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NANNIC HSR

Det vackra håret vi ser
hämtar sin styrka från den del av håret som vi inte ser.
Det är hårrötterna som ständigt får sin styrka och näring
från en större helhet - den hälsosamma kroppen.

René Nagels
Scientist in dermatology & founder of Nannic International R&D

SHAMPOO - DAMAGE REPAIR
Reparerar håret och hårsäckarna, återfuktar och rengör

SHAMPOO - VITALITY BOOST
Ger ny energi till håret och hårbotten, återfuktar och rengör

CONDITIONER - KERATIN BOOST
Återfuktar, reparerar, ger volym och skyddar mot värmeskador

CARING SPRAY - PROTEIN TREATMENT
Ger volym, lyster och näring samt skyddar mot värmeskador

HAIR SERUM DAY CARE - FOLLICLE REJUVENATION
Förebygger håravfall, ger näring till hårsäckar och hårbotten

HAIR SERUM NIGHT CARE - ROOT STIMULATION
Främjar tillväxten av hår och förebygger håravfall, ger näring till hårrötterna

Rengör & reparerar skadat hår
Ökar tjockleken & volymen
Optimerar fuktnivån
Motverkar hårtovor
Skyddar mot föroreningar
Reparerar UV-skador
Förebygger förslitningsskador orsakade av värme
För alla hårtyper

SHAMPOO - DAMAGE REPAIR
Milt och mycket näringsrikt schampo som rengör, reparerar och ökar volymen i håret med fokus på hårets och
hårsäckarnas återhämtning. Berikat med ärtproteiner, vitaminer och peptider som omedelbart reparerar och
återställer hårets balans. Ger ökad spänst och en ny fin lyster. Förbättrar fuktnivån och ökar hårets tjocklek och
volym. Motverkar hårtovor och gör det lättare att kamma ut håret. Innehåller en kraftig antioxidant som skyddar
mot föroreningar, reparerar UV-skador och förebygger förslitningsskador från exempelvis styling med värmeverktyg.
Rekommenderas särskilt vid torrt, strävt och skadat hår.
HUVUDINGREDIENSER
•
•
•
•

Ärtproteiner - Innehåller 22 aminosyror som gör håret starkt, ger lyster samt ökar dess volym.
D-Panthenol - Fuktgivande, kraftig antioxidant som reparerar och förebygger UV-skador.
Betain - Rengör, löser upp fett och har en antistatisk effekt.
Rädisa - Reparerar och återfuktar.

ANVÄNDNING
Ta en liten mängd Nannic Damage Repair Shampoo och massera mjukt in i vått hår och i hårbotten. Låt det verka i ett par
minuter innan du sköljer ur håret. Alternera Damage Repair med Vitality Boost shampoo efter behov.
Tips: Schamponera gärna håret två gånger för bästa effekt. Tänk på att detta schampo är utvecklat för att reparera skadat hår
och ger generellt en mindre mängd lödder.

Volym: 150 ml

Pris: 289:-

Rengör, återfuktar och vårdar
Motverkar statiskt och trassligt hår
Stärker hårbotten och hårstrån
Förbättrar färgkvalitet och ger lyster
Skyddar mot föroreningar
Reparerar UV-skador
Förebygger förslitningsskador orsakade av värme
För alla hårtyper

SHAMPOO - VITALITY BOOST
Milt och återfuktande schampo som rengör med fokus på vård av hårbotten, särskilt utvecklat för att motverka
statiskt och trassligt hår. Gör det lättare att reda ut håret. Berikat med vitaminer och mikroproteiner som tränger
djupt ner i rötterna så att håret repareras inifrån och ut. Förbättrar hårets tjocklek och färgkvalité, ger ökad volym
och en vackrare lyster. Innehåller arganolja som är rik på omättade fettsyror och naturliga tokoferoler som stärker
hårbotten och hårstrån. Berikad med en kraftig anti-oxidant som skyddar mot föroreningar och reparerar UVskador. Rekommenderas särskilt vid fett och tungt hår.
HUVUDINGREDIENSER
•
•
•
•
•

D-Panthenol - Fuktgivande, kraftig antioxidant som reparerar och förebygger UV-skador.
Ris & Soya - Stärker håret, gör det fylligare och förbättrar färgkvalitén.
Ull - Kraftig antioxidant som skyddar mot föroreningar.
Betain - Rengör, löser upp fett och har en antistatisk effekt.
Arganolja - Rik på vitaminer och antioxidanter. Vårdar, skyddar och ger håret lyster.

ANVÄNDNING
Applicera en liten mängd Nannic Vitality Boost Shampoo och massera mjukt in i vått hår och hårbotten. Låt det verka i ett par
minuter innan du sköljer ur håret. Alternera Vitality Boost shampoo med Damage Repair shampoo efter behov.
Tips: Schamponera gärna håret två gånger för bästa effekt.
Volym: 150 ml

Pris: 289:-

Vårdande och reparerande
Antistatisk effekt och lättare att reda ut
Återfuktar och ger förbättrad färgkvalité och lyster
Gör håret spänstigare, tjockare och fylligare
Skyddar mot föroreningar
Reparerar UV-skador
Förebygger förslitningsskador från värmestyling
För alla hårtyper

CONDITIONER - KERATIN BOOST
Återfuktande balsam som balanserar talgproduktionen och ger håret extra lyster, spänst och volym. Vårdande
ingredienser som sheasmör, silkesproteiner, vitamin E, vitamin F och pantenol. Berikat med keratin som tränger djupt
in i hårfibrerna. Optimerar fuktnivån vilket gör håret spänstigare, tjockare och fylligare. Gör det lättare att reda
ut håret och har en antistatisk effekt. Skyddar mot värmeskador som orsakats av stylingverktyg (upp till 200° C).
Innehåller en kraftfull antioxidant som skyddar mot föroreningar och UV-skador. Gör att färgat hår behåller sin lyster
och kvalité en längre tid. Kan även användas som hårinpackning.
HUVUDINGREDIENSER
•
•
•
•

Rödbetsextrakt - Fuktgivande och värmeskyddande. Bevarar färgkvalitén och gör håret lättare att reda ut.
Keratinproteiner - Vårdande och reparerande. Gör håret mjukare och ger lyster.
D-Panthenol - Fuktgivande, kraftfull antioxidant som reparerar och förebygger UV-skador.
Vitamin F - Återfuktar och skyddar håret mot värmeskador.

ANVÄNDNING
Fördela en liten mängd Nannic Kreatin Boost Conditioner i handdukstorkat hår och massera försiktigt in. Låt verka ett par
minuter och skölj sedan noga med ljummet vatten. Torka håret försiktigt med en handduk.
Tips: Kan också användas som vårdande och reparerande hårinpackning. Låt balsamet sitta kvar upp till 30 minuter innan du
sköljer ur håret.
Volym: 150 ml

Pris: 359:-

Vårdande och värmeskyddande fixeringsspray
Ökar tjocklek & volym
Ger en snabb uppfräschning
Motverkar hårtovor, gör håret lättare att styla
Ger en ny lyster och en lätt stadga
Reparerar UV-skador
Förebygger förslitningsskador från värme
För alla hårtyper

CARING SPRAY - PROTEIN TREATMENT
Vårdande värmeskyddande fixeringsspray och proteinbehandling i ett som ger håret rikligt med näring och lyster.
Med en underbar doft och ingredienser som gör det lättare att kamma och styla håret samt öka dess volym. Skyddar
mot fria radikaler, reparerar UV-skador och förebygger förslitningsskador från exempelvis styling med värmeverktyg.
Reparerar även förslitningsskador som orsakats av kamning och borstning. Ger en ny lyster och en lätt stadga. Kan
även användas för snabb uppfräschning av håret.
HUVUDINGREDIENSER
•
•
•
•

Silica - Ger håret styrka och lyster.
Ärtproteiner - Innehåller 22 aminosyror som gör håret starkt, ger lyster samt ökar dess volym.
D-Panthenol - Fuktgivande, kraftig antioxidant som reparerar och förebygger UV-skador.
Rädisa - Reparerar och återfuktar.

ANVÄNDNING
Applicera Nannic Protein Treatment i handduktstorrt hår (för extra volym, spraya så nära hårbotten som möjligt) och börja din
vanliga styling. Skakas före användning.
Tips: Kan även användas i torrt hår för en snabb uppfräschning.
Volym: 50 ml
Volym: 150 ml

Pris: 179:Pris: 325:-

Förebygger håravfall
Ger näring till hårbotten
Ger kraftfullare och starkare hårsäckar
Ger energi och livskraft till tunt hår
Optimerar fuktnivån
Ökar tjocklek & volym
Ger förbättrad färgkvalité och lyster
För alla hårtyper

HAIR SERUM DAY CARE - FOLLICLE REJUVENATION
Hårserum som ger ett friskare och starkare hår, för daglig behandling på morgonen. Ger energi och livskraft till tunt
hår, stimulerar cellernas energi (ATPs) och kollagen typ IV vilket ger kraftfullare och starkare hårsäckar. Återställer
balansen och stimulerar hårbotten och hårrötterna för att förebygga håravfall. Bromsar åldrandeprocessen i
hårroten, optimerar fukthalten och ger synbart tjockare hår med mer volym. Förstärker hårets nyanser och ger en mer
intensiv hårfärg.
HUVUDINGREDIENSER
•
•
•
•

Rödbetsextrakt & majsstärkelse - Reparerande, fuktgivande och värmeskyddande.
Mjölkproteiner - Stimulerar cellernas energi och ger kraftfullare hårrötter.
Acetylcystein & Acetylmetionin - Aminosyror som vitaliserar hårcellerna och motverkar att det bildas fria radikaler.
Mint - Förbättrar mikrocirkulation, stimulerar hårbotten samt minskar irritationer.

ANVÄNDNING
Applicera Nannic Hair Serum Day Care varje morgon direkt i hårbotten med den medföljande applikatorn. Fördela jämnt och
massera försiktigt in i hårbotten. Ska ej sköljas ur!
Tips: Spara skruvkorken om du ska förvara flaskan liggande för att minimera risken för läckage.
Volym: 150 ml Pris: Duo förpackning 2 x150 ml 995:Säljs i en duo-förpackning tillsammans med 150 ml Hair Serum Night Care - Root Stimulation

Främjar en kraftigare hårväxt
Förebygger håravfall
Ger håret energi och vitalitet
Vårdar hårrötterna och förlänger tillväxtfasen
Stimulerar mikrocirkulationen
Reglerar talgproduktionen
Gör håret starkare och mer motståndskraftigt
För alla hårtyper

HAIR SERUM NIGHT CARE - ROOT STIMULATION
Hårserum som ger ett friskare och starkare hår, för daglig behandling på kvällen. Vårdar hårrötterna och stimulerar
mikrocirkulationen samt förlänger tillväxtfasen. Återställer hårets balans, främjar en kraftigare hårväxt och gör
håret starkare samt mer motståndskraftigt. Ger tunnare hår energi och vitalitet, stimulerar hårtillväxten samt reglerar
talgproduktionen.
HUVUDINGREDIENSER
•
•
•
•

Tussilago, Rölleka & Kinin - Motverkar håravfall och stimulerar stamcellerna för ökad hårväxt.
Azelainsyra - Lugnande och antiinflammatorisk. Främjar tillväxtfasen.
Gurkmeja, Ingefära & Kanel - Ökar energin och främjar cirkulationen.
Oligo elements - Katalysator för den biologiska processen.

ANVÄNDNING
Applicera Nannic Hair Serum Night Care varje kväll direkt i hårbotten med den medföljande applikatorn. Fördela jämnt och
massera försiktigt in i hårbotten. Ska ej sköljas ur!
Tips: Spara skruvkorken om du ska förvara flaskan liggande för att minimera risken för läckage.
Volym: 150 ml Pris: Duo förpackning 2 x150 ml 995:Säljs i en duo förpackning tillsammans med 150 m Hair Serum Day Care - Follicle Rejuvenation

AGE CONTROL HSR - START BOX
Komplett hårvårdskit innehållande 6 produkter med allt du behöver för ett friskare och starkare hår.
SHAMPOO - DAMAGE REPAIR 150 ML
Reparerar håret och hårsäckarna, återfuktar och rengör
SHAMPOO - VITALITY BOOST 150 ML
Ger ny energi till håret och hårbotten, återfuktar och rengör
CONDITIONER - KERATIN BOOST 150 ML
Återfuktar, reparerar och ger volym samt skyddar mot värmeskador
CARING SPRAY - PROTEIN TREATMENT 150 ML
Ger lyster och näring, skyddar mot värmeskador
HAIR SERUM DAY CARE - FOLLICLE REJUVENATION 150 ML
Förebygger håravfall, ger näring till hårsäckarna och hårbotten
HAIR SERUM NIGHT CARE - ROOT STIMULATION 150 ml
Främjar tillväxten av hår och förebygger håravfall, ger näring till hårrötterna
Volym: 6 x 150 ml

Pris: 1995:-
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