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Living Proof skapades utifrån en enkel filosofi – Att ut-

mana konventionell teknologi, samt att lösa de tuffaste 

skönhetsproblemen. Grundarna analyserade vad dagens 

skönhetsprodukter faktiskt innehåller och upptäckte 

att branschen har jobbat med samma basingredienser, 

såsom silikoner och oljor, i åratal.

Detta inspirerade dem till att skapa en ny teknik som 

skulle erbjuda kvinnor ”bevis i en flaska” snarare än ”för-

hoppningar i en flaska”. Ett team av forskare, som inte 

kom ifrån skönhetsindustrin, samlades och målet var 

att hitta en ny strategi för att lösa hårets alla utmaningar. 

Forskarna hade inte några förutfattade meningar om vad 

som kan eller inte kan vara möjligt när det gäller skönhet.

De arbetade hand i hand med kända hårstylister; Ward 

Stegerhoek och Mitch DeRosa, som väl kände till 

dagens problem  med traditionella skönhetsprodukter. 

Kärnan i Living Proofs arbete är drivkraften om att  

uppfinna produkter som ger äkta bevis. Erbjuda  

produkter som bygger på helt nya molekyler och  

med synliga resultat.

Vår historia

Vår vision
Vi är inte ett traditionellt skönhetsföretag.
Vi är mer än så.
Vi tror på att ompröva konventionell vetenskap.
Vi tror att när man inte kan hitta något som fungerar, 
då uppfinner man det.
Vi tror att svaren finns inom vetenskapen.
Vi tror att skönhet och hjärna är den bästa formeln.
Vi anser att en produkt ska hålla sina löften.
Vi tror att varje dag kan vara en bra hårdag.
Vi tror att skönhet är mer än yta.
Vi tror på styling som ger ökat självförtroende.
Vi tror att du är det levande beviset.We are the science. You are the Living Proof.

Alla Living Proofs produkter är 

sulfatfria, parabenfria, oljefria, 

silikonfria och färgbevarande. 

Produkterna förbättrar hårets 

kvalitet med tiden, och håller 

ditt hår rent längre vilket mins-

kar behovet att tvätta håret så 

ofta vilket i sin tur leder till ett 

vackrare mer hälsosamt hår.

Visste 
du att?
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Nyhet! Nyhet!

nourishing
oil

fresh cut split 
end mender

Nyheter!

En näringsrik olja som ger tjockt 

hår ett revolutionerande skydd 

mot friss och massor av åter-

fuktning. Snabbabsorberande 

formula för ett mjukt, glänsande 

och välmående hår.

Försluter och lagar kluvna 

toppar för ett hår som både 

känns och ser nyklippt ut. 

Kan appliceras i vått och 

torrt hår, innan primer  

och styling.

”We are the  
         science.  
    You are the
        Living proof.”
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Rengör & vårda med
Full Shampoo & Conditioner

För volym från botten använd
Full Root Lifting Spray

Följ upp med Full Thickening Cream
eller med Full Thickening Mousse

full För tunna och fina hår som behöver volym. Produkterna är sulfatfria, 
parabenfria, silikonfria, oljefria och färgbevarande. 

full shampoo
Ett volymschampo som 
tar hand om fina och 
platta hår. Förbereder 
håret för maximal 
fyllighet.

full conditioner
Ett viktlöst balsam speciellt 
utformat för att ta hand om  
fina & platta hår.

full root lifting spray
En stylingspray som tillför ett 
långvarigt flexibelt lyft från 
botten. Ger volym som håller 
hela dagen. Appliceras på 
nytvättat hår i rötterna, fönas 
upp och ner.

full thickening 
cream
En stylingcreme som 
ger långvarig fyllighet, 
flexibilitet och är  
lätt vårdande. Appliceras 
i handdukstorkat hår och 
fönas i för bästa resultat.

full thickening 
mousse
En lätt stylingmousse  
som skapar ett långvarigt 
resultat med mycket 
fyllighet, lätt stadga  
och flexibilitet. Fönas i 
handukstorkat hår.

Rengör & vårda 
i ett steg

Reder ut och tar fram lockarna Lätt återfuktande mousse 
med extra stadga

Återfuktande creme 
med lätt stadga

curl Få vackra, definierade och friss-fria lockar som håller 2 gånger längre än vad du tidigare 
upplevt. Produkterna är sulfatfria, parabenfria, silikonfria, oljefria och färgbevarande.

curl conditioning wash
Schampo & balsam i ett som rengör 
och vårdar i ett och samma steg. Gör 
håret mjukt och framhäver lockarna.
Löddrar ej! För alla typer av hår med 
rörelse. Vid användning av hela Curl 
serien får  du lockar som är vackra, 
definerade och frissfria 2 gånger 
så länge.

curl detangling rinse
Är INTE ett balsam. Unik gel-
liknande formula som reder ut ditt 
hår och tar fram lockarna. Aktiveras 
i kontakt med vatten. Grunden för  
friss-fria lockar. För alla  typer av 
lockigt hår. Trasselfria lockar i upp 
till 48 h. Håret ska vara genomblött 
när denna produkt appliceras.

curl defining  
styling cream
Ger extra återfuktning med 
lätt stadga. Blockerar fukt  
och ger ett långvarigt  
anti-frissskydd. Skapar 
flexibla lockar du kan ta på. 
För medium till grovt hår.

curl enhancing 
styling mousse
Extra stadga och lätt 
vårdande. Blockerar fukt 
och ger ett långvarigt  
anti-frissskydd. Skapar 
lockar du kan ta på. För  
fina till medium hår.

curl leave in 
conditioner
Ger mjuka, följsamma, 
definerade lockar.Blockerar 
fukt och håller lockarna 
frissfria. Skyddar håret 
från att gå av och stärker 
lockmönstret i ditt hår.

STEG 1: Rengör & vårda STEG 1: Rengör & vårdaSTEG 2: Volym från botten STEG 2: Red utSTEG 3: Styla - Volym STEG 3: Styla - Volym
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Rengör & Vårda med
No Frizz Schampo & Conditioner

Håret håller sig 
renare, längre

Bekämpa friss med
No Frizz Leave-In Conditioner

Förbättrar ditt hårs
kvalitet över tiden

Ger hårfärgen en  
långvarig lyster

För alla typer av frissiga hår som behöver fuktskydd och anti-frissskydd. 
Produkterna är sulfatfria, parabenfria, silikonfria, oljefria och färgbevarande. 

               
shampoo
Ett milt schampo 
som bekämpar 
frissigt hår. Lämnar 
håret mjukt, 
smidigt och 
glansigt.

               
conditioner
Ett balsam som 
gör håret mjukt 
samtidigt som det 
förhindrar friss. 
Utredande och 
glansgivande.

              leave-in 
conditioner
Ett ultralätt  
leave-in- eller 
“skölj-ur”-balsam  
som mjukgör, och  
bekämpar friss. 

               
weightless
styling spray
En lätt 
stylingspray 
som mjukgör 
samtidgt som den 
eliminierar friss.

            
nourishing 
styling cream
En vårdande styling- 
creme som mjukgör 
och förhindrar friss. 
Blockerar fukt och ger 
ett långvarigt anti- 
friss skydd.

            
nourishing oil
En näringsrik olja 
som ger tjockt hår ett 
revolutionerande skydd 
mot friss och massor 
av återfuktning. För ett 
mjukt, glänsande och  
välmående hår.

Styla med No Frizz Weightless Spray  
eller med Nourishing Cream

Styla och behandla i ett steg. 
Värmeskydd 232° C

STEG 1: Rengör & vårda STEG 1: Rengör & vårdaSTEG 2: Vårda STEG 2: Behandla & stylaSTEG 3: Styla Nattkur

PhD Fem fördelar för ditt hår - kontroll ,volym, styrka, konditionering och glans. 
Produkterna är sulfatfria, parabenfria, silikonfria, oljefria och färgbevarande.  

PhD conditioner
Ett lättviktsbalsam 
som ger dig basen för 
den perfekta hårdagen 
samtidigt som det 
levererar fem fördelar för 
ditt hår - kontroll, volym, 
styrka, konditionering 
och glans. 

PhD dry 
shampoo
Gör ditt hår RENT!
Håret ser, känns och 
doftar rent mellan 
schamponeringarna.
Fungerar på alla 
hårfärger. Ger en  
fräsch och lätt doft  
under hela dagen.

PhD fresh cut 
split end mender
Försluter och lagar 
kluvna toppar för ett 
hår som både känns och 
ser nyklippt ut. Kan 
appliceras i vått och 
torrt hår, innan primer 
och styling.

PhD 5-in-1 styling 
treatment
Styla och behandla ditt hår på 
en och samma gång! Du får 
fem fördelar i en och samma 
produkt, kontroll, volym, styrka, 
konditionering och glans. 
Dessutom får du värmeskydd, 
frissskydd och UV-skydd.

PhD shampoo
Ett revolutionerande 
schampo som tillåter dig 
att  tvätta fram ett vackert, 
hälsosamt hår. Samtidigt 
som det levererar fem 
fördela för ditt hår  
– kontroll ,volym, styrka,  
konditionering och glans.

PhD night cap
Hårinpackning som ger dig 
den ultimata skönhetssömnen 
för ditt hår. Appliceras i 
handdukstorkat eller torrt hår 
innan du går och lägger dig.  
Ger ett starkare och mer 
glansigt hår. Effekten sitter  
upp till 5 schamponeringar.

 

                humidity 
shield
En viktlös spray som 
förhindrar friss och ger 100 %  
skydd mot luftfuktighet. 
Appliceras i torrt hår,  
sprayen är antistatisk  
och har UV-skydd.

Lanseras 2017
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restore  
shampoo
Ett milt schampo för  
torrt, skadat eller kemiskt  
behandlat hår.Vid använd-
ning av hela serien återställs 
omedelbart fjällskiktet så att 
håret beter sig som nytt efter 
endast en schamponering.

restore conditioner
Ett fuktbalanserande balsam 
som stärker skadat hår. 
Vid användning av hela 
serien återställs omedelbart 
fjällskiktet så att håret beter 
sig som nytt efter endast en 
användning.

restore mask treatment
En djupgående mask för torrt och/
eller skadat hår. Ger ökad styrka och 
glans. Efter 1 användning är håret  
20 ggr starkare med 95 % mindre 
skador på håret.

restore instant repair
En flerfunktionscreme som 
reparerar kluvna hårtoppar, 
jämnar ut ytskiktet och ger 
glans. UV-skydd. Gör håret  
15 ggr starkare efter endast  
1 användning . 

restore instant 
protection
En lätt stylingspray som ger 
vämeskydd upp till 232° C, 
UV-skydd och glans.

restore För skadat och behandlat hår. Förvandlar håret att se och bete sig som om det aldrig var 
skadat alls. Produkterna är sulfatfria, parabenfria, silikonfria, oljefria och färgbevarande.

Rengör & vårda med
Restore Shampoo & Conditioner

Behandla 1 ggn/vecka.  
Torrt eller skadat hår

Styla med Restore Instant Repair 
& Restore Instant Protection på  

fuktigt eller torrt hår

STEG 1: Rengör & vårda STEG 2: Vårda STEG 3: Styla

timeless 
pre-shampoo
Det första skyddet mot 
åldersrelaterade förändringar i 
ditt hår. Skyddar och återställer 
ditt hår, samtidigt som det 
skyddar och förstärker din 
hårfärg. Används innan varje 
schamponering.

timeless shampoo
Motverkar och återställer 
förändringar i ditt hår allt 
eftersom du åldras. Vår 
teknologi håller ditt hår 
hälsosamt vackert, oavsett 
din ålder. Fritt från sulfater, 
silikoner och färgsäket. Ett 
måste för dig som är 40+.

timeless conditioner
Motverkar och återställer 
förändringar i ditt hår allt 
eftersom du åldras. Vår 
teknologi håller ditt hår 
hälsosamt vackert, oavsett 
din ålder. Fritt från sulfater, 
silikoner och färgsäket. Ett 
måste för dig som är 40+.

timeless plumping mousse
Fungerar som en filler för hår som tappat 
täthet och volym. Den ger ditt hår oomph 
med en volym som du kan ta på och som 
håller hela dagen! Silikonfri och färgsäker.

timeless Timeless bekämpar och återställer de synliga ålderstecknen 
för ett vackert, välmående hår oavsett ålder.

Rengör & vårda med
Timeless Pre-shampoo, Shampoo & Conditioner

Styla med Timeless 
Plumping Mousse

STEG 1: Rengör & vårda STEG 2: Styla
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control hairspray
Hårspray med glans, stadga  
och kontroll. Håller formen  
hela dagen med rörelse utan 
hjälmkänsla. Värmeskydd  
upp till 232° C. Fuktskydd.

flex shaping 
hairspray
En spray, massor med 
möjligheter. 3 lösningar i 1 
spray: Skapa - Styla - Avsluta 
med en och samma hårspray,  
i fuktigt och/eller torrt hår. 
Värmeskydd upp till 232° C.

blowout
En värmeskyddsspray 
med stylingminne 
som låser in formen 
du skapat och ger dig 
“salongskänsla”på 
din föning. Sprayen 
är antistatisk och 
appliceras i fuktigt eller 
torrt hår. Värmeskydd 
upp till 232° C.

instant texture mist
Skapa textur och volym på ett 
enkelt sätt, appliceras i vått  
eller i torrt hår, föna eller låt 
produkten självtorka - Du 
avgör. Total volym- &  
texturlycka garanteras.

stylestyle En serie för stylister. Produkterna är sulfatfria, parabenfria, 
silikonfria, oljefria och färgbevarande.

satin hair 
serum
Det första oljefria & 
silikonfria serumet 
som ger överlägsen  
mjukhet och 
oöverträffat friss- 
skydd - Halverar 
stylingtiden. För 
medium till grova 
hår. Appliceras i blött 
eller torrt hår.

             instant 
texture 
volumizer
Få omedelbar volym, 
textur och flexibel 
stadga. Appliceras på 
torrt hår. Hållbar i 48 
timmar.

prime style 
extender creme
Ger den perfekta 
stylingbasen. Passar 
medium till grova hår 
och förlänger stylingens 
hållbarhet till det 
dubbla. Används som 
bas under dina andra 
stylingprodukter. Om 
man endast har denna 
produkt i håret får man ett 
mjukt och följsamt hår.

prime style  
extender spray
Ger den perfekta 
stylingbasen. Tyngdlös 
spray för tunna och 
fina hår som förlänger 
stylingens hållbarhet 
till det dubbla. Används 
som bas under dina andra 
stylingprodukter. Om man 
endast har denna produkt i 
håret får man ett mjukt och 
följsamt hår.

straight spray
Skapar ett rakt och glansigt 
hår. Ger  en tyngdlös rak 
& snygg stil som varar. 
Värmeskydd upp till 232° C.  
Fuktskydd. En perfekt spray 
vid tex. plattångning. Kan 
användas i handdukstorkat 
eller torrt hår.
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Stylister/produktutvecklare
Upptäckt No. 2 – PBAE

PBAE är ett mer effektivt sätt att få 

volym och textur till håret. Det skapar 

ett mikroskopiskt mönster av förtjock-

ningspunkter på varje hårstrå som ger 

ett långvarigt resultat med fylligehet 

och volym. 

# Gör så att fint och platt hår blir fylligt  

 och tjockt.

# Ger långvarig volym med följsamhet.

# Skapar friktion; teknologin bakom  

 att få struktur och volym även på de  

 finaste håren.

Skillnaden är vår forskning
Upptäckt No. 1 – OFPMA:

Ett bättre sätt att vårda hår. Vår patente-

rade molekyl, OFPMA, skapar en tunn 

och osynlig sköld runt varje hårstrå.

# Stöter bort smuts och olja så att håret  

 håller sig renare, längre.

# Förhindrar fukt att tränga in i håret  

 och skapar ett friskare hår.

# Ger glans samtidigt som molekylen   

 stärker och skyddar hårstråna. 

Chris McMillan 
Living proof 

Celebrity Stylist

Ward Stegerhoek  
Living proof 

Co-Founder & 
Editorial Stylist

Tim Rogers          
Living proof                   

Creative Director

Mitch DeRosa         
Living proof 
Co-Founder         

Stylist & Salon 
Owner

Åldras med vishet
Timeless bekämpar och återställer de synliga ålderstecknen för ett vackert, välmående hår oavsett ålder



VACKERT OCH 
FRISKT HÅR PÅ 

BARA TVÅ VECKOR. 

Studier visar att våra produkter blir 
mer och mer effektiva med tiden. 

You are the Living Proof.

www.session.nu  |  0522 130 50

Tips
FRÅN MIN FRISÖR

STYLING

SCHAMPO 

BALSAM

Layout & Produktion: AM
-Tryck & R

eklam

Vi finns på instagram @livingproofsweden
www.livingproof.se


