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hair
KEVIN.MURPHYs produkter är inspirerade av hudvård och 

utformade för att viktlöst ge prestanda, styrka och styling som 
håller. 

På KEVIN.MURPHY bryr vi oss om MILJÖN och gör vårt yttersta för 
att göra vår del i att hjälpa miljön, bland annat genom att använda 

förpackningar som är återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara.

KEVIN.MURPHY säljs nu i över 49 länder globalt och har blivit känt 
för sina högkvalitativa, högpresterande, hårvårdsprodukter som 

lever upp till både kunders, frisörers och stylisters krav & behov – 
både i och utanför salongen.
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Din personliga produktguide på nätet! Klicka in och 
bekanta dig med de rätta produkterna för ditt hår!

Besök kevinmurphy.com.au/allaboutyou, svara på 
en kort serie frågor om din hårtyp och det resultat du 
önskar uppnå, och få din personliga rekommendation 
av produkter från Kevin!

all about.you 

Alla produkter från KEVIN.MURPHY 
är sulfatfria, parabenfria 

och cruelty free.
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information

PROTECT
Skyddar ditt hår mot värmeverktyg och 
mekaniskt slitage. Ger extremt värmeskydd upp 
till 232˚C.
 
□ HEATED.DEFENSE Nytt osynligt leave-in skum 
som ger en viktlös skyddande sköld och stärker 
ditt hår.

Ge viktlös fukt och mjukhet åt torrt hår med 
Sheasmör, Kakaduplommon och Orkidé.

□ HYDRATE-ME.WASH Fuktgivande schampo som 
ger blankt, väl återfuktat hår.

□ HYDRATE-ME.RINSE Fuktgivande balsam som 
ger glans och lyster.

□ HYDRATE-ME.MASQUE Intensiv fuktgivande 
kur som gör håret mjukt och lätt att hantera.

□ UN.TANGLED Leave in-balsam som reder ut, 
stärker och återställer håret samtidigt som det 
skyddar mot värme.

□ SHIMMER.SHINE Reparerande fuktbehandling 
som ger håret en vacker glans.

Lugna och skydda tjockt, grovt hår och gör det 
följsamt med Monoi-olja, Solrosfröolja och 
Kakaosmör.

□ SMOOTH.AGAIN.WASH Mjukgörande schampo 
som rengör samtidigt som det gör håret mjukt.

□ SMOOTH.AGAIN.RINSE Mjukgörande balsam 
som skyddar håret, reducerar friss och gör det lätt 
att hantera. 

□ SMOOTH.AGAIN En mjukgörande leave 
in-behandling som eliminerar friss och ger 
glansigt, följsamt hår.

Fräscha upp och ta bort gula toner i blont eller 
grått hår med optiska blekmedel, Lavendel och 
Jojoba-fröolja. 

□ BLONDE.ANGEL.WASH Färgförstärkande 
schampo som rengör, gör håret klarare och tar bort 
gula toner.

□ BLONDE.ANGEL Färgförstärkande balsam och 
silverkur som återfuktar och gör håret mjukt 
samtidigt som det gör håret klarare och tar bort gula 
toner.

□ AUTUMN.ANGEL Färgförstärkande glansbehan-
dling som ger lyster och en mjukt aprikosrosa 
nyans.

□ COOL.ANGEL Färgförstärkande glansbehan-
dling som ger skiffertoner och förstärker 
ask-nyanser. 

□ CRYSTAL.ANGEL En glansbehandling som ger 
superfin glans likt ett ofärgat lipgloss.

□ SUGARED.ANGEL Färgförstärkande glansbe-
handling i krämigt beige som tonar ned oönskade 
varma toner.

□ SHIMMER.ME BLONDE En reparerande treatment 
för en strålande, glansig och mjuk finish samtidigt 
som den motverkar gula och guldiga toner.

Reparera, återuppbygg och stärk torrt, skadat hår 
med en effektiv blandning av Ananas- och 
Papayaenzym samt protein från Gröna Ärtor.

□ REPAIR-ME.WASH Återuppbyggande schampo 
som rengör, stärker och reparerar håret.

□ REPAIR-ME.RINSE Reparerande balsam som ger 
håret näring och gör det friskt och vackert.

□ RE.STORE Rengörande och repa re r ande kur 
som binder fukt och återuppbygger skadat hår. 
Kan ersätta schampo och balsam varannan till var 
tredje tvätt. 

□ LEAVE-IN.REPAIR Viktlös leave in-behandling 
som reparerar och återställer ömtåligt eller skadat 
hår.

Ge tunt, platt hår volym och fyllighet med 
ingredienser som extrakt från Mango, Kakaosmör, 
Grönt Te samt Lavendel och Nyponros.

□ ANGEL.WASH Volymgivande schampo som 
rengör och ger håret viktlös volym.

□ ANGEL.RINSE Volymgivande balsam som 
återfuktar håret och gör det blankt utan att tynga 
ned det.

□ ANGEL.MASQUE Djupt återfuktande behand-
ling som ger näring, skyddar och stärker håret.

□ ANTI.GRAVITY Oljefri volymgivare som skapar 
större, tjockare hår.

□ ANTI.GRAVITY.SPRAY Aerosolfri spray som ger 
viktlös volym och stärker glansen.

□ POWDER.PUFF Volympulver som ger omedelbar 
volym och struktur från rötter till toppar.

□ BODY.BUILDER Volymgivande mousse med låg 
vikt som ger flexibel stadga.

Återfukta och återställ ungdomlig lyster och 
mjukhet till torrt, skört eller åldrat hår med extrakt 
från Baobab, Eternell, Lotusblomma och Orkidé 
plus 20 aminosyror.

□ YOUNG.AGAIN.WASH Föryngrande schampo 
som rengör, återställer och revitaliserar håret. 

□ YOUNG.AGAIN.RINSE Föryngrande balsam som 
gör håret mjukt och ger det näring samtidigt som 
glansen återskapas.

□ YOUNG.AGAIN.MASQUE Återuppbyggande kur 
för håret som ger näring på djupet och återställer 
ålderstecken. 

□ YOUNG.AGAIN Närande olja som ger intensiv 
behandling som återställer elasticiteten, gör håret 
mjukt, slätt och skyddar mot värme.

Ge håret volym och textur för den perfekt ogjorda 
& rufsiga strandlooken. Med Honung, Citrus och 
Tangerin.

□ HAIR.RESORT Texturgivande lotion som skapar en 
avslappnad strandlook som trotsar gravitationen.

□ HAIR.RESORT.SPRAY Texturgivande hårspray som 
ger omedelbart ”beachhair”. 

□ FRESH.HAIR Torrschampospray som tar bort fett, 
produktrester och alla dina synder från kvällen innan.

Stärk och återfukta tunt hår med en blandning av 
extrakt från Ingefärsrot, Nässla samt avancerad 
ögonfransförtjockande teknik.

□ PLUMPING.WASH Förtätande schampo som 
vitaliserar och fräschar upp håret samt gör det 
tjockare.

□ PLUMPING.RINSE Ett förtätande balsam som ger 
näring och bidrar till ett tjockare, starkare hår.

□ BODY.MASS Leave in-kur med plumping-effekt 
som direkt får håret att se tjockare ut.

□ FULL.AGAIN En viktlös lotion som gör håret tjockare 
med naturlig rörelse och volym. 

□ STAYING.ALIVE Leave in-balsam som reparerar 
fint, skadat eller färgat hår. 

□ DOO.OVER Puderspray med stadga som ger en 
hållbar, mjuk finish.

Definiera och förstärk lockigt och vågigt hår med 
viktlösa fuktgivare samt Pelargon och sex 
fruktextrakt från Australien som vårdar håret 
medan du stylar det.

□ EASY.RIDER Crème för flexibel stadga och 
antifriss som aktiverar och förstärker lockar.

□ MOTION.LOTION Framhäver lockar och ger bra 
stadga och skapar rörelse utan att tynga ner. 
Kontrollerar flygigt hår.

□ KILLER.CURLS Leave in-crème som förstärker 
och ger energi till lockigt och vågigt hår. 
Motverkar friss.
 
□ KILLER.WAVES Viktlös lockförstärkare för fina 
vågiga eller lockiga hår som även ger en känsla av 
tjockare hår.

Ge hår och hårbotten styrka och vitalitet med en 
fräsch botanisk blandning av Kamferkristaller och 
Svartpeppar. Lämpar sig perfekt för män.

□ BALANCING.WASH Stärkande dagligt schampo 
som rengör och återställer hårets vitalitet.

□ STIMULATE-ME.WASH Uppfriskande dagligt 
schampo som rengör och stimulerar hår och 
hårbotten.

□ STIMULATE-ME.RINSE Uppfriskande dagligt 
balsam som lugnar och kyler hår och hårbotten.

□ THICK.AGAIN Volymgivande lotion som stärker 
hår som tunnas ut.

Forma, skapa och kontrollera frisyrer med 
högpresterande formulas berikade med naturligt 
utvunna extrakt av Murgröna, Grönt Te och 
Bambu. 

□ NIGHT.RIDER En matt texturpaste som ger tuff 
stadga för korta eller flikiga frisyrer.

□ ROUGH.RIDER Formbar stylingvax för en matt, 
definierad look.

□ SUPER.GOO Gummiliknande gel för skulptering 
med hög glans.

□ UN.DRESSED Fibercrème som ger stylingen en 
lös och rufsig, naturlig look.

□ FREE.HOLD Stylingpaste med medium stadga för 
en naturlig glans och finish. 

□ SESSION.SPRAY Viktlös hårspray med kraftig 
stadga för frisyrer som håller länge.

□ BEDROOM.HAIR Lätt och flexibel hårspray som 
ger glans och stadga för att skapa en rufsig textur 
och en ogjord look. 

Exfoliera/peela för att avlägsna oönskade mineral- 
och produktbeläggningar samtidigt som du rengör 
och stimulerar hår och hårbotten.

□ MAXI.WASH Detox-schampo som milt exfolierar 
hår och hårbotten och avlägsnar beläggningar.

Högpresterande produkter framtagna för ett 
perfekt färgresultat mellan färgbehandlingarna. 

□ RETOUCH.ME Viktlös root touch-up spray med 
en torr satinfinish som snabbt och diskret maskerar 
utväxt och grått hår utan att flaga. Med olja från 
Apelsin- och Tangerin skal. Finns i färgerna Black, 
Dark Brown, LightBrown and Auburn (kastanje brun).

Fråga din frisör/stylist om COLOR.ME by KEVIN.MURPHY, 
vårt kompletta och högpresterande färgsystem som är ger 

natur ligt snygga resultat, perfekt gråhårstäckning, lyster 
och ett lång varigt resultat. COLOR.ME är både 

ammoniakfri och cruelty free. 


