
How old is your hair?

For younger looking hair.
Age-Defying Shampoo 200ml &1l, Age-Defying Conditioner 150ml and 1l, Age-Defying Recovery Mask 120ml 

and Age-Defying Protein Cream 50ml

Discover

How old is your hair?

www.iconhairspa.dk



Den fantastiske 
fortælling om et hår, 
der ser smukt og 

ungdommeligt ud…

Som vores hudceller mister elasticitet og vores teint ser mindre strålende 
ud med alderen, så ældes vores hår på samme måde. 

Keratinfibre, der udgør den overordnede struktur af håret, har tendens  
til at forsvinde med tiden. 

Resultatet er et svagere, mere skrøbeligt, kedeligt og beskadiget hår.

Ydermere kan miljøpåvirkning, overdreven varme styling og kemisk farve 
alle være medvirkende til, at dit hår ser ældre ud, end det i virkeligheden er. 

Vidste du… 
At dit hår ældes, ligesom din hud?

Ungt hår Ældet hår



Hemmeligheden bag  
et ungdommeligt, smukt hår...

Luksus hårplejeprodukter fra label.m der er videnskabeligt designet til  
at pleje og behandle hår, der er ældet og samtidig beskytte  

mod negative miljøpåvirkninger. 

Produkterne indeholder ikke sulfat og parabener.  
Indeholder det eksklusive og patenterede Rejuven-8TM kompleks,  

der aktivt er medvirkende til at genopbygge, genskabe  
og forynge hår, der er medtaget og ældet.

Jeg er stor fan af luksuriøs hudpleje og ønskede, at anvende samme 

 fremgangsmåde og udnytte denne tankegang ved, at skabe en helt unik serie hårpleje baseret  

på samme teknologi, der bidrager til et ungdommeligt og revitaliseret udseende.    

Jeg kan varmt anbefale, at produkterne anvendes som en målrettet indsats for at opnå et smukt  

og velplejet hår, og derefter som en booster når håret trænger til ekstra pleje  

indimellem regelmæssig brug af label.m 4C serien”.

”
“
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Fakta om det globale, patenterede Rejuven-8TM complex:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Videnskaben bag label.m Therapy Age-Defying produkter, er det eksklusive globale patenterede Rejuven-8TM complex.

Eksklusivt for label.m. Indeholder otte af de mest aktive teknologiske anti-ageing ingredienser. Alle fire produkter indeholder Hvid Kaviar, som har 
vist sig at bidrage til, at vende de synlige tegn på ældning, og efterlader håret stærkere, sundere og mere ungdommeligt. Fire utrolige produkter

                  Therapy Age-Defying Shampoo 200ml

En professionel, styrkende anti-ageing shampoo. Indeholder den luksuriøse Hvide Kaviar. Renser håret 
mildt samtidig med håret repareres, næres og forynges. Denne sulfat-fri shampoo reparerer skadet hår    
og booster håret med fugt. Derved opnås hurtig pleje og genopbygning af medtaget, kedeligt og ældet 
hår. Resultatet er et stærkt, strålende og ungdommeligt udseende. Den optimale virkning opnås ved 
efterfølgende at anvende Therapy Age-Defying conditioner.

Therapy Age-Defying Conditioner 150ml

Therapy Age-Defying Conditioner indeholder Hvid Kaviar, der intensivt nærer håret og samtidig virker 
udglattende og genopbyggende. Indeholder ikke sulfat. Genopliver tørt og medtaget hår således det ser 
smukt, gennemfugtet og ultra glansfuldt ud. For det bedste resultat anbefales det at anvende produktet 
sammen med de øvrige produkter i Therapy Age-Defying serien.

             Therapy Age-Defying Protein Cream 50ml

En let og plejende serum der indeholder Hvid Kaviar. Stimulerer produktionen af celler og skaber en anti-
frizz barriere, således håret efterlades næret og smukt. Indeholder aminosyrer der plejer og genopretter 
hårets tilstand. For at opnå et optimalt resultat anbefales det at anvende produktet i forening med de 
øvrige produkter i Therapy Age-Defying serien.

Therapy Age-Defying Recovery Mask 120ml

En fantastisk dybdevirkende kur, der intensivt plejer og genopliver tørt og ældet hår. Virker  koncentreret således 
fylde og vitalitet genskabes. Indeholder det patenterede Rejuven-8 complex, der reparerer, blødgører og giver håret 

en smuk, lysende glans. Designet til hurtigt at transformere kedeligt og glansløst hår til 
et smukt, velplejet og glansfuldt hår. For et optimalt resultat anbefales det, at anvende 
Therapy Age-Defying Recovery Mask som en del af en målrettet indsats sammen med 
de øvrige produkter i serien. 

1. Hvid Kaviar 
Kendt for sin luksus-status. Denne nøgleingrediens leverer kraftfulde 
aktiver, der yder øjeblikkelig pleje på celleniveau. Udjævner hårets 
pigmentering, mens misfarvning reduceres. Resultat? En smuk, 
satinagtig og glødende glans med cellulær fornyelse, der sætter tiden 
tilbage og giver håret et ungdommeligt udseende og forbedrer hårets 
tilstand markant.

2. Iron Rose Crystal 
Bogstavelig talt, som taget fra jorden. En fantastisk stenart, der til 
overflod indeholder et enzym – Prolyhydroxylase – der aktivt styrker 
produktionen af kollagen.

3. og 4. Glykolsyre udvundet af Råsukker og Palmesukker 
Glykolsyre er en velkendt anti-ageing ingrediens. Dette ekstrakt af 
særlig høj kvalitet har evnen til at trænge dybt ind i hårstrået, og der 
opnås derved beskyttende, fugtgivende og styrkende fordele. Helt 
exceptionelt forbliver virkningen indlejret i håret, selv efter hårvask. 
Hårets tendens til at knække bliver minimal og dermed opnås et 
smukkere, glattere og sundere hår.

5. Hyaluronsyre fra Danmark 
Den ypperste Hyaluronsyre af allerbedste kvalitet. Virker fugtgivende 
dybt ind i hårstrået, samtidig med fugten indkaples således, at håret 

bevarer sin naturlige fugtbalance. Resultatet er et fantastisk smukt, 
smidigt og udglattet hår, der ser ungt og vitalt ud.

6. Fransk Lupin Lipo-Peptider 
Maksimerer de optiske egenskaber der fremhæver hårets glans og 
ungdommelige udseende.

7. Afrikansk Baobab Træ 
Også kendt som ”Livets Træ”. Produkterne indeholder micro-proteiner 
fra Baobab Træet, som beskytter hårets celler mod forurening og 
stress. Giver håret en langvarig pleje og blødhed og tilfører håret 
ungdommelig glød og vitalitet.

8. Sød Hestekastanje 
Kickstarter beskyttelsen af hvert enkelt hårstrå for en mere 
revitaliserende effekt.


