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ANVÄNDER DET BÄSTA FRÅN NATUREN OCH  
TEKNIKEN MED HUDVÅRDSINGREDIENSER.

Våra produkter verkar på molekylärnivå och vårt mål är att ge ditt hår och din 

hårbotten bättre struktur, lyster och fukthalt för ett sunt utseende. Man kan kalla det 

en ansiktsbehandling för ditt hår. Våra produkter rensar bort döda och grova partiklar 

med hjälp av AHA-syror samt återfuktar och ger styrka för ett mjukt och glänsande hår.

Välj bland våra anpassade behandlingar som är utvecklade för att passa dina behov.  

Vi erbjuder produkter för REPARATION, NÄRING, SKYDD AV FÄRGAT HÅR, ANTI-AGEING, VOLYM 

eller TÄTHET. Unna dig en ansiktsbehandling för håret med KEVIN.MURPHY EXPERIENCE.

KEV IN .MURPHY  
TREATMENTS

BOKA EN TREAT.ME-BEHANDLING PÅ DIN KEVIN.MURPHYSALONG

1 2 3 4

5 6 7 8

TREAT.ME  
MOISTURE

TREAT.ME  
STRENGTH

TREAT.ME  
ANTI-AGEING

TREAT.ME 
THICKENING

LJUSARE OCH 
STARKARE

ANGEL  
KMX

HYDRATE-ME 
KMX

LUXURY 
KMX

FÖR HÅR SOM ÄR 
TORRT, FRISSIGT 
ELLER KEMISKT 

BEHANDLAT

FÖR HÅR SOM ÄR 
SVAGT, SKÖRT OCH 

SKADAT

FÖR HÅR SOM UTSATTS FÖR 
ÅLDRANDE TILL FÖLJD AV 

HORMONER, MILJÖFAKTORER 
ELLER KEMIKALIER

FÖR HÅR SOM ÄR 
TUNT, SVAGT ELLER 

FALLER AV

FÖR BLONT ELLER 
GRÅTT HÅR SOM FÅTT 
EN GUL TON OCH ÄR 
LIVLÖST OCH TORRT

FÖR HÅR SOM ÄR 
TUNT, SVAGT, LIVLÖST 
OCH SAKNAR VOLYM

FÖR TORRT, 
UTTORKAT ELLER 

SKÖRT HÅR

FÖR TJOCKT, GROVT 
OCH FRISSIGT HÅR



TIPS SOM   GER DIG:
# MER GLANS         # BÄTTRE HÅLLBARHET PÅ FÄRGEN
# BÄTTRE KVALITÉ PÅ HÅRET       # ENKELHET ATT REDA UT ETT TRASSLIGT HÅR

TIPS #1 
ANVÄND MAXI.WASH!
MAXI.WASH ÄR SOM EN ”EXFOLIATOR”, 
DVS PRODUKTEN TAR INTE BORT FÄRG 
ELLER SKADAR DITT HÅR, TVÄRTOM. MAXI.
WASH ÄR GRUNDEN TILL ETT BRA HÅR, 
MAXI.WASH TVÄTTAR RENT DITT HÅR OCH 
TAR BORT ALLA BELÄGGNINGAR OCH 
FÖRORENINGAR SOM FINNS I ALLA HÅR. 
DESSA BELÄGGNINGAR GÖR HÅREN  
MATTA OCH MINDRE MOTTAGLIGA FÖR 
VITAMINER, PROTEINER OCH FUKT. MAXI.
WASH FÖRBEREDER DITT HÅR FÖR ATT 
KUNNA BYGGAS UPP OCH GÖR DITT  
HÅR GLANSIGARE. ANVÄND ALLTID  
MAXI.WASH, GRUNDEN TILL ALLT!

TIPS #2 
KEVIN.MURPHY BALSAM
LÄMNA 30–40% AV BALSAMET KVAR I 
HÅRET, DETTA KOMMER ATT GÖRA HÅRET 
GLANSIGARE, MJUKARE, GE MER VOLYM  
OCH ENKLARE ATT REDA UT. VI GARAN-
TERAR ATT DETTA INTE TYNGER NER DITT 
HÅR. ATT LÄMNA 30–40% INNEBÄR ATT   
MAN ENDAST SKÖLJER UR BALSAMET I   
4–8 SEKUNDER SEDAN ÄR DET KLART !

SMOOTH.
AGAIN

Lanseras 2017

DEFINIERAR NATURLIGT LOCKIGA 
HÅR, KONTROLLERAR FRISS 
& LÄMNAR HÅRET MJUKARE, 
STARKARE & GLANSIGARE. 

Innehåller viktiga ingredienser från det bästa av 
naturen såsom monoiolja & murumuru smör.



VAD FÅR DIG ATT ÄLSKA EN FÄRG ?

COLOR.ME ÄR EN KRÄMIG HÅRFÄRG, 
SOM KOMBINERAR TRADITION OCH 
INNOVATION. HÅRFÄRG OCH/ELLER EN 
TONING I EN OCH SAMMA TUB. SKAPAD 
AV NOGGRANT UTVALDA INGREDIEN-
SER, RÅMATERIAL OCH AKTIVA  
BESTÅNDSDELAR

#  FÄRG SOM GER ETT LÅNGVARIGT   
 RESULTAT.
#  PERFEKT GRÅHÅRSTÄCKNING.
#  LJUSAR UPP 4 - 5 TONER.
#  LYSTER OCH GLANS.
#  VÄRNAR OM HÅRET, HÅRBOTTEN   
 OCH MILJÖN.
#  GER 100 % FÖRTROENDE OCH TILLIT.
# MULTI TONE EFFEKT = GER ETT   
 NATURLIGT/LEVANDE/SKIMRANDE   
 SLUTRESULTAT.



ST
YL

IN
G

HAIR.RESORT
•  Texturgivande creme som ger ditt
 hår en stökig, sexig beach-look
•  Ger volym och stark stadga
•  Applicera på fuktigt eller torrt hår, 

krama in i lockar eller föna för att  
få mer känsla

•  Passar alla hårtyper

ANTI.GRAVITY.SPRAY
• Viktlös pumpspray som ger 

volym och glans
•	 Ger	lätt	textur	och	flexibel	

stadga
• Håller din hårbotten fettfri  

hela dagen
• Passar alla hårtyper
• Appliceras i fuktigt hår

HAIR.RESORT.SPRAY
• Volymgivande och viktlös 

textur-/saltvattenspray
• Ger tyngdlös textur och  

saltvattenkänsla
• Glansgivande och 

värmeskyddande
• Appliceras i fuktigt eller torrt hår

ANTI.GRAVITY
• Oljefri, volymgivande lotion som 

ger fylligare och tjockare hår
• För både raka och lockiga hår
•	 Tar	kontroll	på	flygiga	hår	och	

ger glans, UV-skydd och viktlös 
volym

• Appliceras i fuktigt hår, torkas in 
med hårfön

MOTION.LOTION   
• Viktlös lotion som förstärker 

lockar
• Tar kontroll över frissiga,  

flygiga	hår
• Antioxidantrik och UV-

skyddande med naturlig glans
•	 Definierar	lockar	i	långa	eller	

fina	hår
• Applicera i fuktigt eller torrt  

hår, krama in 

FULL.AGAIN   
• Viktlös och stärkande 

cremelotion med en 
förtjockande	volymeffekt

• Ger stadga och en naturligt 
följsam känsla och rörlighet

• Appliceras i längderna på fuktigt  
hår,	skall	fönas	100 %	torrt

•	 För	tunna	och	fina	hår

BODY.BUILDER
• Viktlös och volymgivande 

spraymousse
• Boostar håret med fyllighet och  

en	flexibel,	silkeslen	hållbarhet
• Ger solskydd och UV-skydd
• Helt utan risk för krisp och klibb
• Lämnar inga rester i håret

POWDER.PUFF   
• Volym- och texturgivande puder
• Lämnar inga rester i håret
• Ger en luftig känsla
• Fungerar på ALLA hårtyper
• Skaka, pudra på håret och jobba 

in. Upprepa för ännu mer viktlös 
volym

STAYING.ALIVE  
•	 Viktlös	leave-in-kur	för	fint,	

skadat och färgat hår
• Reparerar och bygger upp
• Slätar ut frissighet och ger glans
• Behandlar hårbotten mot mjäll 

och motverkar håravfall
• Ger lätt stadga

FRESH.HAIR  
• Torrschampo som tar bort/

neutraliserar fet hårbotten
• Neutraliserar oönskade  

dofter i håret
• Ger volym och textur till ditt hår
• Gör ditt hår rent på ett enkelt 

och snabbt sätt

NIGHT.RIDER
• Torr pasta med hård stadga
• Oändliga stylingmöjligheter
•	 Matt	finish
• Passar alla hårtyper

EASY.RIDER
• Vattenlöslig anti-friss-creme med 

flexibel	stadga
• Stärker håret och vårdar 

hårbotten
• Tar kontroll på frissiga hår
• Gör tunna hår kraftiga och tjocka 

hår mjuka, enkel att tvätta ur
• Passar alla hårtyper, 

UN.DRESSED   
•	 Viktlös	fiberpasta	med	 

flexibel	stadga
• Ger naturligt ”rufsig” och  

ogjord look och känsla
•	 Skapar	rörelse	med	definition
• Bra till längre hår som vill ha  

volym och matt textur

ROUGH.RIDER
• Matt lera med hård stadga  

för	en	definierad	styling
• Vårdar hår- och hårbotten  

och stärker håret
• Återfuktande och antioxidantrik
• Massera produkten i 

handflatorna,	fördela	jämnt	i	torrt	
eller fuktigt hår

SUPER.GOO   
• Flexibel, gummiliknande 

finishgelé	med	kraftig	och	fast	
stadga

• Håller hela dagen. Flagnar inte
•	 Vattenlöslig	med	naturlig	finish
• Perfekt för separerade stylingar  

och wet-look
• Appliceras i torrt/fuktigt hår

DOO.OVER
• Volymgivande puder i sprayform
• Ny puderteknologi ger ett 

långvarigt resultat, förtjockar 
håret och ger textur

• Banbrytande produkt som 
kombinerar egenskaperna hos 
stylingpuder och torr hårspray



FREE.HOLD   
•	 En	flexibel	stylingcreme	med	 

medium stadga och  
naturlig glans

•	 Förtjockande	effekt	på	håret
• Fuktgivande för hår och 

hårbotten
• För alla hårtyper
• Appliceras i torrt/fuktigt hår

SHIMMER.SHINE  
• Vårdande stylingprodukt som 

både återupplivar glans och 
reparerar

• Fuktgivande och viktlös
• Innehåller stärkande 

antioxidanter
• Kan appliceras både före och  

efter styling

SESSION.SPRAY  
• Aerosolspray med fast, viktlös  

och varaktig hållbarhet, utan  
att tynga ner

•	 Ger	flexibel	stadga,	glans	och	bra	
skydd mot hög luftfuktighet

• UV-skydd som skyddar färgat hår
• Enkel att borsta ur, ger inga vita  

rester i ditt hår
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KILLER.CURLS
• En leave in-creme som 

definierar	och	ger	energi	till	
lockar na

• Aktiverar lockarna, tillför håret 
fukt,	flexibilitet	och		ger		ett	
glansigt resultat

• Anti-friss och värmeskyddande
• För medium till grova hårstrån i 

vågigt eller lockigt hår

SMOOTH.AGAIN
• Vårdande och 

utjämnande  
leave-in-creme

• Gör håret mer 
medgörligt, eliminerar 
friss och ger en 
silkeslen känsla

• Fuktgivande och 
värmeskyddande

• För tjocka, burriga hår

YOUNG.AGAIN 
• Viktlös, uppbyggande och 

värmeskyddande olja
 ger ett glansigt, välmående, 

lättstylat och starkt hår
• Innehåller imortelle och 

antioxidanter
• Värmeskyddande upp till 220 °C

THICK.AGAIN
• Hårförtjockande leave-in-kur för män
• Stimulerar hårväxten, stärker  

håret och hårroten
• Förlänger växtfasen och  

förebygger håravfall
•	 För	full	effekt,	använd	varje	 

dag	i	14 dagar,	därefter	efter	tvätt

BODY.MASS  
• Hårförtjockande leave-in-kur för 

kvinnor med tunt hår
• Ger ett tjockare och fylligare 

hår och förbättrar hårets kvalitet 
med tiden

• Samma teknologi som 
fibermascara

• Förlänger växtfasen, förebygger 
håravfall

LEAVE-IN.REPAIR
• Reparerande & vårdande  

leave-in behandling
• Innehåller protein från gröna ärtor & 

extrakt från bambu  
& jojobaolja som reparerar & stärker håret

• Värmeskydd upp till 220 ° C
• Reparerar och återskapar ett ömtåligt & 

skadat hår med en viktlös känsla
• Lämnar håret starkt, mjukt och glansigt
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ALLA KEVIN. 
MURPHY 

PRODUKTER 
ÄR SULFATFRIA, 
PARABENFRIA & 

CRUELTYFRIA
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ANGEL.WASH   
• Milt återhämtningsschampo för 

fint,	ömtåligt	eller	trasigt	hår
• Bygger upp torra och skadade hår
• Ger maximal volym, glans  

och styrka
• Färgbevarande
• Antioxidantrikt

ANGEL.RINSE
• Ett viktlöst volymgivande balsam 

som ökar cellåterväxten i hår  
och hårbotten

• Reparerar skadade hår på 
djupet

• Skyddar hår och hårbotten
• Återfuktar utan att tynga ditt hår
• Ökar elasticiteten i torrt hår

ANGEL.MASQUE   
• Stärkande, extremt 

återfuktande kur
• Främjar hårväxten, förbättrar 

hårets elasticitet och spänst
• Återställer fuktbalansen, 

reparerar och har en 
förtjockande	effekt

•	 Passar	fint,	kemiskt	skadat	
eller färgat hår

BLONDE.ANGEL.WASH
• Färgkorrigerande schampo som 

fräschar upp blonda och gråa  
nyanser  (Silverschampo)

• Ljusar upp, återställer glans och  
ger liv till matta, blonda hår

• Passar blonda och gråa hår

PLUMPING.WASH   
• Förtjockande schampo som 

stärker och ökar tätheten i håret
• Ger nytt liv och näring till 

hårbotten, ökar hårets tillväxt 
och förhindrar håravfall

•	 För	tunna	och	fina	hår

PLUMPING.RINSE   
• Förtjockande balsam som ökar 

tätheten i håret och fokuserar 
på att förlänga växtfasen för ett 
tjockare och starkare hår

• Skyddar, reparerar och ger  
håret fukt

•	 För	tunna	och	fina	hår

BLONDE.ANGEL
• Färgkorrigerande kur som 

fräschar upp blonda hårnyanser 
(Silverkur)

• Reparerar och mjukgör
• Återfuktar och ger glans
•	 Tar	effektivt	bort	gula	toner
• Passar blonda och gråa hår

Logotyper på vit och svart bakgrund med “The winner”: Logotyper på vit och svart bakgrund med “The winner”:

MAXI.WASH
• Djuprengörande schampo
• Rengör ditt hår på djupet UTAN 

att ta bort din färg
• Tar bort alla gamla produktrester
• Rengör och återskapar balansen 

i din stressade hårbotten

HYDRATE.ME RINSE
• Utjämnande och återfuktande  

balsam	med	utredande	effekt
• Ger näring till torrt hår och 

kamouflerar	bort	kluvna	hårtoppar
• Ger ett friskt och glänsande hår
• Återfuktar utan att tynga ner
• För normalt till torrt hår

HYDRATE.ME WASH
• Extremt utslätande och  

återfuktande schampo
• Ger en silkeslen känsla och  

maximal återfuktning
• Färgbevarande
• För normalt till torrt hår

HYDRATE.ME.MASQUE
• Reparerande och 

fuktgivande kur som gör 
håret mjukt och följsamt

• Ger håret ny elasticitet och  
glans, tillför massor med 
fukt till både hår och 
hårbotten

• Perfekt för frissigt, grovt 
eller färgat hår

YOUNG.AGAIN.WASH
• Stärkande, mjukgörande 

schampo med anti-age-
egenskaper

• Förnyar den ungdomliga lystern  
och glansen

• Antioxidantrikt, anti-
inflammatoriskt

• För torra & spröda hår

YOUNG.AGAIN.RINSE
• Stärkande och mjukgörande  

balsam med anti-age-egenskaper
• Ger näring och återställer  

ungdomlig lyster
• Återfuktande och reparerande
•	 Antioxidantrikt,	anti-inflammatoriskt
• För torra & spröda hår

BALANCING.WASH
• Vårdande milt varje-dag-schampo
• Stimulerar hårbotten och 

ger balans till din hårbotten, 
färgbevarande

• Bra schampo för alla hårbotten-
problem

• Passar normala och feta hår

UN.TANGLED
• Utredande och glansgivande 

spraybalsam
• Återuppbyggande, stärkande 

och fuktbevarande
• Värmeskyddande upp till 220 °C

YOUNG.AGAIN.MASQUE
• En djupkonditionerande kur som 

återskapar ungdomlig lyster hos 
torrt och skadat hår

• Mjukgörande och ger glans
• Anti-ageing
• Antioxiderande



SMOOTH.AGAIN.RINSE
• Utjämnande balsam för tjocka,  

grova och frissiga hår
• Innehåller viktiga ingredienser från 

det bästa av naturen såsom  
monoiolja & kakaosmör

• Baserad på en teknologi med 
keratin som ger glans & stärker 
håret

• Tillför ett skyddslager samtidigt som 
den sluter torra och kluvna toppar

• Appliceras på rent fuktigt hår

SMOOTH.AGAIN.WASH
• Utjämnande schampo för tjocka, 

grova och frissiga hår
• Innehåller viktiga ingredienser 

från det bästa av naturen såsom 
monoiolja & murumuru smör

•	 Definierar	naturligt	lockigt	hår	&	
kontrollerar friss på rakt & vågigt hår

• Lämnar håret mjukare, starkare & 
glansigare 

• Appliceras på fuktigt hår, massera in 
och skölj. Upprepa tills håret är rent

STIMULATE-ME.WASH  
• Stimulerande och uppfriskande 

schampo för män
• Förtjockande vilket gör att ditt 

hår känns fylligare
• Rengör och väcker liv i 

hårbotten
• Förebygger håravfall

STIMULATE-ME.RINSE
• Stimulerande och uppfriskande 

balsam för män
• Rengör och väcker liv i hårbotten
• Återställer lystern, reparerar och 

stärker håret.
• Antioxidantrik
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REPAIR-ME.RINSE
• Återuppbyggande och 

stärkande balsam med 
sheasmör och aloe vera

• Ger håret elasticitet och lyster
•	 Milt	smörjande	effekt	som	

skyddar hårstrået och ger det 
hanterbarhet

• För torrt eller skadat hår

REPAIR-ME.WASH
• Återuppbyggande och 

stärkande schampo
• Kraftfulla proteiner stärker håret
• Antioxidanter och enzymer 

skyddar håret mot föroreningar 
och gör det mjukt och följsamt

• Återfuktande

Lanseras
jan 2017
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RE.STORE
• Reparerande kur
• Bygger upp hårets elasticitet, 

styrka och fukt
• Ersätter schampo & balsam  

1-2 ggr/vecka
• Applicera i blött hår & hårbotten, 

låt verka 2-3 minuter, skölj

The lack of products that per-
formed as I needed them to 
perform on a shoot forced me 
to go beyond conventional hair 
products and look into the ad-
vancements being made with 
skincare. I wanted to create a 
range that in the hands of a sty-
list would change the characte-
ristics of the hair and also take 
hair trends in new directions.

- KEVIN MURPHY

”

”

DET BÄSTA VALET FÖR DITT HÅR   
KVALITETSBORSTAR FRÅN KEVIN.MURPHY

Det naturliga valet

STYLING.BRUSH SMOOTHING.BRUSH SMALL ROLL.BRUSH LARGE ROLL.BRUSH

MED VILDSVINSBORST SOM BLIR BÄTTRE JU MER DU ANVÄNDER DEM. ERGONOMISKA BOR-
STAR SOM TAR FRAM DIN NATURLIGA GLANS OCH SOM ÄR SKONSAMMA MOT DITT HÅR.

• 100 % NATURLIG BAMBU
• SNÄLL MOT MILJÖN
• VATTENTÅLIG & LÄTT
• MJUKA VILDSVINSBORST
• FÖRSTÄRKTA JONISKA BORST

• 100 % NATURLIG BAMBU
• SNÄLL MOT MILJÖN
• VATTENTÅLIG & LÄTT
• MJUKA VILDSVINSBORST
• FÖRSTÄRKTA JONISKA BORST

• 100 % NATURLIG BAMBU
• SNÄLL MOT MILJÖN
• VATTENTÅLIG & LÄTT
• SKAPAR LOCKAR & RÖRELSE
• SNIDAT HANDTAG MED  
  ERGONOMISKT GREPP

• 100 % NATURLIG BAMBU
• SNÄLL MOT MILJÖN
• VATTENTÅLIG & LÄTT
• SKAPAR LOCKAR & RÖRELSE
• SNIDAT HANDTAG MED  
  ERGONOMISKT GREPP

395:- 495:- 395:- 495:-



Tips

VISIT.US  SKALBANKSVÄGEN 5E · 451 55 UDDEVALLA

PHONE.US 0522 - 130 50 | MAIL.US KEVIN.MURPHY@SESSION.NU | SEE.US SESSION.NU

SULFATFRITT, PARABENFRITT & “CRUELTY FREE”

PETA, PEOPLE FOR ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS, VÄRLDENS  
STÖRSTA DJURRÄTTSORGANISATION, HAR NU GODKÄNT KEVIN.MUPRHY 

SOM ETT CRUELTY FREE FÖRETAG

PETA ACCEPTERAR BARA FÖRETAG SOM KAN VISA UPP PRODUKTER 
SOM INTE I NÅGOT LED SKADAR DJUR. KEVIN.MURPHY ÄR 

GODKÄNDA FRÅN INGREDIENS TILL SLUTPRODUKT

FRÅN MIN FRISÖR

FINISH

PRIME

PREPP
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