Vi tager forbehold for trykfejl.

LIMITED EDITION

FOR LITTLE
CHRISTMAS
MIRACLES
WONDER BRUSH KIDS

[ REINDEER ]

[ SNOWM AN ]

[ MOUSE ]

Illustrationerne er tegnet
af Simone Thorup Eriksen.
I tegningens univers findes Simones
helt eget eventyr, der er ingen grænser
– kun en verden fuld af fantasi og hun
bruger de fleste af dagens timer
med en tush eller blyant i hånden.
Simone er også kendt
fra kagetid.dk

KAMPAGNEPRIS

169 kr

HH Simonsen A/S
Energivej 25
DK-6780 Skærbæk

info@hhsimonsen.dk
+45 73 75 10 00
www.hhsimonsen.com
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TECHNOLOGY MEETS BEAUTY

A/W22

4 SEASON MUSTHAVES
til ekstra wow-volumen
for eerår og vinter.
SUNDERE LÆNGDER
Brug dine børster bedst
fra morgen til aen.
BOOST YOUR BLONDE
Stor plejeguide til det
lyse nordiske hår.
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KLIPPEKUNST
3i1SAKSEN
Den 19. august præsenterede HH Simonsen et nyt kreativt
landemærke med champagneskål og musik for Tønder
Kommunes borgere. Skærbæk har nu fået et nyt kunstværk,
skabt af billedhugger Frank Fenriz.
Skulpturen viser en tre meter høj saks omgivet af mennesker i
et dynamisk samarbejde. Han lod sig inspirere af HH Simonsens
tre stiere, som gerne ville hylde det kreative teamwork.
"Rollerne skier mellem den krafulde initiativtager,
den konstruktivt kritiske og den samlende faktor",
fortæller kunstner Frank Fenriz. Skulpturen er
en gave til Skærbæk og Tønder Kommune fra
HH Simonsen.

REPAIR YOUR HAIR
SÅDAN PLEJER DU SKADET SOMMERHÅR
Turkisblå pools, stærke UV-stråler og saltvandsblæst. Sommeren
er hård ved håret – og det kan trænge til en ekstra kærlig hånd,
når efteråret sætter ind. Her er vores quick guide til et sundt
comeback!

STYLING OIL
For et hurtigt og lækkert fugtboost: Tilsæt et par
magiske dråber Styling Oil til vådt eller tørt hår
og fordel det til spidserne. De nærende arganog jojobaolier nærer, regenerer og beskytter håret
– og virker som en ekstra plejende treatment.

REPAIR MASK
Giv intensiv førstehjælp til håret med en
keratinberiget Repair Mask. Fordel hårmasken
i vådt hår, pak ind i et blødt håndklæde og lad
den trænge helt ind i hårstrået, før du vasker
nænsomt. Masken indeholder store mængder
peptide keratin proteiner, hvedebaserede
aminosyrer, sheasmør og kokos- og jojobaolie,
der effektivt styrker og nærer skadet hår.

PSST ...

fungerer også som
en 5 min. keratin-spa
treatment for
håret

NOURISHING STYLER
Style spidserne sunde med Nourishing Styler og Keratin Boost. Et nærende
match, skabt til dyb genopbygning af hårets keratin-niveau. Tilsæt Keratin
Boost til styleren og lad dampen glatte, nære og genopbygge håret!
2
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SÆSON FOR
SPATID &
VIND I HÅRET

Efterårsblæst og lune striktrøjer. Skønne farver, spa-dage med selvforkælelse og tid til at prøve nye
styles. Nu starter en fantastisk sæson, fyldt med inspiration til lækker hårpleje.
Velkommen til en årstid, der er indbegrebet af kreativitet og genopladning på alle hylder. Vi lancerer
en række nye produkter og styling tools til dybdegående pleje og ekstra volumen, der giver luft til
vintermanken og din føntørring. Mød blandt andet den nye Hot Air Styler, en nem føn-børste til udglatning,
volumen, store Hollywood styling looks og hurtig føn med tre settings. En af mine personlige favoritter.
Vi åbner også en helt ny børsteæske for Flex Air Brush, vores fleksible føntørringsbørste med ekstra
airflow og stræk - og inviterer Dry Texture Spray ind i styling-familien.
Her får du fuld volumen i få sprays, perfekt til dig, der elsker tørshampoo.
Du kan læse meget mere om vores season musthaves på side 12.
Efteråret og vinteren kommer til at byde på fugtforkælelse og
genopbygning af håret eer sommerens solskinstimer og pooldyk, der uden tvivl har efterladt sine spor. Vi dykker ned i en
intensiv plejeguide på side 2, hvor den lækre Nourishing
Styler og Keratin Boost virkelig kommer til sin ret. De gode
olier og næringsstoffer gør en stor forskel for håret, særligt
nu hvor kulden sniger sig ind på vejrudsigten, og spidserne
får brug for ekstra beskyttelse. Med den nye “ROD VS8” skaber
vi større bølger på kort tid, der giver frisuren en flot fylde
og lidt sommerglans tilbage i spejlet. Mix med Styling Oil
og den nye Dry Texture Spray for et full-out bohéme look,
der plejer håret, mens det løfter rødderne og giver en
levende kontrast til sæsonens mørke toner.
Kig også forbi vores fine Crystal Collection i fire glitrende og
blanke nuancer til hhv. True Divinity MK2 og Wonder Brush
på side 16. Findes der noget bedre end at sætte
farver på ens kreativitet?
God fornøjelse med læsningen!
De bedste hilsner
Lisbet Simonsen
Medstifter og medejer

@hhsimonsen
3
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TRENDS 2022

OUR BEST
STYLING
TRICKS
SILKEBLØDE STRØG
Børster, der glider igennem bløde lokker.
Perfekt glans og ingen filtring. Her er
et HH Simonsen must-know-trick: Brug
Miracle Spray i håndklædetørt hår og
red igennem med en Wonder Brush for
lynhurtig revitalisering og dybdepleje.
Den intense fugtgivende spray efterlader
håret glansfyldt, blødt og skinnende
– klar til lækker børstning.
Et bestselling mirakel, der skaber
perfekt udfiltring, genopbygger håret
med peptide keratin og beskytter
lokkerne mod slid og UV-stråler.

Vejl. udsalgspris 199 kr.
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TRENDS 2022

MERE FUGTFORKÆLELSE
Tørt hår sukker eer nærende olier. Derfor
er vores prisvindende Styling Oil den bedste
fugtpleje til krusede længder. Prøv den også
om aenen som en "natcreme" til håret.
Før 1-3 gode pump gennem tørt eller vådt hår for
at genopbygge hårets fugtniveau og regenerere
dens naturlige glans. Styling Oil er fyldt med
luksuriøse argan- og jojobaolier, der gør håret
nemt at rede ud og beskytter mod varmeskader
fra styling tools.
Dyrk lækker fugtforkælelse til håret, der føles
som ægte spa-dag for spidserne.
Vejl. udsalgspris 249 kr.

GIV PROTEIN POWER!
Lø dit look med Volume Mousse. Mød den skønne
fiberskum, der opbygger hvert hårstrå og får det
til at føles tykkere og mere fyldigt. En hurtig vej
til tekstur og volumen for alle hårtyper – uden at
miste den lette, luige feel.
Fyld håndfladen og lad moussen trænge ind for et
stærkt hold hele dagen. De tilsatte hvedeproteiner
støtter og styrker hvert strå mod solens stråler og
vedligeholder dit lø.

Vejl. udsalgspris 199 kr.

BESKYT MOD VARMEN
Spray før styling. Den bedste måde at beskytte
lokkerne mod varmeskader er Heat Protection Spray.
Men hvorfor er varmebeskyttelse nødvendigt?
Hvert eneste hårstrå består af lag: En indre cortex,
der er fyldt med vandmolekyler og keratin – og et ydre
skællag, der er glat og skinnende. Når du føner/styler
håret, fordamper vandet.
Men varmen skader også håret og nedbryder keratinniveauet, der giver det styrke og tekstur. Derfor er Heat
Protection Spray din bedste ven inden styling. Vores
spray virker effektivt mod udtørring og varmeskader,
takket være beriget arganolie, der eerlader håret
sundt og glansfuldt.
Vejl. udsalgspris 149 kr.
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READY
FOR
BRUSH
HOUR?

Sunde spidser kræver gode børster. Og der findes mere end én model.
Dit hår har brug for forskellige funktioner fra børsten i løbet af dagen, så
uforudsete knuder, krusninger og knæk kan plejes med det rette værktøj.
Du kender sikkert allerede til vores populære Wonder Brush.
De runde spidser, det gode glid gennem håret og den ergonomiske form,
der passer både til salonstolen og stylingbordet derhjemme. Men vidste du,
at du faktisk kan forkorte din føntørringstid med den rigtige børste?
Børstedesign er en videnskab, som vi dyrker hver dag.
Læs med og lær dine børster bedre at kende - fra morgenhår til aenpleje.

6
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BRUSH

WONDER BRUSH
MORGENHÅR UDEN KNUDER
Godmorgen til endnu en god hårdag. Den populære Wonder Brush
er optimal til at udrede ugler og filtret sengehår med sine særlige
Smartflex børstepigge, der følger hårstrået og beskytter mod spaltede
spidser og knækket hår. En ideel børste til skånsom pleje af alle
hårtyper, der stimulerer hovedbunden. Også god til vådt hår.
Findes i mange flotte farver. Vejl. udsalgspris 169 kr.

GLOSS BRUSH
AFTENBØRSTNING FOR SUNDE LÆNGDER
Sengetid er det helt rigtige tidspunkt at bruge din Gloss Brush.
Børsten fordeler hårets naturlige fedt fra hovedbunden og ned
i længderne med en kombination af Smartflex børstepigge og ægte
vildsvinehår for at give din hårvækst et ekstra boost. Børstens pigge
stimulerer hovedbunden og hårvæksten, så du kan nyde et lille
zen-moment hver aen, inden du skal sove. Vejl. udsalgspris 199 kr.

FLEX AIR BRUSH
FØNTØRRING PÅ 5 MINUTTER
Gør badetid til wellness for hovedbunden med vores helt nye Flex Air Brush.
En fleksibel kvalitetsbørste med åbent design, der giver ekstra airflow for en
hurtigere føntørring. Den fleksible form og skånsomme Smartflex børstepigge
glider nemt igennem håret uden modstand for en blid frisering efter badet.
Kampagnepris 149 kr. Spar 50 kr.
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MY CHRISTMAS WISH

IT’S THE SEASON
TO BE SHINY
ADVENT CALENDARS

8
9777_HHS_AW22_Magasin_A4_V10.indd 8

29/08/2022 14.24

MY CHRISTMAS WISH

1

COSTUME

SKØNHEDS
FAVORITTER
VINDER

VÆ
R

D

2

3

5K
.06
2
I

R

COSTUME

SKØNHEDS
FAVORITTER
VINDER

4

SPAR

866 kr

V

Æ

1.199kr

LUKSUS GAVEÆSKE ELLER ADVENTSKALENDER
TIL DIG SELV ELLER EN, DU HOLDER AF

866 kr

4

COSTUME

SKØNHEDS
FAVORITTER
VINDER

3

COSTUME

SKØNHEDS
FAVORITTER
VINDER

D

1

SPAR

VÆ
R

2

65 K R
I 2.0

KAMPAGNEPRIS

RD

ADVENTSKALENDEREN INDEHOLDER
HAIR SPRAY | MIRACLE SPRAY | STYLING OIL
WONDER BRUSH | INFINITY STYLER

ADVENTSKALENDEREN INDEHOLDER
2 X HAIR SPRAY | MIRACLE SPRAY | STYLING OIL | WONDER BRUSH

I9

15

KR

KAMPAGNEPRIS

599kr

SPAR

316 kr
9
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DUO PACK

[ WONDER BRUSH ]

DOUBLE
WONDER
Dobbelt op på hårforkælelse med Wonder Brush Duo Pack!
Vælg mellem vores to skinnende Limited Edition-børster i Amazing Amethyst
eller Ravishing Ruby – begge sammen med en Black Wonder Brush.

[ Black ]

[ Amazing
Amethyst ]

KAMPAGNEPRIS
PR. SÆT

249 kr

[ Black ]

SPAR

89 kr

[ Ravishing
Ruby ]

10
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B L AC K F R I DAY

[ MIDI GLOSS BRUSH ]

BRUSH
FRIDAY
Luksus hårpleje til kalendergaven eller skuldertasken!
De små Midi Gloss Brushes mixer Smartflex børstepigge
med ægte vildsvinehår, der fordeler hårets naturlige olier
for et sundt, stærkt og glansfuldt hår on the go.

KAMPAGNEPRIS
PR. STK.

49 kr

SPAR

100 kr

[ Black ]

[ Terracotta ]

[ Burgundy ]

[ Dusty Rose ]

11
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SEASON MUSTHAVES

M U S T H AV E S

NEW
DRY TEXTURE SPRAY
Fuld volumen og vægtløs struktur.
En musthave til stylisten, der elsker
tørshampoo og ekstra løvemanke. Den
nye Dry Texture Spray giver tørt og vådt
hår et boost hele dagen, der både kan
ses og mærkes. Shake, spray og lø!
Vejl. intropris 149 kr. Spar 50 kr.

NEW
HOT AIR STYLER
Eeråret kalder på bløde fald og fyldige bølger
mod de lune striktrøjer. Denne her er helt
sikkert på ønskelisten i år: Hot Air Styler – en
elektrisk rundbørste til føntørring, udglatning og
styling. For krusningsfrie lokker med Hollywood
wow-volumen og hurtig føn i tre settings.
Vejl. intropris 799 kr. Spar 300 kr.

Limited edition
DUO-pakke
150 ml. + 100 ml.

BLOW DRY CREAM
Forkæl dit hår med en blød føntørring.
Den lækre Blow Dry Cream pakker håret ind
i en blød treatment af bl.a. naturlige olier og
serummer, der beskytter mod føntørrerens
varme og reducerer risiko for knækket,
kruset eller statisk hår. Perfekt til vådt
vinterhår, der ønsker ekstra pleje! Den er
dobbelt varmebeskyttende og dermed ideel
til både styling med føn og stylingjern.

Vejl. kampagnepris 199 kr.

NEW

FLEX AIR BRUSH
En nyhed til lange lokker,
der drømmer sig til hurtigere
føntørringstid. Lad den nye
Flex Air Brush assistere dit
næste blow-dry med ekstra
airflow og fleksibilitet, så håret
beskyttes mod knæk, og
dine længder sparer op til 35%
af tørretiden. Smooth!
Vejl. intropris 149 kr. Spar 50 kr.

12
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STYLING TOOLS

YOU LOOK
SO LIGHT
XS-DRYER | DIFFUSER | 100 ML BLOWDRY CREME

Varmesensorer opretholder
korrekt temperatur

Lydsvagt
propeldesign

S

N

IN

ERING

TT

SK

VI

VI

EM
VED FR

3 ÅRS

GARANTI
G

AF

ORIGINA

Ø
LK

B

Kraftfuld 2000
watt motor

INKLUSIV SHOPPING BAG
(VÆRDI 49 KR.)

Kun 430 gram – blandt
markedets letteste føntørrere

KAMPAGNEPRIS

SPAR

1.199 kr

949 kr
Dobbelt varmebekyttende
creme til håret
Soft styler

13
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STYLING TOOLS

BIG WAVES
Ergonomisk
gummibelagt håndtag

Strømforsyning, der fungerer
i både Europa og USA

NEW

KAMPAGNEPRIS

999 kr

ROD VS8
Styler du efter ekstra store bølger? Mød ROD VS8 – et saltvandsbølge-tool, skabt til at
forme naturligt definerede krøller. Vores tool er let, slankt og nemt at bruge og perfekt
til at beskytte fint, skandinavisk hår, mens du styler. Krøl et par enkelte lokker eller
gå all-in med en fuld løvemanke. ROD VS8 giver dig et lækkert løst look med skøn
volumen på få minutter.

SPAR

100 kr

14
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LIMITED EDITION

YOU AND ME
B
nder rush mid
Wo

i

[ FLOR A ]

nder Brush
&
Wo

Vidunderlige Wonder Brushes til mor- og dattertid,
til de bedste veninder i alle aldre eller til stylingsøstre
for livet. Denne duo kommer i to fine designs;
en med spirende flora og en med søde spurve.

DUO
PACK

[ SPURVE ]

VEJL. PRIS

249 kr
Illustrationerne er tegnet
af Simone Thorup Eriksen.
I tegningens univers findes Simones
helt eget eventyr, der er ingen grænser
– kun en verden fuld af fantasi og hun
bruger de fleste af dagens timer
med en tusch eller blyant i hånden.
Simone er også kendt
fra kagetid.dk

PR. SÆT

15
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LIMITED EDITION

GET THE
CRYSTAL
FEELING
En limited edition af styling tool True Divinity MK2,
designet med tidløse krystaller
I tusindvis af år har myterne omkring ædelstenenes kræer gjort
dem til en sjælden og eertragtet skat. Selvfølgelig – for de er
vidunderligt betagende indefra og ud. Derfor har vi designet vores
True Divinity MK2 i fire elegante ædelstene; Sapphire Soul,
Amazing Amethyst, Ravishing Ruby og Alluring Amber.
En kollektion, der giver dig kreativ frihed og smukke dybder.

° Alluring Amber ±

16
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LIMITED EDITION

VI
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B

 Ravishing Ruby 

 Sapphire Soul 
 Amazing Amathyst 
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LIMITED EDITION

A CRYSTAL
COLLECTION
TRUE DIVINITY MK2 | WONDER BRUSH | SHOPPING BAG

PR. STK.
KAMPAGNEPRIS

IN

ERING
TT

VI

SK

N

S
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269 kr

999 kr

E
VED FR

SPAR
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HAIR PRODUCTS

TWO IS BETTER
THAN ONE
Fugtafvisende og UV-beskyttende hårlak med en frisk og lækker du, du med garanti vil elske.

2 X HAIRSRAY
2 FOR 1

SPAR

149 kr

149 kr

19
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KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

[ M A XIMIZE SPRAY – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

[ ST YLING OIL – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

[ ST YLING LOTION – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

ALL 4 YOU

ALL 4 YOU

ALL 4 YOU

SPAR I ALT

SPAR I ALT

257 kr

SPAR I ALT

257 kr

KAMPAGNEPRIS

257 kr

KAMPAGNEPRIS

249 kr

KAMPAGNEPRIS

299 kr

249 kr

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME

SAMLET VÆRDI 138 KR.

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME

SAMLET VÆRDI 138 KR.

SAMLET VÆRDI 138 KR.

KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

[ CURL CRE A M – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

[ VOLUME MOUSSE – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

[ BE ACH SPRAY – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

ALL 4 YOU

ALL 4 YOU

ALL 4 YOU

SPAR I ALT

SPAR I ALT

257 kr

SPAR I ALT

257 kr

KAMPAGNEPRIS

207 kr

KAMPAGNEPRIS

199 kr

KAMPAGNEPRIS

249 kr

249 kr

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME

SAMLET VÆRDI 138 KR.

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME

SAMLET VÆRDI 138 KR.

SAMLET VÆRDI 138 KR.

KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

[ MIRACLE SPRAY – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

[ HE AT PROTECTION SPRAY – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

[ DRY TEX TURE SPRAY – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

ALL 4 YOU

ALL 4 YOU

ALL 4 YOU

SPAR I ALT

SPAR I ALT

257 kr

SPAR I ALT

207 kr

KAMPAGNEPRIS

257 kr

KAMPAGNEPRIS

249 kr

KAMPAGNEPRIS

249 kr

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME
SAMLET VÆRDI 138 KR.

249 kr

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME
SAMLET VÆRDI 138 KR.

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME
SAMLET VÆRDI 138 KR.
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9777_HHS_AW22_Magasin_A4_V10.indd 20

29/08/2022 14.28

GLOSS
ALL 4 YOU
BRUSH
KAMPAGNEPRIS

[ M A XIMIZE SPRAY – BL ACK WONDER BRUSH – HAIR CLIP – HAIR TOWEL ]

SPAR I ALT

257 kr

KAMPAGNEPRIS

249 kr

INKLUSIV HAIR TOWEL
& HÅRKLEMME
SAMLET VÆRDI 138 KR.
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BLONDES

BOOST
YOUR
BLONDE
DIN PLAYBOOK TIL EKSTRA SHINE

Skandinavien er berygtet for vores smukke blondiner – og
med god grund. Det blonde hår har været eertragtet over
hele verden i tusindvis af år. Oldtidens grækere så det som
et tegn på guddommelighed. I dag hylder vi stadig Marilyn
Monroe som en klassisk blonde bombshell. Blondt hår
kræver særlig pleje for at beskytte den sarte nuance.
Derfor får du her en komplet guide til behandling og
forkælelse af dine blonde styles.

BRUNETTE ELLER BLONDINE?
Forskellen findes i dine naturlige farvepigmenter.
Hvert hårstrå har to pigmenter; eumelanin og pheomelanin.
Eumelanin bestemmer hårets mørke toner, mens pheomelanin
styrer hårets rødlige skær. Et lavt niveau af brun eumelanin
er det, der skaber den blonde farve. Det betyder også, at det
blonde hår bliver mindre kemisk stabilt end det brune, og
derfor ændrer nuance over tid med oxidering.

VANDETS SKJULTE MINERALER
Når håret udsættes for vand, vind og UV-stråling, oxiderer det
med årene. De skjulte stoffer i vores grundvand opbygges i
hårstråene over flere år og spiller en rolle for særligt lyst hår.
Mineraler som kalk, klor, magnesium, aluminium, kobber, jern
og mangan kan udtørre og tynge håret, misfarve de lyse toner
og oxidere farven med et orange skær.

VIDSTE DU…?
Nordiske børn fødes oe
med hvidt hår, der oxiderer
i 5-7-års alderen til en
mere gul farvetone.
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BLONDES

GLANS

[ Lave pH-værdier lukker hårstrået og øger lysrefleksion for mere shine ]

STYRKE

[ Tilsat keratin, der genopbygger hårets styrke, struktur og farveudtryk ]

FUGT

[ Nærende olier fra alger, jojoba, macademianød, kokos og blødt sheasmør ]

VOLUMEN [ Mikroproteiner for dybdevirkende strukturpleje, der løer håret ]
TONE

[ Violette, grønne og blå pigmenter for beskyttelse mod gult skær ]

VORES BEDSTE ANBEFALINGER
Nu er du klar til at begynde den helt store blonde treatment!
Du kan sammensætte to forskellige behandlinger, der giver dybdevirkende effekt:

REPAIR & RISE
Til filtret og slidt sommerhår
Giv hurtig hjælp til skadet hår med Repair Shampoo,
Anti Yellow Shampoo (2-5 min.), Repair Mask
og Repair Conditioner. Repair-serien tilsætter
hvedebaserede aminosyrer, macademia- og
jojobaolie for genoprettelse af keratinstyrken og
beskyttelse mod gullig farveoxidering.

BRIGHTER INSIDE OUT
Til tørt og glansløst eerår/vinterhår
Genopbyg hårets fugt med Moisture Shampoo,
Anti Yellow Shampoo (2-5 min.), Repair Mask
og Moisture Conditioner. Sammensætningen af
hydroliseret protein, keratin, Marine Complex af tang
og alger samt nærende jojoba- og macademiaolier
giver optimal fugt til skandinavisk hår.
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