




CUTRIN BIO+ er udviklet til den sensitive hårbund og det fine hårs behov, for hårbundens  

gene relle velvære. Serien inkluderer produkter til tør og sensibel hårbund og behandlinger mod  

skæl og tidligt hårtab, til både mænd og kvinder. De tre klassiske shampooer i den oprindelige  

CUTRIN BIO+ serie forbliver i rækken af produkter i ny emballage.

Den nye CUTRIN BIO+ serie

• Omfattende produktserie til hårbundens generelle velvære.

• Helt fornyede produktformuleringer, aktive ingredienser, emballage og duft.

• Effektive ingredienser med naturlige nordiske indholdsstoffer og den nyeste teknologi i branchen.

C U T R I N  B I O +
-  VELVÆRE FOR HÅRBUNDEN  
INSPIRERET AF DEN NORDISKE 
NATUR



En sund hårbund bidrager til det generelle velbefindende.  

Stærkt hår og sund hårbund øger selvtilliden, hjælper os med at føle os  

naturligt smukke, understøtter vores generelle vitalitet og wellness.

Op til 50% af befolkningen anslår, at de har sart hud. I tillæg til sensitivitet kan problemer i hår-

bunden skyldes ubalancer og forandringer i vores krop, for eksempel skiftende hormon niveauer, 

aldring, graviditet, amning og stress. Vores hårbund påvirkes også af vores nordiske klima.

CUTRIN BIO+ er udviklet til at opretholde hårbundens balance og velbefindende,  

resultatet er en sund hårbund og et stærkere mere levende hår.

T ILL ID SKABER 
SKØNHED



N AT U R L I G E  A K T I V E  I N G R E D I E N S E R 
 O G  D E N  N Y E S T E  T E K N O L O G I

De nye CUTRIN BIO+ produkter får deres styrke fra  

nordiske ingredienser og den nyeste teknologi.

CUTRIN BIO+ SOOTHING CARE

Til tør og sensibel hårbund

Havreolie + ceramider + plantebaserede ingredienser.

CUTRIN BIO+ ANTI DANDRUFF CARE

Modvirker skæl

Fyrbark ekstrakt + selleri frø ekstrakt + Piroctone Olamine

CUTRIN BIO+ HAIR STRENGTH

Mod tidligt hårtab og for at forbedre hårets vækst til kvinder

Havreolie + Vitamin F + Anagain®

CUTRIN BIO+ HAIR ENERGY

Mod tidligt hårtab for mænd

Fyrbark ekstrakt + Procapil® + Redensyl®



Til tør og sensibel hårbund

CUTRIN BIO+ Hydra Balance Shampoo 250 ml. og 50 ml.

Blid rens og beroligelse af tør hårbund. 

Tilfører øjeblikkelig og langvarig fugt til både hårbund og hår.

CUTRIN BIO+ Hydra Balance Conditioner 200 ml.

Letvægts pleje og beroligende til tør hårbund. 

Tilfører øjeblikkelig og langvarig fugt til både hårbund og hår.

CUTRIN BIO+ Hydra Balance Cleansing Conditioner 400 ml. og 50 ml.

Hårvask og pleje i 1 trin. Bevarer de naturlige olier i håret.

Tilfører øjeblikkelig og langvarig fugt til både hårbund og hår.

CUTRIN BIO+ Hydra Balance Scalp Treatment 75 ml.

Beroligende og fugtgivende behandling til tør hårbund.

Leave-in kur tilfører langvarigt fugt til hårbunden.

CUTRIN B IO+ 
SOOTHING CARE



Mod skæl

CUTRIN BIO+ Active Anti-Dandruff Shampoo 250 ml.

En effektiv skæl shampoo, der fjerner synlige flager og hjælper med at 

berolige kløe. Shampoo’en anbefales brugt sammen med BIO+ Active  

Anti-Dandruff Scalp Treatment i en kort periode (ca. 3-4 uger) eller hvis 

behovet er der, hele tiden.

CUTRIN BIO+ Special Anti-Dandruff Shampoo 250 ml.

Shampoo til daglig brug. Fjerner synligt skæl og hjælper med at  

afbalancere hårbunden.

CUTRIN BIO+ Active Anti-Dandruff Scalp Treatment 100 ml.

En effektiv leave-in serum til skæl og fedtende hårbund. Frisker op og 

hjælper med at berolige kløe. Anti-Dandruff scalp treatment anbefales 

brugt sammen med BIO+ Active Anti-Dandruff Shampoo i en kort periode  

(3-4 uger) eller hvis behovet er der, hele tiden.

CUTRIN B IO+ 
AGAINST DANDRUFF



Mod tidligt hårtab og for at forbedre hårets vækst hos kvinder

CUTRIN BIO+ Strengthening Shampoo for Women 250 ml.

En blidt rensende og styrkende shampoo, der også er egnet til farvet hår.

Anbefales brugt sammen med BIO+ Strengthening Conditioner og 

Strengthening Scalp Serum.

CUTRIN BIO+ Strengthening Conditioner for Women 250 ml.

En styrkende og plejende conditioner der gør håret stærkt og blødt.

Gør håret lettere at sætte, giver øget elasticitet og glans. Anbefales brugt 

sammen med BIO+ Strengthening Shampoo og Strengthening Scalp Serum.

CUTRIN BIO+ Strengthening Scalp Serum for Women 100 ml.

Styrkende og energi-givende serum til hårbunden, der hjælper med at 

fremme ny hårvækst. Anbefales brugt sammen med BIO+ Strengthening 

Shampoo og Strengthening Conditioner.

CUTRIN B IO+ 
HAIR STRENTH



Mod tidligt hårtab for mænd

CUTRIN BIO+ Energy Boost Shampoo for Men 250 ml.

Shampoo til mænd, der lider af tidligt hårtab. Opfrisker og booster volumen 

og tykkelse. Anbefales brugt sammen med BIO+ Enegy Boost Scalp Serum

CUTRIN BIO+ Energy Boost Scalp Serum for Men 100 ml.

Opfriskende og energi-givende serum til mænd, der lider af tidligt hårtab. 

Opfrisker og booster volumen og tykkelse. Anbefales brugt sammen med 

BIO+ Energy Boost Shampoo for Men.

CUTRIN B IO+ 
HAIR ENERGY





Skælbehandling for mænd med tør og sensibel hårbund.

BIO+ ORIGINAL Special Shampoo Dandruff Control 200 ml.

Shampoo til hverdagsbrug mod skæl og fedtende hårbund. Fjerner synlig 

skæl og hjælper med at afbalancere hårbunden.

BIO + ORIGINAL Active Shampoo Dandruff Control 200 ml.

Meget effektiv traditionel shampoo mod skæl. Fjerner effektivt synlige skæl 

og hjælper med at berolige kløe. Anbefales brugt i en kortere periode  

(3-4 uger) eller ved behov hele tiden.

BIO+ ORIGINAL Balance Shampoo Dryness Relief 200 ml.

Fugtgivende og plejende shampoo til tør hårbund. Renser blidt og hjælper 

med at afbalancere og berolige hårbunden. Ceramider og plantebaserede 

aktive ingredienser hjælper med at opretholde fugtbalancen i hårbunden.

CUTRIN B IO+ ORIGINAL




