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PRODUKTOPPLÆRING
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WHY 
L´ANZA? 

SULFATFRI

SODIUMKLORIDFRI

PARABENFRI

GLUTENFRI

CRUELTY-FREE
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• Sulfat - og natriumkloridfrie Shampoo – Skånsomt for hår og farge
• Gluten- og parabenfrie – Kvalitet med trygge ingredienser
• Herlige dufter laget på organiske eteriske oljer
• Gjenvinningsbare forpakninger 
• Bærekraftig – Blant annet brukes sol og vindkraft for å drive 
     produksjonsanleggene 
• Høy kvalitet og FDA godkjente ingredienser – de er ansvarlig for 
     regulering og kontroll av  ingredienser
• Eksklusivt Keratin Healing system – Fyller vitale Keratin Protein mens  

det helbreder håret
• Nano Science 102  – Leverer gjenopprettende ingredienser dypt inn i 

håret, og vil ikke tynge håret
• Varmbeskyttelse opptil 260 ° C
• Fargebevarende ,Flower Shield Complex – Inneholder de samme 

kraftige antifadebeskytterne fra blomster ute i naturen
• Trippel UV beskyttelse – UVA, UVB og UVC- beskyttelse
• Ikke testet på dyr

CRUELTY  FREE
L’ANZA tester ikke på dyr.
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BEAUTY IS...

IN THE POWER
OF NATURE
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LYST PÅ MER L´ANZA OPPLÆRING, 
KUNNSKAP OG INSPIRASJON....
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NORGES NYE FRISØRSAMFUNN

HAIR tv gir deg online opplæring rett i lommen på 
iOS og Androidenheter, når du selv ønsker det. 
Vi gir deg opplæringsfilmer laget av verdenskjente 
stylister og noen av Norges beste frisører. 
Akkurat når det passer deg!

Last ned fra Apple store, Google play, eller se på www.hairtv.



KERATIN HEALING SYSTEM

• Avansert teknologi som reparerer håret og
tilfører keratin i dybden.

• Inneholder L’ANZAs Phyto IV Oil Complex som
styrker et veldig slitt og skadet hår.

• Gjør håret friskt og glansfullt.
• Passer alle hårtyper.
• Fargebevarende.

Phyto IV Complex
Unik blandning av 4 botaniske oljer.

En perfekt balanse av fettsyrene omega-3 
og omega-6. 

Kaffefrøolje Acaifrukt BabassuoljeAbbysiniaolje
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Lustrous Shampoo

•Fyller på med 
keratinprotein.
•Gir fukt, elastisitet og 
styrke.
•Bygger masse fylde og 
volum.
•For alle hårtyper
•Luksuriøs duft og 
konsistens.

Lustrous Conditioner

•Fyller på med 
keratinprotein.
•Gir fukt, elastisitet og 
styrke.
•Bygger maks volum og 
fylde.
•Veldig flokeløsende
•Gir utrolig  glans
•Luksuriøs duft og 
konsisten.
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Lustrous Conditioner

•Fyller på med 
keratinprotein.
•Gir fukt, elastisitet og 
styrke.
•Bygger maks volum og 
fylde.
•Veldig flokeløsende
•Gir utrolig  glans
•Luksuriøs duft og 
konsisten.

Intensive Hair Masque
•Ekstremt intensiv og 
dypvirkende. 
•Maksimal 
gjenoppbygging.
•Gir masse fukt.
•Kan virke i opp til 20 

min. for ekstremt 

ødelagt hår. 

•Høykonsentrert- Du 
kommer langt med lite. 
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KHO Hair Treatment

•Ekstremt gjenoppbyggende.
•Gir fyldighet
•Varmebeskyttelse opp til 260C.
•Bruk i håndkletørt og tørt hår.
•Perfekt å bruke før varmeverktøy.
•Bland med andre 
stylingprodukter for å skreddersy 
produktet, gi glans og spenst.
•Boost kuren din. 
•Høykonsentrert- du kommer 
langt med lite.

Lustrous Finishing Spray

•Hold 9 av 10.
•Tørr med høy glans.
•Mye hold.
•Bygger volum.
•Finishspray som fikserer frisyren og 
gir fin glans.

Defrizz Cream

• Reduserer frizz
• Forkorter tørketiden.
• Øker kambarheten i 

håret.
• Varmeskyttende opp til 

260C.
• UV beskyttende og 

fargebevarende.

Bounce Up Spray

•Gir kraftig og fyldig volum.
•Antistatisk.
•Perfekt for fint hår som lett kan 
bli litt «crispy» av 
volumprodukter.
•Floker ikke og er perfekt til å 
bruke på lange hår som 
ønsker en rundbørsteføn med 
masse volum. 
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Smooth Down Spray
•Gir et mykt, skinnende og glansfullt 
hår.
•Demper volum og roer ned friss.
•Forkorter tørketiden. 
•Bruk i både håndkletørt og tørt hår.
•Varmebeskyttende opp til 260C.
•Perfekt å bruke før rettetang for en 
vektløs og sleek look.
•Tar bort volumen i hår som har en 
tendens til å svelle, uten at håret blir 
tungt.

Brush Thru Hair Spray

•Hold 6 av 10.
•Spray og børste uten at håret floker 
seg.
•Lett og glansfull finish.
•Legger ikke igjen produktrester og 
flaker ikke.
•Varmebeskyttelse opp til 260C.
•Perfekt til hår som ønsker en lett 
støtte. 
•Perfekt arbeidsspray! Spray før bruk 
av varmeverktøy. 
•Super til oppsett.
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HEALING STRENGTH
CP ANTI-AGING COMPLEX

• Fyller på med cysteinepeptider som er de aminosyrene
som øker styrken i svakt hår.

• Cysteinepeptider er de vesentlige 
byggesteinene keratinproteinet.

• Gir håret styrke og elastisitet. 
• Håret blir motstandsdyktig og holder seg friskt og 

sunt.
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White Tea Shampoo

•Beskytter mot 
skadene fra frie 
radikaler.
•Reparerende og 
gjenoppbyggende.
•Bygger opp 
elastisiteten.
•Passer til alle som vil 
gi styrke håret.
•Perfekt til alle som 
har naturlig svakt hår 
som lett knekker.

Manuka Honey Conditioner

•Beskytter mot skadene fra frie
radikaler.
•Reparerende og 
gjenoppbyggende.
•Bygger opp elastisiteten.
•Tynger ikke.
•Veldig flokeløsende.
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White Tea Shampoo

•Beskytter mot 
skadene fra frie 
radikaler.
•Reparerende og 
gjenoppbyggende.
•Bygger opp 
elastisiteten.
•Passer til alle som vil 
gi styrke håret.
•Perfekt til alle som 
har naturlig svakt hår 
som lett knekker.

Neem Plant Silk Serum

• Varmebeskyttelse opp til 
260C.

• Vektløs glans og mykhet.
• Forkorter tørketiden med 

55%.
• Kan brukes i både 

håndkletørt og tørt hår.
• Perfekt å blande med andre 

produkter for å tilføre mykhet
og glans.
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MOISTURE RETAIN COMPLEX

• Inneholder polynesiske vekster som er kjent for å være de mest 
fuktighetsgivende på jorden.

• Nanoteknologien gjør ingrediensene mindre slik at disse 
fuktgiverne kan trenge lenger inn i håret.
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Tamanu Cream Shampoo

•Tilfører fukt med nanoteknologi.
•Reparerer og gir glans.
•Fargebevarende.

•Gir et fantastisk skum.
•Herlig duft.
•Passer til grovt hår som trenger mye 
fukt, men vil ikke være tyngende på 
finere hår. 

Kukui Nut
Conditioner

•Tilfører fukt med
nanoteknologi.
•Reparerer og gir glans.
•Fargebevarende.
•Veldig flokeløsende
•Utrolig lett 

•Fargebevarende.
•Tilfører fukt med 
nanoteknologi.
•Tynger ikke.
•Varmebeskyttende opp til 
250C.
•Perfekt å bruke dagen etter 

hårvask om håret føles tørt 

og livløst.

•Perfekt som klippespray.

Moi Moi Moisturizing Mist

Moi Moi Hair Masque

•En fuktbombe som ikke 
tynger.

•Konsentrerte fuktperler som 
smelter inn i håret.

•La virke opp til 30 min. For 
ekstremt tørt hår.
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Krøllete hår Aminosyror från
Coix-frø myker 

opp bindingene.

Slett og
sunt hår.

Bindingene holder seg intakt 
og blir mer fleksible.

COIX SLEEK COMPLEX

Antipermanent bryter ned disulfidbindningene i håret. Denne prosessen 
forårsaker skader og slitasje. Natural Coix seed extract som er rik på 
aminosyrer– spesielt arginin og leucin – gjør bindingene i håret mykere og 
mer fleksible og sørger for at de holder seg intakt. Håret blir rettere 
samtidig som det holder seg friskt og sunt. Mangostanfrukten gjør håret 
skinnende blankt.
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Glossifying Shampoo

•Anti-frizz
•Skinnende glans.
•Roer ned krøller og 
tekstur.
•Passer til grovt hår 

og til krøllete hår som 

ønsker en rettere og 

mer glansfull look.

Glossifying Conditioner

•Gir Anti-frizz uten å tynge.
•Skinnende glans.
•Roer ned krøller og tekstur.
•Gir en silkemyk følelse.
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Glossifying Conditioner

•Gir Anti-frizz uten å tynge.
•Skinnende glans.
•Roer ned krøller og tekstur.
•Gir en silkemyk følelse.

Smoother Straightening Balm

•Gir fukt
•Gir en naturlig slett look.
•Roer ned.
•Beskytter mot luftfuktighet.
•Anti-frizz

•Perfekt for krøllete og brusete hår

som må roes ned.
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• Bambus er verdens rikeste ressurs av naturlig silika
- et lett mineralstoff som er viktig for å skape 
volum i hår. Den organiske bambusen virker fra 
innsiden av hårfibre ved å bruke Nano Science 10² 
for å føre bambus dypt inn i cortex. Noe som øker 
stivhet og volum. Resultatet er merkbart tykkere og  
fyldigere hår.

BAMBOO BODIFYING COMPLEX
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Thickening Shampoo

•Øker tykkelsen med opp til 60%..
•Fjerner overflødig talg og 
produktrester.
•Vektløs volum.

Thickening Conditioner

•Øker tykkelsen med opp til 
60%

•Fjerner overflødig talg og 
produktrester.

•Vektløs formel for å 
vedlikeholde volum.

•L´anzas letteste balsam.

Thickening Treatment
•Øker tykkelsen med opp til 
60%.
•Daglig bruk.
•Støtte til tynt og fint hår.
•Bruk før føn. Gir ingen 
produktfølelse.
•For maks effekt , bruk den 

sammen med Thickening

shampoo og conditioner.

Zero Weight Gel

•Hold 7 av 10.
•Vektløs volumgelé.
•Super hold.
•Gjør håret fyldig.
•Det ultimate produktet for 
de som ønsker mye støtte 
og fantastisk volum.
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Root Effects

•Hold 7 av 10.
•Skum i sprayform.
•Gir et sterkt løft fra roten.
•Spray inn mot hodebunnen der 

du ønkser volum og løft. Kombiner

med ønsket produkt i lengdene. 

•Passer for alle hårtyper.

Final Effects

•Hold 9 av 10.
•Maksimal hold og fiksering.
•Fantastisk glans.
•Hholder hele dagen.
•Tørr spray med volumgivende 
effekt.
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FLOWER SHIELD COMPLEX

Fargebevaring på nytt nivå!

Bruker samme metode som naturen 
bruker for å beskytte sin farge. Gir full UV-
beskyttelse som hindrer fargen i å fade. 
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Color Preserving Shampoo

•Ekstremt 
fargebevarende
•Flower Shield
Complex.
•Gir full UV-
beskyttelse.

Color Preserving Conditioner

•Ekstremt 
fargebevarende
•Flower Shield
Complex.
•Gir full UV-
beskyttelse.

Trauma Treatment
•Ultra reparerande.
•Gjør at håret trekker til seg farge 
bedre.
•Styrker håret.
•Kur som påføres i nyvakset hår 
som en leave-in. Perfekt for den 
som har lite tid men trenger mye 
næring. En STOR favoritt!

Til bruk i salong:
•Før og etter fargebehandling.
• I fargen for fantastisk 
fargeresultat..
• I avfarging/blekning.

Trauma Treatment Restorative Conditioner

•Kraftfult produkt, låser inn 
fargepigmentene.
•For slitt, tørt og overbehandlet hår.
•Gjør håret mykt, silkeglatt og blankt.
•Jevner ut porøsiteten.
•Super som en pre shampoo
•For rask behandling. La virke i 1 min. For 

ekstra slitt hår, la virke i 10 min. 
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Silver Brightening Shampoo
•Flower Shield Complex.
•Tar bort gyllene pigmenter, og 

etterlater klare blonde nyanser. 

Funker også på mørkere 

utgangspunkt. 

•Gir full UV-beskyttelse..
•La den virke i 1-3 min for 
kraftigere nøytralisering. Bland 
med annen L´anza sjampo for å 
redusere styrken.

Silver Brightening Conditioner.

•Frisker opp og gir kalde nyanser nytt 
liv.
•Eliminerer uønskede gyllene 
pigmenter.
•Reparerende.

•Bruk med Silver Brightening Shampoo

for maksimal effekt.

Blue De-Brassing Conditioner

•Ekstremt fargebevarende.
•Korrigerer oransje og rødoransje
pigmenter.
•Passer for mørkere hår med for 
mye varme og rødoransje 
pigmenter. 
•BRUKES IKKE PÅ BLONDE HÅR.
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Clarifying Shampoo
•Fjerner metaller, mineraler, belegg 
og produktrester.

•Color-safe; tar ikke bort 
hårfargen.
•Bruker man mye produkter er 
dette en perfekt peeling til håret.
•Rengjør håret mildt og effektivt.

Blue De-Brassing Conditioner

•Ekstremt fargebevarende.
•Korrigerer oransje og rødoransje
pigmenter.
•Passer for mørkere hår med for 
mye varme og rødoransje 
pigmenter. 
•BRUKES IKKE PÅ BLONDE HÅR.
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Color Guard

•Forlenger fargens 
holdbarhet.
•Hindrer fading når håret 
vaskes.
•Vektløs formel som gir 

glans.

•Perfekt å ha med seg i 
strandvesken for å fylle på 
med UV-beskyttelse etter 
du har badet.
•Et supert alternativ til 
balsamspray hvis håret 
trenger ekstra 
fargebeskyttelse.

Color Illuminator

•Gjenoppliver fargen 
umiddelbart.
•Perfekt å bruke 

mellom 

fargebehandlinger.

•Krystaller på flaske!
•Vektløs glansspray som 
også er fantastisk å 
bruke som en 
varmebeskyttende før 
glattetang for å style 
”mirrorhair”.
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Et komplett system for deg med håravfall!
Alle ingrediensene spiller en viktig og spesifikk rolle for å gi næring og 
bidra til en sunn hårvekst.

ANAGEN 7 COMPLEX
• Hemmer DHT (et steroidhormon som forårsaker tynt hår og hårtap)
• Aktiverer vekstfaktorer
• Stimulerer hårsekkens utvikling
• Øker sirkulasjonen
• Fremskynder nyutviklede celler
• Motvirker irritasjon og inflammasjon
• Kontrollerer mikroorganismer som skaper hodebunnsirritasjon. 

Et komplett system for deg med håravfall!
Alle ingrediensene spiller en viktig og spesifikk rolle for å gi næring og 
bidra til en sunn hårvekst.

ANAGEN 7 COMPLEX
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• Fremskynder nyutviklede celler
• Motvirker irritasjon og inflammasjon
• Kontrollerer mikroorganismer som skaper hodebunnsirritasjon. 
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Stimulating Shampoo

•Fjerner skånsomt døde 
celler, renser bort 
urenheter, talg, og  
hemmer DHT. 
•Anagen 7 System
holder håret i den 
anagene fasen.

•Gir en frisk følelse i 
hodebunnen for å 
sparke i gang 
blodsirkulasjonen. 

Stimulating Conditioner

•Forbedrer hårets helse.

•Forlenger hårets vekstfase.

•Styrkende og flokeløsende.

•Masser inn i hår og 
hodebunn, la virke i 1 min. 

Stimulating Hair Treatment

•Stimulerer.
•En leave-in som gir dyp og 
kontinuerlig næring  for å 
fremme en sunn hårvekst. 
•Anagen 7 System
•For maksimal effekt skal den 
brukes morgen og kveld.
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NUTRI SOOTHE COMPLEX

• Fornyende.
• Balanserende.
• Eksfolierende.
• Fjerner overflødig talg
• Gjenoppbyggende og 

beskyttende.
• Roer ned og lindrer.

En serie som brukes for å lindre og forebygge alle 
typer hodebunnsproblemer.

Inneholder Nutri Soothe Complex samt Det 
fantastiske Keratin Healing Systemet for å lege 
både hår og hodebunn i tre enkle steg.

Tre steg til sunnere hår og hodebunn.
• Perfekt for tørr og flakete hodebunn.
• Lindrer og virker beroligende.
• Regulerer fet hodebunn.
• Gjenoppbygger, fresher opp og regulerer.
• Styrker med Keratin Healing System.
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Scalp Balancing Cleanser

•Fjerner skånsomt flass og 
forurensning. 

•Demper olje- og 
talgproduksjon.

•Beroligende.
•Gjenoppretter velvære til 
hår og hodebunn.

Scalp Balancing Conditioner

• Balanserer hodebunnens 
fuktighetsnivå.

• Motvirker tørr og flakete 
hodebunn.

• Gir fukt.

• Virker beroligende.

• Masser inn i hodebunnen og la 
virke i 1 min. 

Scalp Balancing Treatment

•Gir en umiddelbar 

beroligende effekt, og gir 

fukt til hår og hodebunn. 

• Allsidig leave-in treatment.

• Kan benyttes daglig.

• Lindrer kløe.
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VITA C-PLEX PLUS

• Inneholder ekstrat fra appelsinskall, nypeolje og cysteinsyre. 
• Gjør blondt hår sunt, klart og glansfullt. 
• Ingredienser i appelsinskall hjelper til med å fjerne urenheter, sot og 

urenheter som misfarger blondt hår
• Nypeoljen gir fukt.
• Cysteinsyren bygger opp disulfidbindningene og forbedrer hårets 

elastisitet og styrke.

Nypeolje Appelsinskalll Cysteinsyre

Med et polarisert lysmikroskop ser vi tydelig før og etter 
bruk av Healing blonde at håret har fått mye mer klarhet 
og reflekterer mer lys takket være gjenoppretting av 
næring og styrke.
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Bright Blonde Shampoo

• Renser håret for mineraler 
og forurensing slik at den 
blonde nyansen holdes klar 
og skinnende. 
• Rengjør forsiktig og 
beskyyer hårfargen.
•Merkbar glans, klarere og 
freshere farge etter bruk.
•Kombiner med Silver 
brightening
Shampoo/conditioner for en 
kaldere farge.

Bright Blonde Conditioner

•Ultrareparerende balsam som 
styrker og gir fukt til blondt hår. .
•Styrker og gir næring til håret.
•Gjør håret ditt silkemykt med en 
utrolig glans.
•Ektremt flokeløsende.
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•Styrker og gir næring til håret.
•Gjør håret ditt silkemykt med en 
utrolig glans.
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Blonde Rescue

•Gjenoppbyggende leave-in       

med Cysteinsyrer som styrker opp 

håret.

•Gir fukt.

•Forhindrer at den blonde   

nyansen blir matt og livløs.

•Perfekt som leave-in kur. Påfør 

en liten mengde i fuktig hår.

•Et lettere alternativ til Trauma 

Treatment.

•Perfekt å bruke  som 

varmebeskyttende før føn. 
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• Styrkende og beskyttende.
• Alla L’anzas stylingprodukter er 

varmeskyttende fra 240C till 260C.

Kaktusekstrakter gir ekstra varmebeskyttelse i 
produktene på samme måte som kaktusplanten 

beskytter seg mot varme og stressfulle miljøer.

HEALING STYLE
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Urban Molding Paste
•Holdfaktor 6 av 10.
•Perfekt for tynt og fint hår.
•Gjør håret tykt og fyldig.
•Økt volum og støtte.

•Stylingprodukt som sveller

i håret og kan styles utover

dagen.

• Perfekt til kortere frisyrer.

Fiber Cream

•Holdfaktor 6 qv 10.
•Separerer, definerer og 
gir glans.
•Fleksibel.
•Gir mye produktfølelse og 

passer til kortere hår eller lange 

grove hår. 

Sculpting Paste

• Kontroll 7 av  10.
• Definerer, former og 

gir tekstur.
• Separasjon og 

fleksibel hold.
• Omforme frisyren når 

du vil.
• Fleksibel styling som 

passer alle hår. Bruk 
på korte hår for en 
naturlig look, Langt 
hår etter man har 
krøllet det for naturlig 
definisjon. 
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Clay

•Kontroll 8 av 10.
•Tørr stylingleire med sterkt 
grep.
•Matt finish.
•Gir volum og fylde.
•Skulpter og detaljer.
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Mega Gel
•Kontroll 8 av 10.
•Allsidig gelé med sterkt hold.
•Flaker ikke. 
•Alkoholfri.
•Perfekt for wetlook. 

Foundation Mousse

• Kontroll 6 av 10.
•Gir løft og støtte fra rot til 
spiss. 
•Perfekt for krøllete hår.
•Forhindrer frizz ved å 
stenge fukt ute.
•Et skum som gir mye støtte 
og passer til de som ønkser
mye produktfølelse. 

Design Foam

•Kontroll 4 av 10.
•Perfekt å bruke før stylingjern for 
ekstra spent og hold.
•Fleksibel hold.
•Kremaktig konsistens.
•Skum som ikke gjør håret sprøtt.

• Passer for krøllete hår som vil ha 

bra støtte uten så mye 

produktfølelse i håret.

•Perfekt for fine hår som ønsker 

volum og hold. 

Texture Cream

•Kontroll 6 av 10.
•Saltvannskrem
•Gir tekstur, volum og glans.
•Passer til alle hårtyper!
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AirPaste

•Kontroll 8 av 10.
•Gir tekstur og fylde.
•Sterkt hold med en 
rufsete look.
•Voksfri formel som vaskes 
lett ut.
•Spraystyling som passer til 

alle. Langt, kort, krøller. 

•Veldig viktig å riste 

flasken godt før bruk for å 

aktivere produktet.

Taffy

•Kontroll 6 av 10.
•Styling med mye hold.
•Utrolig glans.
•Tynger ikke.
•Roer ned krøller og frizz.
•Påfør i ferdigstylet hår for å 

kontrollere frizz og gi glans.

•Perfekt til halvlange hår som 

naturlig har mye rørelse og 

tekstur.

Beach Spray

•Kontroll 5 av 10.
•Gir håret en saltvannsfølelse 
og look. 
•Tørker ikke ut håret.
•Gir støtte og volum.

Thermal Defense Spray

• Kontroll 8 av 10.
•Lett, men gir maksimal støtte.
•Varmebeskyttende.
•Myk følelse.

•Bruk før varmeverktøy eller 
ruller.
•Perfekt for grove hår som 

trenger støtte for å holde seg 

rett ved bruk at rettetang.
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Dry Texture Spray

•Skaper tekstur som ser naturlig ut.
•Forblir fleksibel.
•Legger ikke igjen produktrester.
•Spray i bunn for å gi mer volum. Spray i 
lengdene for god prepp. Funker supert 
før oppsett
• Perfekt for hår som trenger litt ektra
volum.

Dry Shampoo

•Kontroll 1 av 10.
•Usynlig pulver som ikke 
legger igjen rester i håret. 
•Ekstremt absorberende.
•Gir håret lett prepp.
•Bruk i rent nyvasket hår for å 
holde det fresht lenger. 
•Bruk på fett/skittent hår for en 
freshere følelse. 
•Veldig snill mot hodebunnen og 
er lett å vaske ut. 

Dramatic F/X

•Kontroll 8 av 10.
•Hurtigtørkende.
•Skaper volum og 
fylde uten å bli seig.
•Gir fin glans.
•En klassisk spray som passer til alle 
som ønsker god støtte.
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