Er man modeinteresseret, har man med stor sandsynlighed også hørt om Oribe
Canales. I mere end 40 år har han været en af de førende amerikanske stylister,
og sammen med fotografen Steven Meisel og makeup artist Francois Nars, var
han en del af det kreative team bag supermodellerne Christy, Linda og Naomi.
I dag arbejder han med internationale modeshows og hjælper med at style
berømtheder over hele verden. Han har med sit utrolige håndværk skabt
ikoniske covers på magasiner som Vogue og annoncekampagner for berømte
mærker som Louis Vuitton og Dolce & Gabbana.
Derudover har han sin eksklusive salon i Miami, og i 2008 besluttede han sig for
at bruge sit talent og sin passion indenfor sit fag til at udvikle en serie af
hårplejeprodukter. Resultatet blev Oribe serien, hvor det smukkeste design, de
bedste ingredienser og den seneste teknologi, giver dig det ypperste indenfor
hårpleje.

På bare 10 år har Oribe etableret sig som et af de hurtigst
voksende luksus brands i branchen. Det er blevet et af de
hotteste brands blandt kendisser og top stylister, og serien
er blevet fremhævet for sit smukke design og enestående
formuleringer med nogle af branchens fornemmeste
priser.

I DK får vi også masser af god PR. Her styles Mascha Wang med Oribe til Go Beauty.

ERFARING

RESULTAT

DESIGN

•Skabt af et team af
professionelle stylister

•Ingen kompromisser når det
gælder ingredienser.

•Prisvindende, smukt moderne
design med klassisk elegance.

•Oribe Canales har mere end
40 års erfaring fra branchen
indenfor mode og skønhed,
og har haft de mest krævende
kunder i stolen.

•Samarbejder med nogle af
branchens dygtigste
laboratorier indenfor hår- og
hudpleje omkring
formuleringer og innovationer.

•Luksus og glamour - det ydre
matcher på bedste vis det
eksklusive indhold.

•Med Oribe, ser vi en ny
standard indenfor luksus
hårpleje.

•Det bedste af det bedste til dit
hår – derfor i en eksklusiv
prisklasse.

•Smukke i salonen og smukke
på badeværelset.

DUFT
•Signaturduften Côte d’Azur.
•Appellerer til både mænd og
kvinder.
•Samme duftnoter går igen i
hele serien.
•Udviklet i samarbejde med et
af Frankrigs ældste
parfumehuse.

FORBRUGEREN I CENTRUM
• Formuleret uden tilsatte parabener,
gluten og sodium chloride.
• Dermatologisk testet.
• UV-beskyttelse og farvebevarende.
• Veganske og ikke testet på dyr.
• Genanvendelig emballage og printet
med plantebaseret blæk.

Alle hårplejeprodukter fra Oribe er formuleret med Oribe Signature Complex
som indeholder vandmelon, lychee og edelweiss ekstrakt. Den unikke
kombination beskytter håret mod oxidativ stress, opretholder hårets naturlige
niveau af keratin og beskytter håret mod skader og udtørring.
• Kalahari vandmelon: Vandmelon som stammer fra Sahara, hvor den vokser i
Kalahari ørkenen. For at planten kan vokse i denne ekstreme varme, har den
udviklet et system, der beskytter den mod varme, UV-stråler og udtørring.
Nogle unikke molekyler i melonen beskytter dens livsvigtige celler og hermed
også cellernes DNA og proteiner. Denne effekt udnyttes i Oribe’s
hårplejeprodukter.

• Lychee ekstrakt: Eksotisk frugt, som traditionelt dyrkes i Kina. Har et højt
niveau af C-vitamin, beskytter håret mod naturligt tab af keratin og oxidativ
stress.
• Edelweiss ekstrakt: Edelweiss blomsten stammer fra de schweiziske alper,
hvor den vokser i mellem 1500 og 3400 meters højde. Den er en naturlig
kraftfuld antioxidant som samtidig giver effektiv UV beskyttelse. Opretholder
hårets naturlige fugtbalance, beskytter mod frie radikaler og har anti-aging
egenskaber.

Derudover indeholder de forskellige serier en række aktive naturlige ingredienser
som er tilpasset individuelle hårtyper, og som er med til at garantere smukt,
sundt og velplejet hår.
Oribe’s produkter er dermatologisk testet, veganske, formuleret uden tilsatte
parabener og gluten. Ikke testet på dyr.
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Oribe har gjort det nemmere at genkende de enkelte serier på hylden, ved at kategorisere
dem med farver. Hvad enten det er hårpleje eller styling, så kan du ud fra emballagens
farve, hurtigt få et overblik over, hvilken kategori og dermed hårtype det passer til.
Signature
Care og styling produkter, som giver fugt og pleje til alle hårtyper.

Brilliance & Shine
Care og styling produkter, som giver nyt liv og glans til alle hårtyper.
Magnificent Volume
Care og styling produkter til fint hår, som mangler fylde og ekstra volumen.
Moisture & Control
Care og styling produkter til tørt, krøllet og kruset hår, som mangler ekstra fugt og pleje.
Beautiful Color
Giver optimal pleje og beskyttelse til forskellige typer af farvet hår.
Bright Blonde og Silverati produkterne er specielt udviklet til lyst og gråt hår.
Serene

Lindrende hårplejeprodukter til irriteret hovedbund og forebyggelse af skæl.
Gold Lust
Care og styling produkter med ekstra plejende egenskaber til tørt og ødelagt hår.
Cote d’Azur Body Collection
Forkælelse til krop og sjæl med Oribe’s fantastiske signaturduft.

Plejende og fugtgivende shampoo til dagligt brug.
Beskytter håret mod skader og kan anvendes dagligt.

Ultra mild sulfatfri shampoo, med beroligende egenskaber. Tilfører
fugt og beskytter håret mod miljømæssige påvirkninger og UV stråler.

Let formula, som tilfører pleje og genopretter hårets naturlige
fugtbalance. Gør håret mere blankt og medgørligt.

Fugtgivende conditioner med Vitamin B5, som styrker håret og
gør det mere medgørligt. Anti-statisk effekt.

Intensiv kurbehandling, som plejer i dybden og efterlader
håret silkeblødt.

Alsidig olie, som kan anvendes til både krop og hår. Tilfører
fugt til håret og virker blødgørende. Efterlader huden med en
lækker glød.

Innovativ, rensende sulfatfri shampoo. Formuleret som en
mousse, der effektivt fjerner urenheder og eksfolierer
skånsomt.

Plejende conditioner formuleret som en mousse. Indeholder
18 forskellige vitaminer, antioxidanter og naturlige ekstrakter,
som genopretter hårets struktur.

Primer, som gør håret mere medgørligt. Plejer og beskytter håret ved
varmestyling. Indeholder hvedeprotein, B5 vitamin og grøn te.

Gelé med stærkt hold. Perfekt til mere ekstreme frisurer.
Giver optimal beskyttelse mod fugt. Passer til alle der ønsker at
skabe kreative looks med langvarigt hold.

Gelé serum med fleksibelt hold. Tilfører fugt og naturlig glans.
Beskytter håret ved varmestyling.

Hårspray med fleksibelt hold og naturlig finish. Indeholder mangoog kiwiekstrakt, som virker fugtgivende. Hvedeprotein og B5
vitamin tilfører naturlig volumen. Fantastisk duft til håret.

Alsidig styling cream med medium hold. Giver naturlig fylde og
definition. Perfekt til føntørring eller styling med naturligt fald
eller krøl.

Hårspray med stærkt, langvarigt hold og naturlig finish.
Hvedeprotein og B5 vitamin tilfører naturlig volumen.
Fantastisk duft til håret.

Styling Cream med medium hold. Tilfører naturlig volumen
og glans. Perfekt til frisurer, hvor der er ekstra fokus på form
og finish.

Reducerer tiden ved føntørring.- Indeholder Argan olie og tilfører
ekseptionel glans. Virker blødgørende og gør håret mere smidigt.
Beskytter håret ved varmestyling.

Styling cream med fleksibelt hold og naturlig finish. Giver en lækker
blød struktur, og jojoba olie er med til at forebygge krus. Frisuren
kan restyles igen i løbet af dagen.

Vandbaseret gelé voks, som er perfekt til at skabe et klassisk pomade
look. Giver let struktur og indeholder olivenolie, som gør håret blødt
med en super glansfuld finish. Efterlader håret glat uden flyaways.

Alsidig fiber voks med medium hold og naturlig finish.
Giver separation og Vitamin B5 er med til at give naturlig
volumen og et løft til frisuren.

For ekstra volumen, tekstur og et løft til frisuren.
Semi-mat finish. Den super fine formula absorberes øjeblikkeligt
i håret. Perfekt til fint hår der mangler fylde.

Fleksibel paste som giver definition og let hold.
Hvedeaminosyre virker blødgørende og tilfører naturlig glans.
Vitamin B5 giver håret ekstra fylde.

Den perfekte kombination af tekstur og volumen.
Let formula som på magisk vis blender ind i håret, og giver
fantastisk struktur. Passer til alle hårtyper der har brug
for et boost.

Styling paste med fleksibelt hold. Tilfører tekstur, definition og
semi-mat finish. Vitamin B5 giver håret ekstra fylde.

Boost dit hår. Serum med 2% Hyaluronic Acid Complex, som giver
genopretter fugtbalancen og beskytter håret mod miljømæssige
påvirkninger. Blandes med andre leave-in produkter eller anvendes
alene.

Eau de Parfum med Oribe’s signaturduft.
Noter af bergamot, jasmin sandeltræ.

Eau de Parfum, hvor klassisk elegance møder avantgarde.
Noter af frisk bambus, og grønne figenblade giver dig en let
og forførende duft.

Håndstøbt duftlys med Oribe´s aromatiske signaturduft, Cöte
d’Azur. Noter af jasmin, sandeltræ, siciliansk orangeblomst og
amber.

Plejende og fugtgivende shampoo til dagligt brug.
Beskytter håret mod skader og kan anvendes dagligt.

Serum til farvet hår, som r eparerer op til 94% af dine spaltede spidser
efter én enkelt påføring. Reducerer fremkomsten af knækkede hår
med 65%. Beskytter mod farvetab.

Conditioner til farvet hår, som beskytter håret og genopretter dets
naturlige fugtbalance. Gør håret mere blankt og medgørligt.

Boost dit hår. Serum med 2% vitamin complex, som giver optimal pleje
og beskyttelse til farvet hår. Blandes med andre leave-in produkter
eller anvendes alene.

Intensiv kurbehandling med keratin til farvet hår, som plejer i
dybden og efterlader håret silkeblødt. UV-beskyttelse

Kurbehandling, som garanterer silkeblødt og ultra glansfuldt
hår. Opretholder farvens intensitet og beskytter håret mod
ydre påvirkninger.

Sulfatfri shampoo med violette pigmenter, som eliminerer gule
nuancer. Tilfører pleje og fugt til håret. Optimal UV beskyttelse og
perfekt til at opretholde en smuk, blond nuance.

Shampoo specielt formuleret til gråt og hvidt hår. Blå og sølv pigmenter
eliminerer gule toner og efterlader en meget kold og intens nuance.
Gråt hår bliver mere gråt, hvidt bliver hvidere, og blondt bliver koldere.

Fugtgivende conditioner med violette pigmenter, som eliminerer
gule nuancer. Genopretter hårets struktur og forebygger
spaltede spidser.

Plejende og fugtgivende conditioner, som opretholder en smuk kølig
nuance i gråt og hvidt hår. Efterlader håret mere medgørligt, silkeblødt
og strålende glansfuldt.

Kurbehandling, specielt formuleret til blond år. Indeholder
essentielle olier, som tilfører intensiv pleje til hvert enkelt hårstrå.

Spray i forskellige nuancer som øjeblikkeligt dækker gråt hår og
udgroninger i farvet hår. Absorberes hurtigt, og giver en naturlig finish.
Perfekt til alle med farvet hår, som har brug for et touch-up.

Sulfatfri shampoo som giver naturlig fylde og volumen.
Tilfører pleje og fugt uden at virke tyngende. Forebygger skader
på håret.

Conditioner til fint hår som mangler fylde. Plejer og beskytter håret
uden at virke tyngende. Efterlader håret blødt og mere medgørligt.

Tilfører volumen, fylde og langvarigt løft til frisuren.
Medium hold, UV- og varmebeskyttelse. Passer perfekt til alle
med fint hår.

Giver et boost af volumen til hvert enkelt hårstrå.
Naturlig, silkeblød finish. Passer til alle med fint/normalt hår.

Mousse, som giver ekstra volumen uden at håret føles stift.
Varmebeskyttelse. Perfekt til at skabe naturlig volumen og løft
Til frisuren.

Plejende og fugtgivende sulfatfri shampoo, som eliminerer krus og
gør håret mere glat og smidigt. Beskytter håret mod skader og kan
anvendes dagligt.

Styling cream, som eliminerer krus og udglatter hårstrået.
Giver kontrol og optimal varmebeskyttelse. Perfekt til alle
der anvender fladjern. Reducerer tiden ved føntørring.

Fugtgivende conditioner, som giver kontrol og silkeblødt hår.
Eliminerer krus og gør håret mere blankt og medgørligt.

Skaber smukke definerede krøller, eliminerer krus og let hold
Tilfører fugt , ekseptionel glans og virker blødgørende.

Intensiv pleje til ekstremt kraftigt eller kruset hår. Styrker og
genopretter hårets fibre, så det bliver mere smidigt og
fleksibelt.

Giver form og hold til krøllerne. Tilfører fugt og forbygger krus.
Perfekt til alle der ønsker smukke “bouncy” krøller.
Anti-humidity effekt.

Giver dig de lækreste, bløde krøller med masser af struktur og
definition. Eliminerer krus og tilfører fugt og pleje.

Plejende og glansgivende shampoo, som opretholder hårets
naturlige indhold af olier. Gør håret blankt og silkeblødt.

Leave-in lotion, som øjeblikkeligt gør håret nemmere at frisere og
mere medgørligt. Plejer og tilfører fugt og glans.

Conditioner som tilfører fugt og pleje samtidig med, at håret bliver
ekstra blankt. Beskytter håret mod ydre påvirkninger.

Saltvandsspray som tilfører definition og glans. Indeholder naturlige
olier og planteekstrakter som tilfører fugt og pleje uden at virke
tyngende. Perfekt til at skabe det helt rigtige St. Tropez beach look.

Leave-in conditioner, som giver optimal pleje og glans uden at
virke tyngende. Forebygger spaltede spidser og eliminerer
krus.

Mousse som tilfører masser af tekstur og separation.
Fugtgivende med en smuk glansfuld finish.
Beskytter håret ved varmestyling

Ekstra plejende Leave-in conditioner, specielt formuleret til
lidt kraftigere eller meget langt hår. Giver optimal pleje og
glans. Forebygger spaltede spidser og eliminerer krus.

Beroligende og lindrende shampoo til sensitiv eller irriteret hovedbund.
Renser mildt, og forebygger fremkomsten af skæl og modvirker kløe.

Fugtgivende conditioner, som genopretter balancen i hår og
hovedbund. Beroliger og modvirker irritation og kløe.

Intensiv behandling, med naturlige ingredienser som pebermynte og
kamille, giver øjeblikkelig lindring til irriteret hovedbund.
Fjerner flager af skæl og virker beroligende.

Plejende shampoo til tørt og skadet hår. Genopretter hårets
fugtniveau. Naturlige olier og planteekstrakter gør håret
glansfuldt og silkeblødt.

Styling lotion med optimal varmebeskyttelse. Eliminerer krus.
Tilfører let hold og gør håret mere blankt og giver en flot blank finish.

Conditioner som plejer i dybden, forbedrer hårets elasticitet og
bekytter håret mod skader. Forebygger spaltede spidser og gør
håret mere medgørligt.

Let olie, som øjeblikkeligt absorberes i håret. Styrker, plejer og
tilfører glans. Eliminerer krus og gør håret mere medgørligt.
UV og varmebeskyttelse

Intensiv kurbehandling, som genopretter hårets fibre og
beskytter mod fremtidige skader. Styrker skællaget og fordrer
hårets elasticitet. Nyt liv og glans til tørt og ødelagt hår.

Boost dit hår. Serum med 2% Linoleic Acid, som giver intensiv pleje,
Beskyttelse og ny vitalitet til tørt og skadet hår. Blandes med andre
leave-in produkter eller anvendes alene.

Tørshampoo som øjeblikkeligt absorberer urenheder og
produktrester i hår og hovedbund. Plejer og styrker tørt og
skadet hår. Perfekt mellem hårvask til at give en ren
fornemmelse i håret.

Genopfrisk frisuren og aktivér anvendte stylingprodukter.
Giver et let hold, naturlig finish og varmebeskyttelse. Perfekt til en travl
Hverdag, hvor man ønsker at restyle frisuren.

Luksus sæbe med aktive ingredienser.
Fugter og plejer huden. Indhyller kroppen i den
fantastiske Côte d’Azur duft.

Ultra plejende og fugtgivende formula. Efterlader huden
silkeblød og velduftende.

Fugtgivende body wash med plejende ingredienser.
Gør huden blød og dufter himmelsk.

Ekstremt plejende håndcreme. Tilfører fugt og genopretter
tør hud uden at virke fedtende.

Luksuriøs body scrub som booster din hud med fugt og giver
ny glød med Oribe’s signaturduft.

Slap af og få ny energi med Oribe’s eksklusive
røgelsespinde. Hver stick har en brændetid på 20 minutter.

Den smukkeste og lækreste pomade til læberne.
Indeholder Vitamin E, Jojobaolie og Sheasmør, som tilfører
øjeblikkelig fugt og pleje, så du kan sige farvel til tørre og
spunkne læber.

Ansigtsmaske med guldpartikler som giver dig en enestående
smuk glød. Tilfører intensiv pleje og efterlader huden
silkeblød med ny vitalitet.

Blid og let renseskum med Caviar Lime og Mandelolie.
Giver en ren, frisk og silkeblød fornemmelse uden at fjerne
hudens naturlige fugt.

Drømme natcremen med anti-aging egenskaber og masser af
antioxidanter, der genopretter huden mens du sover.

Ultra koncentreret og plejende ansigtsolie som øjeblikkeligt
absorberes på huden. Indeholder 13 forskellige naturlige olier.
Hver enkelt dråbe tilfører intensiv fugt og pleje og efterlader
huden silkeblød.

Skincare serien består af 5 essentielle produkter, der er formuleret
med fokus på
.
Aktive ingredienser som caviar lime og ægte guld, giver dig intet
mindre end enestående resultater.

Pudderblush palette med fugtgivende olier. Perfekt til at give ansigtet nyt liv
og en strålende naturlig glød. For strålende glød, bland farverne eller anvend
de enkelte nuancer alene som highlighter, bronzer eller blush efter behov.

Klassisk Læbestift med en cremet formula der giver silkebløde læber
med en smuk holdbar finish. Forførende og moderne nuancer.

Luksus neglelak i smukke klassiske toner, der leverer et holdbart
resultat med en super flot finish. Let at påføre og super dækkeevne.

•
•
•
•
•
•
•
•

Formaldehyd
Formaldehyd Resin
Camphor
DBP
Tilsatte Parabener
Toluene
Xylene
Ethyl Tosylamide

Skincare serien består af 5 essentielle produkter, der er formuleret
med fokus på
.
Aktive ingredienser som caviar lime og ægte guld, giver dig intet
mindre end enestående resultater.

Rundbørste i formet træ med vildsvinehår.
Giver dig en nænsom, men effektiv udglatning af
håret. Vildsvinehårene er med til at fremhæve hårets
naturlige glans.

Børste i formet træ med vildsvinehår,
Vildsvinehårerene fordeler dit eget naturlige fedtstof fa hovedbunden
og ud i håret, hvilket afhjælper fedtet hovedbund, og plejer håret.

Moderne, klassisk eller glamourøs. Gør looket lidt mere
ekstravagant med Oribe’s kollektion af luksuriøse hår
accessories.
❖
❖
❖

GN Products oribe@gnproducts.dk

