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HÖGKLASSIG,  PARFYMFRI  FR ISÖRPRODUKTSSERIE 
T ILLVERKAD I  F INLAND

Överbelastning av kemikalier och överkänslighet för parfymer är viktiga utmaningar 

för oss, vilket har lett till inspirationen att utveckla en högklassig, parfymfri DS-fri-

sörproduktserie åt människor som vill förebygga överbelastning av kemikalier eller 

lider av doftöverkänslighet. Det är viktigt att välja råvaror som har klara roller i 

produktens funktionalitet. 

Produktseriens noggrant utvalda råvaror vårdar och ger näring åt ditt hår på ett rent 

och effektivt sätt – utan att dra ner på kvalitén. Då du vill minska på kemikalieöver-

belastningen så stämmer ordspråket “less is more”.

Alla DS-seriens hårvårdsprodukter är dermatologiskt testade för känslig hud. 

 Produktserien är vegansk.



DS COLOR SHAMPOO

/ Parfymfritt fuktgivande schampo för normalt, färgat och skadat hår.

Återfuktar och piggar upp håret effektivt samtidigt som hårfärgen bevaras klar och 

livfull. Återställer hårets naturliga glans och blankhet, vilket gör håret mera lätthan-

terligt. Håret känns fräscht, återfuktat och mjukt. Innehåller UV-skydd. Användning: 

Tillsätt i fuktigt hår, löddra upp och skölj noggrant. Storlekar: 50, 250 ja 1000 ml

DS COLOR CONDIT IONER

/ Parfymfritt fuktgivande balsam för normalt, färgat och skadat hår.

Tillför effektivt fukt och näring i håret. Hårfärgen bevaras klar och livfull. Innehåller 

UV-skydd. Användning: Massera balsamen i handdukstorrt hår, låt verka i 2–5 

minuter och skölj noggrant. Storlekar: 50, 200 ja 1000 ml.

H A I R C A R E



DS VOLUME SHAMPOO

/ Parfymfritt volymgivande schampo för tunt, skört och färgbehandlat hår.

Det till konsistensen lätta schampot återfuktar håret och gör håret livskraftigt. Ger 

håret volym och en vacker glans. Håret känns efter tvätt fluffigt och luftigt. Innehåller 

UV-skydd. Användning: Tillsätt i fuktigt hår, löddra upp och skölj noggrant. Storlekar: 

50, 250 ja 1000 ml

DS VOLUME CONDIT IONER

/ Parfymfri volymgivande balsam för tunt, skört och färgbehandlat hår.

Den lätta konsistensen återfuktar effektivt utan att göra håret platt. Gör håret mera 

lätthanterligt, spänstigt och stadigt. Håret känns mjukt och fylligt. Reder ut, slätar ut 

och ger en vacker glans. Innehåller UV-skydd. Användning: Tillsätt i handdukstorrt 

hår, låt verka i 2–5 minuter och skölj noggrant. Storlekar: 50, 200 ja 1000 ml.

H A I R C A R E



DS BLOND SHAMPOO

/ Parfymfritt schampo för ljust och grått hår.

Schampots höga pigmenthalt bryter effektivt oönskade varma nyanser och håret 

blir rent ljust och glänsande. Ger glans, volym och en känsla av fyllighet i håret. 

Tack vare den höga pigmenthalten rekommenderar vi att skyddshandskar används. 

Innehåller UV-Skydd. Användning: Fördela schampot i fuktigt hår, massera lätt, låt 

verka i 1–5 minuter och skölj noggrant. Storlekar: 50, 250 ja 1000 ml.

DS BLOND CONDIT IONER

/ Parfymfri balsam för ljust och grått hår.

Ger fukt åt håret samtidigt som den bryter oönskade varma nyanser. Vårdar och 

reder ut håret effektivt, utan att platta till även om håret är skört. Gör håret mer 

lätthanterligt, ger en vacker glans och tar bort elektricitet. Håret känns fräscht och 

luftigt. Innehåller UV-skydd. Användning: Fördela balsamen i handdukstorrt hår, låt 

verka i 2–5 minuter och skölj noggrant. Storlekar: 50, 200 ja 1000 ml.

H A I R C A R E



DS INTENSIVE MOISTURE MASK

/ Parfymfri intensivbehandling för torrt och skadat hår.

Tillför intensivt näring och fukt i håret och återställer den naturliga glansen och 

livskraften i torrt och skadat hår. Gör håret mera lätthanterligt, reder ut och slätar 

ut håret. Gör att håret känns mjukt och silkeslent. Innehåller UV-skydd. Användning: 

Fördela jämt i tvättat, handdukstorrt hår och massera lätt. Låt verka i 5–15 minuter 

och skölj noggrant. 250 ml.

DS LEAVE- IN CONDIT IONER

/ Parfymfri balsamspray för alla hårtyper.

Den till konsistensen lätta balsamsprayen återfuktar håret effektivt och gör håret 

mera lätthanterligt och att det känns mjukt. Motverkar elektriskt hår, ger glans 

och förhindrar att hårfärgen bleknar. Innehåller UV-skydd. Användning: Spraya på 

ca 20 cm avstånd i torrt eller handdukstorrt hår. Skölj inte. 200 ml.

H A I R C A R E



DS HAIR SERUM

/ Parfymfritt vårdserum för torrt och skadat hår.

Det till konsistensen lätta serumet absorberas snabbt i håret och gör det mera 

lätthanterligt och silkeslent. Håret ser glansigt och vårdat ut. Passar för alla hårty-

per och -längder. Väldigt drygt. Innehåller UV- Skydd. Användning: Portionera en 

liten mängd vårdserum i handen och tillför i fuktigt eller torrt hår. Skölj inte. 50 ml.

H A I R C A R E



TRESTEGS DS MINERALBORTTAGNINGSKONCEPT

I DS-produktserien finns ett mineralborttagningskoncept i tre steg som innehåller 

effektiva specialprodukter åt hårets djuprengöring. Mineralborttågnings produk-

terna innehåller komplexbildande schampoo, elixir och balsam som rengör håret 

från metall-, mineral-, och stylingrester.

H A I R C A R E

H A I R C A R E



DS DEEP CLEANSING
MINERAL REMOVING SHAMPOO

/ Parfymfritt kelaterande schampo för alla hårtyper.

Det djuprengörande schampot tar effektivt bort mineralansamlingar, klor samt rester 

av hårprodukter från håret. Den skonsamma sammansättningen ger håret glans, gör 

hårfärgen klarare och gör håret mera lätthanterligt. Rekommenderad användning 

är 1–4 gånger per månad. Användning: Tillsätt i fuktigt hår, löddra upp, låt verka i 

1–5 minuter och skölj noggrant. Fortsätt behandlingen med DS Mineral Removing 

Elixir. Storlekar: 250 ja 1000 ml.

H A I R C A R E



DS MINERAL REMOVING EL IX IR

/ Parfymfri kelaterande hårlotion för borttagning av mineraler för alla 

hårtyper

Rengör effektivt missfärgningar orsakade av mineraler, klor samt rester av hår-

produkter i håret. Livar upp hårfärgen och gör håret glansigt. Rekommenderad 

användning är 1–2 gånger per månad. Användning: Fördela Elixir jämt i hela håret 

efter schampotvätt och låt verka i 10–30 minuter. Se till att håret hålls fuktigt under 

hela verkningstiden. Skölj noggrant och fortsätt behandlingen med DS Mineral 

Removing Balm. 250 ml.

DS MINERAL REMOVING BALM

/ Parfymfri kelaterande balsam för alla hårtyper.

Avslutar djuprengöringen av håret och borttagningen av mineraler. Stänger hår-

fjällen, vilket gör att håret blir mera lätthanterligt, glansigt och att det känns mjukt. 

Användning: Fördela jämt i handdukstorrt hår, låt verka i 5–10 minuter och skölj 

noggrant. 250 ml.

H A I R C A R E



L E S S  I N G R E D I E N T S . 

M O R E  P E R F O R M A N C E .



DS F IBER GEL

/ Parfymfri hårgel.

Kraftig stadga. Fibergelens konsistens ger håret struktur och glans samt ett kraftigt 

stöd för styling av håret. Med hjälp av fibergelen får du en kraftig stadga i kort hår 

och volym och stöd i långt hår. Känns inte kladdig och sköljs lätt bort. Innehåller 

 UV-skydd. Användning: Tillsätt en liten mängd av produkten på handflatorna, fördela 

i fuktigt eller torrt hår och styla efter behag. 100 ml. 

DS MATTE WAX

/ Parfymfritt hårvax.

Naturlig och flexibel stadga. Ger struktur och stöd för styling av håret. Lätt att styla 

om. Tack vare den mjuka konsistensen passar produkten utmärkt även för styling av 

mycket sköra hår. Känns inte kladdigt och är lätt att tvätta bort. Innehåller UV-skydd. 

Användning: Värm upp en liten mängd vax mellan handflatorna och tillför vaxet i 

handdukstorrt eller torrt hår. Styla efter behag. 50 ml.

S T Y L I N G



DS PRE STYL ING CREAM

/ Parfymfri stylingkräm. 

Lätt stadga. Den till konsistensen sammetslena stylingkrämen ger en lätt stadga och 

ett flexibelt stöd för styling, föning och lockning. Återfuktar lätt, motverkar elektriskt 

hår, slätar ut och tillför glans i håret. Passar utmärkt även för lockigt hår. Innehåller 

UV-skydd. Användning: Tillsätt en liten mängd stylingkräm i fuktigt eller torrt hår. 

Fortsätt stylingen efter behag. 100 ml.

DS HEAT PROTECTION SPRAY

/ Parfymfri värmeskyddsspray.

Lätt stadga. Den finfördelade värmeskyddssprayen skyddar håret mycket effektivt 

mot upp till 220°C/428°F hög värme och ger samtidigt en lätt stadga för styling. 

Förhindrar att fukt avdunstar från håret och tillför glans i håret. Innehåller UV-skydd. 

Användning: Spraya i handdukstorrt eller torrt hår på ca 20 cm avstånd. Kamma 

håret före stylingen. 200 ml.

S T Y L I N G



DS STYL ING LOTION

/ Parfymfri volymgivande hårlotion.

Lätt stadga. Hårlotionen ger en flexibel stadga och skapar en utmärkt grund för 

styling av håret och för olika frisyrer. Ger en lätt struktur, volym och ett långvarigt 

stöd. Gör att håret känns tjockare och fylligare. Passar för alla hårtyper, utmärkt för 

skört hår samt för att forma lockar. Innehåller UV-skydd. Användning: Spraya jämt i 

torrt eller fuktigt hår från rot till toppar. Fortsätt att styla efter behag. 200 ml.

DS SALT SPRAY

/ Parfymfri saltspray. 

Den volymgivande saltsprayen ger håret en grov, matt struktur och stöd. Gör håret 

mera lätthanterligt, vilket gör att den även passar för skört och tunt hår. Håret ser 

fylligare och fluffigare ut. Innehåller UV-skydd. Användning: Spraya i roten på fuktigt 

hår för att ge stöd eller i längderna på torrt hår för att ge struktur. Låt torka av sig 

själv eller föna. 200 ml.

S T Y L I N G



DS TEXTURIZ ING SPRAY

/ Parfymfri strukturspray.

Ger håret struktur, matt textur och volym. Gör att håret känns tjockt, fluffigt och 

luftigt. Med hjälp av struktursprayen gör du ett snabbt, hållbart rotlyft och skapar 

rejäl volym i håret och frisyren. Produkten innehåller UV-skydd. Användning: Skaka 

tills kulan hörs inuti flaskan. Spraya i hårbotten och vid behov i längderna på 20–25 

cm avstånd och forma håret som du vill. Rekommenderas att användas på torrt hår.

Strolekar: 100 ja 300 ml.

DS VOLUME MOUSSE

/ Parfymfri hårmousse. 

Kraftig stadga. Ger ett flexibelt stöd, ökar volymen och får håret att kännas tjock-

are. Förstärker hårets naturliga glans och tar bort statisk elektricitet. UV-skyddet 

förhindrar att hårfärgen bleknar. Användning: Skaka om före användning. Fördela i 

handdukstorrt hår och föna torrt eller forma som du vill. 300 ml.

S T Y L I N G



DS STRONG HOLD HAIRSPRAY

/ Parfymfri hårspray.

Väldigt kraftig stadga. Ger långvarig stadga och stöd i håret. Torkar snabbt, ger håret 

en vacker glans och skyddar mot fukt. Produkten innehåller UV-skydd. Användning: 

Skaka om före användning. Spraya jämt på 25–30 cm avstånd från håret. Storlekar: 

100 ja 300 ml.

DS MEDIUM HOLD HAIRSPRAY

/ Parfymfri hårspray.

Medelkraftig stadga. Ger ett flexibelt stöd för formning och en naturlig finish. 

Hårsprayen har en lätt konsistens och torkar snabbt, ger håret en vacker glans 

och skyddar mot fukt. Produkten innehåller UV-skydd. Användning: Skaka om före 

 användning. Spraya jämt på 25–30 cm avstånd från håret. 300 ml.

S T Y L I N G
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