
Good  
for hair.

Good
for the
planet.





Inspireret af et ønske 
om at gøre det rigtige

Fra naturen til dit hår

Høj kvalitet gennem 
innovation

Siden 1980 har Paul Mitchell® utrætteligt fokuseret på at være en virksomhed med 
gode værdier og været dedikeret til at gøre verden til et smukkere sted. 
Alt hvad vi foretager os, bygger på respekt for mennesker, dyr og natur.

Paul Mitchell® Clean Beauty er endnu et skridt mod målet om en mere bæredygtig 
fremtid. Kombinationen af naturlige økologiske ingredienser og innovativ Bio-baseret, 
genanvendelig plast, er vores seneste bidrag til den grønne omstilling af skønhedsin-
dustrien.

Fordi hverken dyr, mennesker eller miljø skal lide for smukt hår.

Paul Mitchell® Clean Beauty hårplejeprodukter er sammensat af nøje udvalgte 
ingredienser og er udviklet med det højest mulige naturlige indhold, uden at gå 
på kompromis med den professionelle kvalitet. Vores ingredienser er dyrket på en 
biodynamisk farm i Toscana i Italien.

Kombinationen af nøje udvalgte naturlige økologiske ingredienser og videnskabeligt ud-
viklede ekstrakter såsom; hyaluronsyre, peptider og antioxidanter skaber produkter med 
top professionel performance.



Cruelty-free 
og Vegansk

Paul Mitchell® har siden 1980 været 
en pioner indenfor Cruelty-free, 
og var den første hårpleje produ-
cent til offentligt at tage afstand til 
dyretest, i en tid hvor alle andre 
testede på dyr. 

Clean Beauty produkterne er 
naturligvis helt Cruelty-free og 
Veganske. 

Fordi hverken dyr, mennesker eller 
miljø skal lide for smukt hår.



Our Clean Promise





Bæredygtige 
ingredienser

Paul Mitchell® Clean Beauty opfylder vores ønske om at gøre hårpleje 
mere bæredygtigt. Vi dyrker vores naturlige økologiske ingredienser, 
på en Bio-dynamisk farm i Toscana, Italien og produktionen foregår 
naturligvis med 100% vedvarende energi. 
Det er det ultimative “farm to bottle” koncept.

Fremstillet med 
100% vedvarende energi.

En udvalgt sammensætning af 
plantebaserede ingredienser 
der forkæler håret.

ITALY



Bio-baseret 
emballage
Paul Mitchell® Clean Beauty har udviklet en innovativ Bio-baseret emballage, som 
består af 90% sukkerrør fra Brasilien, der samtidig er 100% genanvendeligt. 
Vores innovative Bio-plast opfanger nemlig mere CO2 under sukkerrørens 
vækstcyklus, end det udleder i produktionen. Herved forhindrer vi udledning af 
de drivhusgasser, som er skadelige for planeten og den primære årsag til global 
opvarmning. 

Modsat genbrugsplast, Ocean Waste plast og andre grønne emballerings typer, 
har vi med vores Bio-baseret plastemballage, ikke blot skabt en CO2 neutral, 
men derimod en CO2 positiv emballage løsning.

Dette er i tråd med vores løfte, om at give tilbage til naturen.

Sukkerrør
opfanger CO2.

Produktion af Green
Polyethylene (PE)
og Green Ethylene.

Produktion af
ethanol og
vedvarende energi.

Omdannelse af Green PE 
til Clean Beauty emballage.

Paul Mitchell® Clean Beauty
emballage hjælper med at 
reducere drivhusgasser og er
100% genanvendelig.

CO2

PLANT

ETHANOL

GREEN PE

Clean Beauty Emballagens Livscyklus



GREEN PE

For hvert ton Paul Mitchell® Clean Beauty 
emballage der bliver produceret, forhindres 
3 ton CO₂ i at blive udledt i atmosfæren.  

CO23ton
opfanget
CO₂1ton

Paul Mitchell®
Clean Beauty
emballage

3ton
opfanget
CO₂ 11.995 km. kørt

med en
personbil.

stammer fra
bæredygtige
Brasilianske
sukkerrør.

90%

Ansvarligt dyrket 
og høstet i kontrol-

lerede områder.

BRAZILIEN

Sukkerrør

Amazon



Good Hair 
Days
Paul Mitchell® 
Clean Beauty 
er en serie af 
hårprodukter 
med professionel 
performance.

4 løsningsorienterede 
kategorier, der er hen-
vendt til alle hårtyper.



Argan Olie:
Blødgør og plejer håret 
samt tilfører antioxidanter, 
fedtsyrer og E-vitamin. 
Hjælper med at forbedre 
hårets naturlige elasticitet 
og tilfører glans. 

Aloe Vera:
Beroliger 
hovedbunden 
og plejer håret. 
Efterlader håret 
glat og skinnende.

Indeholder Argan Olie og Aloe Vera. 
Til alle hårtyper

Everyday

Everyday Shampoo
83% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk sulfatfri shampoo der renser hår 
og hovedbund blidt. Efterlader håret med et glans-
fuldt og sundere udseende.

Everyday Conditioner
94% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk conditioner der blødgør, 
plejer og giver håret en naturlig glans. 
Efterlader håret velplejet og nemt 
at arbejde med.

Everyday Leave-In Treatment 
94% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk hårkur der plejer og 
tilfører håret fugt. Denne silikonefri 
letvægts leave-in treatment, plejer og 
tilfører håret fugt, uden at det tynger.





Indeholder Oliven og Havrepeptid
Til tørt hår

Hydrate

Hydrate Shampoo
78% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk sulfatfri shampoo som er 
designet til at genopbygge hårets naturlige 
fugtbalance i tørt hår. Fugtgiver og efterlader 
håret med et blødt og sundt udseende.

Hydrate Conditioner
92% Naturlig oprindelse
Intens nærende vegansk conditioner 
der tilfører fugt og modvirker 
spaltede spidser. Efterlader håret 
blødt og glansfuldt. 

Oliven: 
Hjælper med at vedlige-
holde hårets sundhed 
og beskytte mod skader. 
Plejer og fugter håret, 
så håret fremstår sundt 
og smukt.

Havrepeptid: 
Hjælper med at fugte 
og beskytte håret ved at 
danne en beskyttende 
barriere rundt om hår-
strået. Hjælper med at 
reparere skadet hår og 
efterlader det blødt og 
skinnende. 





Anti-Frizz Shampoo
79% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk sulfatfri shampoo, der renser 
og tæmmer kraftigt, kruset og uregerligt hår. 
Efterlader håret silkeblødt.

Anti-Frizz Conditioner
89% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk conditioner der tæmmer 
og plejer kruset hår. Håret efterlades silkeblødt 
og mere medgørligt efter hvert brug.

Anti-Frizz Leave-In Treatment 
83% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk hårkur der styrker, tæmmer 
og tilfører glans. Håret efterlades silkeblødt 
og mere medgørligt efter hvert brug.

Mandelolie: 
Indeholder omega 6 fedt-
syrer, fosfolipider 
og E vitamin som hjælper 
med at pleje og styrke 
håret samt tilfører glans.

Hyaluronsyre: 
Giver intens fugt og 
hjælper med at forebygge 
slitage på håret.

Indeholder Mandelolie og Hyaluronsyre 
Til kraftigt og uregerligt hår

Smooth





Repair Shampoo
79% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk sulfatfri shampoo der styrker 
og reparerer tørt / skadet hår. 
Fjerner snavs og produktrester med 
en mild skummende effekt.
  
Repair Conditioner
91% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk conditioner der styrker og 
reparerer tørt / skadet hår. Håret ser tydeligt 
sundere og stærkere ud efter hvert brug. 

Repair Leave-In Treatment 
83% Naturlig oprindelse
Naturlig vegansk hårkur der beskytter 
og reparerer tørt / skadet hår. 
Efterlader håret blødt, skinnende, 
stærkere og let at rede igennem.

Indeholder Amaranth Ekstrakt og Ærteprotein
Til skadet og skrøbeligt hår

Repair

Amaranth Ekstrakt: 
Indeholder aminosyrer 
som hjælper med at 
styrke og reparere 
skadet hår. 

Ærteprotein: 
Hjælper med at  bibeholde 
hårets fugt og forhindrer 
brud på hårstrået. 
Hjælper med at balancere 
hårets naturlige fugtbalance 
og elasticitet. 



Grønne Rødder. 
Grøn Fremtid.

I mere end 40 år har vi arbejdet efter målsætningen om at gøre det bedste for 
mennesker, dyr, planeten og de kommende generationer. John Paul Mitchell Sys-
tems har forpligtet sig til at gøre produktionen endnu mere grøn og bæredygtig. 
Clean Beauty er bare endnu et skridt på vejen af vores samlede løfte 
om at minimere vores klimaaftryk. 

Reducering af Jomfru-Plast
Med øget brug af genbrugsplast 
og innovativ Bio-plast, reducerer vi 
vores forbrug af oliebaseret jomfru-
plast.

Reducering af CO2 Aftrykket
Uanset om vi planter 1 million træer 
eller fremstiller med vedvarende 
energikilder, sker det med målet om at 
udlede så lidt CO2 som overhovedet 
muligt.

Bæredygtige & Etiske Ressourcer
Når det kommer til ingredienserne i vores 
hårprodukter, forsøger vi altid at give dig 
det allerbedste med det mindst mulige 
klimaaftryk.

Minimering af Affald
Lige fra reducering af emballage 
til kompromisløs sortering af vores 
affald, er vi fokuserede på at gøre 
jorden grønnere.





Bæredygtighed
1.  Hvad er Paul Mitchell® Clean Beauty? 

Paul Mitchell® Clean Beauty er professionelle, 
Cruelty-free og Veganske hårplejeprodukter 
fremstillet med naturlige økologiske ingredienser 
af højeste kvalitet. Clean Beauty udfordrer kon-
ventionerne om den bæredygtige standard, for 
at opnå professionelle resultater på en sikker 
måde, som skåner planeten mest muligt. Vi tror 
på at skabe et eksklusivt fællesskab hvor ingen 
er perfekt, men hvor vi hele tiden stræber efter at 
blive bedre - at finde den ideelle balance mellem 
ingredienser der gør hvad de lover, og samtidig er 
sikre for os og miljøet.

2. Hvad er fordelene ved at bruge Paul Mitchell® 
     Clean Beauty?    

Alle Paul Mitchell® Clean Beauty hårprodukter 
er fremstillet med 100% vedvarende energi i en 
Bio-baseret emballage. Flaskerne er fremstillet 
af 90% sukkerrør og er 100% genanvendelige. 
Vores innovative Bio-plast opfanger mere CO2 
under sukkerrørens vækstcyklus end det udleder 
i produktionen. Derfor er dette en mere bæredy-
gtig emballage end både genbrugsplast, Ocean 
Waste plast og andre grønne emballerings typer, 
da vi med vores Bio-baseret plastemballage ikke 
blot skaber en CO2 neutral, men derimod en CO2 
positiv emballage løsning.

3.  Hvad er Bio-baseret emballage? 

Vores innovative Bio-baserede emballage 
er fremstillet af genanvendeligt Green PE, 
som fremstilles af sukkerrør. 
Sukkerrørene til vores 
emballage dyrkes 
ansvarligt i et 
kontrolleret område, 
og bidrager ikke 
til skovrydning.

4.  Hvordan reducerer Clean Beauty 
      plastforbruget? 

Alle Paul Mitchell® Clean Beauty flasker er fremstil-
let af Bio-baseret emballage, og vores låg består 
af 46% mindre plast end traditionelle låg. På den 
måde er vi med til at reducere forbruget af fossile 
energikilder, ved at bruge så lidt plastik som 
muligt.

5.  Er Clean Beautys emballage genanvendeligt?

Clean Beautys emballage er 100% genanvendelig. 
Ved genbrug af 10 Clean Beauty flasker spares 
der energi nok, til at oplade en bærbar computer i 
25 timer.

6.  Hvordan er Clean Beauty fremstillet med 100% 
      vedvarende energi? 

Clean Beautys emballage fremstilles ved hjælp 
af vedvarende energikilder som solenergi og 
vandkraft. De er mere miljøvenlige end ikke-ved-
varende energikilder som kul, olie og naturgas, 
der ved at udlede CO2 i atmosfæren bidrager til 
klimaforandringerne.
 

7.  Hvordan bidrager Paul Mitchell® til sit løfte om 
     at skabe en grønnere verden med lanceringen 
     af Clean Beauty?

Som virksomhed med en historisk DNA om at give 
tilbage og værne om naturen, har vi forpligtet os 
til, at blive mere bæredygtige på en lang række 
punkter: 
- Reducere brug af jomfruplast
- Reducere vores CO2 aftryk
- Bæredygtige ingredienser
- Minimere affald
Med dette løfte har JPMS™ forpligtet sig til fuld 
gennemsigtighed, omkring hvor langt vi er nået i 
den grønne omstilling. Samt hvad vores fremtidige 
vision, for en bæredygtig virksomhed er.

forhindrer
ton 
Clean Beauty
emballage1 3tons 

CO2 fra at blive
udledt i
atmosfæren

3 tons CO2 er seks gange så tungt som et flygel, og 1 ton CO2 
svarer til en passagers klimaaftryk ved en flyrejse fra 

Paris til New York.

CO2

Vidste du?



Ingredienser & Miljø
1.   Hvad er hovedingredienserne i Paul Mitchell® 
     Clean Beauty?

Vores produkter er milde for både håret, hoved-
bunden og miljøet. 

Hovedingredienserne er: 
Everyday: Argan Olie og Aloe vera
Hydrate: Oliven og Havrepeptid
Smooth: Mandelolie og Hyaluronsyre 
Repair: Amarant Ekstrakt og Ærteprotein

2.   Hvor stammer de botaniske ingredienser fra?    

Paul Mitchell® Clean Beauty er udviklet af naturlige 
økologiske planteekstrakter, som dyrkes på en 
biodynamisk farm i Toscana, Italien.

3.  Hvad er en biodynamisk laboratorie farm? 

Den biodynamiske laboratorie farm i Toscana, 
består af 21 hektar økologisk landbrugsjord, som 
giver os mulighed for at teste og afprøve de 
bedste naturlige økologiske ingredienser, til at 
producere Paul Mitchell® Clean Beauty.

4.   Hvad er botaniske ingredienser?

En botanisk ingrediens i et kosmetisk plejepro-
dukt, stammer fra planteekstrakter f.eks.: urter, 
rødder, blomster, frugter, blade eller frø.

5.   Er ingredienserne i Paul Mitchell® Clean Beauty 
      certificeret Økologiske?

Clean Beauty består af økologiske ekstrakter der 
er certificeret i EU af Bioagricert, som er underlagt 
EU’s strenge regler for Økologisk certificering.

6.   Hvad betyder naturlig oprindelse?

Alle ingredienser i Clean Beauty produkterne 
beregnes for at bestemme hvor stor en procent-
del af ingredienserne der kommer fra naturlige 
materialer. Hvis en ingrediens indeholder mere 
end 50% naturligt kulstofindhold, bliver det be-
tragtet som naturlig oprindelse. Beregningerne 
af naturlig oprindelse kommer fra en international 
anerkendt beregningsmetode, ISO 16128 Stan-
dard. Alle Clean Beauty produkterne indeholder 
minimum 78% naturlige ingredienser.

7.   Er Clean Beauty silikonefri?

Clean Beauty indeholder kun ingredienser som er 
sikre for forbrugeren at bruge. Sikre ingredienser 
kan både komme fra naturlige og syntetiske in-
gredienser. De anvendte typer af silikoner i Clean 
Beauty understøttes af videnskabelig forskning, 
er inaktive og betragtes derfor som sikre til brug i 
kosmetiske produkter.

8.   Indeholder Clean Beauty syntetiske 
      ingredienser?

Paul Mitchell® Clean Beauty er fremstillet med 
tanke på både sikkerhed og kvalitet. De inde-
holder både naturlige og syntetiske ingredienser, 
som kombineret leverer sikre, gennemprøvet og 
effektiv hårpleje. Alle Clean Beauty produkter 
har gennemgået en sikkerhedsvurdering af en 
kvalificeret toksikolog. Clean Beauty er desuden 
testet på JPMS™ Product Innovation Center, som 
er certificeret Green Circle Salon, for at sikre den 
højeste kvalitet og et professionelt resultat.



Argan Olie 
Er en planteolie som udvindes 
af kernerne fra frugten på 
argantræet (Argania spinosa) 
der vokser i Marokko og er 
kendt i kosmetiske produkter 
som arganolie. Arganolie har 
en høj koncentration og inde-
holder umættede fedtsyrer, 
tokoferoler og polyfenoler. 

Aloe Vera 
Er en plante kendt for dens 
fugtgivende og beroligende 
egenskaber på huden.

Everyday Smooth
Mandelolie
Er en nøddeolie som ud-
vindes fra tørrede kerner 
i mandeltræet. Denne 
letvægtsolie er kendt for at 
indeholde store mængder af 
oliesyre og linolsyre.

Hyaluronsyre
Findes naturligt i huden og 
er kendt for sine fugtgivende 
egenskaber, da det kan hol-
de op til 1.000 gange 
sin egen vægt i vand.

Oliven 
Har en smørende og ple-
jende effekt på håret med 
masser af oliesyre, squalane 
og phytosteroler.

Havrepeptid
Er en plantebaseret ekstrakt 
udvundet af havreproteiner, 
der hjælper med at styrke 
og pleje håret.

Hydrate
Amaranth ekstrakt 
Udvindes fra korn og er en 
lille peptid som trænger ind i 
håret, og gør det blødt uden 
at tynge det.

Ærteprotein 
Er en naturlig biopolymerer 
(naturlige polymerer pro-
duceret af celler fra levende 
organismer) udvundet fra 
ærteplanten, som er en 
superfood der indeholder 
aminosyrer. Ærteprotein er 
kendt for give håret fugt og 
forhindrer håret i at knække. 

Repair



Cruelty Free: Paul Mitchell® har siden 1980 været en 
pioner indenfor Cruelty-free og var den første hårpleje 
producent til offentligt at tage afstand til dyretest, i en tid 
hvor alle andre testede på dyr. Nu 40 år efter er dette 
drivkraften bag alt hvad vi gør. Fordi hverken dyr, menne-
sker eller miljø skal lide for smukt hår.

Vegan: Paul Mitchell® Clean Beauty er 100% vegansk og 
fremstillet helt uden ingredienser fra dyr. Vi bruger ikke 
ingredienser der stammer fra animalske råvarer. 

Organic Botanicals: En botanisk ingrediens er en be-
standdel i et kosmetisk eller hårplejeprodukt, som stam-
mer fra planter som f.eks.: urter, rødder, blomster, frugter, 
blade eller frø.

Color Safe: Produkter der kan bruges i farvebehandlet 
hår og som samtidig virker farvebevarende.

Bio-Based Plastic: Plast fremstillet af Bio-baseret material-
er såsom sukkerrør.

100% Recyclable: Alle dele i Clean Beautys emballage 
kan genbruges, både låget og flasken. 

100% Clean Energy: Energi der kommer fra vedvarende 
energikilder der ikke udleder CO2 i atmosfæren samt 
energibesparende foranstaltninger.

Farm to Bottle: Lige fra udvindingen af ekstrakter fra 
planterne på den bio-dynamiske laboratorie farm, til 
fremstillingen af vores Bio-baserede emballage, er Clean 
Beauty det ultimative “farm to bottle” koncept.

Curated Ingredients: Vi har udvalgt de bedste naturlige 
ingredienser med de egenskaber som dit hår har brug for, 
og som samtidig er gode for planeten.

No Drying Alcohols: Nogle alkoholer hjælper med at 
forhindre tørt og kruset hår, mens andre alkoholer har den 
modsatte effekt. Dette skyldes alkoholens struktur. Hvis 
du har krøllet hår skal du f.eks. holde dig fra de kortkæd-
ede alkoholer, da de udtører hurtigt grundet deres lave 
molekylevægt. Fede alkoholer er til gengæld gode for 
håret og hjælper med at udglatte håret så det føles glat 
og blødt.

Gluten Free: I henhold til FDA’s regulering betyder glu-
tenfri, at et produkt indeholder mindre end 20 dele gluten 
pr. Million (ppm). Alle ingredienser der anvendes i Clean 
Beautys produkter, opfylder denne standard.

Paraben Free: Parabener er en kemisk gruppe af 
konserveringsmidler, og er en af de mest undersøgte 
konserveringstyper i verden. Flere typer af parabener har 
vist sig at være sikre til brug i kosmetik, og er ikke sensi-
biliserende for enkeltpersoner. Paul Mitchell® bruger dog 
ikke parabener i vores produkter. 

Sulfate Free: Sodium Laureth Sulfate, almindeligvis kendt 
som SLS og SLES er stærke, effektive rensende ingre-
dienser, som er gode til at rense håret i dybden. Vælg 
sulfatfri hvis du ønsker en mildere rensende effekt.

Phthalate Free: Ftalater er en stor kemisk gruppe af in-
gredienser med forskellige kemiske forbindelser. Ftalater 
kan anvendes som stabilisatorere og blødgørere. De kan 
anvendes i både emballage og dufte. Clean Beauty er 
narurligvis ftalatfri.

DEA Free: Cocamide DEA er historisk brugt til at fortykke 
shampoo og øge den skummende effekt. Cocamide DEA 
anvendes ikke længere i Paul Mitchell® produkter.

Mineral Oil Free: Mineralolie er et oprenset blødgøring-
smiddel afledt af råolie. Mineralolie er en af de sikreste, 
gavnlige fugtgivende ingredienser i kosmetik. Mineralolie 
der anvendes i kosmetiske produkter, er stærkt oprenset 
og fri for forurenende stoffer. Clean Beautys produkter 
indeholder dog ikke mineralolie.



paulmitchell.dk


