
som ingen andre

SUND PLEJE  ·  DER VIRKER  ·  TIL EN GOD PRIS

SILVER STRIBER TIL GRÅT OG BLONDT HÅR 

Det er ingen skam at være gråhåret. Tværtimod. Det er in at stå 
ved sin alder og sine grå hår. Og selv unge kvinder lader sig i dag 
afblege og farve for at opnå det stålgrå look. Men der er ikke langt 
fra cool til kikset, hvis håret ser gult og misfarvet ud. Kuren mod de 
knapt så smarte gule toner i håret er en silver shampoo og tilhøren-
de balsam, som vi er glade for at kunne præsentere i Matas Striber. 
Specielt fordi det ikke tidligere har været muligt pga. vores høje 
krav til et skånsomt indhold. Ny viden har nu gjort det muligt.

Matas Silver Shampoo og Balsam er formuleret med lilla (kolde) 
pigmenter, der er komplementærfarve til gul og derfor neutrali- 
serer de varme toner. Produkterne kan bruges, uanset om håret er 
naturfarvet, eller det er farvet i blonde eller grå nuancer. 

TIPS TIL ANVENDELSE

Produkterne anvendes én til flere gange om ugen afhængig af det 
ønskede resultat. Lad gerne balsammen sidde 3-5 minutter – jo 
længere den sidder, jo dybere virker pigmenterne. 
Prøv at anvende shampoo og/eller balsam i tørt hår ved særligt 
genstridige gule misfarvninger – evt. blot på de totter, som er 
særligt genstridige. Produktet skylles ud på almindelig vis efter få 
minutter.
Hvis håret får et uønsket lilla skær, så brug en almindelig shampoo 
og balsam ind imellem og lad kun balsam sidde kort tid i håret. 

PLEJER HÅR OG HOVEDBUND – FOR ET SUNDT OG BLANKT 

RESULTAT

Matas Silver Shampoo og Balsam er formuleret med pro-vitamin 
B5, som fugter og plejer håret. Glycerin er tilsat for at fugte selve 
hovedbunden. 
Betaine fra sukkerroer giver glans samt styrker hårstråene og 
forbedrer deres elasticitet. 
Balsammen indeholder desuden nærende sheanødsmør.
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Matas Silver Shampoo og Balsam fås i Matas og på www.matas.dk. 
Vejl. pris for 250 ml: 54,95 kr.


