


Efter mange år i frisørbranchen, stoppede jeg en dag op og tænkte over, hvor mange kemikalier jeg egentlig kom 

i berøring med i løbet af en arbejdsdag. Tanken om at det kunne have helbredsmæssige konsekvenser for mig var skræmmende.  

Derfor fik jeg idéen om at skabe hårplejeprodukter uden uheldig kemi.

Og efter tanken kom handlingen, hvilket har ført til, at vi i dag har udviklet Kvansus® med fokus på bæredygtighed og økologi.

For os var det ikke kun vigtigt at finde ingredienser, der har en gavnlig effekt på hud og hår, men tilmed også kan findes ude i vores egne  

omgivelser. For selvom vejrforholdene i Skandinavien er hurtigt skiftende, har vi stadig en fantastisk natur, der gemmer på meget godt.



Kvansus® er danskproducerede hårplejeprodukter fra Søften, lidt nord for Aarhus. Da vi ønsker 

at være med hele vejen, fra udvælgelsen og udviklingen af vores ingredienser til produktionen og 

pakningen af det færdige produkt, foregår hele processen også i eget hus. Således kan vi altid 

garantere produkter med skandinavisk omhu og kvalitet.

I Kvansus® serien vil du finde ingredienser, der også er at finde ude i den danske og skandinaviske 

natur. En af disse ingredienser er vores kvan, der både vokser vildt ved de danske strande, samt 

på Grønland, Island og Færøerne. I sammenspil med vores strandkål, der også er at finde på de 

danske og skandinaviske strande, skaber dette hårplejeprodukter med en fantastisk virkning.

Danskproduceret med kærlighed
til dig, naturen og miljøet



Med Kvansus® ønsker vi at passe på hinanden og miljøet. Naturen er vigtig for os. Derfor har vi 

også valgt at bruge bæredygtige og naturlige ingredienser til fremstillingen af vores serie.

Køber du produkter fra Kvansus® serien, vil du modtage dem i delvist genanvendt plastemballage. 

Ligeledes vil poserne til dine Kvansus® produkter være produceret af FSC certificeret papir, 

hvilket betyder, at poserne er produceret af træer fra certificerede skove, hvor der tages hensyn til 

skovens udvikling og arbejdernes forhold.

For at garantere dig et miljøvenligt produkt af høj kvalitet, er Kvansus® blevet certificeret med det 

internationale økologimærke Cosmos Organic, der ligeledes sætter høje krav for bæredygtighed  

og økologi.

At gøre det
rigtige…



Kvan er en unik nordisk skærmplante, der  

vokser vildt i Skandinavien, samt på Grønland, 

Island og Færøerne. Planten blev allerede  

brugt flittigt i vikingetiden, og er på grund af  

sin gavnlige virkning blevet kendt som den 

Nordiske Ginseng.

Kvan indeholder C-vitamin, som både er godt  

for hud og hår.

KVAN,
Kvan,
Angelica Archangelica

Naturen ligger os nær. Derfor spiller bære- 

dygtighed også en afgørende rolle ved 

fremstillingen af vores produkter – lige fra de 

ingredienser vi bruger, til produktionsmetoden 

og den emballage vi benytter.

For vi står alle sammen til ansvar for den verden 

og de muligheder, vi kan byde kommende 

generationer.

SUS,
Sustainability,
Bæredygtighed





Alle Kvansus® shampoo og conditioner  
er farvebevarende og beskytter håret mod 

UVB stråling?

Vidste du at...

“



For os er det vigtigste først og fremmest de råvarer vi bruger  

til fremstillingen af vores produkter. Vi ønsker at udvikle og forbedre vores 

produkter løbende. Derfor eksperimenterer vi også gerne  

med de ingredienser vi bruger.

I Kvansus® serien har vi valgt at bruge råvarer uden animalske bestanddele.

Kvansus® er udviklet og produceret under eget tag i Søften nær Aarhus. 

Således kan vi altid sikre os, at de bedste råvarer er blevet brugt,  

til fremstillingen af hvert eneste produkt.

Cosmos Organic er en europæisk certificering af økologisk kosmetik. 

Certificeringen bliver anvendt af over 45 lande.

Cosmos Organic sætter stor pris på biodiversitet, samt en ren fremstilling 

og produktion. Derfor skal mindst 95% af ingredienserne i et produkt være 

naturlige. Ligeledes skal mindst 95% af produktets olier være økologiske.

For dem er det vigtigt, at man behandler naturen respektfuldt.  

Da dette også er vigtigt for os, er vi stolte over at vores produkter  

bærer Cosmos Organic certificeringen.



Grøn Salon er en frivillig ordning for frisørsaloner i hele Norden.

Mange frisører arbejder dagligt med adskillige slags uheldige kemikalier. 

Dette ønsker Grøn Salon at ændre. Både for frisørernes og kundernes skyld.

Således kræver Grøn Salon, at frisørsaloner med denne mærkning  

ikke må bruge en lang række uheldige stoffer – eller have disse i salonen. 

Ligeledes har Grøn Salon en liste med miljøvenlige produkter, de anbefaler 

deres frisører. På denne liste finder du også Kvansus® produkterne.

AllergyCertified er et internationalt anerkendt allergimærke fra Danmark. 

Et produkt kan få denne certificering, efter AllergyCertified har godkendt 

ingredienserne i produktet. Her kontrollerer de, om produktet indeholder 

kendte allergifremkaldende, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende  

og/eller andre sundhedsskadelige stoffer, da disse ikke må  

være i AllergyCertified godkendte produkter.

AllergyCertified giver dig således vished om, at produktet er skånsomt  

at bruge for dig og din hud.



Vi benytter os af FSC certificeret pap og papir. FSC (Forest Stewardship Council) er den eneste globale mærkningsordning 

for bæredygtige produkter, fremstillet af træ. Dette betyder, at der i FSC certificeret skove kun bliver fældet så meget træ, 

som man kan nå at reproducere. Ligeledes tager FSC hensyn til skovens biodiversitet og kontrollerer arbejdernes forhold.

Organisationen får opbakning af WWF, Greenpeace og Verdens skove. Således står FSC stærkere mod en bæredygtig 

produktion af træ på verdensplan.

Vi bruger RSPO certificeret palmeolie til de produkter, hvor denne olie indgår. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 

er en nonprofitorganisation, der blev grundlagt i 2004 for at øge en bæredygtig produktion af palmeolie.  

Mange associerer palmeolie med noget dårligt, da overproduktionen af denne er gået ud over regnskove og dyrelivet. 

Dette ønsker RSPO at sætte en stopper for.

Derfor fremmer de i dag en bæredygtig produktion af palmeolie, hvor biodiversiteten af tilgrænsende økosystemer bliver 

beskyttet.





Kvansus® består af en række forskellige 

plejestoffer, der både er gode for håret og  

for miljøet.

I serien indgår blandt andet kvan og strandkål. 

Begge er vildtvoksende i Danmark og resten af 

norden, og virker plejende på både hud og hår.

Ligeledes kan man i produkterne fra Kvansus® 

finde quinoa, ricinusolie, hampefrøolie og andre 

naturligt plejende ingredienser.

Plejestoffer

Hampefrøolie Arganolie Kokosolie Cikorie Guarbønne

Kvan Strandkål Aloe Vera Quinoa Ricinusolie



Hårpleje

Vores serie af hårplejeprodukter er udviklet til hår med specielle behov. Ønsker du at give dit hår den pleje det har brug for,  

kan du derfor med god samvittighed bruge Kvansus® produkter.

Vi tilbyder forskellige plejeserier til al slags hår. Da du kender dit hår bedst, kan du også sagtens skræddersy din egen serie  

af Kvansus® produkter, for at opnå den optimale pleje til netop dine behov.

Alle vores hårplejeprodukter indeholder ekstrakter fra den nordiske kvanplante, som også går under betegnelsen ”Nordisk Ginseng”. 

Den C-vitaminrige kvan i Kvansus® serien bliver plukket af kvinder på Grønland, hvorefter ekstrakten bliver produceret  

af vores dygtige fagfolk her hos os i Søften, Aarhus.



dailyHydrate

Kan dit hår til tider være lettere tørt og umedgørligt, vil dailyHydrate serien med garanti kunne hjælpe dig.  

Serien er specielt udviklet til det normale til let tørre hår, der ved hver eneste hårvask får tilført fugt og pleje.

dailyHydrate indeholder bl.a. kvan, strandkål og E-vitamin. Tilsammen tilfører disse ingredienser dit hår fugt og pleje,  

og beskytter samtidig håret mod effekten fra varmeværktøjer og UVB-stråler.

Herved får håret fornyet energi og en naturlig glans.



dailyHydrate
shampoo

Til normalt og let tørt hår. En sulfatfri 

shampoo, der skånsomt renser håret, og 

samtidig tilfører en passende mængde 

fugt og pleje.

Håret efterlades blødt og velplejet, med 

en naturlig glans.

dailyHydrate
conditioner

dailyHydrate conditioner genopretter 

hårets naturlige fugtbalance og 

smidighed, og tilfører samtidig pleje. 

Herved bliver håret fugtet og fremstår 

sundere, med fornyet vitalitet.

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

* *



deepHydrate

deepHydrate er specielt udviklet til dig, med meget tørt hår. Serien indeholder mange plejende ingredienser,  

som ekstrakter fra kvan, arganolie og hampefrøolie.

Disse ingredienser er optimale til det tørre hår, da de tilfører fugt og næring, og hjælper hvert eneste hårstrå, med at få genopbygget 

fugtbalancen. Herved får håret sin naturlige elasticitet og glans tilbage, og bliver samtidig beskyttet mod negative påvirkninger udefra.

Resultatet er et smukt og silkeblødt hår.



deepHydrate
shampoo

Til tørt og skadet hår. Denne sulfatfrie 

shampoo giver håret nyt liv, idet 

det tilfører hvert enkelt hårstrå den 

manglende mængde fugt og pleje. Håret 

bliver sundere og får sin elasticitet 

tilbage.

deepHydrate
conditioner

Til tørt og skadet hår. Denne conditioner 

giver dit tørre og skadede hår fornyet 

energi. Conditioneren indeholder mange 

plejende ingredienser, der fugter, blødgør 

og styrker hårstråene indefra.

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

* *



repair

repair serien er lavet til dig, med kemisk skadet og ødelagt hår. Serien indeholder naturligt styrkende ingredienser  

fra kvan- og quinoaplanten. Disse ingredienser trænger ind i hårstråene, hvor de tilfører næring og styrke,  

og hjælper håret med at blive genopbygget.

Serien indeholder også hyaluronsyre, der hjælper hårstråene med at genoprette deres naturlige fugtbalance.

Dette resulterer i hår med fornyet fleksibilitet, samt en smuk glans, smidighed og styrke.



repair
shampoo

Til slidt og kemisk skadet hår. Repair 

shampoo giver dit hår styrken tilbage. 

Shampooen indeholder bl.a. proteiner 

fra quinoaplanten, som gavner skadede 

hårstrå.

repair
conditioner

Til slidt og kemisk skadet hår. Med 

sammensætningen af proteiner og 

fugtgivende ingredienser, giver denne 

conditioner den optimale pleje til hår, 

der trænger til en kærlig hånd.

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

* *



scalpRelieve

scalpRelieve serien er til dig med en følsom hovedbund og/eller hovedbundsproblemer. Serien bearbejder effektivt skæl og tørhed  

i hovedbunden, og tilfører samtidig pleje til håret.

Den virker beroligende og lindrende mod huden, alt imens den genopretter hovedbundens naturlige balance.



scalpRelieve
shampoo

scalpRelieve shampoo hjælper effektivt mod skæl og tørhed i 

hovedbunden. Shampooen indeholder bl.a. kvan og økologisk 

pileekstrakt. Den lindrer irritation i hovedbunden, og giver 

håret en smuk glans.

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml



volumeBoost
shampoo

volumeBoost shampoo indeholder bl.a. ekstrakter fra den nordiske kvanplante og Aloe vera planten. Disse ingredienser 

virker plejende på de fine hårstrå, og giver frisuren fornyet energi og vitalitet.

Efter at have brugt volumeBoost serien i dit hår, vil du opleve, at håret får et løft fra hovedbunden og ud i hårstråene.  

Med volumeBoost er det således slut med kedeligt og fladt hår.

Til fint, fladt og livløst hår. Den sulfatfrie volumeBoost shampoo er optimal til dig, der ønsker at give dit hår et løft. 

Shampooen renser håret nænsomt, og efterlader det med en fantastisk fylde.

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

*



detox
shampoo

Detox serien er til dig, der ønsker at rense håret og hovedbunden for produktrester, talg og andre urenheder.

Serien indeholder plejende ingredienser, som bl.a. ekstrakter fra kvanplanter og strandkål. Disse går ind i håret,  

hvor de tilfører vitaminer og beskytter håret – selv mod varme og solskader.

Denne sulfatfrie shampoo renser håret og hovedbunden helt ned i dybden – uden at udtørre. Herved bliver hår  

og hovedbund befriet for urenheder og får et rent og glansfuldt udseende.

Fås Med eller Uden Parfume

300ml / 1000ml

*Kun uden parfume

*



Made in Denmark



World Wide Web
Ønsker du at blive klogere på, hvad Kvansus® produkterne kan gøre for dig og dit hår,  

er du altid velkommen til at læse mere på www.kvansus.com.

Her kan du også blive klogere på, hvilke ingredienser vi bruger i vores hårplejeprodukter,  

læse historien bag Kvansus®, og hvorfor bæredygtighed er vigtigt for os.

www.kvansus.com



Alt papirmateriale der bliver brugt til 
Kvansus® er FSC-certificeret papir  

– dette betyder at der bliver passet på skov,  
dyr, planteliv, samt skovarbejdere  

under produktionen.

Vidste du at...

“



Styling

Med stylingprodukterne fra Kvansus®, bliver det nemmere for dig end nogensinde før, at få det resultat du ønsker til dit hår.

Alle vores produkter er udviklet med tanken om at gøre det nemmere for dig at style håret, til både hverdag og fest.  

Stylingprodukterne indeholder alle naturligt plejende ingredienser, der både tilfører håret pleje, beskyttelse og styrke.  

Således kan du med god samvittighed udsætte håret for varme, ved brug af føntørrer, glattejern eller andet,  

uden at håret tager for meget skade.

Derudover gør Kvansus® stylingprodukterne det også muligt for dig at følge med de skiftende frisuretrends,  

da håret beskyttes indefra og derved bliver mere modstandsdygtigt.



volume
spray

Kvansus® volume spray giver dit hår et 

løft, ved at tilføre en god volumen fra 

hovedbunden og ud til spidserne. Sprayen 

giver et fleksibelt hold og en let glans, der 

holder hele dagen.

volume
mousse

volume mousse fra Kvansus® er et 

volumengivende letvægtsskum, der  

giver et fleksibelt og langvarigt hold. 

Moussen tilfører dit hår en let tekstur  

og en naturlig fyldig finish, der holder 

hele dagen.

Fås Med eller Uden Parfume

250ml

*Kun uden parfume

Fås Med eller Uden Parfume

150ml

*Kun uden parfume

* *



heatProtect
spray

heatprotect spray giver dit hår den nødvendige beskyttelse, når du bruger 

forskellige varmeværktøjer, som f.eks. føntørrer, glattejern eller andet. 

Sprayen indeholder blandt andet ekstrakter fra strandkål, der både har en 

varmebeskyttende effekt, og samtidig beskytter håret mod UVB-stråler.

Derudover indeholder sprayen ingredienser, der plejer håret, og giver en flot 

finish til frisuren.

Fås Med eller Uden Parfume

250ml

*Kun uden parfume

*



 dailyHydrate deepHydrate repair volumeBoost detox scalpRelieve

Fint X   X X X

Normalt X X   X X

Kraftigt  X X  X X

Tørt X X X   X

Skadet/Slidt  X X

A"leget   X

Farvet X X X X X X

Fedtet     X X

Skæl      X

Tør hovedbund      X
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Følg med

Ønsker du altid at være oplyst omkring seneste nyt, sneak peaks og inspiration til, hvordan du får mest ud af dit Kvansus® produkt?  

Så hop ind og opret forbindelse med os på de sociale medier.

Her vil vi løbende komme med forskelligt inspirerende og informerende indhold til din dagligdag.

www.facebook.com/kvansusofficial

www.instagram.com/kvansusofficial

www.kvansus.com




