
ADD SOME RE-BOOST
BY GRAZETTE

I prefer living in colour

Ge håret en härlig behandling som ger vård, 
glans och färg på samma gång! Färginpackning 
med avancerad pigmentteknologi & rik på 
vegetabiliskt protein.

Vill du förstärka din befintliga färg, ge mer glans 
till en färg som tappat lystern, ta bort oönskade 
gula toner i håret eller uppdatera dig med en 
trendig pastellnyans? Valet är ditt! Hur modig 
känner du dig idag?



Mixfärger

Basfärger

Pastellfärger

Välj en färdig nyans eller mixa din egen! Lek loss! 
Tänk på att alltid börja med den ljusaste färgen 
när du blandar din egen nyans.
Färginpackningen har en varm, fruktig och blommig 
doft med inslag av trä, ambra och mysk.



Resultatet varar vanligtvis 4-10 tvättar beroende 
på hårkvalitet och färgnyans.

STEG 1  
Tvätta håret och 
handdukstorka noggrant.

STEG 2  
Använd handskar vid applicering.

STEG 3  
Låt färgen verka 5-20 minuter 
beroende på önskad effekt. 
Färgen blir intensivare ju längre 
den verkar.

STEG 4  
Skölj väl och avsluta 
med balsam för att sluta hårstråt 
och bevara färgen bättre.

STEG 5  
Styla och njut 
av din nya färg 
och glans!



RE-BOOST YOUR HAIR

Anthracite - Passar på ett mörkt hår för att få en 
kallare ton eller för att neutralisera ett hår som går 
i varma koppriga toner. Ger även glans.

Clear - Passar alla hårfärger då den fungerar 
som en glansgivande inpackning. Den kan 
även mixas med alla andra färger i serien för 
att skapa nya pastelliga eller ljusare nyanser.

Black - Ger mörka hår extra glans och fukt. 
Den kan även mixas med alla andra färger i 
serien för att skapa nya dovare nyanser.

Gold - Passar till ljusa hår som önskar en varmare 
ton och porösa hår som behöver ha extra glans, 
som de får genom de guldiga pigmenten i produkten. 

Ash - Passar till ljusa hår där solen har gett 
en varm ton eller som fått oönskade gula toner. 
Ash reducerar gula toner och ger en kall nyans 
samtidigt som håret får en glansig, sval ton. 

Vanilla - Passar till ljusblonda hår som vill ha en 
sval, sandig ton. Ger trötta hår en sofistikerad och 
glansig känsla.

Blonde - Passar till ljusblonda hår som vill ha en 
varm, lyxig blond ton. Ger dessutom trötta hår en 
härlig glans.

Chocolate - Passar för medelblonda hår som 
vill ha en varm chokladbrun ton. Fungerar bra för 
porösa och trötta hår som vill få mer liv och glans.

Espresso - Passar bäst för mörka hår. Espresso 
är den mörkaste och kallaste bruna tonen i serien. 
Ger håret en sval, brun ton med mycket glans.

Resultatet kan variera beroende på vilken nyans som används och utgångsläget på håret.



Lilac - Passar på riktigt blonda hår som vill 
ha en pastellig, kall och ljust lila nyans med 
mycket glans. Nyanserar även bort gula 
toner och ger då en sval blond ton istället. 

Rose Gold - Passar på riktigt blonda hår 
som vill ha en lekfull ton i rosé gold. Ger ett 
varmt och glansigt resultat.

Pink - Passar på riktigt blonda hår som vill 
ha en lekfull, rosa, pastellig nyans. Ger en 
kall rosa ton med mycket glans.

Mahogany - Passar för ljusbruna hår för att 
få en vacker, varm brunröd ton med mycket 
glans.

Copper - Passar de som vill förstärka eller 
bevara sin koppriga ton. Kan även sättas på ett 
ljust hår för att få en snygg kontrast och glans.

Violet - Passar bra för de som vill ha en stark 
violett ton på ett blont till mellanblont hår. Kan 
även användas som stark kontrastfärg vid 
exempelvis slingor på ett ljust hår. Mörkt hår 
får en sval skiftning av violett.

Red - Passar de som vill förstärka eller 
bevara sin röda ton. Kan även sättas på ett 
ljust hår för att få en snygg kontrast eller på 
ett mörkare hår för att få en svag röd skiftning 
samtidigt som håret får en fin glans. 

RE-BOOST YOUR HAIR

Resultatet kan variera beroende på vilken nyans som används och utgångsläget på håret.



RE-NEW yourself
RE-CHARGE yourself

RE-VIVE yourself
RE-FRESH yourself
RE-BOOST yourself

#reboost
#grazette
#addsomecolour


