






no more wishing 
you could bury your 
head in the sand… 
treat your curls to 

five courses and be 
twisted for life.



Den nye curl serien er en komplett produktserie spesiallaget for 
alle typer krøller og bølger. Serien gir næring og er ment for å
fremheve, ikke endre. 



Hvorfor en curl serie? 

Det søkes mye etter produkter
spesielt for krøller… tallene
snakker for seg selv.

Så for å møte etterspørselen, 
kommer det 5 curl-clusive
produkter som er designet for å
fremheve den naturlige krøllen. 



pluss, alle elsker allerede liquid 
rollers…



Hva gjør den annerledes?

Lagd for krøller

Vi har produsert denne
serien eksklusivt for 

krøllete hår, for alle som
har krøller vet… at krøller

trenger litt extra

Curl-clusive

Curl-serien
imøtekommer alle

krølltyper,-former og-
mønster. Alle

produktene kan blandes
med hverandre for 

modern løsninger for 
alle kombinasjoner.

Fremhev, ikke
endre

Curl serien er ikke her 
for å endre krøllen, den 

skal gi næring, 
fremheve og vise hvor

vakker alle krølltyper er



what’s in and what’s out?

evo curl-serien er...

! colour-safe
! vegansk
! cruelty-free
! Fri for gluten, parabener, sulfater, dea, tea og propylen glycol

Den er formulert med to typer vannoppløselige silikoner, peg-12 
dimethicone and amodimethicone. Begge er krøllvennlige og legger seg 
ikke som produktoppbygging I håret. De gir flere fordeler til krøllen, 
både varmebeskyttelse, frizzkontroll, glans, fargebevaring og pleie.



Hvem er evo curl for? 

Alle og enhver som har krøllete hår. Fra bølger til
coily, type 2 til 4 og alt imellom, den dekker alle

behov. 



the nitty gritty



springsclean

konsept
En dypt rensende shampoo som fjerner
produktrester og overflødig olje uten å
strippe fargen, naturlige oljer eller
fuktighet. 

anbefalt for 
bølget, krøllet, coily og stramme
teksturer. 

fordeler
dyptrensende
sulfatfri shampoo som renser
hodebunnen og håret for å fjerne
produktrester og overflødig oljer uten å
strippe håret for farge, naturlige oljer
og fuktighet .

supports curl pattern
Gir fuktighet og støtte til den naturlige
formen. 

Forbedrer regjerlighet
Hjelper med å redusere frizz og
forbereder krøllene for enklere styling

brukerveiledning
Påfør direkte i hodebunnen, passé for 
passé, masser godt og skyll ut. For de 
beste resultatene, repeter og følg på
med en kur. Bruk når nødvendig for en
dyp rens. 

str 
300ml, 1l 

pH 
7



heads will roll

konsept
En lavtskummende rensende balsam som
skånsomt vasker og nærer I ett steg for å fjerne
produktrester, gir fuktighet og forbedrer
regjerlighet. 

anbefalt for 
bølget, krøllet, coily og stramme teksturer. 

fordeler
Skånsom vask
Sulfatfrie ingredienser renser hodebunnen og
håret for å fjerne produktrester og overflødig
olje

Nærer
Gir dyp fuktighet uten å veie krøllene ned

Beholder formen
Fuktigheten gir også støtte til den naturlige
krøllens form og mønster

Forbedrer regjerlighet
Hjelper med å redusere frizz og forbereder
krøllene for enklere styling

brukerveiledning
Masser en generøs mengde i vått hår, 
massér inn i hodebunnen, og jobb
produktet fra bunn til spiss med 
fingrene eller en kam med store tagger 
med godt mellomrom. Skyll. For best 
resultat, gjenta prosessen. Bruk mellom
dyprens som ønsket. 

str 
300ml, 1l 

pH 
6



baby got bounce

konsept
En intens kur som skal skylles ut som gir
fuktighet og reparerer håret for forbedret
regjerlighet, støtte til krøllen og for å forberede
krøllen for styling. 

anbefalt for 
bølget, krøllet, coily og stramme teksturer

fordeler
fuktighetsgivende
Dypt fuktighetsgivende som mykgjør uten å veie
ned krøllen

reparerer
Behandler og styrker ødelagt og fargebehandlet
hår

forbereder
Mykgjør og nærer det naturlige krøllmønsteret
for enklere styling 

Forbedrer regjerlighet
Hjelper med å redusere frizz, flokeløser og
forbedrer kambarheten. 

brukerveiledning
Klem ut overflødig vann , spray jevnt fra
rot til spiss, kam gjennom med fingrene
eller en bredtanned kam. La virke I 3-5 
minuter, skyll. For best resultat, bruk
etter en dyp rens eller når ekstra
fuktighet trengs. 

str
200ml, 1l 

pH
3.75



liquid rollers

konsept
En krøllbalm med lett hold som forsterker den 
naturlige krøllens form mens den er
fuktighetsgivende og beskytter mot frizz. 

anbefalt for 
bølget, krøllet, coily og stramme teksturer.

fordeler
style support
Lett hold for å forsterke krøllens form

nærer
Gir mykhet og glans, flokeløser og forbedrer
regjerlighet

Reduserer frizz
Forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet og gir beskyttelse mot luftfuktighet

touchable 
Etterlater krøllen definer uten at det kleber eller
krønsjer

brukerveiledning
Påfør jevnt I håndkletørket hår, la lufttørke
eller bruk diffuser for ekstra volum og hold. 

str 
30ml, 200ml

pH 
5.4

hold

glans



total recoil

konsept
En krølldefinerende krem med sterkt hold som
aktiverer krøllens form for en polert, myk og
frizzfri finish. 

anbefalt for 
bølget, krøllet, coily og stramme teksturer.

fordeler
Stylingkontroll
Sterkt hold definerer krøllen og bølgeformen

Shape memory 
Beholder krøllens form med langvarig hold

Reduserer frizz
Forsegler skjellaget for å forhindre tap av 
fuktighet og gir beskyttelse mot luftfuktighet

Touchable
Etterlater krøllen definert og hydrert men uten
at det blir tungt og kleberig.

brukerveiledning
Påfør i håndkletørket hår, fordel jevnt fra
rot til spiss, tvinn krøllen, la lufttørke eller
bruk en diffuser for tettere krøll. Påfør i
spisser som en finish om ønskelig. 

str 
200ml

pH
6

hold

glans



the curl range ~ retail

springsclean
300ml

heads will roll
300ml

baby got bounce
200ml

liquid rollers
200ml

total recoil
200ml



the curl range ~ professional

springsclean
1l

heads will roll
1l

baby got bounce
1l

*use me to refill your 200ml 
spray bottle* 



creative product imagery

download

https://www.dropbox.com/sh/qx7nremtgvtjrwi/AACGBcp3ocjhi11q5eHgDymHa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/qx7nremtgvtjrwi/AACGBcp3ocjhi11q5eHgDymHa%3Fdl=0
https://www.dropbox.com/sh/lxdqy9hmyonglp4/AACRNJw8qns-YvDe5N4SFY0Va%3Fdl=0
https://www.dropbox.com/sh/qx7nremtgvtjrwi/AACGBcp3ocjhi11q5eHgDymHa%3Fdl=0
https://www.dropbox.com/sh/qx7nremtgvtjrwi/AACGBcp3ocjhi11q5eHgDymHa%3Fdl=0


planogram



planogram with travel boxes


