


2



3

INSHAPE kombinerar det bästa av två världar.  
Moderna krav på professionalism och resultat, 
med passionen att använda nordiska växter  
med naturliga, välgörande egenskaper.

Infused with Nordic nature
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INSHAPE har fyra tydliga serier:

CURL, FORM, REPAIR och VOLUME. Det är enkelt att förstå  
vilken produkt som passar varje individuellt behov.  
Tydligheten uppskattas av kunderna när de gör sitt val.  
Det ska vara enkelt att välja rätt.

INSHAPE är framtaget i samarbete med nordiska erfarna 
frisörer, vilket säkrar en hög kvalitet. Framtaget av frisörer  
– för frisörer.

INSHAPE innehåller utvalda ingredienser från den nordiska 
naturen. Det ger serien en unik sammansättning.

INSHAPE-designen är enkel och stilren. Flaskorna står 
snyggt i hyllan både hos frisören och hemma i badrum-
met. Ett lyft för salongen!
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Infused with  Nordic nature

INSHAPE är ett svenskt varu märke. Vi 
älskar vår nordiska natur, vilket märks 
i våra produkter som är laddade med 
energigivande ingredienser från örter, 
bär och träd direkt från den nordiska 
naturen. 

Vi är måna om att använda närpro-
ducerade ingredienser och tillverkar 
våra produkter på ett modernt och 
energieffektivt sätt. 
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Björknäver
Ger volym och stärker trött och 
livlöst hår.

Ringblomma
Stimulerar blodcirkulationen och 
är välgörande för hårbotten.

Tranbär
En antioxidant som ger glans och 
fukt till håret.
 
Linfröextrakt
Ger näring till håret och har 
antiinflammatoriska egenskaper 
som är läkande för huden.

Nässlor
Bygger upp håret och gör det 
glansigare. Bra för irriterad hår-
botten då den dämpar klåda.
 
Havtorn
Gör håret mjukt och starkt. Repa-
rerar skadat hår.
 
Växtbaserat protein  
Stärker håret på djupet. Repare-
rar hårstråna och förebygger att 
de bryts.

Arganolja
En vitaminrik marockansk olja. 
Gör håret glansigt, elastiskt och 
starkt. Rik på omega 3/6/9.
 
Omega 3/6/9
Essentiella fettsyror som gör 
håret starkare, ökar elasticiteten 
och adderar glans.

Vitamin B/E
Behövs för att reparera  
och bygga upp hud och hår.

Infused with  Nordic nature betyder…
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Produkter framtagna för lockigt och vågigt hår. Berikade med 
ingredienser från vår nordiska natur:

• Tranbär ger glans och återfuktar håret. Är rikt på antioxidanter 
som skyddar håret mot miljöpåverkan. 

Innehåller också:

• Växtbaserat protein stärker håret på djupet. Reparerar  
hår stråna och förebygger att de bryts.

• Panthenol/Provitamin B5 ger håret fukt, elasticitet och volym. 
Lindrar även klåda och irritation i hårbotten.

CURL
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Balsam
Skyddar och återfuktar  
frissiga, lockigt och vågigt  
hår.  Gör håret lätt att  
forma och reda ut. Med  
växtbaserat protein  
och nordiska tranbär.

Schampo
Återfuktar frissiga hår  
och framhäver lockigt och 
vågigt hår. Gör håret mjukt 
utan att tynga ner det. Med 
växtbaserat protein och 
nordiska tranbär.
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FORM
Stylingprodukter för alla hår och behov. Berikade med ingredienser 
från vår nordiska natur:

• Nässla stärker hårroten och ger vitalitet till håret. 

• Ringblomma är lugnande för hårbotten och har  
antiinflammatoriska egenskaper.

• Växtbaserat protein finns naturligt i alla hår. Reparerar och  
bygger upp hårstrået med långtidsverkande effekt.

• Vitamin B/E skyddar hårets fjällskikt och bygger upp cellerna  
i hårbotten.
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Mousse 
Stimulerar och stärker alla tänk-
bara hårtyper. Gör håret fylligt 
med långvarig stadga. Med 
växtbaserat protein och nordis-
ka nässlor.
Hold: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  ••   Gloss: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  ••  

Fix Spray 
Ger stadga och återfuktar alla 
tänkbara hårtyper. Gör håret 
skyddat och starkt. Medväxt-
baserat protein , vitamin B/E 
och nordiska nässlor.
Hold: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  ••   Gloss: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  ••  
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Glaze
Återfuktande styling creme 
som framhäver alla tänkbara 
frisyrer. Gör håret fylligt och 
formbart. Med växtbaserat 
protein, nordiska nässlor och 
ringblommor.
Hold: • •  •  •  •  •  •  •  ••   ••  ••   Gloss: • •  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  •  

Heat Protection
Värmeskydd som skyddar  
håret upp till 220 grader. Ger 
lätt stadga och glans. Innehåller 
växtbaserat protein, nässlor  
och ringblommor.
Hold: • •  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  •   Gloss: • •  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  •  

Curl Cream
Återfuktar, framhäver och boostar  
befintliga lockar. Gör håret lättskött 
med glansiga lockar. Innehåller  
havtorn, växtbaserat protein och  
organisk argan olja. Värmeaktiverad 
med värme skydd och UV-filter.
Hold: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••   Gloss: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••   ••  
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Form Wax 2
Ett mjukt och lättarbetat vax 
för naturliga frisyrer. Ger lätt 
stadga och naturlig glans. 
Innehåller växtbaserat pro-
tein och björkbark. 
 
 

Hold: • •  •  •  ••   ••  •  ••  •  ••      Gloss: • •  •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  •

Form Wax 6
Ett hårt vax med power. Ger håret 
glans och bra med stadga och 
håller hela dagen Arbeta in i fuktigt 
eller torrt hår och styla. Innehåller 
växtbaserat protein och björkbark.

Hold: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  ••   Gloss: • •  •  ••  •  •  •  ••   ••  ••

Form Wax 4
Krämig, med medium styrka 
och glans. Till alla hårtyper och 
längder. Arbetas noggrant in i 
torrt eller fuktigt hår och forma 
sedan din frisyr. Ger en bra  
naturlig hållbar stadga. Inne-
håller växtbaserat protein och 
björkbark. 
Hold: • •  •  ••  •  •  •  •  ••  •  ••   Gloss: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  ••

Logotyper på vit och svart bakgrund med “Nominated”:

Nominated 2016
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REPAIR
Stärkande produkter för torrt och/eller skadat hår. Berikade  
med ingredienser från vår nordiska natur:

• Nässla stärker hårroten och ger vitalitet till håret. 

• Ringblomma är lugnande för hårbotten och har anti – 
inflammatoriska egenskaper.

• Havtorn stärker håret och gör det glansigt och följsamt.

• Växtbaserat protein reparerar och bygger upp hårstrået med  
långtidsverkande effekt.

• Arganolja ökar, glans, elasticitet och styrka på håret.  
Rik på omega 3/6/9.

• Vitamin B/E skyddar hårets fjällskikt och bygger upp  
cellerna i hårbotten.
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Schampo
Skyddar och bygger upp 
torrt och slitet hår. Gör håret 
fylligt och lätt att forma.
Med växtbaserat protein och 
nordisk havtorn.

Balsam 
Återuppbygger och stärker 
torrt och slitet hår. Gör håret 
friskt och lätt att forma.
Med växtbaserat protein 
och nordisk havtorn. 
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Leave-in  
Treatment Cream
Laddad med växtbaserat 
protein och ekologisk  
marockansk arganol-
ja som är rik på Omega 
3/6/9. Reparerar, stärker 
och återfuktar torrt och 
skadat hår – perfekt för 
kluvna hårtoppar. Beva-
rar färgerna. Innehåller 
skydd ande UV-filter.

Colour  
Treament Mask
En närande och vårdan-
de inpackning. Laddad 
med växtbaserat protein 
och ekologisk marockansk 
arganolja som är rik på 
Omega 3/6/9. Återfuktar 
och reparerar torrt och  
skadat hår – perfekt för 
kluvna hårtoppar. Bevarar 
färgerna. Innehåller skyd-
dande UV-filter.
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Leave-In Spray Conditioner
Ett spray-balsam laddat med växtbaserat 
protein, vitamin B, samt naturligt extrakt från 
nordiska nässlor och ringblommor. Gör håret 
mjukt, glansigt och lätt att reda ut – perfekt 
för torrt och slitet hår. Innehåller skyddande 
UV-filter.
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Volymskapande produkter för fina, tunna hår. Berikade med 
ingredienser från vår nordiska natur:

• Nässla stärker hårroten och ger vitalitet till håret. 

• Ringblomma är lugnande för hårbotten och har anti- 
inflammatoriska egenskaper.

• Björknäver stärker hårstrået och ger önskad volym.

• Växtbaserat protein, reparerar och bygger upp hårstrået 
med långtidsverkande effekt.

VOLUME



21

Schampo
Ger volym och expan-
derar fina och tunna 
hårstrån. Gör håret starkt 
och fylligt. Med växt-
baserat protein och 
nordisk björknäver.

Balsam
Mjukgör och ger volym 
till fina och tunna hår-
strån. Gör håret böljan-
de och glänsande. Med 
växtbaserat protein 
och nordisk björknäver.
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Texture Boost
Ger volym och expanderar 
fina och tunna hårstrån. 
Gör håret starkt och fylligt. 
Med växtbaserat protein 
och nordisk björknäver.
Volume: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •   ••   Gloss: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••   ••

Root Lift
Lyfter håret och ger volym 
från rötterna. Innehåller 
växtbaserat protein, näss-
lor och ringblommor. Med 
skyddande UV-filter.
Volume: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •   ••   Gloss: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••   ••

Volume Spray
En närande volymspray, med växtba-
serat protein och extrakt från nordiska 
ringblommor. Ger volym och stadga  
åt tunna fina hårstrån. Färgbevarande 
och med UV-skydd..
Volume: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •   ••   Gloss: • •  •  •  •  •  ••   ••   ••   ••

Logotyper på vit och svart bakgrund med “Nominated”:
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Beach Texture Spray
En volymspray med attityd, 
laddad med växtbaserat pro-
tein och naturligt extrakt från 
nordiska nässlor. Ger volym, 
struktur och en matt ”after 
beach”- känsla. Perfekt för 
fint hår. Innehåller skyddande 
UV-filter.

Volume: • •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••   ••   Gloss: • •  ••   ••   ••   ••   ••   ••    

Dry Shampoo
Ett volymökande torr-
schampo, laddat med 
växtbaserat protein och 
naturligt extrakt från 
nordiska nässlor och ring-
blommor. Fräschar upp 
håret och gör det mjukt. 
Innehåller skyddande 
UV-filter.
Volume: • •  •  •  •  ••  •  •  •  •  •   ••   Gloss: • •  ••   ••   ••   ••   ••   ••
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