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renvision

purepact er den økologiske del af PACT Beauty Group, der fremmer ansvarlig for-
retningspraksis, baseret på et dybt forankret engagement på miljøområdet.

purepact tilbyder de reneste topkvalitetsprodukter, der forener det sunde liv med 
bevarelsen af vores miljø og samtidig er med til at bevare jordens begrænsede 
ressourcer.

Skabt til en moderne kultur - purepact er dedikeret til alle aldre, køn og etnisk 
baggrund.

Purepact indeholder naturens reneste og bedste råvarer. Essensernes fine, 
naturlige dufte er komponeret, så de smukt forener aromaterapiens principper 
om enkelthed og renhed. Purepact  er naturlig og økologisk uden parabener, 
farvestoffer eller kunstig parfume. Purepact kombinerer det bedste fra naturen 
med det bedste fra videnskaben.
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pure organics

rene blomster-& plante ekstrakter

rene essentielle olier

100% rene ekstrakter fra urter, planter, blomster og frugter
koldpresset med de nyeste teknologier

for at opnå det reneste resultat,
og for at bevare de største af naturens gaver

til kosmetisk brug

100% rene aromaterapeutiske essenser
fra blomster, planter, blade,
krydderier, træer og rødder,

blandet til at give Purepact sin duft signatur 
og samtidig gøre størst mulig gavn af æteriske olier
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ren teknologi
purepact er udviklet med den reneste form for teknologi der er til rådighed idag,  
og indeholder:

Ingen kunstige duftstoffer
Ingen kunstige farvestoffer
Ingen duftfremmende midler
Ingen EDTA
Ingen DEA
Ingen CFC
Ingen natrium laureth sulfate
Ingen siliconer
Ingen parabener
purepact produkter er alle uden konserveringsmidler. Indeholder 100%
rene æteriske olier, 100% ren økologisk plante- & blomster ingredienser
og er alle E-vitamin berigede.
purepact emballage består af genanvendeligt materiale og produkterne 
er ikke testet på dyr.
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shampoo

sandalwood moisturizing 
shampoo

eucalyptus purifying shampoo  

sassafras harmonizing shampoo

tea tree & spearmint
clarifying shampoo

patchouli softening shampoo

orangemint volumizing shampoo  

volume givende shampoo med rene
ekstrakter af rosen blade og lime,
samt rene essentielle olier af citronskræl,
søde appelsiner, grøn mynte og peber-
mynte.
Giver fylde og glans til ødelagt og fint hår.
Tilført Vitamin E.

Blødgørende shampoo med rene
organiske aloe vera & dadel palme 
ekstrakter, samt rene æteriske olier af 
rosentræ, ylang ylang & nellike.
Genskaber fugtbalancen i tørt hår. 
Tilført Vitamin E.

detoxifying ler shampoo med rent
organisk ler & hvede ekstrakter, samt
rene æteriske olier af eukalyptus,
patchouli, nellike & lavendel.
Genskaber den naturlige balance i fedtet 
hår & hovedbund.

Shampoo til daglig brug, indeholder rene,
organiske kamille- & bambus
ekstrakter, samt rene æteriske olier af
Sassafras, kryddernellike, pebermynte, 
ylang ylang & sød mandel. God til hoved-
bundsproblemer, virker normaliserende og 
stabiliserende på hovedbunden.
Til hyppig hårvask. Til alle hårtyper. Tilført 
Vitamin E.

afgiftende shampoo til daglig brug, indeholdende 
ren organisk timian & indian lotus-ekstrakt
og rene æteriske olier af rosmarin,
pebermynte og sød mandel olie.
Kendt for den dybderensende virkning, der 
fjerner ophobning af stylingprodukter, mineralaf-
lejringer og snavs fra omgivelserne. Til alle 
hårtyper. Tilført Vitamin E.

nærende & blødgørende shampoo med
rene, økologiske hvede ekstrakter og rene
essentielle olier fra patchouli, rosentræ &
ylang ylang.
Efterlader håret velplejet og fugtmættet.
Til tørt & beskadiget hår. Tilført Vitamin E.
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grapefruit volumizing conditioner  

lavender softening mask  

jojoba conditioning creme

spirulina curative balm

ylang ylang conditioning mist

conditioner

En let volumegivende conditioner, 
med rene, økologiske soja- og hvede 
ekstrakter, samt rene æteriske olier af
grapefrugt, mandarin orange, citron
og grøn mynte.
Giver fint hår ekstra fylde og styrke.
Til daglig brug. Tilført Vitamin E.

dyb, nærende maske/kur med rene
økologiske hvede- & keratin ekstrak-
ter samt rene æteriske olier af 
lavendel, pebermynte & patchouli. 
Giver intens pleje og genopbygning, 
samtidig med en naturlig glans. Til 
beskadiget & kemisk behandlet hår. 

plejende conditioner, med rene, økologiske
jojoba, soja- & hvede ekstrakter samt
rene æteriske olier fra grøn mynte,
sandeltræ, ylang ylang & nellike.
Tilføjrer fugt til fint hår, uden at tynge håret.
Til daglig brug. Tilført Vitamin E.

dybdevirkende og intensiv plejende 
conditioner med rene økologiske spirulina, 
hvede, soja & hvede ekstrakter samt rene 
æteriske olier af pebermynte & tidselolie.
Beskytter håret mod stress forårsaget af
føntørring og styling. Til tørt hår. Tilført 
Vitamin E.

vægtløs leave-in conditioner med ren 
økologisk hørfrø, watermint & citronskal 
ekstrakt samt rene æteriske olier fra 
rosentræ, ylang ylang, drue frø & nellike.
Virker udglattende & giver utrolig flot fylde 
og glans til håret. Til beskadiget og
kemisk behandlet hår.
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soybean styling compound

 

maple sculpting fixative

rosewood lifting gel

chamomile foaming serum

linseed calming potion

styling

volumengivende spray gelé med 
ren økologisk soja ekstrakt samt 
rene essentielle olier fra grøn 
mynte, citronskal & Grapefrugt.
Giver håret flot, vægtløs fylde & 
smuk glans.
Tilført Vitamin E.

krøllefiksering med medium til 
kraftigt hold, der gør håret let at 
sætte. Indeholder ren, økologisk 
sukker, ahorn & hvede ekstrakter, 
samt rene æteriske olier fra 
sandeltræ, pebermynte & nellike. 
Ideel til at fremhæve krøller, styling 
og formgivning. 
Tilført Vitamin E.

non-aerosol stylingmousse med medium
hold med rene økologiske kamille, hvede & 
hvedestivelse ekstrakter og rene æteriske 
olier af grøn mynte, citronskal, pebermynte
og sød orange. Fremragende til at føntørre 
krøllet hår glat, og til at give håret ekstra 
volumen.
Tilført Vitamin E.

Volumengivende styling gel med 
medium hold, med ren økologisk 
hvede & soya ekstrakt samt rene 
æteriske olier af palisander, ylang 
ylang & nellike. Giver medium 
hold. For ekstra volumen. Tilført 
Vitamin E.

en gennemført kemikaliefri straightener til 
naturlig styling. Leave-in, der udglatter 
krøllet hår og giver hold. Gør håret let at 
gennemrede ved glat/føntørring. Indeholder 
ren økologisk hørfrø, soja & hvede ekstrakt 
samt rene æteriske olier fra sandeltræ, 
pebermynte & nellike. Ideel til føntørring, 
giver fantastisk glans og virker anti-statisk. 
Tilført Vitamin E.
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ginseng control butter

cedarwood moulding clay 

 

avocado shine butter

thyme & clary salt water spray

en suveræn finishing voks med ren
økologisk ginseng ekstrakt, ren bivoks
& Candellila voks, og rene æteriske
olier fra rosentræ, ylang ylang & nellike.
Giver fantastisk kontrol og en mat finish. 
Kraftigt hold.
Tilført Vitamin E.

en ikke-fedtende lervoks med ren
organisk ler, ren bivoks og rene
æteriske olier af cedertræolie, nellike &
ylang ylang.
For mat finish med stærk definition og 
hold.

en naturlig og fin finishing creme med ren 
økologisk avocado ekstrakt, rent bivoks &
candellila voks samt rene æteriske olier
nellike, ylang ylang & rosentræ.
Virker ikke-fedtende, men giver en 
fantastisk glas for et perfekt finish. 
Medium hold.
Tilført Vitamin E.

styling

økologisk saltvands- spray med ren
økologisk timian og muskat, samt rene
æteriske olier af lavendel, patchouli
og sandeltræ. Giver ekstra volumen,
og giver håret et saltvandsagtigt, sexy 
look.
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green tea polishing glaze

geranium finishing mist

watermint polishing spray 

lime blossom finishing spray

finishing

en flydende glans serum med ekstrakt af 
ren økologisk grøn te samt rene æteriske
olier fra pebermynte, kryddernellike, 
pebermynte & citronskal.
Velegnet til føntørring og finish i både vådt 
og tørt hår.Tilfører håret intens glans. 
Reparerer spaltede spidser. 
Tilført Vitamin E.

økologisk non-aerosol hårspray med ren 
organisk geranium, fennikel og nellike, 
samt rene æteriske olier
rosmarin, patchouli og ylang-ylang.
Giver et godt fleksibelt hold, uden at gøre 
håret stift.

vægtløs super gloss spray-on glans
med ren økologisk watermint & citron
skræl ekstrakter, samt rene æteriske olier
grøn mynte & pebermynte.
Giver glansfuld finish, forhindrer flyvsk hår.
og fjerner krus. 
Tilført Vitamin E.

finishing hårspray med medium hold. 
Indeholder ren økologisk lindeblomst 
ekstrakt og rene æteriske olier fra grøn 
mynte, kryddernellike, pebermynte & 
sandeltræ. Giver ekstra lang holdbarhed 
og støtte til frisuren.
Tilført Vitamin E.
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purepact plante register
Soy - sojaprotein styrker håret.
Chamomile – kamille er et nærende udtræk til hår og hovedbund.
Wheat – hvede er et styrkende og nærende protein til håret.
Aloe vera – aloe vera udtræk er fugtighedsgivende til hår og hovedbund.
Thyme – udtræk af timian virker opfriskende på hår og hovedbund.
Jojoba – fugtighedsgivende og nærende udtræk til hår og hovedbund.
Rosemary – udtræk af rosmarin virker opstrammende og rensende for både hår og hoved-
bund.
Linseed – udtræk af hørfrø virker udglattende på håret.
Spirulina – nærende og opbyggende udtræk af havplante til hår og hovedbund.
Bamboo – udtræk af bambus giver håret tekstur.
Avocado – avocado udtræk virker plejende og beskyttende på hår og hovedbund.
Hibiscus – planteudtræk af hibiscus giver håret fylde.
Lime blossom – lime blomst virker styrkende på håret og forstærker hårets glans.
Watermint – vandmynte virker antiseptisk i håret og på hovedbunden.
Lemon peel – udtræk fra citronskræl giver håret glans.
Green tea – udtræk af grøn te har en nærende virkning på håret og hovedbunden.
Ginseng – udtræk af ginseng virker nærende og fugtighedsgivende i håret og på hovedbun-
den
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purepact essentielle olier
Ylang ylang – har en nærende og afbalancerende indvirkning på håret og hovedbunden.
Grapefruit – grape virker styrkende på håret, er opstrammende og ph afbalancerende.
Lavender – lavendel har en fugtighedsgivende, antiseptisk virkning og virker beroligende.
Spearmint – grøn mynte har en rensende og opstrammende virkning på håret og hoved-
bunden.
Rosewood – rosentræ virker fugtighedsgivende på hår og hud, og giver håret glans.
Lemon – citron virker styrkende på håret og har en opstrammende virkning. Har endvidere 
en ph afbalancerende virkning i håret og på hovedbunden.
Orange – appelsin virker rensende og styrkende på håret og på hovedbunden.
Patchouli – en oplivende aroma, der sørger for at fedtet og tør hud kommer i balance.
Rosemary – rosmarin har en dybderensende effekt på håret og hovedbunden.
Sandalwood – sandeltræ virker ekstra fugtighedsgivende for håret og hovedbunden.
Sassafras – er kendt for at virke harmoniserende og beroligende.
Tea tree – olie fra tea-træ virker dybderensende i håret og på hovedbunden.
Clove – kryddernellike har en rensende og antiseptisk indvirkning på håret og hovedbun-
den.
Eucalyptus – virker opstrammende på fedtet hovedbund og hår.
Peppermint – pebermynte har en energigivende aroma, der renser håret og hovedbunden 
samtidig med at den opfrisker porerne.
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