Ny ekochic stylingserie från
Alterna Bamboo –
Alterna Bamboo Style

_________________________________________________
Alterna Bamboo lanserar en rad innovativa och naturliga
stylingprodukter för kräsna och miljömedvetna konsumenter.
Produkterna innehåller ekologiskt odlade ingredienser med stärkande och
välgörande effekt för alla hårtyper.
Vad är det?
Serien består av 7 olika vårdande stylingprodukter för både män och
kvinnor. Produkterna är skapade för att ta fram det bästa av varje hårtyp
och ger möjlighet att variera och styla håret på flera sätt.
Alterna Bamboo Style innehåller naturliga ingredienser som är ekologiskt
och etiskt odlade. Alla produkterna innehåller också Color-Hold®teknologi, som ger optimalt färgskydd. Serien har en behaglig friskt doft
av bland annat bambu, näckros och mysk.
Fördelar
Ekologiskt bambuextrakt är återfuktande och ger omedelbart håret
förnyad styrka, elasticitet och motståndskraft. Yuccarot är en vitaminrik
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Resultat
Alterna Bamboo Styles olika produkter gör det möjligt att skapa frisyr
eller look efter humör och tillfälle. Coola strandlockar med Boho-Waves,
volym till max med Texturizing Body Boost eller samlade fina lockar med
Super Natural Curl – det finns något för alla.
Alterna Bamboo Style säljs på utvalda salonger från
april 2012.

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

Bamboo Style Freestyle Flexible
Control Gel
_________________________________________________
Vad är det?
En flexibel , modellerbar gel som ger håret naturlig långvarig
stadga och gör det lätt att forma.
För vem ?
Alla som vill forma frisyren med ett naturligt och flexiblet resultat.
Passar på både korta och långa hår.
Fördelar
Freestyle Flexible Control Gel är en vårdande stylingprodukt som innehåller näringsrika och välgörande ingredienser. Håret blir aldrig ”pinnigt”
och gelen flagnar inte.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger håret förnyad styrka,
elasticitet och motståndskraft . Yucca rot är både mineral- och vitaminrik
och innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. Yuccarot är också en
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Användning
Applicera lagom mängd i fuktigt hår och fördela jämnt. Styla som vanligt.

Pris: 299 kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

Bamboo Style
Texturizing Body Boost
Volumizing Liquid Powder
_________________________________________________
Vad är det?
Ett ultralätt puder som på ett magiskt sätt lyfter håret och ger maximal
volym och textur. Håret får en naturlig finish utan att bli stelt eller se
kladdigt ut.
För vem?
Passar alla hårtyper, men är speciellt lämpat till tunt, flygigt hår som
saknar fyllighet.
Fördelar
Ger snabbt och enkelt håret ett riktigt lyft. Varje strå definieras och hela
håret får bättre textur.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger håret förnyad styrka,
elasticitet och motståndskraft . Yucca rot är både mineral- och vitaminrik
och innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. Yuccarot är också en
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Användning
Appliceras i torrt hår. Pudra lätt och jämnt
över hela håret för större volym eller endast
i hårbotten för ett lyft.

Pris: 299 kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se.

Bambo Style Shape Moldable
Texture Paste

_________________________________________________

Vad är det?
En modellerbar paste som enkelt appliceras i håret för att forma och
hålla frisyren på plats.
För vem?
Alla som önskar en flexibel stadga till håret och en produkt som låter
hårets naturliga look få komma till sin rätt.
Fördelar
Produkten har medium hold, formar håret lekande lätt och ger frisyren
stadga.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger håret förnyad styrka,
elasticitet och motståndskraft . Yucca rot är både mineral- och vitaminrik
och innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. Yuccarot är också en
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Använding
Tag en klick av produkten och värm mellan händerna. Fördela jämnt i
håret och forma frisyren.

Pris: 299 Kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

Bamboo Style Form Ultra-Hold
Sculpting Clay
_______________________________________________
Vad är det?
Ett formbart lervax med strong hold och matt finish.
För vem?
Perfekt för kortare frisyrer som ska hållas på plats hela dagen.
Fördelar
Hållfast formula som garanterar en heldags-styling.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger omedelbart håret förnyad
styrka, elasticitet och motståndskraft. Yucca rot är en vitaminrik
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien
är utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Använding
Tag en klick stor som en mandel och värm i handflatorna. Forma och
styla frisyren till önskat resultat.

Pris: 299 kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

Bamboo Style Boho-Waves
Tousled Texture Mist

_________________________________________________
Vad är det?
Ett lätt textur spray som ger håret naturliga strandlockar.
För vem?
För alla som vill ha ett stylat rufsigt hår med volym och glans.
Fördelar
Enkel att använda och ger omedelbart volym och textur till håret.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger håret förnyad styrka,
elasticitet och motståndskraft . Yucca rot är både mineral- och vitaminrik
och innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. Yuccarot är också en
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Använding
Spraya i tvättat och handdukstorkat hår. Låt självtorka och
krama upp håret emellanåt eller föna med tratt. Håret får en
naturlig look som efter en dag på stranden

Pris: 299 kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

Bamboo Style Super-Natural Curl
Shaping & Defining Cream

_________________________________________________
Vad är det?
En lätt stylinglotion som separerar lockar och ger dem en naturlig form.
För vem?
Alla med lockigt hår som vill undvika torrt, flygigt och frissigt hår.
Fördelar
Ger lockarna definition och håller dem samman. Håret ser välmående
och blankt ut.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger håret förnyad styrka,
elasticitet och motståndskraft . Yucca rot är både mineral- och vitaminrik
och innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. Yuccarot är också en
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Användning
Fördela jämnt över tvättat handdukstorkat hår. Låt håret
självtorka eller föna torrt med tratt.

Pris: 299 kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

Bamboo Style Cleanse Extend
Translucent Dry Shampoo

_________________________________________________
Vad är det?
Ett torrshampo med genomskinlig formula som absorberar olja och
orenheter utan att efterlämna rester i håret.
För vem?
Alla som vill förlänga hållbarheten i sitt fönade hår och inte slita på
hårlängderna eller sitt färgade hår med täta hårtvättar.
Fördelar
En perfekt produkt för de som snabbt vill ha en uppfräschning. Håret
känns rent med en frisk doft.
Samtliga produkter i Alterna Bamboo Style innehåller ekologiskt
bambuextrakt som är återfuktande och ger håret förnyad styrka,
elasticitet och motståndskraft . Yucca rot är både mineral- och vitaminrik
och innehåller bland annat A-, B- och C-vitamin. Yuccarot är också en
naturligt fixerande ingrediens som ger håret näring och stadga. Serien är
utan parabener, gluten, ftalater, mineralolja, paraffin, DEA, TEA,
petrolatum och PABA.
Använding
Spraya direkt i hårbotten på torrt hår. Borsta igenom.

Pris: 299 kr

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se

