färgpigmenten i balsambasen för att exakt matcha kundens
nyans.

Repair/Volume Conditioner Base

Preserve Shampoo

Prime Shampoo

1000ml
Fabuloso Pro Retail Base förbättar
färgens hållbarhet och hårets styrka. Ger
fukt och UV-skydd. Blanda de olika färgpigmenten i balsambasen för att exakt
matcha kundens nyans.

250/1000ml
För att försäkra bästa resultat av
Fabuloso och Fabuloso Pro Balsam.
Färgbevarande schampo.

1000ml
Förberedande schampo, används
innan varje Fabuloso Pro-behandling
för att få bort ev. produktrester i håret.

Colour Intensifier
Fabuloso Pro colour intensifiers är direktpigment. Innehåller katjoniska (positivt laddade) pigment.
Skapa skräddarskydda recept genom att mixa pigmenten och conditioner base.
Hållbarhet 4-16 tvättar (beroende på nyans och hårets kvalité).
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we’ll

make

it
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together

Produkterna från Malibu C baseras på C-vitamin och andra
antioxidanter som tar bort alla orenheter och beläggningar
på håret och lämnar det helt återställt till sin naturliga
kvalitet. Malibu C förbereder håret inför alla typer av kemiska
behandlingar och ger dig som frisör en “ren
canvas” så att dina färgresultat blir precis som du hade tänkt
dig, utan obehagliga överraskningar!
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MALIBU C

Crystal Gel
5g
Tar bort beläggningar från
metalliska mineraler och
medicinering i håret.

Un-Do-Goo
266ml/1000ml
Djuprengörande och milt
schampo som tar bort produktrester och andra beläggningar.

Scalp Therapy Collection Kit
En konsumentprodukt som
behandlar hårbottenproblem.
Innehåller schampo, balsam &
4 st sachéer.

Miracle Repair
12/266/1000ml
Stärker från insidan med
hjälp av protein och reparerar
sköra hår.

Hard Water Collection Kit
En konsumentprodukt som
avlägsnar mineraler &
missfärgningar. Innehåller schampo,
balsam & 4 st sachéer.
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Malibu Makeover
Perfekta kombinationen av
Crystal Gel och Miracle Repair.
i ett kit.

Malibu Blondes Collection Kit
En konsumentprodukt som
fräschar upp blonda nyanser.
Innehåller schampo, balsam &
4 st sachéer.

MALIBU C

Quick Fix
5g
Snabb färgkorrigering direkt i
schamponeringen.

CPR
20g
Mild avfärgning för att lyfta
permanent hårfärg och
undvika att lyfta egna pigment.

DDL
20g
Avfärgning för att lyfta direktverkande pigment. Fungerar
även som en mild blondering.

Skräddarsydd
salongsbehandling.
Behöver din kund reparera, återfukta eller återfå glansen
på sitt hår? Många hår kräver mer än bara en av nämnda
åtgärder. Nu slipper du välja, med koncentrerade
balsam från Malibu C är det möjligt att blanda och
anpassa behandlingen för varje unik hårtyp! Applicera i
schamponeringen och låt verka i minst två minuter.

Concentr8
Rehydr8
Koncentrerat fuktbalsam.
Intensiv återfuktning som
återställer hårets mjukhet.

Concentr8
Rehabilit8
Koncentrerat proteinbalsam.
Intensiv reparation som stärker
håret och gör det hälsosamt.
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Concentr8
Illumin8
Koncentrerat glansbalsam. Ger
strålande glans samt tämjer
frissigt och svårhanterligt hår.

MALIBU C

Concentr8 Colour
10g
Kreativ färg med de 3 primära
pigmenten och en oändlig
färgsfär.

Concentr8 Colour Revitalize
Shampoo & Conditioner
266ml
Reperativt schampo & balsam
som blandas med Concentr8
Colour för ett vårdande färgsystem mellan salongsbesöken.

Klay
164g
Lera som blandas i din färg/
blekningsmassa för att påverka
konsistens och möjliggöra olika
appliceringstekniker.

“Learn the rules like a pro,
so you can break them like
an artist.”
- Pablo Picasso
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1981 började Toppik att skapa produkter som kosmetiskt
hjälper människor med fint eller tunt hår.
Märket har sedan dess vuxit till att idag vara ett
internationellt företag med kunders rekommendationer och
referenser som kärnan i framgången.
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BÄSTSÄLJARE

TOPPIK

Hårfibrer
12/27/55g
Kärnan i Toppik. Statiskt
laddade hårfibrer för täckning
och ett tjockare hår. Ett snabbt,
enkelt och naturligt sätt att
dölja håravfall för både män och
kvinnor. Med Toppik ser håret
ut att ha fått tillbaka den täthet
och volym det en gång hade.
Finns i 9 nyanser.

Fiberhold Spray
118ml
Sprayen fixerar hårfibrerna och ger
ett långvarigt resultat samt gör att
du får en bättre färgmatchning.

BLACK

DARK
BROWN

MEDIUM
BROWN

LIGHT
BROWN

LIGHT
BLONDE

MEDIUM
BLONDE

AUBURN

GRAY

WHITE

Root Touch Up
98ml
Säg hejdå till din utväxt!BLACK
Döljer utväxt, grått hår och får
håret att se mindre tunt ut. Kan
LIGHT
med fördel användas mellan
BROWN
färgbehandlingar.
Finns i 5 st nyanser.
AUBURN

Hair Fattener
100ml
Stylingserum som tillför generöst
med volym och tjocklek, för fylligare
frisyr.
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DARK
BLACK
BLACK
BROWN

DARK
MEDIUM
DARK
BROWN
BROWN
BROWN

MEDIUM
MEDIUM
BROWN
BROWN

LIGHT
LIGHT
LIGHT
BROWN
BROWN
BLONDE

LIGHT
LIGHT
MEDIUM
BLONDE
BLONDE
BLONDE

MEDIUM
MEDIUM
BLONDE
BLONDE

AUBURN
AUBURN
GRAY

GRAY
WHITE
GRAY

WHITE
WHITE

Tillbehör
Spray Applicator - Förenklar
fördelningen av hårfibrer.
Hairline Optimizer - Hjälper till att
skapa en naturlig hårlinje.

Guy Tang skapade #mydentity för att få fram färger vi
alla drömmer om, färger som tidigare saknades. Han ville
skapa en färg som tar fram det spännande och roliga i vår
bransch. Mest av allt ville Guy skapa den gemenskap vi idag
kallar #hairbesties. Att utvecklas tillsammans är nyckelordet.
Bland färgerna finns till exempel Guys signaturfärger, Dusty
Lavender och Rose Gold, men även allt från fantastiska kalla
naturfärger till djupa röda. Det är en komplett färgserie med
både permanent och demi-permanent färg, två blekningar,
developers och nyanseringar.
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MYDENTITY

#Mydentity Demi-permanent
58g
Demi-permanent färg. Finns i 32
nyanser.

#Mydentity X-PRESS Toner
58g
Nyansering. Finns i 5 nyanser.

611/32

#Mydentity Permanent
58g
Natur, fashion och pre-blended
färgserie. Finns i 32 nyanser.

(Not to scale)

Glue Profile
believe in yourself,
you have the power

to do anything you
dream of. Find the

hero within your
# mydentit y.

[DAN] SIKKERHEDSINSTRUKSTIONER: Kun til professionelt
brug. Hårfarve kan resultere i alvorlige allergiske reaktioner. Læs
og følg instruktionerne. Dette produkt er ikke fremstillet til
personer under 16 år. Midlertidige ’henna’ tatoveringer kan muligvis
forøge risikoen for allergi. Farv ikke dit hår hvis: du har udslæt på dit
ansigt eller følsom og irriteret hovedbund; du nogensinde har oplevet
en allergisk reaktion efter en midlertidig ’henna’ tatovering. Opbevar
utilgængelig for børn. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted, og
ikke i direkte sollys. Undgå at få produktet i øjnene. Skyl øjeblikkeligt,
hvis produktet kommer i øjnene. Anvend ikke til farvning af øjenvipper
eller øjenbryn. Dette kan resultere i blindhed. Skyl håret grundigt efter
påføring. Farven kan muligvis efterlade midlertidige pletter på huden
midlertidigt og kan permanent farve tøjartikler og andre objekter. Brug
passende handsker. FREMSTILLET I USA AF
INGREDIENSER/KOMPONENTER FRA HELE VERDEN
[SWE] OBS! VARNING: Produkten är enbart avsedd för
professionellt bruk. Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga
allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten
är inte avsedd för användning på barn under 16 år. Temporära
tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte
håret om: du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad eller skadad
hårbotten; du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare; du har
reagerat på en temporär tatuering med ‘svart henna’ tidigare. Förvaras
utom räckhåll för barn. Förvaras svalt, torrt och mörkt. Undvik att få
produkten i ögonen. Skölj omedelbart vid kontakt med ögonen. Får inte
användas för att färga ögonbryn eller -fransar. Försök kan medföra
blindhet. Skölj håret noga efter användning. Kan leda till tillfälliga
fläckar på huden och permanenta fläckar på kläder och andra föremål.
Använd lämpliga handskar. TILLVERKAD I USA MED
INGREDIENSER/BESTÅNDSDELAR FRÅN HELA VÄRLDEN
[FIN] TURVALLISUUSOHJEET Vain ammattikäyttöön. Hiusvärit
voivat aiheuttaa allergiareaktioita. Lue ohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille. Väliaikaiset
’mustat hennatatuoinnit’ voivat lisätä allergiariskiäsi. Älä värjää
hiuksiasi jos: sinulla on kasvoissa ihottumaa tai päänahkasi on herkkä,
ärsyyntynyt ja vahingoittunut; sinulla on ollut mitä tahansa reaktioita
hiusten värjäyksen jälkeen; olet saanut allergiaoireita aikaisemmin
väliaikaisen ’mustan hennatatuoinnin’ vuoksi. Pidä poissa lasten
ulottuvilta. Säilytä viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
Vältä silmäkosketusta. Huuhdo välittömästi, jos tuotetta joutuu silmiin.
Älä käytä silmäripsien tai kulmakarvojen värjäykseen. Jos näin tehdään,
seurauksena voi olla silmien sokeutuminen. Huuhdo hiukset hyvin
käytön jälkeen. Väri voi värjätä ihoa väliaikaisesti ja tahrata vaatetusta
ja muita kohteita pysyvästi. Käytä sopivia suojakäsineitä. VALMISTETTU
YHDYSVALLOISSA GLOBAALISTI HANKITUISTA
AINEKSISTA/KOMPONENTEISTA.
[NOR] SIKKERHETSINSTRUKSER: Bare for profesjonell bruk.
Hårfarger kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner. Les og
følg instruksjonene. Dette produktet er ikke ment for bruk av
personer under 16 år. Midlertidige svarte hennatatoveringer kan øke
risikoen for allergi. Ikke farg håret ditt hvis: Du har utslett i ansiktet eller
sensitiv eller skadet hodebunn. Du noen gang har fått en reaksjon av å
farge håret. Du har opplevd en reaksjon på grunn av en midlertidig
hennatatovering tidligere. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagre på
et tørt og kaldt sted, vekk fra direkte sollys. Unngå kontakt med øyet.
Rens umiddelbart hvis produktet skulle komme i kontakt med øynene.
Ikke bruk til å farge øyenbryn eller øyevipper. Det kan forårsake
permanent blindhet. Rens håret godt etter påføring. Farge kan gi
midlertidige eller varige flekker på klær og andre gjenstander. Bruk
hansker. LAGET I USA AV GLOBALE KILDEINGREDIENSER/-KOMPONENTER
[DUT] VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: Uitsluitend voor professioneel
gebruik. Haarkleuringen kunnen ernstige allergische reacties
veroorzaken. Lees en volg de instructies. Dit product is niet
bedoeld om te gebruiken bij personen onder de 16 jaar. Tijdelijke
‘zwarte henna’ tatoeages kunnen het risico op allergie vergroten. Kleur
uw haar niet als: u uitslag heeft op uw gezicht of een gevoelige,
geïrriteerde en beschadigde hoofdhuid heeft, u ooit een reactie heeft
gehad na het kleuren, u een reactie heeft gehad op een tijdelijke ‘zwarte
henna’ tatoeage in het verleden. Niet in de buurt van kinderen bewaren.
Bewaar in een koele droge plaats, niet in direct zonlicht. Vermijd het
contact met de ogen. Direct spoelen als het in contact komt met de
ogen. Gebruik dit product niet om uw wimpers of wenkbrauwen te
verven. Dit kan blindheid veroorzaken. Spoel het haar grondig uit na het
aanbrengen. De verf kan de huid tijdelijk kleuren en kan kleding en
andere objecten permanent kleuren. Draag de geschikte
handschoenen. GEPRODUCEERD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
MET WERELDWIJD INGEKOCHTE INGREDIËNTEN/ ONDERDELEN
[POL] INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : Do użytku
profesjonalnego. Barwniki do włosów mogą powodować
poważne reakcje alergiczne. Należy przeczytać i postępować
zgodnie z instrukcjami. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku u
osób poniżej 16 roku życia. Tymczasowe tatuaże wykonane czarną
henną mogą zwiększyć ryzyko reakcji alergicznej. Nie farbować włosów
jeśli: na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa,
podrażniona lub uszkodzona; kiedykolwiek wystąpiła reakcja na
farbowanie włosów; w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy
tatuaż na bazie czarnej henny. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła
słonecznego. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu
produktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody. Nie
używać do farbowania rzęs ani brwi. Takie zastosowanie może
powodować ślepotę. Po zastosowaniu środka dokładnie spłukać włosy.
Kolor może powodować tymczasowy połysk skóry oraz trwałe plamy na
ubraniach i innych przedmiotach. Nosić odpowiednie rękawiczki
ochronne. WYKONANE W USA Z GLOBALNIE POZYSKANYCH
SKŁADNIKÓW/KOMPONENTÓW
[CZE] BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pouze pro profesionální použití.
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si
pokyny a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro
osoby mladší 16 let. Dočasné tetování „černou hennou“ může zvýšit
riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: máte na obličeji vyrážku nebo
citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, jste někdy měli po
barvení vlasů jakoukoli reakci, jste měli v minulosti reakci na tetování
dočasné tetování „černou hennou“. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte v chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního
světla. Zamezte kontaktu s očima. V případě jejich kontaktu s výrobkem
je okamžitě vypláchněte. Nepoužívejte k barvení řas nebo obočí. Mohlo
by dojít k oslepnutí. Po aplikaci vlasy dobře opláchněte. Barva může
dočasně obarvit pokožku a trvale znečistit oděvy a jiné předměty.
Používejte vhodné rukavice. VYROBENO V USA ZE SLOŽEK/KOMPONENT
DOVEZENÝCH Z CELÉHO SVĚTA
[RON] INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ: Doar pentru uz
profesional. Coloranţii pentru păr pot cauza reacţii alergice
severe. Citiţi şi urmaţi instrucţiunile. Acest produs nu este
destinat folosirii asupra persoanelor sub 16 ani. Tatuajele temporare cu
„henna neagră” pot creşte riscul de alergie. Nu coloraţi părul dacă : aveţi
o iritaţie pe faţă sau scalp sensibil, iritat sau deteriorat, aţi suferit orice
fel de reacţie dupa ce v-aţi colorat părul, aţi suferit o reacţie la un tatuaj
temporar cu „henna neagră” în trecut. Păstraţi într-un loc inaccesibil
copiilor. Depozitaţi într-un loc rece, uscat, departe de lumina directă a
soarelui. Evitaţi contactul cu ochii. Clătiţi imediat dacă produsul vine în
contact cu ei. Nu folosiţi pentru a vopsi genele sau sprâncenele. Acest
lucru poate cauza orbire. Clătiţi bine părul după aplicare. Culoarea poate
păta temporar pielea şi poate păta permanent îmbrăcămintea şi alte
obiecte. Purtaţi mănuşi adecvate. FABRICAT ÎN STATELE UNITE ALE
AMERICII DIN INGREDIENTE SAU COMPONENTE OBȚINUTE DIN ÎNTREAGA
LUME.
[CHI] 安全使用指南: 僅供專業使用。頭髮著色
劑可導致嚴重的過敏反應。閱讀 並遵守以下
使用指南。不可將本產品用在年齡未滿 16周歲的人
身上。暫時的「黑色漢娜手繪」紋身可能 會使您出
現過敏反應的風險增加。在以下情況下，請勿給您
的頭髮染色：您 的臉上有皮疹，或您的頭皮敏感、
有發炎、有破損， 您曾在染髮後出現過任何反應，
您在過去曾對臨時「黑色漢娜手繪」紋身有反應。
請將本品放在兒童不能觸及的地方。保存在通風乾
燥的地方，遠離陽光直射。避免接觸眼部。若產品
接觸眼部，立即沖洗。不要使用本產品染眼睫毛和
眉毛。這麼做可能會導致失明。完成上色後，將頭
髮徹底沖洗乾淨。所使用的顏色可能會在皮膚上留
下臨時的污跡，可能會在衣服和其他物品上留下永
久性的污跡。戴上合適的手套。 美國製造，材料/成
份採購自全球
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Super Power direct dye
colorant direct Super Puissant
NET WT. 85 g | 3 oz
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What is your Super
Power? When you

Glue Area

[ENG] SAFETY INSTRUCTIONS/CAUTION: For professional
use only. Hair colorants can cause severe allergic reactions.
Read and follow instructions. This product is not intended
for use on persons under the age of 16. Temporary ‘black henna’
tattoos may increase your risk of allergy. Do not color your hair if:
you have a rash on your face or sensitive, irritated and damaged
scalp; you have ever experienced any reaction after coloring your
hair; you have experienced a reaction to a temporary ‘black henna’
tattoo in the past. Keep out of reach of children. Store in cool dry
place, away from direct sunlight. Avoid contact with eyes. Rinse
immediately if product comes into contact with them. Do not use to
dye eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. Rinse hair
well after application. Color may temporarily stain skin and
permanently stain clothing and other objects. Wear suitable gloves.
MADE IN USA OF GLOBALLY SOURCED INGREDIENTS/ COMPONENTS
[FRA]PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : Pour usage
professionnel uniquement. Les colorants capillairespeuvent
provoquer des réactions allergiques sévères. Lisez et
respectez les instructions. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des
personnes de moins de 16 ans. Des tatouages temporaires au «
henné noir » peuvent augmenter votre risque d’allergie. Ne colorez
pas vos cheveux si : vous avez des rougeurs sur le visage ou un cuir
chevelu sensible, irrité ou abimé; vous avez déjà présenté une
réaction après une teinture; vous avez présenté une réaction à un
tatouage temporaire au « henné noir » dans le passé. Conservez hors
de la portée des enfants. Entreposez dans un endroit frais et sec à
l’abri de la lumière directe du soleil. Évitez le contact avec les yeux. Si
le produit entre en contact avec les yeux, rincez-les
immédiatement. Ne pas utiliser pour se teindre les cils ou les sourcils
car cela pourrait entrainer la cécité. Rincez bien les cheveux après
application. Peut tacher la peau temporairement et tacher les
vêtements et autres objects de façon permanente. Portez des gants
adéquats. FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS À PARTIR D’INGRÉDIENTS/DE
COMPOSANTS D’ORIGINE INTERNATIONALE
[SPA] INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Exclusivo para uso
profesional. Los colorantes para el cabello pueden producir
graves reacciones alérgicas. Lea y siga las instrucciones.
Este producto no está diseñado para personas menores de 16 años.
Los tatuajes temporarios de «henna negra» pueden aumentar el
riesgo de alergia. No se tiña el cabello si tiene sarpullido en el rostro
o el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado; si alguna vez sufrió
una reacción después de aplicar tinte a su cabello; si alguna vez
sufrió una reacción una reacción después de hacerse un tatuaje un
tatuaje temporario de «henna negra». Mantenga fuera del alcance
de los niños. Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar
directa. Evite el contacto con los ojos. Enjuague inmediatamente en
caso de que el producto haya entrado en contacto con los ojos. No lo
use para teñir pestañas ni cejas, ya que puede provocar ceguera.
Enjuague el cabello después de aplicar. El color puede manchar la
piel temporalmente y la ropa y otros objetos de manera
permanente. Use guantes adecuados. HECHO EN ESTADOS UNIDOS A
PARTIR DE INGREDIENTES /COMPONENTES DE ORIGEN
INTERNACIONAL
[POR] INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: Somente para uso
profissional. Tinturas de cabelo podem causar reações
alérgicas graves. Leia e siga as instruções. Este produto não
se destina ao uso em pessoas com menos de 16 anos de idade.
Tatuagens temporárias com ‘henna preta' podem aumentar o risco
de alergia. Não pinte o cabelo, se: tiver uma irritação no rosto ou
com o couro cabeludo sensível, irritado e lesionado; já tiver tido
qualquer reação após a coloração do cabelo; já tiver tido uma reação
a uma tatuagem temporária de 'henna preta' no passado.
Mantenha fora do alcance das crianças. Guarde em lugar fresco e
seco, longe da luz solar direta. Evite contato com os olhos. Enxágue
imediatamente se o produto entrar em contato com os olhos. Não
use para tingir os cílios ou as sobrancelhas. Isso pode causar
cegueira. Lave bem o cabelo após a aplicação. A cor pode manchar
temporariamente a pele e permanentemente roupas e outros
objetos. Use luvas apropriadas. FABRICADO NOS EUA A PARTIR DE
INGREDIENTES/ COMPONENTES DE ORIGEM GLOBAL
[ITA] ISTRUZIONI DI SICUREZZA: Solo per uso professionale.
Le tinture per capelli possono provocare gravi reazioni
allergiche. Leggere e seguire le istruzioni. Questo prodotto
non dovrà essere utilizzato dai minori dei 16 anni di età. I tatuaggi
non permanenti di ‘henné nero’ possono incrementare il rischio di
allergie. Non tingersi i capelli se: avete un’eruzione cutanea sul viso
o se il vostro cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,se
avete avuto reazioni dopo esservi tinti capelli in passato, se avete
avuto una reazione pregressa ad un tatuaggio non permanente di
‘henné nero’. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in
luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Evitare il
contatto con gli occhi. Risciacquare immediatamente in caso di
contatto con gli occhi del prodotto. Non utilizzare per tingere ciglia
e sopracciglia perché potrebbe provocare cecità. Risciacquare bene i
capelli dopo l’applicazione. La tinta può macchiare la pelle
temporaneamente e macchiare capi di vestiario e altri oggetti in
modo permanente. Indossare guanti idonei. MADE IN USA DA
INGREDIENTI/COMPONENTI DI PROVENIENZA GLOBALE
[TUR] GÜVENLİK TALİMATLARI:Yalnızca profesyonel
kullanım içindir. Saç renklendiriciler ciddi alerjik
reaksiyonlara neden olabilir. Talimatları okuyun ve izleyin.
Bu ürün, 16 yaş altındaki kişilerde kullanım için tasarlanmamıştır.
Geçici ‘siyah kına’ dövmeleri alerji riskinizi artırabilir. Şu durumlarda
saçınızı renklendirmeyin: yüzünüzde bir kızarıklık veya hassas,
tahriş olmuş ve zarar görmüş saç derisi varsa; saçınızı
renklendirdikten sonra herhangi bir reaksiyon yaşarsanız; geçmişte
geçici bir ‘siyah kına’ dövmesine reaksiyon geliştirdiyseniz.
Çocukların erişiminden uzak tutun. Serin, kuru bir yerde saklayın ve
doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Gözlerle temasından kaçının.
Ürün gözlerle temas kurarsa, derhal yıkayın. Kirpikleri veya kaşları
boyamak için kullanmayın. Bunun yapılması körlüğe neden olabilir.
Uygulamadan önce saçı iyice yıkayın. Renk geçici olarak cildi
kirletebilir ve kıyafeti ve diğer nesneleri kalıcı olarak lekeleyebilir.
Uygun eldivenleri giyin. GLOBAL OLARAK TEDARİK EDİLEN
İÇERİKLERDEN/BİLEŞENLERDEN ABD’DE YAPILMIŞTIR
[RUS] ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Только для
профессионального использования. Красители для волос
могут вызывать серьезные аллергические реакции.
Внимательно прочтите и следуйте инструкции. Этот продукт не
предназначен для использования лицами моложе 16 лет.
Временные татуировки «черной хной» могут увеличить риск
аллергии. Не окрашивайте волосы, если у Вас сыпь на лице или
чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы;
если у Вас когда-либо наблюдалась какая-либо реакция после
окрашивания волос; если у Вас в прошлом наблюдалась
реакция на временную татуировку «черной хной». Храните в
сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, в
недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза. В
случае попадания в глаза немедленно промойте водой. Не
используйте для окрашивания ресниц или бровей. Это может
привести к слепоте. После нанесения тщательно промойте
волосы. Краска может вызвать временное окрашивание кожи
и привести к появлению неудаляемых пятен на одежде и
других вещах. Используйте подходящие перчатки. СДЕЛАНО В
США ИЗ ИНГРЕДИЕНТОВ/КОМПОНЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ИХ
ДРУГИХ СТРАН МИРА
[GER] SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE: Nur für den
professionellen Gebrauch bestimmt. Haarfärbemittel
können schwere allergische Reaktionen auslösen. Die
Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen. Dieses Produkt ist für
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Temporäre
Tätowierungen mit ‚schwarzem Henna‘ können das Allergierisiko
erhöhen. Färben Sie Ihr Haar nicht, falls: Sie einen Hautausschlag im
Gesicht oder empfindliche, gereizte und verletzte Kopfhaut haben;
Sie jemals nach dem Färben Ihrer Haare eine allergische Reaktion
hatten; Sie jemals eine Reaktion auf eine temporäre Tätowierung
mit ‚schwarzem Henna‘ hatten. Außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern, vor Hitze und
direktem Sonnenlicht schützen. Kontakt mit den Augen vermeiden.
Falls das Produkt mit den Augen in Kontakt gekommen ist, müssen
diese sofort mit reichlich Wasser ausgespült werden. Nicht zum
Färben der Augenwimpern oder -brauen verwenden. Dies kann
Blindheit verursachen. Das Haar nach der Anwendung gründlich
ausspülen. Die Farbe kann die Haut vorübergehen färben und
dauerhafte Flecken auf Kleidung und anderen Gegenständen
hinterlassen. Geeignete Handschuhe tragen.IN DEN USA AUS
GLOBAL BEZOGENEN INHALTSSTOFFEN/BESTANDTEILEN
HERGESTELLT

[SLO] BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Len pre profesionálne použitie. Farbenie vlasov môže
vyvolať vážne alergické reakcie. Čítajte a postupujte podľa pokynov. Tento výrobok nieje
určený osobám mladším ako 16 rokov. Dočasné “čierna henna” tetovania môžu zvýšiť riziko
na alergie. Nenechajte si zafarbiť vlasy, ak: - máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú,
podráždenú či poškodenú pokožku hlavy, - ste niekedy zažili alergickú reakciu po farbení
vlasov, - ste v minulosti mali reakciu na dočasné “čierna henna” tetovanie. Uchovávajte
mimo dosahu detí. Skladujte v chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho
slnečného svetla. Vyhnite sa kontaktu s očami. Okamžite vypláchnite vodou, ak sa výrobok
dostane do kontaktu s očami. Nepoužívajte na farbenie mihalníc a obočia. Môže to spôsobiť
oslepnutie. Vlasy po aplikácii dobre opláchnite. Farba môže dočasne sfarbiť kožu a trvalo
sfarbí oblečenie a ďalšie predmety. Noste vhodné rukavice. VYROBENÉ V USA Z DOMÁCICH A
DOVEZENÝCH PRÍSAD/ZLOŽIEK
FIRST AID: For advice, contact a Poisons Information Centre (Phone Australia 13 11 26 and
NZ National Poison Centre 0800 764 766) or a doctor. If swallowed, do NOT induce vomiting.
If in eyes, hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water. Continue
flushing until advised to stop by the Poisons Information Centre or a doctor, or for at least 15
minutes. If skin or hair contact occurs, remove contaminated clothing and flush skin and hair
with running water.
Distributed by #mydentity @Guy_Tang , Culver City, CA 90230 1-855-489-8264/ after
1/1/2019 Henkel Corporation, Culver City, CA 90230
Obelis, S.A., Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium
Haircare Australia / Haircare New Zealand, 17-21 Commercial Street, Marleston SA
5033 Australia
140211RRS
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mydentitycolor.com

#Mydentity Powder Lightener
799g
Dammfri, violett pulverblekning
som lyfter upp till 8 steg.

#Mydentity Créme Lightener
285g
Krämblekning som lyfter upp till
9 steg.

#Mydentity Super power
Direct Dye
Customer: C-Care LLC
Product Line: Kenra 3 oz.
85g
Filename: 10541_C
L x W x D: 1 x 1 x 7
Enkomponentsfärg. Blank
x 11
Size: 6
Board: .018 TMP
Date: JAN-2017
Finns i 6 nyanser.
Print Side Up
5/
8
11/
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PROJECT NAME MyDentity Direct Dye VP Carton EXT
PROJECTITEM NO.

MDSPDDCE-1217

CYAN

#Hairbestie Kit
Innhåller:
7 st permanent färger, 12 st
demi-permanent färger, 5 st
x-press toners, 1 big9, 1 magnum8,
1 permanent developer 20V, 1
demi-permantent developer 6V, 1
st mystery shade samt 1 färgring.

MAGENTA

YELLOW

BLACK

#Mydentity Developer
473/1000ml
Väteperoxid som ger stora valmöjligheter vid
önskad grad av uppljusing.
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ALLOVER
GLOSS
VARNISH

1/
4

7/
16

1/
16

Stjärnkoloristernas favoritverktyg med perfektion in i minsta
detalj! Allt från penslar med en helt unik mjukhet och
precision till folie med struktur som gör den både
lättarbetad och hållbar.
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FRAMAR

•

Foil It Pre-cut - beskuren folie

•

Foil It Rulle - folie på rulle

•

3-pack Color Brush Set - rosa, svarta & lila penslar

•

Board & Paddle - svart och rosa färgplattor, perfekt vid balayage

•

2-pack Balayage Brush Set - rosa & svart balayage penslar

•

2-pack Color Bowl - färgskål

•

Clips - svarta eller rosa klämmor

•

Color Brush - rosa färgpensel

•

Pinnpensel - En färgpensel med en stålpinne som skaft vilket gör att man får 2 verktyg i 1

•

Varity färgpensel set - pinnpensel, precisionspensel och baspensel

•

Tubpress - få ut allt innehåll i din färgtub

•

Eyeglass Guard - glasögonskydd

•

Baylayage Box - allt du behöver för att färga balayage

•

Funked Up Film - plastfolie till balayage-applicering

•

Balayage Bestie Dispenser - behållare för att skära plastfolie

•

Emperor Brush - dubbelsidig borste och kam

•

Connect & Color Bowls - färgskålar som går att sätta samman

•

Maniac Mesh - ett alternativt folie som går att tvätta

•

Kolor Killer Wipes - servetter som snabbt tar bort färgfläckar

•

Power Painter - Breda penslar i rosa & svart. Fantastisk vid Balayage
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DESIGN.ME

DESIGN.ME startade som en idé fyra vänner emellan –
och har idag utvecklats till en serie med fokus på kreativitet,
möjligheter och innovation.
Produkterna används av både frisörer och konsumenter och
produkterna ger glans, volym och förkortad stylingtid.
Alla produkter är cruelty-free, och innehåller inte en enda
droppe av skadliga sulfater, parabener eller gluten.
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DESIGN.ME

Puff.me
9g
Volympuder på pump. Ger
omedelbar volym med praktisk
och enkel applicering.
Passar: normalt/tjockt hår.

Puff.me light
9g
Volympuder på pump. Ger
omedelbar volym med praktisk
och enkel applicering.
Passar: fint/normalt hår.

HOLD 10/10

HOLD 6/10

Power dry.me
100/230ml
Mist som förkortar föntiden med
50%, skyddar mot värme och
kontrollerar frizz.

Fab.me
100/230ml
En produkt med flera fördelar!
Är glansgivande, färgbevarande,
utredande, återfuktande,
kontrollerar frizz m.m.

Hold.me
330ml
En anpassningsbar hårspray
som ger långvarig stadga, lyft
och volym för en naturlig look.
Välj mellan 3 olika nivåer av
stadga.
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Sunlights är specialiserat till 100% på balayag.e Lanseringen av
Sunlights Balayage Lightener (blekningspulver) innebar en
revolution inom frisörutbildning och hairpainting över hela världen.
Bakom varumärket står kändisfrisören Candy Shaw som utvecklade
Sunlights för att frisörbranschen saknade en frihandsblekning med
optimal konsistens och funktion.
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“

Love yourself, love your craft,
and go paint some awesome hair!
Candy Shaw

“
SUNLIGHTS

Sunlights Balay Box
Innehåller allt du behöver för en
perfekt balayage.
1 st Sunlights Lightener, 1
st smal pensel, 1 st paddle,
6-pack klämmor, kort
perforerad Balayage-film samt
introduktions-DVD.

Sunlights Lightener 500g
En lerbaserad blekning som
är speciellt framtagen för
att optimera resultatet vid
användning av tekniken
balayage.

Loader Brush
En bred och hårdare pensel
speciellt framtagen för att
flytta över produkt från färgskål
till paddeln. Försedd med en
pinnkam för att enkelt dela in
håret.

Balay Brush
En smal och hårdare pensel för
precision när du utför din Balayage.
Försedd med en pinnkam för att
enkelt dela in håret.

Wrap Holder
Praktisk hållare till balay plast.
Hållaren har en botten av gummi
som gör att den står stadigt.

Balay Paddle
Paddeln med en texturerad yta
som fungerar som en palett när
du flyttat över blekning från
färgskålen.

Wrap Medium
Trasselfri plast med perforering.
Transparent & värmeisolerande,
som gör att du kan få ett
högre lyft. Miljövänligare än
traditionellt folie.

Sunlights Balay Clips
Starka klämmor som ger ett bra
grepp i håret (6-pack).

Balay Färgskål
Djupare färgskål i rostfritt stål
som gör att blekningspulvret
inte åker runt när du blandar.
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NYHETSBREV
info@baldacci.se

KUNDTJÄNST
031-476 000

Communication
is

KEY
Vi hörs!
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Möt vårt

Alexander Larsson
Tel. 0707-66 22 67
Västra Götaland,
Halland och
Skaraborg

Emil Nilsson
Tel. 0704-84 82 40
Skåne (södra) och
Blekinge (västra)

Eric Henriksson
Tel. 0737-46 40 40
Stockholm (södra),
Södertälje och
Nynäshamn

Jim Jacobsson
Tel. 0704-84 81 40
Norrland, Jämtland
och Dalarna (norra)

Malin Goldman
Tel. 0704-55 86 66
Stockholm city

Marie Ajnefelt
Tel. 0700-03 97 01
Småland och
Blekinge (östra)

Mattias Kihlgren
Tel. 0707-31 96 00
Göteborg, Bohuslän
och Dalsland

Noel Stanley
Tel. 0707-88 20 44
Västmanland, Sörmland,
Värmland, Dalarna
(södra) och Närke

Rickard Johansson
Tel. 0700-90 58 14
Östergötland,
Södermanland
och Jönköping

Stefan Methander
Tel. 0700-03 97 02
Skåne (norra)

Thomas Stolt
Tel. 0708-87 86 66
Stockholm (norra),
Hälsingland,
Gästrikland och Uppland

Daniel Molin|Tel. 0722-00 85 55 | Försäljningschef

36

Camilla Mattsson
Tel. 0704–55 92 41
Västra Göteborg,
Halland, Mölnlycke
och Älvsborg

KONTAKT

SÄLJTEAM

www.baldacci.se
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