
ELASTI-CURL



Fugt, pleje og definition er fundamentet til et smukt og sundt krøllet hår.

Ingen krøller er ens. Derfor har INSIGHT udviklet Elasti-Curl for at imødekommer behovet for fugt og 
pleje selv for de mest krævende krøller. 

Denne serie genaktiverer og gør krøllerne mere elastiske, beskytter håret og bevarer fugten; takket 
være phyto-olier, som muliggør at bevare et sundt og smukt krøllet hår.

Der er mange forskellige typer af krøllet hår og derfor kan det være svært at forstå, hvordan man bedst 
plejer sine krøller og opnår definerede og bløde lokker. 

Man kan nemt ødelægge krøller ved børstning af håret, mens det er tørt, konstant berøring og føntørring 
ved høj temperatur, uden brug af diffuser, da det gør dem tørre og krusede. Dog er den værste fejl at 
bruge generiske produkter, som ikke er tilstrækkeligt fugtgivende, fordi de ikke er udviklet specifikt til at 
pleje krøllet hår. Fugt og pleje er nøglen til at behandle krøllet hår, og kun specialiserede serier, testet og 
udviklet til denne type hår, kan opfylde krøllernes behov. Fugt og pleje er nøglen til at behandle krøllet 
hår.

KRØLLER ER IKKE BARE KRØLLER

HVORDAN FREMHÆVER DU DINE KRØLLER BEDST?



Alle produkter i Elasti-curl-serien er beriget med tre naturlige olier, som er udvalgt for deres plejende 
og elastiske egenskaber:

ØKOLOGISK KOKOSNØDDEOLIE

Kokosnøddeolie er en af de mest populære naturlige olier til pleje af håret - især til det hår, som kræver 
ekstra fugt. Den er rig på mættede fedtsyrer, som har en plejende, blødgørende og genopbyggende 
effekt på håret. Kokosnøddeolie har det rette fugtniveau til krøllet hår, som giver glans, blødhed og 
modvirker krus.

CHIAKERNE- OG SACHA INCHI-OLIE

Denne kombination af olier genopretter elasticitet og glans til håret takket være den høje koncentration 
af vitamin E (tocopherol) og fedsyrer. Synergien mellem chiakerneoliens antioxidantiske egenskaber og 
sacha inchi-oliens plejende effekt skaber beskyttelse mod udefrakommende påvirkninger, og hjælper 
med at bevare fugt i de krøllede lokker.

SERIENS CERTIFICERINGER

•  NIKKELTESTET ‹ 0,5 PPM
•  VEGAN OK CERTIFIKAT

SERIENS AKTIVE INGREDIENSER

VEGA NOK



Kender man ikke den præcise krøltype, man skal behandle, risikerer man at bruge de forkerte produkter 
eller følge en forkert hårplejerutine. Nedenfor findes en guide til forskellige typer af krøllet og bølget 
hår. Alle typer af hår kan klassificeres med et simpelt system.

Typer af hår:

• Type 1: glat hår

• Type 2: bølget hår

• Type 3: hår i lette, løse og luftige spiraler

• Type 4: hår i tætte og faste spiraler, typisk afro hår

Hver nummer er ledsaget af et bogstav, A, B eller C: Bogstavet indikerer mønstret af krøllerne fra mest 
løst til mest fast og elastisk. 

EN HURTIG GUIDE TIL KRØLTYPER



KRØLTYPE 3 A/B/C

Denne kategori omfatter hår med et bredt og 
blødt mønster.

3A: 

 
 
3B: 

3C: 

Krøllen er stor og voluminøs. Krøltype 3A er 
oftest veldefineret og elastiske samt syner 
glanfulde og bløde.  

Også kaldet “spiralkrøller” eller “slangekrøller”. 
De er normalt voluminøse, veldefineret og 
elastiske, men er tilbøjelige til at blive kruset 
og kedelige, hvis ikke de bliver behandlet 
ordenligt.

“Proptrækker-krøller” er oftest tykke, har ten-
dens til at blive kruset og har en diameter,  
som er variabel, men altid meget smal. Denne 
type af krøller har en masse volumen og skal 
være fugtet for at kunne vedholde et luftigt og 
elastisk look, som gør krøllerne smukke.

KRØLTYPE 2 A/B/C

Denne kategori omfatter hår, som er let til meget 
bølget. Selv om man umiddelbart vil tænke at 
denne type hår ikke er den sværeste hårtype at 
håndtere, så er den. Denne type mangler volumen 
og form, og mister hurtig sin definition og spænd-
stighed.

2A: 

2B: 

2C:

Håret er let bølget, mangler volumen og
definition.

Bølgerne er kortere og mere definerede. 
Fasthed og kvantitet er normalt.

Der er ikke kun bølger, men også rigtige 
krøller, som dannes hist og her. Håret er tit 
tykt og der er rigeligt af det.

KRØLTYPE 4 A/B/C

Type 4 hår kaldes “spoler” grundet dens stadig 
mindre krumning. Dette mønster er typisk afro-
hår. Det er et meget porøst hår, som ofte er skrø-
beligt og nemt knækker. Krøllerne kan variere fra 
tæt til meget tæt, og de bliver mere og mere defi-
nerede jo mere variation, der er i mønsteret.

4A:

4B:

4C:

Bølgerne er ekstremt tæt rullet op med et 
synligt S mønster.  

Spolerne er tættere og mindre definerede.

Spolerne er mindre definerede og mere 
koncentrerede.

2A 2B 2C

3A 3B 3C

4A 4B 4C



PURE MILD SHAMPOO
200 g. 

+ Økologisk kokosnøddeolie 
+ Chiakerne- og Sacha inchi-olie 

Meget plejende shampoo specifikt til at rense naturligt 
krøllet eller permanentet hår. Den fugtgivende formular 
efterlader håret blødt og let, og fremhæver krøllernes 
volumen og glans uden at hæmme teksturen.

ANVENDELSE
Tag en lille mængde produkt med en ske, opløs produktet 
i hænderne med en lille smule vand og massér på fugtig 
hovedbund og hår. Skyl grundigt. 

EGNET TIL KRØLTYPE
Alle krøltyper fra 2 til 4. For krøltype 4, som har tendens 
til at være mere porøst, kan en ekstra påføring være 
nødvendig.

Pure Mild Shampoo 
200 g. varenr. IEC189

STEP 1: PLEJE & RENS



Curls Defining Hair Cream
250 ml. varenr. IEC191

Bouncy Curls Hair Oil
50 ml. varenr. IEC192

CURLS DEFINING HAIR CREAM
250 ml.

+ Økologisk kokosnøddeolie
+ Chiakerne- og Sacha inchi-olie 

Formgivende hårcreme med anti-frizz-effekt til bølget og 
krøllet hår. Den definerer krøllernes tekstur og efterlader 
dem bløde, lette og elastiske, selv ved udefrakommende 
fugtighed. Den efterlader ikke rester eller tynger håret. 

ANVENDELSE
Anvend på rent, håndklædetørt hår, tot for tot. Fortsæt 
med styling og tørring med softstyler/difuser. Produktet 
kan også anvendes efter tørring til at definere detaljer.

EGNET TIL KRØLTYPE
Alle krøltyper fra 2 til 4. 

BOUNCY CURLS HAIR OIL
50 ml.

+ Økologisk kokosnøddeolie
+ Chiakerne- og Sacha inchi-olie 

Plejende hårolie til krøllet hår. Den gør håret mere blødt 
og glansfuldt samt hjælper med at forsegle hårstrået. 

ANVENDELSE
Fordel få dråber af produktet i længder og spidser af tørt 
hår efter styling. 

EGNET TIL KRØLTYPE
Alle krøltyper fra 2 til 4. For krøltype 4 anbefaler INSIGHT 
specifikt anvendelse af hårolien før shampoo (pre-poo).

STEP 2: AKTIVÉR

STEP 3: FREMHÆV
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