hårvård

evening primrose
shampoo
for dry hair
8 fl oz / 236 ml
17 örter, växtextrakt
och essentiella
oljor som tillför
fukt. Förstör inga
färgbehandlingar.
Inget sodium laurylsulfat.
torrt hår

lavender rosemary
shampoo
for normal hair
8 fl oz / 236 ml
Rensar skonsamt
utan att torka ut
håret. Förstör inga
färgbehandlingar.
Inget sodium laurylsulfat.
normalt hår

zinc & sage
shampoo with
conditioner
8 fl oz / 236 ml
Zink hjälper till med
att ta bort klåda och
mjäll. Förstör inga
färgbehandlingar.
Inget sodium laurylsylfat.
torrt hår,
fet hårbotten

Balsam & kur
rosemary & peppermint
detangler
citrus & neroli detangler
citrus & neroli detangler
Vårdar och mjukgör håret.
Lämnar håret skinande och
medgörligt.
torrt och fint hår

lavender &
avocado intensive
conditioner
7 fl oz / 207 ml
Superintensiv
vård till det torraste
hår. Avocadoolja
och sheasmör
som ger fukt. Håret
återuppbyggs och
stärks.
torrt hår

honey & hibiscus
hair reconstructing
shampoo
6 fl oz / 177 ml
Rensar och
återuppbygger
ditt hår. Genom att
använda samma
komponenter som
finns i yngre hår,
stärks håret vid
varje tvätt.
torrt, skadat hår

herbal cider
hair rinse
& clarifier
8 fl oz / 236 ml
Tar bort rester av
stylingprodukter
och lämnar
håret som nytt.
Neutraliserar
hårbottens
pH-nivå. 4
specialvalda
örter återfuktar
håret.
alla hårtyper

honey &
hibiscus hair
reconstructor
6 fl oz / 118 ml
100%
återuppbyggande.
Perfekt till torrt och
färgat hår.
torrt, skadat hår

dry hair
nourishment
& defrizzer
.5 fl oz / 15 ml
100% plant – och
essentiella oljor. Tar
bort risigt och flygigt
hår
torrt hår

john
masters

nyhet

sweet orange
& silk protein
styling gel
8 fl oz / 236 ml
Mediumfast.
8 uppbyggande
näringsämnen.
Alkoholfri formula som
inte torkar ut håret.
alla hårtyper

hair pomade
2 oz / 57 g
Bevarar håret
skinande.
Olivolja, bivax och
mangosmör ger
näring till håret. Är
är
Ä
även utmärkt som
handkräm.
alla hårtyper

organics

sea mist
sea salt spray with lavender
9 fl oz / 266 ml
Motverkar den uttorkande
effekten från saltvatten, samtidigt som håret
får samma fyllighet som efter en dag på
stranden.
alla hårtyper

Styling
deep scalp follicle
treatment &
volumizer for
thinning hair
2 fl oz / 59 ml
Stimulerar hårbotten
och ger optimal
hårväxt. Stimulerar
cirkulationen och
tar bort fria
radikaler. Ger håret
bättre volym och
glans.
fint eller tunnt hår

super natural beauty

tm
tm

bourbon vanilla
& tangerine hair
texturizer
2 oz / 57 g
Ger håret struktur.
Perfekt till spiky looks.
Underbar doft.
alla hårtyper

Plan

Organic

pomegranate facial
nourishing oil
2 fl oz / 59 ml
Mer än en fuktgivare. Denna blanding av
10 ekologiska plant- och eteriske oljor
tränger snabbt igenom torr hud och ger
den näring. Använd den som den är,
eller blanda den i någon fuktighetskräm
för extra effekt.
torr eller mogen hud
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Kroppsvård
Konstgjorda tillsatsmedel har en viss god verkan,
men inte i eller på vår kropp. Varför använda starka
kemikalier i shampoo, stylingprodukter, fuktighets
cremer och tvålar? Konstgjorda tillsatsmedel är
framställda som en billig ersättning för organiska
beståndsdelar som ger ett bättre resultat. Det är
bättre för kroppen och miljön att gå tillbaka till käl
lan: ”super natural botanicals”.

blood orange &
vanilla body wash
8 fl oz / 236 ml
Det krämiga
skummet tvättar
skonsamt bort
smuts och olja.
Huden efterlämnas
mjuk och smidig.
alla hudtyper

Jag har utvecklat mina hår- och hudvårdsprodukter i
min salong i Soho i över 10 år. Terapeutiska ingredi
enser, sinnesaromer, fantastiska resultat. Det kräver
jag av alla mina produkter – och detsamma gör mina
kunder.

blood orange &
vanilla body milk
8 fl oz / 236 ml
Lätt,
snabbabsorberande
formel. 10
plantekstrakt &
essentiella oljor
fuktar huden.
Underbar naturlig
aroma.
alla hudtyper

rose foaming
face wash
4 fl oz / 118 ml
Essentiella oljor av ros
– naturens bästa
återuppbyggare. Mycket
skonsammare än tvål. För
känslig hud.
normal till torr hud

lavender, rose
geranium & ylang
ylang soap
4.5 oz / 128 g
Len 100 % kokosnötoch palmoljebaserad.
Terapentiska
essentiella oljor. Torkar
ej ut huden. Underbar
doft.
alla hudtyper

lip calmtm
.15 oz / 4 g
Det mest ekologiska
läppceratet på
marknaden.
Fantastisk vaniljoch citrus blandning.
Tillsatta vitaminer A,
C & E.
alla hudtyper

john
masters

tm

lavender
hydrating mist
for skin & hair
2 fl oz / 59 ml
100 % lavendelsaft
och essentiella oljor
av lavendel. Snabb
väg till förnyelse av
hår och hud.
alla hudtyper

rosewater mist
2 fl oz / 59 ml
100 % saft från ros
och essentiella oljor
från ros. Lugnar och
friskar upp huden
för varje stund.
alla hudtyper

Superfuktgivande
mandarin maximum
moisture
1 fl oz / 30 ml
En extra potentiell
fuktgivare som återfuktar
huden och ger den nytt liv.
Glykoproteiner stimulerar
hudens celler och
förebygger på lång sikt
skador, orsakade av sol
och föroreningar.
mycket torr hud

Fuktgivande

Masker

Jag hoppas att du kommer tycka om våra produkter.

rose & aloe
hydrating
toning mist
2 fl oz / 59 ml
Spraya i ansiktet
och på halsen för att
ge huden fukt och
skydd. Innehåller
6 plantektrakt och
essentiella oljor.
alla hudtyper

linden blossom face
creme cleanser
4 fl oz / 118 ml
Den skonsammaste
ansiktsrengöringen.
Lindblomma och
aprikoskärnolja
återuppbygger huden.
Framtagen som makeup
remover.
torr eller mogen hud

jojoba & ginseng
exfoliating face cleanser
4 fl oz / 118 ml
En len, periodisk
exfoliering. Kulformade
jojobapärlor som inte
skadar huden. Ginsengextrakt lyfter och föryngrar
huden.
fet eller kombinerad hud

Ansiktsvatten

Resultatet, ”super natural beauty”, är kulmen av hårt
arbete utfört av människor över hela världen. Deras
engagemang och målinriktade insats för att odla
organiska ingredienser ekologiskt, så att vår ge
mensamma planet behandlas med respekt, är högt
värderat hos John Masters Organics.

organics

hudvård

Rengöring

french green clay
& green tea
purifying mask
2 oz / 57 g
Fransk grön lera
drar ut smutsen
från huden.
Beskyddar med 14
plantekstrakter &
essentiella oljor.
fet eller
kombinerad hud

calendula
hydrating mask
2 oz / 57 g
Kraftig fuktgivande
formel. Fuktar med
8 plantekstrakt och
essentiella oljor.
Innehåller vitamin
A,C & E.
torr eller mogen hud

rose & apricot
antioxidant
day creme
1 fl oz / 30 ml
Antioxidant formel
som tar bort de
fria radikalerna.
Använd den hela
dagen för extra
fuktighet. Len nog
för alla hudtyper.
normal til torr hud

green tea & rose
hydrating face serum
1 fl oz / 30 ml
Det perfekta serumet
för dagens krav när
det gäller huden.
Använd den hela
dagen för extra
fuktighet. Framtagen
som nattkräm.
alla hudtyper

vitamin c
anti-aging
face serum
1 fl oz / 30 ml
Minskar ålderstecknen.
Ger maximal fukt
åt huden. Minskar
risken för fräknar och
leverfläckar.
torr eller mogen hud

firming eye gel
.5 fl oz / 15 ml
Den bästa formulan till
smidig hud runt ögonen.
Ger huden ett ögonblickligt
lyft och stänger till porerna.
7 plantekstrakt och
essentiella oljor som
återfuktar huden.
alla hudtyper

