
HEMPZ HAIR GUIDE
Hårvård och styling berikad med 100% naturlig hampafröolja



Hempz Hair Care är underbara hårvård och stylingprodukter  
som ger ditt hår den lyx den förtjänar. 

Alla produkter är berikade med 100% ren, naturlig hampafröolja 
som vårdar, skyddar och återfuktar håret. Dessutom är de  

färgbevarande, parabenfria, glutenfria och 100% vegan. 
 

Varje produktserie har sina egna speciella egenskaper,  
unika ingredienser och ljuvliga doft.

Det är lätt att hitta sin personliga favorit av Hempz Hair Care!

HEMPZ HERBAL COLLECTION
Shampoo & Conditioner 

COLOR PROTECT COLLECTION
Shampoo

Conditioner
Shine Spray

VOLUMIZING COLLECTION
Shampoo

Conditioner

MOISTURIZING COLLECTION
Shampoo

Conditioner
Mask

FINISHING COLLECTION
Shaping Spray

 Mousse
Finishing Spray 

Styling Gel

TEXTURIZING COLLECTION
Styling Glue

HAUTE MESS COLLECTION
Dry Shampoo

Dry Conditioner

HEMPZ OIL TREATMENT

HEMLIGHETEN FINNS I FRÖET...
Hampafröet är rikt på vitamin E, C, B1, B2, B3 och B6.  

Hampafrö består av 25% protein, 30% kolhydrater,  
15% näringsämnen, 15% viktiga mineraler och 15% fibrer. 

Hampa är en av naturens rikaste källor av essentiella fettsyror 
med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega 3 och Omega 6. 

Dessutom innehåller det nio viktiga aminosyror.



BLUSHING GRAPEFRUIT
& RASPBERRY CRÈME

col lect ion
Förhöj glansen och ta fram det vackra i ditt färgade hår med 

Hempz nya färgbevarande schampo och balsam.  
Berikad med naturliga extrakt och oljor som vårdar håret,  
gör det mjukt och lätthanterligt med en fantastisk glans.  

Härlig doft av grapefrukt och hallon.

THE SECRET IS IN THE SEED 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Bevarar  glansen i färgade hår 
• Bevarar hårfärgen, förlänger dess hållbarhet
• Fri från starka sulfater, gluten och THC
• 100% vegan

SOLROSOLJA & SHEASMÖR:  
Återfuktande och vårdande för håret samt  
skyddar hårfärgen.

GURKEXTRAKT, & KAMOMILL:
Verkar lugnande och vårdande för hår /hårbotten.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hårets återfuktning, glans och välmående. 

FUKTNIVÅ:  Medel

hemp seed oil cucumber

sunflower oil shea butter FÄRGBEVARANDE +
 GLANSGIVANDE 

blushing grapefruit &  
raspberry crème shampoo
265 ml / 1 000 ml

blushing grapefruit &  
raspberry crème conditioner
265 ml / 1 000 ml

Milt rengörande schampo för färgat 
hår. Fri från starka sulfater och berikad 
med vårdande hampafröolja. Bevarar 
hårfärgen och ger glans.

Utredande balsam för färgat hår.  
Vårdar håret och gör det mjukt, lent 
och glansigt. Bevarar hårfärgen och 
ger fantastisk glans och lyster!

chamomile vitamins A, B, C & E

ginseng



TRIPLE MOISTURE
col lect ion

Kraftfullt återfuktande duo som ger ny energi till torrt och  
färgat hår. Vårdar håret och gör det mjukt och smidigt.  

Berikad med Triple Moisture Complex med innehåll av  
återfuktande yanguolja och vitaminrika växtextrakt med anti-

age-egenskaper. Har en lätt, fräsch doft av grapefrukt.

THE SECRET IS IN THE SEED 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja
• Kraftfullt återfuktande för alla torra hår
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

YANGUOLJA & PANTHENOL:
Återfuktar håret och bevarar hårfärgen.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

FUKTNIVÅ: Hög

Doft: Grapefrukt

hemp seed oil grapefruit

yangu oil sunflower oil MAXIMALT 
ÅTERFUKTANDE

moisture rich daily herbal
replenishing shampoo
265 ml / 1 000 ml

moisture rich daily herbal  
whipped crème conditioner/mask
265 ml / 1 000 ml

Kraftfullt återfuktande schampo med 
krämigt lödder. Rengör milt, skyddar 
hårfärgen och gör håret mjukt och 
smidigt.

Lyxigt rikt balsam som vårdar torra, skadade 
och kemiskt preparerade hår. Kan användas 
både som balsam för dagligt bruk samt som 
en intensivare hårmask en gång per vecka.



POMEGRANATE
col lect ion

Fuktighetsgivande serie för färgat hår, milt nog att användas 
dagligen. Vårdar, återfuktar och ger glans till håret utan att göra 

det tungt. Doftar ljuvligt av granatäpple.

THE SECRET IS IN THE SEED 

ÅTERFUKTANDE +
 GLANS 

daily herbal & moisturizing
shampoo
265 ml / 1 000 ml

daily herbal & moisturizing
conditioner
265 ml / 1 000 ml

Återfuktande schampo med lätt fukt-
nivå. Ger fantastiskt glans utan att 
tynga ned håret. Milt nog för dagligt 
bruk.

Lättviktig conditioner som återfuktar, 
mjukgör och ger glans till färgat hår.
Milt nog för dagligt bruk.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande
• Bevarar hårfärgen
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

SOLROSOLJA & SHEASMÖR:  
Återfuktande och vårdande för håret samt  
skyddar hårfärgen.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hårets återfuktning, glans och välmående. 

FUKTNIVÅ:  Lätt

Doft: Granatäpple

hemp seed oil pomegranate

sunflower seed shea butter



ORIGINAL
col lect ion

Vårdande och återuppbyggande duo för färgat  
och strukturskadat hår. Fullproppad med återfuktande  

ingredienser som ger ett kemiskt behandlat hår ny vitalitet och 
mjukhet. Produkterna har förärats med Hempz egen populära 

signaturdoft; Original.

THE SECRET IS IN THE SEED 

FUKTGIVANDE +
 VÅRDANDE 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• För kemiskt behandlat & strukturskadat hår
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

SOLROSOLJA & SHEASMÖR:  
Återfuktande och vårdande för håret samt  
skyddar hårfärgen.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hårets återfuktning, glans och välmående. 

FUKTNIVÅ:  Hög

Doft: Blommor och banan

hemp seed oil banana

sunflower oil shea butter

herbal shampoo for damaged
and color treated hair
265 ml / 1 000 ml

herbal conditioner for damaged  
and color treated hair
265 ml / 1 000 ml

Vårdande och återuppbyggande 
schampo för färgat och strukturskadat 
hår. Superladdat med fukt för att ge 
håret nytt liv, glans och energi.

Lyxigt rikt och vårdande balsam för  
ett färgat och strukturskadat hår.  
Superladdat med fukt för att ge håret 
nytt liv, glans och energi.



VANILLA PLUM
col lect ion

Återfuktande duo som ger ny energi till färgat och känsligt hår. 
Milt nog att användas dagligen. Stärker håret och gör det mjukt 

och glansigt. Doftar sött av vaniljplommon.

THE SECRET IS IN THE SEED 

ÅTERFUKTANDE +
STÄRKANDE

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja
• Återfuktande och stärkande för färgat hår
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

SOLROSOLJA & PANTHENOL:
Återfuktar håret och bevarar hårfärgen.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

FUKTNIVÅ: Medium

Doft: Vaniljplommon

hemp seed oil plum

sunflower oil shea butter

herbal moisturizing and  
strenghtening shampoo
265 ml / 1 000 ml

herbal moisturizing and  
strenghtening conditioner
265 ml / 1 000 ml

Återfuktande och stärkande schampo. 
Rengör milt, skyddar hårfärgen och 
gör håret mjukt. Ger ny energi till färgat 
hår!

Stärkande och återfuktande balsam. 
Mjukgör och ger glans till färgat och 
känsligt hår.



COLOR PROTECT
col lect ion

Color Protect är serien som maximerar hårfärgens hållbarhet.  
Produkterna bibehåller och förbättrar hårets kvalitet, styrka och 
glans. Håret skyddas från skadliga effekter orsakade av värme-
styling och UV-exponering.  Doftar fräscht av söta vaniljfikon.

THE SECRET IS IN THE SEED 

FÄRGBEVARANDE +
GLANSGIVANDE

color protect shampoo
300 ml / 750 ml

color protect conditioner
250 ml / 750 ml

Sulfatfritt schampo som rengör milt 
och maximerar hårfärgens hållbarhet. 
Vårdar håret och innehåller skydd mot 
värme- och UV-exponering.

Fuktbalanserande balsam som under-
lättar utredning och ger glans. Maxi-
merar hårfärgens hållbarhet. Innehåller 
skydd mot värme och UV-exponering.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Maximerar hårfärgens hållbarhet 
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

PANTHENOL & VITAMIN E: 
Återfuktande antioxidaner som vårdar och  
skyddar ett färgat hår.

SHEASMÖR & SOJAPROTEIN: 
Mjukgör, återfuktar och ger glans. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Söta vaniljfikon

hemp seed oil sunflower oil

soya protein shea butter

shine spray
150 ml

Glansspray som kontrollerar frizzighet 
och ger en fantastisk glans. Skyddar 
ett färgat hår mot värmestyling och 
UV-exponering.



VOLUMIZING
col lect ion

Hempz Volumizing Complex ger maximal fyllighet och volym 
till ett fintrådigt hår. Volumizing-serien vårdar och förbättrar 
hårets kvalitet, styrka och glans. Innehåller skydd mot värme-

styling och UV-exponering. Doft av vanilj och päron. 

THE SECRET IS IN THE SEED 

VOLYMGIVANDE +
STÄRKANDE

volumizing shampoo
300 ml / 750 ml

volumizing conditioner
250 ml / 750 ml

Sulfatfritt schampo, rengör milt och 
ger volym till tunna och fintrådiga hår. 
Är färgbevarande och innehåller UV- 
och värmeskydd.

Volymgivande och lättviktig conditioner 
till färgat, blekt eller fintrådigt hår. Ger 
maximal fyllighet och glans. Innehåller 
UV- och värmeskydd.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Ger håret extra fyllighet, volym och glans
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

PANTHENOL & VITAMIN E:  
Återfuktande antioxidanter som vårdar och  
skyddar ett färgat hår.

SOLROSOLJA:  
Mjukgör, återfuktar och ger glans.
 
HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Vanilj och päron

hemp seed oil pro vitamin B5

sunflower oil vitamin E



MOISTURIZING
col lect ion

Lyxigt återfuktande serie som vårdar torra hår på djupet.  
Serien är färgbevarande och innehåller skydd mot värmestyling 
och UV-exponering. Återuppbygger hårets kvalitet och gör det 

mjukt och glansigt. Doftar ljuvligt av mild vanilj.

THE SECRET IS IN THE SEED 

INTENSIV FUKT +
VÅRDANDE

moisturizing shampoo
300 ml / 750 ml

moisturizing conditioner
250 ml / 750 ml

Sulfatfritt schampo som rengör milt, 
mjukgör och återfuktar. Är färg-
bevarande och innehåller UV- och  
värmeskydd.

Återfuktande balsam som underlättar 
utredning och ger glans. Vårdande 
och skyddande för torrt och färgat hår. 
Innehåller UV- och värmeskydd.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktar intensivt och skyddar mot värme
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

PANTHENOL & VITAMIN E: 
Återfuktande antioxidaner som vårdar och  
skyddar ett färgat hår.

SOLROSOLJA & GLYCERIN:  
Mjukgör, vårdar, återfuktar och ger glans. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Mild vanilj

hemp seed oil pro vitamin B5

vanilla sunflower oil

intense moisture mask
227 g

Intensivt återfuktande hårkur. Vårdar  
och återfuktar håret på djupet samt  
förebygger kluvna hårtoppar. Innehåller  
UV- och värmeskydd.



FINISHING
col lect ion

Stylingserie som vårdar och skyddar håret samtidigt som stylas. 
Berikad med hampafröolja, pantenol och solrosolja som  

förbättrar hårets kvalitet, styrka och glans. Alla produkterna 
skyddar håret mot skadliga effekter av värmestyling och  
UV-exponering. Doft av vanilj, björnbär och plommon.

THE SECRET IS IN THE SEED 

STYLING +
FINISH

finishing spray
300 ml 

shaping spray
300 ml

Fast hårspray i pumpform. Snabb-
torkande, ger en hållbar fixering och 
maximal kontroll. Innehåller UV- och 
värmeskydd.

Hårspray med aerosol som ger medium 
stadga och formbar kontroll. Står emot 
luftfuktighet, kontrollerar frizzighet och ger 
glans. Innehåller UV- och värmeskydd.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Ger formbarhet, stadga och glans
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

PANTHENOL & VITAMIN E: 
Återfuktande antioxidaner som vårdar och  
skyddar ett färgat hår.

SOLROSOLJA:  
Mjukgör, återfuktar och ger glans. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Vanilj, björnbär och plommon

hemp seed oil plum

sunflower oil vanilla

mousse
213 g

Fuktgivande och glansgivande mousse 
med medium stadga. Gör håret formbart 
och hjälper till att kontrollera frizzighet. 
Innehåller UV- och värmeskydd.

styling gel
177 ml

Hårgelé med medium stadga. Ger textur, 
stadga och glans. Fungerar både för 
formbar kontroll och fixering av frisyren. 
Innehåller UV- och värmeskydd.



TEXTURIZING
col lect ion

Formbar fibercreme för alla hårtyper.  
Ger maximal textur, separation och kontroll.  

Skyddar mot värmestyling och UV-exponering.  
Doftar gott av kokos och vanilj.

THE SECRET IS IN THE SEED 

TEXTUR +
STADGA

styling glue
85 g 

Formbar fibercreme för alla hårtyper.  
Ger maximal textur, separation och  
kontroll. Skyddar mot värmestyling  
och UV-exponering.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Formbar fibercreme för textur och separation
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan
 

SOLROSOLJA:  
Mjukgör, återfuktar och ger glans. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Kokos och vanilj

hemp seed oil coconut

sunflower oil vanilla



HAUTE MESS
col lect ion

Haute Mess Dry Shampoo & Dry Conditioner gör det enkelt  
och snabbt att få ett fräscht och nystylat hår mellan tvättarna.  

Skyddar mot värmestyling och UV-strålar samt ger en fantastisk 
glans. Håret får en ny fräsch doft av mango och vanilj.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Får håret att kännas rent och fräscht  
• Ger ny volym och glans
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan
 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Mango och vanilj

dry shampoo 
198 g

Ger en snabb uppfräschning av håret 
mellan tvättarna. Skapar ny volym och 
textur till frisyren och fungerar därför 
också perfekt som stylingprodukt.  
Innehåller UV- och värmeskydd.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Ger glans och förebygger kluvna hårtoppar
• Fri från paraben, gluten och THC
• 100% vegan

SOJAPROTEIN:  
Förbättrar hårets styrka och struktur.

ARGANOLJA:  
Återfuktar och vårdar hud och hår.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.
Doft: Exotiskt grönt te

hempz oil treatment
100 ml

Vårdar, återfuktar och ger glans till håret. 
Passar alla hårtyper och kan användas i 
både fuktigt och torrt hår. Skyddar mot 
värmestyling och UV-exponering.

HEMPZ OIL
treatment

Vårdande hårolja som mjukgör och ger glans.  
Hempz Oil är berikad med naturliga oljor från hampa, argan 

och solros. Hjälper till att förebygga kluvna hårtoppar  
och kontrollerar frizzighet. Skyddar mot värmestyling och  

UV-exponering. Fräsch doft av exotiskt grönt te.

dry conditioner
255 g

Återfuktar håret och ger glans. Håret återfår 
den fräschör och mjukhet som kännetecknar 
ett nytvättat hår. Perfekt efter Haute Mess Dry 
Shampoo. Innehåller UV- och värmeskydd.



Moduline AB, Sockenvägen 112, 784 36 Borlänge, 
0243 - 880 90, info@moduline.se 

www.moduline.se

Broschyr:    Eva Johansson och Martina Ekert ©

HEMPZ BODY GUIDE

Hudvård berikad med 100% naturlig hampafröolja

Upptäck hudvårdsserien Hempz Body!

Läs mer  
om produkterna  
i Hempz Body  

Guide!


