
DISCOVER THE TRUE YOU

HÅROLOGIKONCEPTET

Hårologi betyder läran om håret. Med kunskap har vi möj-
lighet att påverka hårets och hudens naturliga funktioner.

Ett sunt hår är ett vackert hår. De flesta av Hårologis vårdande produkter  
verkar på djupet, där hårstråets livsviktiga struktur (cortex) finns. 
Samtidigt uppnås en välbalanserad hårbotten utan negativ påverkan på 
håret. Det centrala i Hårologikonceptet är den holistiska och individuella 
synen på människor. Denna insikt möjliggör förståelsen av sambandet 
mellan hår, hud och näring.
Det är därför kombinationen av kosttillskott och individuellt anpassade 
produkter är essentiellt i vår strävan efter vackert hår.

Hårologen
Ditt hår är personligt. Faktiskt lika individuellt som ditt fingeravtryck. 
Hårologen har gått en specialistutbildning och har därmed  kunskap att 
behandla dig och ditt hår som den unika individ du är. Hårologen studerar 
håret och hårbottnen och gör en hårtest. Detta ger dig som kund en 
unik möjlighet att få professionella råd och individuell behandling. 

Det centrala i konceptet är den  

hol ist iska och indiv iduel la synen  

på människor.  

Hårologiprodukterna t i l lverkas på vår 

egen fabr ik i Stockholm. Råvarorna är 

noga utvalda för maximal posit iv effekt 

på hår och hårbotten.

Hårologins grundare
DIETMAR PLAINER 
Hans vision var att ge frisörerna mer 
kunskap och bättre produkter. 
Hårologerna skulle bli experter på hår, 
hud och näring och detta skulle göra 
dem kvalificerade att ge individuella 
rekommendationer och produkter till 
sina kunder.

PRODUKTERNA

Hårologi hår- och hudvårdsprodukter samt näringstillägg 
produceras av de bästa, mest effektiva råvarorna, med djup-
verkande, positiva effekter. 

Produkterna balanserar hårets inre struktur, stänger fjällskiktet och 
reglerar hårbotten. Våra näringstillägg är 100% naturliga och tas lätt upp 
av kroppen. Dom ger en snabb och synlig verkan på hår, hud eller naglar.

Skräddarsydda produkter
Produkterna kan anpassas individuellt med utvalda Exotiska Extrakt 
eller koncentrerat serum för att få den effekt just du behöver. En exklusiv 
service som Hårologerna är ensamma om. 

sigNATURE-produkter
Produkterna som ingår i denna serie är ytterligare ett resultat av vår 
ständiga strävan efter milda produkter som varken skadar vår miljö 
eller hälsa. Grønne Erhverv i Danmark har i samarbete med Dansk 
Frisør & Kosmetiker Forbund utarbetat en positiv- och negativlista 
över produkter som anses skadliga för miljö och hälsa. Danmark ligger 
mycket långt fram vad det gäller miljömedvetenhet i branschen och 
därför är det extra kul att så många av Hårologis produkter uppnår 
kriterierna för positivalistan. Produkter helt fria från hälso- och miljö-
skadliga ämnen. 

Du som har känslig hud eller vill värna om miljön bör absolut prova 
dessa produkter.

Produkter helt fria från hälsofarliga och 
miljöskadliga ämnen. 
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Håret består t i l l  95% av rent 

protein (keratin)

Hårologi Digital Hairtester

HÅRETS KVALITET & 
UTSEENDE FASTSTÄLLS AV:
	Balansen mellan protein och fuktighet.
	Fjällskiktets tillstånd  
	Hårbottens kondition

Hårologiprodukterna strävar efter att balan-
sera den inre strukturen i håret, stänga 
fjällskiktet och reglera hårbotten. Detta 
kan bara göras med rätt pH; små, aktiva 
ämnen som går in i Cortex. 

VAD MÄTER HÅRTESTEN?
STYRKA = diameter + bryggor 
(Hårproteinets - keratinets tillstånd).

STRÄCKBARHET = fuktbalansen, hur lätt 
håret tar upp fuktighet (porösitet). 

STYRKA/STRÄCKBARHET = sträckbar 
styrka dvs. värdena i relation till varandra.

HÅRTEST

Med hjälp av hårtestapparaten kan vi analysera ditt hår.   

Den mäter hårets styrka och sträckbarhet och ger svar på om håret 
är Hydrofilt (fuktighetsälskande) eller Hydrofobt (fuktighetsavvisande). 
Detta underlättar betydligt vid rekommendation av produkter och/eller 
behandling. Hårets protein- och fuktighetsbalans är avgörande för hur 
det ska behandlas för att uppnå optimala resultat i både salongen och 
hemma.

Ett korrekt behandlat hår är glänsande vackert, lätt att forma och mer 
motståndskraftigt. Dessutom får du ett mer hållbart och vackrare 
resultat vid färg- och permanentbehandlingar.

Hårologen kan med stor träffsäkerhet, 
ge professionella råd och behandlingar. 

HÅRKVALITETER  

Håret är helt unikt för varje människa, det finns ingen som 
har exakt likadan hårkvalitet. Däremot kan man dela in 
hårkvaliteter i två huvudtyper; HYDROFIL och HYDROFOB. 

Kännetecknen nedan är baserade på alla de hårtester och observationer 
som Hårologer gjort genom åren och den unika erfarenhet det gett oss.

Här behövs produkter som innehåller 
aminosyror som ger styrka.

     =  STYRKA

HYDROFILA hår:
Tunna, fina, typiskt skandinaviska hår som drar till sig fukt, lätt 
blir platt och trasslar sig vid hårtvätt.  Frisyren ”faller” lätt ihop 
vid fuktigt väder.      

HYDROFOBA hår:
Grova, spröda och hårda hår. Hår som är svårformade och 
lever sitt eget liv. Dock håller frisyren oftast bra när man 
fönat eller stylat håret. Torr hårbotten är ett vanlig känne-
tecken för hydrofoba hår.

Här behövs produkter som innehåller 
mycket fettsyror som tillför fukt.
.
       =   FUKT

Håret är som ett 

fingeravtr yck!


