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UM 
COLOR WOW
ÁSTRÍÐA FYRIR VÍSINDUM UM HÁRVÖRUR

Forstjóri og stofnandi Color Wow, Gail Federici, hefur 
boðið upp á röð lausna á „fegurðarvandamálum“ og 
fyrirtæki hennar hefur verið kallað„Apple hárumhirðu“

Í 40 ár hefur Gail verið að efla list, vísindi og viðskipti er 
varða hárgreiðslu með sífellt nýjum, byltingarkenndum 
vörum. Vörur sem eru fyrstar sinnar gerðar, eiga sér 
enga jafningja en eiga það sameiginlegt að sérhver 
blanda er byltingarkennd lausn fyrir útbreidd vandamál 
sem hingað til hefur ekki verið til lausn á.

Fyrir löngu skapaði Gail  fyrstu „forskriftar vörumerkin“ 
til að laga hrokkið hár og lýsa ljóst. Nú hefur hún snúið  
sér að „lausn vandamála“ einbeitt sér að hraðvaxandi 
og krefjandi vandamáli sem er litameðhöndlað hár.

Gail var ákveðin í að veita hárgreiðslufólki snjallari, 
hraðvirkari, öruggari leiðir til að móta þessa sérstöku 
hárgerð og ná betri árangri en áður hefur verið hægt og 
því skapaði hún algera nýung, hugvitssamlega samsetta 
röð tækninýunga.

Color Wow er samþjappað hylki, með samsafni af 
tímamóta lausnum vandamála fyrir litameðhöndlað hár. 
Færri formúlur, meiri árangur.

Color Wow hefur unnið 70 fegurðarverðlaun, sem er 
fáheyrt.



Stofnandi Color Wow og  
Meistari í lausn vandamála, 
Gail Federici, í samstarfi 
við framkvæmdastjóra 
alþjóðlegrar þjálfunar og 
menntunar Giles Robinson



KRAFTUR 
WOW
Hvað hefur Color Wow umfram aðar tegundir 
af hárvörum?

Hvað varðar háralit er Color Wow afar umhugað 
um innihaldið, efnin sem eru í vörunum okkar – í 
fyrsta lagi eru öll efni sem spilla lit sem eru í flestum 
öðrum umhirðu- og mótunarvörum ekki leyfð.

• Color Wow hefur borið kennsl á og bannað fleiri en 
60 innihaldsefni sem almennt er að finna í öðrum 
hárvörum sem geta dekkt eða skekkt hárlit.

• Sérhver formúla er byltingarkennd, sértæk tækni 
þróuð í tilraunastofu Color Wow.

• Sérhver formúla leysir óleyst vandamál 
hárgreiðslufólks og viðskiptavina þeirra.

• Color Wow setur ekki vöru á markað nema hún 
sé fremri öðrum vörum á markaði eða taki á áður 
óleystum vandamálum.

• Örugg og árangursrík, hver formúla skilar árangri: 
„Þú verður að prófa það til að trúa því“.

• Ekki prófuð á dýrum
• Engin paraben
• Ekkert súlfat
• Engin eitruð innihaldsefni
• Engin þalöt
• Glútenlaus

Á youtube.com/c/colorwowprofessionalt má nálgast 
nákvæmar upplýsingar, sýnikennslu og strauma
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HEFUR UNNIÐ YFIR 70 MEIRI 
HÁTTAR FEGURÐAR VERÐLAUN

Allure Best of Beauty, Heimalitur og litir til að dylja rót  2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Allure Besta fegurðar uppgötvunin 
Cosmetic Executive Women US Óháðu fegurðarverðlaunin 2016
Cosmetic Executive Women US Besta háralitunarvaran 
Cosmetic Executive Women UK Besta háralitunarvaran
Women’s Wear Daily Vara ársins
Latina Fegurðarverðlaunin  – Hár 
Cosmopolitan Fegurðar uppgötvunin
Good Housekeeping Hárfegrunarverðlaun / litur 
More Magazine Besta öldrunarvarnarhugmyndin
More Magazine Besta Nýja fegrunarhugmyndin (Pop & Lock)
Better Homes and Gardens Næsta æðið 
Woman & Home UK Besta hárnýjungin 
Harper’s Bazaar UK Besta veðurhelda varan 2018
Harper’s Bazaar UK Besta hárnýjungin 
Harper’s Bazaar UK Besta verndun háralitar 
Harper’s Bazaar AU Besta hárnýjungin
Glamour UK Fegrunar kraftlistinn 2014, 2015
Essentials Magazine UK Besta Góða hugmyndin 
Image Beauty Hot 100 UK Besta hárnýjungin
Pure Beauty Awards UK Brons verðlaun fyrir kynningu nýrrar hárvöru. 
Besta blanda nýrra vara í hárlínu 2016
OK! Haustið 2014 Fegurðarverðlaun (Speed Dry)
OK! Haustið 2016 Fegurðarverðlaun (Cocktails)
Asian Bride UK 2014 Fegurðarverðlaun 
Health AU Bestu fegurðarkaupin 
ISSE Blogger Award Besta varan á sýningunni 
Naturally Curly Verðlaun að vali ritstjórans 
Naturally Curly Besti krulluliðinn, Besti krulluvarinn 2019
People en Espanol Best allra 2019
New Beauty Besti krulluvarinn 2019
Daily Mail UK Fegurðar Óskarsverðlaun 2014 (Sjampó)
Woman Magazine UK Besta nýjungin til að hylja gráan lit 
Hair Magazine UK Besta fagmanns sjampóið 2015, 2016
Woman UK Bestur til að dylja rót 
Cosmopolitan ’50 on Fire’ Fegurðarverðlaunin 2016, Besta 
hármeðhöndlunin 
Hair Magazine Besta sjampóið og hárnæringin til að varðveita lit
O, the Oprah magazine 2016, 2017 O Fegurðarverðlaunin 
Reader’s Digest Besta sjampóið fyrir litameðhöndlað hár 2016
Star Magazine “Beauty Boss” Verðlaun fyrir Style On Steroids 
(Mótun á sterum) 2017



DREAM FILTER
Afeitrunarúði sem fjarlægir litaspillandi, slævandi 
steinefni, málma og uppsafnaða mengun, 
dregur samstundis fram, ljósari, bjartari liti. 
Án vetnisperoxíðs og lita. Að auki verður ferlið 
fyrirsjáanlegra.

VANDAMÁL
Í kranavatni eru málmar og steinefni sem safnast upp 
í hárinu og skilja eftir sig filmu sem deyfir, dekkir og 
blettar lit og hefur áhrif á áferð hársins.

Málmar (eins og kopar) virka einnig sem hvatar 
fyrir framköllun, sem getur leitt til óútreiknanlegra 
niðurstaðna við litun og valdið skemmdum.

Hingað til hefur eina leiðin við að fjarlægja steinefni 
úr hári verið klóbindandi formúlur sem eru 
annaðhvort harkalegar fyrir hárið (valda skemmdum 
á hársverðinum og aflita) eða eru veikar, og krefjast 
lengri vinnslutíma og hita.

LAUSN
Byltingartækni Dream Filter er sú fyrsta sinnar tegundar 
á þessu sviði! Þessi einstaki úði virkar eins og segull 
við að fjarlægja málma og steinefni úr hári á innan við 
3 mínútum – ENGIN ÞÖRF FYRIR HITA, HETTU EÐA 
SÓÐALEGA BLÖNDU.

Í Dream Filter er blanda af tveimur sameindasíum og 
tveimur fjölliðasíum sem ekki hafa verið notaðar áður, 
til að fjarlægja varlega, hratt en örugglega öll steinefni 
sem skekkja lit og áferð hársins.

Virkar fyrir alla hárliti og gerðir, Dream Filter hefur 
veruleg og sýnileg áhrif á ljósari háraliti og strípur sem 
geta auðveldlega dökknað eða upplitast.



Kalsíum, magnesíum og ál safnast upp í 
hárinu og geta deyft lit sem getur látið hárið 
virka þungt og þurrt.

Járn og mangan aflita hár með því að láta 
það oxast og liturinn verður æpandi.

Kopar truflar litun því hann virkar 
framkallandi, flýtir fyrir styrk og veldur 
skemmdum að innan sem utan.

Klór veldur grænum blæ á ljóst hár og gerir 
dökkt hár enn dekkra.

NOTKUN
Notaðu Dream Filter á þurrt hár. Úðaðu jafnt 
til að metta hárið. Bíddu í 1 til 3 mínútur og 
þvoðu síðan með sjampói.

Á HÁRGREIÐSLUST0FUM 
• Áður en lýsing hárs hefst: 

Með því að nota Dream Filter er komið í veg fyrir að málmar flýti virkni og styrk til 
þess að tryggja öruggara ferli og fyrirsjáanlegri árangur.  

• Ef veita á einfalt ferli eða setja strípur: 
Berið Dream Filter í þurrt hár sem ekki hefur verið meðhöndlað. Það er í lagi að láta 
Dream Filter virka allan tímann sem litun eða aflitun fer fram. 

• Fyrir klippingu eða mótun: 
Fyrir hár sem virðist matt, grænleitt, óhreint eða hefur orðið fyrir áhrifum brunns,- 
borgar- eða sundlaugarvatns er best að nota hann áður en hárið er þvegið með 
sjampói til þess að ná fram bjartari og glansandi lit.  

HEIMANOTKUN
• Mælt er með að nota Dream Filter í þriðja eða fjórða hvert skipti sem hárið er 

þvegið. Má nota oftar ef viðskiptavinurinn býr þar sem vatnið er hart eða ef hann 
syndir í sundlaugum með klór.  

Gott að nota Dream Filter á hárlengingar og öruggt fyrir hár sem hefur verið 
meðhöndlað með keratíni. Vegna þess að Dream Filter virkar á 1-3 mínútum, er 
öruggt að hafa það lengur í hárinu.



SJAMPÓ SEM 
VERNDAR LIT
100% hreint, án nokkurra resta, súlfat-laust sjampó fyrir allar tegundir hárs, 
hentar sérstaklega vel fyrir: 1. litameðhöndlað hár, 2. þunnt hár 3. hárlengingar 

VANDAMÁL
Flest sjampó eru full af allskonar 
óþarfa aukaefnum eins og sílikon, 
næringarefnum og gljáaefnum  sem 
tengjast á engan hátt hárþvotti og 
skolast ekki auðveldlega úr. 

Þar sem sjampó er yfirleitt það eina 
sem er nuddað í hársvörðinn, ætti 
það aldrei að innihalda efni sem eru 
hönnuð til að sitja eftir.

Þau innihaldsefni, sem loða við hár og 
hársvörð geta:
• Deyft lit 
• Þyngt hárið 
• Síðast en ekki síst – safnast saman, 

stíflað hársekki og hindrað nýjan 
hárvöxt

LAUSN
Color Security sjampó skilar 
fullkominni hreinsun vegna einstakrar 
samsetningar án dæmigerðra efna 
sem mynda filmu sem binst hári og 
hársverði.

EITT SJAMPÓ FYRIR ALLAR 
GERÐIR OG ÁFERÐIR HÁRS 

• Súlfatlaus formúla er jafn mild og 
vatn á hársvörðinn

• Heldur litnum ferskum frá fyrsta degi 
vegna þess að það skolast alveg úr 
og fjarlægir allt sem hefur safnast 
upp

• Einstök formúla, varnar þynningu, 
skilur ekkert eftir sem gæti stíflað 
hársekki og hindrað nýjan hárvöxt

• Tilvalið fyrir hárlengingar vegna 
þess að það er sílikonlaust og 
inniheldur ekki hárnæringu, svo 
tengingar losna ekki

• EKKERT súlfat 
• EKKERT sílikon 

• ENGIN þykkingarefni 
• ENGIN næringarefni 

• ENGIN efni til að hafa 
áhrif á útlit og áferð 

• ENGAR olíur 
• ENGIN paraben

Þegar sjampóið er notað í fyrsta skipti getur verið nauðsynlegt að 
sápa þrisvar til þess að fjarlægja öll efni sem safnast hafa upp og ná 
fullkomlega hreinu hári. 



COLOR SECURITY 
CONDITIONER
Tvær formúlur – Fyrir fínt eða venjulegt hár og fyrir venjulegt til þykkt. 
Spillir ekki litcorrupt color

VANDAMÁL
Hefðbundnar hárnæringar innihalda efni sem geta sýnt dekkri, aflagaða eða æpandi 
áferð á litinn. Þær þyngja hárið og það verður feitt. 

LAUSN
Color Security hárnæringar eru sérstaklega samsettar úr 8 glærum næringarefnum 
sem breyta ekki litnum, oxast  hvorki né gera það æpandi. 

• ENGIN deyfandi eða dekkjandi efni 
• ENGIN gljáaefni eða vax 
• ENGIN paraben
• Tvær formúlur með flókavörn og raka fyrir fínt, 

þunnt eða þykkara, þurrari hárgerð.  
• Glúten-laus
• Vegan.



DREAM 
COCTAILS
Blástu hárið á nýjan hátt.
Með þessum blástursvörum fær hárið mikilvæg 
náttúruleg innihaldsefni til að auka gæði hvers 
einasta hárs. Næringarefnin eru virkjuð með hita, 
efla gæði og áferð hársins þegar þú þurrkar hárið. 

Í stað þess að þurrka allt líf úr hárinu geturðu 
notað Dream Cocktails til að endurlífga og 
endurheimta það.



KÁLRÍK(þari)
BRENNISTEINSRÍK 

FORMÚLA

KOLVETNISRÍK 
FORMÚLA

KÓKÓSRÍK 
FORMÚLA

VANDAMÁL: Brotið hár
LAUSN: Formúla sem blæs lífi í með káli
• 50% færri brot eftir að hafa notað það aðeins einu sinni. 
• Styrkir hárið tvöfalt samstundis 
• Lykilefni: kál ríkt af brennisteini styrkir innri 

brennisteinstengingar hársins

NOTKUN  Sjampó, næring, létt þurrkun með handklæði. Pumpa einu 
sinni til þrisvar í lófann og dreifa í hárið, einkum á svæði þar sem 
hárunum hættir til að brotna. Blása þurrt. Virkjast við hita.

RÁÐ  Leggðu fleiri lög af Dream Cocktails til þess að vinna á 
fleiri vandamálum. Kale á alltaf að vera fyrst!

VANDAMÁL: Fínt, þunnt, flatt hár
LAUSN: Kolvetnisrík formúla
• Þykkir samstundis, eykur þykkt og massa 
• Umvefur þyngdarlausu þykkjandi lagi utanum hvert hár 
• Lykilefni: Samband kolvetna

NOTKUN  Sjampó, hárnæring, þerra létt með handklæði. Dreifið 
tveimur til þremur pumpum um lófann og jafnið í gegnum hárið þrem 
sentímetrum frá rót og niður að endum. Blásið þurrt.

KOLVETNA-RÁÐ  ýfið rótina + kolvetna-rík= MAXIMUM þykkt.

VANDAMÁL: Þurrt, uppþornað, dauft, hárstrý
LAUSN: Kókósrík formmúla
• Gefur hárinu samstundis raka svo það verður silkimjúkt 
• Bindur raka við ytri slíður hvers hárs 
• Lykilefni: 18-MEA + Kókósolía

NOTKUN  Sjampó, hárnæring, þerra létt með handklæði. Dreifið 2-3 
pumpum um lófann og jafnið í gegnum hárið. Blásið þurrt.

RÁÐ  Berið í sérstaklega gróft hrokkið hár á undan Dream 
Coat til þess að gefa hrokknu hári auka raka. Þurrkið með 
dreifara.

Dream Cocktail ætti alltaf að bera í eftir þvott með sjampói og á undan 
öðrum mótunarvörum. Þá ætti að bera á hvern á eftir öðrum en ekki 
blanda þeim saman! Ef nota á fleiri en einn Dream Cocktail, á að bera 
Kale í fyrst til þess að það nái að bindast hárinu. Til þess að ná mestum 
árangri ætti að nota Kale og svo Kókós eða Kale og svo Kolvetni.



BEFORE AFTER

DREAM COAT 
For Jaw Dropping Transformations
VANTAR ÍSL.

DREAM COAT
YFIRNÁTTÚRULEGUR ÚÐI
Breytir öllum gerðum hárs í gljáandi, slétt, 
glansandi hár. #1 verndar raka, kemur 
í veg fyrir krullur, meðferð sem helst.

• Byltingarkenndur, ofurléttur úði, sem safnast 
ekki upp eða gerir hárið eftir feitt skilur frekar 
eftir tilfinningu um að ekkert sé í hárinu

• Innblásinn af textíltækni, hitastýrð fjölliða sem 
þjappar saman og innsiglar hvert hár með 
„vatnsheldri skikkju“

• Mýkir hárið samstundis og umbreytir áferð og 
bætir við yfirnáttúrulegum gljáa 

• Öflug rakavörn endist í 3-4 þvotta

NOTKUN 
• Þvottur með sjampói, næringu og hárið 

þurrkað létt með handklæði skipt í hluta

• Úðað frjálslega og jafnt á rakt (ekki blautt) hár

• Dream Coat ætti að vera síðasta varan sem 
borin er í blautt hár. Ef aðrar vörur hafa verið 
notaðar undir Dream Coat, ætti að takmarka 
þær við Cocktails og Raise the Root. Notkun 
annarra vara getur haft truflandi áhrif á 
virkni Dream Coat og komið í veg fyrir að 
rakaþéttiefni myndist. Hægt er að nota aðrar mótunarvörur á þurrt hár.

• Hvern hluti er þurrkaður hinum haldið frá með spennu.

• Ef þess er óskað má nota krullujárn eftir að hárið hefur verðið blásið slétt til að búa 
til gljáandi rakaþolnar bylgjur.

• Til að ná sem bestum árangri er Dream Coat borið á í þriðja eða fjórða hvern þvott 
með sjampói.



BEFORE AFTER

DREAM COAT
FYRIR LIÐAÐ/HROKKIÐ HÁR
Allt í einni formúlu sem styrkir liði og 
hárið veriður þétt af gljáandi, mjúkum 
krullum...í aðeins einu skrefi!

• Byltingarkennt ofurléttur mótunarúði fyrir 
náttúrulega krullað, liðað hár.

• „One-and-done“ lausn fyrir flestar bylgjur, 
klassískar krullur og slöngulokka. 

• Hefur samanlögð áhrif hlaupa, serum og 
krema.

• Þyngir krullur ekki niður, né skilur þær eftir 
stífar, klístraðar eða krassandi.

• Tilfinningin er að ekkert sé í hárinu.

• Áfengislaust!

• Krullurnar eru fullkomnar, gljáandi og 
rakinn varna gegn því að hárið snarkrullist.

• Hægt að nota á öðrum degi til að endurnýja 
krullurnar.

NOTKUN 
• Þvottur með sjampó, næring og raki kreistur 

varlega úr.

• Ef þú vilt skaltu bæta Color Wow Dream 
Cocktail við. 

• Úðaðu Dream Coat fyrir krullað hár 
frjálslega, á einn og einn hluta hárs í einu.

• Loftþurrkaðu eða þurrkaðu með blæstri notaðu dreifara. Þarf ekki hita



SPEED DRY
BLOW DRY SPRAY
Án alkahóls. 
Styttir blásturstíma allt að 30%.

VANDAMÁL 
Við síendurtekinn blástur getur litur 
dofnað (vegna hita) og brotnað (vegna 
spennu og þurrks).

LAUSN 
Speed Dry styttir blásturstíma allt að 30%.

• Einkaleyfisbundin fjölliða virkar til 
þess að raki skreppur saman en 
nauðsynlegan raki læsist í hárinu.

• Hárið þornar hraðar, hjálpar til við að 
koma í veg fyrir skemmdir og að liturinn 
dofni

• Inniheldur rakagefandi, styrkjandi 
prótein fyrir mýkt og seiglu

• Ver gegn hita

NOTKUN
Þvoið með sjampói og næringu. Þerrið 
hárið með handklæði. Úðið Speed Dry 
rausnarlega á hárið og greiðið í gegn. 
Nota má aðrar mótunarvörur að vild. 
Blása og klára.

Sé þess óskað má bera Dream Cocktails  á 
undan Speed Dry. Ekki þarf að nota Speed 
Dry með Dream Coat.



BEFORE AFTER

RAISE THE ROOT
ÞYKKJANDI + LIFTANDI ÚÐI
Meðal fyrir flatt hár!

VANDAMÁL 
Í dæmigerðum úða fyrir rótarlyftingu er kvoða 
sem gerir litameðhöndlað hár hættulega 
stíft, stökkt og veldur því að það brotnar. 
Þessi plastefni/gerfiefni geta einnig dekkt og 
brenglað litinn.

LAUSN 
Í Raise the Root eru einkaleyfisbundnir 
„elastímerar“ sem mynda „gorm“ við 
ræturnar

• Skilar meiriháttar, langvarandi lyftingu, 
fyllingu í jafnvel þunnt, viðkvæmt og 
litameðhöndlað hár

• Dekkir hvorki né dregur fram gulan lit á hárið
• Er hvorki stíft né klístrað: hárið helst 

sveigjanlegt og meðfærilegt
• Hægt að nota í blautt eða þurrt hár

NOTKUN
Úðað á rakt eða þurrt hár og einkum að 
hársrótinni. Hárið mótað og lyft með 
hárþurrku og hita beint að rótum.

Borið á þurrt hár til að lyfta hárlínunni 
eða bæta við fyllingu. Hentar vel í 
brúðkaupsgreiðslur og uppfærslur.



BEFORE AFTER

BEFORE AFTER

COLOR 
CONTROL
LITBRIGÐANDI + MÓTUNAR FROÐA
„Snjall froða” sem eflir endurkast, 
varðveitir bjarta og ferska litatóna.

VANDAMÁL 
Litameðhöndlað hár getur orðið stökkt, 
misst mýkt, fyllingu og hæfileika til 
mótunar. Formúlur í dæmigerðri froðu 
innihalda áfengi (sem þurrkar) og kvoðu 
(sem gerir hárið stíft, stökkt og verður 
hætt við að brotna).

LAUSN 
• Áfengislaus „snjall froða“
• Notar sveigjanlegt harpix (gúmmí efni 

sem er unnið úr trjám) í staðinn fyrir stíf, 
akrýlplastefni

• Endurnýjar fyllingu, endurkast og mýkt 
til að auðvelda mótun, minnka brot

• Lítið litaðar formúlur tryggja björtustu, 
ríkustu og ferskustu litatóna

• Létt lavender fyrir ljóst hár dregur úr 
æpandi gulum tónum

• Teal Tint fyrir brúnt hár dregur úr æpandi 
rauðum tónum

NOTKUN
Notað eftir þvott með sjampó og næringu. 
Ekki bera í rennblautt hár! Því skærari sem 
liturinn er, því þurrara ætti hárið að vera 
þegar það efnið er borið á. Hristið vel og 
snúið á hvolf til að úða froðu í lófa.

Berið beint á æpandi litasvæði eða alls 
staðar. Látið liggja í og mótið eins og 
venjulega.



POP & LOCK
HIGH GLOSS FINISH
Sléttir, innsiglar, bætir við 
glitrandi gljáa á lit sem rís.

VANDAMÁL 
Litameðhöndlað hár er með hækkaða rót sem 
leggst ekki flöt og endurkastar ljósi. Hárið lítur út 
fyrir að vera gróft, sljótt, þurrt og úfið.

LAUSN 
Pop & Lock sameinar tvennskonar tækni, olíu og 
serum, til að gefa raka, næra og skapa slétta áferð 
með glitrandi gljáa.

• Mjög létt formúla sem hægt er að leggja í lögum 
á blautt eða þurrt hár án þess að byggja upp fitu

• 75% af formúlunni smýgur inn og vökvar til að 
endurheimta mýkt og sveigjanleika

• 25% af formúlunni vefst utan um hárið og myndar 
kristaltært, hágljáandi slíður sem læsist niður að 
hársrótinni, heldur raka

• Veitir vörn gegn útfjólubláum geislum og hita er 
án áfengis

• Dregur úr úfinni áferð og rafmögnun, innsiglar 
klofna enda

NOTKUN
Má nota í blautt eða þurrt hár. Borið jafnt í og 
mótað eins og venjulega.

Pop & Lock er frábært í hár sem á að fletta. 
Dreifið Pop & Lock í hárið áður en hafist 
er handa við að fletta til þess að auka 
meðfærileika og gljáa



BEFORE AFTER

“  Quick glam refresh” 

CHRIS APPLETON

ONE-MINUTE 
TRANSFORMATION
MÓTUNAR KREM
Slétt, viðráðanlegt + kemur í veg fyrir að hárið 
verði úfið. Virkar vel til að endurheimta mótun 
þegar hárið hefur misst formið. Náðu hárinu 
mjúku, sléttu, við blástur án þess að bleyta hárið.

VANDAMÁL 
Hár sem verður úfið, eins og í óreiðu þegar það 
er þurrt. Þurrt litameðhöndlað hár eða hár sem er 
yfir-meðhöndlað. Seinni dagur, svefnhár, beyglað 
og krumpað eftir teygjur, úfið eftir æfingu eða 
útiveru.

LAUSN 
Einnar mínútu umbreyting, augnabliks mýkjandi 
og sléttandi krem sem snyrtir og gerir hárið 
silkimjúkt samstundis, hvorki fitugt útlit né 
tilfinning. „Blástur“ í túpu!

• Krem sem fer inn í hárið strax veitir raka, sléttir 
úfið hár og skapar slétt, fágað yfirborð

• Fljótvirk og auðveld „þurrkun“ þegar ekki er tími 
til að þvo hárið 

• Hentar vel til mótunar herrahárs
• Fullkomið til að aðgreina, skipta, auka gljáa 

og raka í bylgjur/krullur án þess að „drepa 
krulluna“

• Ólíkt flestum mótunarkremum sem notuð eru í 
þurrt hár skilur OMT hvorki eftir vaxkennda né 
fituga slikju á hárinu

• Ríkt af Omega 3 og lárperuolíu, brotnar niður og 
þeytist þegar nuddað er á milli handanna (vegna 
snertingar við sölt, raflausnir) svo það virkar 
strax á hárið.

NOTKUN
Notað á þurrt hár. Setjið smáskammt, eins og 
smámynt í lófann og nuddið með höndunum 
til þess að þeyta það. Jafnið yfir þurrt hárið og 
„vandræða svæði” burstið hárið til þess að ná 
glansandi, sléttu yfirborði. Eða til þess að ná meiri 
gljáa notið blástursbursta með blásara í 10-15 
sekúndur.



BEFORE AFTER

EXTRA
MIST-ICAL SHINE SPRAY
Náðu fram enn heilbrigðara útliti! 
Inniheldur Mullein (verbaskum), blóm sem 
er þekkt fyrir að breyta útfjólubláum 
geislum í ljóst litróf.

VANDAMÁL 
Litameðhöndlað, ofunnið eða skemmt hár 
getur virst dauft, þurrt og útþurrkað. Dæmigert 
glanssprey getur þyngt hárið og skilið eftir 
fitulag. Þau geta einnig innihaldið innihaldsefni 
sem skekkja eða breyta lit.

LAUSN 
EXTRA Mist-ical Shine Spray, byltingarkennt, 
lífrænt unnin glanstækni sem er ljósár framar 
öðrum og lætur hárið samstundis líta út fyrir að 
vera heilbrigt, með fyllingu og frábæran gljáa.

• Nýtir ljósframleiðandi kraft Mullein, blóms sem 
fangar ósýnilegt útfjólublátt ljós, og breytir því 
í  litróf til að gefa frá sér glansandi ljóma

• Létt, ekki fitugt, þurrkar ekki
• Þyngir hvorki né fletur stílinn
• Hitavörn

NOTKUN
Eftir mótun ...

Úðaðu léttri þoku með miklum gljáa
• Berðu á enda sem eru sljóir og þurrir
• Berðu á fingurna og renndu þeim í gegnum 

hárið til að lýsa upp lagvíst
• Til að ná fagmannlegum árangri er gott að 

úða yfir hárið áður en notað er krullu- eða 
sléttujárn eða mótaðu með heitum blæstri til 
að auka gljáann



STYLE ON 
STEROIDS
TEXTURE + FINISHING SPRAY

Má nota á tvennan hátt:
1. Eykur rúmmál og gefur kynþokkafulla 

áferð á augnabliki
2. Auðveldar fullkomna mótun með hita 

VANDAMÁL 
Flestir áferðarúðar skilja eftir leifar á hárinu sem 
„klessa“ því saman þegar það er mótað með hita. 
Þeir innihalda efni sem þurrka litameðhöndlað 
hár og skilja eftir leifar sem slæva lit og líf og 
safnast upp í hársverðinum.

LAUSN 
Style on steroids er tilvalinn úði fyrir 
litameðhöndlað hár.

• Litaröryggis áferðarúði sem á augnabliki gefur 
hárinu fyllri og þykkari áferð 

• Gegnsær teygjanlegur úðinn deyfir ekki litinn 
eða skilur eftir sig kalkleifar

• Aldrei stífur, klístraður eða brotakenndur
• Virkar sem hitavörn
• Límir hárin ekki saman þegar hiti er notaður
• Langvarandi árangur þegar mótað er með hita-, 

krullu- eða sléttujárnum
• Inniheldur örzeolíu sem dempa annars dags olíu 

auk þess að bæta við seglu.

NOTKUN
Notað í þurrt hár.

Úðaðu léttri þoku með miklum gljáa
• Til að auka þykkt og umfang: Úðið á og undir 

lög, rennið fingrunum í gegnum hárið. 
• Við mótun með krullu- eða sléttujárnum. Úðið 

á hvern hluta fyrir sig – áður en járnið er notað. 
Hárið mun ekki klessast saman.

• Til að hressa við annars dags hár, úðið og leikið.



CULT 
FAVORITE
FIRM + FLEXIBLE 
HAIRSPRAY

Loksins hárlakk sem hvorki 
dekkir né gefur gulan blæ.

VANDAMÁL 
Meira að segja hárlökk sem eru gerð eftir 
viðmiðum fagsins geta deyft, dekkt eða 
dregið fram gula tóna í hárinu. Þau geta 
líka gert litameðhöndlað hár, stíft, stökkt og 
brothætt.

LAUSN 
Cult Favorite er byltingarkenndur 
„vinnuþjarkur“ sveigjanlegt hárlakk sem 
veitir allt sem hægt er að óska sér af hárlakki. 
Það er tilvalið fyrir litameðhöndlað hár (og 
allar gerðir hárs!)

• Þornar hratt, virk formúla heldur hárinu lipru 
og auðveldu til að bursta og endurmóta 

• Heldur mótun vel á meðan hárið hreyfist 
náttúrlega 

•  Er hvorki klístrað né stíft
• Verndar skýrleika lita, dekkir hvorki né  

cloud shinedregur úr glans
• Hægt að úða á í lögum til þess að auka 

kraftinn 
• Ver gegn útfjólubláum geislum.

NOTKUN
Hristið brúsann vel. Úðið á þurrt hár um það 
bil  20 sm. fjarlægð. Eða úðið á bursta (eða 
tannbursta) ef óskað er eftir nákvæmari úðun.
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COLOR WOW 
ROOT COVER UP
Oft hefur verið reynt að herma eftir en án 
þess að jafna… besta leiðin til að lagfæra 
rótina hvort sem hún er grá eða dökk, 
fríska upp strípur, þykkja og fullkomna 
hárlínur sem eru að þynnast.

Stjörnu hárgreiðslumaðurinn Chris 
Appleton (frægur fyrir íkona „Glass 
Hair, 50” Pony og að undirbúa 
viðskiptavini eins og J.Lo, KKW og 
Ariana Grande sem eru alltaf um allt 
á Internetinu, fyrir myndavélarnar) fer 
hvergi og greiðir engum án þess að 
hann hafi alla 8 Root Cover Up litina 
meðferðis í töskunni.

Hversvegna? Root Cover Up er 
lykilinn að því að fullkomna hvaða 
hárgreiðslu sem er.  Svo sannarlega, 
grundvallaratriði viðbótarþjónustu fyrir 
hvern einasta viðskiptavin. 

• Hylur rót og gráma, endurnýjar strípur 
samstundis, án erfiðis, á sléttan og 
felldan hátt 

• Þykkir hárið samstundis, með því að 
skyggja gisna bletti svo það sýnist 
fyllra

• Fellur vel að lengingum 
• Jafnar króka í hárlínum 
• Fyllir í gisna bletti og göt þar sem 

hársvörðurinn skín í gegnum flettur 
og uppsett hár. 

• Dekkir rætur svo að ljósir pastel og 
snjóhvítir skuggar líti ekki út fyrir að 
vera of þéttir og hárkollulegir

• Blandar saman of hvítum hársverði 
sem sést í gegn og tónar ekki við 
andlitsfarða.



A NO-FAIL RETAIL SALE to every color client, every time! Just take advantage 

of your client’s visible root regrowth to demo Root Cover Up during the initial 

consultation. When she sees how easy it is to get amazing, root-concealing results, 

she will not leave your salon without buying Root Cover Up. (Bonus: the section 

where you apply Root Cover Up will not interfere with color processing.)

VANDAMÁL 
Þar til Root Cover Up kom fram, var ekki til 
nein áhrifarík, einföld, hreinleg algerlega 
náttúruleg leið til þess að hylja rót, eitt helsta 
vandamál tengdu hárlitun.

LAUSN 
Byltingarkennd formúla í steinefnapúðri sem 
er sannanlega fyrsta áhrifaríka efnið til að 
hylja rót, ekki aðeins gráa heldur einnig ljósa 
tóna sem hylja dökkan vöxt samstundis… 
án þess að nota vetnisperoxíð. Auk þess að 
hámarka listfengi!

• Auðvelt, fljótvirkt, nákvæmt, aðeins press, 
no mess!

• Tímabundinn litur, helst á þar til hárið er 
þvegið með sjampó (fer ekki úr í sundi!)

• Endurkastandi steinefnapúður veitir 
náttúrlegt útlit frá öllum sjónarhornum 

• Verður ekki stífur, klístraður eða 
vaxkenndur eins og maskarar, vaxlitir eða 
úðar. 

• Ekkert vax, engin paraben, engir litir, engin 
PPD’s og hefur ekki verið notaður á dýr í 
tilraunaskyni!

NOTKUN
Notið í þurrt hár. Setjið smáskammt 
af púðri á endann á bursta. Notið hina 
höndina til þess að halda við hárið/ þrýstið 
burstanum ákveðið á rótina og klappið inn 
við hársvörðinn og vinnið niður eftir hárinu. 
Ekki hreyfa burstann eins og sóp. Bætið við 
púðri eftir þörfum. Til þess að láta hárið líta 
út fyrir að vera þykkra, notið stærri endann á 
burstanum með burstunartækni

SALA SEM BREGST ENGUM viðskiptavini með litameðhöndlað hár, aldrei! 
Notfærðu þér aðeins sýnilega rót viðskiptavinarins til þess að sýna hvernig Root 
Cover Up  virkar í fyrsta skipti sem þú þjónustar hann/hana. Þegar sést hve auðvelt 
er að ná að hylja rótina á frábæran hátt, mun viðskiptavinur aldrei yfirgefa stofuna 
án þess að kaupa Root Cover Up. (Bónus: sá hluti hársins sem þú berð efnið á hefur 
engin áhrif á litinn.)
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FYLGSTU 
MEÐ OKKUR

Har.is og hafðu samband ColorWow@har.is 

For WOW-TO ráð og tækni & 
myndbönd um notkun 

@colorwowhair

Nánari upplýsingar um vörurnar, 
kennslu & strauma, má fara á 

youtube.com/c/colorwowprofessional

Bættu stofunni þinni við á colorwowhair.com/addmysalon til 
þess að staðsetning hennar komi fram á yfirliti Color Wow 


