Til duft- og
parfumeallergikere
– og alle, der ønsker
personlig pleje uden duft.

Testet og
anbefalet af
frisør Anders Brix,
Salon Zoome,
København

Apotekets Heat
Protection Spray
Beskytter håret mod varmepåvirkning
fra føntørrer, krølle- og glattejern for
at forebygge, at håret bliver tørt og
livløst.
FRISØRENS ANBEFALING: Vask og
frottér håret, spray Heat Protection
i længderne af håret og frisér eller
kram produktet ind i håret, inden det
føntørres og styles på plads. Hvis der
også er brug for Hair Mousse, kommes
det i håret efter at have fordelt Heat
Protection.
Kan også fungere til fint hår som en
ultralet, plejende leave in-balsam.
Det er en supergod og plejende spray,
der beskytter håret mod varme fra
daglig føntørring og modvirker statisk
elektricitet.

Om parfumeallergi
• Ca. 200.000 danskere har parfumeallergi.
•F
 lere og flere udvikler parfumeallergi – især
kvinder, men i stigende grad også mænd, børn
og teenagepiger.
•P
 arfumeallergi er en af de hyppigste årsager til
kontakteksem.

Fri s ø re n s
fa v o ri t!

Apotekets Styling
Uden parfume

•Æ
 teriske olier og andre naturlige duftstoffer fra
planter og blomster kan også give allergi. Faktisk
er naturlige ekstrakter den hyppigste årsag til
parfumeallergi.
•M
 an kan godt være allergisk over for nogle
parfumestoffer og ikke over for andre.
•D
 uftallergi er ikke en allergi, men man anslår,
at ca. hver tiende dansker oplever gener, når de
indånder dufte.
Kilder: Astma-Allergi Danmark, Videncenter for Allergi, Miljøstyrelsen

Nyhed
Apotekets er din garanti for enkle, sikre og
effektive produkter, der er udviklet med faglighed
og omtanke. Alle ingredienser er nøje udvalgt og tager
hensyn til både sundhed og miljø. Et trygt valg.
Apotekernes A.m.b.a. • Mileparken 20 F
2740 Skovlunde • Tlf. 45 95 03 30 • www.apotekets.dk

Apotekets Hair Mousse

Apotekets Mud Wax

Apotekets Hair Spray

Giver fylde og medium hold uden at klistre og tynge
håret.

Giver medium hold, struktur og et naturligt, mat look.

Giver håret glans og fikserer frisuren på en naturlig
måde. Specielt egnet til fint, nordisk hår.

FRISØRENS ANBEFALING: Vask og
frottér håret. Vend flasken med bunden
i vejret, ryst flasken let og tryk produktet
ud i hånden.
Massér moussen ind ved hårrødderne
og ud i håret for at give den optimale
effekt for rodløft og volumen til kort
og langt hår. Derefter styles håret
med føntørrer. Hårmoussen giver
effekt med volumen og medium hold
til håret, og opleves som plejende og
beskyttende for håret.

FRISØRENS ANBEFALING: En cremevoks, der både
kan bruges til at formgive kort hår og til at kontrollere
langt hår. Voksen fedter ikke. Den er vandopløselig og
derfor nem at vaske ud.
Fordel en lille mængde voks i hånden – på størrelse
med en énkrone eller en fingerspids. Varm voksen
op i håndfladen og fordel den grundigt i hele det
nyvaskede, men tørre, korte hår, og formgiv bagefter
med hænderne. Det er let at modellere håret på plads i
den ønskede frisure.
Voksen kan også krammes i spidserne af langt hår, hvis
det er lidt flyvsk eller hårspidserne skal samles.

TIP:
Form håret med Mud
Wax eller Hair Mousse og
supplér med Hair Spray
for ekstra hold.

TIP:
Tør håret med et
håndklæde inden føntørring. Det mindsker
tørretiden med føntørrer
og risikoen for
varmeskader.

FRISØRENS ANBEFALING:
Sæt håret som ønsket med
Hair Mousse eller Mud Wax
og slut af med Hair Spray for
at låse frisuren.
Apotekets Hair Spray indeholder et
UV-filter, der beskytter håret mod
solens stråler. Det er en hårlak, der
giver medium hold og lækker glans.

TIP:
Hair Mousse kan krammes i
krøllet hår for at fremhæve krøllerne.

