
BRUNS SILVERSERIE N°24/25 UTÖKAR MED EN NY EFFEKT-
FÖRLÄNGANDE OCH STÄRKANDE SILVERMASK. 



BRUNS SILVERMASK N°24/25

Fördelen med BRUNS silverserie är att det inte torkar ut håret som traditionella silverprodukter kan göra, utan 
återfuktar och stärker håret utan att addera pigment. 

SILVERMASK N°24 Ljuv Olibanum
50ml / 350ml 

SILVERMASK N°25 Oparfymerat
50ml / 350ml

• Pigmenterad och återuppbyggande behandling för kallare färgtoner
• Effektförlängande och neutraliserande  mot varma undertoner och gula nyanser
• Bevarar och återupplivar kalla färgtoner
• Krämig, och lättapplicerad
• Återfuktande och näringsgivande
• Reparerande och proteinberikad 
• Passar alla hårtyper och färger, även mörka hår
• Ger glans och mjukhet
• Adderar ej pigment

Innehåller b.la. ekologiskt sheasmör, kokosolja, aloevera samt växfärgen kampeche.
Silvermasken är ej vegan, då den innehåller keratin från ull. 
Som frisörer har vi g jort valet att använda naturligt keratin då det gör underverk på skadade 
hårstrån, samt bidrar till glans och inte påverkar vår miljö negativt. 

BRUNS Silverserie utökar med en ny djupverkande och stärkande Silvermask. Med BRUNS silverserie behöver man 
inte oroa sig för applicering eller tidsverkan, då pigmenten inte bygger upp blåa eller lila toner i håret.  Alla produkter 
kan användas var för sig eller kombineras valfritt utefter behov och ditt hårs utgångsläge. Produkterna kan användas 
varje dag och du får succesivt en  jämnare ton med kallare resultat.

BRUNS SILVERSERIE FINNS BÅDE MED OCH UTAN DOFT.
N°24 Ljuv Olibanum har en aromatisk och stimulerande doft av eterisk grapefruktolja och olibanum (även kallat rökelseträd). 
De eteriska oljorna hjälper även till att stimulera hårbotten och ger en vitaliserande känsla.  N°25 Oparymerat innehåller inga 
eteriska oljor och passar dem med doftöverkänslighet, har känslig hårbotten, eller helt enkelt föredrar doftfritt.

Prisbelönta och innovativa produkter
BRUNS utökar Silverserien. 



Vill man ha uppbyggande produkter som på sikt stärker och reparerar håret 
behöver man protein. Unikt med BRUNS Silvermask är att den innehåller  
naturligt keratin som gör underverk på skadade och porösa hårstrån och ger glans.

BRUNS Silverserie passar alla hårtyper och hårfärger. Produkterna innehåller bl.a. växtfärgen kampeche, även kallad blodträ 
som ger kalla, vackra skiftningar. Som växtfärg stärker också kampeche slitet hår, återuppbygger hårstrået och gör det formbart. 
Silverseriens produkter innehåller också ett syntetisk färgämne Acid Violet 43 som är godkänd av Grön Salong samt go-
dkänt för att användas inom kosmetik. BRUNS har valt att göra ett undantag för denna syntetiska ingrediens då gröna 
frisörer världen över arbetar med detta pigment. Kombinationen av det naturliga växtfärgen Kampeche och det syntetiska 
färgämnet förstärker produkternas effekt och dess estetiska utseende. 

Det KERATIN som vi använder 
i silvermasken och växamasken 
är ett naturligt protein som 
utvinns från ull. Ca 90% av 
människans hår (och naglar) 
är uppbyggt av keratin, då just 
keratin är hårets egna byggsten. 

Fördelar?
Genom att tillföra extra keratin reparerar man de hål, den så kallade porositeten i 
hårstrået. Hårstråets fjälllskikt absorberar keratinet och gör att håret stärks och ser 
glansigt ut.

PERFEKT FÖR ATT UNDERHÅLLA KALLA FÄRGER OCH DÄMPA GULA NYANSER. 

KERATIN FÖR FORM, STRUKTUR OCH STYRKA



För bästa resultat applicera schampo N°24/25 i torrt eller lätt fuktigt hår och låta verka 5–15 minuter 
innan du sköljer. 

TESTA BRUNS SILVERKUR

I kombination förstärker de här väl valda ingredienserna varandras 
egenskaper, och resultatet blir ett sagolikt skimrande, välmående och 
slitstarkt hår.  

GREAT 
THINGS COME 
FROM GREAT 
HAIRDAYS

Ett grått, blont eller blekt hår blir ofta missfärgat efter ett tag. Yttre faktorer som tex. väder eller beläggningar som byggs upp 
från styling produkter gör att ditt hår kan upplevas gult och avmattat. Då rekommenderar vi en Silverkur som dämpar och 
jämnar ut gula, brassiga skiftningar i håret, samt ger extra vård och glans med en kallare ton.

Efter shamponeringen, applicera silvermasken i ett rent, handdukstorrt hår och låt verka 5-60 minuter. 
Skölj omsorgsfullt och känn resultatet av ett återupplivat hår med en vacker glans. 
Silvermasken reder ut håret effektivt och gör det mjukt och formbart.
Behandlingen korrigerar gulhet i håret och och jämnar ut färgen samt återfuktar håret på djupet. 
Silvermasken passar alla hårtyper, även sönderblekt skadat hår som behöver extra vård. 
Fugerar även med löshår eller färgat hår.

De ekologiska och vegetabiliska oljorna i silvermasken är av högsta kvalitet 
med enormt återfuktande och näringsgivande egenskaper. Som växtfärg, bi-
drar Kampeche med dämpar gula nyanser och ge form, medans keratinet 
reparerar och ger glans. 

I BRUNS Silverserie ingår även BALSAM N°24/25 med en lättare konsistens och utan 
keratin. Alla produkter kan användas var för sig eller kombineras valfritt utefter behov och 
ditt hårs utgångsläge. Silvermasken är ej vegan.



BRUNS policy är att använda så få, men de mest effektiva råvarorna som finns. De är alltid valda utifrån ett hållbart och miljö-
vänligt perspektiv, vilket innebär att ämnen som anses gröna och snälla mot miljö och människor noga har valts ut för att skapa 
en bra ändamålsenlig produkt. Alla BRUNS produkter är märkta Grön Salong.  Fler fördelar är att alla BRUNS produkter är 
tillverkade i vår egna fabrik.

Med omtanke och kärlek till dig, ditt hår och vår gemensamma planet. 

BRUNS grundare, Johanna och Cecilia, är två frisörer som 
efter decennier i salongen, sett baksidan av kemisk hårvård. 
Med ett brinnande engagemang, egen tillverkning med na-
turliga ingredienser och egna recept skapade BRUNS en ny 
ordning inom hårvård.
Med Bruns får du ett fantastiskt resultat. Så bara njut av ett 
naturligt och vackert hår. Alltid.

Web: www.brunsproducts.com
Instagram: @brunsproducts
Facebook: /brunsproducts
YouTube:/brunsproducts

BRUNS
Björngatan 3, SE-261 44 Landskrona
Phone: +46 (0)76 633 94 93
Mail to: info@brunsproducts.com

Följ BRUNSHuvudkontor / Fabrik

Kontakta oss:


