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Avokado - Ger rikligt med fukt och näring som hjälper till att stärka håret. 

Behentrimoniumethosulfate - En mild och effektiv olja från rapsfrön. 
Mjukgör och gör det lättare att våtkamma.

Bergamot - Fylld med renande egenskaper. Ger en lugnande doft, känd för att 
lindra spänningar. 

Blod Apelsin - En unik citrusfrukt som innehåller antocyaniner.  Flavanoider-
na som ger växter sin röda, lila och blå färg, fungerar som kraftfulla antioxidanter 
som ger skydd mot fria radikaler. 

Cederträ - I århundraden har cederträ ansetts främja friska hårsäckar, för-
bättra hårbotten och  
motarbetat torrhet. 

Cetyl Hydroxyethyl Cellulose - Ett lösnings- och förtjockningsme-
del bestående av cetylalkohol. Vanligen deriverad från kokosnöt och palmolja. 
Hydroxietylcellulosa är en naturligt förekommande förening från cellulosa som 
återfinns i nästan alla växter. 

Kokos - Länge ansedd huskur. Lugnar torr hud, skapar en fuktbarriär och kan 
användas till tvätt och djup återfuktning. Ger lyster.

Geranium - Hjälper till att balansera, lugna och friska upp oljig och torr hud. 
Fylld med anitoxidanter som har använts sedan århundraden för att ge naturlig 
lyster.

Citron - En kombination av a, c, och e-vitaminer som skyddar mot fria radikaler 
och bidrar med friska celler i både dermis och epidermis. Balanserar feta  
hårsäckar genom att absorbera överflödig olja. 

Glyceryl Searate SE - En naturligt fukthetsbevarande substans från  
palmolja, vegetabilisk-, eller sojaolja som hjälper både hud och hår att behålla 
fukt. 

Granatäpple - Kraftfull antioxidant hjälper till att föryngra, återfukta och  
förbättra hudens elasticitet. 

Grapefrukt - Rik på antioxidanter, ideal för att balansera och friska upp huden 
och ge lyster. Lugnande och avslappnande arom. 

Grönt te - Rik på antioxidanter, ger näring och skyddar mot fria radikaler för att 
huden och håret ska behålla sitt friska lyster. 

Guarhydroxipropyltrimoniumklorid - Mjukgörande och utredande 
ingrediens från guarbönor. Ger håret en mjuk och silkeslen känsla, en känsla vi 
älskar... och vill ha. 

Havssalt - Ger håret den beachiga looken och texturen du älskar. Låser in hå-
rets befintliga fukt och absorberar överflödiga oljor som ger den perfekta ”undone” 
looken. 

Hibiskus - Bidrar med näring och en fantastisk doft. Djupt återfuktande och 
bidrar till upprätthållandet av en frisk hårbotten, samt ger lyser till torrt och skadat 
hår.

Honung - En magiskt naturlig återfuktande och frukthetsbevarande ingrediens 
som ger håret massor av näring.

Irländsk mossa - En röd alg, känd för sin naturligt avgiftande egenskap. Rik 
på mineraler som lugnar hårbotten.

Ingredienser



Jojoba - Liknar kroppens egen talg och fungerar som ett naturligt balsam  
genom att stänga in fukt och lindrar torrt och skadat hår och hud. 

Lavendel - Känd som den mest ultimata växten för lugnande. Återfuktar,  
lugnar och ger näring till hår och hud. 

Meadowsweet - Älggräs. Känd som drottningen på ängen och använd i 
århundraden som en örtkur. Tros ha starka renande egenskaper som bidrar med 
friskare hår och hårbotten. 

Calendula - Ringblomma. Mjukgörande och lugnande egenskaper för mjukt 
och glänsande hår och hud. 

Moringa Seed - Moringafrö. Ett naturligt skydd mot yttre faktorer. Känd för sitt 
överflöd av näring och antioxidanter.

Spearmint - Fylld av mentol och renande egenskaper, stimulerar hårbotten.

Primrose - Jordviva. Innehåller höga halter av gammalinolensyra, vilket ger 
näring till hår och hårbotten. 

Neroli - En eterisk olja från blomman av det bittra apelsinträdet. Neroli bidrar 
med en uppliftande citrusdoft samt renar och lugnar hud och hår. 

Nettle - Nässla. En ört som främjar friska hårsäckar och optimal hårbotten. 

Oliv - Rik på a och e vitamin samt antioxidanter. Olivolja skyddar keratinet,  
stärker och ger lyster. Mycket återfuktande, binder fukt till huden och skyddar mot 
fria radikaler. 

Horsetail - Fräken. Rik på antioxidanter och renande innehåll främjar en  
frisk hårbotten. Det höga kiseldioxid innehållet stärker håret och ger en boost av 
fyllighet och glans. 

Ingredienser
Pepparmint - Rik på essentiella fetter och känd för sin förmåga att eliminera 
uppbyggnad. Stimulerar hårbotten och ger en kylande effekt. 

Potassium Sorbate - Kaliumsorbat. Ett naturligt förekommande vattenlösligt 
salt, använd för sina konserverande egenskaper.

Rose - Rosolja erbjuder en inbjudande doft. Rosextrakt eller rosenvatten är känd 
för sin kraftfulla förmåga att återfukta och ge ett mjukt, slätt och fuktberikat hår och 
hud. 

Rosemary - Naturlig antioxidant. Avgiftar och rengör hårbotten. Ger volym och 
glans till hår samt minskar synliga mörka porer i huden. 

Sodium Benzoate - Natriumbensoat. Ett naturligt förekommande vattenlösligt 
salt, använd för sina konserverande egenskaper.

Sodium Cocoul Isethionate - Natriumkokoylisetionat. En mild tensid från 
kokosnöt. Uppskattad förmåga att lösa upp vatten i olja, vilket leder till fantastiska 
rengöringsmöjligheter. 

Sodium Lauryl Sulfoacatate - En mild tensid från kokosnöt. Uppskattad 
förmåga att skapa rikt lödder. 

Timjan -  Naturligt stimulerande medel som ger en stickande känsla och avgiftar 
hårbotten. 

Vanilj - Antioxidant, med renande och lugnande egenskaper. 

Zink - Naturligt element som reducerar torrhet, skyddar hårbotten och kan använ-
das som ett naturligt skydd från solen. 



John Master’s historia.

John Master’s Organics tror på naturlig skönhet.

För att när du ser ut och känner dig som bäst kommer din skönhet 
att tala för sig själv. John Master´s Organic utnyttjar kraften hos 
ekologiska och naturliga ingredienser för att skapa exceptionella 
skönhetsprodukter som är bra för dig, för mormor, för spädbarn men 
även för jorden. 

År 1994 hade John Master - en ledande stylist i New York, 
en enkel, men för sin tid radikal, idé. Han trodde att naturen är den 
bästa källan till ren skönhet. Hans passion för ett hälsosamt liv blev 
en dragkraft. Bort från den fina världen för att sträva efter ett bättre 
och mildare sätt att behandla hår.

John började jobba med de bästa ekologiska ingredienser som finns 
i sin lilla lägenhet på Manhattan. Inom en snar framtid öppnade han 
världens första ”clean-air” salong i Soho. Det var ett 
revolutionerande koncept som inte använde skadliga färgämnen 
eller kemiska behandlingar - inte ens hårspray.

Idag har Johns vision blivit ett globalt varumärke som fortsätter att 
förändra och påverka den ekologiska och naturliga 
skönhetsindustrin. 

Årtionden av expertis och innovation har utvecklats från ett fåtal 
handgjorda produkter, skapade i en köksho - till en full produktlinje 
av hårvård, hudvård och aromaterapi. 



Varför ekologiskt?

De flesta av ingredienserna är naturens botemedel: rosvatten, 
honung och avokado, för att bara nämna några av de över 200 
ekologiska ingredienserna vi använder i våra produkter.

Men frågan kvarstår ... varför ekologiskt?

Vi tror att naturen är den bästa källan för att tillverka 
högpresterande produkter.
Genom att använda ingredienser som du känner igen - till 
exempel lavendel, rosmarin, granatäpple - hyllas Johns tidiga 
kökskemi då han handlade på sin lokala bondemarknad och 
kryddbutik för att skapa sina första produkter. Många av dessa 
ingredienser har använts som lösningar av kulturer runt om i 
världen, generation efter generation.

Vi tar dessa ingredienser på allvar och väljer den ekologiska formen 
när det är möjligt. Eftersom ekologiskt är den renaste formen av en 
ingrediens du kan hitta. Dess verkan är som högst i sitt naturliga 
tillstånd. Den innehåller alla vitaminer, mineraler och antioxidanter 
som den möjligen kan.

Tänk på en ros, en av våra hjälteingredienser. När den växer 
besprutar jordbruket den med kemikalier så att det växer 
snabbare eller större. Den ekologiska rosen - vår ros - lämnas ren 
och kompromisslös, får nå sin fulla potential för att suga upp varje 
bit av näringsämnen från den råa, orörda jorden. Och vi levererar 
den kraftfulla koncentrationen till dig i våra produkter.



John Master’s löfte om ekologiska ingredienser
Varje dag gör vi dussintals val kring våra skönhetsrutiner.
Hur vi tvättar håret. Skydda oss från solen. Hur vi tar hand om och behandlar 
vår hud från topp till tå. Dessa små val resulterar i ett sätt att leva.

Vi är här för att underlätta valen. Men hur?

Alla våra produkter är skapade med minst 70% organiskt innehåll. 
Ekologiskt innehåll inkluderar naturbaserade ingredienser som odlats eller 
skördats utan användning av konventionella eller syntetiska  
bekämpningsmedel och gödningsmedel. Varje ekologisk ingrediens som  
används i våra formler har certifierats av en ackrediterad organisk  
certifieringsorganisation. 

Alla USDA-certifierade ekologiska produkter har minst 95% ekologiskt  
producerade ingredienser. Alla återstående ingredienser finns på den  
nationella listan som godkänts av USDA National Organic Program.

Vår grundare John Masters lämnade salongvärlden i New York för att utveckla 
sin egen serie med hälsosamma, närande skönhetsprodukter från  
ingredienser som han hittade på sin lokala bondemarknad, kryddbutik och 
örtbutik och blandade dem till säkra, effektiva formler.

Idag, som ett globalt företag i över 40 länder, köper vi ingredienser från kända 
jordbruksregioner runt om i världen. Som ett globalt skönhetsmärke som  
betjänar en global gemenskap av likasinnade människor som söker efter  
hälsosammare alternativ, tar vi källan till dig.

Johns tidiga herbologi fortsätter att ligga till grund för vår 
 produktutvecklingsprocess idag. Du hittar naturens botemedel - örter,  
blommor, oljor och korn packade med vitaminer, mineraler och antioxidanter 
för långvarig skönhet.



Ingrediensguide

Vi använder ingredienser som återställer både sinne och kropp, vilket 
resulterar i naturlig skönhet som är bra för dig och bra för jorden.

Ekologisk
Naturbaserade ingredienser odlade eller skördade utan användning av  
konventionella eller syntetiska bekämpningsmedel och gödningsmedel.  
Varje ekologisk ingrediens som används i våra formler har certifierats av 
en ackrediterad ekologisk certifieringsorganisation. Alla produkter har 
minst 70% ekologiskt innehåll.

Naturlig
Naturbaserade ingredienser används endast när tillgången på den 
organiska formen är knapp på grund av oförutsägbara och extrema 
vädermönster som påverkar grödans förhållanden, såsom torka eller 
översvämningar.

Naturligt härledd
Naturbaserade ingredienser som bearbetas minimalt för att säkerställa 
hög prestanda i varje formel.

Lab odlad
Begränsad lista över konserveringsmedel och andra ingredienser som vi 
tillåter i våra produkter för att säkerställa produktsäkerhet och prestanda.  
Dessa ingredienser hjälper våra produkter att hålla längre och hålls enligt 
högsta säkerhetsstandard.



HÅRVÅRD
Shampoo for fine hair
Rosmary & Peppermint

Lättviktigt schampo för fint hår. 
Rengör skonsamt och ger volym.
Stärker håret och förhindrar 
kluvna toppar.

Rosmarin rengör och ger håret 
näring. 
Pepparmint lugnar hårbotten. 
Naturligt härledda tensider ska-
par rikligt med lödder.

Massera in i vått hår, skumma 
upp och skölj ur.
Följ upp med Conditioner for Fine 
hair.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 
Finns tillgänglig i: 236ml, 437ml
Back Bars: 1000ml - pump separat

Conditioner for fine hair
Rosmary & Peppermint

Ger viktlös volym och otrolig glans.
Stärker håret, stänger in fukt och 
gör håret mjukt och glansigt. 

Ekologisk rosmarin rengör och 
lugnar hårbotten.
Pepparmintsolja ger en härligt 
stickande känsla och fräschar 
upp. 
Soyaprotein stärker håret och 
skapar fyllighet och volym. 

Massera in i håret från mitten till 
topparna Låt verka 1-3 minuter. 
Skölj noggrant.
 
Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Finns tillgänglig i:  236ml, 437ml
Back Bars: 1000ml - pump separat

Shampoo for normal hair
Lavender & Rosemary

Rengör, återfuktar och  
balanserar normalt hår.  
Balanserar oljenivåerna och 
återupplivar håret.

Rosmarin rengör och återfuktar.
Lavendelolja lugnar irritationer. 
Naturligt härledda tensider ska-
par rikligt med lödder. 

Massera in i vått hår, skumma 
upp och skölj ur.
Följ upp med Conditioner for  
normal hair.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 
Finns tillgänglig i: 60ml, 236ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat

Conditioner for normal hair
Citrus & Neroli

Ger en återfuktad lätt känsla i 
håret samt reder ut och mjukgör.

Olja från grapefruktskalet 
motverkar tovigt och frissigt hår 
genom att mjuka upp. 
Olja från neroliblomman ger 
glans genom att reparera kluvna 
toppar. 
Kokos ger en långvarigt 
återfuktande känsla. 

Massera in i håret från mitten till 
topparna Låt verka 1-3 minuter. 
Skölj noggrant.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Finns tillgänglig i: 60ml, 236ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat

Shampoo for dry hair
Evening primrose 

Fantastiskt återfuktande för 
att återställa hårets  
fuktblans och glans. Skonsamt 
rengörande, utan att tynga 
ner håret.

Jordviva ger näring till hår och 
hårbotten. Jojobaolja återfuk-
tar håret från rot till topp.
Avokadoolja ger näring till och 
stärker håret.

Massera in i vått hår, skumma 
upp och skölj ur.
Följ upp med Conditioner for 
dry hair.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Finns tillgänglig i: 60ml, 236ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat

Conditioner for dry hair
Lavendel och Avokado

Fantastiskt återfuktande för 
att återställa hårets fuktblans 
och glans. Hjälper håret att 
binda och behålla fukt för ett 
glänsande och friskt hår.

Avokadoolja ger näring till 
och stärker håret. Lavendelolja 
lugnar och ger näring. 
Jojobaolja återfuktar håret 
från rot till topp.

Massera in i håret från mitten 
till topparna Låt verka 1-3 
minuter. Skölj noggrant.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Finns tillgänglig i: 60ml, 236ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat

Normal Hair

Fine Hair Dry Hair

Repair schampoo
Honung och Hibiskus

Skonsamt schampo som bygger 
upp och stärker håret ända från  
roten. Rengör håret utan att torka 
ut.
Honung ger håret näring och fukt.  
Hibiskusvatten och extrakt tar 
skonsamt bort döda hudceller och 
smuts samt balanserar hårets na-
turliga oljeproduktion. 
Kokos ger rikligt med lödder.
Massera in i vått hår, skumma upp 
och skölj ur. 
Om hårbotten har mycket be-
läggning; massera längre än 30 
sekunder.
Följ upp med Conditioner for Fine 
hair.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Finns tillgänglig i: 177ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat

Repair conditioner
Honung och Hibiskus

Reparerar skadat och skört hår. 
Stärker och skyddar håret.  

Honung ger håret näring och fukt. 
Hibiskusvatten och extrakt 
innehåller aminosyror som  
reparerar och stärker skadat hår.  
Solrosolja är rik på fettsyror som 
hjälper håret att behålla fukten.

Massera in i håret från mitten till 
topparna Låt verka 1-3 minuter. 
Skölj noggrant.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Finns tillgänglig i: 177ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat

Repair



HÅRVÅRD
Hair Mask for Normal Hair
Rose & Apricot

Balanserar fuktnivåerna, repa-
rerar kluvna toppar och rengör 
hårbotten.
Motverkar skadat och frissit hår 
samt upprätthåller lyster. 

Rosenvatten återställer förlorad 
fukt. 
Olja från aprikoskärna ger essen-
tiella fettsyror, antioxidanter och 
vitamin a, c och e. 

Applicera en generös mängd 
i rent, vått hår från rot till topp. 
Låt verka i 3-5 minuter. Skölj ur. 
Använd 2 gånger i veckan för ett 
mjukt och glänsande hår.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Repair Mask 125g
Honey & Hibiscus

Rehabiliterar ditt hår. En 
räddning varje vecka för 
torrt och skadat hår.
Intensiv återfuktning. 

Honung ger håret näring och 
fukt. 
Hibiskusblomman innehåller 
aminosyror som reparerar och 
stärker håret. 
Bacurismör intensivt mjukgör 
och ger näring till håret.

Applicera en generös mängd i rent, 
vått hår från mitten till topparna. 
Låt verka i 3-5 minuter. Skölj ur. 
Använd 2 gånger i veckan eller 
oftare vid behov. 

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Leave-in Conditioning Mist 125ml
Green tea & Calendula   

Ger en daglig boost av  
näring. Reder ut och mjukgör.
Återfuktar, utreder och ger glans .

Grönt te extrakt är rikt på antioxidanter 
och lugnar torr hårrbotten och motverkar 
fria radikaler. 
Ringblomma skyddar hårstråt och lugnar 
hårbotten. 
Olja från broccolifrö är rikt på fettsyror 
och eliminerar friss och ger glans. 

Spraya i fuktigt eller torrt hår och styla 
efter behag.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Dry Hair
Nourishment & Defrizzer   

Ger fylligare och friskare hår.
USDA-certifierad

Gnid 1-3 droppar i hanflatan och 
applicera i våt eller torrt hår för 
att tämja frissigt hår.

Minst 95%  
Ekologiska ingredienser 

Avokadoolja är rik på B och E 
vitaminer och ger håret lyster. 
Kokosolja skapar en fuktbarriär 
som gör håret mjukt. 
Cederträ balanserar 
hårbottnens oljenivå

100% Argan Oil 59ml
Nourishment & Defrizzer   

Fylld av näring 
USDA-certifierad

Hår: 1-2 droppar i handflatan 
och massera in i topparna, 
jobba dig uppåt i håret. 
Hud: 1-2 droppar i handflatan, 
applicera på ren, torr hud. 

Minst 95%  
Ekologiska ingredienser 

Omega-6 fettsyror skapar en 
mjuk och frisk hy. 
Vitamin E bekämpar fria 
radikaler och ger hyn ett friskt 
lyster. 
Antioxidanter stöter bort tidiga 
tecken på åldrande.

Hair Milk 118ml
Rose & Apricot

Lätt leave-in behandling som ger återfukning 
och glans. Stärker och återupplivar torrt hår. 
Ger ett natruligt lyster och en lätt stadga för 
styling.

Rosvatten mjukgör och ger näring.  
Apenrikosolja är full av fettsyror,  
antioxidanter och vitamin A, C och E.
Cupuacusmör är en skraftfull  
antioxidant som skyddar mot föroreningar.

Applicera i handdukstorrt hår.
Styla efter behag.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Finns tillgänglig i: 148ml, 60ml Finns tillgänglig i: 118ml, 30ml

Finns tillgänglig i: 23ml, 5ml



HÅRVÅRD
Scalp Follicle Treatment & Volumizer 125ml
Thyme & Irish moss   

Ger fylligare och friskare hår.

Timjan kyler och friskar upp. 
Rosmarin ökar volym. 
Vitt te är rikt på antioxidanter.

Applicera på ren hårbotten, massera in 
låt sjunka in. Använd regelbundet för att 
ge din hårbotten optimal hälsa.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Scalp Purifying Serum 57ml
Spearmint & Meadowsweet   

Naturligt stärkande och återupplivande 
formula.
Lugnar och balanserar hårbotten. 
Ger håret näring.

Spearmint och pepparmint lugnar och 
friskar upp.  
Älggräsextrakt är en naturlig 
sammandragande ingrediens.

Applicera på ren hårbotten, massera in låt 
sjunka in. 
Använd regelbundet för att ge din hårbot-
ten optimal hälsa.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Scalp Exoliating Scrub 142g
Sugar Cane & Tea Tree Oil  

Exfolierar, detoxar, återfuktar och behandlar hårbotten.

Sockerrör och bambu tar bort beläggningar och förnyar käns-
lan i hårbotten. 
Pumpaenzymer och AHA-syror från fruktextrakt förnyar cellerna 
utan irritation och ger en frisk hårbotten. 
Tea treee olja och timjan detoxar och behandlar  
hudflagor i hårbotten.

Använd innan schamponering på våt hårbotten. 

Börja med lite produkt och använd mer vid behov. Massera in från hårfästet till 
mitten av huvudet. Börja sedan från nacken och massera in mot mitten. 
Låt verka i 3-5 min. Skölj noggrant och följ upp med schampo och balsam. 

Använd några gånger i veckan i början för att reducera torra hudflagor. Minska 
sedan till användning 1 gång/v för att underhålla håtbotten.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

2 in 1 Shampoo 
Zinc & Sage 

Schampo och balsam 
för torr hårbotten.  
Enkel allt-i-ett formula.

Zink reducerar torrhet och 
skyddar hårbotten mot fria 
radikaler. 
Salvia renar och lugnar. 
Veteprotein mjukgör för enkel 
kammning. 

Massera in i vått hår,  
skumma upp och skölj ur.
För extra återfukning; följ upp med 
önskat balsam.
Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Finns tillgänglig i: 236ml, 437ml
Back Bars: 1000ml - pump separat

Scalp Stimulating Shampoo 
Peppermint & Meadowsweet  

Balanserar sebumnivåerna i hår-
botten och friskar upp.  
Avlägsnar gift och gör hår och  
hårbotten stark och mjuk.

Spearmint och pepparmint ba-
lanserar oljenivåerna och ger en 
kylande känsla som stimulerar 
blodcirkulationen. 
Älggräs minskar inflamationer och 
exfolierar.  
Eukalyptus rengör porer och ger 
håret ett glansigt lyster.

Massera in i vått hår, skumma upp 
och skölj ur från rot till topp. Följ upp 
med önskat balsam.
Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Finns tillgänglig i: 60ml, 236ml, 437ml
Back Bars: 1035ml - pump separat



Sea Mist Spray 125ml
Sea salt & Lavender   
 
USDA-certifierad

Spraya torrt eller fuktigt hår 
och krama lätt topparna mot 
rötterna för att öka lockarna 
elelr skapa en ”beach-look”.

Minst 95%  
Ekologiska ingredienser 

Havsalt ger textur, volym och en 
naturligt kornig upplevelse. 
Lavendel mjukgör och ger  
håret glans. 
Ekologisk Aloe Vera  hjälper 
håret behålla fukt och ger håret 
mer elasticitet. 

STYLING

Hair Pomade 57g
 
USDA-certifierad

Använd i torrt hår.  
Styla efter eget behag.

Minst 95%  
Ekologiska  
ingredienser 

Ekologiskt bivax låser in fukt och ger stadga. 
Mangoextrakt bidrar med fukt och skyddar 
mot yttre stressfaktorer. 
Ekologisk solrosolja ger fukt och 
förhindrar att håret går av.

Sculpting Clay 57g
Medium Hold

Gnugga en liten mängd lera i  
handflatorna och jobba in i sektioner av 
torrt eller lite fuktigt hår, från rot till topp. 
Dra upp några hårtestar för att få en 
”messy-look”. 
Applicera vid rötterna för att få  
maximal volym.  
Använd för att tämja tjockt hår.
 
Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Bentonite, kaolin och kiselgur ger en 
flexibel stadga och volym.  
Ekologiskt bivax ger naturlig stadga 
och solrosolja skyddar hår och  
hårbotten mot överflödig oljenivå.

Hair Spray 
Acacia Gum & Aloe

USDA-certifierad

Spraya i fuktigt eller torrt hår och 
styla efter  
önskemål. Lyft håret och spraya vid 
roten för ökad volym. För starkare 
stadga; spraya håret igen efter 
styling.

Minst 95%  
Ekologiska ingredienser 

Ekologisk Aloe Vera juice återfuktar 
och ger näring. 
Ekologisk akacia senegal gummi 
ger stadga och volym.  
Ekologisk olja från bergamot renar 
och ger en upplyftande doft.

Volymizing Foam 177ml

Lätt leave-in behandling som 
ger återfukning och glans.

Hydrolyserad quiona stärker  
hårstråt och reducerar friss. 
Ekologisk akacia senegal gummi 
ger stadga och volym.  
Sojaprotein hjälper till att stärka 
håret för att förtjocka och ge 
volym.

Applicera vid rötterna i fuktigt hår.
Fördela jämt och styla efter 
önskemål.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Hair Paste 57g

Multi-stylingprodukt med matt finnish 
och fantastisk textur. 

Ekologisk honung täcker håret med 
naturlig näring och fukt. 
Ekologisk bivax låser in fukt och ger 
stadga. 
Ekologisk risextrakt återfuktar torrt hår.

Gnugga en liten mängd i handflatorna 
och applicera i sektioner i torrt eller lite 
fuktigt hår.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Sweet Orange & Protein 236ml
Styling gel

Lätt stylingprodukt, 
perfekt för alla hårtyper.

Aloe är full av folsyra och A, C 
och E vitaminer som är  
naturliga antioxidanter.  
Det ger näring, lugnar och 
återfuktar håret. 
Sojaprotein mjukgör och ger 
lyster.

Applicera önskad mänd i 
vått eller torrt hår. Styla enligt 
önskemål.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Finns tillgänglig i: 236ml, 59ml



HUDVÅRD
Exfoliating Face Cleanser 107ml
Jojoba & Ginseng 

Exfolierande ansiktsrengöring.

Jojoba pärlor används för att skonsamt exfo-
liera och avlägsna död hud. Pärlorna river inte 
utan möjliggör skonsamhet. 
Ginseng hjälper till att ljusa upp huden och 
balansera oljenivåer.
Aloe är rik på antioxidanter, återfuktar och ger 
näring.

Massera in i fuktig hud. 
Skölj med ljummet vatten.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Foaming Face Wash 112ml 
Rose & Linden Flower 

Mild, löddrande ansiktsrengöring.

Rosenvatten återställer fukt. 
Aloe är rik på antioxidant,  
återfuktar och ger näring. 
Lindblomma lugnar huden.

Massera in i fuktig hud. Skölj med 
ljummet vatten. Följ upp med 
återfuktning.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Cleansing Balm 80g 
Koku Butter & Sea Bucktorn

En rengörande balsam som smälter till en olja för att 
skonsamt rengöra ansiktet från smink och orenheter.

Havtornsolja kommer från en superfrukt och är 15 
gånger rikare på C-vitamin än apelsin. Återfuktar och 
upprätthåller hudens naturliga fuktbarriär. 
Kokumfrösmör rengör skonsamt utan att eliminera 
essentiella oljor.
Riskliolja innehåller skvalen som ger huden ett 
föryngrat utseende.

Använd spatel och lägg en klick stor som ett blåbär i torr 
eller fuktig handflata. 
Massera in i ansiktet, när sminket är redo att tvättas av; 
skölj med ljummet vatten eller torka av med en fuktig 
handduk. 

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 

Toning Mist 118ml 
Rose & Aloe 

Uppfräschande ansiktsmist.

Rosvatten återställer fukt och 
lugnar röd hud. 
Aloe fyller på med fukt. 
Vitt te motverkar fria radikaler och 
är rik på antioxidanter.

Spraya i rent ansikte. Följ upp med 
serum eller återfuktning.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Maximum Moisturizer 50ml
Mandarin & Glycoproteins 

Förbättrar hyns lyster och ger din hud en 
babylen känsla. 

Mandarinextrakt ljusar upp huden och 
ger ett lyster.
Aloe Vera återfuktar och lugnar. 
Aspbark exfolierar skonsamt. 

Applicera på rent ansikte.  
Använd dagligen för bästa resultat.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser 



HUDVÅRD
Antioxidant Cream 118ml
Rose & Apricot 

Fylld med antioxidanter och vitaminer för att 
göra din hud uppfriskad och mjuk.

Intensive Daily Serum 
Vitamin C & Kakadu plum 

Rosolja lugnar röd hud och mjukgör.
Aprikosolja erbjuder essentiella fettsyror, 
antioxidanter och A, C och E vitamin. 
Borageolja är rik på fettsyror och ger huden 
ett föryngrat och friskt utseende. 

Kakadu plommom har dubbelt så mycket 
c-vitamin som apelsin och ljusar upp 
huden. Hjälper till att eliminera  
framträdandet av fina linjer. 
Nyponolja är rik på antioxdanter och vita-
miner som korrigerar mörka fläckar. 
Aspbark exfolierar skonsamt och mjukgör 
huden.  

Spraya i rentgjort ansikte. Följ upp med se-
rum eller återfuktning.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Applicera på rengjord hud med en klap-
pande rörelse.
Låt serumet absorberas innan andra pro-
dukter appliceras. 
Använd morgon och kväll för maximala 
resultat. 

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Nourishing Facial Oil
Pomegranate 
USDA-certifierad

Ekologisk olja från granatäpple  
innehåller punsyra - en omega-5  
fettsyra som hämmar hudinflammation. 
Ekologisk solrosolja lugnar, återfuktar 
och hämmar hudinflammation och 
irritation. 
Ekologisk olivolja innehåller samma 
hälsosamma fetter som avokado och 
återfuktar med vitamin A och E. 

Värm upp 2-3 droppar i handflatan. 
Massera varsamt in i ansikte och hals, 
morgon och kväll. 

Minst 95%  
Ekologiska ingredienser

Overnight Facial Mask 
Pomegranate & Moroccan Rose 

Granatäpple exfolierar skonsamt och 
avlägsnar döda hudceller och reducerar 
fina linjer. 
Konjakrot återfuktar huden och jämnar ut 
fina linjer. 
Marockansk ros är rik på vitaminer, mi-
neraler och antioxidanter som hjälper till 
att jämna ut huden och motverkar tidiga 
tecken på åldrad hud. 

Applicera ett jämt lager i ansiktet, masera 
ut över ansikte, hals och dekolletage. Låt 
verka under natten. Skölj på morgonen 
med ljummet vatten (valfritt).

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser



KROPPSVÅRD

Body Milk
Blood Orange & Vanilla

Återfuktande sheasmör och 
återfuktande aloevera.
Olja av blodapelsin ger en koncentrerad 
dos av c-vitamin och antioxidanter.
Vanilj lugnar och renar huden med 
antioxidanter. 
Kokosolja skapar en barriär för att djupt 
återfukta. 

Applicera generöst över kroppen efter dusch.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Body Wash
Blood Orange & Vanilla

Olja av blodapelsin ger en koncentrerad 
dos av c-vitamin och antioxidanter.
Vanilj lugnar och renar huden med 
antioxidanter. 
Decylglukosid är ett sockerbaserat 
skummande medel som skapar rikligt 
lödder. 

Smöj in hela kroppen generöst med 
lödder. Skölj. Följ upp med Body Milk.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Lemon & Ginger
Hand cream

Citrusolja ger huden näring och 
uppljusande vitaminer. Ingefära 
tonar och tightar huden. 
Rökelse ger en naturlig näring.

Tryck ut en liten del handkräm och 
smörj in händerna.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser

Lip Calm
USDA-certifierad

Olivolja är rik på antioxidanter och djupt åter-
fuktande.
Jojobaolja är en lätt olja som djupt återfuktar 
huden. 
Borageolja är rik på fettsyror för att motverka 
åldrande. 

Applicera på läpparna.

Minst 95%  
Ekologiska ingredienser

Face & Body Bar
Lavender & Ylang Ylang

Lavdendel lugnar huden. 
Ylang ylang upprätthåller fukt.
Capuasmör är rik på vitamin A och E samt 
fettsyror som binder fukt till huden.

Löddra upp och applicera generöst 
över kroppen. Skölj.

Minst 70%  
Ekologiska ingredienser



FAQ
Är era produkter ekologiskt certifierade?

Alla våra produkter uppfyller tröskeln på mer än 70% organiskt innehåll som fastställts av USDA:s nationella ekologiska program för  
kosmetika, kroppsvårdsprodukter och produkter för personlig vård för märkningskategorin ”Gjord med ekologiska ingredienser”.  
Produkter som innehåller 95% eller mer organiskt innehåll visar USDA-certifierad ekologisk märkning på flaskan.

Är produkterna veganska?

Vi definierar veganskt som produkter som inte innehåller ingredienser från djur. Våra produkter är veganska med undantag av följande:  
Lavendel & Avokado Intensiv balsam (honung), Hårpasta (honung), Hårpomade (bivax), Honung & Hibiskus Hårrekonstruktör (honung), 
Honey & Hibiscus Hair Reconstructing Shampoo (honung) och Lip Calm (bivax).

Är förpackningen återvinningsbar?

Generellt är produktförpackningen återvinningsbar. Kontrollera återvinningssymbolen för att avgöra hur du ska återvinna.

Innehåller produkterna parabener eller natriumlaurylsulfater?

Nej. John Masters Organics-produkter är producerade utan parabener och natriumlaurylsulfater.

Hur lång är produkternas hållbarhet?

Alla produkter har en hållbar livslängd på 3 år. När du väl öppnat produkten föreslår vi att du  
använder alla produkter inom 6 månader.




