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MORE THAN JUST BRUSHES
En børste er ikke bare en børste. Hos HH Simonsen har vi vores
egen serie af specialdesignede børster til styling, udfiltring,
føntørring eller bare alsidig hverdagsbrug.
Det betyder, at vi kan kontrollere kvaliteten i hver enkelt lille
detalje og sørge for, at hver eneste børste er designet specifikt
til sin opgave. Og skal vi bruge store ord, så er vores standarder
for kvalitet, holdbarhed og ergonomi uden sammenligning.

WE ARE
GOING GREEN
Hold øje med dette lille mærke, der igennem kataloget
fremhæver flere af vores bæredygtighedsinitiativer.
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BEAUTY
MEETS
SCIENCE
Hos HH Simonsen arbejder vi konstant på at tage hårstyling til det næste niveau.
Ikke bare ved at innovere og udvikle nye produkter - men også ved kontinuerligt
at raffinere vores eksisterende linje og sikre os, at alting er opdateret og matcher
de seneste teknologiske udviklinger.
De sidste par måneder har vi arbejdet på at gøre vores linje af styling tools endnu
stærkere - og endnu bedre for dit hår. Og vi har glædet os til at dele vores opdateringer med dig.

BLIV KLOGERE PÅ HVERT ELEMENT I BEHANDLINGEN
AF VORES NYE ALUMINIUM PLADER HER:

KERAMISKE PLADER: Sikrer et langt liv og hårdhed.
TURMALIN: Genererer negative ioner, der modvirker krus og holder fugten i håret.
TEFLON: Skaber et blødt glid gennem håret, så hårprodukter ikke samler sig.

NATURLIGE OLIER: Gør det let for håret at glide igennem og opretholder hårets naturlige fugtighed.
T ITANIUM: Giver en hård overflade - du får mere end 250.000 træk gennem håret uden
skade på pladerne.
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TECHNOLOGY CHIP
BS84C

NY SÆRLIGT UDVIKLET CHIP
Alle vores elektroniske tools vil fremover indeholde en særligt udviklet
chip (BS84C), der er designet til at reagere hurtigt og let på temperaturændringer og giver varmetilpasning en helt ny dimension. Chip’en
reagerer på den mindste berøring af din finger på temperaturpanelet
og monitorerer temperaturen flere hundrede gange i sekundet - så
temperaturen tilpasses hurtigere, end du kan blinke. Og så sikrer vores
Watchdog timer, at alle tools går i ‘sleep mode’ efter hhv. 60 minutter
eller 90 minutter (afhængig af produkt) - bare for at være sikker.

NYE ALUMINIUM PLADER
Endnu en opdateret feature er overfladen på vores varmeelementer,
der fremover har en ‘triple powder coating’ med keramisk overflade,
titanium, Teflon, naturlige olier og turmalin. Varmeelementerne er bagt
mellem hver behandling - hvilket skaber en ekstra hårdhed og glathed i
pladerne - for at sikre maksimal glatteevne, mindre friktion og mindre
skade på håret - uanset temperaturen. Og det stopper ikke der. Vi har
også opdateret aluminium-basen for at skabe så holdbart et produkt
som muligt.

MATTE SURFACE
3 COATINGS

IONIC BONDING
TECHNOLOGY

NY MAT OVERFLADE
Mange af vores styling tools vil fremover have en ny mat overflade, der
har elimineret brugen af skinnende lak for at mindske påvirkningen af
vores miljø. Overfladerne er udviklet med førende teknologisk forskning
og består af tre coatings, der giver vores tools den bedst mulige holdbarhed, samtidig med at de lader håret glide let og gnidningsfrit over og
igennem både krølle- og glattejern. På den måde er vores styling tools
det helt rigtige valg - både for dit hår og for miljøet.

'IONIC BONDING' TEKNOLOGI
Vores Ionic Bonding Technology er det, der gør HH Simonsens hårtørrere
helt unikke. Når du tørrer dit hår, bærer luftstrømmen fra hårtørreren ioner,
der interagerer med overfladen på dit hår. Kort sagt fjerner negative
ioner ladning, og positive ioner tilfører det - og det påvirker alt sammen
dit hårs sundhed. Vores Ionic Bonding Technology binder negative og
positive ioner sammen, hvilket skaber et beskyttende lag over håret, der
neutraliserer statisk electricitet - og efterlader håret sundt, glat
og skinnende.

OPDATEREDE VARMESENSORER
Alle vores elektriske tools har vores unikke HH Simonsen Heat Zone
Technology, der konstant måler temperaturen på tool’ets overflade.
Denne information bliver sendt til en indbygget mikrocomputer, der
automatisk fine-tuner temperaturen, så den altid matcher præcis hvad
den er indstillet til - for at skåne dit hår for skade. Du kan altså nyde en
endnu bedre oplevelse, da vores tools også har fået opdaterede varmesensorer, der gør temperaturjusteringer endnu hurtigere - og er endnu
bedre for dit hår.
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ELARTIKLER

EL-ARTIKLER
SÆT STIKKET I DIN KREATIVITET
Da vi grundlagde HH Simonsen, satte vi os et mål: At udvikle et sortiment af
professionelle el-artikler, som følger tendenserne i frisørbranchen og fås til en
god pris. Det kræver hårdt arbejde, når man samtidig stiller meget høje krav til
produkternes funktionalitet, holdbarhed og sikkerhed. Derfor tillader vi os også at
være både tilfredse og stolte over de resultater, som du kan se på de følgende sider.
”El-artikler” er egentlig ikke et navn, der gør kategorien ære, for i virkeligheden
er det jo kreativitetens redskaber, vi taler om – hvad enten det gælder stylere,
føntørrere eller klippemaskiner. Vi har skabt en serie af produkter, der er udstyret
med den nyeste teknologi, som beskytter og plejer håret og ikke mindst sætter din
kreativitet fri, så du kan skabe et topprofessionelt resultat for dine kunder. I 2022
er serien blevet udvidet med flere fantastiske produkter. Og vi har i den grad
glædet os til at præsentere dem for dig.
Du kan blandt andet læse om den opdaterede ROD VS9, der med sit S-formede
design giver bløde, bølgede ’beach curls’ på få sekunder, samtidig med at den
passer godt på håret. Blandt årets nyheder er også vores XS Dryer, der med sine
430 gram er ultralet og nem at have med på farten. Den lille indpakning gemmer
på masser af power og teknologi, som sikrer dig lækkert hår, uanset hvor du er.

HH Simonsens styling tools er alle pakket i miljøog genbrugsvenligt karton. For at gøre emballagen
nemmere at genbruge, bruger vi ikke længere sølvog guldfolie eller magneter – og vi har reduceret
vores papirforbrug til brugermanualer med 40%.
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5 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

Ny mat overflade

2,5 cm bred

Temperatur fra 80-230° C

Temperatur fra 80-230° C

3,5 cm bred

Inkl. luksus heatcover

Inkl. luksus heatcover

INFINITY STYLER
– Opdateret software: Intelligente sensorer i
pladerne sikrer altid den valgte temperatur
– Touch-temperaturindstilling 80-230° C
– Hurtig opvarmning (10 sekunder)
– Automatisk 'sleep mode'-funktion
– Trippel titanium-coatede plader med
olier og turmalin

INFINITY SALON PRO STYLER
– Memory-funktion til fint, medium
og kraftigt hår
– Fare Infrared-teknologi
– Dual function (110V-240V~)

Vare nr. 70684

5 ÅRS
GARANTI

– Opdateret software: Intelligente sensorer i
pladerne sikrer altid den valgte temperatur
– Touch-temperaturindstilling 80-230° C
– Hurtig opvarmning (10 sekunder)
– Automatisk 'sleep mode'-funktion
– Trippel titanium-coatede plader med
olier og turmalin

– Memory-funktion til fint, medium
og kraftigt hår
– Fare Infrared-teknologi
– Dual function (110V-240V~)

Vare nr. 70750

BESTSELLER

5 ÅRS
GARANTI

4 cm bred

Tyndt design lader styleren
komme tæt på hovedbunden
Trippelcoatede keramiske
overflader med teflon,
olier og turmalin

TRUE DIVINITY MK2
– Touch-temperaturindstilling
160-230° C
– Tilhørende varmeresistent taske
– Klar på mindre end 10 sekunder
– 3 meter gummiledning
- Heatcover til opbevaring

SIGNATURE STYLER
– 'Sleep mode'-funktion
– Trippelcoatede keramiske overflader
med teflon, olier og turmalin

– Touch-temperaturindstilling 50-232° C
– 240 g
– Ion-teknologi
– 3 meter gummiledning
- Heatcover til opbevaring

Vare nr. 70670
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– Opdateret software: Intelligente sensorer i
pladerne sikrer altid den valgte temperatur
– Trippelcoatede keramiske overflader
med teflon, olier og turmalin

ELARTIKLER

5 ÅRS
GARANTI

Keratin Boost bør kun
anvendes med vores
Nourishing Styler

Inkl. 1 stk. Keratin Boost

NOURISHING STYLER
– P lejer og genopbygger håret, mens det styles
(påfyld HH Simonsen Keratin Fuel)
– Temperaturjustering: 150-230° C
– Hurtig opvarmning (klar efter kun 10 sekunder)

KERATIN BOOST TIL NOURISHING STYLER
– A utomatisk ’sleep mode’-funktion
– Triple Protection og Fare Infrared-teknologi
– 3 meter fleksibel gummiledning
- Inkl. 1 stk. Keratin Boost

Vare nr. 70760

Vores Keratin Boost er udviklet til effektivt at Håret efterlades stærkere, sundere og mere
genopbygge hårets keratinniveau og give håret smidigt.
intens næring og pleje, mens du styler.

Vare nr. 350180

5 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

Opdateret model

Kun 18 cm langt

MIDI STYLER
Midi Styler er et praktisk og ultralet stylingjern,
som f.eks. er godt at have ved hånden, når
pandehåret skal fikses.
Og det ovale design betyder at styleren kan
anvendes til at skabe bevægelser i håret.

Vare nr. 70337

POCKET STRAIGHTENER
– Temperaturjustering mellem
120 og 230° C
– Hurtig opvarmning af varmeelementer
– 2 ,7 meter gummiledning
– Dual function (110V-240V~)
- Heatcover til opbevaring

– Kompakt størrelse, dual voltage – velegnet
til rejser
– P TC varmesystem – yder hurtig opvarmning og s amtidig varmegendannelse
- Heatcover til opbevaring
– Maks. temperatur 200° C

– Turmalin keramisk teknologi – giver sundere,
silkeglat samt krusfrit hår
– Innovativt stylingplade-design, unikke
plader med udvidede kurvede kanter giver
yderligere stylingmuligheder
– To meter gummiledning

Vare nr. 72001
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ROD STYLINGJERN

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

STYLING IN STYLE
Stylingtendenser ændrer sig. Så det samme gør dine
behov og krav til dine stylingredskaber naturligvis også.
Dem har vi sat os for at imødekomme med vores RODs –
en alsidig serie af krølle- og bølgejern, som dækker over
elleve forskellige fantastiske stylingjern, der er udstyret
med den nyeste teknologi.

ROD VS1
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5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

ROD VS2

Vare nr. 71002
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Vare nr. 71001

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

– Perfekt til levende beach-krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

– 13 mm-19 mm i diameter
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

TT

ERING

5 ÅRS

– Perfekt til smukke spiralkøller
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

SK

E
VED FR

Vores RODs er blevet udviklet i samarbejde med
førende topstylister for at sikre, at de lever op til de
allerhøjeste standarder for kvalitet, funktionalitet
og sikkerhed. De nye modeller har individuelle LEDtemperaturindstillinger på mellem 110 og 210° C,
hvilket betyder, at du altid kan finde lige præcis
den temperatur, der passer til håret.
Alle RODs har intelligente sensorer,
der konstant måler og overvåger
temperaturen og sikrer, at
den svarer til indstillingen.
GARANTI

ROD VS3
– 12 mm-28 mm i diameter
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

– Perfekt til mellemstore, klassiske krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

Vare nr. 71003

– 19 mm-25 mm i diameter
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

ELARTIKLER

5 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

ROD VS4
– Perfekt til bløde krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

ROD VS5
– 25 mm-32 mm i diameter
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

Vare nr. 71004

5 ÅRS
GARANTI

– Perfekt til markante bølger og
beach look
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

Vare nr. 71005

Close-up

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

ROD VS6
– Perfekt til crepe med kant
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin

Vare nr. 71006-2

ROD VS7
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

– Perfekt til klassiske og ensartede krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

– 33 mm i diameter
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

Vare nr. 71007
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5 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

ROD VS9
– Perfekt til beach-krøller
i kortere hår
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

ROD VS10
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

Vare nr. 71009-2

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

ROD VS11

Vare nr. 71011
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– 13,6 mm-25 mm i diameter
– Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– 3 meter gummiledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

Vare nr. 71010

5 ÅRS
GARANTI

– Temperaturjustering 110-210° C
– 38 mm i diameter
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– A utomatisk 'sleep mode'-funktion
efter 90 min.

– Perfekt til levende og tilfældige krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion
– Strømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA

ROD VS12
– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA
- Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

– Perfekt til edgy curls
– 1 9 mm (0.75’’) i diameter
– Temperaturjustering 110-210° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– Med touch-funktion

Vare nr. 71012

– S trømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA
– A utomatisk 'sleep mode'-funktion
efter 90 min.
- Varmebeskyttende handske
– Heatcover til opbevaring
– Ergonomisk gummibelagt håndtag

ELARTIKLER

5 ÅRS
GARANTI

Swipe med fingeren for
at ændre temperatur

ROD XXL
- Til ekstra langt hår
- Temperaturjustering fra 110-210° C
- Dobbelt keramisk Teflon-coating med
olier og turmalin
- Ergonomisk håndtag
- Med touch-funktion
- Diameter: 26-33 mm

- Strømforsyning, der fungerer i både
Europa og USA
- Varmebeskyttende handske
- Heatcover til opbevaring
- Tre meters gummiledning
- Slide-teknologi

Vare nr. 71000-XXL

5 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

Close-up

Opdateret model

MIDI ROD VS5
Midi Waver er en taskevenlig ’Beach Waver’, som
skaber smukke bølger.

Vare nr. 70332

MIDI VS6
– Klar på mindre end 10 sekunder
– Trippelcoatede keramiske overflader
med teflon, olier og turmalin
– Temperatur op til 200° C
- Varmebeskyttende handske
- Heatcover til opbevaring

– Temperatur fra 120 til 200° C
– Trippel titanium-coatede overflade
med olier og turmalin
– 2 ,7 meter ’soft rubber’ledning med
pivot-funktion

– Dual function (110V-240V~)
- Heatcover til opbevaring

Vare nr. 70338
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Rejseføn

Håndtaget kan klappes op,
så fønnen bliver endnu mindre

Med tilhørende softstyler

Ultralet: 430 gram

MIDI DRYER - TRAVEL VERSION

XS DRYER - PROFESSIONAL

Midi Dryer er en effektiv og overraskende stille
føntørrer med stor effekt. Så du kan få tørret
håret, selv når du er på farten.

Lille, men effektiv og stærk hårtørrer, der
beviser, at størrelse ikke er afgørende.
XS Dryer har aerodynamiske vinger og ionisk
teknologi, der sikrer en kraftig luftstrøm, et
frizz-free resultat og en hurtig tørring, så du er
klar på ingen tid!

– 1500 watt
– Foldbar
– To varme- og hastighedsindstillinger
– 2 meter gummiledning

Vare nr. 70334

– Kraftfuld 2000 watt motor
– Næb og diffusor medfølger
– Ergonomisk designet
– Ionisk teknologi minimerer frizz
– 3 meter fleksibel ledning

Vare nr. 70339

BESTSELLER

Vejer kun 450 gram

COMPACT DRYER
– Kraftfuld 2500 watt motor
– Ultralet og ergonomisk designet
– Ionisk teknologi minimerer krus
– Specialdesignet støjsvag motor

Vare nr. 70335
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COMPACT DRYER DIFFUSER
– 3 meter fleksibel ledning
– Designet til at skabe en aerodynamisk
luftstrøm

Compact Dryer Diffuser er en specialdesignet
diffuser, der takket være de specielle
luftkanaler og dyser sender luften ud i en
cirkulær ”halo-form”. Det sikrer en ensartet
og skånsom tørring af håret, alt imens
diffuseren også medvirker til at forme og

Vare nr. 71062

understøtte især naturlige krøller. Diffuserens
todelte design gør det muligt at justere, hvor
luften sendes hen, hvilket betyder, at håret
tørres optimalt uanset længden – og uden
overopvarmning af længder og spidser.

ELARTIKLER

UNIVERSAL DIFFUSER
Denne diffuser har en indvendig skive, der
kan drejes. På denne måde kan man få luften
kanaliseret derhen, hvor den giver den bedste
stylingeffekt, uanset hårtype og længde. De
ekstra lange stylingluftpinde leder luften helt
ned til hårbunden, og med de specialdesignede

UNIVERSAL DIFFUSER
aflange, ovale huller ledes luften skånsomt
rundt ved hårbunden og sikrer behagelig og
hurtig tørring af håret. Den passer til vores
Compact Dryer.

Vare nr. 71055

Denne diffuser passer på størstedelen af
føntørrere uanset model.

Det unikke design leder luftstrømmen blidt ind
i håret. Resultatet bliver
et mindre kruset hår.

Vare nr. 71059

TIL PROFESSIONEL
BRUG

Produceret i Tyskland

TIL PROFESSIONEL
BRUG

Produceret i Tyskland

Perfekt til afsætninger
af kanter og linjer

Attraktivt design med blødt
og skridsikkert greb
Afstandskamme
sælges separat

HH SIMONSEN FADEMASTER MK2

HH SIMONSEN MIDI TRIMMER

– Professionel letvægtstrimmer til brug
med batteri eller ledning (tovejskoncept)
– Hurtigt opladende batteri –
opladningstid på under 60 minutter
– Tænd/sluk-knap med LED indikation på 		
opladningsstatus

HH Simonsen Midi Trimmer er en præcis
letvægtstrimmer med 30 mm bredt hærdet
stål klippeskær.
– Letvægts trimmer udelukkende til brug med
batteri (lledningsfri brug)
– Hurtigt opladende Ni-MH battery med
en ladetid på under 60 minutter

Vare nr. 71048

– Brugstid (ved fuld opl.): Min. 100 minutter
– 46 mm knivhoved af stål
– Justerbart knivhoved
– Ergonomisk form
– Attraktivt design med blødt anti-slip greb
– Stille, minimal vibration

– Brugstid (ved en fuld opl.): Ca. 80 min.
– 30 mm knivhoved lavet af stål for
præcisionsklip
– Attraktivt design med blødt 			
skridsikkert/anti-slip greb
– Ergonomisk form
– Meget stille, minimal vibration

Vare nr. 71047
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BØRSTER
Vores børster kan det hele. De kan ikke alle sammen alt, men
hver især er de lavet til et helt særligt formål, så du kan få
mest muligt ud af din børstning.
Air Brush er fx perfekt til at forkorte tørretiden og kan også
bruges til blow drying. Vores Wonder Brush sikrer minimal
beskadigelse, både i vådt og tørt hår, mens Gloss Brush giver
shine og sikrer et stærkt og sundt hår.
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BØRSTER

AIR

GLOSS

WONDER

Det ”luftige” design lader luftstrømmene passere
frit og giver en ekstraordinær hurtig og effektiv
føntørring, mens håret redes igennem. Air Brush
kan reducere tørretiden med op til 35%, og kortere
tørretid giver færre varmeskader på håret.
Børsten er varmeresistent, og de fleksible Smartflex
børstepigge glider let gennem håret, hvilket også
gør Air Brush velegnet til udfiltring af vådt hår med
minimal risiko for knækkede hårstrå.
Den eksklusive Gloss Brush kombinerer vores
ultrafleksible Smartflex børstepigge med ægte
vildsvinehår, der fordeler det sunde og naturlige
hårfedt fra hovedbunden ud i hvert enkelt hårstrås
fulde længde. Det giver et både sundere, stærkere
og mere glansfuldt hår. Børsten er formet, så håret
samles og redes i sektioner, mens børstepiggenes
bløde kuglespidser stimulerer hovedbunden. Gloss
Brush er desuden udstyret med en blød 3D-konveksformet pude, der sørger for optimal effekt uanset
hvilken vinkel, der børstes i.

Wonder Brush er skabt til at tage sig godt af hår
og hovedbund. Den er udstyret med vores særlige
Smartflex børstepigge, der er ekstraordinært fleksible
og dermed mindsker risikoen for spaltede spidser
og knækkede hår – og minimerer ubehaget ved at få
redt filtret hår. Børstens særlige 3D-konveks-formede
pude er modelleret til at skabe optimal effekt uanset
hvilken vinkel, der børstes i. Det giver ikke mindst
det maksimale udbytte af børstepiggenes bløde
kuglespidser, der masserer hovedbunden og stimulerer
blodcirkulationen omkring hårsækkene.
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AWARD
WINNING

Rubber Black

Dusty Rose

Vare nr. 70044

Vare nr. 70044-2

Dark Grey

Vare nr. 70044-1

Dark Wood

Vare nr. 70044-4

Kommer i tre
standardfarver og
en udgave i træ

WONDER BRUSH
– F leksible Smartflex børstepigge begrænser
knækket hår
– Ekstra store knopspidser stimulerer
hovedbunden

– Gummioverflade på de farvede varianter
sikrer et godt greb
– 3D-konveks-formet pude, der er modelleret
efter hovedbunden

STANDARD FARVER

Dusty Rose

Vare nr. 70046-1

Rubber Black
Vare nr. 70046

WONDER BRUSH I NEDBRYDELIG UDGAVE
– Gummioverflade på de farvede varianter
sikrer et godt greb
– 3D-konveks-formet pude, der er modelleret
efter hovedbunden

Denne særlige miljøvenlige udgave af Wonder
Brush er til dig, der gerne vil tage et ansvar og
støtte en grønnere tankegang. I produktionen
af håndtaget anvendes majs frem for olie,
og det gør størstedelen af børsten lettere
nedbrydelig.

Vare nr. 70044-22
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Piggenes runde knopspidser masserer
hovedbunden og stimulerer blodcirkulationen
omkring hårsækkene.

UDGAVE I TRÆ

WONDER MIDI BRUSH
– F leksible Smartflex børstepigge begrænser
knækket hår
– Ekstra store knopspidser stimulerer
hovedbunden

Wonder Brush er skabt til at tage sig godt af
hår og hovedbund. De er udstyret med vores
særlige Smartflex børstepigge, der er utroligt
eftergivende og beskytter mod både spaltede
spidser og knækkede hår – og minimerer
ubehaget ved at få redt filtret hår.

– Ved at bruge majs genanvendes et let
nedbrydeligt landbrugsprodukt, der alligevel
produceres
– B ørsten har samme funktionelle egenskaber
som den traditionelle Wonder Brush

BØRSTER

Close-up

Close-up

PADDLE WONDER BRUSH

PADDLE AIR BRUSH

– F leksible Smartflex børstepigge begrænser risikoen for knækket hår
– Designet til at glide let og smertefrit gennem sammenfiltret hår
– Ekstra store knopspidser stimulerer hovedbunden
– Huller i børsten får vand til at fordampe hurtigere ved føntørring
– K an bruges i vådt eller tørt hår

– Varmeresistente børstepigge klarer op til 240 grader
– 3D-konveks-formet pude er designet til at give optimal børstning fra alle vinkler
– Perfekt til tørring ved høje temperaturer
– Huller i børsten får vand til at fordampe hurtigere ved føntørring

Vare nr. 70050

Vare nr. 70051

AIR BRUSH
– Intelligent placering af børstepiggene giver
effektiv separation af hårene
– Ekstremt fleksible børstepigge begrænser
hårtab
– Å bent design, der giver optimal
luftgennemstrømning

– Ekstra store knopspidser stimulerer
hovedbunden
– Kommer i én standardfarve

Vare nr. 70045
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INTELLIGENT

HEAT

TECHNOLOGY

HEAT BRUSH
L – 53 mm

Vare nr. 70043

M – 43 mm

Vare nr. 70042

S – 25 mm

Fra sort til lyserød
Vores innovative børstehårsteknologi
rykker grænserne og gør, at du kan styre
og kontrollere varmen, mens du styler.
Når føntørreren varmer Heat Brushens rør
op til over 60 grader, bliver det sorte rør
lyserødt for at indikere høj temperatur.
Hårstylisten kan så regulere varmen, så
den ikke ødelægger håret. Når børsten
køler ned igen til en sikker temperatur, vil
børstehovederne skifte tilbage til sort.

Vare nr. 70041

INTELLIGENT HEAT TECHNOLOGY
Vores Heat Brush er designet til hurtigt at blive varm, når du føntørrer.
Den lader luften passere gennem børstehovedet og giver håret fylde og volumen.
Heat Brushen kommer i alle størrelser, så du kan forme perfekte krøller og få præcis den
føntørring, du ønsker dig. Og endnu hurtigere end du er vant til, for børstens keramikrør
holder perfekt på varmen.
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Zigzag-piggene giver dig et endnu bedre greb under friseringen og en dejlig styling-oplevelse.
Oven i det sikrer børstens ergonomisk designede håndtag, at den ikke glider i hånden.

BØRSTER

TURN BRUSH OG
TURN BRUSH FLEX
Fra sort til lyserød
Aluminiumslag, som skifter farve fra sort til lyserød, når det varmes op.
Kold børste
Opvarmet børste

Turn Brush XL

Vare nr. 70033

Turn Brush L

Vare nr. 70032

Turn Brush M

Vare nr. 70031

Turn Brush S

Vare nr. 70030

Turn Brush Flex XL

Vare nr. 70035

Turn Brush Flex M

Vare nr. 70034

FØNBØRSTE I HÅNDDREJET TRÆ

– Pigge af 100% naturlige vildsvinehår
– Kerne af hånddrejet træ
– A luminiumslag, som skifter farve, når det varmes op

Vores unikke Turn Brushes er lavet af naturlige materialer, som giver dig en luksuriøs oplevelse, når du føntørrer.
Børsten har en kerne af hånddrejet og let bøgetræ, og piggene af naturlige vildsvinehår efterlader håret skinnende og
blødt. Uden på trækernen er der lagt et aluminiumslag, som ændrer farve i takt med, at børsten varmes op. Så kan du altid
holde øje med, om varmen fordeles optimalt. Den fås også i en ekstra fleksibel variant – Turn Brush Flex – som er designet
specielt til tørring af langt hår, der er ekstra vådt. Da bøgetræ er en hårdfør træsort med god vækst, er vores Turn Brushes et
miljømæssigt godt valg, der er skabt til at holde i mange år.
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Close-up
Kombination af
ægte vildsvinehår
og fleksible pigge

GLOSS BRUSH

GLOSS MIDI BRUSH

– Kombination af ægte vildsvinehår og fleksible pigge
– B ørsten er formet, så håret samles og redes i sektioner
– K nopspidser på børstepiggene stimulerer hovedbunden
– Gummibelagt håndtag sikrer et godt greb
– 3D-konveks-formet pude, der er modelleret efter hovedbunden

Vores eksklusive Gloss Brush og Gloss Midi Brush, som er en taskevenlig størrelse, kombinerer
ultrafleksible børstepigge med ægte vildsvinehår, der fordeler det sunde og naturlige hårfedt
fra hovedbunden ud i hvert enkelt hårstrås fulde længde. Det giver et både sundere, stærkere
og mere glansfuldt hår.

Vare nr. 70047

Vare nr. 70048

Close-up

GLOSS AIR BRUSH
– Kombination af ægte vildsvinehår og
fleksible børstepigge
– Å bent design, der giver optimal
luftgennemstrømning
– Varmebestandige børstepigge op til 160
grader
– Formet efter hovedbunden, så større

Vare nr. 70049
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STYLING BRUSH
sektioner af håret løftes
– Intelligent placering af børstepigge giver
effektiv separation af hårene
– Ekstra store knopspidser stimulerer
hovedbunden
– Ekstremt fleksible børstepigge begrænser
risikoen for knækkede hår

Værsgo': Den ultimative børste til toupering og styling. Vores Stylingbørste har et smalt
børstehoved samt en kombination af ægte vildsvinehår og nylonpigge. Det gør den let at
anvende uanset hårlængde. Børstens skaft er designet, så den ender i en praktisk spids, der
gør det nemt at inddele håret i sektioner.

Vare nr. 70075-1

BØRSTER

SMOOTH BRUSH

BOAR BRUSH

– 100% naturlige vildsvinehår
– Silikone-børstepigge for blid massage af hovedbunden og detangling-effekt
– B lød børstepude for øget fleksibilitet
– L avet af hårdført bøgetræ
– Et miljørigtigt valg pga. holdbarheden og træsortens hurtige vækst

– 100% naturlige vildsvinehår
– Øger blodtilstrømningen til hårsækkene
– Naturlig glans
– Sundere hovedbund

Vare nr. 70083

Vare nr. 70070-1

9 rækker pigge

VOLUME BRUSH
Den perfekte børste til formtørring af kort og mellemlangt hår. Piggene er udført i ekstra blødt
materiale, som sikrer en skånsom formtørring. Antallet af børstepigge resulterer i blankt og
fyldigt hår. Gummibunden sørger for, at piggene fjedrer.

Vare nr. 70069
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BØRSTEOVERSIGT
Her har vi samlet alle vores børster for at give dig overblik
og mulighed for at sammenligne. Fra Wonder Brush til Turn
Brush, fra Air Brush til Heat Brush. Hver enkelt skabt præcist
til sit formål. Gå på opdagelse og se, hvad de kan. Hver
børste har sine særlige features, men her på siden har vi
groft inddelt dem i kategorierne A, B, C og D.

A|B|C|D
GLOSS AIR
BRUSH

A|B|C|D
AIR BRUSH

A|B|C|D
WONDER BRUSH
A | DETANGLE
– Det eksklusive IntelliFlex® børstehår bøjer sig med håret
og glider blødt gennem sammenfiltringer
– Minimerer smerte og skade i vådt eller tørt hår
– Reducerer beskadigelser

B | STYLE
– Gør det nemt at style
– Behagelig at holde, enkel at kontrollere
– Reducerer beskadigelse og krus

C | MAINTAIN

A|B|C|D
WONDER MIDI
BRUSH

A|B|C|D
GLOSS BRUS

– H older håret friskt mellem stylinger
– Idéel til touch-ups på farten
– Blide, men effektive, redskaber holder håret sundt og blankt

D | DRY
– Bruges under føntørring
– Luftige designs, der sikrer effektiv tørring
– Fleksible børstepigge/-hår, der er skånsomme mod filtret hår
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A|B|C|D
GLOSS MIDI
BRUSH

BØRSTER

A|B|C|D
TURN BRUSH

A|B|C|D
PADDLE
WONDER BRUSH

A|B|C|D

A|B|C|D

PADDLE
AIR BRUSH

TURN BRUSH FLEX

A|B|C|D
VOLUME BRUSH

A|B|C|D

A|B|C|D

STYLING BRUSH

HEAT BRUSH

A|B|C|D
SMOOTH BRUSH

A|B|C|D
BOAR BRUSH
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HH SIMONSEN
WETLINE
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WETLINE | HÅRPRODUKTER

A NEW DAWN FOR HAIR EVERYWHERE
Den bedste og mest effektive shampooserie nogensinde. Dét var den ambitiøse
målsætning, da vi startede arbejdet med HH Simonsen Wetline. Vi ville skabe en
shampooserie, der overgik vores egne krav som professionelle. Og en shampooserie, der gjorde en forskel for dig og dit hår – uanset din hårtype. Tre år senere var
HH Simonsen Wetline en realitet, og serien er alt, hvad vi har drømt om..
Vi tror på, at skønhed og teknologi er allierede, så vi samarbejder med førende
forskere og har vores eget laboratorie, hvor vi udvikler, tester og forbedrer alle
detaljer i vores produkter. Og til vores Wetline har vi nøje udvalgt og sammensat
ingredienser til hvert produkt, så vi kan tilbyde den ultimative effekt, uanset om
du har behov for pleje og beskyttelse af tyndt, farvet, slidt, tørt eller fedtet hår.
Fælles for produkterne er en unik brug af keratin, der giver et sundere og
stærkere hår – og naturbaserede olier, som tilfører håret fugt og smidighed.
For når vi laver en shampooserie, så gør vi det for at sætte nye standarder!
HH Simonsen Wetline er en bred serie med eksklusive, effektive og parabenefri
shampooer, conditioners og hårkure til alle typer hår og alle behov. Vi håber, at
du vil sætte dem på prøve. Ikke mindst for hårets skyld.

Alle Wetline emballager indeholder 70% genbrugsplast og kan
både bruges flere gange og genbruges til andre formål.
Vores shampooer og stylingprodukter indeholder 20% mindre
vand end konkurrerende mærker. Det betyder, at et 250 ml
HH Simonsen produkt indeholder nok til lige så mange gange
brug som et almindeligt 350 ml. produkt. Det sparer både vand
såvel som plastik og papir til indpakning af produkterne.
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UVASORB S5

CROTEIN™

UVASORB S5

CRODABOND™

JOJOBAOLIE

MACADAMIAOLIE

HYDROSATIVUM P
MACADAMIAOLIE

JOJOBAOLIE
CORNING ®
MICROEMULSION

Fås også i 700 ml. Se side 31

COLOR SHAMPOO

Fås også i 700 ml. Se side 31

250 ml

– Effektiv farvebeskyttelse og pleje
– Indeholder macadamia- og
jojobaolie
– Efterlader håret glat, sundt og
strålende

COLOR CONDITIONER

farvet hår: At farven falmer, og at
håret tager skade af farvningen.
Shampooen bevarer din hårfarves
styrke og glans i længere tid, samtidig med at den plejer og fugter dit
hår ved hjælp af hvedebaserede
Color Shampoo bearbejder
aminosyrer, keratin, macadamiaeffektivt to af udfordringerne ved og jojobaolie.

– Effektiv farvebeskyttelse og pleje
– Indeholder jojobaolie og
sheasmør
– Efterlader håret glat, sundt og
strålende

Vare nr. 360300

Vare nr. 360310

Skifter navn til
Refreshing Shampoo
i løbet af 2022

SHEASMØR

Vores Color Conditioner hjælper
dig med at bevare styrke og glans

250 ml

i dit farvede hår. Samtidig tilføres
håret nødvendig fugt og næring,
blandt andet takket være hvedebaserede aminosyrer, jojobaolie
og sheasmør. Du beskytter din
hårfarve mod at falme hurtigt og
beskytter dit hår mod den slitage,
som hårfarvning ofte er skyld i.

Fås også i 700 ml. Se side 31

ANTI-YELLOW SHAMPOO 250 ml
– Eliminerer gule nuancer
– Indeholder hydrolyseret keratin
og macadamiaolie
– Efterlader håret ensartet, sundt
og UV-beskyttet
Farvel til gult hår! HH Simonsen Anti-Yellow Shampoo er en beskyttende
og plejende shampoo til alle, der har

Vare nr. 360500

MACADAMIAOLIE

VITAMIN E

ALOE VERA

CROTEIN™

MENTHOL

– F jerner og modvirker skæl
– Renser og lindrer effektivt
– Med mentol- og Tea Tree olie
– T il alle hårtyper
Sig farvel til skæl og kløende hovedbund
med vores Dandruff Shampoo. Beriget med
kølende og lindrende mentol- og Tea Tree

Vare nr. 360900
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GLUADIN® WLM BENZ

Fås også i 700 ml. Se side 31

Fås fra sommer 2022 også i 700 ml. Se side 31

DANDRUFF SHAMPOO

farvet blond eller gråt/isblond hår,
men generes af uønskede gule toner
i håret. En perfekt harmoni af blå,
violette og grønne pigmenter eliminerer effektivt gule nuancer uden
at stresse håret, mens shampooen
også beskytter hårets ”rigtige” farve
mod solens UV-stråler.

250 ml
olie - vidundermidler mod skæl - er shampooen
skabt til nænsomt at rense håret og
hovedbunden og genop-rette hårets naturlige
balance. Den naturlige, plantebaserede
aktive ingrediens Pentavitin® og gederamsekstrakten DEFENSCALP™ beroliger
hovedbunden og beskytter og nærer håret.

CLEANSING SHAMPOO
– F jerner olier, naturlige fedtstoffer og
produktrester
–M
 ed hydrolyseret keratin og E-vitamin
– E fterlader hår og hovedbund grundigt renset
HH Simonsen Cleansing Shampoo renser hår og
hovedbund i dybden og fjerner olier, naturlige
fedtstoffer og opbyggede rester af styling-

Vare nr. 360700

250 ml
produkter. Med andre ord: En effektiv nulstilling.
Men den største forskel på HH Simonsens
Cleansing Shampoo og de fleste andre cleansing
produkter på markedet er den unikke genopbygning af hårets keratin- og fugtniveauer. Med andre
ord får du både en virkelig effektiv grundrens og
en knivspids blid pleje, der efterlader håret langt
blødere end de fleste alternativer.

NUTRILAN® KERATIN

MACADAMIAOLIE

CROTEIN™

JOJOBAOLIE

HYDROTRITICUM™

WETLINE | HÅRPRODUKTER

ALOE VERA

NUTRILAN® KERATIN

Fås også i 700 ml. Se side 31

Fås også i 700 ml. Se side 31

REPAIR SHAMPOO

250 ml

– Genskaber og beskytter
– Indeholder keratin og macadamiaolie
– Efterlader håret genopbygget, fugtholdigt
og sundt

REPAIR CONDITIONER

flere særlige keratinholdige mikroproteiner,
der trænger dybt ind i hårfibrene og
styrker hårstråene indefra. Hvedebaserede
aminosyrer, macadamia- og jojobaolie tilfører
næring, vitalitet og styrke og bidrager til en
HH Simonsen Repair Shampoo giver øjeblikkelig shampoo, der puster nyt liv i slidt hår.
nødhjælp til skadet hår. Shampooen indeholder

– Genskaber og beskytter
– Indeholder keratin og hvedebaserede aminosyrer
– Efterlader håret genopbygget, sundt og let at
gennemrede

Vare nr. 360100

Vare nr. 360110

Vores Repair Conditioner indeholder ligeledes
flere keratinholdige mikroproteiner, der
trænger dybt ind i hårfibrene og genopbyg-

250 ml
ger dem indefra. Conditioneren forebygger
derudover brud og spaltede spidser – og gør
det lettere at rede filtret hår uden at forårsage
skader. Ingredienssammensætningen gør,
at produktet arbejder 30% i hårets indre og
70% i skællaget. Dermed opnår man både
genopbygning af keratinstyrken og en øget
elasticitet og smidighed i håret.

REP’ HAIR ®

JOJOBAOLIE

KERATRIX™

KOKOSOLIE

Fås fra sommer 2022 også i 700 ml. Se side 31

REPAIR MASK
– Genskaber og beskytter
– Indeholder sheasmør, kokos- og jojobaolie
– Efterlader håret genopbygget, stærkt og sundt
Har du brug for særligt intensiv hjælp til slidt og
skadet hår, så er Repair Mask en effektiv kur.
Den indeholder en større andel af keratinholdigt
mikroprotein end både shampoo og conditioner,

Vare nr. 360120

SHEASMØR

150 ml
og en hårkur er derfor det mest effektive produkt
til at genopbygge hårets styrke. Derudover medvirker hvedebaserede aminosyrer, sheasmør og
kokos- og jojobaolie til at styrke og nære håret –
og effektivt bekæmpe brud og spaltede spidser.
Repair Mask arbejder 70% i hårstråenes kerne og
30% i det ydre skællag.

KERATIN BOOST
– Keratin Boost kan fyldes i vores Nourishing
Styler eller bruges som en 2-4 minutters
rinse-out kur efter conditioner

250 ml
– Genopbygger hårets keratinniveau
– Giver dyb og intens pleje og næring
– Efterlader håret skinnende og livligt

Vare nr. 350180
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PHEOHYDRANE

PHEOHYDRANE

REP’ HAIR ®

CROTEIN™

HYDROSATIVUM P

SHEASMØR

MACADAMIAOLIE

JOJOBAOLIE

Fås også i 700 ml. Se side 31

MOISTURE SHAMPOO
– Indeholder hydrolyseret
ærteprotein og jojobaolie
– Efterlader håret fugtholdigt,
sundt og velnæret
Moisture Shampoo giver
fugt med ingredienser, som
effektivt nærer og plejer tørt

250 ml

hår. Hydrolyseret protein,
hydrolyseret keratin og et
Marine Complex med tang og
alger fugter hår og hovedbund,
mens macadamia- og
jojobaolier styrker og nærer
hårfibrene.

Vare nr. 360200

Fås også i 700 ml. Se side 31

Fås fra sommer 2022 også i 700 ml. Se side 31

MOISTURE CONDITIONER 250 ml

MOISTURE MASK

– Indeholder hydrolyseret
keratin og jojobaolie
– Efterlader håret fugtholdigt,
velnæret og let at rede

– Indeholder hydrolyseret keratin,
jojobaolie og sheasmør
– Efterlader håret fugtholdigt,
velnæret og let at rede

Den perfekte slutbehandling
til tørt hår. En større molekylevægt gør, at Moisture

Vare nr. 360210

– Forbedrer hårets volumen
– Indeholder 3 unikke og naturlige
planteekstrakter
– Efterlader håret vitaliseret, blødt og stærkt
Takket være en unik kombination af
naturlige planteekstrakter tilfører vores

Vare nr. 360400

30

(70%), og behandler hårets ydre
skællag (30%). En unik kombination af hydrolyseret keratin, hvedebaserede aminosyrer, Marine
Complexekstrakt og et molekyle
Intensiv kur til tørt og livløst hår. med ceramide-egenskaber
Moisture Mask opbygger fugt- og tilfører og bevarer effektivt fugt
keratinniveauerne inde i håret
i hår og hovedbund.

Vare nr. 360220

LOPPEFRØ-EKSTRAKT

VOLUMINIS

DØVNÆLDEBLOMST

KOKOSOLIE

GINSENG-ROD

MACADAMIAOLIE

Fås også i 700 ml. Se side 31

VOLUME SHAMPOO

Conditioner arbejder 30% i
hårstråenes indre og 70%
i skællaget, der lukkes, så
fugten indkapsles i håret.
Hvedebaserede aminosyrer
og marineingredienser giver
fugt, og keratin styrker
hårfibrene.

250 ml

Fås også i 700 ml. Se side 31

250 ml
volumeshampoo tiltrængt fylde og styrke til
tyndt og fint hår.
Ginseng-rod, loppefrø og døvnældeblomst har
en synergieffekt på hårets vitalitet og energi,
mens hårrødderne stimuleres af frisk og
kølende mentol.

VOLUME CONDITIONER
– Forbedrer hårets volumen
– Indeholder macadamia- og kokosolie
– Efterlader håret glat, sundt og velnæret


Vare nr. 360410

250 ml
Den ultimative conditioner til tyndt og livløst
hår. Vi har kombineret de plejende egenskaber
fra en klassisk conditioner med effektive
volumeskabende virkestoffer. HH Simonsen
Volume Conditioner indeholder blandt andet
macadamia- og kokosolie, der giver næring,
glans og fugt til håret.

SALONSTØRRELSE
VARE
NR.

PRODUKT

INDKØBSPRIS

360101

Repair Shampoo – 700 ml

360111

Repair Conditioner – 700 ml

360121

Repair Mask – 700 ml*

360201

Moisture Shampoo – 700 ml

360211

Moisture Conditioner – 700 ml

360221

Moisture Mask – 700 ml*

360301

Color Shampoo – 700 ml

360311

Color Conditioner – 700 ml

360401

Volume Shampoo – 700 ml

360411

Volume Conditioner – 700 ml

360510

Anti-Yellow Shampoo – 700 ml

360701

Cleansing Shampoo – 700 ml

360901

Dandruff Shampoo – 700 ml**

*Kommer sommer 2022.

Mange af vores lækre Wetline produkter er
også tilgængelige i salonstørrelse 700 ml.
med praktisk pumpe. Den er ekstra drøj, og
derfor vil du opleve, at du bruger mindre.

700 ml

**Kommer sommer 2022. Skifter navn til Refreshing Shampoo.
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HÅRPRODUKTER

STYLINGPRODUKTER
KOMPROMISLØS KVALITET OG PROFESSIONELLE FUNKTIONER
– SKABT PÅ BAGGRUND AF 35 ÅRS ERFARING
HH Simonsens egen serie af hårprodukter er udviklet med ekstremt høje ambitioner.
Ambitioner om kreativ styling, fantastiske looks og skæve idéer. Men også ambitioner
om et sundt hår, der føles fantastisk og velbeskyttet.
Vi har 35 års professionel erfaring. Så vi kender til hår. Vi kender udfordringerne. Vi kender
behovene. Og vi ved, hvad vi gerne vil have. Derfor er vi dybt involverede i alle dele af
skabelsesprocessen, når det gælder vores produkter; fra den første tanke til det færdige
produkt.
Vi tror på en tæt alliance mellem videnskab og skønhed. Vi researcher, vi tester, og vi
forbedrer. Vi finder og udvikler de bedste ingredienser. Og vi stræber altid efter den ultimative
ydeevne i vores produkter. Det er den nærende, beskyttende og genopbyggende Brazilian nut
olie i vores hårvoks et bevis på. Ligesom ekstrakten af økologisk honning i vores Curl Cream.
Og alle de andre vigtige detaljer, der gør hvert eneste produkt helt specielt.
Nu er det tid til at udforske vores univers. På de følgende sider finder du vores store udvalg
af hårprodukter. Og du kan være sikker på at opdage ægte luksus til håret.
For vi gør det for hårets skyld. Og for alles hår.

Alle vores produkter er pakket i firkantede
æsker for at undgå spildplads, når de bliver
transporteret ud til saloner og forbrugere.
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Tynger ikke håret

Vægt 0

MIRACLE SPRAY
– Perfekt til udfiltring af hår
– Indeholder ikke parabener
– Beskytter mod slid og UV-stråler

250 ml
– Intenst fugtgivende
– Efterlader håret blødt, sundt og skinnende

Vare nr. 350160

AWARD
WINNING

HEAT PROTECTION SPRAY
– Beskytter mod varmeskader
– Beskytter mod UV-stråler
– Indeholder arganolie

Vare nr. 350100
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145 ml
– Mild og frisk duft
– Efterlader håret blødt og glansfuldt

STYLING OIL
– Modvirker krus
– Beskytter mod varmeskader
– Indeholder argan- og jojobaolie

Vare nr. 350110

100 ml
– Kan bruges i vådt eller tørt hår
– Genopbygger hårets fugtniveau

HÅRPRODUKTER

CURL CREAM
– Modvirker krus og tørhed
– Indeholder macadamiaolie og
økologisk honning-ekstrakt

150 ml

BLOWDRY CREAM
– Reducerer risiko for knækket og kruset hår
– B evarer hårets styrke
– Modvirker sammenfiltring

– Fordel i håndklædetørt hår
– L ad håret lufttørre

Vare nr. 350131

150 ml
– Perfekt til frisering af vådt hår
– B eskytter helt op til 230° C

Vare nr. 350141

NYHED

STYLING LOTION
– T il både langt og kort hår
– Nem at arbejde med
– Passer til alle hårtyper

Vare nr. 350250

150 ml
– God til krøller og rodet hår
- Fjerner krus

CREATIVE GLUE
– Giver ekstremt hold
– Nem at style med
– Passer til alle hårtyper
– Indeholder ikke parabener

150 ml
– Perfekt at blande sammen med Curl Cream
eller Blow Dry Cream for at opnå øget hold

Vare nr. 350150
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Maximize Spray er en våd
tørshampoo, som forvandler
sig til fint pudder.
Ryst godt før brug.

MAXIMIZE SPRAY
Vores Maximize Spray er en volumengivende
spray, der puster nyt liv i alle hårtyper. Perfekt
til at tilføje volumen og tekstur til alle typer
frisurer eller til at give håret et perfekt rodet
look.

200 ml
– L et at vaske ud
– Brug i vådt hår for at tilføje volumen, hold
og tekstur under tørring
– Brug i tørt hår for at give volumen
– Perfekt til både kort og langt hår

Vare nr. 350200
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Vores Beach Spray tilfører en mat og
sommerlig struktur samtidig med, at den giver
masser af pleje – bl.a. takket være nærende
ingredienser som macadamiaolie og vitamin
B5. Sprayen har UV-beskyttende ingredienser,

125 ml
er dermatologisk testet og uden parabener.
Spray i vådt eller tørt hår.
– Indeholder macadamiaolie
– Indeholder vitamin B5

Vare nr. 350120

FRISØRBRANCHENS
MEST SOLGTE

HAIR SPRAY

BEACH SPRAY

Fjerner krus i håret

250 ml

VOLUME MOUSSE

– Giver stærkt hold
– Beskytter mod UV-stråler
– Fugtafvisende
– Mild og frisk duft
– Giver glans/silkeagtig struktur og gør ikke håret mat

Vores Volume Mousse er skabt til at tilføje
volumen og tekstur til alle hårtyper – og
samtidig holde håret let og luftigt. Moussen
indeholder fibre, der bygger sig op omkring
håret og får det til at føles tykkere og mere
fyldigt, samtidig med at hvedeproteiner
beskytter og styrker håret.

Vare nr. 3501004

Vare nr. 350210

300 ml
– Skaber volumen og tekstur
– Indeholder fibre, der giver hold
– Indeholder hvedeproteiner,
der beskytter og styrker håret
– U V-beskyttende

VOKS – BLUE EXTREME

God til sport - løber ikke,
når man sveder

90 ml

HÅRPRODUKTER

God til sport - løber ikke,
når man sveder

God til sport - løber ikke,
når man sveder

VOKS – BROWN MATTE

90 ml

VOKS – GREY MUD

90 ml

Blue Extreme er en vandbaseret voks, der giver et
ultrakraftigt hold, men som samtidig er fleksibel og nem
at bruge. Håret får et cool og urbant look uden at virke
geléagtigt.

Brown Matte er en lervoks, der giver ekstremt hold, men som
samtidig er fleksibel og nem at restyle og vaske ud. Vælg
din favorit eller prøv dem alle tre. HH Simonsen vokser med
opgaven.

Grey Mud er en alsidig stylingvoks, der giver hold og et cool
look. Med en holdfaktor på 3,5 giver voksen et medium/solidt
hold, der holder styr på frisuren hele dagen, men som er nemt
at restyle og vaske ud.

– Vandbaseret
– Med æteriske brasilianske olier

– L ervoks
– Ekstremt hold

– Alsidig stylingvoks
– Holdfaktor på 3,5

Vare nr. 350027

Vare nr. 350030

Vare nr. 350022

NYHED

God til sport - løber ikke,
når man sveder

STYLING PASTE

God til sport - løber ikke,
når man sveder

90 ml

QUICKSAND

– F leksibelt hold
– Perfekt til en rå og urban styling
– Definerer og skaber en mat tekstur
– Indeholder ikke parabener

Styling paste med tørshampoo-effekt.
Klumper ikke og har en dejlig let konsistens,
som er nem at blende ind i håret. Skaber hold
og struktur med et saltvandsudtryk.

Vare nr. 350170

Vare nr. 350240

90 ml
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TILBEHØR
TILBEHØR FRA HH SIMONSEN
Som frisør er du kunstner, og det er vores opgave at give dig de bedste
rammer og de bedste redskaber, så du kan udfolde din kunst og din
kunnen. Det gælder ikke bare dine sakse. Også dit tilbehør bør være i
orden – så sikrer du nemlig de bedste forudsætninger for et godt udført
arbejde.
Vi har skabt en række tilbehørsprodukter, der ligesom alt andet i vores
sortiment er udviklet i samarbejde med frisører og ud fra de højeste krav
til komfort og kvalitet.
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TILBEHØR

Konfortabel
handske

SORTE NITRILHANDSKER

Godkendt af
miljøstyrelsen

100 stk.

Vores nitrilhandsker er latexfri, pudderfri og ikke-sterile engangshandsker.
Handskerne lever op til EU’s regler og standarderne for ”Kategori III”-engangshandsker,
så du er optimalt beskyttet.

Vare nr.
Str. Small
1181-S
Str. Medium 1181-M
Str. Large 1181-L

SANITIZER SPRAY

200 ml

Sanitizing Spray er skabt særligt til frisørsaloner og gør det hurtigt, let og sikkert,
at holde overflader og værktøj skinnende rent og fri for bakterier.

Vare nr. 350230

Godkendt af
miljøstyrelsen

HAND OFF

Godkendt af
miljøstyrelsen

100 ml

CLEAN IT

160 ml

Hand Off er en rensende spray særligt udviklet til dine hænder. Sprayen er både
bakteriedræbende og fugtgivende - så du altid har bløde og rene hænder.

Den hurtigtørrende spray kan rense dine tools på få sekunder, efterlader ingen rester og har
antiseptiske egenskaber, der minimerer spredningen af bakterier.

Vare nr. 10041

Vare nr. 10040
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EYELASH AND EYEBROW TINT
- Skånsom
- Nem at blande
- Holder i op til 8 uger

Vare nr.
Deep Black no.1
Blue Black no.2
Dark Brown no.3

NAWT0001
NAWB0001
NAWB0002

20 ml

- Fås i forskellige nuancer
- Cremet konsistens
- Blankt resultat

Middle Brown no.3,1
NAWM0001
Graphite Brown no.4,4 NAWG0001
Natural no.5
NAWN0001

HAIRPEARL STARTER KIT
1x Eyelash & Eyebrow Deep Black
1x Eyelash & Eyebrow Dark Brown
1x Eyelash & Eyebrow Natural
1x Cream developer Oxidant 50 ml 3%

EYELASH AND EYEBROW TINT - PPD FREE

20 ml

- En af de eneste øjenbrynsfarver, der ikke indeholder PPD
- Fri for hudirriterende stoffer
- Kan anvendes af personer med følsom hud
Vare nr.
Deep Black no.1
Graphite no.1,1
Blue Black no.2
Natural Brown no.3

HPWT011 Light Brown no.3,1
HPWL011
HPWG011 Chocolate Brown no.3,3 HPWS012
HPWB011 Mahogany Brown no.4 HPWM013
HPWB012

HAIRPEARL STARTER KIT PPD FREE
1x Cosmetic brush
1x Compound Jar
1x Protection paper waxed 100 stk.
1x Cosmetic bag

Vare nr. NAMB016

1x Eyelash & Eyebrow PPB-free Deep Black
1x Eyelash & Eyebrow PPB-free Chocolate Brown
1x Eyelash & Eyebrow PPB-free Natural Brown
1x Cream developer Oxidant 50 ml 3%

1x Cosmetic brush
1x Compound Jar
1x Protection paper waxed 100 stk.
1x Cosmetic bag

Vare nr. HPMB016

6 farvenuancer

HAIRPEARL TRIAL KIT

CREAM DEVELOPER OXIDANT

1x Color
1x Cream Developer oxidant 3% (20 ml)
1x Mixing Stick
1x Mixing Bowl

- Blød og skånsom
- Cremet konsistens

Vare nr.
Deep Black no.1
Blue Black no.2
Dark Brown no.3
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TKDB001 Middle Brown no.3,1
TKBB002 Graphite Brown no.4,4
TKDB003 Natural no.5

TKMB031
TKGB044
TKN005

Vare nr.
2% NACE00006
3% NACE00005
6% NACE00004

- Til sensitiv hud
- 2%, 3% eller 6% oxidant

50 ml

TILBEHØR

PROTECT ION PAPERS

100 stk.

EYE GEL PATCHES

- Gør det nemt at farve bryn og vipper
- Beskytter huden omkring øjnene
- Med voks

Aloe lint free

Vare nr. KPWG001

Vare nr. KPG001

COMPOUND JAR

BRUSHES

MASCARA WANDS

Praktisk skål til at blande farven i.

Børste til øjenbryn med rund eller skrå spids

Mascara børster.

Vare nr. KPA0001

Vare nr.
Rund KPB001
Skrå KPB003

Vare nr. KPB005

EYE MAKE-UP REMOVER FOAM 50 ml

TINT REMOVER

En luxuriøs make-up fjerner der bruges før alle farvninger
af bryn og vipper. Farven holde typisk 1-2 uger længere, blive
mere intense og dybere i farven.

- Fjerner spor af farve
- Skånsom for huden
- Naturlige ingredienser

- Fjerner skånsomt mørke rander og røde øjne
- Forebygger rynker
- Får øjnene til at virke friske og livlige

Vare nr. MPR002

Vare nr. NAMPMU001

Vare nr. KPAC001

50 ml

RELAXING EYE CREAM

10 stk.

50 stk.

50 ml
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SILICONE PADS

BEISE

Øjenbeskyttelsespapir der gør det nemmere at farve vipperne. Silikonepuderne forhindrer uønsket farvning af huden.
Selvklæbende. Nemme at rengøre og kan genbruges op til
100 gange.

Stabiliserende fremkalder (3%) i 50 ml flaske med praktisk
dråbetæller. Rækker til mindst 100 farvninger. Creme eller
flydende beise.

Normal eller blød.

Vare nr.
Oxidant flydende 57819
Creme
57895

Vare nr.

Vare nr. ref96

ØJENBRYNSFARVE

15 ml

Farve til øjenbryn og –vipper. Giver varig skønhed. Enkel og sikker
at anvende. Hurtig påvirkning. Bedste farveresultat. Fås i farverne
blåsort, sort, grafit, brun og lysebrun. Holder i op til 6 uger.
Vare nr.
Dyb sort
Blåsort
Natur brun
Lys brun
Grafit

ref1
ref2
ref3
57314
57116

STRIMMELVAT

Vare nr. 931120
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1 kg

50 ml

VIPPEFORMATER

Rød, blød
Blå, normal

ref71
57192

SENSITIV ØJENBRYNSFARVE 15 ml

DEVELOPER GEL
TINTREMOVER

Fås i farverne sort, mørkebrun, brun og lysebrun.

Opdateret design for øget komfort.

Vare nr.
Sort
Mørkebrun
Brun
Lysbrun

Vare nr.
Developer
Tintremover

refs1
refs2
refs3
refs4

refs5
refs6

APPLICATION

FARVEPENSLER

Mini Set.

Sæt á 5 stk.

Vare nr. ref93,1

Vare nr. 57987

15 ml
150 ml

TILBEHØR

Bredde: 12 cm.
Længde: 100 m.
Tykkelse: 15 μ.

STRIBEFOLIE

ARK FOLIE

MECHE-STRIMLER

HH Simonsens professionelle stribefolie er af en ekstra god
aluminiumskvalitet, som er stærk, holdbar og let at arbejde med.
Folien leveres i en praktisk æske med kant til at afrive folien i den
ønskede længde.

500 ark

Meche-strimler med tape.

Vare nr. 4336231

Vare nr. 10042

Vare nr.
10 cm SM100
18 cm LM100

HIGHLIGHT-STRIMLER

COLOR WRAPS

PAINT PACK

Color Wraps af selvopvarmende polyethylene.
Lette og fleksible at anvende.

Guld.

Udviklet i samarbejde med
@EPIC.FAMILY.

Vare nr. 402395

Vare nr. 70074

COLORBOARD KULFIBER

APPLIKATIONSFLASKE

DECO POWDER

Farvepadle af kulfiber med særdeles robuste tænder,
der ikke knækker.

Applikator til afmåling og påføring af permanentvæske.
120 ml flaske.

Uden ammoniak. Uden parfume. Afblegningen kan lysne håret
med op til 9 toner. Uden ammoniak. Uden parfume. Lækker
cremet konsistens, der gør den nemmere at arbejde med og der
er anvendt færre sulfater.

Vare nr. 8496000

Vare nr. OO90131

Vare nr. D-6030

500 g
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Ca. 95
farvenuancer

CARBON CLIPS

CROCODILE HAIR CLIPS

PALCO TECHNIC COLORE

Pakke á 6 stk.
Varme- og farveresistente

Pakke á 4 stk.

Italiensk hårfarvesystem med plejende ingredienser som
honning, sorbitol og kokosnøddeekstrakt.

Vare nr. C02

Vare nr. C01

Vare nr. (se webshop)

PALCO COLOR CLEAN

250 ml

PALCO AFBLEGNING

PALCO COLOR CORRECTOR 150 ml

Skøn, mild og effektiv farvefjerner.
Kommes på vatrondel eller strimmelvat.

Kompakt afblegningspudder baseret på violet pigment, som på
naturlig vis fjerner gule toner. Den kan lysne med helt op til syv
toner og er behagelig at arbejde med, fordi den forbliver flydende.

Med den milde og plejende Color Corrector fra Palco kan du trække
eksisterende farver ud afhåret uden at skade dets struktur. Color Corrector nedbryder eksisterende farvemolekyler, så de kan vaskes ud
samtidig med, at det naturlige pigment holdes intakt. Uden ammoniak.

Vare nr. 60801110

Vare nr. 60303060

Vare nr. 173776

PALCO AFBLEGNING

500 ml

En unik permanent, der passer til enhver hårtype.
Uden ammoniak og thioglycolate.

Vare nr. 60322003
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500 g

150 ml

PALCO BEISE

1000 ml

Palco Beise er udviklet efter en unik formel, som gør det let at mikse farvecremen sammen
med farven. Beisen sikrer desuden, at farven er let at påføre, og at den ikke drypper under
brug.

Vare nr. 60322004

Vare nr.
1,5% 60302102
3% 60302112
6% 60302122

9%
12%

60302132
60302142

Vores nye børneslag er pyntet med de fineste tegninger,
tegnet af børn på danske Julemærkehjem.

TILBEHØR

BØRNESLAG

1 sæt består af 2 børneslag

Mange danske børn mistrives desværre i deres hverdag.
De føler sig forkerte, bliver mobbet, er ensomme og tror ikke
på, at de dur.
I Danmark er der fem julemærkehjem, hvor børn mellem
7-14 år har mulighed for at træne det, der udfordrer dem
derhjemme.
Under et ophold, bliver børnene del af et fællesskab
med sammenhold, støtte og omsorg fra både voksne og
jævnaldrende. Over 10 uger lærer børnene om sund kost,
motion og fysisk og psykisk sundhed - og lærer, at de er
gode nok, præcis som de er.

9022_HHS_Boerneslag_95X

120cm_v1.indd
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9022_HHS_Boerneslag_95X
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29/09/2020

29/09/2020

Close-up

10.33

Vare nr. 74879

10.33

Close-up

KLIPPESLAG

LUKSUSKLIPPESLAG

BØRNESLAG

- Specialsyet, blød halskrave med skummembran
- Rustfrie metalhægter og forstærket ophængsøje

- Specialsyet, blød halskrave med skummembran
- Tager ikke imod farve og er nemt at rengøre
- Skulderstykke i gummi, så det afklippede hår nemt glider af
- Rustfrie metalhægter og forstærket ophængsøje

Sort med velcro

Vare nr. 10008

Vare nr. 10007

Vare nr. 74877

Normal

XL

FARVEFORKLÆDE

LÆDERKLIPPEKRAVE

COZY NAKKEPUDE

Forklæde af blødt PVC materiale og med lomme midt for.
Er ikke alene vandtæt, men beskytter også mod de kemiske
produkter, der anvendes ved farvning.

Med sand. XL-model til langt hår.

Stabil og behagelig nakkepude. Holderen af plastik passer til
alle vaske og puden af silicone er ekstrem behagelig.

Vare nr. O253529

Vare nr.
Normal 10012
XL
10013

Vare nr. 0070017

45

180

210

1624

214

274

282

KAMME

CARBON KAMME

CARBON KAMME

Hercules 180 & Hercules 1624

HH Simonsen kamme
Varme- og farveresistente

Excellent Edges™ sæt inkl. opbevaringsmappe
Varme- og farveresistente

Hercules 1624
Vare nr. 8162475

210
212
214
274
282

Vare nr. combset

CARBON COMB

SPIDSPAPIR

VANDFORSTØVER

Carbon comb er designet til krøllet hår. Kammen kan bruges
til klip af krøllet hår og håropsætning. Kulstofmaterialet er
varme- og farvebestandigt.

Spidspapir sikrer, at håret ikke glider på
permanentspolen, giver en ensartet fordeling af
permanentvæsken og giver flot afslutning af krøllerne.

– Gummioverflade
– Specialdesignet pumpefunktion, der forstøver vandet
bedre og mere fint

Vare nr. 71149

Vare nr. 40057

Vare nr. 10003

TUBEPRESSER

FØNHOLDER

NAKKEBØRSTE

Hercules 180
Vare nr. 8018093

Vare nr. 80210
Vare nr. 80212
Vare nr. 80214
Vare nr. 80274
Vare nr. 80282

Kraftig og robust tubepresser i metal til effektiv tømning af
indhold i tuber. Kan anvendes til tuber i både plast og metal.

Vare nr. 0099742
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212

Blød og brugervenlig nakkebørste, der nemt og
skånsomt fjerner hår efer klipning. Det lange skaft
giver et godt greb og god konrol over børsten.

Vare nr. 0440157

Vare nr. 4782

TILBEHØR

Øvelseshoved
med skuldre

ØVELSESHOVED - VICTORIA

ØVELSESHOVED - JANE

ØVELSESHOVED - SOFIE

Blond hår ca. 30 cm. Håret er særligt udvalgt fra indiske
klostre og behandlet med keratin. Ansigtet er påført
håndmalet make-up.

Blond hår ca. 45 cm. Håret er særligt udvalgt fra indiske
klostre og behandlet med keratin. Ansigtet er påført
håndmalet make-up.

Blond hår ca. 50-55 cm. Håret er særligt udvalgt fra indiske
klostre og behandlet med keratin. Ansigtet er påført
håndmalet make-up.

Vare nr. 76004

Vare nr. 76002

Vare nr. 76008

Justeringsmuligheder

Kan drejes 360°

ØVELSESHOVED - MICHAEL

LUKSUS BORDHOLDER

TRIPOD STATIV

Mørkebrunt hår og skæg ca. 25 cm. Håret er særligt udvalgt
fra indiske klostre og behandlet med keratin.
Ansigtet er påført håndmalet make-up.

Luksusbordholderen anvendes på frisørskoler og kan monteres på næsten alle bordplader uanset tykkelse. Fremstillet
i kvalitetskomponenter i kraftigt og holdbart metal.

Tripod stativ kan med det unikke højdejusteringssystem
nemt tilpasses alle højder. Det har ekstra fodpedaler, som
sikrer, at det ikke vælter under brug.

Vare nr. 76005

Vare nr. NA0046

Vare nr. 266D

KLIPPESTOL

KLIPPESTOL

BØRNEPUDE

Med skaterhjul.

Med skaterhjul.

Praktisk og mobil børnepude, - til øgning af siddehøjden.
Udført i kunstlæder, som er nem at rengøre. Optimal
siddekomfort, blød og behagelig i formstærkt skum.

Vare nr. 71149

Vare nr. 71152

Vare nr. Børnesæde
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NAKKESPEJL

FEATHER KNIV

FEATHER KNIV

FEATHER BLADE

Sort

Kniv i sølv eller pink

Kniv i sort

Gul 60% (standard)
Grøn 84% – Violet 30%

Vare nr. 0130841-02

Vare nr.
Sølv
4477
Pink 5405

Vare nr. 592008

Vare nr.
Gul/60%
130002
Grøn/84% 314
Violet/30% 1303

TONDEO KNIV

TONDEO BLADE

TONDEO SIFTER

TONDEO KNÆKBLADE

Kniv til alm. blade

Knivblade

Sifterkniv til knækblade

Sifterknækblade

Vare nr. 11127

Vare nr. 11110

Vare nr. 10403

Vare nr. 10403

Børstehoved
Vare nr. 8451931
Teleskopskaft
Vare nr. 35011

BESTILLINGSBOG

TELESKOPKOST

BOB TUO HÅNDKLÆDER
Sort. Pakke á 12 stk.

Vare nr.
2 kolonner
4 kolonner
6 kolonner
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433950
433951
433952

Vare nr. 300875

TILBEHØR

OPSÆTNINGSNÅLE

HÅRNÅLE

VOKSPERLER

VOKSAPPARAT (Startsæt)

70 mm sort
45 mm brun 70 mm brun

Bølgede 50 mm blond.

1 kg. Voksperler, som nemt smelter til
flydende voks i gryden. Voksperlerne er
specielt udviklet til sart og sensitiv hud.

Voksapparat, gryde, voksperler og
påføringspalet.

Vare nr.
45mm 944550015
70mm 947050002
70mm 947050015

Vare nr.
Sort blank
Blond mat
Sort mat
Brun blank

SKUMSPOLER

PERMANENTSPOLER

ELASTIK TIL SPOLER

BRILLEBESKYTTERE

Forskellige størrelser

Vare nr.
Beige ø6
Gul
ø6
Grå
ø6,5
Sort ø8
Orange ø8,5
Blå
ø11,5
Grøn ø13
Sort ø17

Elastik til permanent spoler

180 stk.

Vare nr.
Kort 4310032
Lang 4320032

Vare nr. 4482540

HÆKLENÅL

Vare nr.
Orange
Grå
Grøn
Blå

15mm
18mm
25mm
32 mm

4222029
4222019
4225252
4225302

40005102
9400051252
960005102
940005115

60-4300339
80-4300439
80-4300539
80-4300639
80-4300739
80-4300839
80-4300939
80-4301039

Vare nr.
Grøn
7410447
Lyserød 7410444
Azur
7410373

GUMMIHÆTTE

SILIKONEHÆTTE

LYSNINGSHÆTTE

Blå

Med hæklenål

Med bindebånd. 50 stk.

Vare nr. 500145

Vare nr. 5011632-55

Vare nr. 5011031

Vare nr. 7410160-1

Vare nr. 0000521
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SAKSE
HÅNDLAVET PERFEKTION TIL FINGERSPIDSERNE
Du mærker det med det samme, når du tager en af vores sakse i hånden:
Den ligger perfekt. Den føles perfekt. Den er perfekt helt ned i den mindste,
fint forarbejdede detalje. Den er det ypperste håndværk ophøjet til den
højeste luksus. Fremstillet i japansk stål og håndsmedet i Australien. Et
kunstværk skabt til at skabe kunstværker med. Og tro os: Den kan sit kram.
Det er med stor stolthed, at vi samarbejder med japanske mestre som dem
bag Excellent Edges™, der foruden at fremstille deres egne sakse også har
rettighederne til Yamamoto og Hikari. Det er sakse, der er kendt og prist
over hele verden. Den slags, der kan få selv de største frisører til at skrive
begejstrede anmeldelser, fordi de simpelthen bare må dele deres oplevelser
med verden.
Saksen er frisørens vigtigste værktøj. Med HH Simonsen får du det bedste
værktøj. Og du får et værktøj, der passer til din statur og din måde at arbejde
på, så du undgår slid og skader.
Det er japansk visdom i danske saloner. Glæd dig!
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SAKSE

IKONFORKLARING
Slide slicing | >5°

Chipping | <20°

Point cutting | <50°

Blunt cutting | 90°

Drejeledssaks

Ergonomisk saks

Håndslebet saks

Letvægtssaks

Saksens æg | 28°

Saksens æg | 32°

Saksens æg | 38°

Saksens æg | 40°

Saksens æg | 42°

Saksens æg | 45°

Saksens æg | 47°

Saksens æg | 50°

Saksens æg | 55°

Tørt hår

Venstrehåndet

Højrehåndet
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FUJI
Japanske FUJI er et højeksklusivt og meget anerkendt
saksemærke, som producerer nogle af de fineste og
bedste sakse i verden. Med FUJI opnår du det ypperste
inden for klippeegenskaber og kvalitet, og FUJI er
dermed sakse til frisøren, der kun vil bruge
det allerbedste værktøj.
Yamato Royal er Fujis eksklusive søsterbrand.

FUJI ROYAL BLUE
– Klinger af ståltype Hitachi RSP Steel Powder
– Håndtag af ståltype 340
– 15 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5”

FUJI FGG THE PRESIDENT
– Klinger af ståltype Hitachi CSI Steel Powder
– Håndtag af ståltype 340
– 15 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5”
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YAMATO ROYAL
– Klinger af ståltype CS1
– Håndtag af ståltype 340
– 15 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Struktursaks
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”

SAKSE

HIKARI
ET AF VERDENS MEST
ANERKENDTE SAKSEBRANDS
I nu 50 år har Hikari gjort sig selv bemærket
ved at producere helt exceptionelle sakse
med en komfort, en kvalitet, et design og en
holdbarhed ud over det sædvanlige. Hikari,
der blev grundlagt af den berømte Fukutaro
Takahashi, har revolutioneret markedet
og er i dag et af verdens mest anerkendte
saksebrands.

COSMO DRAGON
Den eksklusive Hikari Cosmo Dragon er en kraftfuld saks med et unikt design, som gør, at trykket på
skæret automatisk fastholdes langs saksens længde. Det sikrer en perfekt balance og et kraftfuldt
klip i vådt eller tørt hår. Håndtagets tragtformede design giver maksimal komfort, kontrol og
mobilitet, fordi fingrene får frihed til at rotere. Yderkanten på skæret gør, at saksen tilpasses fingrene
og opretholder en perfekt 90 graders vinkel ved graduering. Det giver maksimal præcision og masser
af komfort for albue og skulder.

– Klinger af Hikaris eget stål
– Håndtag af ståltype 340
– 15 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 6”, 6,5”
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EXCELLENT EDGES
FISH KIT
Det handler om følelse og fin fingerspidsfornemmelse i
designet. Mærk efter og prøv det til, så der opnås den helt
perfekte feeling på saksebladene. Det er hemmeligheden
bag den revolutionerende Fish Kit™-serie, der giver dig de
ultimative sakse til klipning i tørt hår. Saksene er smedet
i det unikke ATS314-stål, der kan slibes og formes til en
helt særlig facon – og har en hårdhed, der gør saksene
ekstremt skarpe, præcise og perfekte til udtynding og
”slicing”.
Fish Kit™ er udviklet på baggrund af HH Simonsens
erfaring med saksene og skandinavisk hår, og med
denne fantastiske serie er der nærmest ingen
grænser for kreativitet og personliggørelse. Det er en af
grundene til, at Fish Kit™ hører til blandt de mest populære
blandt topfrisører i hele verden. Fish Kit™ saksene leveres
med 10 års slibeservice, hvilket er din garanti for kvalitet
og holdbarhed.

Sting Ray er udviklet
i samarbejde
med HH Simonsen
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BARRACUDA
– K linger af ståltype Hitachi ATS314
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”, 30 tænder

Marlin Big Mouth er udviklet
i samarbejde med HH Simonsen

STING RAY

MARLIN BIG MOUTH

– K linger af ståltype Hitachi ATS314
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”

– Klinger af ståltype Hitachi ATS314
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5”

SAKSE

CROCODILE

FISH KIT GP PHANTOM 6,0”

– Klinger af ståltype Hitachi ATS314
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”, 10 tænder

– Klinger af japansk stål type ZA-18
– Takket blad med bajonetspids
– N yt specialdesignet kugleleje
giver flydende bevægelse
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”

Designet i samarbejde
med HH Simonsen

RAPTOR

MANTARAY

– Hitachi stål
– 27 diamantformede tænder
– Ren klip. Ingen linjer i håret
– Fantastisk til fint hår
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Håndlavet i Australien

– K linger af ståltype Hitachi 440CM med ekstra
høj koncentration af radium og kobolt
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,5”
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EXCELLENT EDGES
DAMASKUS
Saksene i Damaskus-serien er inspireret af ældgamle
japanske Samurai-traditioner. Den særlige Damaskusteknik samler op til 20 tynde lag af stål omkring en
hård kerne af kulstof. Dette giver saksene en hård
og holdbar kerne, som gør den ekstremt slidstærk. I
serien finder du to fantastiske Sword-sakse, som er
ekstremt fleksible og enormt stærke på én gang.

Close-up

SWORD 10
– Damaskus-lamineret
– Klinger af ståltype Hitachi ATS314 + silver1
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 6”
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Close-up

SWORD 18
– Damaskus-lamineret
– Klinger af ståltype Hitachi ATS314 + silver1
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5,5”, 6”

SAKSE

EXCELLENT EDGES
PREMIUM
Alle Excellent Edges™ saksene håndlaves i Australien,
som er en garanti for kvalitet i den absolutte top.
Saksene i Premium-serien er de originale Excellent
Edges™ sakse, som sidste år kunne fejre 30-års jubilæum. Men selv med 30 år på klingen er de stadig de
mest populære modeller i sortimentet. De fremstilles i
Hitachi-stål af den ypperste slags efter yderst skrappe
krav til såvel design som kvalitet. Premium-serien er
den oplagte serie til dig, der ikke kunne drømme om at
gå på kompromis med kvaliteten.
Vores master bladesmith er ikke bange for at tænke nyt.
Han er heller ikke bange for at sætte sine idéer på spidsen.
Det har han gjort på Edges BK, Edges BM og Barber BC70.
Med bajonetspidsen har han faktisk skabt en helt ny tanke
inden for kraftfulde spidser på sakse. Se side 66. På disse
tre modeller kan saksens design ændres, så der opstår et
mountain-shaped design, der giver øget styrke på saksen.
Lige præcis den detalje betyder, at saksen ikke kan trykkes
bagover, og dermed dermed øges
kraften i klippet. Det gør, at saksen
føles mere kontant i afklippet – især på
spidsen af saksen.

Designet i samarbejde
med HH Simonsen

XJ JET 5,75”
– Klinger af ståltype Hitachi 440C
– Komfortabelt forskudt og ergonomisk formet håndtag
– Perfekt til præcisionsklip pga. de smalle
og spidse klinger
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,75”

Designet i samarbejde
med HH Simonsen

GLIDER VIPER

ANACONDA - SAKSEN TIL KRØLLET HÅR

– Klinger af ståltype Hitachi 440CM med
ekstra høj koncentration af radium
og kobolt
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5,5”, 6,0”, 6,5”

– Klinger af ståltype Hitachi 440CM med ekstra
høj koncentration af radium og kobolt
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”

57

EDGES
Edges™-serien fra Excellent Edges™ består af håndlavede
sakse produceret ud fra traditionelle japanske principper,
som man har benyttet til fremstilling af værktøj i Japan i
flere tusinde år.
De er håndlavet i Australien af det fineste 440B-stål,
og med denne serie får du i høj grad værdi for pengene i
form af sublim skarphed, kvalitet og styrke.
Edges™ saksemodellerne leveres med 5 års slibeservice,
hvilket er din garanti for kvalitet og holdbarhed.

Ekstra tilbehør:
Kraftfuld bajonetspids

EDGES BR - NEW AGE DESIGN
– Klinger af ståltype Hitachi 440B med ekstra
høj koncentration af radium og kobolt
– Håndtag af ståltype 304
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 6,0”, 6,5”, 7,0”

Designet i samarbejde
med HH Simonsen
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HAWK

BARBER BC70 - CLASSIC DESIGN

– Klinger af ståltype Hitachi 440CM med
ekstra høj koncentration af radium
molybdæn og kobolt
– Håndtag af ståltype 340
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5,5”, 6”, 6,5”

– Klinger af ståltype National 440C med ekstra
høj koncentration af radium og kobolt
– Håndtag af ståltype 440C
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 7”

SAKSE

LIMITED
EDITION

Pink

Guld

EDGES BK60

EDGES BK

– Klinger af ståltype Hitachi 440B
– Håndtag af ståltype 304
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 6”
- Fås i guld og pink

– Klinger af ståltype Hitachi 440B
– Håndtag af ståltype 304
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5”, 7”

Designet i samarbejde
med HH Simonsen

Nu med 30 tænder for
et endnu blødere klip

EDGES DUKE

EDGES BA5730

– Klinger af ståltype Hitachi 440B
– Takkede 45 graders ”clamshell” klinger
– Ergonomisk håndtag designet til
ekstraordinær komfort
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,5”, 6”, 6,5”

– Klinger af ståltype Hitachi 440B med ekstra
høj koncentration af radium og kobolt
– Håndtag af ståltype 304
– 10-15% udtynding
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,7”, 30 tænder
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CUSTOMIZE
YOUR SCISSORS
Få indgraveret dit eget eller salonens
navn med din yndlingsfont

Personliggør din saks med et logo, billede,
eller tegning efter eget valg

PERSONLIGGØR DIN SAKS MED DIT ELLER SALONENS NAVN SAMT ET FINT IKON
Nu har du mulighed for at sætte dit personlige præg på din saks ved at få den indgraveret. Måske du vil have dit eget eller din salons navn?
Eller blot et lille ikon, der har særlig betydning for dig?
Det er ganske let. Send din konsulent en tekst eller et billede af, hvad du vil have indgraveret på saksen – så tager vi os af resten.

BAJONETSPIDS | HELT NYE OG 100% HÅNDLAVET
Vores master bladesmith er ikke bange for at tænke nyt. Han er heller ikke bange for at sætte sine idéer på spidsen. Det har han gjort på Edges BK, Edges BM og Barber BC70. Med
bajonetspidsen har han faktisk skabt en helt ny tanke inden for kraftfulde spidser på sakse. På disse tre modeller kan saksens design ændres, så der opstår et mountain-shaped
design, der giver øget styrke på saksen. Lige præcis den detalje betyder, at saksen ikke kan trykkes bagover, og dermed dermed øges kraften i klippet. Det gør, at saksen føles
mere kontant i afklippet – især på spidsen af saksen.
Denne klinge er beviset på, hvorfor det er optimalt at smede og frisører arbejder sammen! Saksen kan bruges til de fleste opgaver, da der både er vægt på midte og spids. Den er
perfekt til at klippe spidser, tynde, saks over kam og detaljearbejde. Klingen er stærk helt til spidsen, så det minimerer ethvert ”skub” på håret. Gør dig selv en tjeneste og spørg
os om det! Denne type klinge kan tilføjes på følgende modeller:
Edges BK
Edges BM
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Glider GM
Duke BD

Edges BR
Barber BC70

DET VIGTIGE

DREJELED
Ergonomi er omdrejningspunktet for et langt og sundt
liv i frisørbranchen. Dårlig ergonomi starter ofte med et
forkert greb på/om saksen – og det medfører bøjede
håndled samt forkert anvendelse af fingerleddene og
musklerne. Det påvirker arbejdsstillingen, f.eks. når
albuens højde er over brystniveau. Så trækkes skulderen
op, og det kan give ømme skuldre og på sigt myoser,
der skal behandles. I værste tilfælde en bøjet ryg. Så de
skader, der kan opstå hos frisøren, er mange – men
desværre er der ikke noget særligt fokus på dette hos
fagforeninger, myndigheder eller under uddannelsen.

En frisør er i gennemsnit frisør i syv år inkl. fire års
uddannelse, inden de igen (og ofte) forlader branchen
på grund af smerter.
Drejeledssakse kan hjælpe med at opnå det rigtige
ergonomiske greb om saksen og dermed mindske risikoen
for andre skader, der kan opstå i jobbet som frisør.
I den nuværende uddannelsesbog, som frisørelever har
til rådighed, er det Claus Nissen fra HH Simonsen, der har
beskrevet og vejledt omkring ergonomi og korrekt
udformet værktøj.

FISH KIT CUBIC
SERIES

EXCELLENT EDGES
PREMIUM

Fish Kit™ Cubic-serien består af modeller
fra Fish Kit™-serien, som er specialdesignet
med ekstra fokus på ergonomi og komfort.
Konstruktionen af det dobbelte drejeledssystem er designet, så der ikke opstår løse ‘led’
ved skruerne, og håndtaget tilpasser sig dine
fingre. Dette system nedsætter risikoen for
seneskedehindebetændelse. Saksenes klinger
er produceret af det sublime ATS314-stål.

Alle Excellent Edges™ saksene håndlaves i
Australien, som er en garanti for kvalitet i den
absolutte top. Saksene i Premium-serien er de
originale Excellent Edges™ sakse, som sidste
år kunne fejre 30-års jubilæum. Men selv med
30 år på klingen er de stadig de mest populære
modeller i sortimentet.

Det giver Fish Kit™ Cubic saksene nogle uovertrufne klippefunktioner og en holdbarhed, som
man ikke får med mange andre sakse.

De fremstilles i Hitachi-stål af den ypperste
slags efter yderst skrappe krav til såvel design
som kvalitet. Premium-serien er den oplagte
serie til dig, der ikke kunne drømme om at gå
på kompromis med kvaliteten.

EDGES
Edges™-serien fra Excellent Edges™ består
af håndlavede sakse produceret ud fra
traditionelle japanske principper, som man
har benyttet til fremstilling af værktøj i Japan
i flere tusinde år.
De er håndlavet i Australien af det fineste
440B-stål, og med denne serie får du i høj grad
værdi for pengene i form af sublim skarphed,
kvalitet og styrke.

Se alle saksene på næste side.
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WAHOO CUBIC

WAHOO CUBIC HAWK

– K linger af ståltype Hitachi ATS314
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,5”, 6”

– Klinger af ståltype CS1
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Struktursaks
– Størrelser: 6”

CROCODILE CUBIC

BARRACUDA CUBIC

– K linger af ståltype
Hitachi ATS314
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”

– K linger af ståltype
Hitachi ATS314
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”

SAKSE

MARLIN BIG MOUTH CUBIC

STINGRAY CUBIC

– Klinger af ståltype Hitachi ATS314
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5”

– Klinger af ståltype Hitachi ATS314
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 6”

Tillæg for venstrehåndsmodel kr. 500

KR.

19.499

Tillæg for venstrehåndsmodel kr. 500

KR.

19.499

GLIDER GM
– Klinger af ståltype
Hitachi 440CM
– Håndtag af ståltype 340
– 10 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelser: 5,0”, 5,5”, 6,0”
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NYHED

Designet i samarbejde
med HH Simonsen

NYHED

Nu med 30 tænder for
et endnu blødere klip

EDGES DUCK

EDGES DUCK THINNER

– Klinger af ståltype Hitachi 440B
– Takkede 45 graders ”clamshell” klinger
– Ergonomisk håndtag designet til
ekstraordinær komfort
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,5”, 6”, 6,5”

– K linger af ståltype Hitachi 440B med ekstra
høj koncentration af radium og kobolt
– Håndtag af ståltype 304
– 10-15% udtynding
– 5 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
– Størrelse: 5,7”, 30 tænder

EEGO SAKSESERIE

Nyt opdateret design

NY OPDATERET SERIE!
HH Simonsen har i samarbejde med
Excellent Edges™ designet en serie
til nyuddannede frisører, som gør
det muligt at få kvalitetssakse til en
fornuftig pris.
5,75”

27 tænder
5,7”

6”

Designet i samarbejde med HH Simonsen

KVALITETSSAKSE TIL EN GOD PRIS
Saksene i serien er blandt de mest ergonomiske på markedet, og takket være det buede og
asymmetriske design er de enormt behagelige at arbejde med. EEgo-serien består af tre sakse,
som kun fås som en del af sættet: En almindelig klippesaks (5,75”), en udtyndersaks med 27
tænder (5,7”) samt en serrationsaks (6”).

64

– Klinger af ståltype 440B/440C
– Håndtag af ståltype 304
– 3 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet

SAKSE

1ST EDGES ELEVSERIE
KOM GODT FRA START - Dette supergode startkit giver dig din
forstøver, alle dine sakse, din kniv og dine clips lige ved hånden.

1st Edges 5530 5.5”

1st Edges 5.3”

1st Edges 5.8”
med serration

274

EN PROFESSIONEL START
Når du starter som frisør, er det afgørende, at du har de helt rigtige værktøjer. Derfor har vi sammen med
Excellent Edges™ skabt 1st Edges, som er det ultimative kit til frisører under uddannelse. Serien består af
en klippesaks i to forskellige størrelser, en struktursaks i størrelsen 5,5 med 30 tænder samt en carbonkam, carbon clips, en vandforstøver, en saksemappe og en feather kniv. Saksene er håndlavet af 440B
højkvalitetstål, og de faste og buede fingerhvilere og håndtagenes proportioner skaber en perfekt balance.

– Klinger af ståltype 440B
– Håndtag af ståltype 304
– 2 års slibeservice
– Livsvarig garanti på stålet
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FINGERRINGE, OLIE OG CHAMOIS
Udover slibning har dine sakse brug for løbende pleje og
vedligeholdelse, hvis du skal have glæde af dem i mange år.
Vores Care & Maintenance Set, som består af 2 stk. smøreolie og
1 stk. chamois, sikrer optimal daglig pleje af dine sakse. Olien er
baseret på kameliaolie, som er den absolut bedste til sakse, da

den giver ekstrem fugt uden at fedte. Olien, som også er god til
klippemaskiner, indeholder desuden teflon, som lægger sig i de
små huller, der opstår i metallet pga. slid. Det gør, at overfladen
bliver mere jævn. Det lækre chamois af lammeskind fjerner fine
ridser fra bladene og holder dem skarpe og stærke.

Fingerringe
Vare nr. 9997
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Vi tilbyder desuden fingerringe, som sikrer, at du får det
optimale greb på saksen. De fås i en række forskellige farver,
så du let kan kende forskel.

Care & Maintenance set
Vare nr. 9993

SAKSEMAPPE HH SIMONSEN

SAKSEMAPPE HH SIMONSEN

FISH KIT™ SAKSEETUI

– S olidt materiale
– Nem rengøring og vedligeholdelse
– P lads til 4 sakse

– S olidt materiale
– Nem rengøring og vedligeholdelse
– P lads til 16 sakse

Vare nr. 9995-6

Vare nr. 9980

Vare nr. 9995-14

SAKSEBÆLTE I ÆGTE LÆDER

THE BULLET | SAKSEBÆLTE

VEGANSK SAKSEBÆLTE I LÆDERLOOK

Forkæl dine sakse med dette eksklusive saksebælte.
Læderet er let at rengøre og bliver smukkere ved brug. Dette
stilfulde og praktiske saksebælte har plads til 6 sakse såvel
som kniv og kamme.

– Håndsyet i London
– Det fineste italienske læder
– Fås i sort

Forkæl dine sakse med dette lækre saksebælte
i et blødt materiale med et eksklusivt læderlook.
I dette praktiske saksebælte er der plads til opbevaring af 6
sakse samt kniv og kamme.

Vare nr. 9995-13

Vare nr. 301

Vare nr. 14001

Med det nye, eksklusive Fish Kit™ er du sikret maksimal
beskyttelse af dine værktøjer. Sakseetuiet, som er lavet
af kvalitetsmaterialer og designet i et enkelt og lækkert
look, medfølger helt gratis, når du køber en saks fra Fish
Kit™-serien.

GARANTIBESTEMMELSER
STØRRE GLÆDE I LÆNGERE TID – DET GARANTERER VI
Alle de sakse, HH Simonsen forhandler, er af en høj kvalitet og holder i mange år, hvis de serviceres og vedlige
holdes løbende. For service, vedligeholdelse eller reparation af en saks skal den returneres til HH Simonsen. Udføres
service, vedligeholdelse eller reparation af andre virksomheder, vil produktgarantien bortfalde. Sakseproducenten
har til enhver tid den afgørende beslutning omkring en saks’ videre garanti, hvis saksen har været serviceret eller
repareret hos en uautoriseret.
Alle saksene fra Excellent Edges™ har livsvarig garanti på stålet (knækker saksen i to dele, eller knækker der en
tand af en udtyndersaks, tilbydes en ny saks af samme type). Excellent Edges™’ omfattende ’Quality Management’system er din garanti for, at din saks er blevet grundigt undersøgt og testet, inden den forlader fabrikken. Hvis du
alligevel ikke er tilfreds med saksen, bedes du kontakte HH Simonsen omgående med en beskrivelse af, hvad der er
galt. Vi vil herefter reparere eller udskifte den efter vores skøn.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT FØLGENDE KAN UGYLDIGGØRE SAKSEGARANTI
– Forsøg på reparation/service af andre end Excellent Edges™
– Ukorrekt vedligeholdelse såsom manglende oliering
(vi leverer en gratis flaske Excellent Edges™ Camellia Oil med hver saks for at forhindre korrosion)
– Manglende justering af centerskrue
– Uhensigtsmæssig brug såsom klip foretaget i andre materialer end hår eller tab af saksen
– Korrosion eller rust som følge af manglende rengøring og oliering
NÅR DU TAGER SAKSEN I BRUG
De første 8-10 dage skal du være ekstra opmærksom på at justere saksens centerskrue, idet gummiringen, som ligger
imellem centerskruen og stålet, er ny og skal tilpasse sig saksen. Derudover skal du klippe med et lettere pres på
tommelfingeren end før servicen. Klip ikke med saksens centerskrue for løs i spændingen. Hvis saksens centerskrue er
for løs, eller du presser for hårdt med tommelfingeren, vil dette kunne medføre øjeblikkelige skader på saksens æg. Har du
spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Claus Nissen på tlf. +45 20 43 58 11.
SAKSESERVICE I AUSTRALIEN
– Fragt, forsikring og håndtering 399,95 kr. + moms pr. saks.
– Er man udover saksens garantiperiode koster en sakseslibning følgende:
Slibeservice: Excellent Edges Premium, Edges, EEGO, First Edges 599,95 kr. pr. stk. + moms samt fragt,
forsikring og håndtering 399,95 kr. + moms.
Slibeservice: Fuji, Hikari, Excellent Edges Fish Kit, Fish Kit Cubic series, Excellent Edges Damaskus:
899,95 kr. pr. stk. + moms samt fragt, forsikring og håndtering 399,95 kr. + moms.
– Sakse af andet mærke:
Slibeservice: 599,95 kr. pr. stk. + moms samt fragt, forsikring og håndtering 399,95 kr. + moms.

LEJ DINE SAKSE FRA KUN 99 KR. PR. MÅNED
Som noget helt nyt kan du nu leje dine sakse hos HH Simonsen. På den måde får du adgang til markedets
bedste værktøj til en overkommelig pris – og du har mulighed for at afprøve flere sakse, inden du investerer i
din egen. Der er ingen binding, og du får selvfølgelig gratis slibeservice.
Oprettelsesgebyr 495 kr.

WORKSHOPS
EN PASSION FOR AT UDVIKLE FRISØRERS

TALENT MED CUTTING-EDGE UDDANNELSER
Uddannelse er vigtigt. Det er også inspirerende og berigende. Derfor er
vi hos HH Simonsen engagerede i at udvikle talent hos frisører verden
over. Vi udforsker nye idéer og metoder og tager dine evner - fra klipning
til styling - til helt nye højder. Vi tilbyder kurser på alle niveauer - fra
grundlæggende klippeteknikker til kreative og eksperimentelle udtryk.
Vær med - og overrask dig selv.

CURLY CUTTING
#1 Let curls be curls

#2 Curls ’n straight

Vi kender alle til kampen og udfordringerne i at klippe og style
krøllet hår. Mange kvinder har krøller, men ved ikke hvordan de
skal tæmme dem og mange frisører er ikke ordentligt trænet i
at klippe krøller - og arbejder derfor på instinkt alene.
Denne workshop giver dig indsigt i krøllernes verden. Du bliver
taget igennem de grundlæggende teknikker i at klippe krøllet
hår, forskellige klippemetoder og hvordan det styles korrekt.
Kort sagt, giver workshoppen dig værktøj til at klippe krøllet
hår med stor kontrol og evne.

Hvis du drømmer om at mestre krøllet hår til perfektion fra bløde bølger til definerede krøller - går denne workshop
i dybden med netop de evner og vigtigheden i at klippe i
trekantsinddelinger, når man klipper krøller.

Varighed: 7 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

Varighed: 8 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

Workshoppen fokuserer på to specifikke frisurer til krøllet
hår, som du kan tage med tilbage til din salon og bruge på
dine kunder. En af frisurerne er skabt til at matche både
krøllet og glat hår, så den passer til enhver kunde du har.

MEN'S CUT
#1 Men’s cutting class
Vores herre-klippekursus indeholder alle elementer af herreklip, såvel som traditionelle barberingsteknikker, såsom saks over
kam og skægklipning. Vi arbejder med forskellige klassiske elementer og udfører et bredt udvalg af styles til mænd.
Varighed: 5 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.
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#1 Understanding texture

#2 Classical lines

At skabe tekstur og klippe i tørt hår bliver
mere og mere vigtige metoder at mestre, når
kunderne drømmer om hår der er alsidigt, men
let at style og holde.

Klassiske lige linjer har altid været en del af
hårmoden og klæder kvinder i alle aldre og med
alle typer hår og hovedformer. Og klassiske linjer
behøver jo ikke altid være lige - de kan være
konkave, konvekse, ja selv diagonale, som vi
kender det fra ’point cutting’ klippemetoderne.

I denne workshop fokuserer vi på hvordan
man både forstår og møder kundernes ønsker,
når det kommer til at tilføre tekstur, klippe i
tørt hår og at give håret et personligt touch.
Trin for trin guider workshoppen dig igennem
teksturklipningens verden og hvordan du bruger
din intuition mens du klipper. Du bliver også
introduceret til Excellent Edges, som designer
sakse, der giver dig stor kreativ frihed og
usammenlignelig kvalitet.

#3 Understanding
hair manipulation
Vi ved, at hår ikke altid falder eller bevæger sig
præcis som vi gerne ville have det, hvilket kan
give både dig og din kunde en udfordring, når det
kommer til at style håret. Hemmeligheden bag
at manipulere håret til perfektion? At klippe i tørt
hår, hvilket lader dig flytte det i lige den retning
du ønsker og give den færdige frisure mere eller
mindre volumen. Vi ved også, at det kan være
udfordrende at klippe helt lige linjer - og hvordan
korrekt designede sakse og simple teknikker kan
arbejde sammen for at skabe perfekte og snorlige
linjer med kun få steps. Med brug af Excellent
Edges sakse, der har den klippeevne der behøves
for at kontrollere og manipulere håret, lærer denne
workshop dig hvordan du når til lige netop det
resultat, som din kunde drømmer om.

Varighed: 3,5 timer.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

Workshoppen er delt op i tre segmenter:
ergonomisk kropsholdning, ’point cutting’, og
variationer af klassiske linjer og den effekt,
disse kan have, afhængigt af saksen der bruges.
Ofte bruger vi nemlig sakse der ikke har den
nødvendige styrke og klippeevne der skal til for
at klippe klassiske linjer hurtigt og nøjagtigt. At
klippe page, graduering, lige pandehår eller saks
over kam er alle metoder der får nyt liv i dette
kursus.
Varighed: 3,5 timer.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

#4 Emotional intelligence

#5 Short hair don’t care

#6 Technique & messy hair

Du kan mestre alle tekniske evner i verden, men
en helt afgørende kvalitet, der vil tage dine evner
til helt nye højder, er ’emotionel intelligens’.
Noget, du træner gennem mange års erfaring,
men er værd at have i baghovedet fra din første
dag i salonen.

Kort hår har aldrig været mere alsidigt. Om det
er et blødt klip, en pixie-frisure, eller at løfte
håret til ‘lob-længde’, så kan det være befriende
at sige farvel til de lange lokker. Frisuren der er
både flatterende og let at holde er et tidløst valg,
og vi kender alle til øjeblikket hvor en kunde er
klar til en stor forandring.

Gennem tiden er hår-trends kommet og
gået. Fra lige linjer og grafiske frisurer til
bløde bølger og definerede krøller. Lige nu er
trenden frisurer der er afslappede og simple
- tænk ubesværet elegance. Hår, der er let at
style, så man kan give det et personligt touch.

I denne workshop lærer du at klippe struktureret
i vådt hår med stor præcision og hvordan man
klipper graduerende former. Sidst, men ikke
mindst, arbejder vi på at klippe i tørt hår, for
at forstå følelsen af ’flow-klipning’. Som vi
gennemgår disse tekniske evner, arbejder vi
samtidig på din ’emotionelle intelligens’, for at du
kan nå dit fulde potentiale som frisør.
Varighed: 7 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

Dette kursus lærer dig ‘must-know-teknikkerne’
til at skabe og forme korte klip, der er elegante
og feminine - og hvordan du sikrer dig at
frisuren passer til din kundes hovedform. Med
et par enkle steps er du helt klar til at skabe en
kort frisure, der føles klassisk og moderne på
samme tid.
Varighed: 5 timer inkl. 30 min pause
Vær venligst klar 15 minutter før start.

WORKSHOPS

WOMEN'S CUT

Varighed: 3,5 timer.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

Denne workshop lærer dig enkle men
effektive teknikker, der kan tilføre bevægelse
til en frisure og give et perfekt, ’rodet’ udtryk.
Vi arbejder med hvordan du kan udfordre dine
egne evner og hvordan du kan bruge dine
sakse på nye, kreative måder.

Varighed: 6 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

STYLING WORKSHOP
#1 Become a Master

#2 Become a Master

Du får en kort introduktion til HH Simonsen og
virksomhedens udvikling over de seneste 16 år.
Vi gennemgår vores produkter og forklarer deres
teknologiske grundlag og deres funktionalitet.

Du får en kort introduktion til HH Simonsen og
virksomhedens udvikling over de seneste 16 år.
Vi gennemgår vores produkter og forklarer deres
teknologiske grundlag og deres funktionalitet.

Herefter slipper vi kreativiteten løs og giver dig
tips og tricks til hvordan du kan bruge vores
forskellige stylers, inden vi slutter af med en
freestyle-session. Efter workshoppen, vil du
kunne opnå perfekte resultater med vores ‘Rod
familie’ og blive en endnu bedre ambassadør for
denne specifikke serie.

Herefter bruger vi forskellige stylers fra RODserien til at skabe to stylinger på dukkehoveder,
som inspiration til hvordan du let og enkelt kan
skabe smukke stylinger, der holder hele natten
lang.

Varighed: 3 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

Varighed: 3 timer inkl. 30 min pause.
Vær venligst klar 15 minutter før start.

VI HAR GENOPFUNDET
ALLE VORES WORKSHOPS
for at matche morgendagens
trends og teknikker.

ALLE WORKSHOPS
starter med en 30-60 minutters
talk om teori, forventninger
og en efterfølgende evaluering.
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Stig Jensen
Financial manager
and co-owner

Claus Nissen
Hairdresser, stylist
and co-owner

Hans Schmidt
Hairdresser, CEO
and co-owner

Lisbeth Simonsen
Hairdresser, stylist
and co-owner

VI ER
HH SIMONSEN

KAMPAGNER

2022
En ægte passion for hår og
hårpleje har altid været, og vil
altid være, kernen i HH Simonsen.
I toppen består vores ejerteam
af fire eksperter med hver deres
ekspertiseområde. Det er vores
filosofi, at gode resultater opnås,
når skønhed møder teknologi, og
hver dag går vi efter at tage hverdagshår til næste niveau. Vores
produktsortiment indeholder alt
fra sakse, børster, hårprodukter
og elartikler, og du kan være
sikker på, at vi har tænkt over
hver en lille detalje.

JANUAR
Start mandag d. 3.

FEBUAR
Start mandag d. 21.

SS22
MAGASIN
UDKOMMER

APRIL
Start tirsdag d. 19.

JUNI
Start tirsdag d. 7.

August
Start mandag d. 8.

September
Start fredag d. 16.

AW22
MAGASIN
UDKOMMER

November
Start mandag d. 7.

Glæd dig til vores syv årlige kampagner,
som er fyldt med nye produkter, trends og
lækkert hår.
Hold også øje med vores halvårlige sæsonmagasin, hvor vi kredser lidt ekstra for detaljen
og giver dig indblik i produkter og tendenser.
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Fragtfri levering ved ordrer over kr. 1.200 ex moms | Vi tager forbehold for trykfejl.

HH SIMONSENS B2B–WEBSHOP

WEBSHOP FOR
PROFESSIONELLE
ÅBEN

24/7 - 365

Du kan besøge HH Simonsen og bestille varer lige, når du vil. Vores store
b2b-webshop er nemlig åben, og vi er klar til at sende dig lige netop de
produkter, du står og mangler.
Gå på opdagelse i vores store udvalg af shampooer og conditioners,
find tools, der kan tage dit håndværk til det næste niveau, ’stock up’ på
stylingprodukter og find den perfekte saks til netop dig.
Anmod om et b2b-login på hjemmesiden - så bliver dine login-oplysninger
sendt direkte til din mail.
Vi glæder os til at få besøg af dig på www.hhsimonsen.com

HH Simonsen A/S | Energivej 25 | DK-6780 Skærbæk | info@hhsimonsen.dk | Phone +45 73 75 10 00 | www.hhsimonsen.com

