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Historien om Björk

Haircare with a purpose

Björk er har siden starten i 2014 vært en svensk hårpleieserie med fokus på miljøet.  Vårt mål 
er å utvikle og selge de beste produktene, fra råvarer av høyeste kvalitet og håndtverk med  
høy presisjon med respekt og omsorg for vår jord. 

Vi ønsker å være et bærekraftig selskap og et forbilde i bransjen. I tillegg til vårt omfattende 
miljøarbeid, ønsker vi å ta samfunnsansvar for våre medmennesker. Dette er noen av verdiene som 
er selve fundamentet for Björk.

I dag samarbeider vi med Swedish Society for Nature Conservation og Vi-skogen. Et samarbeid 
som betyr at vi kompenserer klimaet for vår miljøpåvirkning ved å plante trær som forbedrer 
klimaet vårt, redder sårbare arter og hjelper mennesker ut av fattigdom.

Agroforestry, superhelten til hjelp

Hva er Agroforestry? Det er litt av et komplisert ord, men en veldig god metode for å skape et 
bedre miljø og redusere fattigdom. Metoden er å la trær vokse blant avlinger og husdyr, slik at alle 
parter kan ha nytte av hverandre. Trærne gir skygge, fôr til dyrene, kompostmateriale - og faktisk 
fuktighet i jorden. Et tre som planter på denne måten bidrar med mer vann enn det forbruker. 
Agroforestry/skogslandbruk hjelper til med å gjenskape et naturlig økosystem. Resultatet er større 
avlinger, et mer behagelig klima og økt motstandskraft mot klimaendringene.
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Samarbeidspartnere:

Vi er sertifisert av Vi-skogen og Swedish 
Society for Nature Conservation, som er to 
kjente svenske miljøorganisasjoner.
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Vi planter trær som tar folk
ut av fattigdom.

Når det gjelder fattigdomsreduksjon i Øst-Afrika, 
er trær et fantastisk verktøy. Trær tillater livløse 
jorder å gjenvinne sin naturlige fruktbarhet. Trær 
beskytter mot erosjon og brennende sol. Trær gir 
frukt, næring og mat på bordene. Trær brukes 
som byggematerialer og skaper nye levebrød. De 
endrer også dypt forankrede sosiale strukturer og 
bidrar til et mer likestilt samfunn.
Vi-skogen er en svensk hjelpeorganisasjon som 
planter trær i Kenya, Rwanda, Uganda og 
Tanzania. Fire land som er hardt rammet av 
avskoging og som i mange år har levd med sine 
ødeleggende effekter på både mennesker og 
natur.

Det svenske samfunnet for naturvern har 
eksistert i flere tiår

Sveriges mest innflytelsesrike miljøorganisasjon.

De påvirker politikere, jakter på miljøkriminelle og 
påvirker lovgivningen. De har satt søkelyset på 
brennende miljøspørsmål gjennom rapporter, 
kampanjer, bøker, debatter, konferanser og 
intensivt pressearbeid.
Klima, havet, skog, jordbruk og miljøgifter er deres 
viktigste arbeidsområder. I løpet av det siste tiåret 
har deres globale arbeid blitt større og sterkere. 
De støtter og samarbeider med mer enn 60 
miljøorganisasjoner over hele verden.
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Avskoging forårsaker nesten en femtedel av de globale klimaendringene. Nye 
beplantninger av trær er derfor en avgjørende del av løsningen sett i et 
klimaperspektiv.

For å kompensere for klimapåvirkningen av produkter, sørger vi for at det 
plantes trær. Treplantingsprosjektet er sertifisert av Vi-skogen og bidrar til 
fattigdomsbekjempelse og et bærekraftig miljø.

Sertifisert treplanting er ikke bare bra for miljøet ved at trærne absorberer 
karbondioksid fra atmosfæren, det skaper også arbeidsplasser og en bedre 
sosial situasjon i lokalsamfunnet.

71%

90%

80%

Av svenske forbrukere foretrekker å kjøpe varer fra 
selskaper som de vet at jobber for å begrense 
klimaendringene.

Av svenske forbrukere mener at det er viktig for 
selskaper å redusere klimautslippene.

Av svenske forbrukere er villige til å betale mer for 
varer fra klimakompenserende selskaper.

Kilde: Klimat Attityd Rapport, Naturvårdsverket 2018

Treplanting
Vi planter 1 nytt tre 
per 10 solgte 
produkter..
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Källa: Klimat Attityd Rapport, Naturvårdsverket 2018
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FUKT SHAMPOO (300ml, 750ml)

En fuktighetsgivende sjampo som forsiktig 
fjerner smuss og rester fra stylingen. Inneholder 
en næringsrik formel av arganolje og 
bjørkeekstrakt som fukter, forbedrer 
hårkvaliteten, beroliger hodebunnen og gir en 
silkemyk følelse. Fargebevarende, vegansk, 
sulfat- og parabenfri formel.

Anbefales for: Tørt, krusete, farget hår.

Egenskaper: Hjelper med å styrke håret, 
motvirker krus og er fargebevarende. Sulfatfri 
som gir en skånsom rengjøring.

Bruk: Masser inn i vått hår i 20 sekunder, gjenta 
en gang.

Viktige ingredienser 

Arganolje 

Solsikkeolje 

Bjørkeekstrakt  

Egenskaper 

Fuktighetsgiven

de 

Fargebevarende 

Beroligende

FUKT BALSAM (250ml, 750ml)

En mykgjørende balsam med en næringsrik formel 
som består av arganolje og bjørkeekstrakt som 
fukter, forbedrer hårkvaliteten og gir en silkemyk 
følelse mens den beroliger hodebunnen. 
Fargebevarende, vegansk og parabenfri formel.

Anbefales for: Tørt, krusete, farget hår.

Egenskaper: Hjelper med å styrke håret, motvirker 
krus og er fargebevarende. fukter og mykgjør 
håret og gir en fantastisk glans.

Bruk: Påfør i vått hår og la det sitte i 
1 min før du skyller.

Viktige ingredienser 

Arganolje 

Solsikkeolje 

Bjørkeekstrakt   

Egenskaper 

Fuktighetsgiven

de Mykgjørende 

Beroligende

FUKT TREATMENT (200ml)

En intenst fuktighetsgivende og mykgjørende hårkur med en næringsrik formel som består av 
arganolje og bjørkeekstrakt. 

Forbedrer hårets kvalitet og gir en silkemyk følelse. Fargebevarende, vegansk og parabenfri formel.

Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Fuktighetsgivende, gjenoppbygging og tilfører glans.

Bruk: Påfør en sjenerøs mengde i nyvasket og håndkletørket hår, la virke i minst 3 minutter. Kan 
med fordel sitte lenger for en mer dyptvirkende effekt. Skyll og avslutt med balsam.

Viktige ingredienser 

Arganolje 

SoyaProtein 

Solsikkeolje 

Egenskaper

Motvirker krus og gir glans. 
Reparerer og 
gjenoppbygger fuktighet
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FUKT BALSAM (250ml, 750ml)
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LAGA SHAMPOO (300ml, 750ml)

En sjampo tilpasset skadet, tørt og kjemisk behandlet hår som fukter, bygger 
opp og styrker hårets struktur. 
Inneholder reparende algeekstrakter - og bjørkeekstrakter for å forbedre 
hårkvaliteten, motvirke krus, gir glans og bidrar til en beroligende effekt i 
hodebunnen. 
Fargebevarende, vegansk, sulfat- og parabenfri formel.

Anbefales for: Tørt, skadet, kjemisk behandlet hår.

Egenskaper: Bygges opp, styrker hårstrukturen, motvirker krus og er 
fargebevarende. Sulfatfri som  gir en skånsom rengjøring.

Bruk: Masser inn i vått hår i minst 20 sekunder, gjenta en gang.

Viktige ingredienser 

Solsikkeolje 

Algeekstrakt 

Birkekstrakt 

LAGA BALSAM (250ml, 750ml)

En mykgjørende balsam som reparerer, fukter, gjenoppbygger og motvirker 
krus i tørt, skadet og kjemisk behandlet hår. 
Inneholder bjørkeekstrakt som virker beroligende på hodebunnen. 
Fargebevarende, vegansk og parabenfri formel.

Anbefales for: Tørt, skadet, kjemisk behandlet hår.

Egenskaper: Glatter ut og lukker skjellaget på håret. Bygger opp, styrker 
hårstrukturen, motvirker krus og er fargebevarende.

Bruk: Påfør i vått hår og la det sitte i 1 min før du skyller.

Viktige ingredienser 

Moringa olje 

Algeekstrakt 

Bjørkeekstrakt 

Egenskaper 

Fuktighetsgivende 

Reparasjon 

Beroligende

Egenskaper 

Fargebevarende  

Reparasjon 

Beroligende



BRAND BOOK BY BJÖRK BRAND BOOK BY BJÖRK



BRAND BOOK BY BJÖRK

Ag SHAMPOO (300ml, 750ml)

En kraftig sølvsjampo med fiolette pigmenter som nøytraliserer uønskede 
gule nyanser og gir glans.
Inneholder antioksidanter fra blåbær og bjørkeekstrakter som beroliger 
hodebunnen. 
Vegan, sulfat og parabenfri formel.

Anbefales for: Blondt hår.

Egenskaper: Tar bort varme nyanser ved hjelp av kalde pigmenter og 
motvirker krus. Sulfatfri for å rengjøre forsiktig.

Bruk: Masser inn i vått hår og la den virke i 1-5 minutter, under oppsyn.

Viktige ingredienser 

Blåbærekstrakt 

Solsikkeolje 

Bjørkeekstrakt 

Ag BALSAM (250ml, 750ml)

En mykgjørende balsam med fiolette pigmenter som mykgjør og fukter 
blondt hår. 
Inneholder antioksidanter fra blåbær og bjørkeekstrakter som beroliger 
hodebunnen. 
Parabenfri og vegansk formel.

Anbefales for: Blondt hår.

Egenskaper: Utglattende og lukker skjellaget. Fjerner varme nyanser, styrker 
hårstrukturen og motvirker krus.

Bruk: Påfør i vått hår og la det sitte i 1 min før du skyller

Viktige ingredienser 

Blåbærekstrakt 

Solsikkeolje 

Bjørkeekstrakt 

Egenskaper

Rik  på antioksidanter 

Fargebevarende 

Beroligende

Egenskaper

Rik på antioksidanter 

Fargebevarende 

Beroligende
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HÖJD SHAMPOO (300ml, 750ml)

En sjampo for fint, livløst hår som ønsker å få mer volum

Inneholder vitamin B5 som gir fylde, elastisitet og styrker hårstrukturen samt 
bjørkeekstrakt som virker beroligende på hodebunnen.

Fargebevarende, vegansk, sulfat- og parabenfri formel.

Anbefales for: Fine, tynne, skandinavisk hår.

Egenskaper: Bidrar til et økt volum i håret, motvirker krus og er 
fargebevarende. Sulfatfri for mer skånsom rengjøring.

Bruk: Masser inn i vått hår i ca. 20 sekunder, gjenta en gang.

Viktige ingredienser 

Solsikkeolje 

B5 Vitamin 

Bjørkeekstrakt 

Egenskaper 

Fargebevarende 

Sveller hårstrået 

Beroligende

HÖJD BALSAM (250ml, 750ml)

En mykgjørende balsam for fint, tynt hår som fukter uten å tynge håret.

Vitamin B5 gir håret elastisitet og volum. Fargebevarende, vegansk og 
parabenfri formel.

Anbefales for: Fine, tynne, skandinavisk hår.

Egenskaper: Utglattende og lukker skjellaget,beroligende på hodebunn, 
samtidig som det øker volumet i håret. Motvirker krus og er fargebevarende.

Bruk: Påfør i vått hår og la det sitte i 1 min før du skyller.

Viktige ingredienser 

Solsikkeolje 

B5 Vitamin 

Bjørkeekstrakt 

Egenskaper 

Fargebevarende 

Sveller hårstrået 

Beroligende
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RENA SHAMPOO (300ml, 750ml)

En dypt-rensende sjampo med lime og grønn te, som fjerner fett og 
gjenoppretter balansen i hodebunnen. 
Motvirker flass, reduserer kløe og reduserer irritasjon. Vegan, sulfat og 
parabenfri formel.

Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Lime booster fordelene med grønn te, og takket være synergien 
gir Rena en dyp, rensende og forfriskende effekt. Vitamin E beskytter mot frie 
radikaler og forhindrer aldringsprosessen i hår og hodebunn.

Bruk: Masser sjampoen i hår og hodebunn, skyll. Gjenta gjerne prosedyren en 
gang og la den virke i 5 minutter for å få et enda dypere resultat. Avslutt med 
valgfri Björk balsam.

Egenskaper

Motvirker flass

Gjenoppretter balansen i hodebunn 

Dyprensende

TVÅL (300ml)

En fuktighetsgivende såpe som forsiktig renser og gjenoppretter 
pH-balansen. Med en duft som tar deg med på en reise langt inn i de 
svenske eikeskogene. Vegan, sulfat og parabenfri formel.

Viktige ingredienser 

Bjørkeekstrakt 

Egenskaper 

Fuktbevarande

Viktige ingredienser

Piroctone Olamine

Vitamin E

Lime & grønn te
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SKYDDA (150ml)

En pleiende varmebeskyttelse som 
gjenoppbygger skadet hår, forhindrer spaltede 
ender/spisser og beskytter håret ditt mot varme. 
Krem-sprayen eliminerer krus og gir håret en fin 
glans. Påføres i fuktig eller tørt hår. 100% vegansk.
Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Pleier og gir varmebeskyttelse opp 
til 230°c.

Bruk: Påfør en liten mengde før
du retter eller føner håret.

HOLD SHINE

HOLD SHINE

FORMA HÖJD (150ml)

En varmebeskyttende rootlifter som gir håret   
volum og fylde ved hodebunn, Påfør på 
håndkletørket hår før føning for tekstur og volum.

Anbefales for: Alle hårtyper som vil ha volum.

Egenskaper: Volumgivende, varmebeskyttelse og 
beskytter mot UV-stråling.

Bruk: Påfør nær hodebunnen før bruk av føner.

FORMA LOCKAR (200ml)

En pleiende krem som fremhever naturlige 
krøller og bølger i håret . Gir krøller definisjon og 
temmer grovt og vanskelig håndterte hår. 100% 
vegansk.

Anbefales for: Naturlig og krøllete hår.

Egenskaper: Fremhever tekstur, tilfører fuktighet 
og UV-beskyttelse.

Bruk: Påfør på håndkletørket hår og la det tørke 
eller føne med difuser for å øke tekstur og volum..

HOLD SHINE

HOLD SHINE

FORMA SALT (150ml)

En saltvannspray som gir tekstur og volum. 
Fuktighetsgivende mineraler nærer og styrker 
håret. Påført på håndkletørket hår. 100% 
vegansk.

Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Volumgivende, fuktighetsgivende 
og UV-beskyttelse.

Bruk: Spray på håndkletørket hår og la det tørke  
eller føne for å øke tekstur og volum.
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FORMA LOCKAR (200ml)

FORMA SALT (150ml)
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FORMA TORR (100, 200ml)

En tørrsjampo som gir volum og tekstur mens du 
fresher opp håret. Tørrsjampo fjerner fett, 
overflødig olje og uønsket lukt fra håret. Er 100% 
vegansk, og inneholder ingen silikoner.

Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Forfriskende og skaper volum.

Bruk: Påføres tørt hår i en avstand på ca. 40 cm.

HOLD SHINE

FORMA TEXTUR (100, 200ml)

En fleksibel teksturspray som raskt skaper volum 
og tekstur. Tilbyr et fleksibelt hold og en matt 
finish som varer hele dagen. Inneholder 
solsikkeolje som styrker håret og er 
fargebevarende. Passer for alle hårtyper og er 
100% vegansk.
Anbefales for: Alle hårtyper. 

Egenskaper: Gir volum og textur 

Bruk: Rist godt og spray på tørt hår .

HOLD SHINE HOLD SHINE

SPRAYA LAGOM (300ml)

En tørr hårspray for deg som ønsker en lettere 
finish. Passer for alle hårtyper og er perfekt for 
oppsett. Rist og spray etter ønske. Enkel å børste 
ut, fargebevarende og 100% vegansk.

Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Tørt og fleksibelt hold som aldri 
flasser.

Bruk: Rist godt og spray jevnt på tørt hår for å 
skape fleksibelt men stabilt hold.

SPRAYA HÅRT (100, 300ml

En hårspray med ekstra godt hold og som har 
utmerket motstand mot høy luftfuktighet. Er 100% 
vegansk og inneholder ingen silikoner.

Anbefales for: Alle hårtyper.

Egenskaper: Godt hold.

Bruk: Påføres i tørt hår med en avstand på ca. 40 cm.

HOLD SHINE
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HOLD SHINE

HÅRVOKS
Vokser som former 
både 
lätt, lagom och hårt. 

FORMA LÄTT (75ml, 150ml)

En stylingkrem som gir stabilitet, struktur og 
glans. Påfør en liten mengde i fuktig eller i tørt 
hår. Inneholder ingen mineraloljer og er 100% 
vegansk.

Anbefales for: Alle hårtyper

Egenskaper: Lett holdfaktor og gir struktur. 

Bruk: Påføres i fuktig/tørt hår.

FORMA HÅRT (75ml, 150ml)

En paste med en nøytral glans som gir 
maksimalt hold og struktur i både kort og 
langt hår.

Anbefales for: Normalt til tykt hår. 

Egenskaper: Maksimal hold og gir struktur.

Bruk: Påfør i tørt eller håndkletørket hår.

FORMA LAGOM (75ml, 150ml)

En kremaktig voks med en halvmatt finish 
som gir god formbarhet i kort og langt hår. 
Påført på tørt hår. 100% vegansk.

Anbefales for: Alle hårtyper. 

Egenskaper: Medium hold og gir struktur.

Bruk: Påføres i tørt hår.

FORMA LERA (75ml)

En matt leire med en kremaktig tekstur som 
er lett å forme til både kort og langt hår. 
Påført på tørt hår. 100% vegansk. 

Anbefales for: Alle hårtyper. 

Egenskaper: Medium hold og gir struktur.

Bruk: Påføres i tørt hår.

   HOLD SHINE

HOLD    SHINEHOLD    SHINE
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FORMA LAGOM (75ml, 150ml)

FORMA LERA (75ml)
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#bjorkhair @bjorkhair

www.frends.no

www.bjorkhair.com 




