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TENDENZ HÅRPLEIE



KLAR FOR HØSTEN?

Selv om sommeren kom på en snarvisitt i august, tror vi de fleste av oss 

er klare for høsten. Høsten gir oss det blanke arket som vi ofte ønsker 

oss. Muligheten til en «ny start», om det er nye mål eller endringer som vi 

ønsker å gjøre, er tiden inne for nettopp dette nå. Så bruk høsten til å legge 

gode planer og se på hva dere vil sette fokus på fremover i deres salong.

Du sitter nå med høstens produktkatalog fra oss i Tendenz i hendene. 

Her finner du informasjon og nyheter på alt som nå er på plass fra alle 

våre varemerker. Enda flere nyheter vil også komme fra oss i løpet av 

høsten, så følg med både på tendenz.net, Tendenz Academy og på de 

respektive kontiene på Instagram. Her vil dere fortløpende bli oppdatert. 

Gled dere! God høst alle sammen!

NO - 1553

LENE DAHL HERUD OLA SÆTRANG



På grunn av dagens situasjon med blant annet råvaremangel og mange  
uforutsette økte kostander, kan det komme prisendringer på enkelte varemerker 
eller varelinjer i løpet av høsten. Med forbehold om trykkfeil. Prisene er oppgitt 
eks. mva. Etter forfall beregnes det rente iht. forsinkelsesrenteloven. Ordre som 
er netto under kr 1 750 vil bli belastet med frakt. Tendenz Hårpleie AS ivaretar 
sine plikter etter EE-forskriften ved deltakelse i det nasjonale retur-samarbeidet 
gjennom El retur. Forbruker kan levere kasserte elektroniske produkter gratis 
til forhandlere eller til kommunal mottaksplass. Disse sørger for utsortering av 
helse- og miljøfarlige stoffer, samt en effektiv gjenvinning av metaller og andre 
verdifulle materialer. Se www.elretur.no for ytterligere informasjon.

ANSVARLIG UTGIVER
TENDENZ HÅRPLEIE AS
Holtegata 26, 0355 Oslo
Tlf: 22 92 50 00

kundeservice@tendenz.net
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KMS

Sakser

ACA Luftrenser

Tendenz Interiørdesign

Børster

Joico

Elektrisk verktøy

Blomdahl

Beauty Works

Tilbehør

11

71

57

25

87

51

53

99

55

125

INNHOLD

I første del av katalogen vil du finne mer informasjon om alle våre 

varemerker. Neste del finner du alt av rekvisita. Vi har valgt å ikke 

sortere de under varemerker, men under den produktkategorien de 

hører til. Eksempelvis finner du fønere under elektrisk verktøy. 



TENDENZ HÅRPLEIE AS
Tendenz Hårpleie AS er en solid totalleverandør av profesjonelle varemerker 

og hårpleieprodukter med god merkekjennskap og høy omløpshastighet.

Vi har siden starten i 1988 hatt frisørens og salongens lønnsomhet som vårt 

hovedfokus. Dette, kombinert med kunnskap om både faget og produktene, 

har gjort sitt til at Tendenz Hårpleie har utviklet seg og vokst til å bli noe langt 

mer enn bare en produktleverandør. Vi forhandler blant annet eksklusive 

merker som KMS, Joico, Hot Tools, Blomdahl, Beauty Works, Hikari og Lützow 

of Sweden. I tillegg fører vi møbler og innredning til frisørsalonger fra Pietranera, 

Karisma, REM og Olymp.

KURSVIRKSOMHET
Kunnskap har vært en av våre grunnpilarer siden oppstarten i 1988. I kampen 

om kundene er fagkunnskap, veiledning og kompetanse et stadig viktigere 

konkurransefortrinn for deg og din salong. Vi har et bredt kursapparat med lang 

erfaring og god kunnskap. I tillegg til å gjennomføre fysiske kurs rundt omkring 

i hele landet, har vi en digital plattform for opplæring med ferdiginnspilte kurs, 

inspirasjon, livekurs m.m. gjennom Tendenz Academy.

KOMPETENT VEILEDNING
Vi har det største og mest erfarne salgsapparatet i bransjen. Vårt landsdekkende 

salgsteam innehar unik kunnskap og kompetanse og sørger for personlig 

oppfølging i det daglige. Tendenz Hårpleie ønsker å være noe langt mer enn en 

tradisjonell leverandør, og har som målsetning at du som kunde skal oppleve 

oss som en kompetent støttespiller og partner for deg og dine ansatte. 

PROFESJONELL MARKEDSFØRING
Vi har to grafikere på huset, som sammen med en sterk og erfaren markeds-

avdeling, produserer alt du trenger av markeds- og opplæringsmateriell til 

produkter, kampanjer og sosiale medier. Som vår samarbeidspartner har du 

også muligheten til å legge inn din salong i «Finn din salong» på vår nettside. 

SERVICE, OPPFØLGING OG VARELEVERING
En av våre viktigste prioriteringer er service, oppfølging og tilgjengelighet. Vi 

er stolte av vår kundeservice og økonomiavdeling, som har god kunnskap og 

kan hjelpe deg med raske svar i hverdagen, enten det gjelder varebestillinger 

eller andre spørsmål. Varebestillinger kan du også gjøre når som helst via vår 

webshop. Vi har en av bransjens raskeste vareleveringer, noe som gjør at du 

som kunde til enhver tid kan ha riktig varelager. 

Vår suksess er bygget på tette, nære relasjoner og profesjonalitet i alle ledd.  
Vi brenner for at du skal lykkes!
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TENDENZ SALGSTEAM

TORBJØRN HANSEN
+47 90 67 04 64

GEIR PETTERSEN 
+47 90 59 86 40

FRANK N. SAGSTUEN
+47 90 19 95 11

ERLEND ANDREASSEN
+47 97 76 67 08

TOMAS HANSEN
+47 93 43 72 92

BJØRN INGAR ØSTNÆS
+47 91 11 51 13

STEIN KVISBERG
+47 97 73 62 36

LEIF IGOR MICHEEFF
+47 90 06 98 03

FLEMMING BRESTRUP  
+47 41 02 07 77

EGIL H. HANSEN
+47 93 21 91 59

KNUT J. LARSEN
+47 92 06 66 68

JO DYRSTAD
+47 90 08 46 04

OLE-KRISTIAN VÅGSETHER 
+47 90 09 92 82

NINETTE EKLUND
+47 95 11 26 35

RANDI M. DYRSTAD
+47 91 82 79 79

Viken, Vestfold & Telemark

Innlandet

Nordland, Troms & Finnmark Nordland, Troms & Finnmark

Viken, Vestfold & Telemark

Asker & Bærum

Innlandet

Nordland

Oslo

Møre & Romsdal, Vestland

Viken, Vestfold & Telemark

Trøndelag, Nordland

MARTIN TANGSVEEN
+47 915 74 260

Oslo

Møre & Romsdal, Vestland

Viken

Trøndelag, Nordland
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RICHARD THU
+47 98 24 00 38

ANDERS WEDDE
+47 91 57 39 02

THOMAS ANDERSEN
+47 93 28 57 00

LAILA SALOMONSEN
+47 40 02 07 58

Rogaland, Agder Vestfold & Telemark, Agder Vestland Vestland

BESTILL DINE VARER NÅR DET PASSSER DEG!

WWW.TENDENZ.NET

Her kan du bestille dine varer når det passer 
deg og kanskje er tiden inne for at du og din  
salgsagent skal se på hvordan dere bruker tiden 
deres sammen? Husk at våre salgsagenter er unike 
med sin kunnskap og  erfaring, både når det gjelder 

bransjen og ikke minst drift av salong. Hvordan kan 
dere best mulig bruke hverandre for å komme dit 
du vil, våre salgsagenter kommer til å besøke deg 
like ofte som tidligere.

Webshopen er åpen 24/7, noe som gir deg muligheten til å bestille varer når det måtte passe deg! 
Du vil ha de samme  betingelsene og den samme korte leveringstiden som vanlig. 
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TENDENZ KONTORET

KJELL ERIK HANSEN
keh@tendenz.net
+47 90 13 17 50

MANNE BJERKE
manne@tendenz.net
+47 22 92 50 00

JØRGEN H. NØRSTENÆS
jorgen@tendenz.net
+47 90 55 69 68

IDA CAROLINE GILBERG
ida@tendenz.net
+47 22 92 50 00

LENE BEATE LINTHO
lenebeate@tendenz.net
+47 47 24 57 97

JULIE VICTORIA STRØM
julie@tendenz.net
+47 95 75 47 82

LENE K. NARVERRUD
lene@tendenz.net
+47 92 06 03 75

MARI MERLI
mari@tendenz.net
+47 22 92 50 00

HENRIETTE MOWINCKEL
mari@tendenz.net
+47 22 92 50 00

ANINE SKAAR 
HAUGERUD
anine@tendenz.net 
+47 90 56 22 24

ODA KRISTINE OLSEN
oda@tendenz.net
+47 46 65 65 35

KATRINE GULDEN
katrine@tendenz.net
+47 46 92 15 70

INGER MARIE FONGAARD
inger@tendenz.net
+47 22 92 50 00

MARICE ALDÈN
marice@tendenz.net 
+47 22 92 50 00

BIBBI LOENNECHEN
bibbi@tendenz.net
+47 22 92 50 00

Daglig leder / CEO

Kunde & Servicekonstulent

Sales & Brand Coordinator 
KMS

Kundekonsulent

Marketing & Sales Manager 
Joico 

Økonomisjef / CFO

Kundekonsulent Kundekonsulent

Sales & Brand Manager Tools

Brand Coordinator Joico 
Color Systems

Brand Coordinator Blomdahl

Kundekonsulent

Brand Coordinator Beauty Works

Kundekonsulent

Brand Coordinator Joico Essentials

KAROLINE KVAMME
+47 98 01 55 30
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TENDENZ KONTORET

LENE D. HERUD
lene.herud@tendenz.net
+47 95 04 83 11

STIAN HOLTER
stian@tendenz.net
+47 92 60 89 57

OLA SÆTRANG
olas@tendenz.net
+47 92 22 63 49

MARIE K. KVISBERG 
marie.kk@tendenz.net
+47 95 07 55 35

ELLEN L. GRØGAARD
ellen@tendenz.net
+47 92 82 20 50

HANNAH KULLGREN
hannah.kullgren@tendenz.net
+47 47 34 70 56

ANNE GRETHE NORDVANG
anne.grethe@tendenz.net 
+47 91 88 05 69

EMILIE STØLEN
emilie@tendenz.net
+47 47 64 09 56

Marketing & Sales Manager Sales & Customer 
Relations Manager

Educational Manager KMS

Education & Marketing 
Coordinator

Grafisk Designer

Educational Manager Joico

Sales & Brand Manager  
& Interior Designer

Grafisk Designer

Tendenz studio
Holtegata 26

Rosenborg 
trikkestopp

Homansbyen
trikkestopp

Homansbyen
busstopp

Thon Hotel

Bogstadveien

Sporveisg
ata

Holt
eg

ata

M
ajorstuen

Sentrum

HOVEDKONTOR 
Holtegata 26 er en ærverdig gammel villa. 
Eiendommen ligger et steinkast fra Bogstadveien, midt 
mellom Majorstua og sentrum. Det er enkel  adkomst 
til eiendommen fra Holtegata via Bogstadveien, 
 S porveisgata, Professor Dahls gate, Uranienborgveien, 
Briskebyveien og President Harbitz gate.

KOLLEKTIVTRAFIKK 
Trikk: Linje 11 stopper i Holtegata. Linje 19 stopper i  Bogstadveien. Buss: Linje 21 
stopper i Josefines gate. T-bane: Det er 10 minutter å gå til Majorstua stasjon. 
Herfra går samtlige linjer i retning øst og vest.
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I 46 år har vi utviklet profesjonelle hårpleieprodukter av  høyeste kvalitet 

for å berike og forenkle livene til frisører og deres kunder.  Vi kombinerer 

det beste innen teknologi med naturlige  ingredienser for å lage innovative 

produkter som gir deg  ubegrenset frihet innen hårstyling. KMS skal være 

ditt grønne valg uten at det går på kompromiss med produktenes ytelse.

Individuell styling har vært vårt fokus i 46 år, som en del av merkets 

DNA. Produktene er merket med START. STYLE. FINISH. slik at du enkelt 

kan veilede kundene og finne de perfekte produktkombinasjonene.  

Produktene er basert på vår TRIfinity Technology, utviklet for å kompli-

mentere START. STYLE. FINISH. i hver frisyre du lager. De er multi-

kompatible og fungerer best når de brukes sammen i 3-trinnssystem der 

hvert trinn påvirker sluttresultatet.

KMS

WE KNOW THERE ARE MORE IMPORTANT THINGS IN THE 

WORLD THAN STYLE.

but style still matters.
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INGREDIENSER
Fordi vi har forpliktet oss til å ta vare på helsen og sikkerheten, er valg av 

ingredienser nøye vurdert. Alle våre produkter inneholder naturlige ingredienser. 

77% er veganske - 88% er glutenfrie - 94% er parabenfrie. Alle produktene våre 

er dermatologisk testet og ikke testet på dyr.

TRANSPARENT
Vi ønsker å være transparente i hele verdikjeden - fra vi velger ingredienser, 

til produktene kommer ut i salgshyllene, slik at du enkelt kan velge de rette 

produktene for ditt hår og dine livsvalg. På kmshair.com kan du enkelt se 

hele ingredienslisten til hvert produkt, samt en forklarende oversikt over alle 

ingredienser.

FOTAVTRYKK
Et av våre mål er å redusere miljøfotavtrykket til våre produkter.

Dette gjør vi ikke fordi det er et krav, men fordi vi tar miljøendringene 

på alvor. Vi vil fremover fortsette å jobbe med å redusere – gjenbruke – 

resirkulere og erstatte i hele vår verdikjede. 

KMS SKAL VÆRE DITT  
GRØNNE VALG UTEN AT DET 
GÅR PÅ KOMPROMISS MED 
PRODUKTETS YTELSE

Vi tar miljøet på alvor

- Nye refill-poser for å 
redusere bruken av plast
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Fuktighetsrike produkter som pleier og reparerer skadet og porøst 

hår. Regulerer fuktighetsbalansen, styrker og forbedrer kambarheten 

uten å virke tyngende. Inneholder de naturlige ingrediensene aloe 

vera og vanilje/avokado for fuktighet og pleie.

MOISTREPAIR
Reparerer og gir fuktighet

Skånsomme produkter for alle som har spesifikke behov til hodebunns-

problemer. Tilpasset alle hårtyper. Balanserer hodebunnen og lindrer 

hodebunnsproblemer. Inneholder rosmarin og  kamomille for å lindre 

og berolige, eller granateple og sort pepper for å beskytte mot skader 

fra miljøet.

HEADREMEDY
For sunn hodebunn
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Produkter som tilfører volum og fylde. Styrker og gir løft til tynne, 

fine hår. Inneholder kanel og eukalyptus. Produktene gir opptil 70% 

mer volum, og langvarig hold til frisyren.

ADDVOLUME
Gir volum og løft

Produkter som inneholder risproteiner og hvit te ekstrakt for å styrke og 

beskytte håret og gi glans. Håret ser og føles fyldigere og mer sunt ut. 

ADDPOWER
Styrker og gir fylde
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Produkter for fargebehandlet og blondt hår. Bevarer fargen og 

fremhever glansen i håret. Inneholder naturlige ingredienser som 

syrin og ingefær for beroligende og skånsom rengjøring, eller lavendel 

og rabarbra som forsterker blonde toner og virker beroligende på 

hodebunnen.

COLORVITALITY
Bevarer fargen og gløden

Fuktighetsrike produkter som mykgjør, roer brus og gjør håret mer 

medgjørlig. Inneholder acacia og babassuolje for fuktighet og mykhet.

TAMEFRIZZ
Mykgjør og motvirker frizz
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Les mer om de nye 
produktene her!



Oppdag nye KMS Styling Heroes for teksturert hår

Oppdag de nye KMS Styling Heroes for teksturert hår: to multi-benefit 

styling produkter designet for å møte behovene for alt fra rett til krøllete 

hår. Hvert produkt inneholder den innovative TRIfinity teknologien, 

utviklet for å komplementere START. STYLE. FINISH.

HAIRPLAY Dry Texture Spray

Produktet alle burde ha i baderomshyllen! Nyheten HAIRPLAY Dry 

Texture Spray er en teksturspray som gir luftig volum og en teksturert 

finish. Sprayen absorberer overflødig olje og gir en matt finish. Bruk 

som base for dagen derpå styling, eller restyle frisyren raskt og enkelt.

CURLUP Twisting Style Balm

Must-have produkt for krøllete hår! Nyheten CURLUP Twisting Style 

Balm er en fuktighetsgivende leave-in krem for naturlig definerte krøller 

uten frizz. Har en umiddelbart pleiende effekt, uten å tynge håret og 

beskytter mot luftfuktighet gjennom dagen.

TEXTURE STORIES

20



Produkter som kontrollerer og definerer krøller. Eliminerer brus og virker 

beroligende på hodebunnen. Inneholder de naturlige ingrediensene 

peppermynte og appelsin som virker beroligende og er krøllebevarende.

CURLUP
Kontrollerer og fremhever krøller

Styling for alle som ønsker fleksibelt hold, tekstur og smidighet. Perfekt 

til kreativ styling og uendelig variasjon. Tilpasset alle hårtyper. Inneholder 

naturlige ingredienser som drue og peppermynte for antioksidanter 

som fjerner frie radikaler.

HAIRPLAY
For tekstur og fleksibelt hold
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Gir varmebeskyttelse, gjør det enkelt å forme håret med  varmeverktøy 

og gir langvarig hold. Teknologien er varme aktivernde slik at det ikke er 

nødvendig å påføre mer produkt ved restyling. Naturlige ingredienser 

som rosenrot og vannmynte forhindrer skade fra varme og virker 

avkjølende og oppfriskende.

Serien for deg som er opptatt av både produktytelse og bærekraft. 

Conscious Style er utviklet med få, men svært aktive ingredienser. 

Opptil 98% av ingrediensene er av naturlig opprinnelse og opptil 97% 

er biologisk nedbrytbare. Inneholder ECOCERT sertifisert moringaolje 

og havreolje som gir fuktighet og beskytter håret.

THERMA SHAPE

CONSCIOUS STYLE

Varmebeskyttelse og unik omformingsteknologi

Gir vektløs fuktighet og naturlig finish
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Få ny farge for en dag, kamufler ettervekst eller lag lekre effekter i 

håret - bare fantasien setter grenser for de uendelige mulighetene 

STYLECOLOR gir. Fargesprayene er enkle å påføre og smitter ikke av 

på klær eller i kontakt med vann. Finnes i 13 nyanser.

STYLECOLOR
Vannfast hårfarge som enkelt shamponeres ut!

Produkter som gir langvarig og fast hold. Beskytter mot luftfuktighet 

i opptil 3 dager. Lar deg restyle og redefinere frisyren. Inneholder 

naturlige ingredienser som granateple og sort pepper for hold og 

beskyttelse mot skader fra miljøet.

HAIRSTAY
Langvarig hold og beskyttelse mot luftfuktighet
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Sjekk ut KMSHAIR.NO for mer 
informasjon om alle våre produkter!
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02
Sunt hår er vår misjon og i hjerte av alt vi gjør.  

Våre innovasjoner, være seg kjemiprodukter eller pleie, er alle designet 

for å tilbakeføre håret til sin sterkeste, mest glansfulle og sunneste 

tilstand, etter hvert eneste bruk.

NR. 1
Joico var det første selskapet som tok i bruk keratinprotein og hårets 

naturlige byggesteiner. Ingen andre har vunnet så mange priser for 

beste gjenoppbygging av håret som Joico.

ALLE JOICO PRODUKTER GIR:
• Umiddelbart sterkere,  sunnere hår – allerede etter første  

gangs bruk.

• Langvarige gjenoppbyggende egenskaper. 

• Skinnende glans og et sunt hår.

Alle seriene i Joico inneholder vår unike Smart Release teknologi; 

keratin, arginin og Rosehip Oil - som reparerer håret fra innsiden og 

ut. I tillegg innehar hver enkelt serie spesifikke naturlige ingredienser 

som fremmer sitt formål. 

«The Joi of healthy hair» 

Er vårt løfte og vår forpliktelse

JOICO
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Joico er stolt av å være en EPA Green Power Partner. Vårt fokus er 

bærekraft, sammen med riktig og effektiv bruk av ressurser som bidrar 

til klimabeskyttelse. 

Vi er også stolte av å være sertifisert av People for the Ethical Treatment 

of Animals (PETA) som “Animal Test-Free” & “PETA Approved.” Dette 

betyr at vi ikke gjennomfører, betaler for eller tillater noen tester på 

dyr. Hverken for produktets ingredienser, formuleringer eller ferdige 

produkter, verden over.

Våre flasker blir produsert av delvis resirkulert plast og kartongene våre 

produseres av 100% resirkulert papp. Vi jobber systematisk mot målet 

vårt om at all emballasje skal bli hundre prosent resirkulerbart innen 

2025.  

Vindkraft er en av de raskest voksende former for ny elektrisitet i USA. Det 

reduserer vårt forbruk av fossilt drivstoff og øker bruken av ren, fornybar 

energi. JOICO har fått stor anerkjennelse for å være et av firmaene i USA 

som har valgt å bruke vindkraft i sin produksjon.

Vi har som mål å redusere karbonfotavtrykket fra driften vår 

med 75% innen 2030. For å oppnå dette, forbedrer vi kontinuerlig 

energieffektiviteten vår, ved å benytte 100% av elektrisk forbruk levert fra 

fornybare energiressurser. Vi støtter fullt ut produksjon av grønn energi 

gjennom vår fabrikk og samarbeid med eksterne partnere.

OUR ECO-MMITMENT

Vi jobber kontinuerlig for å bli enda 
bedre og ta vare på miljøet og jordkloden 
vår på best mulig måte.
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Ved bruk av kun en spray forebygges skade, samtidig som du oppnår 

raskere, jevnere og bedre resultat ved kjemiske behandlinger! 

STEG 1 - BOND BUILDING SPRAY
Eneste Bond Building produkt på gass, som i tillegg til å beskytte mot 

skade også gir;

• Raskere, jevnere og bedre opplysning ved blekebehandlinger

• Jevnere farge med lengre holdbarhet

• Styrker og fornyer hårets bindinger

• 80% mindre sjanse for at håret brekker

• 5x sterkere hår

• Opprettholder over 90% av fargens intensitet 

• Brukes i tørt hår, ingen virketid

• Start den kjemiske behandlingen umiddelbart etterpå 

STEG 2 - BOND BUILDING KUR
Avsluttende Bond Building kur som gir:

• 80% mindre sjanse for at håret brekker*

• 5x sterkere hår*

• Styrker og fornyer hårets bindinger

• Utjevner hårets porøsitet for et jevnere fargeresultat

• Opprettholder over 90% av fargens intensitet**

• Beskyttelse av hårets bindinger fra A-Å

• Fantastisk glans

• Reduserer tørketiden

Defy Damage tilbyr 5 unike produkter som styrker hårets bindinger 

og gir et sunt sterkt hår. Fargebevarende og beskytter mot alle ytre 

påvirkninger som; varmeverktøy, UV-stråler og forurensning, termiske

- og kjemiske skader. Defy Damage gir umiddelbart sterkere hår 

allerede etter førstegangs bruk, en uslåelig glans og unik følelse. 

DEFY DAMAGE HJEMMEBEHANDLING
Forebygger skade og fargebevarende 

DEFY DAMAGE SALONGBEHANDLING
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Les mer om sunt hår garanti her



Ingen andre hårkurer på markedet har vunnet så mange priser for beste 

hårkur som K-PAK Reconstructor. Frisører verden over har kåret den 

til verdens beste kur 16 år på rad, på grunn av sin unike og målrettede 

evne til å gjenoppbygge håret fra innerst til ytterst.

Hva gjør at vi er nr. 1 på kur og gjenoppbygging av håret?

Svaret er enkelt. Joico har kopiert hårets naturlige oppbygning av 

keratinprotein og aminosyrer i sin patenterte teknologi. Det finnes 

simpelthen ingen bedre måte på å reparere et skadet hår på enn hårets 

egne byggesteiner. 

“Joico har kopiert hårets naturlige oppbygning”

K-PAK tilbyr et helt banebrytende og unikt kursystem for salong, som 

optimaliserer kjemiske behandlinger og produkter til hjemmebruk, 

som garanterer et sunt, sterkt hår! 

K-PAK Color Therapy er utviklet med afrikansk manketti– og arganolje, 

samt Joicos unike SmartRelease teknologi. Serien forlenger fargens 

holdbarhet, glans og intensitet, samtidig som den tilfører fukt og 

reparerer skadet hår.

K-PAK - VERDENS BESTE HÅRKUR

K-PAK COLOR THERAPY

Din sunt hår garanti!

Bevarer fargen og reparerer skade
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Drømmen om langvarig luftig volum og fyldigere hår blir endelig 

virkelighet med denne fantastiske produkt-trioen; JoiFull Shampoo, 

Conditioner og Styler. Serien inneholder blant annet risprotein og 

aminosyrer som styrker håret og skaper en fyldigere følelse og volum. 

Håret blir fyldig, luftig, glansfullt og fullt av liv!

JOIFULL
Volum og pleie

BLONDE LIFE tilbyr to unike serier for blondt hår! 

Blonde Life Brightening,  som gjør blondfargen krystallklar og glansfull. 

Blonde Life Violet, som gir en iskald blondfarge. Begge shampoene er 

sulfatfri. Serien inneholder Tamanu og Moni oil, som tilfører fuktighet, 

pleie og glans. Stylingproduktene gir en krystallklar nydelig blondfarge 

og et sunt hår – og perfekt å kombinere med begge serier!

BLONDE LIFE & BLONDE LIFE VIOLET
Farvel til blondt hår som gulner og blir blast
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Moisture Recovery gir intens fuktighet og pleie til tørt hår. Håret blir 

silkemykt, fuktighetsrikt og glansfullt. Serien inneholder blant annet 

sjøtang og Jojoba Oil som er rik på essensielle fettsyrer som gir fuktighet 

og et sterkt, sunt og glansfullt hår. Består av Shampoo, Conditioner og 

hårkur. Tilpasset til: tykt, grovt hår. Også ideell til krøllete hår.

MOISTURE RECOVERY
Fuktighet til tykt, grovt hår

Oppnå fuktighetsrikt hår med en ultralett følesle! Hydra Splash gir 

fuktighet, glans og mykhet uten å tynge, perfekt til våre nordiske 

hårtyper. Serien inneholder blant annet kokosnøttvann og sjøtang 

som er fullpakket med vitaminer og viktige ingredienser til et sunt, 

fuktighetsrikt hår. Serien består av Shampoo, Conditioner, Masque og 

Leave-in. Tilpasset til: tynt fint, til medium tykt hår.

HYDRA SPLASH
Fuktighet til tynt, fint hår 
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Colorful er en fargebevarende pleieserie for normalt farget hår, som 

pleier og forlenger fargens holdbarhet, intensitet og glans. Serien 

inneholder den pleiende velkjente oljen Camellia Oil, fylt med essensielle 

Omega 9-fettsyrer og antioksidanter, som forsegler fuktighet og 

gjenoppretter glans i håret. Granatepleekstrakt og antioksidanter 

beskytter og gir en lang holdbarhet på fargen.

Colorful inneholder, i likhet med de andre pleieseriene, vår unike 

Smart Release teknologi; Keratin, Arginin og Roship Oil. Kombinert 

med de naturlige ingrediensene Camellia Oil, Grantateple og Anti-fade 

teknologi forlenges fargens holdbarhet med opptil 8 uker. Beskyttelse 

mot UV- stråler, og en langvarig glansfull farge og et skinnende sunt 

hår. 

Serien består av Sulfatfri Anti-Fade Shampoo, Conditioner

og serum. 

COLORFUL
Forlenger fargens holdbarhet
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Uansett om du ønsker glansfullt volum, tekstur, spenstige krøller, en 

nydelig føn, wetlook, eller en naturlig lekker styling, - har Joico det du 

trenger. Samtidig beskytter stylingen vår mot UV-stråler, skade fra 

varmeverktøy, luftfuktighet og forurensning. 

Sunt hår er vår misjon og i hjertet av alt vi gjør og dette gjenspeiles også 

i stylingen. Alle stylingproduktene beskytter mot ytre påvirkninger og 

forebygger skade i tillegg til sine unike stylingegenskaper. 

JOICO STYLING

Nyhet!
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JOICOLOR WORLD

DEMI - PERMANENT HÅRFARGE

ANTI - AGE HÅRFARGE

VERO K-PAK COLOR

Rene farger

LUMISHINE LUMI10

Ferdigformulerte farger 10 minutters permanente farger

VERO K-PAK 
COLOR CHROME

LUMISHINE DEMI 
PERMANENT LIQUID

LUMISHINE DIMENSIONAL 
DEPOSIT DEMI-PERMANENT 
CREME COLORRene farger Ferdigformulerte farger
Ferdigformulerte farger

AGE DEFY YOUTHLOCK

Anti-age hårfarge Anti-age hårfarge

PERMANENT HÅRFARGE
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Vero K-PAK Color er en kompakt, unik og lønnsom fargeserie som 

består av en ren fargepalett. Dette er serien for deg som elsker å jobbe 

kreativt med farge og  skreddersy dine helt egne nyanser. Serien tilbyr 

permanente og demi-permantene farger, som inneholder en teknologi 

som gjør at fargemolekylene trenger skånsomt og dypt inn i håret. 

Håret etterlates i fantastisk kondisjon og med langvarige fargeresultater.

Med Vero K-PAK Color Age Defy vil håret straks se yngre ut og 

oppleves sunnere og sterkere med en fantastisk glans. Fargene gir 

optimal innfarging og 100% gråhårsdekk som resulterer i langvarige 

fargeresultat.

VERO K-PAK COLOR

VERO K-PAK COLOR AGE DEFY

Skreddersy din unike hårfarge

Anti-age hårfarge

Visste du at…
Våre farger inneholder samme  
oppbyggende egenskaper som Joicos 
prisvinnende Reconstructor?
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LumiShine Youthlock er spesielt utviklet for aldrene hår! Fargene 

inneholder LumiShines eksklusive teknologi Bond-Building ArgiPlex. 

Serien inneholder i tillegg Collagen og Buriti Fruit Oil som har 

foryngende egenskaper på håret. Oppnå forutsigbare fargeresultat 

med en overlegen gråhårsdekking. Håret etterlates mykt og glansfullt 

med en ungdommelig glød.

LUMISHINE YOUTHLOCK
Anti-age hårfarge

LumiShine har vunnet Stylist Choise Award for sin fantastiske kvalitet 

og glansfulle fargeresultat. Fargeserien består av ferdigfomulerte farger 

som er enkle å jobbe med. LumiShine tilbyr blant annet tidsbesparende 

kremfarger, hvor du enkelt kan gå fra lyst til mørkt i ett steg uten å 

måtte forpigmentere. Vår flytende mini-color serie er perfekte til å 

nøytralisere, glosse og er elsket for sin strålende glans. 

LUMISHINE
Glansfulle ferdigformulerte farger
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LUMI10 er en permanent hårfarge som dekker 100% grått hår på KUN 10 

MINUTTER! Serien er utviklet for å effektivisere din hverdag, få tid til flere 

kunder og gi rom for mer kreativitet. LUMI10 gir deg og kundene dine 

helt nye unike muligheter! I tillegg gir den nydelig glans og langvarig 

fargeresultat.

LUMI10 kan brukes til: 
• 100% gråhårsdekk 

• Root Stretch 

• Shadow roots 

• Fargeforandring på kort hår (opptil 2 tonehøyder) 

• Quick-fix rundt hårfestet

LUMI10
10 minutters permanente farger.

MINUTTER
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Utforsk en kreativ verden med en intens og fargerik serie, nemlig JOICO 

Color Intensity. Serien har et mangfold av vakre farger som kan blandes 

og tilpasses nøyaktig til kundens unike behov. Fargene kan brukes 

direkte fra tuben uten vannstoff!

Color Intensity inneholder Quadramine Complex og næringsrik Kukui 

olje som gir sunt hår med en enestående glans! Fargene vaskes gradvis 

ut og har en holdbarhet på circa 20 shamponeringer.

COLOR INTENSITY
Vakre og intense farger

Det utvikles kontinuerlig nye kolleksjoner og trendy farger. Alle kan 

blandes fritt med hverandre for å skape akkurat det uttrykket du ønsker. 

Skap intense, statement farger eller nydelige pastellfarger! Mulighetene 

er uendelige! Det anbefales at håret lysnes til nivå 8/9 for mest intensitet. 

Nivå 10 eller lysere for pastelltoner.
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Blonde Life er et eget fargekonsept spesielt utviklet for å skape den 

perfekte blondfargen. Med sine unike ingredienser vil du kunne lysne 

håret opptil 9+ tonehøyder, på en skånsom og effektiv måte. Eksotiske 

oljer og bond building teknologi, gjenoppbygger håret under den 

kjemiske prosessen og gjør at du oppnår en perfekt lysning, samtidig 

som du tar vare på håret. 

Vi tilbyr bleking i både krem - og pulverform. Lysysfarger og tonere 

som lysner på kun 5 minutter. Blonde Life er perfekt til både 

frihåndsteknikker, folieteknikker og hodebunnsbleking. 

BLONDE LIFE
Med Bond Buliding Arginin

“Build bonds for brilliant blondes with Bond-Building Arginine”

Hver og en av dem etterlater håret skinnende, sunt og med god 

elastisitet. Verolight lysner opptil 8 tonehøyder og tilbys i krem – og 

pulverform. Blekingene inneholder  Vero K-PAKs unike teknolgi som 

ivaretar hårets naturlige fuktighet og hydrolysert keratin som styrker 

gir et sunt hår. 

VERO LIGHT

Eksklusive og skånsomme blekemidler i pulver og kremform. 
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Sjekk ut Joico.no for mer 
informasjon om alle våre produkter!
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Teksturomforming er noe vi ser mer og mer av, og det er så gøy! Til og 

med gutta har fått opp øynene  og mange ber nå om å få krøller i håret. 

Joico K-Pak Waves er skånsomme og effektive teksturbehandlinger, 

de inneholder Quadramine Complex som gjør at håret pleies 

under teksturbehandlingen. K-Pak Waves tilbyr et bredt spekter av 

teksturbehandlinger som gir deg mange valgmuligheter til å skape 

ønsket tekstur og til å følge mote og trender. Skap volum, bevegelse, 

bølger eller krøller –  ut ifra ønske og behov.

Permanent for ulik tekstur

K-Pak Waves | vnr:  43005 / 43006 / 43007 / 43008 / 43009 | kr 125

PERMANENTER

K-PAK WAVES
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STRUCTURE

STRUCTURE STRUCTURE

STRUCTUREGLUE

STRUCTURE

GLAMTEX

PASTE STRUCTURE SHAPER
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STRUCTURE BESTÅR AV 4  
BESTSELGENDE PRODUKTER

PASTE – FLEXIBLE PASTE 
Paste er en storfavoritt gjennom en årrekke! Den retter seg mot en stor 

målgruppe, fordi den gir fleksibelt godt hold med en matt finish som 

mange gutter og menn ønsker seg. Disse egenskapene i kombinasjon 

med en konkurransedyktig pris, gjør Paste svært lønnsom og til en 

bestselger i mange salonger.

SHAPER – CREAMY PASTE 
Shaper er perfekt for de som ønsker en naturlig finish. Det er en paste 

som skaper tekstur og definisjon, med et medium lett hold. Ideell for 

de som ikke ønsker for mye produktfølelse i håret. Shaper er perfekt

for tynne – til medium tykke hårtyper eller krøller. 

GLAMTEX – BACKCOMB EFFECT SPRAY
Glamtex er et helt unikt produkt som ikke ligner på noen annet. Det 

føles som tupering på flaske! Det er en ultratørr spray på gass, som gir 

det ultimate volumet og løftet i røttene. Den brukes i tørt hår og volumet 

varer hele dagen. Glamtex er en klar bestselger og stor favoritt

GLUE – EXTREME CREME 
Dette er kremen for deg som trenger maksimalt hold. Den heter 

«Extreme Creme» fordi den har evnen til å fryse frisyre og form. Perfekt 

til å skape sterke definerte frisyrer, som for eksempel Wet-Look. Den er 

også super å blande med andre produkter.  
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03
Smykkene fra Blomdahl er allergivennlige og passer til voksne og barn. 

De er laget i nikkelfritt materiale og passer deg som ønsker vakre, stilrene 

og personlige smykker som du vil bruke hver dag.

Blomdahl er også ledende innenfor medisinsk hulltagning og har 

utviklet en trygg og rask metode for å ta hull i øre og nese.

Med det medisinske systemet til Blomdahl beskyttes du og kunden 

mot helserisikoer ved hulltagningen. Medisinsk hulltagning bygger 

på aseptisk teknikk fra helsevesenet og utføres med sterile engangs-

produkter. Den sterile metoden gjør hver hulltagning hygienisk og 

sikker.

Med systemet til Blomdahl kan du tilby en tryggere og mer skånsom 

behandling for barn, hvor begge hullene i ørene tas samtidig. For å  

sikre en trygg og hygienisk behandling for dere i salong og kundene, 

er det pålagt å ha sertifisering i Blomdahls medisinske system.

Feelgood jewellery

For komplett sortiment se vår webshop

BLOMDAHL
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Beauty Works extensions er designet for profesjonelle frisører. Med over 

10 års erfaring på extensions av høyeste kvalitet, byr Beauty Works på 

et bredt sortiment av de raskeste, mest effektive og mest skånsomme 

extensionsmetodene.

Med en prisvinnende kolleksjon, leverer Beauty Works sine etterspurte 

produkter til profesjonelle frisører og salonger verden over. 

Vår allsidige kolleksjon av extensions byr på fantastiske farger og lengder 

fra 35 cm til 70 cm. 

Beauty Works sine extentions er håndfarget av profesjonelle colorister 

og vi har et bredt spekter av håldbare farger som gjør at det er lett å 

jobbe frem mange flotte fargekombinasjoner.

Vi bruker det aller beste håret som består av 100% Remyhår. Håret er 

håndplukket slik at skjellaget blir fullstendig bevart og ligger i samme 

retning fra rot til spiss. Dette sikrer en naturlig glans, samt bevarer 

elastisiteten for et flokefritt hår. Vårt sortement består av tape, keratin, 

ponytails og clip-ins

Luxury Hair Extensions

For komplett sortiment se vår webshop

BEAUTY WORKS
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Dårlig luft som kan føre til sykefravær på arbeidsplassen kan virke som 

den viktigste grunnen for å investere i en luftrenser. Men la oss ha et 

høyere mål enn som så; den daglige trivselen og arbeidsmiljøet man 

oppnår ved et optimalt inneklima blir både sykdomsforebyggende 

og motivasjonsløftende. Kreativitet, tålmodighet, generelt humør og 

ikke minst hvordan dagen føles etter arbeidstid blir alle viktige og 

inspirerende punkter for deg som arbeidstaker eller leder.

ACA REINHEIMEN
VNR: 19001  | KR 5 592 | VNR: 19020 | filter | KR 392 

Den minste modellen er beregnet for mindre rom, perfekt hjemme og 

for allergikere. Den kan være en mulighet for mindre salonger, evt å 

koble samme med  flere apparater. Den fjerner støv, og gir bedre søvn. 

ACA Reinheimen utpeker seg også ved det estetiske og de funksjonelle 

mulighetene med forhåndsinnstillinger og fjernstyring via app. Den er 

enkel å bruke og ekstremt effektiv.  Bruksområde: inntil 25m2 - 35 m2.

ACA BREHEIMEN 
VNR: 19000 | KR 9 592 | 

Med ACA Breheimen vil du få et optimalt inneklima i større møtelokaler, 

kontorer, kontorlandskap, gjerne koblet sammen med flere apparater 

fra ACA. Den fjerner effektivt farlig, elektrisk støv og skaper et friskere 

og mer svalt inneklima. Bruksområde: inntil 85 m2. 

For mer informasjon, se webshop.

ACA REINHEIMEN & ACA BREHEIMEN 
En ny arbeidsdag

OPTIMAL LUFT I SALONGEN 
MED ACA LUFTRENSER

05
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ACA har samarbeidsavtaler med 
toppidrettsutøvere, strategiske 

partnere og særforbund i Norges 
ldrettsforbund og også 

 internasjonale forbund. 
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Hikari er verdensledende innen saksedesign. De er virkelig dedikert når 

det gjelder å lage det beste innen sakser. Denne lidenskapen for sakser 

kommer fra grunnleggeren av Hikari, nemlig Fukataro Takahashi. 

Mr. Takahashi er født og oppvokst i Japan, han var en nasjonal anerkjent 

frisør. Fordi han kjente til faget og håndverket, visste han at gode unike 

sakser var viktig for å lykkes og at det var et behov for unike sakser. 

Dessverre var det ingen saks som oppfylte hans krav, når det kom til 

bruksområde og kvalitet. Mr. Takahashi aksepterte ikke at det ikke fantes 

en perfekt saks på markedet. Det var her hans drøm startet, nemlig at 

han en dag skulle kunne tilby alle frisører den ultimate saks. Gjennom 

hans dedikasjon, lidenskap og stå på vilje ble Hikari skapt. 

Vi tilbyr et bredt spekter av 
ulike sakser for ditt behov

Alle sakser fra Hikari er håndlaget.

HIKARI SAKSER

EN DRØM BLIR TIL VIRKELIGHET

06
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HIKARI

SEV COSMOS S-6.0
Denne  patenterte ergonomiske saksen sitter fantastisk i hånden. 
Og med sine to fingerhvilere gir den mer power og en stabilt grep. 
Fantastiske klippeegenskaper.

BRUKSOMRÅDE: Teknisk allrounder 
6” | VNR: 19010 | KR 14 400 | FL

STELLA COSMOS 802
Denne saksen er med sitt ergonomiske patenterte håndtak 
unik da den kan rotere 70 grader i øvre del og man reduserer 
belastingen til frisøren.

BRUKSOMRÅDE: Teknisk allrounder
6” | VNR: 19009 | KR 12 900 | FL

5S COSMOS 108
Denne smale saksen er den ultimate  presisjonssaks og fantastisk 
til alle teknikkere. Ekstra smal, ekstra lett og ekstra sterk.

BRUKSOMRÅDE: Presisjon
5,5” |  VNR: 19011  |  KR 11 400  | FL

NINA COSMOS 115
En” petit” saks med et godt og ergonomisk off-sett grep.  
Spesialdesignet med ekstra små fingrehvilere som passer perfekt 
til små/tynne fingre.

BRUKSOMRÅDE: Allround
5,5” |  VNR: 19012  |  KR 10 900  | FL

C TEXTURIZER (C-16M)
Denne fantastiske tekstureringssaksen har et  ergonomisk og godt 
grep. Saksen klipper godt i håret, enten du vil teksturere eller tynne 
håret. Den har softe klippegenskaper, som unngår klippemerker i 
håret. Den  passer til alle hårtyper, også helt fantastisk til tykke hår. 
Den kan brukes i flere vinkler og mengden hår du fjerner  avhenger 
av dette. Kan brukes i vått og tørt hår. C-TEX  729 – 31 tenner,  70% 
uttynning.

BRUKSOMRÅDE:   Texturizing & saks over kam
6” |  VNR: 19016  |  KR 12 900  | FL

SEV TEXTURIZER
Denne fantastiske tekstureringssaksen har et ergonomisk og god 
grep med to fingerhvilere slik at den kan brukes begge veier.  
Uttynning 30-35 %. Ekstra skarp, ekstra myk, ekstra kraftig.

BRUKSOMRÅDE: Texturizing & saks over kam
6”  |  VNR: 19014  |  KR 14 900  | FL
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FL = Felleslager for Tendenz Norge og Sverige
B  = Bestillingsvare

B DRY COSMOS 5.6 
Denne saksen har et god og ergonomisk håndtak som sitter utrolig 
godt i hånden. Saksen er helt nydelig å klippe med i tørt hår og bør 
oppleveles. Passer perfekt til extensions.

BRUKSOMRÅDE: Slice / chipping
5,6” |  VNR: 19015  |  KR 12 900 | FL

KORYU
Denne saksen har et fantastisk ergonomisk grep med Off- sett 
håndtak som gir god komfort og stabilitet. her får du mye saks for 
pengene.

BRUKSOMRÅDE: Allround
5,5” |  VNR: 19013  |  KR 7 900   | FL
5,5” L |  VNR: 19039  |  KR 9 900   | B
6” |  VNR: 19041  |  KR 8 400   | FL
6” L |  VNR: 19043  |  KR 10 500   | B

Toppmodell! 
Verdens vakreste 
saks!

RYU COSMOS DRAGON
Denne toppmodellen og flaggskipet fra Hikari, blir også kalt Dragon, 
er en fantastisk saks med et godt  ergonomisk grep og unike klippe-
egenskaper. Den er en stor favoritt hos  frisørene, da den er utrolig 
lekker å se på og blir ofte omtalt som en av de vakreste sakser. 
Passer i både vått og tørt hår. 

BRUKSOMRÅDE:   Allround 

BRUKSOMRÅDE: Point / presisjon 
5,8” |  VNR: 19017  |  KR 20 900   | B 

60



07



Lützow of Sweden sin visjon er enkel. Det er å levere markedets høyeste 

kvalitet på sakser, til best mulig pris. Alle sakser som har 5 stjerner og 

oppover er (med unntak av noen få deler) fra en av verdens fremste 

fabrikker i Japan. Saksene er originale modeller, og bygget på et 

verdensledende patent som inneholder et unikt design og funksjonalitet. 

Fabrikken er ledene på mange områder og styrer i dag utviklingen av 

frisørsakser. Materialet i saksene er av kvalitetsstålet Hitachi fra Japan. 

Å skape en saks fra begynnelsen i stål innebærer flere forskjellige 

utførelser fra erfarne saksesmeder. Sluttresultatet på disse saksene er 

av den høyeste kvalitet og de har en livslang garanti. Ettersom det har 

blitt mer og mer vanlig å investere i kvalitet og bærekraftighet så vil 

man oppnå å ha saksene lengre. 

Lutzöw har rangert alle saksene sine ut fra antall stjerner, hvor man 

starter med 3 stjerner og det høyeste er 6 stjerner. Det vil si jo høyere 

stjerne saksen har, jo bedre kvalitet og lenger levetid er det på den.

Lutzow er en av de få bedriftene i Europa som har vært under utdanning 

i Asia. Kunnskapen til Lützow er unik og man kan tilby raskere og  

høyere service. Saksene er også unike og har et eget serienummer.

Matz Lützow

LÜTZOW OF SWEDEN
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LÜTZOW OF SWEDEN

TEXTURE 60
Denne tekstureringssaksen er med sine 10 tenner designet for 
fordele håret jevnt i håret for en soft klipp. Har to fingerhviler 
for bruk alle veier. Fjerner 60% av håret.

BRUKSOMRÅDE:   Thinning & texturing
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS314

6” | VNR: 19002 | KR 13 500 |  FL
6”L | VNR: 19036 | KR 13 500 |  B

ULTIMATE
Denne fantastiske saksen har med sitt ergonomisk off- sett  
fingergrep en  fordel med at den ligger utrolig godt i hånden. Dette 
er en god «allrounder» og er en etterspurt saks. 

BRUKSOMRÅDE:   Allround 
STÅLKVALITET:     Hitachi ATS314

5,5” | VNR: 19021 | KR 10 600 |  FL
6” | VNR: 19008 | KR 10 900 |  FL

TEXTURE 30
Effileringssaks med sine 29 tenner er designet for å fordele håret 
jevnt i håret. Den har to fingerhvilere slik at man kan bruke den 
alle veier. Passer perfekt til extensions.

BRUKSOMRÅDE:   Thinning & texturing
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS314

6” | VNR: 19003 | KR 13 500 | FL
6”L | VNR: 19037 | KR 13 500 | B

X-SLICE 
Denne fantastiske slicesaksen kommer med to fingerhvilere slik 
at du kan bruke den alle veier i håret. Og med sin skarpe egg 
lager de mykeste linjer. Passer perfekt til extensions.

BRUKSOMRÅDE:     Slice / chipping
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS314

5” | VNR: 19007 | KR 11 300 |  FL
5”L | VNR: 19044 | KR 11 300 |  B

Unike 
saksebladerBLUNT 

Denne egonomiske saksen er unik og er en fantastisk saks som 
klipper presist og effektivt.

BRUKSOMRÅDE:   Blunt
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS314

6” | VNR: 19004 | KR 11 900 |  FL
6”L | VNR: 19034 | KR 11 900 |  B
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SWORD
Denne egonomiske saksen er unik og er en fantastisk saks som 
klipper presist og effektivt.

BRUKSOMRÅDE:       Saks over kam & pointing
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS314

5,5” | VNR: 19005 | KR 10 900 | FL

SWORD
Denne er en av bestselgere og er med sin størrelse på 7 tommer 
perfekt til  deg som er Barberer eller klipper mye saks over kam. 
Sitter godt i hånden med sitt stabile grep.

BRUKSOMRÅDE:      Saks over kam & 
     pointing / skjegg
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS314

7” | VNR: 19006 | KR 11 400 | FL

IMPRESSION
Denne saksen er den optimale pointingsaks og den gir myke klipp 
en ny dimensjon. Den sitter fantastisk i hånden med sitt ergono-
miske Off-Set grep.

BRUKSOMRÅDE:       Pointing / chipping
STÅLKVALITET:    Hitachi ATS 314

6” | VNR: 19042 | KR 10 800 | FL
6” L | VNR: 19038 | KR 11 400 | B

ROOKIE THINNER 25
Denne effileringssaksen kommer i et matt lekkert design og er 
fantastisk soft. Saksen kan brukes til å fjerne hår på en  klassisk 
måte, skape tekstur og volum. Saksen har 30 tenner som fjerner 25 
% av håret. Den har også ett  ergonomisk håndtak med eyehandle 
for et stabilt og godt grep som kan brukes på flere måter slik at 
det blir 2-in-1.

BRUKSOMRÅDE:   Thinning & texturing

6” | VNR: 19026 | KR 1 990 |  FL
L | VNR: 19030 | KR 1 990 |  B

ROOKIE
Denne saksen kommer i en lekker matt finish og passer til po-
inting og chipping. Kan brukes både i vått og tørt hår og kan gi 
mer personliggjøring på klippen. Den kommer med ett off-sett 
håndtak slik at man får et godt og ergonomisk grep.

BRUKSOMRÅDE:   Pointing og chipping

5,5” | VNR: 19023 | KR 1 990 |  FL
5,5” L | VNR: 19027 | KR 1 990 |  B
6” | VNR: 19024 | KR 1 990 |  FL
6” L | VNR: 19028 | KR 1 990 |  B

ROOKIE SERR. 
Denne saksen kommer i en lekker matt finish og har små tagger 
(serration) på den ene bladet slik at den passer perfekt til Blunt 
cutting da den ikke skyver håret. Passer hel form, saks over kam 
og grunnleggende teknisk klipping.

BRUKSOMRÅDE:   Blunt

6” | VNR: 19025 | KR 1 990 |  FL
L | VNR: 19029 | KR 1 990 |  B
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CHALLANGER
Klippesaks med off- sett grip som sitter utrolig godt i hånden og 
med god balanse så man oppnår en fin stabilitet under klippin-
gen. Saksen er også lett og smal og den klipper fantastisk samt 
at den er veldig skarp på ytterste del av eggen. (2 cm)

BRUKSOMRÅDE:      Point/chipp
STÅLKVALITET:    Japansk 440 C

5,5” | VNR: 19051 | KR 6 490 |  FL
5,8” | VNR: 19046 | KR 6 490 |  FL

Ekstra 
ergonomisk

SWIVEL
Swivel er uten tvil Lützow of Swedens sin mest ergonomiske saks. 
Da den kommer med dreieledd på tommelen. Saksen er laget for 
å redusere muskelspenninger i arm, nakke og albue. Passer også 
perfekt til deg som har hypermobile ledd.

BRUKSOMRÅDE:   Point/chipp
STÅLKVALITET:    Hitachi  ATS 314

5,5” | VNR: 19047 | KR 11 300 |  FL
6” | VNR: 19048 | KR 11 300 |  FL

TEXTURE 20
Denne tekstursaksen har to fingerhvilere slik at du kan bruke 
den alle veier uten å få «klippemerker» i håret. Den er lett,  fan-
tastisk og  den sitter godt i hånden.  Den har 30 tenner som gir 
en  soft uttynning på 20-25% .

BRUKSOMRÅDE:        Thinning & texturing
STÅLKVALITET:    Japansk 440 C 

6” | VNR: 19045 | KR 6 490 |  FL

SNIPER
Sniper er en veldig etterspurt saks da den har ekstra smal egg 
og er designet spesielt for det skandinaviske fine håret. Dette 
gjør også denne nette saksen til en ypperlig presisjon saks og 
den er fantastisk for alle tekniske momenter. Den har også ett 
godt ergonomisk 3D håndtak som gir den et stabilt grep med 
god balanse.

BRUKSOMRÅDE:      Presisjon/teknisk
STÅLKVALITET:     Hitachi  ATS 314

6” | VNR: 19049 | KR 11 650 |  FL
6,5” | VNR: 19050 | KR 11 650 |  FL

Texture 20 / Challanger 
introduksjonstilbud!

NÅ KR 5 900,-

ord.pris kr 6 490,-
(pr. saks)
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Saksemappen/esken er super til lagring av saksene når du er på oppdrag, 

så de ikke tar skade og får unødvendig slitasje. Det er veldig viktig å pusse 

din saks og olje den hver dag. Når du pusser saksen med  pusseskinnet 

 mikrosliper du stålet slik at den holder seg skarpere lengre. Oljen gjør 

at den tåler mer av ytre påvirkninger som stylingprodukter, vann og 

kjemikalier. Brukes  saksen til annet enn klipping av hår eller mistes i 

gulvet kan dette gi store skader på saksen. Ukorrekt vedlikehold, som for 

eksempel sliping andre steder, gjør at garantien kan bortfalle.

Alle våre sakser har en høy stålkvalitet (Hitachi) som gjør at du kan slipe 

din saks opptil flere ganger. Alt avhenger av årsaken til selve slipingen. Er 

det kommet hakk eller andre skader må det kanskje slipes bort mer stål 

av saksen enn ved en service som skal gjøre den skarp igjen. Så derfor kan 

vi ikke si eksakt hvor mange ganger en saks kan slipes. En saks bør slipes 

fra hver 12-18 mnd for å opprettholde sin skarphet. Og det tar alt fra 30-45 

min å slipe opp saksen. Selve stålet har livstids-garanti. 

SLIPING OG STÅLKVALITET
Pris saksesliping kr 699,- 

VEDLIKEHOLD AV SAKSER

SENTERSKRUEN
Senterskruen er saksens hjerte, selv om det er en liten detalj har den 

stor betydning. Justering av saksens senterskrue bør gjøres minst en 

gang daglig når saksen er helt ny (3 første månedene). Etter dette bør 

senterskruen justeres ukentlig. Hvis senterskruen er for løs kan det 

påvirke saksens klippeevne og kan bøye håret når du klipper. Dette kan 

også medføre at du som frisør trekker saksen til deg under klippingen 

for å motvirke bøyningen av håret samt at håret skyves fremover. Når du 

trekker saksen tilbake øker sannsynligheten for å klippe seg i fingeren. 

I tillegg ødelegger det saksens egg, da de hele tiden går mot hverandre. 

Hvis senterskruen er for stram vil derimot saksens egg bli sløv på grunn 

av dens høye friksjon. Du som frisør vil da bruke unødvendig mye krefter 

og dermed øke risikoen for slitasjeskader.

LÜTZOW VEDLIKEHOLDSETT
Alt du trenger til din saks for å opprettholde saksene i best mulig stand. Olje 
med kamomille som beskytter saksen mot ytre påvirkninger, som kalk, styling 
og vann. Fjerner også hår ved senterskruen og er antibakteriel (ikke nok alene 
til å beskytte mot Covid-19). Inneholder også pusseskinn og skruverktøy for 
innstillinger og fingeringer.

| VNR: 19018 | KR 149 |

FL = Felleslager for Tendenz Norge og Sverige
B  = Bestillingsvare
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DINE SAKSER 
SENDES NÅ TIL 
KVALITETSLIPING HOS 
MATZ LÜTZOW.

SÅ ENKELT SENDER DU INN DINE SAKSER TIL SLIPING:

1

2

3

Legg saksene dine i egnet emballasje.  

(Bruk gjerne vår pappetui varenr. 14553). 

Fyll inn med informasjon (saksemodell, serienummer, salong, 

telefonnummer).  

Har du informasjon om saksen så legg inn mest mulig slik at saksesliperen  

kan hjelpe deg best mulig.

Legg sakseetuiet i en konvolutt (benytt gjerne en av våre konvolutter, varenr. 

14510 eller 14520). Bestill gjerne postens servicepakke, da får du også sporing 

og kan følge saksene dine hele veien inn til oss. Merk gjerne med mottaker 

sitt telefonnummer 46902247.

Når de er er klare sendes dine nyslipede sakser  
tilbake til oss og vi sender dem videre ut til deg.

LEVERINGSTID 
 ca. 5-6 uker (fra saksene er mottatt hos Tendenz Hårpleie)

PRIS FOR SLIPING: 699,- 
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Ekstra smalt design 
for presisjon.

JOEWELL SAKS FX PRO
Denne saksen er en toppmodell med 3D-STYLE OFFSET HANDLE 
og er den første saksen fra hvor de har gått vekk fra oppskriften på 
tradisjonelle sakser. Saksen er mye l ettere å bruke med sitt tredi-
mensjonalt grep – Her får man en naturlig bevegelse av tommel, 
fingre og albue. Tynn, justerbar skrue. Avtagbar fingerstøtte.

5,5” LH |  VNR: 17710  |  KR 5 490  | B
5,5” | VNR: 17711 | KR 5 190 | 
6” | VNR: 17730 | KR 5 190 | 

JOEWELL SAKS E 40 
Den populære E40, Effileringssaks med 40 tenner. 
Klippeforhold 35%. Laget for både høyre- og venstrehendte.

5,5” |  VNR: 17716  |  KR 3 605  | 

JOEWELL SAKS CLASSIC
Den klassiske modellen fra Joewell er en allrounder som passer 
til flere bruksområder. 

5,5” |  VNR: 17616  |  KR 2 990  |
6” |  VNR: 17714  |  KR 3 190  |

JOEWELL SAKS CLASSIC PRO 
Denne saksen er en forbedret utgave av Joewell  Classic, og er en 
ekstra lett saks med en smal spiss for god  presisjon. Den sitter 
godt i hånden og er god å jobbe med.

5,5” |  VNR: 17717  |  KR 3 390   | 
6”  |  VNR: 17719  |  KR 3 590  | 

JOEWELL SAKS ZN
Denne saksen er designet av frisører for frisører og er den per-
fekte saks.Saksen ligger godt i hånden  med sitt asymetriske grep.

5,5” |  VNR: 17628  |  KR 5 790   | 
6”  |  VNR: 17629  |  KR 5 790  | 

JOEWELL
Joewell har en rekke ulike saksemodeller tilpasset ditt ønske og behov. 

FRA KR 4 655,-
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JOEWELL SAKS SPE-40 THINNING
Denne saksen er utviklet med stor vekt på ergonomi og 
komfort. Den har et perfekt balansert håndtak som gir en 
stor frihet til frisøren under klipping.

6” | VNR: 17624 | KR 5 805 | 

JOEWELL SAKS NEW COBOLT
Denne saksen er laget av Cobolt som er en slitesterk legering med 
lang holdbarhet. Saksen er en allrounder og passer best for å 
klippe i tørt hår. 

5,5” |  VNR: 17718 |  KR 4 990  | 
6” |  VNR: 17715 |  KR 4 990  | 

SAKSETILBEHØR
Vi har flere ulike kniver og blader som kan brukes på alt fra hår til skjegg. Enten man liker den klassiske 
barberkniven eller Feather.

KNIV INKL. 10 KNIVBLADER | VNR: 90290 | KR 435 |  

BARBERKNIV | VNR: 16348 | KR 179  
| Inkl. 10 blader 

KNIVBLADER | VNR: 90293 | KR 99 | pk. á 10 stk.
BOKS TIL KNIVBLADER (ved kjøp av 5 pk.)  

BARBERKNIV ORIGINAL FEATHER EXCLUSIVE  
| VNR: 16666 | KR 660 |

LUTZOW SAKSEMAPPE HARD MED GLIDELÅS 
| VNR: 19032 | KR 749 | Plass til 7 sakser | 

LUTZOW SAKSEMAPPE MYK
| VNR: 19031 | KR 449 | Plass til 7 sakser | 

BARBERKNIVBLADER | VNR: 16349 | KR 549  
| 100 stk. | Passer til VNR: 16348

70



ELEKTRISK VERKTØY
Fønere, krølltenger, klippemaskiner og mer. 

08
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BIG NEWS
KOMMER I LØPET AV HØSTEN
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Ler mer her!





I mange år har BaByliss Pro levert profesjonelle og lekre verktøy 

til frisørene.

Kombinasjonen design, ergonomi og ytelse er viktige områder de 

jobber med, samtidig som de ønsker å skape produkter som er 

mer effektive og enklere i bruk for frisøren. Dette er en av grunnen 

til at Babyliss Pro er ledene merke innenfor frisørfaget.  

BABYLISS PRO

VARME HÅRTYPE 

100°C–140°C Fint, tynt hår 

140°C–160°C Normalt hår 

160°C–200°C Bølgete, lett teksturert hår 

200°C–230°C Tykt, grovt hår

76





Amerikanske Hot Tools er ikoniske, profesjonelle og prisbelønte 

stylingverktøy. De har igjennom 25 år bidratt til utvikling av verktøy 

til profesjonelle frisører og stylister, dette er noe de brenner for 

fortsatt. 

Stylingverktøy er viktig for å oppnå de beste resultatene både for 

frisørsalongen, på catwalken og fotostudioet eller for sluttforbruker. 

Derfor er Hot Tools det merket som flest profesjonelle velger da 

det kommer til varmeverktøy. 

The Black Gold Collection er den perfekte kombinasjonen av høy 

kvalitet og eleganse hvor den aller beste teknologien er laget for 

å oppnå den ultimate styligopplevelsen enten det er å glatte ut 

eller lage alle former for bevegelser i håret. Disse verktøyene er 

virkelig de beste i klassen.  

VARME HÅRTYPE 

100°C–140°C Fint, tynt hår 

140°C–160°C Normalt hår 

160°C–200°C Bølgete, lett teksturert hår 

200°C–230°C Tykt, grovt hår

HOT TOOLS
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For mer informasjon, se webshop.

Fantastiske stylingjern som gjør at du som frisør kan jobbe kreativt i salong eller som 
videresalg til din kunde. Finn din favoritt.

STYLINGJERN

KR 1 199,-

CERA IR STRAIGHTENER 
Fantastisk rettetang som gir deg ett rett,  glansfullt og 
vakkert hår, uansett hårtype. De infrarøde strålene låser 
inn hårets naturlige fuktighet, som gjør stylingen mer 
effektiv. Hjelper til med å opprettholde hårets naturlige 
fuktbalanse.

| VNR: 18995 | KR 699,50 |

HOT TOOLS BLACK GOLD  
EVOLVE DIGITAL FLAT IRON
The Black Gold Collection har den beste teknologien  
og er laget for å oppnå den ultimate  styligopplevelsen 
enten det er å glatte ut eller lage alle former for 
bevgelser i håret. 

| VNR:  23156 | KR 1 325 |  25MM
| VNR: 23155  | KR 1 325 | 32 X 11MM 

CERA STRAIGHTENER WIDE*
Ekstra bredt stylingjern for en effektiv styling. 
Passer alle hårtyper, men spesielt egnet for 
langt og tykt hår.

| VNR: 18893 | KR 629 | 

Super effektiv!

CERA STRAIGHTENER*
Rettetang hvor platene gjør slik at tangen 
sklir effektivt og godt igjennom håret på en 
skånsom måte. 

| VNR: 18898 | KR 687,50 | 

CERA BULLET 
Et smalere stylingjern som er godt egnet til å 
lage bølger og bevegelser i håret. 

| VNR: 18899 | KR 564,50 | 

HOT TOOLS DUAL PLATE STRAIGHTENER
Dette lekre stylingjernet har ett unikt design med sine to plater, og den er 
opptil 75% mer effektiv på hver passe. Den har også en mulighet til ulik 
varme på høyre og venstre plate, noe som gjør at du jobbe med flere 
teknikker enn ett «vanlig» stylingjern. Kald tupp. Passer til alle hårtyper, 
men husk på å justere varmen etter hårkvalitet. Pulsteknologi for å sikre at 
varmen er konstant og at man ungår dropp. Den har 30 ulike temperatur-
justeringer som synes i det digitale LED displayet og går helt opptil 235 ° 
kommer med varmebeskyttende pose. 3 m lang ledning

VNR: 23160 | KR 1 199 |

CERA CRIMP STYLER SLIM
Fantastisk kreppejern for å bygge struktur og volum. 

| VNR: 18997 | KR 589,50 |  

Kommer i løpet 
av høsten!
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Vi har mange ulike krølltenger med tanke på deg som frisør og sluttforbruker. 
Enten man ønsker klassisk krølltegning eller bølger.

KRØLLTENGER

CERA WAND 1 – SPIRALKRØLLER 
Krøllstav med keramisk overflate som gir et 
glansfullt hår. Kommer i 3 ulike størrelser. 

VNR: 18994 | KR 424,50 | D: 9-19 mm |

CERA WAND 3 – MEDIUM KRØLLER
Krøllstav med keramisk overflate som gir et 
glansfullt hår. Kommer i 3 ulike størrelser. 

 VNR: 18992 | KR 487,50 | D: 25-38 mm

CERA WAND 2  – MEDIUM KRØLLER
Krøllstav med keramisk overflate som gir et 
glansfullt hår. Kommer i 3 ulike størrelser. 

 | VNR: 18991 | KR 447,50 | D: 19-32 mm 

BABYLISS DIGITAL KERAMISK KRØLLTANG
Krølltenger med Titanium-Tourmaline Coating som 
gir en fantastisk glans i håret. 2,7 meter lang ledning 
som gjør at man kommer godt rundt kunden og
15 ulike temperaturinnstillinger fra 130-200 grader. 
(digitalt display). Autosleep etter 60 min

19 MM | VNR: BAB2272E | KR 799 |
25 MM | VNR: BAB2273E | KR 799 |
32 MM | VNR: BAB2274E | KR 799 | 
38 MM | VNR: BAB2275TTE | KR 799 | 
| 3+1 KR 599,50

CERA CURLSTYLER
Bølgejern med «gummibelagt» håndtak 
som sikrer godt grep uten å skli. 

| VNR: 18996 | KR 675 | 

HOT TOOLS CURLBAR MED 24 KARAT GULL
CurlBar har et unikt og revolusjonerende design, 
med sin 90° vinkel kommer du tettere på kroppen 
med jernet og man unngår belastningskader.

25 MM | VNR: 23142 | KR 1 150 | L: 13 cm 
32 MM | VNR: 23143 | KR 1 150 | L: 13 cm

HOT TOOLS DIGITAL KRØLLTANG 32 OG 38 MM
Disse lekre krølltenger har ett unikt design med Black Gold teknologi for ekstra 
shine, og ekstra lang kald tupp som gjør den lett og holde i. Passer til alle hårtyper, 
men husk på å justere varmen etter hårkvalitet. Pulsteknologi for å sikre at varmen 
er konstant og at man ungår dropp. Den har 26 ulike temperaturjusteringer som 
synes i det digitale LED displayet og går helt opptil 235 °.  Kommer i løpet av høsten

32 MM | VNR: 23162 | KR 795 | 
38 MM | VNR: 23161 | KR 795 | 

BABYLISS KRØLLTANG EXTRA LONG (19 CM)
Krølltenger med en titaniumsoverflate blandet med 
diamantstøv slik man får en perfekt og glansfull finish samt 
at den gir krøllen lang holdbarhet.
De har 30 temperaturinnstillinger fra 135-220°. 2,7 m lang 
lednig og autosleep etter 72 min. Kald tupp og fot som gjør 
at den kan stå/ligge på bordet.

10 MM | VNR: BAB2470TDE | KR 879 | 
19 MM | VNR: BAB2472TDE | KR 879 | 
25 MM | VNR: BAB2473TDE | KR 879 | 
32 MM | VNR: BAB2474TDE | KR 879 | 

For mer informasjon, se websop.

KVANTUMSRABATT
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Fønere som passer perfekt til deg som profesjonell frisør eller til videresalg for dine kunder.

BABYLISS FØNER CARUSO IONIC 
Caruso føneren har en ekstra lang levetid med 
høy kvalitet laget i Italia. Føneren veier 535 gram, 
og har en Ionc-teknologi som gjør håret blankere, 
mindre frizzy og lettere å stelle. Den har 6 ulike 
varmeinstillinger og to ulike munnstykker for ulik 
styling. Kaldknapp og avtagbart filter som er lett å 
rengjøre. Luftstrøm: 172km/t

| VNR: BAB6970IE | KR 1 099 | 2400W | FØNER
| VNR: 16766 | KR 435 | YS. PARK DIFFUSER

FØNERE

ADVANCE LIGHT CERAMIC IONIC FØNER
Denne føneren passer perfekt for det profesjonelle markedet samt for 
den kresne sluttforbruker. Parlux Advance innovative K-ADVANCE® 
motor gjør føneren mer kraftfull og gir den en lengre levetid. (2000 timer)
Lufthastighet 1350 liter luft /min– 83 m3/t
Vekt: 456 gram, 3m ledning

| VNR: 16797 | KR 2 190 |  2150W
| 3+1 KR 1 642,50 |

LYDDEMPER | VNR: 16798 | KR 389 | 52g
| REDUSERER STØY MED OPP TIL 40% |
| PASSER TIL ALLE TRE FØNERNE | 

| DIFFUSER  | VNR: 16799 | KR 175 | PASSER TIL ALYON & ADVANCE

BAB FØNER HVIT dc

BAB føner veier 460 gram og har 6  hastighets-  
og temperaturinnstillinger. Føneren holder et lavt 
støynivå og har egen knapp for kaldluft. 
Lufthastighet: 105 km/t 

FØNER | VNR: BAB5559WTE | KR 749 | 2000W   
| 3+1 KR 561,75 | 

DIFFUSER* | VNR: BABD10E | KR 95 |  
*Passer til BAB føner hvit

PARLUX ALYON FØNER 
Ultraergonomisk føner, passer derfor perfekt for det profesjonelle markedet og den kresne 
frisør. Den har en innebygd lyddemper, er lett og har overlegen kraft.  4 forskjellige  temperatur 
innstillinger og 2 forskjellige hastighetsinnstillinger. Advance innovative K-ADVANCE® motor gjør 
føneren mer kraftfull og gir den en lengre levetid. (3000 timer)
Lufthastighet 1355 liter luft / min – 84 m3/t
Vekt: 465 gram, 3m ledning

PARLUX BRONSE | VNR: 16795 | KR 2 290 | 2250W
| 3+1 KR 1 717,50 |

PARLUX MATT SORT | VNR: 16796 | KR 2 290 | 2250W
| 3+1 KR 1 717,50 |

SL IONIC SOFT TOUCH dc

SL Ionic Soft Touch veier kun 420 gram. Føneren har 6 
hastighets- og temperaturinnstillinger og egen knapp 
for kaldluft.  Lufthastighet: 112 km/t

FØNER | VNR: BAB5586E | KR 725 | 1800W 

DIFFUSER* | VNR: BABDF06E | KR 95 |  
*Passer til SL IONIC

KVANTUMSRABATT

KVANTUMSRABATT KVANTUMSRABATT KVANTUMSRABATT
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Er du på farten, trening eller reise, så har vi verktøy i små størrelser som passer perfekt i bagen.

REISESTØRRELSER

CERA COMPACT MIDI STYLER
Effektivt kompakt stylinghern på 23 cm med  
gummibelagt håndtak. 
For mer informasjon, se webshop. 

| VNR: 18990 | KR 364,50 | 

CERA WAVESTYLER MIDI
Midi bølgetangen som er perfekt til deg som er 
på farten. 
For mer informasjon, se webshop. 

| VNR: 18998 | KR 364,50 | 

BAMBINO REISEFØNER 
Bambino er bare 14 cm lang, veier kun 360 gram 
og er den perfekte føneren å ha med seg på reise.  
Utstyrt med dobbel spenning for bruk i hele verden. 
2 hastighets- og temperaturinnstillinger. Munnstyk-
ke og diffuser følger med.

| VNR: BAB5510E | KR 424,50 | 1200W 

KR 995,-

Lett og lekker

HOT TOOLS POWER DRYER 
Denne lekre føneren fra Hot Tools veier kun 400 g og sitter godt I hånden 
med sitt slanke ergonomiske håndtak. Den har Tourmaline Ceramic grill 
som reduserer friss og gir et glansfullt hår. Støynivået er 30% lavere, og 
behagelig for frisør og sluttforbruker. Den har 6 ulike blåse og varme-
innstillinger og egen kaldnapp.  3m lang ledning. Munnstykke og egen 
diffuser følger med.
Lufthastighet: 1412 liter luft / min

| VNR: 23158  | KR 995 | 1700W

Kommer i løpet 
av høsten!
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Denne airstyleren gir deg den perfekte fønbørste frisyren på en enkel 

måte og gir en fantastisk glans og volum til håret. Airstyleren har to 

ulike børster som gir volum eller lett bevegelse. Disse kan byttes enkelt.

Om det er volum eller lett bevegelse. 

(71x45mm og 61x38 mm) 

VOLUMIZER SET | VNR: 23157 | KR 750 | 

REVOLUSJONERENDE OVALT GREP FOR ENKLERE BRUK

Kraftig airstyler med 3 ulike varme og hastighetsinnstillinger av kullaktivert 
bust kombinert med naturlig hår. 

HOT TOOLS

VOLUMIZER SET

For mer informasjon se vår webshop
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KR 595,-

CLEANIT
Profesjonell hurtigtørkende spray som holder 
verktøyene dine rene på en hygenisk måte. Den kan 
brukes på sakser, stylingjern, krølltenger, kammer, 
børster, klipps, manicure- og pedicureverktøy.

| VNR: 14900 | KR 139 |
| 3+1 KR 104,25 | 5+2 KR 99,29 | 10+5 KR 92,67

Gjør hverdagen lettere med airstyler, enten du ønsker volum eller strekke ut håret!

AIRSTYLERE

KERAMISK AIRSTYLER 
Kraftfull airstyler med fleksibel bust som har ekstra  
slitesterke ender. 2 temperaturinnstillinger. Ergonomisk 
håndtak og kald tupp.

19 MM | VNR: BAB2675E | KR 495 | 700W 
32 MM | VNR: BAB2676E | KR 495 | 700W 

BLUE LIGHTNING AIRSTYLER
Airstyler som er veldig enkel å bruke og gir deg det fine, 
fønede håret som du får hos frisøren hjemme. Fungerer 
like bra i tykt som i tynt hår,og skaper både volum og 
krøller. 2 hastigheter. Kald tupp. Ledning med rotasjon. 

| VNR: BAB2620E | KR 539 | 700W | 32 mm  
| 3+1  KR 404,25 |  5+2 KR 385 |  10+5 KR 359

TRIO AIRSTYLER
Kraftfull airstyler med to forskjellige varme og hastighets- 
innstillinger. Denne airstyleren har tre forskjellige utskift-
bare børster. 14 mm - kort hår / 19 mm - skulderlangt hår 
/ 24 mm - langt hår.

| VNR: BAB3400E | KR 415 | 300W  | 3+1 KR 311,25

Ovalt grep for enklere bruk

VARMRULLER, KERAMISKE 
Sett med 30 ruller designet med riller og kald ramme for 
enklere og bedre grep. 2 varme innstillinger, 4 størrelser; 
8 stk. XL (38mm), 8 stk. L (32mm), 8 stk. M (25mm), 6 stk. 
S (19mm). 15 klips med oppbevarinsbag og 30 metall- 
spenner følger med.

| VNR: BAB3031E | KR 1250 | 

VARMRULLER, KERAMISKE
20 stk. profesjonelle ruller belagt med fløyel som gjør at de 
er mer skånsomme mot håret. 3 størrelser; 8 stk. L (32mm), 6 
stk. M (25mm), 6 stk. S (19mm). 20 metallklips i 3 forskjellige 
Størrelser og farger følger med.

| VNR: BAB3021E | KR 999 | 400W  

HOT TOOLS BLACK GOLD  VOLUMIZER- 2 IN 1 BRUSH AND DRYER
Denne airstyleren gir deg den perfekte fønbørste frisyren på en enkel måte 
og gir en fantastisk glans og volum til håret. Den har kullaktivert bust kom-
binert med naturlig hår og 3 ulike varme og hastighetsinnstillinger. Den har 
også revolusjonerende ovalt grep for enklere bruk. (71x45mm)

| VNR: 23144 | KR 595 |

KVANTUMSRABATT

KVANTUMSRABATT
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KLIPPEMASKINER

EXONDA TRIMMER
Exonda Trimmer i ergonomisk design med blad i karbon. 
Veier 120 gram. Presis, effektiv klippekraft. Kuttlengde: 
0,3 mm. Justerbar kam, tilbehør: 3-6 mm. Rask ladning 
(ca. 1,5 t). Effektiv klippetid ca. 1 time. 

KLIPPEMASKIN | VNR: 515 | KR 1 490 | 100-240V
KLIPPESKJÆR | VNR: 516 | KR 499 |

OLYMP HAIRMASTER KLIPPEMASKIN (Z3C)
| VNR: 17372 | KR 2 450 |

KLIPPESKJÆR | VNR:132556 | KR 540 |

OLYMP HAIRMASTER NAKKEMASKIN (Z4T)
| VNR: 17371 | KR 1 390 |

KLIPPESKJÆR | VNR:132553 | KR 320 |

SKELETON FX TRIMMER
Kommer i et lekkert design med ergonomisk håndtak og 
antiskli grep. Kan brukes med og uten ledning. Trimme-
ren passer perfekt til fade med sin zero-gapping. Bladet 
på 40mm er i japansk stål og med en 360 grader for full 
synlighet.Passer til alle rene linjer enten det er i nakken 
eller skjegget. Lithiumbatteri med en driftstid på 2 timer, 
samt ladetid på 3 timer. Kommer med justeringsverktøy 
for zero-gapping.

| VNR: 18100 | KR 1 890 
| 3+1 KR 1 417,50

KLIPPESKJÆR | VNR: 17382 | KR 499 |

BABYLISS FX 8700 CLIPPER
Denne fantastiske klippemaskinen har et lekkert design 
og godt antiskligrep. Den har store bruksområder 
som gjør at du kan bruke den til alt fra Fade til lengre 
lengder. Kan brukes med og uten ledning.
Klippesko: 1,5 - 3 - 4,8 - 6 - 10 - 13 - 16 - 19.
Justerbar klippelengde fra 0,8.

SORT | VNR: 17366 | KR 2 490 |
GULL | VNR: 17367 | KR 2 490 |
| 3+1 KR 1 867,50

BABYLISS SHAVER GULL OG GRÅ/SORT
Babyliss PRO Shaver er en høyteknologisk trimmer 
og barbermaskin som kombinerer design, komfort og 
luksus i en pakke med sitt lekkert design.
Barbermaskinen er designet for å gi deg en trygg og tett 
barbering uten å irritere huden. 
Det er enkelt å fjerne toppen for rengjøring.  
Ladetid 3 timer. Bredde: 44mm 

SORT | VNR: 17370 | KR 1 650 |
GULL | VNR: 17369 | KR 1 650 |
| 3+1 KR 1 237,50

PANASONIC ER-GP21 TRIMMER
En lett og ergonomisk trimmer med antiskligrep.  
Den veier kun 115 gram, og har lett vibrering som gjør den 
behagelig i bruk. Full oppladning på 8 timer og en effektiv 
klippetid på 40 minutter.
Justerbar kam, tilbehør: 3-6 mm.

TRIMMER | VNR: 265 | KR 1 799 | 
KLIPPESKJÆR TRIMMER | VNR: 225 | KR 478 |
PANASONIC KLIPPESKJÆR | VNR: 223 | KR 630 |

ANDIS
Profesjonell og hurtigtørkende desinfeksjonsspray som 
virker avkjølende og rensende på din klippemaskin. Den 
forebygger også rust og er sopp og bakteriedrepende. 
Den har en frisk lukt og enkel i bruk. Man trenger ikke å 
fjerne klippeskjæret. 

| VNR: 16375 | KR 220 |

EXCONDA KLIPPEMASKIN MED PRESISJONSBLAD
Denne «trådløse» klippemaskinen imponerer med sin 
presisjon, lave støynivå og sitt ergonomiske design. 
Klippeskjæret er av rustfritt stål og av høy kvalitet 
med lang holdbarhet. Den er nøyaktig og sitter godt i 
hånden. Den har 4 justerbare trinn fra 0,5- 2,5mm. Ved 
førstegangslading bør den stå 2 timer før bruk, etter det 
en time.
 
| VNR: 518 | KR 2 590 | 

HAIRPADS
Enkle pads til bruk ved saks og kam. Sitter godt i håret 
og er enklere enn klips. 2 stk pr pakke. 

| VNR: 16332 | KR 119 | 

KVANTUMSRABATTKVANTUMSRABATTKVANTUMSRABATT

Klippemaskin+nakkemaskin 
VNR: 17373 | KR 2 990 |

Introduksjonstilbud!
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BØRSTER & KAMMER

09
Rundbørste, spisskam, klippekam
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Young Soo Park

Den japanske frisøren Young Soo Park er designeren bak det 

profesjonelle frisørverktøyet med fokus på funksjon og yteevne. 

Y.S. Park startet sitt selskap tidlig på 80-tallet, og har ikke sett seg 

bakover siden. Han er opptatt av å velge de beste materialene til 

sine produkter, noe som har gjort han kjent i hele frisørbransjen.

Y.S. PARK

“Create the best tools in the world”
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Vi skal helt tilbake til 1978 i Niagara Falls, Canada for å se 

begynnelsen av Framar. Frank var frisør og Maria var kunde, 

forholdet utviklet seg og etter hvert giftet de seg og ble business 

partnere. Maria stod og kuttet opp alle folier for sin mann og på 

den måten startet ideene til foliekonseptene. Dette var starten på 

et fantastisk selskap som nå leverer folier, fargetilbehør, verktøy 

og rekvisita til over 100 land. 

Framar har i dag et fantastisk utvalg av børster, folier, og andre 

fargetilbehør som gjør hverdagen til deg som frisør ekstra gøy 

og kreativ.

FRAMAR
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Framar detangle er en fantastisk børste, og med sine ekstra fleksible børstepigger grer den skånsomt 
og effektivt flokene ut av håret. 

PADDLE BRUSH BLACK | VNR: 30006 | KR 129,50 |

DETANGLE BRUSH AMARGOSA LE | VNR: 13035 | KR 94,50 |DETANGLE BRUSH SONORA LE | VNR: 13034 | KR 94,50 |

DETANGLE BRUSH

DETANGLE BRUSH BLACK | VNR: 30000 | KR 94,50 |

DETANGLE BRUSH CHAMPAGNE | VNR: 30002 | KR 94,50 |

DETANGLE BRUSH PINK | VNR: 30004  | KR 94,50 |

DETANGLE BRUSH PURPLE | VNR: 30003 | KR 94,50 |

DETANGLE BRUSH WILLOW LE| VNR: 13015 | KR 94,50 |

DETANGLE BRUSH MOJAVE LE| VNR: 13033 | KR 94,50 |

PADDLE BRUSH PINK | VNR: 30007 | KR 129,50 |

DETANGLE BRUSH AURORA LE | VNR: 13014 | KR 94,50 |

PADDLE BRUSH CHAMPAGNE | VNR: 30005 | KR 129,50 |

DETANGLE BRUSH ASPEN LE | VNR: 13013 | KR 94,50 |

DENMAN PADDEL BØRSTE | VNR: 17514 | KR 268 | 
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FRAMAR VENT BRUSH | VNR: 30011 | KR 99,50 
|  Tåler varme opptil 450°

BANANBØRSTE | VNR: 16625 | KR 75 | 

DENMANBØRSTE, 5 RADER | VNR: 18146 | KR 149 | 

OLIVA GARDEN FINGER BRUSH S | VNR: 18557 | KR 149,50 |  
Tåler varme opptil 100°

NATURBØRSTE, 3 RADER | VNR: 18139 | KR 130 |  

DENMANBØRSTE, 7 RADER | VNR: 18133 | KR 184 | 

OLIVIA GARDEN SHINE BRUSH | VNR: 18661 | KR 229 | OLIVIA GARDEN FINGER BRUSH DISPLAY (8STK) LE  
| VNR: 18660 | KR 1 196 | 149,50 pr børste
Tåler varme opptil 100°

OLIVA GARDEN FINGER BRUSH M | VNR: 18558 | KR 149,50 | 
Tåler varme opptil 100°

VENTBRUSH DOBBEL | VNR: 90401 | KR 33 |  DENMAN NATURBØRSTE  
| VNR: 18134 | KR 299 |  Naturbust

DENMAN VENTBRUSH HI FLEX | VNR: 18136  
| KR 155 |  

VENTBRUSH TUNNEL | VNR: 90400 | KR 44 | 

SPIKERBØRSTE | VNR: 18132 | KR 33 | 
Assortert sort og hvit

BØRSTE 3 RADER | VNR: 90404 | KR 58 | 
Spiker

NATURBØRSTE M. NYLONHÅR | VNR: 18138  
| KR 110 |  

NATURBØRSTE M. EKTE HÅR | VNR: 18135 | KR 110 |  

OLIVA GARDEN FINGER BRUSH L | VNR: 18559 | KR 149,50 | 
Tåler varme opptil 100°

DIVERSE BØRSTER
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En god rundbørsteføn gjør håret ekstra glansfult og det holder lenger.

RUNDBØRSTER

CERAMIC+ION 20 MM | VNR: 18550 | KR 165 |

CERAMIC+ION 35 MM | VNR: 18552 | KR 185 |

CERAMIC+ION 25 MM | VNR: 18551 | KR 175 |

CERAMIC+ION 45 MM | VNR: 18553 | KR 205 |

CERAMIC+ION 55 MM | VNR: 18554 | KR 220 | CERAMIC+ION 65 MM | VNR: 18556 | KR 250 |

Se webshop for 
fullt sortiment
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KAMMER

YS PARK TUPERINGSKAM PLAST 150  
| VNR: 16758 | KR 189 | 21,5 cm 

YS PARK SPISSKAM PLAST M. STÅLSKAFT 102  
| VNR: 16761 | KR 139 | 22 cm 

YS PARK KLIPPEKAM RØD LANG PLAST  331 
| VNR: 16760 | KR 259 | 23 cm 

YS PARK KLIPPEKAM ROSA LANG PLAST  331 
| VNR: 16773 | KR 259 | 

YS PARK KLIPPEKAM SORT LANG KARBON  331 
| VNR: 16753 | KR 259 | 

YS PARK KLIPPEKAM M/LENGRE TENNER ROSA 339 
| VNR: 16774 | KR 139 | 

YS PARK KLIPPEKAM M/LENGRE TENNER RØD 339 
| VNR: 16759 | KR 139 | 

YS PARK SPISSKAM PLAST 101  
| VNR: 16762 | KR 139 | 21,6 cm 

YS PARK TUPERINGSKAM KARBON 150  
| VNR: 16750 | KR 189 | 21,5 cm 

YS PARK SPISSKAM KARBON M. STÅLSKAFT 102  
| VNR: 16754 | KR 139 | 22 cm 

YS PARK SPISSKAM KARBON 101  
| VNR: 16755 | KR 139 | 21,6 cm 

YS PARK FLEX KLIPPEKAM 252  
| VNR: 16757 | KR 139 | 16,7 cm | NB! Ikke karbon

YS PARK KLIPPEKAM KARBON M. LENGRE TENNER 339  
| VNR: 16751 | KR 139 | 18 cm 

YS PARK KLIPPEKAM SORT KARBON 335 
| VNR: 16756 | KR 229 | 21,5 cm 

YS PARK KLIPPEKAM RØD PLAST 335 
| VNR: 16763 | KR 229 | 21,5 cm 

YS PARK KLIPPEKAM M/SKAFT 282 SORT
| VNR: 16764 | KR 299 | 24 cm 

YS PARK KLIPPEKAM M/SKAFT 282 HVIT
| VNR: 16765 | KR 299 | 24 cm Se webshop for 

fullt sortiment
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KREST KLIPPEKAM | VNR: 90303 | KR 34 | 16,5 cm KLIPPEKAM BEUY PRO 105 | VNR: 90301 | KR 85 
| 16,5 cm 

KLIPPEKAM BEUY PRO 101 | VNR: 90302 | KR 85  
| 16,5 cm 

KLIPPEKAM BEUY PRO 107 | VNR: 90300 | KR 85 
| 17 cm 

KLIPPEKAM KREST M. KROK | VNR: 90310 | KR 65 | 21 cm 

KREST SPISSKAM STÅL | VNR: 90305 | KR 39  
| 20 cm (9 cm kam) 

KREST SPISSKAM PLAST | VNR: 90304 | KR 34  
| 20 cm (9 cm kam) 

KREST TUPÉRINGSKAM M. GAFFEL | VNR: 90311  
| KR 49 | 18,5 cm 

KLIPPEKAM SORT LANG KARBON  331 
| VNR: 16753 | KR 259 | 

KAM M. SKAFT, TRIUMPH | VNR: 90316 | KR 50 
| 20 cm 

KREST STYLINGKAM M. HÅNDTAK | VNR: 94000 
| KR 39  

BØLGEKAM STÅL | VNR: 90375 | KR 110 | 

KR 139,-

Fantastisk til  
fordeling av farge!

YS PARK FARGEKAM SORT PLAST 601 
Denne kammen er fantastisk til fordeling av farge og er laget av 
spesialplast slik at den er resistent mot kjemikalier, slitasje og smuss.
Kammen har et godt skaft som gjør det enkelt for deg som frisør å gre 
igjennom på en effektiv måte.

| VNR: 16775 | KR 139 | 

KAM OG BØRSTERENSER | VNR: 90115 | KR 50 | 
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TILBEHØR
Pensler, folie, beskyttelsesartikler, brynsfarge mm.

10
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FARGETILBEHØR

FRAMAR FAMILY PACK, PENSELSETT  
Inneholder: en presisjonspensel med 
stålskaft,(4,5 cm) en ekstra bred pensel for 
effektiv innfarging (6,5cm) en klassisk 
fargepensel. (5,5 cm )

| VNR: 91009| KR 85 | 3 stk. | 

FRAMAR BIG DADDY, PENSELSETT  
Pensler med ekstra bred penselbust. 
For mer informasjon, se webshop.

| VNR: 91031 | KR 110 | 3 stk. | 6,5 cm

FRAMAR FAMILY PACK, PENSELSETT  
GOLDEN HOUR LE 
Eco-friendly, nedbrytbare pensler.

| VNR: 13032 | KR 110 | 3 stk. | 

FRAMAR BIG DADDY, PENSELSETT  
(METALLIC GOLD)  
Pensler med ekstra bred penselbust. 
For mer informasjon, se webshop.

| VNR: 91032 | KR 110 | 3 stk. | 6,5 cm

FRAMAR DREAM WEAVER, KAMSETT  
Disse tre fantastiske kammene gjør det lettere 
og mer effektivt å lage striper og babylights 
i håret.

| VNR:  92000 | KR 139 | 3 stk. |

FRAMAR POWER PAINTER, PENSELSETT 
Pensensett perfekt for balayage og frihånds-
farging. For mer informasjon se webshop.

| VNR: 91029 | KR 95 | 2 stk. | 5 cm

DENMAN ROLLER COMB
Denne kammen fordeler fargen på en effektiv måte 
med sin innebygde rull.

| VNR: 90317 | KR 80 | 

FRAMAR THE EMPEROR COLOR PENSEL 
Perfekt pensel for fargong og toning ved 
vasken. For mer informasjon, se webshop.

| VNR: 91019 | KR 60 | 

FRAMAR PIN TAIL PENSEL
Fargepensel med stålskaft for presise 
seksjoner. For mer informasjon, se webshop.

| VNR: 91011 | KR 45 | 

JOICO FARGEPENSEL | VNR: 41307 | KR 19  
| Bredde på kosten 5cm

FARGEPENSEL M. KAM | VNR: 18141 | KR 16  
| Bredde på kosten 4 cm 

JOICO FARGEPENSEL BALAYAGE  
| VNR: 401341 | KR 24 | Bredde på kosten 4 cm 
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FRAMAR FARGEVISP 
Denne fargevispen er av gummi og blander fargen 
på en god og effektiv måte.

| VNR: 91018 | KR 65 | 

FARGESKÅL BLANK | VNR: 18420 | KR 30 |

FRAMAR FARGESPATEL PADDLE PACK
Perfekt for påføring av folie og balayage . Buet og 
skrå kant slik at du kan jobbe så nær kunden sitt hode 
som mulig. Diamanttekstur for godt grep på håret. 
Mål: 23,5 x 10,1 // 15,2 x 10,7

| VNR: 91015 | 2 stk | KR 90 |

FRAMAR FARGESPATEL ACETATE BOARD
Dette fantastiske lekre brettet kombinerer luksus og 
innovasjon. Acetate Board er perfekt til påføring av 
farge og Balayage da de integrerte rillene gjør slik at 
det sitter sikkert i håret,og med sin avrundet kant gjør 
det ekstra komfortabelt. 

| VNR: 13031 | KR 399 | 35,28x13,86 cm

VERO COLOR STAIN REMOVER | VNR: 40520 | KR 
124 | 118 ml

APPLIKATORFLASKE | VNR: 401305 | KR 31  
| 240 ml

TUBEKLEMME I PLAST & METALL | VNR: 16522 
| KR 110 | 

FRAMAR BLEACH BLENDERS 
Fantastiske hansker som hjelper deg å softe 
ut fargen og gjøre overgangene lekker.

| VNR: 99021 | KR 129 | 

JOICO FARGESKÅL | VNR: 41306 | KR 29 | 

DIGITAL VEKT | VNR: 16326 | KR 445 | Måler gJOICO DIGITAL VEKT | VNR: 401001 | KR 385 |   
Måler g, oz og ml

JOICO TIMER | VNR: 401004 | KR 99 | 

STRIPEHETTER, GLATTE | VNR: 16302 | KR 54 | 30 
stk. pr. pk.
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ProCare sin foliemaskinen er både kostnad- og  tidsbesparende for deg 

og din salong. Den er enkel i bruk og  minsker svinn. Hverdagen blir litt 

lettere og reduserer  tidsbruk da du slipper å kutte folien selv. ProCare 

24*7 kan stilles inn etter ønsket lengde (12, 20, 25 og 30 cm) og hvor 

mange folier du ønsker (opptil 99 stk).   Foliebretten kan også stilles 

inn i forskjellige lengder: 0, 5, 10, 15 mm. Foliemaskinen er 34 cm lang, 

22,5 cm bred og 21 cm høy, vekt 4,5 kg. Folierull med 100 m følger med.

24*7 FOLIEDISPENSER 
| VNR: 16260 | KR 4 490 |

PRO CARE FOLIE
| VNR: 16261 | KR 799 | B: 12 cm L: 500 m (18 MY)

| 3+1 KR 599,25 | 5+2 KR 570,71

FOLIEMASKINEN KAN STILLES INN ETTER ØNSKET LENGDE

Foliemaskinen forbedrer arbeidshverdagen!

Elektrisk foliedispenser

PROCARE

KVANTUMSRABATT
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FRAMAR FOLIE ARK PASTEL SWITCH (LE)  
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og 
godt grep.

| VNR: 99023 | KR 255 | 500stk | 12,7x27,9 cm 
| 3+1 KR 191, 25 

FRAMAR FOLIE ARK STAR STRUCK LANGE 
Ekstra lange og ferdig kuttede folieark. 

| VNR: 14009 | KR 325 |  12,7x30,5
| 3+1 KR 243,75 | 5+2 KR 232,14 | 10+5 KR 216,67

FRAMAR MESH SHEETS  
Transparente ark som sitter ekstra godt  
i håret. 

| VNR: 91025 | KR 99 | 50stk- 15x28cm
| 3+1 KR 74,25 

FRAMAR FOLIE ARK- STAR STRUCK  
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og 
godt grep. 

| VNR: 13002 | KR 215 | 500stk | 12,7x27,9 cm  
| 3+1 KR 161,25 | 5+2 KR 153,57 | 10+5 143,33

FRAMAR FOLIE ARK HOLIDAY (500 ST) (LE)
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og  
godt grep.

| VNR: 13020 | KR 255 | 500stk | 12,7x27,9 cm 
| 3+1 KR 191, 25

FRAMAR FOLIE ARK ROSE ALL DAY (500 ST)
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og  
godt grep. 

| VNR: 91036 | KR 255 | 500stk | 12,7x27,9 cm 
| 3+1 KR 191, 25

FRAMAR PARTY ANIMAL FOLIE ARK (LE)  
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og godt 
grep. 

| VNR: 13017 | KR 255 | 500stk | 12,7x27,9 cm 
| 3+1 KR 191, 25 

FRAMAR GOLDEN HOUR ARK (LE)  
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og godt 
grep.

| VNR: 13028 | KR 255 | 500stk | 12,7x27,9 cm 
| 3+1 KR 191, 25 

FRAMAR PALMSHELL ARK (LE)  
Ferdig kuttet folie ark med ferdig brett og godt 
grep. 

| VNR: 13024 | KR 255 | 500stk | 12,7x27,9 cm 
| 3+1 KR 191, 25 

KVANTUMSRABATT
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FRAMAR FOLIE RULL ROSE ALL DAY
Folie på rull med fantastisk struktur. 

| VNR: 12028 | KR 200 | 12,7 cm - 97,5 m
| 3+1 KR 150

FRAMAR FOLIE STAR STRUCK  
Folie på rull med fantastisk struktur. 

| VNR: 12017 | KR 160 | 12,7 cm - 97,5 m
| 3+1 KR 120 | 5+2 KR 114,29 | 10+5 KR 106,67

FRAMAR FOLIE RULL PASTEL SWITCH (LE)
Folie på rull med fantastisk struktur. 

| VNR: 99022 | KR 200 | 12,7 cm - 97,5 m
| 3+1 KR 150

FRAMAR FOLIE RULL ETHERIAL (LE)
Folie på rull med fantastisk struktur. 
Kommer i løpet av høsten

| VNR: 13039 | KR 200 | 12,7 cm - 97,5 m
| 3+1 KR 150

FRAMAR FOLIE RULL GOLDEN HOUR (LE)
Folie på rull med fantastisk struktur. 

| VNR: 13029 | KR 200 | 12,7 cm - 97,5 m
| 3+1 KR 150

FRAMAR FOLIE RULL PALMSHELL (LE)
Folie på rull med fantastisk struktur. 

| VNR: 13026 | KR 200 | 12,7 cm - 97,5 m
| 3+1 KR 150

FRAMAR FOLIE RULL HOLIDAY EMBROSSE (LE)
Folie på rull med fantastisk struktur. 

| VNR: 13021 | KR 200 | 12,7 cm - 97,5 
| 3+1 KR 150m

FOLIERULL, SØLV | VNR: 610 | KR 340 |  
B: 12 cm L: 250 m (15 MY)  
| 3+1 KR 255 | 5+2 KR 242,86 

FRAMAR FOLIE/FILM BALAYAGE
Gjennomsiktig folie/film perfekt for 
balayage og andre fargeteknikker. 

| VNR: 91017 | KR 195 | 92x29,5 cm 
| 3+1 KR 146,25

KVANTUMSRABATT
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TZ BLEKEPULVER HVIT | VNR: 850 | KR 199 | 500g  
Støvfritt blekepulver 
| KR 166 ved kjøp av 6 stk.

TZ BLEKEPULVER BLÅ | VNR: 851 | KR 199 | 500g   
Støvfritt blekepulver  
| KR 166 ved kjøp av 6 stk.

KVANTUMSRABATTKVANTUMSRABATT

FOLIERULL, GULL | VNR: 600 | KR 248 | 
B: 12 cm L: 150 m (15 MY)

FOLIEDISPENSER  
| VNR: 16255 | KR 265 | 

COLOR WRAPS 
10X25cm | VNR: 620 | KR 155 | 250 stk. 
10X40cm | VNR: 621 | KR 220 | 250 stk.

SELVHEFTENDE RULLER, BLÅ 51 MM  | VNR: 9074 | KR 55 | 6 stk.
SELVHEFTENDE RULLER, GRØNN 48 MM  | VNR: 9073 | KR 85 | 10 stk.
SELVHEFTENDE RULLER, BLÅ 40 MM  | VNR: 18908 | KR 73 | 10 stk.
SELVHEFTENDE RULLER, RØD 36 MM  | VNR: 18906 | KR 63 | 10 stk.

SELVHEFTENDE RULLER, GUL 32 MM  | VNR: 18905 | KR 55 | 10 stk.
SELVHEFTENDE RULLER, KORALL 24 MM  | VNR: 18903 | KR 45 | 10 stk.
SELVHEFTENDE RULLER, GRØNN 21 MM  | VNR: 18902 | KR 43 | 10 stk.
SELVHEFTENDE RULLER, RØD 13 MM  | VNR: 18900 | KR 38 | 10 stk.
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diameteren 

her 

Se webshop for 
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106



SPENNER OG KLYPER

HÅRSPENNER, BRUN (S) 51 MM | VNR: 90100  
| KR 148 | 300g

HÅRSPENNER, BRUN (L) 68 MM | VNR: 16624 
 | KR 20 | 20 stk. 

HÅRSPENNER, SORT (M) 59 MM | VNR: 16623  
| KR 148 | 300g

HÅRSPENNER, GULL (L) 68 MM | VNR: 16620  
| KR 20 | 20 stk.

HÅRSPENNER, GULL (S) 51 MM | VNR: 90101 | KR 148  
| 300g

HÅRSPENNER, BRUN (M) 59 MM | VNR: 16622  
| KR 148 | 300g

HÅRSPENNER, SORT (S) 51 MM | VNR: 90102  
| KR 148 | 300g

HÅRLUS, SORT (M) 67 MM | VNR: 90108 | KR 25  
| 20 stk.

HÅRLUS, SORT (L) 90 MM | VNR: 90114 | KR 20  
| 20 stk. 

HÅRLUS, GULL (XS) 44 MM | VNR: 90107 | KR 25  
| 20 stk.

HÅRLUS, GLATT, SORT (M) 62 MM | VNR: 90109  
| KR 19 | 20 stk. 

HÅRLUS, GULL (M) 67 MM | VNR: 16621 | KR 25  
| 20 stk. 

HÅRLUS, SORT (S) 50 MM | VNR: 90103 | KR 20  
| 20 stk.

HÅRSTRIKK M. KROK | VNR: 90110 | KR 74 | 12 stk.

KREPONG TIL OPPSETNING, BLOND | VNR: 16677  
| KR 60 | 18 cm

KREPONG TIL OPPSETNING, BRUN | VNR: 16678  
| KR 60 | 18 cm 

KREPONG TIL OPPSETNING, SORT | VNR: 16679  
| KR 60 | 18 cm

STRIKK SILIKON
BLANK  | VNR: 17534 | KR 20 | 50 stk. 
SORT  | VNR: 17535 | KR 20 | 50 stk. 
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FRAMAR CLIPS SORTE 
Klips med selvlåsningssytem og silikonstrips.

| VNR: 91000 | KR 85 | 4 stk. |

FRAMAR CLIPS GATOR GRIP SORTE 
Klips med gummioverflate. Brukes i vått og tørt hår. 

| VNR: 91002 | KR 85 | 4 stk. |

FRAMAR CLIPS BIG BITE SORTE
Klips med Serration tagge for alle hårtyper.

| VNR: 91021 | KR 85 | 4 stk. |

50 60 70 80 9010 20 30 400 100 mm

METALLKLIPS 3-BENS | VNR: 90106 | KR 148 | 100 stk. METALLKLIPS 1-BENS | VNR: 90113 | KR 163 | 100 stk. 

HÅRKLYPE, BRED | VNR: 16501 | KR 50 | 12 stk. 

METALLKLIPS LANGE | VNR: 16672 | KR 89 | 12 stk.

FARGEAVSTØTENDE KARBONKLIPS | VNR: 17513  
| KR 95 | 6 stk. 

CROCODILE KARBONKLIPS SORT | VNR: 17512
| KR 68 | 4 stk. | For ekstra lange hår

HÅRKLYPE, SMAL | VNR: 16344 | KR 58 | 12 stk. 

STORKENEBB | VNR: 18154 | KR 110 | 12 stk. 

FRAMAR CLIPS GATOR GRIPS PASTEL SWITCH
Klips med gummioverflate. Brukes i vått og tørt hår. 

| VNR: 99024 | KR 85 | 4 stk. 

FRAMAR CLIPS GATOR GRIPS PALMSHELL
Klips med gummioverflate. Brukes i vått og tørt hår. 

| VNR: 13027 | KR 85 | 4 stk. 

FRAMAR CLIPS GATOR GRIPS GOLDEN HOUR
Klips med gummioverflate. Brukes i vått og tørt hår. 

| VNR: 13030 | KR 85 | 4 stk. 
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Nordic Treat tilbyr høykvalitetsprodukter som er enkle og effektive å 

bruke. Produktene egner seg også spesielt bra på reiser. Alle Nordic 

Treat produkter er basert på den nyeste teknologien innen hudpleie.

NORDIC TREAT

BLACK MAGIC MASKE 
| VNR: 16699 | KR 1 068 | Display à 24 stk. | 44,50 pr. stk. 

Fantastiske bambus kullmasker som tilfører masse fuktighet og hjelper 

sliten, tørr hud til å få gløden og elastisiteten tilbake på en unik måte. 

Virketid 30 min og masser eventuelle rester av serum inn i huden.

ØYE PADS 
| VNR: 16609 | KR 2 136 | Display à 48 stk. | 44,50 pr. stk.  
Nordic Treat Hydrogel pads er kjølende og  reduserer poser, samt 

mørke ringer under øynene. Inneholder champagne Yeast, vitamin A, 

C, E og Aloe Vera. 

BLACK MAGIC MASKE & ØYE PADS

Supre tilleggsbehandlinger som gir kunden det lille ekstra. 
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STARTERKIT TIL FARGING  AV VIPPER & BRYN  
| VNR: 259 | KR 915 | 

Serien består av flere ulike produkter som gjør at salongen din kan 

gi en komplett behandling til vipper og bryn. Enten det skal være 

farge, vippebøy eller  forming. Vi har 6 ulike farger fra Refectocil, 3 

ulike fra Refectocil Sensitive og bleking for lysning av bryn. Sensitive 

passer spesielt til de med følsom og sensitiv hud, da de er  basert på 

planteekstrakter. Fargene er enkle i bruk og har kort virketid. Husk alltid 

å ta en fargetest på kunder som ikke har farget seg med produktene 

før. Vippepermanenten gir en elegant bøy på vippene og man slipper 

å bruke vippetang. Anbefalt aldersgrense 16 år.

Starterkit til farging av vipper og bryn

Supre tilleggsbehandlinger som gir kunden det lille ekstra. 

BRYN- OG VIPPEFARGE

REFECTOCIL
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OXIDANT 3%
| VNR: 244 | KR 65 | 100 ml |  

KREM OXIDANT 3% 
| VNR: 16203 | KR 76 | 100 ml | 

BESKYTTENDE KREM  
| VNR: 16212 | KR 99 | 75 ml | 
| Beskytter huden mot kjemikalier

PÅFØRINGSKOST 
| VNR: 253 | KR 120 | 
| 5 stk. pr. pk. | 

SILIKON PADS | VNR: 258 | KR 179 | 
| 10 i hver pakke |    

FARGEFJERNER 
| VNR: 16683 | | KR 155 | 150 ml |  

SALTVANNSRENS 
| VNR: 16684 | KR 70 | 150 ml | 
| Saltvannsløsning, fjerner oljerester 

SMINKEFJERNER 
| VNR: 16685 | KR 89 | 150 ml | 

PALETTE 
| VNR: 18891 | KR 135 |  

VIPPEPERMANENT
| VNR: 16670 | KR 745 |
| Spole i S, M, L og XL | 
| 36 applikasjoner | 

BROWISTA TOOLKIT
| VNR: 18890 | KR 220 |

BLÅSORT 
| VNR: 243 | KR 79,50 | 

SORT 
| VNR: 241 | KR 79,50 | 

GRAFITT
 | VNR: 240 | KR 79,50 | 

BRUN 
| VNR: 242 | KR 79,50 | 

LYS BRUN 
| VNR: 252 | KR 79,50 | 

VIPPEPAPIR, EKSTRA MYK 
| VNR: 257 | KR 65 |  

VIPPEPAPIR 
| VNR: 16682 | KR 55 |  

SENSITIV BRUN 
| VNR: 16801 | KR 90,50 | 

SENSITIV FARGEFJERNER 
| VNR: 16806 | KR 189 | 

SENSITIV SORT 
| VNR: 16800 | KR 90,50 | 

SENSITIV GELAKTIVATOR
| VNR: 16805 | KR 140 | 
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Vi er stolte av å ha det innovative norske produktet Waves of North i 

vårt sortiment. Disse unike bærekraftige viklerne er laget av plast fra 

havet på Helgelandskysten. Waves of North gir en fantastisk tekstur, 

bølger eller waves i håret på en helt ny revolusjonerende måte. De er 

ergonomiske for deg som frisør og skånsom for kunden din, da man 

unngår olje i hodebunnen. Passer godt med K-Pak Waves da denne 

oljen har en tykkere konsistens enn andre oljer. Husk alltid å følge  

bruksanvisningen til oljen du velger å bruke i forhold til virketider på 

olje og nøytralisering.

SOFT WAVES
| VNR: 16441 | KR 1 690 | Soft Waves passer til de med halvlangt hår eller 

for de som ønsker mykere waves eller tekstur. Pakken inneholder 18 

viklere og skal være nok til et hode. Strikker må kjøpes utenom.

STRIKKER | VNR 16440 | KR 69 | 7CM | 50PK

ROUGH WAVES
| VNR: 16442 | KR 1 690 | Rough Waves passer de som har langt hår og 

som ønsker røffere waves eller tekstur. Anbefales til de som ønsker en 

beachy look. Pakken inneholder 18 viklere og skal være nok til et hode.

Strikker må kjøpes utenom.

WAVES OF NORTH - SOFT ELLER ROUCH VAVES?

Supre tilleggsbehandlinger som gir kunden det lille ekstra. 

Bærekraftige viklere

WAVES OF NORTH

STRIKKER | VNR 16440 | KR 69 | 7CM | 50PK 
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SPISSPAPIR, REGULAR | VNR: 16314 | KR 41 | 
500 stk

SPISSPAPIR, EXTRA LARGE | VNR: 16627 | KR 57 | 1000 stk

PERMANENTSPOLER, GUL/RØD | VNR: 16506  
| KR 43 | 9 mm | 10 stk.

PERMANENTSPOLER, GUL/ROSA | VNR: 16505  
| KR 43 | 8 mm | 10 stk. 

PERMANENTSPOLER, HVIT/ROSA | VNR: 16504  
| KR 40 | 6-11 mm | 10 stk. 

FLEXRULLER, GRØNN | VNR: 16221 | KR 58  
| 8 mm | 12 stk. | L: 12 cm

FLEXRULLER, GUL | VNR: 16222 | KR 60  
| 10 mm | 12 stk. | L: 12 cm

FLEXRULLER, LILLA | VNR: 16226 | KR 93  
| 20 mm | 12 stk. | L: 12 cm

FLEXRULLER, ORANGE | VNR: 16220 | KR 80  
| 16 mm | 12 stk. | L: 12 cm

FLEXRULLER, RØD | VNR: 16207 | KR 73  
| 12 mm | 12 stk. | L: 12 cm

PERMANENTSPOLER, BLÅ/GRÅ | VNR: 16508  
| KR 43 | 13 mm | 10 stk. 

PERMANENTSPOLER, RØD/BLÅ | VNR: 16507  
| KR 43 | 11 mm | 10 stk. 

PERMANENTSPOLER, GRÅ/SORT | VNR: 16509  
| KR 45 | 16 mm | 10 stk. 

SILIKONSTRIKK, RUNDE OG LANGE VIKLERE  
| VNR: 16481 | KR 123 | 50 stk.

Vi tilbyr ulike spoler og tilbehør slik at du kan oppnå ønsket krøll, gjelder også Waves of North forrige side.

STRUKTUROMFORMING

LANGE NYLONPINNER  
| VNR: 16513 | KR 63 | 100 stk. 
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ØVELSESHODE KRØLLER KLIPP OG FARGE  
| VNR: 401231 | KR 399 | Brunt | Hår 25-30 cm

ØVELSESHODE “MICHAEL”, KLIPP | VNR: 16389  
| KR 1 150| Med skjegg | Hår 20-25 cm

DUKKEHODE FEMALE BLOND  
| VNR: 17510 | KR 949 | Hår 30-40 cm

DUKKEHODE FEMALE BLOND  
| VNR: 17511 | KR 1 490 | Hår 40-50 cm

TRIPODS STATIV | VNR: 16873 | KR 1 995 | 

Passer til alt av klipp, farge og styling. Ekte hår. 

ØVELSESHODER

PERMHETTER ENGANGS | VNR: 16321 | KR 55 |  
50 stk. pr. pk.

PERMHETTE M. STRIKK | VNR: 16320 | KR 58 | 30 stk.

PERMHETTER TREKANT | VNR: 16311 | KR 99 | 100 stk. 
| 3+1 KR 74,25 | 5+2 KR 70,71 

ENGANGSHANSKER | VNR: 16303 | KR 25 | 100 stk. 

STRIMMELVATT REN BOMULL  
| VNR: 16334 | KR 249 | 1 000g  
| 3+1 KR 186,75 | 5+2 KR 177,86 | 10+5 KR 166

HALSKREPP | VNR: 16330 | KR 215 | 5 stk. pr. pk.  
| 3+1 KR 161,25 | 5+2 KR 153,57 | 10+5 KR 143,33

KVANTUMSRABATT KVANTUMSRABATT KVANTUMSRABATT
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Det miljøbevisste fokuset til Scrummi er rettet mot salongbransjen  

og de har levert engangsprodukter til bransjen siden 2006. Et nytt og 

rent håndkle til hver kunde øker hygienen i salongen og du slipper i 

tillegg fargeflekker og hårrester på håndkleet. Ved bruk av Scrummi 

sparer salongen tid da du ikke trenger å vaske håndklær. Scrummi er 

et mykt og høyabsorberende  engangshåndkle i 100% nedbrytbart og 

naturlig trefiber.

SCRUMMI FARGEFJERNINGSSERVIETTER
Våtservietter som enkelt og hygienisk fjerner fargerester på huden. 

Serviettene er nedbrytbare. 

| VNR: 16693 | KR 99 | 100 stk.

SCRUMMI ENGANGSHÅNDKLE SORT | HVIT 
| VNR: 16688 | KR 290 | 50 stk.  | VNR: 16689 | KR 290 | 50 stk.

Engangshåndklær

SCRUMMI

100% nedbrytbar etter 8 uker
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DESINFEKSJONSSPRAY | VNR: 16628 | KR 180 | 
Til kammer, børster & verktøy

NITRIL HANSKER  SORT 100 STK
| S VNR: 17025 | M 17024  | L 17023 | KR 255
| 3+1 KR 195,25 | 5+2 KR 182,14 | 10+5 KR 170

FRAMAR NITRIL HANSKER ROSA 100 STK
| S VNR: 17377 | M 17379 | L 17378 | KR 159
| 3+1 KR 119,25 | 5+2 KR 113,57 | 10+5 KR 106

FRAMAR NITRIL HANSKER SORT 100 STK
7, 62 cm lange. | S VNR: 17374 | M 17375 | L 17376 | KR 195
| 3+1 KR 146,25 | 5+2 KR 139,29 | 10+5 KR 130
Kommer i løpet av høsten

HANSKER VINYL  100 STK  
| S VNR: 17031 | M 17032 | L 17028 | KR 119
| 3+1 KR 89,25 | 5+2 KR 85 | 10+5 KR 71,33

ANTIBAC HÅND 85% 600 ML  
| VNR: 601686 | KR 125 | 

ANTIBAC OVERFLATESPRAY
75% | 750 ML | VNR: 603002 | KR 150 | 

BESKYTTELSESARTIKLER

DESINFEKSJONSVÆSKE, SAXICID | VNR: 20020  
| KR 165 | Bland 1+10 deler

BRILLESTANGBESKYTTELSE I RULL  
| VNR: 16331 | KR 135 | Tilsvarer 100 brillepar

KVANTUMSRABATTKVANTUMSRABATT

Ekstra lange!
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DEFY DAMAGE SALONGDISPLAY  
| VNR: 401461 | KR 149 | 

JOICO BACKBAR DISPLAY (PLEXI)
| VNR: 401526 | KR 348 |

JOICO FARGEKASSETT VERO K-PAK / LUMISHINE 
| VNR: 70130 | KR 215 | B: 237 mm H: 145 mm  
D: 180 mm  Med plass til 20 fargetuber

JOICO LUMISHINE DEMI-LIQUID | VNR: 70132  
| KR 449 | B: 237 mm H: 145 mm D: 180 mm
Med plass til 20 flasker

JOICO INTENSITY FARGEKASSETT | VNR: 70133  
| KR 151 | B: 237 mm H: 194 mm D: 180 mm
Med plass til 12 Intensitytuber

SPRUTEFLASKE AEROSPRAY H25
| VNR: 16328 | KR 115 | 300 ml

SPRUTEFLASKE 360  H17
| VNR: 16379 | KR 99 | 250 ml

KMS SACHET DISPLAY   
| VNR: 750807 | KR 250 | B: 27 cm, H: 4,5 cm, D: 18,5 cm 
| Sachets bestilles separat

LIST TIL HYLLEMARKØR BLANK | VNR: 2033  
| KR 18,50 | FLAT 90 cm

PLASTLOMME HYLLELIST | VNR: 2021  
| KR 170 | Pk à 20 stk
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www.tendenz.net
www.tendenz.net
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TENDENZ TIMEKORT | VNR: 80412 | 25 stk. TENDENZ GAVEKORT  | VNR: 211 | KR 125 | 10 stk. 

KMS STYLEPRIMER PENSEL 
| VNR: 750522 | KR 11 | 

DIVERSE
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A4 MENYHOLDER PLEXI | VNR: 40006 | KR 95 |
A5 MENYHOLDER PLEXI | VNR: 20254  | KR 85 |
A6 MENYHOLDER PLEXI | VNR: 20255  | KR 70 |

A4 MENYHOLDER 
M. TELESKOPSTANG  
| VNR: 2300 | KR 214 |
Høyde: 64-86 cm

SJOKKSELGER  
| VNR: 80515 | KR 2 640 |
Grunnflate: 40 x 40 cm 
Høyde: 88,7 cm

BUKK M. KMS  
& JOICO LOGO  
| VNR: 4099 | KR 1 750 |
Bredde: 50 cm
Høyde: 70 cm

EKSTRA FRONTPLATE  
| VNR: 4101 | KR 190 |

KR 599,-
Plass til 12 stk 
detangle børsterTENDENZ BØRSTESTATIV

Lekkert og enkelt børstedisplay som gir plass til 12 børster. Kan stå på disk 
eller henges opp etter ønske. (NB! Skruer følger ikke med)
B21 - H65,5 - D20 cm

| VNR: 17381 | KR 599 | 
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KMS KLIPPEKAPPE M. HEKTE | VNR: 750500 | KR 250 |

JOICO FARGEFORKLE | VNR: 401006 | KR 159 |

FARGEFORKLE M. GLIDELÅS | VNR: 18192 | KR 259 
| 67x88cm

JOICO KLIPPE/FARGEKAPPE | VNR: 401007  
| KR 229 | Med speilvendt logo

KLIPPEKRAGE, RUND | VNR: 16629 | KR 310 |

JOICO KLIPPEKAPPE HEKTE | VNR: 401493 | KR 250 |

KLIPPEKAPPE SORT SATIN MED HEKTE  
| VNR: 18161 | KR 329 | 130x150cm  
| 3+1 KR 246,75 | 5+2 KR 235

KLIPPEKAPPE HVIT SATIN MED HEKTE  
| VNR: 17130 | KR 329 | 130x150cm 

JOICO HÅNDKLE | VNR: 401015 | KR 65 | 50 x 100 cmKMS HÅNDKLE | VNR: 750502 | KR 239 | 6 stk. | 83 
x 49 cm

KVANTUMSRABATT

KLIPPEKAPPE BARN UNICORN | VNR: 16307 | KR 219  
| 90x125cm

KLIPPEKAPPE BARN ROCKET | VNR: 16304 | KR 219 
| 90x125cm
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ELLIE GENSER
Work Style kommer fra en norsk leverandør. Produseres bærekraftig i Portugal. 
Vaskes på 30°. (Må Ikke tas i tørketrommelen) Bleke- og fargeresistente.

XS | VNR: 7113-XS | KR 432 |  
S | VNR: 7113-S | KR 432 | 
M | VNR: 7113-M | KR 432 | 
L | VNR: 7113-L | KR 432 |
XL | VNR: 7113-XL | KR 432 |
XXL | VNR: 7113-XXL | KR 432 |

ELLIE T-SKJORTE RUND HALS
Work Style kommer fra en norsk leverandør. Produseres bærekraftig i Portugal. 
Vaskes på 30°. (Må Ikke tas i tørketrommelen) Bleke- og fargeresistente.

XS | VNR: 7114-XS | KR 332 |  
S | VNR: 7114-S | KR 332 | 
M | VNR: 7114-M | KR 332 | 
L | VNR: 7114-L | KR 332 |
XL | VNR: 7114-XL | KR 332 |
XXL | VNR: 7114-XXL | KR 332 |

LUNA 3/4 GENSER
Work Style kommer fra en norsk leverandør. Produseres bærekraftig i Portugal. 
Vaskes på 30°. (Må Ikke tas i tørketrommelen) Bleke- og fargeresistente.

XS | VNR: 7116-XS | KR 432 |  
S | VNR: 7116-S | KR 432 | 
M | VNR: 7116-M | KR 432 | 
L | VNR: 7116-L | KR 432 |
XL | VNR: 7116-XL | KR 432 |
XXL | VNR: 7116-XXL | KR 432 |

ELLIE T-SKJORTE V HALS
Work Style kommer fra en norsk leverandør. Produseres bærekraftig i Portugal. 
Vaskes på 30°. (Må Ikke tas i tørketrommelen) Bleke- og fargeresistente.

XS | VNR: 7115-XS | KR 332 |  
S | VNR: 7115-S | KR 332 | 
M | VNR: 7115-M | KR 332 | 
L | VNR: 7115-L | KR 332 |
XL | VNR: 7115-XL | KR 332 |
XXL | VNR: 7115-XXL | KR 332 |
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Se mer på vår webshop

Vi i Tendenz Interiørdesign brenner for å skape de beste salongene 

– både for kunde og frisør. Alle våre ansatte har spesialkompetanse 

innen salong- og e  ksponeringsdesign, og bred erfaring etter mange år 

i bransjen. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på trender og nyheter.

Gjennom vår tjeneste Tendenz Designservice får du levert et total- 

konsept spesielt tilpasset din salong. Vi tenker nøye gjennom alle 

aspekter ved din salong, og kommer med anbefalinger basert på vår 

lange erfaring.

Tendenz Interiørdesign har et bredt produktutvalg for å kunne levere 

komplette salonger. Dette inkluderer  kundestoler, herre- / unisexstoler, 

arbeidsstoler, vaskestoler med og uten massasje, innredning for back-

bar, stylingstasjoner, trillebord, resepsjoner og ventemøbler. I tillegg 

har vi et stort utvalg produkter i vårt beautysegment, som inkluderer 

behandlings- benker, utstyr for negledesign og fotpleie.

BREDT PRODUKTUTVALG
Våre møbler kan skreddersys ut fra et bredt spekter av farger og materialer.

TENDENZ INTERIØRDESIGN

LEIEFINANSIERING
Leie av møbler er et smart alternativ med mange fordeler. Over 60% 

av våre kunder leier møbler og utstyr, og har derfor oversiktlige og 

forutsigbare utgifter.
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PAKKEFORSLAG
4 Myra kundestol med firkantet fot. 
Basic skai.

2 Byron vaskestol med elektrisk 
benstøtte. Basic skai.

4 Swag stylingstasjon.

4 Area fotstøtte.

2 Lampada i hvit.

1 Bric disk.

Leiesum 3.038,- pr. mnd. i 5 år
Kjøpesum 192.912,-
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FØNHOLDER, DOBBELRING | VNR: 16618 |  
KR 195 | Diameter: 75 mm

BARNEPUTE I SKAI | VNR: 16327 | KR 750 |  
44x30x15 cm

FOTSTØTTE FRITTSTÅENDE | VNR: 16619  
| KR 575 | B: 48 cm H: 21 cm D: 19 cm

STAND-BY | VNR: TD6951 | KR 690 |   
B: 36 cm H: 18 cm D: 19 cm

BLANDEBATTERI STANDARD KOMPLETT M. DUSJH.  
| VNR: C7910040 | KR 2 058 | 

DUSJSLANGE | VNR: C9550020 | KR 199 | 

PIETRANERA NAKKEBESKYTTER I GEL
VNR: TD414 | KR 403 | KAMP.PRIS KR 282 | 

NEKEZE, NAKKEBESKYTTER I ISOPOR
VNR: TD320.00 | KR 359 | 

PIETRANERA POLSTRET NAKKEBESKYTTER I GEL
VNR: TD413 | KR 571  | KAMP.PRIS KR 399 | 

DUSJHÅNDTAK | VNR: C2680020 | KR 269 | 

OLYMP HAIRCRAFT HÅRSTØVSUGER  
| VNR: 19000013 | VEIL. PRIS KR 11 694
| Ø39 x H66 cm

FILTER OLYMP HAIRCRAFT HÅRSTØVSUGER  
| VNR: 531197 | KR 115  | 1 STK 

OLYMP HAIRMASTER (MED FOT)  
| VNR: 132100 | VEIL. PRIS  24 900 | B 
Infrarød enhet og hårtørker i ett.

OLYMP HAIRCRAFT STØVSUGERPOSER 
| VNR: 19000024 | KR 599 | 10 STK 

B = BESTILLINGSVARE

NAKKESPEIL M. VEGGFESTE | 
VNR: 18167 | KR 430 | 29 cm

GULVKOST | VNR: 18143 | KR 214 |
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VNR HVIT: 742.B | VNR RØD: 743.RO | VNR SORT: 742.N  
| KR 5 865 | | D 30x B30, H40 CM

LAMPADA VARMEPÆRE 100W  
| VNR: K22300 | KR 480 | 

Infrarød lampe brukes som varmelampe, slik at kunden ikke blir kald 

ved kjølig luft og fuktig hår. Den stimulerer blodgjennomstrømmingen 

og gir positiv virkning mot stress og muskelspenninger i nakke og 

ryggmuskler. Brukes til f.eks hårpleiebehandlinger, relaxer, voksing, 

keratin behandling, essensielle oljer og perfekt som håndklevarmer. 

Lampene er et dekorellement med funksjonalitet.

Hvit marmor | VNR: 745.MB | KR 7 995 | B | 

Sort marmor | VNR: 745.MN | KR 7 995 | B | 

Corten | VNR: 745.CO | KR 7 995 | B |

Gull | VNR: 745.OR | KR 7 995 | B |

Kobber | VNR: 745.RM | KR 7 995 | B |

FJERNKONTROLL TIL VARMELAMPEN

Med denne fjernkontrollen kan du styre varmen opp og ned og stille 

inn tiden på 5 eller 10 minutter. 1 fjernkontroll pr lampe.  Fjernkontrollen 

vil erstatte bryter på vegg og er kostnadsbesparende.

| VNR: 932 | KR 1 559 | 

PIETRANERA INFRARØDE VARMELAMPER 

Lampene som gir kunden en spesiell opplevelse! 

PIETRANERA

INFRARØD VARMELAMPE 
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SALLI SLIM BASIC | VNR: TD217 | KR 3 950 |

Fast og smalt sete i polyuretan.
Medium pumpe: 550-735 mm 
Frisørens høyde: 165-185 cm

KLIPPESTOL RUND | VNR: 16990 | KR 1 885 |
Denne stolen har gode gummihjul som triller 
godt på gulvet. Høyde som kan justeres fra 
57-77 cm. Sete: 35cm

SALLI CARE SMALL SWING FIT  
| VNR: TD220 | KR 9 990 | B

Smalt og bevegelig sete i ekte  
skinn, breddejustering.
Medium pumpe: 580-765 mm 
Frisørens høyde: 165-185 cm

Salli-salstol lar deg enkelt sitte i perfekt balanse og unngår skadelig trykk på sete og underliv. En god stol legger 
grunnlaget for enhver helsefremmende arbeidsplass og opprettholder kroppens naturlige holdning og du vil sitte optimalt.

SWING TEKNOLOGI
Salli SWING teknologi gir en naturlig bevegelse i hofte og korsrygg.
Denne bevegelsen stimulerer bløtvev på en positiv måte ved at man forbedrer sirkulasjonen og aktiverer muskler.
Salli SWING stolene har det bevegelige leddet plassert rett under hoften, som gir en 360° naturlig bevegelse i hoften.

FORDELER

• Opprettholder god blodsirkulasjon i bena.
• Forebygger ryggplager.
• Eneste på markedet med todelt sete.
• Ivaretar genital helse.
• Ideel også for menn.

SALLI

TRADISJONELL ARBEIDSSTOL  
Skadelig trykk på sete og underliv 

UDELT SADELSTOL 
Skadelig trykk på underlivet

TODELT SADELSTOL
Ikke trykk på underlivet

Salli tenker kvalitet og helse i alle ledd

Bevegelig sete, med  
breddejustering

B = BESTILLINGSVARE

CHARIOT B TRILLEBORD | VNR: 134 | KR 2 756 |
B: 39 cm, H: 92 cm, D: 47 cm

TRILLEBORD M. PLATE | VNR: 18421 | KR 1 290 |
Arbeidsplate: 32 x 45 cm. Justerbar høyde 70-110 
cm. Tåler varme
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Med forbehold om trykkfeil.
For bestilling se vår webshop, Ved spørsmål ta kontakt med din agent eller 

kundeservice på: Tlf. 22 92 50 00 / kundeservice@tendenz.net

TENDENZ HÅRPLEIE AS  |  HOLTEGATA 26, 0355 OSLO  |  TLF. 22925000  |  KUNDESERVICE@TENDENZ.NET  |  WWW.TENDENZ.NET




