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Vision Haircare

På en strand på västkusten grundades Vision Haircare. Målet var att tillsammans med frisörer runt 

om i landet skapa professionella hårvårdsprodukter utan att miljön skulle få betala priset. Med 

kvalité, fina ingredienser och en svensk tillverkning kan vi idag inte bara värna om miljön, 

utan också hjälpa den. Vi använder oss av Ocean Waste Plastic vid tillverkning av 

våra förpackningar.  Vi vill ändra frisörbranschen för gott, men vi behöver din

hjälp. Det här är vår vision om en ljusare framtid.

Vi kallar den Vision Haircare.

Vilka är VISION HAIRCARE och behövs det verkligen 
ännu ett märke på marknaden?
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Vision Haircare

Shampoo
SHAMPOO  

ANTI DANDRUFF SHAMPOO

Ett av de mest effektiva schampo som finns om 
du har mjäll, seborré eller andra typer av hårbot-
tensproblem. Det lugnar och återställer balansen 
i torr och irriterad hårbotten.

100,  250 & 1000 ml

100, 250 & 1000 ml
IT´S SILVER SHAMPOO

IT’S SILVER dämpar varma, gula och guldiga pig-
ment oavsett om du har mörkt, grått eller blont 
hår. IT´S SILVER ger håret glans och bevarar den 
mjuka och naturliga känslan.

100, 250 & 1000 ml
VOLUME & COLOR SHAMPOO

Med provitamin B5 och sojaproteiner bevarar 
VOLUME & COLOR SHAMPOO fukten i håret och 
gör det fylligare på djupet. Du får en naturlig 
volym samtidigt som du har kvar en mjuk och len 
känsla i håret.

100,  250 & 1000 ml
REPAIR & COLOR SHAMPOO

REPAIR & COLOR shampoo är ett färgbevarande 
och reparerande schampo som återfuktar samt 
återupplivar slitet hår.  
Innehåller extrakt från avokado och argan 

100, 250 & 1000 ml
MOISTURE & COLOR SHAMPOO

Den bästa grund ditt hår kan få är att bevara 
fuktbalansen. Vision MOISTURE & COLOR SHAM-
POO återfuktar samtidigt som det stärker ditt hår 
med proteiner och bevarar färgen.

200 ml

Detta bruna tyngdlösa pulver fräschar upp håret 
utan att du behöver tvätta det och smälter 
naturligt in i ditt eget bruna hår. Du får omedel-
bart en känsla av att håret blivit fylligt, strävt och 
extremt lätt att styla.

BROWN DRY SHAMPOO (AEROSOL)

200 ml
SILVER DRY SHAMPOO (AEROSOL)

Detta bruna tyngdlösa pulver är en suverän 
quickfix-produkt. Med sitt blåa pulver fräschar 
den upp ditt blonda hår utan att tvätta det samti-
digt som det eliminerar gula och varma toner. Du 
skapar enkelt en torr och matt frisyr med otrolig 
volym.

200 ml

Detta tyngdlösa pulver fräschar upp håret utan 
att du behöver tvätta det. 
Du skapar enkelt en torr och matt frisyr med 
otrolig volym och får omedelbart en känsla av att 
håret blivit fylligt, strävt och extremt lätt att styla.

SPRAY AND CLEAN SHAMPOO (AEROSOL)

Schampo gör inte bara håret rent utan lägger även grunden för din frisyr.               
Välj rätt schampo för det behov ditt hår har eller för det resultat av styling du vill ha.

REFRESHING FOAM

Ett do over skum som fräshar upp håret utan att 
tynga ner eller lämna några rester. Håret ser 
nytvättat och luftigt ut.

200 ml
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Vision Haircare

Shampoo

Conditioner
CONDITIONER

250 ml
JUST LEAVE IT CONDITIONER

Ska du reda ut tovor, fräscha upp frisyren eller ge 
håret näring och skydd mot solens skadliga 
uv-strålar ? Då är detta produkten för dig. Den 
är otroligt utredande samtidigt som den ger 
glans, styrka samt lagar kluvna toppar snabbt 
och enkelt.

100, 250 & 1000 ml
VOLUME & COLOR CONDITIONER

Detta balsam hjälper dig att få så naturlig volym 
som möjligt. Med vegetabiliska proteinkomplex 
och äppelolja, stärker och skyddar det håret sam-
tidigt som det får lyster och blir silkeslent.

100,  250 & 1000 ml
REPAIR & COLOR CONDITIONER

REPAIR & COLOR CONDITIONER är ett färgbev-
arande och vårdande balsam som återfuktar och 
återupplivar slitet hår samt gör det mjukt och 
glansigt. Innehåller extrakt från avokado och 
argan. 

100, 250 & 1000 ml
MOISTURE & COLOR CONDITIONER

Den bästa grund ditt hår kan få är att bevara 
fuktbalansen. Vision MOISTURE & COLOR 
CONDITIONER återfuktar samtidigt som det stärk-
er ditt hår med proteiner samt bevarar färgen.

150 ml
HAIR MASK

En återfuktande och reparerande inpackning 
som även skyddar färgat hår. Innehåller b.l.a 
parkii butter, helianthus annuus seed extract, 
cocos Nucifera oil samt hydrolyzed vegetable 
protein.

Efter att ha schamponerat håret bör håret få sin återfuktning precis som din hud vill 
ha en dag- eller nattkräm efter ansiktstvätten. Välj balsam för det behov ditt hår har 
eller efter vilken livsstil du har. Leave-in produkter är bra för den som vill ha ett snabbt 
alternativ.
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Vision Haircare

STYLING

HEAT PROTECTION

HEAT PROTECTION skyddar och vårdar ditt hår. 
Detta är ett fantastiskt leave-in-skydd som med 
B-vitamin återställer hårets struktur, lyster och 
styrka samt skyddar mot alla typer av värmeverk-
tyg.

80 & 250 ml

100 ml
HEALTHY ARGAN OIL

En transparent, pigmentfri och vårdande olja som 
lätt går in i håret och gör det silkeslent. Den har 
en unik blandning av argan och andra näringsrika 
oljor som återfuktar och stärker ditt hår.

100 ml
COVER UP

COVER UP täcker perfekt din gråa, mörka eller 
ljusa utväxt. Lättapplicerad, snabbtorkande pro-
dukt som inte kladdar samt bevarar färgen i alla 
väder. Den finns i fyra olika nyanser.

100 ml
FIBER WAX

Ett mycket omtyckt vax med fiber för en extrem 
styling. Håret blir enkelt att forma och du kan 
enkelt forma om frisyren under dagen. Lätt att 
tvätta ur. Blir INTE rinnig i solen.

150 ml
CURL CREAM

Denna vårdande kräm definierar och binder dina 
lockar och ger dem en härlig boost. Oavsett väder 
njuter du av en hållbar frisyr utan frissighet.

100 ml
SALT WATER CREAM

En flexibel kräm som ger volym och struktur med 
en perfekt dos av strävhet som gör håret lättar-
betat. Framhäver även lockar samt ger fyllighet 
med hjälp av de naturliga ämnen som produkten 
erbjuder.

SILVER WAX

Ett pigmenterat mjukt vax som ger din frisyr en 
matt cool silvrig look. Det är mångsidigt då du 
kan få håret helt silvrigt eller bara silvergrå skift-
ningar. Blanda med andra styling produkter för 
en kallare ton på blonda eller gråa hår.

100 ml

200 ml

Denna spraymousse ger otrolig volym ända 
från botten samt dämpar frissighet effektivt. 
Det speciella munstycket gör produkten lätt att 
applicera. Innehåller värmeskydd mot alla typer 
av värmeverktyg.

ROOT LIFTER

100 & 250 ml
RUFF SALT WATER SPRAY

En fantastisk volymprodukt som passar alla åldrar 
och hårtyper. Mångsidig och enkel. Använd lite 
av produkten för en naturlig känsla, fyll på med 
mer för textur och volym.
Håret får en förtjockande effekt. 

Beroende på vad du vill ha för resultat så hittar du alltid ett alternativ i vår styling. Allt 
ifrån utslätande, mjukgörande till sträva och volymbyggande produkter. Från naturlig 
känsla till produkter med mycket stadga.

100 ml

ROCK HARD WAX är hårvaxet för alla hårtyper. 
Det ger maximal stadga och hållbarhet. Perfekt 
för dig som vill kunna lita på att frisyren hålls 
på plats. Lite av WAX räcker långt. För optimalt 
resultat, fördela WAX jämt i handdukstorrt hår. 
Styla på ditt sätt!

ROCK HARD WAX

Styling
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Vision Haircare

35 ml
STYLING POWDER

Detta tyngdlösa pulver puffar du enkelt in i håret 
och skapar en magisk volym. STYLING POWDER 
är superlätt att applicera och lätt att tvätta ur. 
Den innehåller i enkelhetens namn endast en 
enda ingrediens.

200 ml
SPRAY WAX

Med SPRAY WAX kan du snabbt och enkelt 
skapa en frisyr som håller för en aktiv livstil. Lätt 
att applicera oavsett hårlängd. Passar perfekt om 
man vill få ner brutna hårstrån, bebishår eller 
fjun. Spray Wax skapar en snygg matt finish.

250 ml & 75 ml
STYLING MOUSSE 

Denna mousse som skapar en enormt fast 
struktur och ger en fantastisk volym. Den passar 
alla hårtyper och längder och kan med fördel 
användas både i handukstorrt och torrt hår.

200 ml
UMBRELLA 

Ett fuktförseglande värmeskyddande spray som 
förhindrar frissighet vid fuktigt väder. 
Håller samtidigt håret mjukt och silkeslent.

150 ml
SMOOTH CREAMINAL

En lättare stylingprodukt som ger lätt stadga, 
glans samt tar bort frissighet. Eftersom den 
innehåller en mängd vitaminer och stärkande 
proteiner bygger den upp håret och verkar 
återfuktande.

300 ml

Med egenskaper från saltvattenspray, rootlifter 
och stylingspray skapar VOLUME en perfekt 
struktur och bygger en hållbar volym. Fönas 
enkelt in i fuktigt hår. 

VOLUME

150 ml

Denna kräm går in genom fjällskiktet och fyller 
ut hårstråt med hjälp av vård- och fuktpartiklar. 
Den lämnar dig då med en förtjockande effekt 
som definierar och kontrollerar håret. Har fullt 
värmeskydd. 

THICKER

100 ml

Denna kräm håller frisyren på plats. En styling 
creme med mjuk stadga. Lätt att applicera och 
lätt att tvätta ur.

STYLING CREME

STYLING

Styling
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Vision Haircare

F&BFINISHING 
            & BODY

200 ml
SPRAY TAN

Detta är en opigmenterad brun utan sol i spray-
form som ger dig en naturlig solbränna. Den 
färgar inte av sig på kläder eller lakan och har 
extra lång hållbarhet tack vare ett unikt sätt att 
förpacka den. 

80 & 400 ml
STYLING SPRAY

STYLING SPRAY är en torr och hård spray som 
snabbt torkar. Den fixerar skapad frisyr och gör 
den stark och hållbar. Sprayen håller även för fukt 
och blåst. Innehåller UV skydd. 

200 ml
SHINE SPRAY

Shine Spray är en smidig och mjuk glansspray 
som inte tynger ner. Passar alla hårtyper. Den är 
lätt att jobba med tack vare att munstycket förde-
lar varje sprayning väl. Produkten ger dessutom 
färgat och slingat hår mycket lyster och glans.

100 ml
HAND SANITIZER

Desinfektionsspray som även doftar gott. Allt i en 
praktisk sprayflaska med 75% alkohol.

400 ml
SHAPING SPRAY

Hårsprayen för de som vill forma eller styla om 
sin frisyr under dagen. Den har medelhård stadga 
vilket gör den väldigt flexibel. Känslan blir friare 
och mer naturlig, men ändå hållbar.

För att frisyren ska få sin sista touch.                                               
Sprayer för extra hållbarhet eller extra glans till håret.                     
Även kroppen kan få sitt.
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Vision Haircare

F&B
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kammen
VISION 
           SAXEN

Saxen är tillverkad för hand i Japan för att ge dig år 
av hög prestanda. Väl anpassad ergonomi underlättar 
klippningen samt minimerar påfrestningar på fingrar, 
händer, handleder och armbågar. 

De konvexa kanterna ger dig ett smidigt och exakt snitt 
och det kryogeniskt härdade stålet förlänger bladets 
livslängd ytterligare.

Vision Haircare

Saxen
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kammen
Spara dina handleder samtidigt som du sparar pengar.

Vision har två varianter av slingkammar.  En smal 
som är perfekt för babylights och en bred för vanliga 
slingor.

Du slipper väva vilket innebär mindre slitage på dina 
handleder samt att det går snabbare . 

Tid är pengar !!! 

SLING 
          KAMMEN

Vision Haircare
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MED ANSVAR
FÖR VÅRA  
HAV

I den bransch du och jag jobbar hjälper vi 
människor genom ett fantastiskt hantverk. 
Vi hjälper dem att uppskatta sig själva, känna 
sig vackrare och vara nöjda när de ser sig i 
spegeln. Vi kanske till och med kan få dem att 
sträcka på sig lite extra. Miljön ska inte behöva 
betala priset, inte djuren heller. Vi har länge 
strävat efter att göra professionell hårvård
miljövänligare. 

Miljön ska inte straffas för att vi vill framhäva ett vackrare jag

Ocean Waste Plastic samlar upp plaster från 
haven runt om i världen för att tillverka våra 
förpackningar.  Vi har även valt att göra våra 
produkter 100% veganska för att förhindra 
animaliska ingredienser vid tillverkning. 
Idag är det tyvärr ingen självklarhet. Det är det 
för oss. Kanske även för dig? Det här är vår 
vision om en ljusare framtid. Vi kallar den 
Vision Haircare.

Vision Haircare
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Bild: Nicklas Elmrin

SAVE OUR
OCEANS

OWP  collect plastic from the 
oceans and turn it into new 

beautiful packages

Vision Haircare
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Vision Haircare

100% 
veganska produkter tillverkade i Sverige
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Vision Haircare

100% 
veganska produkter tillverkade i Sverige
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BASE CHANGER
En pigmentrik och vårdande behandling som blandas i blekning, färg eller balsam 
för att effektivt eliminera guldiga och gula nyanser i alla mörkhetslägen.
Då den även innehåller mycket vårdande oljor är det en riktig vitaminkick för håret.
Base changer fungerar lika bra till färg som blekning eller balsam.
Den går att använda för att göra ditt resultat kallare, eliminera gult(guld) samt även 
förstärka gråa resultat. Base changer är 100% vegan.

250 ml

Vision Haircare

Med en enorm lyster och glans samt en vårdande teknologi som gör att håret känns 
friskare efter färgbehandlingen än före.

VH color är en mångsidig, parfymfri färg utan 

några onödiga tillsatser. VH color är dessutom 

en av få 100% Veganska hårfärger. Den passar 

salonger som vill ge sina kunder bästa kvalitet 

på sina färgbehandlingar. 

Med 79 olika nyanser behöver du inte ha ett 

stort lager. Nyanserna är noggrant utvalda för 

att du som frisör ska kunna bli exakt så kreativ 

som du önskar att vara och kunna ge dina 

kunder en personligt anpassad hårfärg.

VH COLOR 60 ml

VH COLOR VÄTEPEROXID 0,9% 2,1%, 3%, 6%, 9%, 12%
VISION PULVER BLEKA Dammfritt blått pulver500 g

VISION BLEKA BALAYAGE Frihands dammfri Balayageblekning500 g

Från god täckning på vitandel, livfulla och håll-

bara röda, mustiga bruna till mycket härlig kall 

höggradig ljusfärg kan du tillfredsställa dina 

mest krävande kunders önskemål.

Med våra sex olika väteperoxider från 0,9%-

12% kan du välja att jobba med VH color som 

en hållbar permanent hårfärg, en semiperma-

nent intensivtoning som håller ca 25 tvättar 

eller som en glossing som ger en extrem lyster. VH Color
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Vision Haircare

Vision Haircares nya ammoniakfria nyanseringar är framtagna för att du smidigt  ska kunna ge 

dina kunder den perfekta nyans de önskar på slingor, balayage eller andra färgtekniker utan att 

få en oönskad uppljusning på naturhåret. 

VH No-Lift Toners lämpar sig att appliceras i så väl fuktigt som i torrt hår.

VH No-Lift Toners ger en magisk glans på håret! 

VH No-Lift Toners finns i fem nyanser:

”DEN PERFEKTA silvernyansen”   Wilma frisör

” Beautiful Sand kommer bli DEN nyansen hos oss”  Camilla frisör

”Wow! Vilken COOL nyans! Fattar att den fått namnet Cool Pearl ”  Emmy modell

”Vi står först i kön när nyanseringarna släpps!”   Salong i södra Sverige

Hört under processen att ta fram nyanserna.. 

VH NO-Lift Toners Ammonia-Free

• Pure White 

• Perfect Silver 

• Cool Pearl 

• Soft Peach 

• Beautiful Sand

VH Color
Bilder: Jonas Hubbe
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Vision Haircare

Skåne
Södra Halland  
Reijo Kyrönen  
Tel: 076-809 96 80  
reijo@visionhaircare.com  

Norra Halland
Södra Bohuslän
Göteborg 
Västergötaland  
Jonas Andersson  
Tel: 076-809 96 81  
jonas@visionhaircare.com 

Småland  
Västergötaland
Ingela Seigerroth
076-800 89 48
ingela@visionhaircare.com

SÄLJARE
Mälardalen
Ö Värmland 
Uppsala
Västra/Södra Stockholm
Sándor Bromejus  
Tel: 076-809 96 82
sandor@visionhaircare.com

GROSSISTER

Johanneshov
Gocciani Stores AB  
Tel: 08-39 30 80

Borås 
Balmid   
Tel: 033-10 73 20   

Göteborg    
Gocciani Stores AB  
Tel: 031-42 49 01

Jönköping
Headsup  
Tel: 036-16 73 50  

Gocciani Stores AB  
Tel: 036-16 26 80

Helsingborg 
Frisörgrossisten AB 
Tel: 042-16 10 16 

Halmstad
Vacks AB 
Tel: 0737-48 39 20 

Hässleholm
Frisörtjänst 
Tel: 0451-213 13

Luleå 
Balmid AB
Tel: 0920-22 99 66

Norrköping
Gocciani Stores AB
Tel: 011-23 86 20    

Linköping  
Gocciani Stores AB 
Tel: 013-35 37 50     

Malmö
Gocciani Stores AB
Tel: 040-91 63 00 

Lund 
Headbrands 
Tel: 010-494900 Umeå 

Dahls Frisörservice AB 
Tel: 090-12 13 59  

Uppsala  
Gocciani Stores AB 
Tel: 018-13 09 60   

Varberg 
Valy
Tel: 0340-67 99 10   

Växjö
Gocciani Stores AB
Tel: 0304-60 00 60   

Stockholm
Balmid AB (norra)  
Tel: 08-728 89 00 

Gocciani Stores AB 
Tel: 08-20 35 10

Upplands Väsby 
Balmid AB 
Tel: 08-590 731 30 

Örebro  
Gocciani Stores AB
Tel: 019-611 23 31     

Trollhättan  
Ronnmans Frisörservice AB 
Tel: 0520-42 88 55    

Sundsvall
Balmid AB 
Tel: 060-213 55 

Stora Höga
Gocciano AB
Tel: 0304-60 00 60

Tillbehör: Kontakta din säljare.
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Vision Haircare AB
Batterivägen 3     
432 32 Varberg  
Tel: 0340-644 666
info@visionhaircare.com  
www.visionhaircare.com  
Org nr 556660-5274  

2021 Vision magasin .indd   202021 Vision magasin .indd   20 2021-02-24   20:362021-02-24   20:36


