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ZENZ ORGANIC HAIR
- lever op til nyeste svanemærkning!
Ny svanemærket hårplejeserie med naturlige ingredienser som
økologisk koldpresset avocadoolie og aloe vera giver sundt,
silkeblødt hår og grøn samvittighed.
Hårserien ZENZ ORGANIC HAIR er professionel hårpleje, der tager
ekstra hensyn til sundheden, som en af de første professionelle
hårplejeserier, der lever op til de nye strengere krav til det officielle
nordiske miljømærke Svanen. (Svanemærkning af kosmetik version
2.0, vedtaget d. 12.10.2010).
Vær god ved dit hår samtidig med at du tænker på miljø og sundhed. Det opnår du med ZENZ
ORGANIC HAIR, svanemærket hårserie baseret på naturlige ingredienser og velegnet til både
naturligt og kemisk behandlet hår. Serien består af 9 produkter: shampoo og balsam i 3 varianter,
hårkur, styling pasta og voks. Alle shampooer og balsam er farvebevarende og indeholder
økologisk koldpresset avocadoolie, som virker nærende og gør håret utrolig blødt og let at sætte,
samt økologisk aloe vera, der virker genopbyggende og blødgørende. PURE-serien er velegnet til
hele familien, gravide, børn og parfumeallergikere, da den er uden parfume eller æteriske olier.
Andre produkter indeholder naturlig duft af æteriske olier (dog ingen af de 26 allergene
duftstoffer!), som f.eks. Deep Wood shampoo og balsam med en skøn blanding af duftnoter fra
patchouli, myrra, ceder- og sandeltræ.
Anne-Sophie Villumsen - indehaver af landets største grønne frisørkæde Zenz og pioner inden for
bæredygtighed, miljø og sundhed på frisørområdet - har udviklet den svanemærkede hårserie.
Mange tror fejlagtigt, at naturlige produkter altid er ensbetydende med allergivenlige produkter.
Ifølge Anne-Sophie, har det været en lang og spændende proces at udvikle en komplet hårserie
med produkter, som er parfumefri eller med naturlig duft, som er fremstillet med respekt for natur
og miljø og som opfylder de nye strengere krav til svanemærket.
PURE SHAMPOO NO. 01 & CONDITIONER NO. 2
SWEET SENSE SHAMPOO NO. 04 & CONDITIONER NO. 05
DEEP WOOD SHAMPOO NO. 07 & CONDITIONER NO. 08
PURE TREATMENT NO. 03
PURE STYLING PASTA NO. 06 & WAX NO. 09

Uden parfume/æteriske olier
Giver ekstra fugt og volumen
Til tørt hår, skæl eller tør/irriteret hovedbund
Uden parfume/æteriske olier
Uden parfume/æteriske olier

Med ZENZ ORGANIC HAIR behøver du ikke at gå på kompromis. Du får eksklusive svanemærkede produkter, der gør en reel forskel på dit hår, og som tilmed pynter på badeværelset.
Produkterne forhandles hos alle Zenz frisørsaloner og i Zenz webshop. Find den nærmeste salon
på zenzorganic.com eller køb produkterne på zenz.dk. Vejl. udsalgspriser fra 198 kr.
For yderligere information og vareprøver, kontakt:
Zenz Organic Products ApS, Lyngbyvej 28, 2.MF, 2100 Kbh. Ø, Tlf. 2679 0323
Kontaktperson: Anne-Sophie Villumsen, info@zenzorganic.com
www.zenzorganic.com
info@zenzorganic.com

