


Eksperience er et unikt 
koncept, designet til at 
give dig en helt speciel 
oplevelse både i salonen 
og derhjemme. 
Med 25 års erfaring, ved vi at de 
bedste produkter indeholder de 
bedste ingredienser.  
Eksperience kombinerer det bed-
ste fra naturen og teknologiens 
verden og indeholder en perfekt 
sammensætning af aktive ingre-
dienser som giver øjeblikkelige og 
langvarige resultater.



Sea Science Senses
AQUAMARIS COMPLEX
Eksperience bygger på et 
kompleks af aktive ingredi-
enser fra havet som kaldes 
Aquamaris Complex. Dette 
kompleks indeholder:

Kildevand fra den franske ø 
Noirmoutier som har en kon-
stant temperatur på 14 grader 
året rundt. Det rene vand in-
deholder næringsstoffer som 
er essentielle for en sund 
hovedbund.

Alger som er en af havets 
mest værdifulde ingredienser 
og hver især har specifikke 
egenskaber.

Sporstoffer som denne fran-
ske kilde har en særlig høj 
koncentration af sammenlig-
net med andre steder i ver-
den. Zink, kobber, jern, silici-
um, kalium , natrium, chlorid 
og magnesium har stor ind-
flydelse på vores hud og hår.

VIDENSKAB
Omfattende forskning, pro-
duktudvikling og klinisk testet 
i Revlon laboratorierne for at 
garantere kvalitet og resultat.

SANSERNE
Når vores sanser stimuleres, 
bliver oplevelsen mere unik. 
Eksperience salonbehandlin-
ger og produkter er udviklet 
specielt til dette formål.

ET HAV AF MULIGHEDER 
FOR AT GØRE DIT HÅR 
ENDNU SMUKKERE.

FSC mærkning • Dermatologisk og klinisk testet • Ingen tilsatte parabener



Eksperience er en serie 
med aktive naturlige in-
gredienser som er derma-
tologisk testet. Giver dig 
en unik oplevelse både i 
salonen og derhjemme.



Salonbehandlinger specielt tilpasset dine behov
Alle behandlinger indeholder en høj koncentration af aktive ingredienser og blandes friske i 
salonen for optimal effekt.

Spørg din frisør om råd og vejledning om, hvilken behandling der passer bedst til dig.

Salonbehandlinger til forskel-
lige behov som f.eks. følsom 
hovedbund, overproduktion 
af sebum, hårtab eller skæl. I 
behandlingerne anvendes et 
aktivt lerpulver i kombination 
med olier og udvalgte produk-
ter fra de forskellige serier. Til 
hver behandling hører der en 
særlig massageteknik, som 
stimulerer hovedbunden og 
sanserne.

TALASSOTHERAPY
En professionel serie beriget 
med Keratin. Disse salonbe-
handlinger genopretter tørt og 
skadet hår og tilfører glans og 
vitalitet med hjælp fra udvalgte 
produkter fra Eksperience. 

RECONSTRUCT
En rensende og nærende serie, 
der giver håret elasticitet og vi-
talitet. Produkterne kan anven-
des alene eller i kombination 
med andre Eksperience sa-
lonbehandlinger. Kan desuden 
anvendes sammen med de 
øvrige Eksperience produktseri-
er til hjemmebrug.

BOOST





Produktserier
Til daglig pleje af hår og hovedbund.

SEBUM CONTROL 
Balancerer produktionen af sebum i hovedbunden 
 
SCALP COMFORT 
Beroliger sensitiv og irriteret hovedbund 
 
PURITY 
Renser effektivt og forebygger skæl 
 
ANTI HAIR LOSS  
Styrker hår og hovedbund - modvirker hårtab 
 
HYDRO NUTRITIVE  
Pleje og fugt til tørt og skadet hår 
 
COLOR PROTECTION   
Beskytter og plejer farvet hår 
 
DENSI PRO  
Tilfører volumen og vitalitet til fint hår



For fedtet hår, som kan 
skyldes en ubalance i 
produktionen af sebum.
Virker dit hår tungt og oplever 
du, at det hurtigt bliver fedtet 
selvom du vasker det regel-
mæssigt?

Løsningen er SEBUM CONTROL.
En serie designet specielt til
at kontrollere og regulere talg-
produktionen. Renser effektivt 
og genopretter fugtbalancen i 
håret så du får en ren og frisk 
fornemmelse.

SEBUM CONTROL



BALANCING hAIR CLEANSER 
Cleanser med aktive ingredienser som 
renser effektivt og regulerer fremkom-
sten af sebum. Genopretter balancen 
i hovedbunden og giver en ren og frisk 
fornemmelse.

SOS SCALP BALANCING LOTION 
Intensiv behandling med mineraler og ami-
nosyrer som normaliserer produktionen af 
sebum i hovedbunden.

TREATMENT SEBUM CONTROL



For sensitiv hovedbund.
Oplever du tørhed, irritation og 
kløe i hovedbunden?

Løsningen er SCALP COMFORT. 
En serie til sensitiv hovedbund 
som tilfører fugt og lindrer irrita-
tion. Reducerer kløe og rødmen.

SCALP COMFORT



DERMO CALM hAIR CLEANSER 
Beroligende og lindrende cleanser til sensitiv 
hovedbund. Indeholder aktive ingredienser 
som forebygger og lindrer irritation.

SCALP DERMO CALM LOTION 
Intensiv behandling til sensitiv hovedbund. 
Koncentrat som virker beroligende og samti-
dig giver en ren og frisk fornemmelse.

TREATMENT SCALP COMFORT



Reducerer og modvirker 
skæl.
Har du problemer med skæl, tør 
eller irriteret hovedbund? Op-
lever du at din hovedbund ofte 
klør?

Løsningen for dig er PURITY. 
En serie specielt formuleret 
til at rense hår og hovedbund 
og forebygge fremkomsten af 
skæl.

PURITY



PURIFYING hAIR CLEANSER 
Rensende cleanser som effektivt reducerer 
fremkomsten af skæl. Aktive ingredienser 
tilfører fugt og genopretter balancen i hoved-
bunden.

SOS SCALP PURIFYING LOTION 
Behandling som eliminerer skæl og giver  
en frisk og ren fornemmelse. Indeholder 
anti-oxidanter som beskytter håret mod 
aldring.

TREATMENT PURITY



Styrker håret og modvirker 
hårtab.
Har du problemer med hårtab 
og mangler dit hår fylde og vita-
litet? Dette kan skyldes genetisk 
disponering, kost eller stress.

Løsningen er ANTI HAIRLOSS. 
Serien som styrker håret og ef-
fektivt behandler og forebygger 
hårtab. Indeholder aktive ingre-
dienser som stimulerer mikro-
cirkulationen i hovedbunden.

ANTI HAIR LOSS



REVITALIZING hAIR 
CLEANSER 
Styrkende cleanser, som renser 
effektivt, styrker hårets fibre og 
stimulerer hovedbunden.

SOS SCALP 
REVITALIZING LOTION 
Intensiv behandling som behand-
ler og forebygger hårtab. Tilfører 
elasticitet og gør håret mere mod-
standsdygtigt.

REVITALIZING TONIC 
Styrkende behandling med aktive 
ingredienser, som forebygger hår-
tab og giver en ren og frisk for-
nemmelse i hovedbunden

TREATMENT ANTI HAIR LOSS



For tørt og behandlet hår.
Har du tørt og skadet hår som 
trænger til ekstra fugt og pleje?

Løsningen er HYDRO-NUTRITIVE 
som øjeblikkeligt genopretter 
fugtbalancen og gør håret mere 
blødt og glansfudt.

HYDRO NUTRITIVE



HYDRO-NUTRI HAIR CLEANSER 
Fugtgivende cleanser som tilfører pleje og 
glans. Håret bliver sillkeblødt og mere med-
gørligt.

NO RINSE KERATIN 
RESTRUCTURING SPRAY 
Leave-in spray som tilfører styrke 
og pleje til tørt og skadet hår. Gør 
håret mere medgørligt og beskyt-
ter det mod ydre påvirkninger. 

NO SPLIT-ENDS 
ShINE SERUM 
Plejende og fugtgivende 
serum som forebygger 
spaltede spidser.

HYDRA-NUTRI HAIR MASK
Intensiv kurbehandling med nærende 
ingredienser som forbedrer hårets ela-
sticitet og gør det blankt og smidigt.

TREATMENT HYDRO NUTRITIVE



Til farvet og behandlet hår.
Har du farvet hår som mangler 
glans og vitalitet?

Løsningen er COLOR PROTECTION. 
En serie af produkter som effektivt 
beskytter farvet hår. Genopretter 
fugtbalancen og tilfører ekseptio-
nel glans.

COLOR PROTECTION



COLOR INTENSIFYING hAIR 
CLEANSER 
Farvebevarende cleanser uden sulfat. Tilfører 
næring og pleje som forebygger at farven bli-
ver mat og trist. Gør håret skinnende blankt. 

COLOR SEALING MASK 
En intensiv plejende kurbehandling som 
plejer og beskytter farvet hår. Modvirker krus 
og gør håret glat og blankt. UV-beskyttelse.

TREATMENT COLOR PROTECTION



Til fint hår som mangler  
volumen. 
Oplever du at dit hår mangler 
fylde og virker livløst og tørt?

Løsningen er DENSI PRO. En 
serie specielt formuleret for at 
tilføre næring og volumen til fint 
hår eller hår som med alderen 
er blevet mere skrøbeligt.

DENSI PRO



DENSIFYING hAIR CLEANSER
Volumegivende cleanser med aktive 
ingredienser som tilfører næring og fylde. 
Har anti-aging effekt.

ThICKENING TREATMENT SPRAY 
Volumegivende leave-in spray som tilfører 
pleje uden at virke tyngende. Gør håret mere 
modstandsdygtigt.

TREATMENT DENSI PRO



Multifunktionel hårpleje.
Boost er en fantastisk serie 
som kan anvendes både i 
salonen og derhjemme. An-
vendes produkterne alene, 
fungerer de som en vitamin-
indsprøjtning til hår og ho-
vedbund. I kombination med 
andre produkter booster den 
effekten af det enkelte produkt.

BOOST



BOOST

PhASE 0 SCALP EXFOLIATOR
Rensende koncentrat med aktive ingredienser 
som opretholder et sundt hår og en sund ho-
vedbund. Ved at forbedre hårets tilstand, kan 
det bedre optage næring og pleje.

6 VITAMINS COCKTAIL FILLER
Vitamin cocktail som styrker og beskytter håret. 
Kan anvendes alene eller sammen med andre 
Eksperience produkter.



Vejen til et endnu smukkere hår
Din frisør anbefaler disse Eksperience 
produkter:


