Låt drömmen växa fram och
ge den näring, ta fram den
ibland och smaka på den,
men ge aldrig upp din dröm.
Den kan bli verklighet
om du verkligen vill!

ÄNDA SEDAN MITTEN PÅ 90-TALET när jag började arbeta inom frisörbranschen
har jag burit på tanken att någon gång i framtiden lansera ett eget varumärke.
En tokig idé, men drömma får man ju, eller hur? Jag har också inspirerats av den
nordiska naturens renhet och friskhet, våra kreativa modedesigners, våra framgångsrika musikartister och vår stilrena arkitektur. Under skapandet av ett nytt
varumärke har dessa värden legat som grund i arbetet. Nu är det dags att lansera
min dröm: INSHAPE – Infused with Nordic Nature.
Jag har givetvis inte skapat detta helt ensam. Vi som har skapat INSHAPE har
tillsammans mer än 150-års erfarenhet från branschen – en nödvändighet för att
kunna ta fram en serie av hög kvalitet värdig frisörmarkanden både i norden och
resten av frisörvärlden. Under mina drygt 20 år inom branschen har jag mött många
underbara kreativa, entusiastiska och positiva människor, allt ifrån entreprenörer/
företagare, kreativa frisörer, kunnigt branschfolk till hårt arbetande distributörer,
aktiva producenter och leverantörer. Dessa möten har gett mig kunskap, erfarenhet
och ett brett kontaktnät runt hela världen. Med all samlad kunskap, och genom samarbete med erfarna kemister, har vi lyckats skapa en balanserad, skön hårvårdsserie
med vårdande känsla sprungen ur den nordiska kulturen. All utveckling och produktion sker i Sverige och Finland. Seriens stilrena utformning speglar en nordisk enkel
form och design. Varje produkt innehåller ingredienser från naturens eget skafferi
laddat med välgörande ingredienser.
Nu jobbar vi alla för att etablera INSHAPE på en tuff hårvårdsmarknad, det är nu som
produkterna ska sättas på prov av frisörer och kräsna konsumenter. Jag är stolt över
varenda produkt i serien och, inte minst, över att ha lyckats förverkliga min dröm.

Göran Grönberg,

CEO/VD

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 en
grupp professionella nordiska 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 badrummet. Ett lyft
för salongen!

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

Infused with Nordic nature
Alla INSHAPE-produkter, med två undantag, är laddade med välgörande ingredienser
från örter, bär, träd som växer naturligt i Norden. Undantaget? I två produkter har vi
adderat arganolja från Marocko, helt enkelt därför att vi inte hittade en lika effektiv
olja för att reparera håret i den nordiska naturen.

Björknäver
Ger volym och stärker trött och livlöst hår.

Havtorn
Gör håret mjukt och starkt. Reparerar skadat hår.

Ringblomma
Stimulerar blodcirkulationen och är välgörande
för hårbotten.

Arganolja
En vitaminrik marockansk olja som gör håret
glansigt, elastiskt och starkt. Rik på Omega 3/6/9.

Tranbär
En antioxidant som ger glans och fukt till håret.

Keratin
Stärker håret på djupet. Reparerar hårstråna och
förebygger att de bryts.

Linfröextrakt
Ger näring till håret och har antiinflammatoriska
egenskaper som är läkande för huden.

Nässlor
Bygger upp håret och gör det glansigare.
Dämpar klåda och därför bra för irriterad
hårbotten.

Omega 3/6/9
Antioxidanter. Fettsyror som behövs för huden
och hårets återuppbyggnad och elasticitet.

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

CURL
Effective hair care products
for curly and wavy hair.

Infused with
Nordic nature:
Tranbär ger glans och återfuktar håret.
Är rika på antioxidanter som skyddar
håret mot miljöpåverkan.
Keratin finns naturligt i alla hår.
Reparerar och bygger upp hårstrået
med långtidsverkande effekt.
Panthenol/Provitamin B5 ger håret
fukt, elasticitet och volym. Lindrar
även klåda och irritation i hårbotten.

Conditioner
Skyddar och återfuktar frissiga, lockigt
och vågigt hår. Lämnar håret lätt att
forma och reda ut. Med keratin och
nordiska tranbär.

Crème
Återfuktar, framhäver och boostar befintliga lockar. Lämnar håret lättskött med
glansiga lockar med havtorn, keratin och
organisk arganolja. Värmeaktiverad med
värmeskydd och UV-filter.

Shampoo
Återfuktar frissiga hår och framhäver
lockigt och vågigt hår. Lämnar håret
mjukt utan att tynga ner det. Med
keratin och nordiska tranbär.

FORM
Empowering hair styling
products for all hair types.

Infused with
Nordic nature:
Nässla stärker hårroten och ger
vitalitet till håret. Tillför syrerik
klorofyll som ger volym.
Ringblomma är lugnande för hårbotten
och har antiinflammatoriska egenskaper.
Keratin 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.

Heat Protection
Skyddar och stärker alla tänkbara
hårtyper. Lämnar håret formbart samt
tillför glans och lyster. Med keratin,
nordiska nässlor och ringblommor.
Stadga: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Mousse
Stimulerar och stärker alla tänkbara
hårtyper. Lämnar håret fylligt med
långvarig stadga. Med keratin och
nordiska nässlor.
Stadga: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Fix Spray
Ger stadga och återfuktar alla
tänkbara hårtyper. Lämnar håret
skyddat och starkt. Med keratin,
vitamin B/E och nordiska nässlor.
Stadga: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Glaze
Återfuktande styling creme som
framhäver alla tänkbara hårtyper.
Lämnar håret fylligt och formbart.
Med keratin, nordiska nässlor
och ringblommor.
Stadga: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Form Wax
Form Wax 2. En lätt och naturell
vax med glans. Lätt att arbeta in
i torrt eller fuktigt hår. Formar
enkelt till din frisyr med rätt
stadga för en naturlig rörelse.
Keratin och bark från nordisk
sommarbjörk bark utan parabener.

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 till din frisyr.
Ger en bra naturlig hållbar stadga.
Keratin och bark från nordisk
sommarbjörk, utan parabener.

Form Wax 6. En hård krämig
lättarbetat wax med Power. Ger
håret glans och rätt stadga för att
skapa och hålla frisyren på plats.
Arbetas noggrant in i fuktig eller
torrt hår, skapa därefter din frisyr. Keratin och bark från nordisk
sommarbjörk, utan parabener.

REPAIR
Fortifying hair care products
for damaged and dry hair.

Infused with
Nordic nature:
Nässla stärker hårroten och ger
vitalitet till håret. Tillför syrerik
klorofyll som ger volym.
Ringblomma är lugnande för hårbotten
och har antiinflammatoriska egenskaper.
Havtorn stärker håret och gör det
glansigt och följsamt.
Keratin finns naturligt i alla hår.
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.

Shampoo
Skyddar och bygger upp torrt och slitet
hår. Gör håret fylligt och lätt att forma.
Med keratin och nordisk havtorn.

Conditioner
Återuppbygger och stärker torrt och
slitet hår. Gör håret friskt och lätt att
forma. Med keratin och nordisk havtorn.

Leave-In
Spray Condition

Mjukar upp och ger glans t
och slitet hår. Gör håret åt
lätt att reda ut. Med kerati
nordiska nässlor och ringb

n
onditioner

och ger glans till torrt
r. Gör håret återfuktat och
ut. Med keratin, vitamin B,
slor och ringblommor.

Leave-In Treatment Cream
Bygger upp och skyddar torrt och slitet hår.
Gör håret antistatiskt och återuppbyggt. Med
organisk arganolja, rik på omega-3/6/9.

Colour Treatment Mask
Livar upp och ger fukt in på djupet för
torrt och slitet hår. Gör håret friskt utan
kluvna hårtoppar. Med keratin och
organisk arganolja, rik på omega-3/6/9.

VOLUME
Uplifting hair care products
for thin and fine hair.

Infused with
Nordic nature:
Nässla stärker hårroten och ger
vitalitet till håret. Tillför syrerik
klorofyll som ger volym.
Ringblomma är lugnande för hårbotten
och har antiinflammatoriska egenskaper.
Björknäver stärker hårstrået och
ger önskad volym.
Keratin finns naturligt i alla hår.
Reparerar och bygger upp hårstrået
med långtidsverkande effekt.

Conditioner
Mjukgör och ger volym till fina och
tunna hårstrån. Gör håret böljande
och glänsande. Med keratin och
nordisk björknäver.

Root Lift
Lyfter och ger volym till fina och
tunna hårstrån. Gör håret fylligt
och böljande. Med keratin, nordiska
nässlor och ringblommor.
Volym: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Shampoo
Ger volym och expanderar fina
och tunna hårstrån. Gör håret
starkt och fylligt. Med keratin och
nordisk björknäver.

Dry Shampoo
Ger en sträv volym och återupplivar
fina och tunna hårstrån. Gör håret
mjukt och uppfriskat. Med keratin,
nordiska nässlor och ringblommor.
Volym: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Volume Spray
Lyfter och ger volym till fina och
tunna hårstrån. Gör håret formbart
och kontrollerbart. Med keratin och
nordiska ringblommor.

Beach Texture Spray
Tillför håret en rufsig och efter-strand
känsla till fina och tunna hårstrån.
Ger håret en naturlig volym med
en matt känsla. Med keratin och
nordiska nässlor.
Volym: • • • • • • • Glans: • • • • • • •

Volym: • • • • • • • Glans: • • • • • • •
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