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”För att du verkligen ska kunna arbeta kreativt med 

sortimentet och utnyttja alla möjligheter med våra 

produkter ordnar vi kontinuerligt utbildningar inom

alla produktområden.”

Utbildningar på Toupéma Belgal:

- Peruk grundkurs

- Hårersättning grundkurs

- Fördjupningskurser | Måttbeställning

- Extensionskurser

- Ögonfransförlängning

Förutom kurser ordnar vi även kontinuerligt olika workshops 

och inspirationskvällar, både i egen regi och i samarbete 

med kunder eller leverantörer. För information, priser och 

kursprogram ring 020-36 87 00 eller gå in på vår hemsida: 

toupemabelgal.se.

Om att jobba med peruker.

Det finns ett antal vanliga orsaker till håravfall. En vanlig 

förekommande anledningarna till håravfall är cytostatika, 

det vill säga läkemedelsbehandling som används mot olika 

cancersjukdomar – eller alopeci, en åkomma som orsakar 

fläckvis eller totalt håravfall. Har man drabbats av håravfall 

genom medicinsk behandling eller alopeci kan man få 

bidrag genom landstinget/regionen, för att införskaffa 

peruk. Fråga ditt landsting vilka bidragsregler som gäller i 

just din region.

För att lättast hjälpa din kund till rätt peruk – be kunden 

besöka salongen innan eventuellt håravfall eller ta med 

sig ett nytaget foto av sig själv. På så vis kan både du som 

frisör och vi som leverantör lättare finna den peruk som 

passar kunden, med frisyr och hårfärg.

Har vi peruken hemma, i rätt modell och hårfärg, kan du 

oftast få peruken dagen efter din beställning. Har vi inte 

peruken hemma på lager, tar det vanligtvis mellan en eller 

två veckor innan vi kan leverera peruken till din salong. 

Handlar det om en specialbeställd peruk kan det ta längre 

tid, upp till tio till tolv veckor. 

Är det extra prioriterat att du får leverans dagen efter? 

Meddela gärna vår personal vid beställning, har vi inte den 

peruk du önskar på lager – så brukar vi för det mesta hitta 

bra alternativ, liknande modell och frisyr.

Behöver du hjälp med att justera storleken på peruken? 

Vi hjälper gärna till med utstockning av peruk. Ring oss för 

mer information och pris, 020-36 87 00.

SMALL   ca 50-51 cm

MEDIUM ca 52-54 cm

LARGE   ca 55-56 cm

Vår storleksguide – S, M, L – hittar du på omslagsfliken.

Storlekar Damperuker

Storlek är väldigt individuellt och skiljer sig från kund till 

kund, men även från modell till modell – beroende på 

frisyr och konstruktion. Vår storleksguide bygger på mått 

och jämförelse mellan våra olika modeller, där ”medium” 

motsvarar det genomsnittliga måttet av våra samtliga 

damperuker. Tänk på att tillverkningen av peruker är ett 

hantverk och att storlekarna är riktmärken som kan 

variera något från gång till gång. För riktigt små eller stora 

storlekar –  kontakta vår specialavdelning. 

Specialorder

Även om vi har ett av Skandinaviens bredaste standard-

sortiment av peruker finns det kunder som på egen hand 

vill designa sin frisyr eller behöver måttbeställa för att de 

ställer andra krav på storlekar än de vi kan erbjuda.

Specialorder är till för att skräddarsy frisyrer (peruker och 

hårersättningar) och tillverkas helt och hållet efter kundens 

önskemål. Vi hjälper gärna till med råd och tips för att välja 

rätt! Telefon: 040-36 87 09 / 040-36 87 10.

Träns: Flexibelt material, som följer hjässans form, för bra 

passform. Träns vanligast i nacken, men finns även modeller 

med träns i hela peruken. Maskintillverkad. 

Mono(filament): Tunt hudfärgat nät. Mono är vanligt på hjässa, 

virvel eller bena, så den egna huden har möjlighet att ”lysa 

igenom” för en naturlig look. 

Lacefront: Tunn nätfront, som gör ansatsen fram mer osynlig – 

vid t.ex. finare hårlinjer och naturligt bakåtkammade frisyrer.

Extended lacefront: Utökad lace vid tinning.

Mono - Träns: Mono på hjässan. Träns i nacken.

Handknuten: Hela peruken är handknuten, ett hantverk som 

kan skilja sig lite från peruk till peruk. Följsam och mjuk, för 

extra komfort.

Fullmono: Hela peruken i mono.

Mono - Handknuten: Mono på hjässan. Handknuten.

Monovirvel - Träns: Mono i virveln. Träns.

Monobena - Träns: Mono i benan. Träns.

Deluxe och Luxury: Mono och handknuten.

Comfort: Handknuten. 

Diffus Virvel Mitt: Naturlig virvel.

Spandex: Mjukt stretch-nät.

Thin Skin: Hudliknande material.

Anti Slide: Silikonmaterial, för extra säkerhet och komfort.

ORDLISTA PERUKER

VI HJÄLPER GÄRNA TILL I DITT VAL AV PERUK OCH MED

RÅD OM OLIKA STOMMAR OCH KONSTRUKTIONER.

BARA RING OSS – 020-36 87 00, VARDAGAR 8.30-17.00.
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I nästan 50 år, har Ellen Wille THE HAIR-COMPANY stått för hög kvalitet och levererat sofistikerade peruker till återförsäljare i europa 
och internationellt. Perukerna skräddarsys efter kunders önskemål och oavsett om peruken ska användas som en trendig accessoar 
eller som en hårersättning vid håravfall – är Ellen Willes peruker kända för att vara otroligt sköna att bära och alltid av högsta kvalitet.

Grundaren och hårskaparen Ellen Wille är än idag aktiv och involverad i designen av alla perukmodeller. Hon drivs av ett djupt 
engagemang och är perfektionist in i minsta detalj. 

Alla peruker från Ellen Wille är redo att bäras direkt. Utöver Ellen Willes signum med moderiktiga och naturliga frisyrer med hög 
standard – tar hon sin designprocess längre och skapar unika kollektioner med egna specialiteter för att på bästa sätt kunna tillgodose 
kunders olika behov, önskemål och stil. Oavsett om kunden vill ha rooted-färger, lacefront, särskilt mjuka material, syntetfiber eller äkta 
hår – hittar du det i någon av Ellen Willes kollektioner. Det är därför som Ellen Wille The Hair Company är marknadsledande i Europa, 
år efter år, och sätter standarden i branschen för kvalitet och komfort! Vi erbjuder ur Ellen Willes kollektionsportfölj: Hair Power, Raquel 
Welch, Perucci, Hair Society, Prime Power, Pure Power, top pieces och barnperuker.

Vi är stolta över att presentera Aderans egen perukkollektion – Sentoo Collection. Kollektionen har sitt ursprung i ett europeiskt 
samarbete mellan våra systerföretag, där vi gemensamt har utvecklat en kollektion anpassad till våra europeiska förutsättningar i stil, 
frisyr och hårfärg.

Detta ger oss full kontroll över hela produktionen från framtagning av frisyr, modell, fiber/kvalitet till tillverkning. Detta för att kunna 
säkerställa en riktigt bra produkt, med hög kvalitet och som är prisvärd. Vi jobbar ständigt med produktutveckling och kvalitetskontroller 
för att kunna fortsätta leverera en kollektion, som motsvarar de förväntningar våra kunder ställer på en snygg och komfortabel peruk.

Idag består Sentoo Collection av kollektionerna Premium, Lotus, Premium Plus samt Creative och Creative Plus – där vi med Creative-
kollektionerna även erbjuder måttbeställda produkter, helt anpassade efter kundens önskemål. På detta sätt blir du som frisör inte 
begränsad i din kreativitet, utan kan erbjuda din kund ännu fler möjligheter! Fråga oss gärna om våra måttbeställda produkter och hur 
du kan komma igång och arbeta med det på din salong, 020-36 87 00.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

VARUMÄRKEN – EN KORT INTRODUKTION

Varumärkena/perukkollektionerna Amore och Noriko utvecklas och 
distribueras av Aderans Hair Goods (AHG). AHG är den amerikanska 
divisionen av vår gemensamma huvudägare Aderans.

Aderans Hair Goods mål är att tillhandahålla kvalitetsperuker och 
hårprodukter till kvinnor som av medicinska eller ärftliga orsaker 
drabbats av håravfall. AHG arbetar ständigt med att vidareutveckla 
sina perukkollektioner och tar gärna hjälp av ledande namn inom 
hårbranschen – för att kunna erbjuda några av de bästa perukerna 
på marknaden med både klassiska, moderna och trendiga frisyrer.

Amore och Noriko tillverkas på Aderans egen fabrik i Thailand, som 
byggdes speciellt för att kunna tillgodose de produktionskrav som ställs
på peruk- och hårersättningsmarknaden idag. På detta sätt får även AHG 
en ovärderlig insyn i både produktionsled och kvalitetskontroll. 

När Andrew Wright startade OnRite 1975, specialiserade sig företaget 
främst på att designa, utveckla och producera hårersättningar för män. 
I takt med att företaget växte och konsumenternas behov förändrades, 
utvecklades verksamheten med produkter även för kvinnor; top pieces, 
löshår och peruker – under namnet Gemtress.

OnRite har sedan start hållit fast och värnat om sin kärnverksamhet – 
att tillhandahålla de finaste peruker och hårersättningsprodukterna, med 
standard och skräddarsydda lösningar för både män och kvinnor. Det 
är genom OnRites hårersättningar och top pieces som de byggt sitt 
namn och fått en internationell status för sina eleganta, komfortabla och 
innovativa hårlösningar – som tillgodoser kunders höga krav på mer hår. 
I Gemtress kollektion fortsätter företaget bevara sitt hantverk med stomme 
och hårkvalitet samt vidareutvecklar med nya kollektioner och frisyrer.

VARUMÄRKEN – EN KORT INTRODUKTION
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PREMIUM COLLEC TION

AYA art.nr: 27125

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S12/10, S637, 768, 769, 18/22, A791G, 38, 56, 56/60, 

60, 600, S456, 134, 135, 20/22, 8-10/20G.

KASUMI art.nr: 27122

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 4/6, 769, 18/22, 38, 56, 56/60, 60, 600, S456, 134, 135, 20/22, 

8-10/20G.

KINU art.nr: 27133

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S12/10, S637, 768, 769, S770, 18/22, A791G, SA811G, 

A812G, 38, 56, 56/60, 60, 600, S456, 132, 134, 20/22, 8/10-20G.

Färg: bild och nackbild - 4/6.

Färg: bild och nackbild - 769.

Färg: bild och nackbild - 791G
.

M

SENTOO COLLECTION - PREMIUM - SYNTETFIBER

Sentoo Premium – är en fantastisk kollektion, 

i naturtroget fiber, med en exklusiv finish och 

design. Stommen i en Premium är tillverkad med 

detaljrikedom, med extra fin lacefront, mono och 

handknuten hjässa, samt träns i nacken för bästa 

passform och komfort. Tillsammans ger detta en 

fjäderlätt peruk som är enkel och skön att bära – 

för en behaglig känsla och naturlig look.

Samtliga Premium peruker är tillverkade med 

samma stomme, vilket gör det enkelt i ditt val 

med endast frisyr och hårfärg. 

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

SENTOO COLLECTION - PREMIUM - SYNTETFIBER

M M
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SENTOO COLLECTION - PREMIUM - SYNTETFIBER

KYU art.nr: 27111 

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 1B, 2/4, 4/6, S12/10, S637, 768, 769, 18/22, A791G, 38, 56, 

56/60, 60, 600, S456, 134, 135, 20/22, 8-10/20G.

KYU PETITE art.nr: 27137

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: small.

Färger: 2/4, 4/6, S637, 769, 18/22, 38, 56/60, 60, 600, 134, 135, 20/22.

MAIKO art.nr: 27115

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: A8, 769, 18/22, 38, 56, 56/60, 60, 600, S456, 134, 135, 20/22.

MYU art.nr: 27114

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S637, 769, S770, A761G, A791G, A812G, 134, 

8-10/20G. 

Färg: bild och nackbild - 38.

Färg: bild och nackbild - 769.

Färg: bild och nackbild - 4/6.

REIKA art.nr: 27134

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns.

Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S637, 769, S770, A761G, A812G, 134, 

8/10-20G.

Färg: bild och nackbild - S
637.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

S/M M M

M
SENTOO COLLECTION - PREMIUM - SYNTETFIBER
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SENTOO COLLECTION - PREMIUM - SYNTETFIBER

SAKURA LONG art.nr: 27130

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S637, 769, S770, A761G, A791G, SA811G, A812G, 728T, 

131, 134, 20/22, 8-10/20G.

SANGO art.nr: 27136

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S637, 769, S770, A761G, SA811G,  A812G, 728T, 131, 

134, 20/22, 8/10-20G.

SORA art.nr: 27120

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 1B, 2/4, 4/6, S12/10, S637, 769, S770, 713, A761G, A791G, 

SA811G, A812G, 38, 56, 56/60, 134, 20/22, 8-10/20G.

SORA PETITE art.nr: 27138

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: small.

Färger: 2/4, 4/6, 769, A761G, A791G, SA811G, A812G, 38, 56/60, 134, 

20/22, 8-10/20G.

Färg: bild och nackbild - 791G
.

Färg: bild och nackbild - 812G
.

Färg: bild och nackbild - S
637.

SENTOO COLLECTION - PREMIUM - SYNTETFIBER

TAMAKI art.nr: 27135

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 1B, 2/4, 4/6, S12/10, S637, 768, 769, S770, 18/22, A791G, 

SA811G, A812G, 38, 56, 56/60, 60, 600, S456, 132, 134, 20/22, 

8-10/20G.

TANI art.nr: 27124

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 4/6, 769, 18/22, 38, 56, 56/60, 60, 600, S456, 134, 135, 20/22.

YAMA art.nr: 27117

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: 2/4, 4/6, S12/10, S637, 768, 769, S770, 18/22, 38, 56, 56/60, 

60, 600, 20/22, 8-10/20G.

Färg: bild och nackbild - 8
-10/20G

.

Färg: bild och nackbild - 600.

Färg: bild och nackbild - 20/22.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M M S/M M M M

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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SENTOO COLLECTION - LOTUS - SYNTETFIBER

LOTUS

Lotus – är den senaste kollektionen i Sentoo 

Collection, med frisyrer som passar både de 

yngre och äldre bärarna. Samtliga Lotus-peruker 

har lacefront med varierande stomme i mono, 

handknuten eller träns. Varje stomme är anpassad 

efter frisyr – för bästa passform och komfort.

Lotus kompletterar de övriga Sentoo-kollektionerna 

med ett exklusivt urval inspirerat av våra bästsäljare, 

för att ge våra kunder ytterligare möjligheter till att 

hitta just den frisyr hon önskar. Förutom fantastiska 

frisyrer erbjuder även Lotus ett brett färgurval, som 

är en viktig del i Sentoo Collection.

SENTOO COLLECTION - LOTUS - SYNTETFIBER

BLOSSOM art.nr: 27004

Konstruktion: lacefront - handknuten - träns. Storlek: large.

Färger: L4, L6/10/14, L9/12/18, L8/11/24, L134, L18/22, 

L34/36/39, L456S, L38/42/60, L62. Rotfärger: L81/85/87/91R, 

L75/89/92R.

Färg: bild och nackbild - L34/36/39.

L
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LILY art.nr: 27001

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: L4, L6/10/14, L9/12/18, L8/11/24, L2/32, L16/17/20, 

L18/22, L34/36/39, L38/42/60. Rotfärger: L70/78R, L72/73/79R, 

L81/85/87/91R, L83/86/90R, L75/89/92R.

PEONY art.nr: 27003

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: L6/10/14, L9/12/18, L8/11/24, L134, L18/22, L34/36/39, L38/42/60. 

Rotfärger: L70/78R, L71/74/76R, L81/85/87/91R, L75/89/92R, L83/86/90R.

Färg: bild och nackbild - L38/42/60.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

Färg: bild och nackbild - L83/86/90R
.

M M

DAHLIA art.nr: 27005

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: L4, L6/10/14, L9/12/18, L8/11/24, L16/17/20, L18/22, 

L34/36/39, L38/42/60, L62. Rotfärger: L70/78R, L72/73/79R, 

L81/85/87/91R, L83/86/90R, L75/89/92R.

HAZEL art.nr: 27006

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: L4, L6/10/14, L9/12/18, L8/11/24, L16/17/20, L18/22, 

L34/36/39, L38/42/60. Rotfärger: L70/78R, L72/73/79R, 

L81/85/87/91R, L83/86/90R, L75/89/92R.

JASMINE art.nr: 27002

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: L4, L6/10/14, L9/12/18, L8/11/24, L16/17/20, L18/22, 

L34/36/39, L38/42/60, L62. Rotfärger: L70/78R, L72/73/79R, 

L81/85/87/91R, L83/86/90R, L75/89/92R.

Färg: bild och nackbild - L72/73/79R
.

Färg: bild och nackbild - L83/86/90R
.

Färg: bild och nackbild - L4.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M M M

SENTOO COLLECTION - LOTUS - SYNTETFIBER SENTOO COLLECTION - LOTUS - SYNTETFIBER
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PREMIUM PLUS COLLEC TION

Sentoo Collection; Premium Plus – en unik kollektion 

med ett helt unikt fiber, som måste upplevas! Denna 

kollektion designades för att kunna erbjuda något 

alldeles extra till kunden. Varje peruk är ett hantverk 

med extra mjuk stomme, mono och handknuten samt 

detaljer med friktionsmaterial i front och sidor, för 

extra säkerhet och komfort.

Förutom dessa plus är även Premium Plus tillverkat 

i Flexi-fiber – ett otroligt mjukt fiber som både känns 

och rör sig som ett naturligt hår, samt att det är 

värmetåligt och kan stylas med värme upp till 140°. 

Vilket ger extra flexibilitet både för dig och din kund.

104 art.nr: 27155

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: 115, 116, 118WH, 122+226, 129, 135, 136, 143, 153, 154, 

155A, 155N, 170, 236, 536, 92.

104 PETITE art.nr: 27162

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: 116, 122+126, 136, 153, 170.

S/M

Färg: bild och nackbild - 122+126.

SENTOO COLLECTION - PREMIUM PLUS - FLEXI FIBERSENTOO COLLECTION - PREMIUM PLUS - FLEXI FIBER

1716



SENTOO COLLECTION - PREMIUM PLUS - FLEXI FIBER

Färg: bild och nackbild - 135.

106 art.nr: 27161

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: 115, 116, 118WH, 122+226, 129, 135, 136, 143, 153, 154, 

155A, 155N, 170, 236, 536, 92. 

204 art.nr: 27156

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: 115, 116, 118WH, 122+226, 129, 135, 136, 143, 153, 154, 

155A, 155N, 170, 236. 

204 PETITE art.nr: 27164

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: 116, 122+226, 136, 153, 170.
Färg: bild och nackbild - 135.

SENTOO COLLECTION - PREMIUM PLUS - FLEXI FIBERM S/M

1918



SENTOO COLLECTION - PREMIUM PLUS - FLEXI FIBER

Färg: bild och nackbild - 129.

302 art.nr: 27152

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: 115, 116, 118WH, 122+226, 129, 135, 136, 143, 153, 154, 

155A, 155N, 170, 236, 536, 92.

302 PETITE art.nr: 27163

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: 116, 122+226, 136, 153, 170.

502A art.nr: 27160

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: 115, 116, 118WH, 122+226, 129, 135, 136, 143, 153, 154, 

155A, 155N, 170, 236.

Färg: bild och nackbild - 236.

SENTOO COLLECTION - PREMIUM PLUS - FLEXI FIBERS/M M
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NORIKO - SYNTETFIBER

SHILO art.nr: 25296

Konstruktion: mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Brunettes: expresso, cappucino, dark chocolate, bronzed 

brown, chocolate swirl, ginger brown, marble brown, toasted brown, 

medium brown. Blonds: spring honey, gold blond, creamy blond. 

Hybrant Blonds: mocha-h, nutmeg-f, sandlewood-h, champagne-r. 

Reds: chestnut. Hybrant Reds: almond spice-r.

STACIE art.nr: 25298

Konstruktion: mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Brunettes: cappucino, dark chocolate, ginger brown, 

marble brown, toasted brown. Blonds: harvest gold, strawberry swirl, 

spring honey, gold blond, creamy blond. Hybrant Blonds: mocha-h, 

nutmeg-f, champagne-r. Reds: ginger highlight, chestnut. Hybrant 

Reds: raisin glaze-h.

Färg: bild och nackbild - chestnut.

Färg: bild och nackbild - straw
berry sw

irl.

NORIKO COLLEC TION

Noriko – är en av våra välkända kollektioner, med

många år i branschen. Här hittar du två av våra 

Noriko bästsäljare, konstruktion mono och träns, 

med bra passform, mjuka och romantiska linjer 

samt flärdfull touche. Modellerna känns även igen 

för sina träffsäkra färgkombinationer, med speciellt 

mixade färgtekniker och schatteringar.

CHRIST INE HE A DWE AR -  TURBA NER

Vi erbjuder en brett sortiment av turbaner /sjalar från Christine Headwear, som 
vi är exklusiva återförsäljare av. Christine Headwears kollektion är uppdelad i 
säsongs- och baskollektioner. Säsongens kollektioner är unika turbaner, sjalar 
och hattar för vår/sommar och höst/vinter, i säsongsanpassade material, färger 
och mönster. Soft Line är basen i Christines sortiment och erbjuder enklare 
turbaner för vardagen – i en mängd olika färger. Komplett sortiment hittar du i 
separat folder. Ring och beställ: telefon 020-36 87 00.

M M

SÄSONGSKOLLEK TION
BASKOLLEK TION

2322



AMORE COLLEC TION

Ungdomliga och trendiga peruker är ett av våra 

signum för Amore perukkollektion från Aderans 

Hair Goods. Här hittar du våra populära peruk-

modeller med härligt långa längder och trendiga 

färgkombinationer. Samtliga Amore peruker har 

konstruktion med mjukt dubbelt mono i topp, för 

en behaglig känsla, samt flexibel träns och ställbara 

band i nacken – allt för bästa passform och komfort.

AMORE COLLECTION - SYNTETFIBER

SAMANTHA art.nr: 25318

Konstruktion: dubbel mono top - träns. Storlek: medium.

Färger: auburn sugar, cappucino, coffee latte, creamy blonde, creamy 

toffee, dark chocolate, expresso, ginger brown, ginger-h, gold blonde, 

harvest gold, iced mocha, maple sugar, marble brown, medium brown, 

mochaccino, spring honey, strawberry swirl, toasted brown, vanilla lush.

TATUM art.nr: 25304

Konstruktion: dubbel mono top - träns. Storlek: medium.

Färger: apricot frost, auburn sugar, black, cappuccino, chocolate frost, coffee latte, copper 

glaze, creamy blonde, creamy toffee, dark chocolate, expresso, ginger brown, harvest gold, 

iced mocha, irish spice, maple sugar, marble brown, mochaccino, razberry ice, spring honey, 

strawberry swirl, sugar cane, toasted brown.

Färg: bild och nackbild - auburn sugar.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

Färg: bild och nackbild - straw
berry sw

irl.

BRITTANY art.nr: 25300

Konstruktion: dubbel mono top - träns. Storlek: medium.

Färger: cappucino, chestnut, coffee latte, copper glaze, creamy blonde, creamy toffee, 

dark chocolate, expresso, ginger brown, gold blonde, maple sugar, marble brown, 

medium brown, spring honey, strawberry swirl, toasted brown.

AMORE COLLECTION - SYNTETFIBER

Färg: bild och nackbild - irish spice.

M M M
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

ALBA COMFORT art.nr: 20697

Konstruktion: lacefront - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (830.6), dark mocca, light coffee (12.8.6), 

sand (14.20.26.12), smoke (48.38.36), pearl (101.60.14), snow 

(60.56.58). Rooted: dark sand (12.14.22), champagne (22.20.25).

Färg: bild och nackbild - cham
pagne rooted.

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER
M

HAIR POWER

Hair Power från Ellen Wille – här hittar du, förutom 

nätta och stilsäkra peruker i hög kvalitét, även ett 

brett utbud av modeller, frisyrer, färger, storlekar och 

olika konstruktioner/stommar. Allt för att tillgodose 

kundernas höga krav på frisyr, passform och komfort. 

Hair Power erbjuder ett flertal stommar  – alla unikt 

anpassade efter frisyr och kunders behov.

Hair Power har förutom en oslagbar kollektions- och

konstruktionsbredd även en färgpalett som är något 

utöver det vanliga! Här hittar du mixade färger, 

rotfärger och färger med highlights. Förutom många 

färger, varieras även färgerna i ton och nyansering, 

från modell till modell – för att garantera att färgen 

stämmer bra överens med frisyr och hårlängd. En 

chocolate/mix i en modell behöver med andra ord 

inte se exakt likadan ut i en annan modell. 

2726



ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

AURORA COMFORT art.nr: 20101

Konstruktion: handknuten. Storlek: small.

Färger: dark chocolate (6), chocolate (8), coffee (10), mocca (12), 

bernstein (14), dark sand (14.12), sand multi (18.22), light honey (22.26), 

sandy blonde (24.14), smoke (48.38.36), dark snow (60.56.48), white (60).

AVANTI art.nr: 22260

Konstruktion: träns. Storlek: small.

Färger: chocolate (4), mocca (12), dark sand (14.12), sand multi (18.22), 

honey (26), light honey (22), sandy blonde (24.14), dark auburn (33).

BO MONO art.nr: 22792

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: hot espresso (2.33.4), dark chocolate (4.33.6), mocca 

(830.27.20), auburn (33.130.6), snow (60.56.58). Rooted: light 

bernstein (27.12.26), dark sand (12.20.22), champagne (24.23.14), 

sandy blonde (16.22.14), pearl blonde (101.14.16).

Färg: bild och nackbild - bernstein m
ix.

Färg: bild och nackbild - m
occa m

ix.

Färg: bild och nackbild - sandy blonde rooted.

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

CARA 100 DELUXE art.nr: 20625

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (4.6), chocolate (6.30), mocca (830.27), sand 

(14.26.12), sand multi (14.24), 18/22, champagne (22.26), 25/24, smoke 

(48.38), pearl (101/14), silver (51.60), white (60). Rooted: bernstein (12.26.27). 

CARA SMALL DELUXE art.nr: 20626

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: chocolate (830.6), dark sand (14.12), sand multi (18.22), 

dark honey (26.14), champagne (22.20.25), pearl (101.60), smoke 

(48.38.36), snow (60.56.58). Rooted: mocca (830.12).

CASINO MORE art.nr: 23664

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black (1.2), espresso (4.2), chocolate (6.30), cognac 

(27.19.31), champagne (16.22.26). Rooted: bernstein (12.26.19), 

tobacco (830.31.27), sandy blonde (22.16.23), cinnamon (33.30.29), 

flame (132.133.6), safran red (29.28.33), 

CITTA MONO art.nr: 23520

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (6.830.27), sand (14.26.20), 

salt/pepper (39.51.44). Rooted: nougat (8.20.12), bernstein (12.19.26), 

hazelnut (830.27.6), sand multi (24.14.12), sandy blonde (22.16.14), 

light champagne (23.25.26), auburn (33.6.130), silver (56.60.101).

Färg: bild och nackbild - silver m
ix.

Färg: bild och nackbild - flam
e rooted.

Färg: bild och nackbild - silver rooted.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

S S M S/M M M
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

COCO art.nr: 22604

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (830.6.4), hazelnut (830.27), 

light honey (26.25.20), auburn (33.130.4), salt/pepper (39.51.44), 

stone grey (48.38.36), pearl (101.14.60), snow (60.56.58), silver 

(60.51). Rooted: mocca (12.830.27), light bernstein (12.19.26), 

sand (14.26.20), champagne (22.14.26), platin blonde (101.60.23).

DAILY LARGE art.nr: 23531

Konstruktion: lacefront - mono top - träns. Storlek: large.

Färger: Mix: espresso (4.2.33), chocolate (830.6), hazelnut (830.27), 

sand (26.14.20), dark auburn (33.130.2), salt/pepper (39.51.44), smoke 

(48.38.36), snow (60.56.58). Rooted: mocca (830.20.27), bernstein 

(12.26.27), champagne (22.20.25).

DISC art.nr: 20633

Konstruktion: monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black (1.2), chocolate (830.6), coffee lighted (6.20.27), 

aubergine (133.131.2), hazelnut (830.27.6), tobacco (830.26.27), 

light caramel (19.26.20), light honey (26.25.20), flame (132.133.33), 

light mango (28.31.19), platin (23.25). Rooted: bernstein (8.26.19.4), 

dark sand (12.20.23.8), champagne (22.20.25.830), auburn (33.130.4).

Färg: bild och nackbild - light honey m
ix.

Färg: bild och nackbild - cham
pagne rooted.

Färg: bild och nackbild - platin m
ix.

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

DATE art.nr: 20632

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), chocolate (6.830.6), walnut 

(8.26.830), hazelnut (830.27.830), bernstein (12.26.27), 

sand (14.24.14), light honey (26.25.20), champagne (25.20.14), 

dark auburn (33.130.2), flame (132.133.133), hot cognac 

(30.31.30). Rooted: hazelnut (830.31.4), ginger (31.14.20.830), 

champagne (22.20.25.830).

DATE LARGE art.nr: 22627

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: large.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (830.6.4), 

hazelnut (830.27.6), bernstein (12.26.27), sand (14.24.14), 

dark auburn (33.4.2). Rooted: ginger (31.14.20.830), 

champagne (22.20.25.830), 

DATE MONO art.nr: 23530

Konstruktion: mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (830.6), hazelnut (830.27.6), walnut 

(8.26.830), tobacco (830.26.27), sand (14.26.12), caramel 

(14.20.26), auburn (33.130.4). Rooted: dark sand (14.26.12), sand 

multi (12.27.22), sandy blonde (22.26.14), champagne (24.22.14).

Färg: bild och nackbild - cham
pagne m

ix.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M L M

M/L
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

ELENORA HI COMFORT art.nr: 20601

Konstruktion: handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: sand (14.26), sand multi (18.22), champagne (24.22.16), 

pearl (101.14), smoke (48.38.36), dark snow (51.60), stone grey 

(56.58.36), natur white (60.23), snow (60.56.58), silver. 

Rooted: nougat (12.8).

ELITE art.nr: 22796

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (6.33.4, hot chocolate 

(33.31.4), mocca (12.830.20), hazelnut (830.27.30), dark sand 

(12.14.24), sand (14.26.19), champagne (22.26.20), light champagne 

(25.22.23), silver (60.56). Rooted: chocolate (830.6), ginger (26.14.19), 

pearl (101.14), smoke (48.38.36).

ELITE SMALL art.nr: 23532 Konstruktion: som ovan Storlek: small.

Färger: Mix: champagne (22.26.20), dark sand (12.14.24), espresso 

(4.6.2), mocca (12.830.20), chocolate (830.6), sand (14.26.20).

FENJA art.nr: 22786

Konstruktion: monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black cherry (1.131), espresso (4.6.2), chocolate (8.27.6), 

auburn (33.130.6). Rooted: mocca (830.27.20), tobacco (830.31.26.6), 

sand (14.20.12), sand multi (24.14.12), champagne (24.23.16).

Färg: bild och nackbild - snow
 m

ix.

Färg: bild och nackbild - ginger rooted.

Färg: bild och nackbild - sand m
ulti rooted.

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

FLAIR MONO art.nr: 23521

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.6), hot hazelnut (33.30.28), dark sand (14.22.12), light champagne 

(25.101.23), smoke (48.38.36), snow (60.56.58), silver (60.101). 

Rooted: hot mocca (830.31.33), bernstein (12.26.19), sandy blonde 

(22.16.14), caramel (20.26.14). 

FLIP MONO art.nr: 20709

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (6.33.4), chocolate (830.6), sand 

(14.26.20), sand multi (12.23.14). Rooted: mocca (830.27.20), 

nougat (12.20.8), hazelnut (830.31.6), light bernstein (27.12.26), 

sandy blonde (22.16.14), champagne (25.22.16), pearl blonde 

(101.14.16), dark auburn (33.4.130).

Färg: bild och nackbild - caram
el rooted.

Färg: bild och nackbild - light bernstein rooted.

FLEX art.nr: 23522

Konstruktion: lacefront - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), auburn (33.130.4), salt/pepper (39.51.44). 

Rooted: chocolate (6.30.4), bernstein (10.26.19), sandy blonde 

(16.22.26), caramel (20.26.14), champagne (22.25.16), hot mocca 

(830.27), flame (132.133.33), pearl blonde (101.60.23).

Färg: bild och nackbild - chocolate rooted.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M S/M M S M M
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

FRESH art.nr: 22606

Konstruktion: monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), hazelnut (830.31), ginger (27.26.20). 

Rooted: chocolate (830.6.4), light bernstein (12.19.26), sandy blonde 

(16.22.14), champagne (22.20.25), dark auburn (33.130.2).

GEMMA MONO art.nr: 22791

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2). Rooted: chocolate (6.830.30), hot mocca 

(830.27.33), hazelnut (830.31.6), light bernstein (27.12.26), tobacco 

(830.26.27), dark sand (12.20.22), caramel (26.19.20), champagne 

(22.20.14), light honey (25.26.19), auburn (33.130.6).

M

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

GINGER  art.nr: 22321

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.8), chocolate (6.30.4), coffee (8.16.6), 

bernstein (12.830.26), sand (14.26.12), champagne (22.26.20), 

auburn (130.33), dark snow (51.60.58), pearl (101.14), salt/pepper 

(39.51.44), smoke (48.38.36), white (60).

GINGER SMALL  art.nr: 23533

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. Storlek: small.

Färger: Mix: chocolate (6.30.4), coffee (8.16.6), bernstein 

(12.830.26), sand (14.26.12), champagne (22.26.20), pearl 

(101.14), smoke (48.38.36), stone grey (51.60.58), white (60).

GINGER MONO art.nr: 22377

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.30.4), coffee 

(8.12.6), hazelnut (830.27.6), light bernstein (12.19.26), dark 

sand (10.14.16), sandy blonde (16.22.14), champagne (23.26.24), 

auburn (33.130.4), salt/pepper (39.51.60), smoke (48.38.36), 

pearl (101.14), silver (60.56), snow (60.56.58).

GINGER LARGE MONO art.nr: 22626

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: large.

Färger: Mix: dark chocolate (6.30.4), coffee (8.12.6), hazelnut 

(830.27.6), light bernstein (12.19.26), dark sand (10.14.16), 

champagne (22.26.20), smoke (48.38.36), snow (60.56.58).

FOXY art.nr: 23681

Konstruktion: lacefront - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), chocolate (830.6), champagne (22.25.26), 

auburn (33.130.6), salt/pepper (39.51.60), snow (60.56.58). Rooted: 

dark chocolate (6.30.4), walnut (8.26.19), dark sand (12.26.14), sand 

multi (14.24.12), sandy blonde (24.25.22).

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

S/M/L

M M MFärg: bild och nackbild - sand m
ulti rooted.

Färg: bild och nackbild - light bernstein rooted.

Färg: bild och nackbild - caram
el rooted.

Färg: bild och nackbild - dark snow
 m

ix.
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

JAMILA PLUS art.nr: 22779

Konstruktion: lacefront - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black (2.1), espresso (4.6.2). Rooted: chocolate (830.6), 

bernstein (12.26.19), hot mocca (830.27.33), champagne (25.24.14), 

light honey (22.26.14), ginger (31.19.30), auburn (33.130.4).

KEIRA art.nr: 22780

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black/aubergine (1.131.133), espresso (4.6.2), dark 

chocolate (6.33.4), mocca (830.27.6), sand (14.26.20). Rooted: 

chocolate (6.30.8), bernstein (12.26.19), sand multi (14.24.16), ginger 

(27.26.20), champagne (22.25.26), hot chilli (130.33.4).

GLOW art.nr: 23680

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (4.33), 

chocolate (830.6), light mocca (12.20.26), hot chilli (33.133.4). 

Rooted: light bernstein (830.19.27), light honey (26.23.22), 

champagne (22.25.16), mango red (28.31.29).

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

GINA MONO art.nr: 20649

Konstruktion: mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (830.6.4), hazelnut (830.27.6), 

bernstein (12.830.19), sand (14.26.12), champagne (22.26.20), auburn 

(33.130.6).

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M

M M MFärg: bild och nackbild - cham
agne rooted.

Färg: bild och nackbild - cham
pagne m

ix.

Färg: bild och nackbild - light honey rooted.

Färg: bild och nackbild - cham
pagne rooted.
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

LIGHT MONO art.nr: 22311

Konstruktion: mono - träns. Storlek: small.

Färger: Mix: dark chocolate (6.30), chocolate (830), nougat (12.10), 

dark sand (12.14), sand (14.24), sand multi (18.22), dark honey (26.14), 

champagne (20.22), salt/pepper (56.51.39), stone grey (56.58.36), 

smoke (38), dark smoke (36), pearl (101), dark snow (48), snow (60.56).

LIZA SMALL DELUXE art.nr: 22778

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: dark chocolate (6.4), chocolate (6.830), dark sand 

(12.14.16), light sand (18.22), caramel (26.14.16), champagne (22.20.25), 

hot chilli (33.130.4), smoke (48.38.36), pearl (101.60.14), snow 

(60.56.58). Rooted: mocca (830.12.6), sand multi (24.12.23), 

champagne (23.24.16), silver (56.48.60).

LUCKY HI art.nr: 23523

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black (2.1), espresso (4.6.2), chocolate (830.6), hazelnut 

(30.830.27), stone grey (51.58.44), snow (60.56.58). Rooted: bernstein 

(12.26.19), sand multi (12.27.24), sandy blonde (24.16.22), light honey 

(26.25.19), light champagne (23.25.24), auburn (130.33.6). 

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

MEGA MONO art.nr: 22797

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (6.4.33), espresso (4.6.2), chocolate (830.6),  

hot mocca (830.31.33), auburn (33.130.6), sand (14.20.26), sandy blonde 

(22.20.14), ginger (31.19.26), champagne (20.26.25). Rooted: tobacco 

(830.26.27), cognac (27.31.19).

MIA MONO art.nr: 22789

Konstruktion: mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (4.33.6), chocolate (6.30.4), hot mocca 

(830.27.33), hazelnut (830.27.6), sand (14.20.26), champagne (22.26.20), 

auburn (33.130.133), salt/pepper (39.51.44), snow (60.56.58), white 

blonde (101.23.60). Rooted: light bernstein (12.26.27), sand multi 

(14.23.16).

MILEY SMALL MONO art.nr: 22623

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: small.

Färger: Mix: light espresso (6.4), chocolate (830.6), nougat (12.830.20), 

sand (14.26.20), light caramel (26.20.22), champagne (22.26.20).

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

Färg: bild och nackbild - ginger m
ix.

Färg: bild och nackbild - sand m
ulti rooted.

Färg: bild och nackbild - nougat m
ix.

Färg: bild och nackbild - pearl m
ix.

Färg: bild och nackbild - dark sand m
ix.

Färg: bild och nackbild - sandy blonde rooted.

M M SS S M
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

RISK art.nr: 22785

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (4.6.33), chocolate 

(6.830), hot chocolate (33.27.4), dark sand (12.20.22), caramel 

(20.14.12), champagne (22.26.20), aubergine (131.132.133), dark 

auburn (33.130.2), pepper (39.44), salt/pepper (39.51.60), silver 

(60.101), smoke (48.38.36). Rooted: tobacco (830.27.26), sandy 

blonde (22.12.24), ginger (26.14.19), light champagne (101.23.8). 

Lighted: mocca (830.31.19).

RISK COMFORT art.nr: 23525

Konstruktion: lacefront - handknuten - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), chocolate (8.27.6), mocca 

(830.27.20), bernstein (12.16.26), sand (16.24.14), platin blonde 

(60.23), salt/pepper (51.44), snow (56.60). Rooted: champagne 

(22.16.23), auburn (33.30.6), smoke (38.48.36), silver (49.56.48).

RISK SENSITIVE  art.nr: 23560

Konstruktion: sensitive skin - lacefront - monovirvel - träns. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (4.6.33), chocolate 

(6.830), hot chocolate (33.27.4), dark sand (12.20.22), caramel 

(20.14.12), champagne (22.26.20), aubergine (131.132.133), dark 

auburn (33.130.2), pepper (39.44), salt/pepper (39.51.60), silver 

(60.101), smoke (48.38.36). Rooted: tobacco (830.27.26), sandy 

blonde (22.12.24), ginger (26.14.19), light champagne (101.23.8). 

Lighted: mocca (830.31.19). 

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

NAOMI art.nr: 22300

Konstruktion: monvirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black (1.2), espresso (4.6.2), champagne (22.26.20), hot 

flame (132.133), ice blonde (60.23). Rooted: nougat (12.20.8), mango red 

(28.31.29).

NOELLE MONO art.nr: 22790

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: small.

Färger: Mix: dark chocolate (4.33.6), chocolate (6.30.4), hazelnut 

(830.6.27), dark sand (14.22.12), champagne (22.20.25), salt/pepper 

(44.51.39), smoke (48.38.36), pearl (101.14), snow (60.56.58). Rooted: 

mocca (830.27.20), light bernstein (12.26.27), sandy blonde (22.14.24).

PRETTY art.nr: 23524

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.33.4).  

Rooted: chocolate (830.6), hot mocca (830.31.33), bernstein (12.26.19), 

light honey (26.22.16), champagne (22.25.20).

Färg: bild och nackbild - sm
oke m

ix.

Färg: bild och nackbild - black.

Färg: bild och nackbild - m
occa rooted.

Färg: bild och nackbild - hot m
occa rooted.

M S M

M

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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SHINE COMFORT art.nr: 22607

Konstruktion: lacefront - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.8), chocolate (6.830.30), sand 

(14.22.12), caramel (14.26.20), champagne (22.26.20). 

Rooted: nougat (8.12.830), light honey (26.25.20).

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

SEVEN SUPER art.nr: 20658

Konstruktion: monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.8), chocolate (6.30), sand multi (14.24.12), 

champagne (22.26.20), light champagne (25.22.23), dark auburn 

(33.130.2), salt/pepper (39.51.44), snow (60.56.58). Rooted: tobacco 

(830.26.27), walnut (8.26.19).

SPRING HI art.nr: 23527

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.33.4), chocolate (830.6), 

hot chocolate (33.27.6), salt/pepper (39.51.44), snow (60.56.58). 

Rooted: mocca (830.12.20), nougat (8.12.20), light bernstein (27.20.12), 

sand (14.16.22), sand multi (24.14.12), champagne (22.16.25), auburn 

(33.130.4), hot chilli (132.133.6), safran red (29.28.33), platin blonde 

(60.23.101).

STORYVILLE art.nr: 23562

Konstruktion: lacefront - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (4.33.6). Rooted: chocolate 

(6.830), hot mocca (830.27.33), bernstein (10.26.19), sandy blonde 

(22.26.14), ginger blonde (26.19.25), champagne (23.22.16). 

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

Färg: bild och nackbild - salt/pepper m
ix.

Färg: bild och nackbild - salt/pepper m
ix.

Färg: bild och nackbild - hot m
occa rooted.

Färg: bild och nackbild - sand m
ix.

M

M M M
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ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

TEMPO 100 DELUXE art.nr: 22624

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.6), coffee (8.12.6), hot mocca (830.31.33), sand (14.26.20), 

sandy blonde (16.22.14), champagne (22.25.26), salt/pepper 

(39.51.44), pearl (101.60), snow (60.56.58), white (60.101).

TEMPO LARGE DELUXE art.nr: 22793

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: large.

Färger: Mix: espresso (4.2), chocolate (830.6), mocca (830.20.6), 

sand (14.26.20), sandy blonde (16.22.14), snow (60.56.58).

ELLEN WILLE - HAIR POWER - SYNTETFIBER

TALIA MONO art.nr: 20708

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black cherry (1.131), espresso (4.6.2), dark chocolate 

(6.33.4), chocolate (830.6), cognac (31.19.30), hot flame (132.133), 

salt/pepper (39.51.44), snow (60.56.58). Rooted: light bernstein (12.19.27), 

dark sand (12.20.22), ginger (19.26.20), champagne (22.26.25), light 

champagne (23.101.24), hot mocca (830.27.33).

TREND MONO art.nr: 23529

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), mocca (830.27.12), sandy blonde 

(20.22.14), platin blonde (101.23.60), dark auburn (33.130.4), dark 

snow (56.58.38), snow (60.56.58). Rooted: chocolate (6.830), 

dark nougat (12.8.6), bernstein (12.19.8), sand (14.16.22), ginger 

(26.27.19), champagne (23.25.22), dark mango (27.31.30).

ZIZI MONO art.nr: 22312

Konstruktion: mono - träns. Storlek: small.

Färger: Mix: light espresso (6.4), chocolate (830), mocca (12.830), dark 

sand (14.12), sand multi (18.22), dark honey (26.14), champagne (20.22), 

pepper (36.38), stone grey (38.49), smoke (48.38.36), pearl (101.14), 

snow (56.58.36), silver (56.60). 

Färg: bild och nackbild - snow
 m

ix.

Färg: bild och nackbild - hot flam
e m

ix.

Färg: bild och nackbild - espresso m
ix.

Färg: bild och nackbild - auburn m
ix.

M/L

M M S

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY- SYNTETFIBER

HAIR SOCIE T Y

Hair Society – en exklusiv kollektion i högsta kvalitet, 

från Ellen Wille. Modellerna är tillverkade med en 

superfin lacefront, mjuk mono och är handknutna – 

för att få fram de bästa förutsättningarna för en riktigt 

bekväm och snyggt sittande peruk. I kollektion hittar 

du både small och medium storlekar, samt ett antal 

klassiska och moderna frisyrer – designade för aktiva 

och stilmedvetna kvinnor.

Precis som med övriga Ellen Willes kollektioner hittar 

du även här en färgpalett utöver det vanliga; mixade 

färger och rotfärger, med moderna färgnyanseringar. 

Ellen Wille justerar även färgerna från modell till 

modell – för att på bäst sätt få fram den finaste 

färgnyansen, till frisyr och hårlängd. 

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY - SYNTETFIBER

AFFAIR art.nr: 22766

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (830.6), hot chocolate 

(33.27.4), mocca (12.830.14), sand (14.20.26), light honey 

(26.22.25), champagne (22.25.26). Rooted: light bernstein 

(12.27.26), sandy blonde (25.24.16).

Färg: bild - sand m
ix, nackbild - m

occa m
ix.

M
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AIR art.nr: 23000

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (4.33.6), chocolate (830.6), 

sand (14.26.20), champagne (25.22.26), salt/pepper (39.51.44), silver 

(56.60), white (60.101). Rooted: dark nougat (8.20.12), mocca (830.27.12), 

light bernstein (12.26.27), dark sand (14.24.12), sandy blonde (24.22.16). 

AURA art.nr: 22768

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (830.6), mocca (12.830.14), 

hazelnut (830.31.27), dark sand (14.22.12), sand (20.14.26), light honey 

(22.26.25), salt/pepper (51.58.44), smoke (48.38.36), pearl (101.60.14), 

snow (60.56.58). Rooted: tobacco (8.27.26), champagne (22.16.25), 

light caramel (26.19.20).

BEAUTY art.nr: 23001

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (4.33.6), chocolate (6.830), hot 

chocolate (33.830.27), mocca (830.12.27), sand (14.26.20), salt/pepper 

(51.39.60), snow (60.56.58). Rooted: nougat (12.20.8), light bernstein 

(12.27.20), sand multi (14.24.12), sandy blonde (16.22.14), pearl blonde 

(101.14.16). 

Färg: bild - light bernstein rooted, nackbild - cham
pagne m

ix.

Färg: bild - snow
 m

ix, nackbild - chocolate m
ix.

BLOOM art.nr: 23002

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), chocolate (830.6), snow (60.56.58). 

Rooted: mocca (12.830.27), bernstein (12.26.19), sand (14.24.26), 

sandy blonde (24.23.14), caramel (26.14.19), champagne (22.26.20), 

light champagne (23.25.22), dark pearl (101.14.49).

CHARISMA art.nr: 23006

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (4.33.6), chocolate (830.6), 

mocca (27.830.6), sand (14.26.20). Rooted: tobacco (8.20.27), 

nougat (12.20.8), bernstein (12.19.26), light honey (25.26.22), champagne 

(24.23.14). 

Färg: bild - dark pearl rooted, nackbild - färgen på bilden har utgått.

Färg: bild - nougat rooted, nackbild - cham
pagne rooted.

CHARME art.nr: 22770

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (6.30.4), chocolate (830.6), mocca 

(12.830.16), hazelnut (830.31.27), dark sand (14.22.12), sand (20.14.26), 

sandy blonde (16.22.14), snow (60.56.58). Rooted: tobacco (12.27.26), 

champagne (24.22.14).

Färg: bild - cham
pagne rooted, nackbild - tobacco rooted.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY- SYNTETFIBER ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY - SYNTETFIBER

Färg: bild - cham
pagne rooted, nackbild - light honey m

ix.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M M MM M M

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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Färg: bild - m
occa rooted, nackbild - chocolate rooted.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY- SYNTETFIBER

DESIRE art.nr: 23009

Konstruktion: extended - lacefront - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (6.830), champagne (22.25.16), caramel 

(20.26.14), salt/pepper (56.44.39), stone grey (49.38), snow (56.60), 

silver (60.101). Rooted: espresso (2.4), nougat (12.8.20), mocca 

(830.27.20), light bernstein (12.26.27), sand (14.20.12), sandy blonde 

(24.22.16), light honey (26.25.19), pearl (56.49.60).

FIRST art.nr: 23005

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.8), caramel (26.25.20), salt/pepper (51.44.39), snow (60.56.58). 

Rooted: light bernstein (830.26.12), dark sand (12.24.14), sandy blonde 

(24.14.23), light champagne (23.24.16), hot chilli (33.130.4). Lighted: 

mocca (12.26.830).

Färg: bild - cham
pagne m

ix, nackbild - light honey rooted.

Färg: bild - hot chilli rooted, nackbild - chocolate m
ix.

FORTUNE art.nr: 23011

Konstruktion: extended lacefront - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (2.4), mocca (830.20.27), champagne (22.25.16), 

auburn (33.130.6). Rooted: dark chocolate (6.30.4), chocolate (830.6), 

sand (14.26.20), caramel (20.19.22), sandy blonde (24.16.22).

Färg: bild - cham
pagne m

ix, nackbild - cham
pagne m

ix.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY - SYNTETFIBER

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

FAME art.nr: 23010

Konstruktion: extended lacefront - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (4.6.33), caramel (16.19.14),

cinnamon brown (30.33.27), auburn (33.130.6). Rooted: chocolate 

(830.6), nougat (8.20.27), mocca (830.27.12), sand (14.26.20), 

sand multi (24.14.12), champagne (22.26.25), pastel blonde 

(23.22.26).

M

M M M
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GLORY art.nr: 23012

Konstruktion: lacefront - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (6.33.30), caramel (20.22.26), auburn (33.130), 

smoke (48.38.36), pearl (101.14), snow (56.60.48), silver (60.56), white 

blonde (23.60). Rooted: mocca (830.27.12), bernstein (12.26.19), sandy 

blonde (22.23.14), sand multi (24.12.14). Ligthed: dark sand (12.26.27).

JOY art.nr: 23013

Konstruktion: extended lacefront - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (6.830), cinnamon brown (33.30.27), ginger 

(26.31.19). Rooted: espresso (4.2.6), mocca (830.27.20), tobacco 

(830.27.19), light bernstein (12.26.27), sand (14.26.12), sandy blonde 

(24.16.22), pastel blonde (23.22.26), light caramel (26.20.19), auburn 

(33.130.4).

POSH art.nr: 22767

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (830.6), mocca (12.830.14), sand (14.26.20), 

champagne (22.25.26), salt/pepper (51.58.44), smoke (48.38.36), 

pearl (101.60.14), silver (60.101), snow (60.56.58). Rooted: dark sand 

(12.26.16).

Färg: bild - caram
el m

ix, nackbild - chocolate m
ix.

Färg: bild - pearl m
ix, nackbild - pearl m

ix.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY- SYNTETFIBER

Färg: bild - pastel blonde rooted, nackbild - chocolate m
ix.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY - SYNTETFIBER

ICONE art.nr: 22764

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2), chocolate (6.830), hot chocolate 

(33.27.4), mocca (12.830.14), dark sand (14.22.12), sand 

(20.14.26), ginger (26.27.14), light honey (26.22.25). Rooted: 

champagne (22.16.25), light bernstein (12.26.27).

Färg: bild - espresso m
ix, nackbild - dark sand m

ix.

M M M

M

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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Färg: bild - m
occa rooted, nackbild - cham

pagne rooted.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY- SYNTETFIBER

SHAPE art.nr: 22763

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: dark chocolate (6.4.33), chocolate (830.6), hot chocolate 

(33.27.4), mocca (12.830.14), dark sand (12.22.27), sand (14.20.26), 

ginger (26.31.14), light honey (26.25.22), snow (60.56.58). 

Rooted: tobacco (8.27.26), champagne (22.16.25), pearl (101.60.14).

SPLENDID art.nr: 23014

Konstruktion: extended - lacefront - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (4.33.6), chocolate 

(6.27.8), hazelnut (30.33.27), champagne (22.16.25). Rooted: tobacco 

(27.830.31), light bernstein (12.26.27), sandy blonde (24.16.22), light 

honey (25.26.23). Lighted: mocca (830.26.27).

Färg: bild - ginger m
ix, nackbild - pearl rooted.

Färg: bild - cham
pagne m

ix, nackbild - cham
pagne m

ix.

STAR art.nr: 23008

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.6), mocca (830.27.12), hot chocolate (6.30.33), dark sand 

(14.26.12), caramel (16.22.14), salt/pepper (39.51.44), snow (60.56.58). 

Rooted: light bernstein (12.27.26), sandy blonde (22.16.24), champagne 

(25.26.23).

Färg: bild - light bernstein rooted, nackbild - snow
 m

ix.

ELLEN WILLE - HAIR SOCIETY - SYNTETFIBER

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

SELECT art.nr: 22769 

Konstruktion: extended lacefront - mono - handknuten. 

Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (4.2.6), dark chocolate (6.4.33), chocolate 

(830.6), hot chocolate (33.27.4), mocca (12.830.14), dark sand 

(12.14.22), sand (14.26.20), light honey (26.25.20), salt/pepper 

(51.58.44), pearl (101.14), silver (60.101). Rooted: champagne 

(22.16.25).

M M M

S
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NICKY MONO LONG art.nr: 27149

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: large. Hårlängd: 80 cm.

Färger: 6, 738, gold blond.

NICKY MONO art.nr: 22240

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: large. Hårlängd: 55 cm.

Färger: 6, 12, 728, 12/14/26, 234/263, 731, 738, dark rust, gold blond, raizin glaze. 

NICKY SMALL art.nr: 27148

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: small. Hårlängd: 55 cm.

Färger: 6, 728, 738, 56/60, raisin glaze.

TOUPÉMA BELGAL - NICKY - SYNTETFIBER

Färg: bild - 12/14/26, nackbild - 728.

CHRIST INE HE A DWE AR -  TURBA NER

Vi erbjuder en brett sortiment av turbaner /sjalar från Christine Headwear, som 
vi är exklusiva återförsäljare av. Christine Headwears kollektion är uppdelad i 
säsongs- och baskollektioner. Säsongens kollektioner är unika turbaner, sjalar 
och hattar för vår/sommar och höst/vinter, i säsongsanpassade material, färger 
och mönster. Soft Line är basen i Christines sortiment och erbjuder enklare 
turbaner för vardagen – i en mängd olika färger. Komplett sortiment hittar du i 
separat folder. Ring och beställ: telefon 020-36 87 00.

SÄSONGSKOLLEK TION
BASKOLLEK TION

S/L

TOUPÉM A BELGAL -  N ICK Y

En av våra bästsäljare! Nicky – en oerhört populär 

modell som först och främst riktar sig till vår yngre 

kundgrupp, men som även visat sig omtyckt bland 

våra lite äldre kunder. Med Nickys hårlängd 55 eller 

80 cm ger det förutom härligt hårsvall, även flexibilitet 

med styling eller sätta upp i en tofs. 

Konstruktion är mono-träns för bra passform, samt en 

fin lacefront – för en osynlig ansats och extra naturlig 

look. Nicky är en riktigt bra modell – som vi alltid  

varmt rekommenderar till våra kunder!
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ELLEN WILLE - RAQUEL WELCH - SYNTETFIBER

ASPEN art.nr: 20677

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (830.6.4), hazelnut 

(830.27.6), walnut (8.26.830), bernstein (12.26.27), sand 

(14.26.12), light honey (26.25.20), champagne (22.26.20), 

dark auburn (33.4.2), flame (133.132.33), hot cognac (30.31.30). 

Rooted: hazelnut (830.31.4), ginger (31.14.20.830), champagne 

(22.20.25.830).

ASPEN MONO art.nr: 20678

Konstruktion: mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: chocolate (830.6.4), hazelnut (830.27.6), walnut 

(8.26.830), tobacco (8.12.6), sand (14.26.12), caramel (14.20.26), 

auburn (33.130.4). Rooted: dark sand (14.26.12), sand multi 

(24.14.16), sandy blonde (22.26.14), champagne (22.26.25).

Färg: bild - sand m
ix, nackbild - sand m

ix.

ELLEN WILLE - RAQUEL WELCH - SYNTETFIBER

R AQUEL WELCH

Detta är verkligen märket för kunder som är ute efter 

lite extra stjärnstatus och lyx. I över ett årtionde har 

Hollywood legenden och skönhetsikonen Raquel 

Welch gett oss flärdfulla och exklusiva peruker. 

Här erbjuder vi ett urval från Raquel Welch populära 

Urban Styles perukkollektion – med modeller som 

är både mjuka och lätta i sin konstruktion, samt med 

behaglig passform. Allt för att det ska kännas både 

bekvämt och elegant. Flertalet av modellerna är med 

mono, för en snygg frisyr och naturlig look.

M
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BROADWAY LUXURY art.nr: 23561

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (2.4.6), dark chocolate (4.33.6), chocolate 

(6.830.27), dark auburn (33.130.4). Rooted: mocca (830.27.6), 

nougat (12.20.8), light bernstein (12.26.27), sand (16.22.14),

champagne (22.20.25), light caramel (26.16.19).

ELLEN WILLE - RAQUEL WELCH - SYNTETFIBER

Färg: bild - light bernstein rooted, nackbild - sandy blonde rooted.

Färg: bild - hazelnut m
ix, nackbild - sm

oke m
ix.

Färg: bild - hot chilli rooted, nackbild - hot chilli rooted.

LA MONO art.nr: 22635

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (2.4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.6), mocca (830.27.20), dark walnut (8.16.6). Rooted: light 

bernstein (12.26.19), sandy blonde (23.14.24), champagne (22.26.25),  

dark auburn (33.130.2), safran red (30.28.31).

LIMA HI MONO art.nr: 20681

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), chocolate (6.30.4), hazelnut (830.27.6), 

light bernstein (20.19.14), dark sand (12.22.14), sandy blonde (16.22.14), 

champagne (22.26.20), auburn (33.130.4), hot chilli (130.33.2), salt/

pepper (39.51.60), smoke (48.38.36), snow (60.56.58). 

Rooted: mocca (830.6.31).

WEST art.nr: 22640

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: black/aubergine (1.131.133), espresso (4.6.2), dark 

chocolate (6.33.4), sand (14.26.20). Rooted: chocolate (6.30.8), 

bernstein (12.26.19), mocca (830.27.6), sand multi (14.24.16), ginger 

(27.26.30), champagne (22.25.26), hot chilli (130.33.4).

ELLEN WILLE - RAQUEL WELCH - SYNTETFIBER

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M
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ELLEN WILLE - PERUCCI - SYNTETFIBER

ARROW art.nr: 23543

Konstruktion: extended lace - monobena- träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: cinnamon (33.28.29). Rooted: espresso (4.6.2), 

chocolate (6.30.4), mocca (830.12.20), light bernstein (12.26.27), 

sand multi (24.16.12), champagne (22.25.16). 

Lighted: caramel (20.26.19). 

Färg: bild - cham
pagne rooted , nackbild - chocolate rooted.

ELLEN WILLE - PERUCCI - SYNTETFIBER

PERUCCI

Ellen Willes perukkollektion Perucci erbjuder flera 

kul och lite ungdomligare modeller – spännande 

kortklippta frisyrer, hippt långa bobbar, trendiga 

beach curls eller extra mjuka lockar samt fantastiska 

långa frisyer i spännande färgnyanser och rooted-

versioner. Många av frisyerna har ett naturligt 

hårfäste och går att styla på många olika sätt – 

tack vare en supertunn lacefront, perfekt för den 

sanna fashionistan!

M
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ELLEN WILLE - PERUCCI - SYNTETFIBERELLEN WILLE - PERUCCI - SYNTETFIBER

ECHO art.nr: 23545

Konstruktion: lace - monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2.6), chocolate (6.27.4), light champagne 

(23.22.16), hot chilli (130.33.4). Rooted: hot mocca (830.27.12), 

light bernstein (12.27.26), sandy blonde (24.23.16), safran red (28.29.33).

MOVIE art.nr: 23548

Konstruktion: extended lace - monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: tobacco (30.19.27). Rooted: espresso (4.6.2), 

chocolate (6.830), mocca (830.27.12), light bernstein (27.26.12), sandy 

blonde (24.20.22), light honey (19.25.26), champagne (22.25.16), 

cinnamon (830.28.30), auburn (33.130.4).

POINT art.nr: 23550

Konstruktion: monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: ebony black (1). Mix: dark chocolate (4.33.31), hot chocolate 

(6.33.29), hot flame (132.133), hot aubergine (131.133.132), light 

mango (28.31.19). Rooted: bernstein (12.26.830), sand multi (24.14.12), 

champagne (22.16.25), platin blonde (101.60.23). Lighted: mocca 

(830.20.27).

Färg: bild - light cham
pagne m

ix, nackbild - sandy blonde rooted.

Färg: bild - tobacco m
ix, nackbild - sandy blonde rooted.

Färg: bild - hot flam
e m

ix, nackbild - cham
pagne rooted.

TAB art.nr: 23555

Konstruktion: extended lace - monovirvel - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2.6), chocolate (830.6), bernstein (12.26.27), 

hot chilli (33.130.4), hot aubergine (133.131), silver (56.60). Rooted: 

mocca (830.27.33), sand (14.16.12), sandy blonde (24.22.16), champagne 

(23.22.25), safran red (29.28.33), salt/pepper (39.60.44).

WIKI art.nr: 23559

Konstruktion: träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.2.6), chocolate (6.30), hot chilli (130.33.4). 

Rooted: hot mocca (830.33), bernstein (12.26.19), light honey 

(26.25.16), champagne (23.24.16), caramel (20.26.14).

Färg: bild - sandy blonde rooted, nackbild - m
occa rooted.

Färg: bild - cham
pagne rooted, nackbild - cham

pagne rooted.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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ELLEN WILLE - PRIME POWER - PRIME HAIR

ALLURE art.nr: 23677

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(8.30.6), sand (14.26.20), light honey (26.25.22), smoke (48.38), 

stone grey (51.44.39). Rooted: mocca (830.27.12), bernstein 

(12.26.27), champagne (22.16.25).

Färg: bild - bernstein rooted, nackbild - cham
pagne rooted.

ELLEN WILLE - PRIME POWER - PRIME HAIR

PRIME POWER

Ellen Willes kollektion Prime Power i Prime Hair – är 

den perfekta kombinationen av högklassigt äkta hår och 

värmetåligt syntetfiber. Den innovativa mixen i Prime 

Hair kombinerar fördelarna med båda typerna av fiber 

och ger en perfekt hårkvalitet för kunden som bara vill 

ha det allra bästa! Håret känns precis som äkta hår och 

fångar med sina vackra färgkombinationer upp naturliga 

nyanser och spännande skiftningar.

M
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Färg: bild - m
occa rooted, nackbild - chocolate m

ix.

ILLUSION art.nr: 23534

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(8.30.27), sand (14.26.20), ginger blonde (19.31.27). Rooted: 

mocca (830.27.12), bernstein (12.26.27), champagne (22.16.25), 

auburn (33.130.4).

ELLEN WILLE - PRIME POWER - PRIME HAIR ELLEN WILLE - PRIME POWER - PRIME HAIR

MOOD art.nr: 23535

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate (8.30.27), 

sand (14.26.20), ginger blonde (27.31.26). Rooted: mocca (830.27.12), 

bernstein (12.26.27), champagne (22.16.25).

RUSH art.nr: 23676

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (4.33.30), chocolate 

(8.6.27), smoke (48.38.36), stone grey (51.58.39). Rooted: mocca 

(830.27.12), bernstein (12.26.27), champagne (22.16.25).

Färg: bild - m
occa rooted, nackbild - chocolate m

ix.

Färg: bild - stone grey m
ix, nackbild - cham

pagne rooted.

SPIRIT art.nr: 23536

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.27), sand (14.26.20). Rooted: mocca (830.27.12), bernstein 

(12.26.27), champagne (22.16.25), auburn (33.130.4).

Färg: bild - bernstein rooted, nackbild - cham
pagne rooted.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

M
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ELLEN WILLE - PURE POWER - ÄKTA HÅR

AWARD art.nr: 15212

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (6.30.4), chocolate 

(830.6.33), light mocca (830.27.20), bernstein (12.830.26), sand 

(14.26.12), champagne (22.26.16). Rooted: light coffee (8.12.6), 

sandy blonde (20.22.14).

Färg: bild - dark chocolate m
ix, nackbild - cham

pagne m
ix.

ELLEN WILLE - PURE POWER - ÄKTA HÅR

PURE POWER

Pure!Power från Ellen Wille – en kollektion i äkta hår 

när den är som bäst! Dessa peruker är något utöver 

det vanliga, med flera långa hårlängder, en härlig 

lyster, naturligt fall och perfekt passform. Samtliga 

Pure!Power peruker är tillverkade i mjuka material 

med konstruktion mono - handknuten och extra fin 

lacefront – som ger optimala förutsättningar för en 

bekväm peruk med naturlig look. 

Pure!Power är i storlek small och kan med fördel 

användas av alla åldrar. Pure!Power är helt enkelt – 

en fantastisk kollektion, med peruker tillverkade i en 

av de finaste hårkvaliteten marknaden kan erbjuda.

S

7170



BRILLIANCE PLUS art.nr: 15213

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - anti slide. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

bernstein (12.830.26), chestnut (33.30.6), sand (14.26.12). Rooted: mocca 

(830.12.27), sandy blonde (20.22.14), champagne (22.16.26). 

CASCADE NEW art.nr: 15214

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

hazelnut (830.27.6), bernstein (12.830.26), chestnut (33.30.6), nature 

blonde (26.16.19). Rooted: mocca (8.27.12), champagne (22.26.25), 

light champagne (25.26.22).

DELICATE art.nr: 15221

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (6.33.4), chocolate (30.6), 

bernstein (14.20.27). Rooted: champagne (22.16.26).

Färg: bild - chestnut m
ix, nackbild - chocolate m

ix.

Färg: bild - m
occa rooted, nackbild - chestnut m

ix.

Färg: bild - cham
pagne rooted, nackbild - cham

pagne rooted.

EMOTION art.nr: 15215

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

bernstein (12.20.830), chestnut (33.30.6), nature blonde (26.16.19). 

Rooted: sandy blonde (20.22.14), champagne (22.26.20).

GLOSS art.nr: 15216

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

chestnut (33.30.6), sand (14.26.12), nature blonde (26.16.19) . 

Rooted: mocca (830.12.27), sandy blonde (20.22.14).

Färg: bild - dark chocolate m
ix, nackbild - sandy blonde rooted.

Färg: bild - espresso m
ix, nackbild - m

occa rooted.

OBSESSION art.nr: 15222

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30),  

bernstein (12.830.26), nature blonde (26.16.19). Rooted: champagne 

(22.24.16).

Färg: bild - nature blonde m
ix, nackbild - cham

pagne rooted.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

ELLEN WILLE - PURE POWER - ÄKTA HÅRELLEN WILLE - PURE POWER - ÄKTA HÅR

S S SS S S

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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SILK HI art.nr: 15217

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

bernstein (12.830.26), hazelnut (830.27.6), sand (14.26.12). Rooted: 

mocca (830.12.27), sandy blonde (20.22.14), champagne (22.16.26).

SOUL art.nr: 15223

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

mocca (830.12.8), bernstein (12.830.26), nature blonde (26.16.19). 

Rooted: champagne (22.24.16), soft copper (27.28.30).

TRINITY PLUS art.nr: 15218

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten - anti slide. Storlek: small.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30), 

bernstein (12.830.26), chestnut (33.30.6). Rooted: mocca (830.12.27), 

sandy blonde (20.22.14), champagne (22.16.26), light champagne 

(25.23.22), soft copper (30.28.27).

Färg: bild - sandy blonde rooted, nackbild - bernstein m
ix.

Färg: bild - nature blonde m
ix, nackbild - chocolate m

ix.

Färg: bild - m
occa rooted, nackbild - sandy blonde rooted.

ELLEN WILLE - PURE POWER - ÄKTA HÅR SENTOO COLLECTION – CREATIVE - ÄKTA HÅR

CRE ATIVE COLLEC TION

Creative by Sentoo Collection – i Creative kommer vi 

utveckla ett kreativt sortiment med standard-peruker 

som även går att måttbeställa. Creative är för dig som 

vill skapa det där lilla extra utifrån kunders önskemål 

om frisyr och hårfärg.

Först ut i Creative är modellen Jade, en peruk med 

lång hårlängd – som med fördel kan justeras och 

klippas in för önskad frisyr. Jade har en superfin 

lacefront, handknuten och med antislip i tinningar 

och nacke, samt justerbara gummiband för optimal 

passform och komfort. 

CREATIVE – GÅR ÄVEN ATT  MÅTTBESTÄLLA.

JADE art.nr: 16500

Konstruktion: lacefront - handknuten - anti slip. Storlek: medium.

Färger: 4, 6, 8, 12, 14, 20, 24, 32, 34, 42. För färger - se färgring.

Modellen kan även måttbeställas.

M
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För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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ESSENTIAL COLLEC TION

I Essential Collection hittar du en mängd fina och 

prisvärda äkta hårs peruker, i bra kvalitet. Perukerna 

finns i en rad olika hårlängder och utförande, samt 

givetvis även i ett flertal naturtrogna nyanser. 

Konstruktionerna är mjuka och följsamma, med 

dubbel mono topp, handknutna samt med lacefront 

– för ett fint, naturligt hårfäste och bra passform. 

Peruker i äkta hår ger dig många kreativa möjligheter 

att styla och forma din frisyr precis som du vill!.

SENTOO COLLECTION – ESSENTIAL - ÄKTA HÅR

AMBER art.nr: 15413

Konstruktion: lacefront - dubbel monotop - handknuten.

Storlek: medium.

Färger: dark chocolate, brown spice, dark ashblond, gold blond, 

mid blond, starlight blond.

DALIDA art.nr: 15412

Konstruktion: dubbel monotop - träns.

Storlek: large.

Färger: dark chocolate, brown spice, dark ashblond, honey brown, 

gold blond, starlight blond.

Färg: bild och nackbild - gold blond.

Färg: bild - brow
n S

pice, nackbild - starlight blond.

DIAMOND art.nr: 15414

Konstruktion: lacefront - dubbel monotop - handknuten.

Storlek: medium.

Färger: dark chocolate, brown spice, dark ashblond, gold blond, 

mid blond, starlight blond.

Färg: bild och nackbild - dark chocolate.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

SENTOO COLLECTION – ESSENTIAL - ÄKTA HÅR

M L M
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LORETTA art.nr: 15411

Konstruktion: lacefront - monotop - handknuten.

Storlek: medium.

Färger: dark chocolate, brown spice, dark ashblond, honey brown, 

gold blond, starlight blond.

Färg: bild - brow
n S

pice.

SENTOO COLLECTION – ESSENTIAL - ÄKTA HÅR GEMTRESS - GEM COLLECTION - ÄKTA HÅR

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

Färg: bild - honey brow
n, nackbild - dark chocolate.

LUCA art.nr: 15410

Konstruktion: lacefront - monotop - handknuten.

Storlek: medium.

Färger: dark chocolate, brown spice, dark ashblond, honey brown, 

gold blond, starlight blond.

FIRENZE 22 CM art.nr: 15017  
Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium. 

Hårlängd: ca 22 cm. Modellen kan även måttbeställas. 

Färger: HY01, HY02, HY03, HY04, HY05, HY06. HY07, HY08, HY09, HY10. 

FIRENZE 35 CM art.nr: 15016 
Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: medium. 

Hårlängd: ca 35 cm. Modellen kan även måttbeställas.

Färger: HY01, HY02, HY03, HY04, HY05, HY06, HY07, HY08, HY09, 

HY10, HY31, HY32, HY33, HY51, HY52, HY53, HY54, HY55. 

Färg: bild och nackbild - H
Y09.

ONYX art.nr: 15007

Konstruktion: mono - handknuten. Storlek: large.

Hårlängd: ca 30 cm. Modellen kan även måttbeställas.

Färger: E1, E1B, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E2A, E2W, E28, E29, 

E30, E31, E32, E33, E4, E5, E613, E6A, E7W, E8.

TOURMALINE PETITE art.nr: 15012 

Konstruktion: lacefront - fullmono. Storlek: small.  

Hårlängd: ca 25 cm. Modellen kan även måttbeställas.

TOURMALINE LARGE art.nr: 15000

Konstruktion: lacefront - fullmono. Storlek: large.  

Hårlängd: ca 25 cm. Modellen kan även måttbeställas.

Färger PETITE OCH LARGE: E1, E1B, E12, E14, E16, E18, E20, E22, 

E2A, E2W, E30, E31, E32, E33, E4, E5, E613, E6A, E7W, E8. 

Färg: bild - E28, nackbild - E18.

Färg: bild - E
613, nackbild - E

5.

M M M L S/L

GEM COLLEC TION

Tidlösa peruker i 100% äkta hår, som är tillverkade i 

mjuka material, i hög standard både när det gäller 

kvalitét, konstruktion och komfort. Här hittar du olika 

storlekar & konstruktioner; fullmono, handknuten och 

lacefront, för en osynlig hårlinje fram. 

Med en Gemtress-peruk får du inte bara tillgång till 

en äkta hårs-peruk i världsklass – du får även tillgång 

till en formbar modell med en bra färgbredd.

GEM-PERUKERNA GÅR ÄVEN ATT  MÅTTBESTÄLLA.
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Bikupenät Mono Träns PU

HERRPERUKER - SYNTETFIBER

JUSTIN art.nr: 50925

Konstruktion: dubbel monotop - träns. Storlek: 56.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M3s, M5s, M7s, M14s, M17s, M36s, M38s, M44s, M46s, M51s, 

M56s, pepper mix.

JOHN art.nr: 50920

Konstruktion: lacefront - monobena - träns. Storlek: 55,5 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M2s, M5s, M6s, M7s, M14s, M17s, M18s, M36s, M39s, M44s.

TIM art.nr: 50922

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: 56 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M3s, M5s, M7s, M14s, M17s, M34s, M36s, M38s, M44s, 

M46s, M51s, M56s, pepper mix.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

LEX art.nr: 50919

Konstruktion: lacefront - monovirvel - träns. Storlek: 58 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M2s, M3s, M5s, M7s, M14s, M17s, M34s, M36s, M38s, 

M39s, M44s, M46s, M51s, M56s, pepper mix.

FÖRKLARING KONSTRUKTION:

HERRPERUKER - SYNTETFIBER

56 55,5 5658

HERRPERUKER

Vi erbjuder ett mindre, men väl utvalt sortiment av 

herrperuker – i både syntetfiber och äkta hår. Alla 

herrperuker är framställda av mjuka material och 

supertunn lacefront för att kunna tillgodose kunders 

krav och önskemål på komfort, frisyr och styling.

Storlekarna ligger mellan 55-58 cm och erbjuder 

därför flera kunder en möjlighet till mer hår! I 

sortimentet hittar du även olika konstruktioner/

stommar samt en färgbredd utformat till både den 

yngre och äldre generationen.

PERUKERNA FRÅN ARCOS OCH ONRITE GÅR ÄVEN 

ATT MÅTTBESTÄLLA. 

READY 2 WEAR
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DUPLICATOR art.nr: 50900

Konstruktion: lacefront - mono - PU.

Storlek: 55 cm.

Fiber: äkta hår.

Färger: 1, 1B, 1B10, 140, 160, 17, 1710, 1740, 1780, 

18, 1B20, 180, 2, 20, 2010, 21, 210, 220, 23, 240, 260, 

280, 3, 310, 320, 340, 4, 410, 420, 44, 440, 5, 510, 

520, 540, 580, 6, 60, 610, 620, 640, 7, 710, 720, 740.

Modellen kan även måttbeställas.

TREVOR art.nr: 50901

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten.

Storlek: 55 cm.

Fiber: äkta hår.

Färger: 1, 1B, 1B10, 140, 160, 17, 1710, 1740, 1780, 

18, 1B20, 180, 2, 20, 2010, 21, 210, 220, 23, 240, 

260, 280, 3, 310, 320, 340, 380, 4, 410, 420, 44, 440, 

460, 5, 510, 520, 540, 580, 59, 6, 60, 610, 620, 640, 

660, 7, 710, 720, 740.

Modellen kan även måttbeställas.

EASY STAR art.nr: 50159

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten.

Storlek: 56 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 30, 32, 35, 36, 

36B, 36C, 37, 37A, 37B, 37C, 38, 39, 39A, 39M, 39Z, 

40, 51, 54.

Modellen kan även måttbeställas.

WEAR & GO art.nr: 50110

Konstruktion: scallopfront - mono - maskinknuten.

Storlek: 56 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 30, 32, 35, 

36, 36B, 36C, 37, 37A, 37B, 37C, 38, 39, 39A, 

39M, 39Z, 40, 51, 54.

Modellen kan även måttbeställas.

HERRPERUKER - SYNTETFIBER

GEO art.nr: 50921

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: 57 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M3s, M5s, M7s, M14s, M17s, M34s, M36s, M38s, M44s, 

M46s, M51s, M56s.

DAN art.nr: 50924

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: 57 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M3s, M5s, M7s, M14s, M17s, M34s, M36s, M38s, M44s, 

M46s, M51s, M56s.

GEO SPORT art.nr: 50923

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: 55,5 cm.

Fiber: syntetfiber.

Färger: M2s, M3s, M5s, M7s, M14s, M17s, M34s, M36s, M38s, M44s, 

M46s, M51s, M56s, pepper mix.

HERRPERUKER - ÄKTA HÅR OCH SYNTETFIBER

57 57 55,5 55 55

55 56

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

READY 2 WEAR
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BARNPERUKER

Även som barn eller tonåring kan man drabbas av 

håravfall, av ärftlig eller medicinsk orsak. Utbudet

av frisyrer och peruker för barn är inte lika stort 

som för vuxna, men de modeller vi erbjuder är på 

bästa sätt anpassade för att fungera till den yngre 

människans liv och leklust. Vi erbjuder mjuka, fina 

och nätta peruker för både killar och tjejer – från 

Amore, Gemtress och Ellen Wille, i syntetfiber eller 

äkta hår av europeisk typ. Barnperuker från Ellen 

Wille, hittar du på nästa uppslag.

BARNPERUKER - SYNTETFIBER OCH ÄKTA HÅR

Färg: bild - m
edium

 brow
n, nackbild - spring honey.

Färg: bild och nackbild - C
S

6.

Färg: bild - spring honey, nackbild - m
edium

 brow
n.

Har du frågor om våra barnperuker eller vill du veta mer om våra vuxen-modeller som finns i små i storlekar och även kan passa barn? Ring oss gärna, 020-36 87 00.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

LOGAN art.nr: 25313

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: small.

Fiber: syntetfiber.

Färger: gold blond, cappucino, spring honey, creamy blond, 

golden brown, medium brown.

HANNAH art.nr: 25314

Konstruktion: mono - träns. Storlek: small.

Fiber: syntetfiber.

Färger: CS3, CS6, CS8.

MILEY art.nr: 25312

Konstruktion: lacefront - mono - träns. Storlek: small.

Fiber: syntetfiber.

Färger: gold blond, cappucino, spring honey, creamy blond, 

golden brown, medium brown.

S S SS

BARNPERUKER - SYNTETFIBER OCH ÄKTA HÅR

Färg: bild och nackbild - C
E

6.

MIRANDA art.nr: 15018

Konstruktion: lacefront - handknuten. Storlek: small.

Fiber: äkta hår - europeisk typ.

Färger: CE3, CE6, CE8.

Modellen kan även måttbeställas.
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För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

Färg: bild och nackbild - sand m
ix.

SARA art.nr: 23539

Konstruktion:  lacefront - monobena. Storlek: small.

Fiber: syntetfiber.

Färger: Mix: dark brown (6.4), toffee brown (12.830.20),

gold blonde (26.20.22), chocolate (830.6), sand (14.26.20), 

light blonde (22.26.20).

BARNPERUKER - SYNTETFIBER

Har du frågor om våra barnperuker eller vill du veta mer om våra vuxen-modeller som finns i små i storlekar och även kan passa barn? Ring oss gärna, 020-36 87 00.

BARNPERUKER - SYNTETFIBER

SAM art.nr: 23537

Konstruktion: lacefront - monovirvel. Storlek: small. 

Fiber: syntetfiber.

Färger: Mix: brown (8.16.6), dark sand (12.830.26), beige blonde 

(101.14), chocolate (6.30.4), blonde (14.26.12), light blonde (22.26.20).

ELI art.nr: 23538

Konstruktion: lacefront - monobena. Storlek: small. 

Fiber: syntetfiber.

Färger: Mix: dark brown (4.2), toffee brown (12.830.209), light blonde 

(22.26.20), chocolate (830.6), dark sand (12.14.24).

    

Färg: bild - brow
n m

ix, nackbild - blonde m
ix.

Färg: bild och nackbild - light blonde m
ix.

ZOE art.nr: 23540

Konstruktion: lacefront - mono - handknuten. Storlek: small. 

Fiber: syntetfiber.

Färger: Mix: dark brown (6.49), gold blonde (26.14), light blonde 

(22.26.20), dark blonde (14.12), sandy blonde (18.22).

Färg: bild och nackbild - dark brow
n m

ix.

S

S S S
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TOP PIECES - ELLEN WILLE

TRUE - PRIME HAIR art.nr: 37198

Konstruktion: mono - 3 clips. Storlek: 7x16 cm. 

Hårlängd: 10-20 cm. Notera! styling max - 160°.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(8.30.27), sand (14.26.20), champagne (22.16.25). Rooted: mocca 

(830.27.12), bernstein (12.26.27).

REAL - PRIME HAIR art.nr: 37197

Konstruktion: mono - 4 clips. Storlek: 13x16 cm. 

Hårlängd: 14-20 cm. Notera! styling max - 160°.

Färger: Mix: espresso (4.6), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(8.30.27), sand (14.26.20), champagne (22.16.25), salt/pepper 

(39.51.44), smoke (48.38), silver (60.101). Rooted: mocca (830.27.12), 

bernstein (12.26.27).

TOP MONO - SYNTETFIBER art.nr: 72124

Konstruktion: PU- mono - träns - 4 clips. 

Storlek: 17x16 cm. Hårlängd: 13 cm.

Färger: Mix: espresso (6.4), chocolate (830.6), bernstein (12.26.27), 

caramel (20.26.14), sand (14.16.12), champagne (26.22), smoke 

(48.38.36), snow (56.60).

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

ELLEN WILLE - TOP PIECES

Ellen Wille har förutom ett flertal perukkollektioner 

även ett brett sortiment av stilsäkra hårdelar – top 

pieces – i äkta hår, Prime hair, Futura fiber eller 

syntetfiber. En hårdel  används till kunder som är 

tunnhåriga eller fläckvist tunnhåriga. Hårdelar är 

konstruerade för att effektivt dölja hjässans tunna 

partier och ge mer volym. Hårdelarnas bottenplattor 

är tillverkade i tunna, fina material som gör att de 

formar sig naturligt med det egna håret/frisyren och 

fyller ut för ett perfekt resultat. I sortimentet hittar 

du ett flertal modeller med lacefront – för en osynlig 

ansats, samt mono – för en naturlig bena och look.

TOP PIECES - ELLEN WILLE
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TOP PIECES - ELLEN WILLE

EFFECT - FUTURA FIBER art.nr: 37037

Konstruktion: mono - träns - 4 clips. Storlek: 17x18 cm. 

Hårlängd: 11-28 cm. Notera! styling max - 140°.

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.33.4), chocolate 

(830.6), bernstein (12.26.19), caramel (20.14.26), dark auburn 

(33.130.2). Rooted: mocca (830.30.33), sandy blonde (22.20.26).

MATRIX - ÄKTA HÅR art.nr: 37186

Konstruktion: mono - träns - 4 clips. Storlek: 17x16 cm. 

Hårlängd: 40 cm.

Färger: Mix: espresso (2.4), dark chocolate (6.33.4), chocolate (6.30),  

mocca (8.27.12), sand (14.26.12), nature blonde (26.16.19). Rooted: 

sandy blonde (20.22.14), champagne (22.26.20).

PLEASURE - ÄKTA HÅR art.nr: 38100

Konstruktion: mono - PU - 4 clips.  

Storlek: 16x15 cm. Hårlängd: 40 cm.

Färger: Mix: espresso (4.2), dark chocolate (4.33.6), chocolate (6.30), 

mocca (830.27), sandy blond (16.22.14), caramel (26.20.14). Rooted: 

champagne (22.26).

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

CLOSE - SYNTETFIBER art.nr: 72271

Konstruktion: lacefront - handknuten - 4 clips. 

Storlek: 3 ⁄4 dels. Hårlängd: 7-10 cm. 

Färger: Mix: chocolate (830.6), mocca (12.830.14), bernstein (12.26.8), 

dark sand (14.22.12), sand (14.26.20), champagne (22.25.26), smoke 

(48.38.36), pearl (101.60), snow (60.56.58).

FILL IN - ÄKTA HÅR art.nr: 37184

Konstruktion: mono - 4 clips. 

Storlek: 13x8 cm. Hårlängd: 30 cm. 

Färger: Mix: dark chocolate (6.4.33), espresso (4.6.2), chocolate 

(830.6), mocca (12.8.27), bernstein (12.830.26), sand (14.26.12), snow 

(101.60.56). Rooted: sandy blonde (16.22.14), champagne (22.26.20).

JUST NATURE - ÄKTA HÅR art.nr: 37038

Konstruktion: mono - 4 clips.Storlek: 8x13 cm. Hårlängd: 25 cm.

Färger: Mix: dark espresso (2.1), dark chocolate (6.4.33), chocolate 

(830.27), mocca (12.8.27), bernstein (12.26.830), sand (14.20.26). 

Rooted: champagne (22.23.20).

JUST - FUTURA FIBER art.nr: 72270

Färger: Mix: espresso (4.6.2), dark chocolate (6.30.4), chocolate (830.6), 

mocca (8.12.830), sand (14.16.20), champagne (20.26.25), pearl blonde 

(101.20), silver (60.56).

TOP PIECES - ELLEN WILLE

Vill du gå en kurs och lära dig mer om top pieces och hårersättningar? Besök toupemabelgal.se för nästa kurstillfälle. För mer information, ring oss gärna - 020-36 87 00. 
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TOP PIECES - GEMTRESS

AQUA - ÄKTA HÅR art.nr: 37019

Konstruktion: tunn PU - lace - mono. 

Storlek: 23x32 cm. Hårlängd: 35 cm. 

Färger: E1B, E14, E18, E20, E22, E2A, E2W, E33, E4, E5, 

E6A, E7W, E8.

Modellen kan även måttbeställas.

TIARA - ÄKTA HÅR art.nr: 37188

Konstruktion: scallop front - mono - PU - micropointhål.

Storlek: 9x16,5 cm. Hårlängd: 30 cm.

Färger: E1-B, E12, E18, E20, E22, E2A, E2W, E33, E4, E5, 

E6A, E7W, E8.

Modellen kan även måttbeställas.

PERIDOT - ÄKTA HÅR art.nr: 37187

Konstruktion: PU. 

Storlek: 19x24 cm. Hårlängd: 35 cm.

Färger: E1-B, E14, E18, E20, E22, E2A, E2W, E28, E29, E33, 

E4, E5, E6A, E7W, E8.

Modellen kan även måttbeställas.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

GEMTRESS - TOP PIECES

Hos Gemtress hittar du fantastiskt fina top pieces 

och hårersättningar, för kvinnor med både mer 

utbrett håravfall, fläckvist håravfall eller tunna partier. 

Gemtress erbjuder produkter både för permanent 

och tillfällig fastsättning – i äkta hår. I Gemtress 

kollektion finns flera modeller med lacefront, för ett 

naturligare hårfäste, samt tunna fina stommar, med 

mono, nät eller tunn pu – för att ge fler valmöjligheter 

till passform och frisyr. Många modeller kan även 

storleksanpassas, för att passa din kund perfekt. 

GEMTRESS GÅR ÄVEN ATT MÅTTBESTÄLLA.

TOP PIECES - GEMTRESS

AMETHYST - ÄKTA HÅR art.nr: 72130

Konstruktion: PU - mono - nät. 

Storlek: 19x17,5 cm. Hårlängd: 35 cm. 

Färger: E1, E1-B, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E2A, E2W, 

E30, E33, E4, E5, E6A, E7W, E8.

AMETHYST LACE - ÄKTA HÅR art.nr: 72127

Storlek/Hårlängd: se Amethyst.

Färger: E1-B, E18, E22, E2A, E2W, E33, E4, E5, E6A, 

E7W, E8.  Modellerna kan även måttbeställas.

Vill du gå en kurs och lära dig mer om top pieces och hårersättningar? Besök toupemabelgal.se för nästa kurstillfälle. För mer information, ring oss gärna - 020-36 87 00. 
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PEARL - ÄKTA HÅR art.nr: 72781

Konstruktion: PU - mono - 3 clips. 

Storlek: 12,5 x 15 cm. Hårlängd: 25 cm. 

Färger: E1, E1B, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E2A, E2W, E30, 

E31, E32, E33, E4, E5, E613, E6A, E7W, E8.

Modellen kan även måttbeställas.

TURQUOISE - ÄKTA HÅR art.nr: 72126

Konstruktion: PU - mono.

Storlek: 17,5 x 12,5 cm. Hårlängd: 25 cm.

Färger: 1B, E12, E18, E20, E22, E2A, E2W, E33, E4, E5, E6A,

E7W, E8.

Modellen kan även måttbeställas.

ROSE - ÄKTA HÅR art.nr: 72129 

Konstruktion: PU - mono - 3 clips. 

Storlek: 16,5 x 12,5 cm. Hårlängd: 25 cm.

Färger: E1B, E12, E18, E20, E22, E2A, E2W, E33, E4, E5, E6A, 

E7W, E8.

ROSE LACE - ÄKTA HÅR art.nr: 72125 

Konstruktion: lacefront - PU - mono. Storlek/Hårlängd: se Rose.

Färger: E1B, E18, E22, E2A, E2W, E33, E4, E5, E6A, E7W, E8.

Modellen kan även måttbeställas.

TOP PIECES - GEMTRESS

SENTOO -  CRE ATIVE PLUS

För kunder som ska bära peruk eller hårersättning 

för en längre tid eller för livet kan vi med fördel 

rekommendera en måttbeställd produkt i V-hair eller 

Cyberhair. Detta är två av Aderans patenterade fiber, 

där man kombinerat fördelarna från äkta hår och 

vanligt fiber – för att skapa de bästa förutsättningarna 

för en både snygg och hållbar frisyr. Både Cyberhair 

och V-hair är högvärmetåliga fiber, vilket gör att 

man kan styla med värme för ett perfekt resultat. 

Samtidigt har det fördelarna från syntetfibret och 

bibehåller frisyr och hårfärg, oberoende av tvätt, bad 

eller solens strålar. 

Det som skiljer V-hair och Cyberhair är att V-hair 

även har en tvåkomponentsstruktur med fjäll/kärna 

- vilket gör att fibret ännu mer upplevs som ett äkta 

hår. V-hair reagerar på förändring i temperatur och 

luftfuktighet, vilket gör att V-hair i stort sett känns 

som och kan skötas som ett äkta hår.

Cyberhair och V-hair finns endast att tillgå till våra 

måttbeställda produkter.

FÖR MER INFORMATION OM MÅTTBESTÄLLNING - 
KONTAKTA VÅR SPECIALAVDELNING, 020-36 87 00.

SENTOO COLLECTION - CREATIVE PLUS - MÅTTBESTÄLLNING
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OMNILITE - ÄKTA HÅR art.nr: 37001

Konstruktion: scallop front - PU.

Fastsättning: hellimning.

Storlek: 23x18 cm. Vågighet: 30 mm.

Hårlängd: 10-15 cm. Täthet: normal.

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår.

Omnilite 81 färger.

Modellen kan även måttbeställas.

OMNILACE - ÄKTA HÅR art.nr: 37000

Konstruktion: PU - lace.

Fastsättning: hellimning.

Storlek: 24x19 cm. Vågighet: 30 mm.

Hårlängd: 10-15 cm. Täthet: lätt/normal - normal.

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår.

Omnilace 71 färger.

Modellen kan även måttbeställas.

EDGE LITE - ÄKTA HÅR art.nr: 37195

Konstruktion: PU - mono.

Fastsättning: PU-limning. 

Storlek: 25x20 cm. Vågighet: 28 mm.

Hårlängd: 11-14 cm. Täthet: lätt/normal. 

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår.

Edge Lite 65 färger.

Modellen kan även måttbeställas.

HÅRERSÄT TNINGAR

För tunt hår eller fläckvist håravfall är hårersättning 

en bra lösning. Produkterna används när håravfallet 

bara sker på en del av hjässan och fungerar som 

ett komplement till det egna håret. Hårersättningen 

appliceras för att sitta tillfälligt eller under en längre tid 

– och är anpassad att fungera med olika livsstilar och 

situationer; vardag, fritid, aktiviteter, sport, bad etc. 

Rätt behandlad och anpassad blir hårersättningen

en naturlig del av frisyren.

I OnRites kollektion finns flera modeller med tunna, 

fina stommar för ett naturligare hårfäste, samt med 

mono, lace eller tunn pu – för att ge fler valmöjligheter 

till passform och frisyr. 

HÅRERSÄTTNINGARNA FRÅN ONRITE GÅR ÄVEN

ATT MÅTTBESTÄLLA. KONTAKTA OSS, 020-36 87 00.

PATRICK - ÄKTA HÅR art.nr: 30931

PATRICK - SYNTETFIBER art.nr: 30113 

Konstruktion: Scallop front - PU - mono.

Fastsättning: PU-limning, tape, hairloc, weaving. 

Storlek: 23x18 cm. Vågighet: 25 mm.

Hårlängd: 10-15 cm. Täthet: normal.

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår.

Patrick - äkta hår, 66 färger.

Patrick - syntetfiber, 40 färger.

Modellerna kan även måttbeställas.

FOLLIGRAFT II - ÄKTA HÅR art.nr: 37002

FOLLIGRAFT V - ÄKTA HÅR art.nr: 

37003

Konstruktion Folligraft II: PU 

Konstruktion Folligraft V: mono - PU. 

Fastsättning: hellimning, tape, hairloc, weaving. 

Storlek: 23x18 cm. Vågighet: 28 mm. 

Hårlängd: 10-15 cm. Täthet: lätt/normal - normal.

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår. 

Folligraft II 48 färger. | Folligraft V 48 färger.

Modellerna kan även måttbeställas.

TECHNOGRAFT II - ÄKTA HÅR 
art.nr: 37193

TECHNOGRAFT III - ÄKTA HÅR 
art.nr: 37194

Konstruktion Technograft II: mono 

Konstruktion Technograft III: lace - mono - PU. 

Fastsättning: hellimning, PU-limning.

Storlek: 25x20 cm. Vågighet: 25 mm.

Hårlängd: 10-15 cm. Täthet: lättt/normal.

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår.

Technograft II 53 färger. | Technograft III 53 färger.

Modellerna kan även måttbeställas.

ELAN T - ÄKTA HÅR art.nr: 37011

ELAN SF - ÄKTA HÅR art.nr: 37016

Konstruktion Elan T: tunn PU

Konstruktion Elan SF: tunn mono.

Fastsättning: hellimning.

Storlek: 25x20 cm. Vågighet: 25 mm.

Hårlängd: 10-15 cm. Täthet: lätt.

Virvel/bena: diffus virvel mitt.

Färger: se färgring OnRite äkta hår. 

Elan T 66 färger. | Elan SF 55 färger.

Modellerna kan även måttbeställas.

För färger – se separat färgblad från OnRite. Beställ på telefon 020-36 87 00.För färger – se separat färgblad från OnRite. Beställ på telefon 020-36 87 00.

HÅRERSÄTTNINGAR - ONRITEHÅRERSÄTTNINGAR - ONRITE
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SKÖTSELPRODUKTER

X PRODUKTER - 

ÄKTA HÅR, FLEXI FIBER OCH CYBERHAIR

Cleansing schampo - 250 ml.  art.nr: 80285 

Cleansing schampo - 1 liter.  art.nr: 80287

Conditioner - 250 ml.  art.nr: 80273 

Conditioner - 1 liter.  art.nr: 80275

Deep Conditioner - 250 ml.  art.nr: 80276 

Deep Conditioner - 1 liter.  art.nr: 80278

Everyday Conditioner - 250 ml.  art.nr: 80279

Control spray - 250 ml.  art.nr: 80281

PRODUKTER TILL -
FLEXI FIBER, CYBERHAIR OCH V-HAIR

Pure Cover, fuktighetsspray  - 150 ml.  art.nr: 80906

Friktionsfri Absorberande Handduk.  art.nr: 92205

Cyber Silicon - 1 liter. (Endast för V-hair) art.nr: 92250

S SERIEN & SENTOO - 

SYNTETFIBER

Parfymerat:

S schampo - 50 ml.  art.nr: 80040 

S schampo - 290 ml.  art.nr: 80045

S schampo - 1 liter. art.nr: 80050 

S balsam - 50 ml.  art.nr: 80041

S balsam - 290 ml.  art.nr: 80044

S balsam - 1 liter.  art.nr: 80055 

S conditioner - 290 ml. art.nr: 80046

S enhancer - 237 ml.  art.nr: 80189

Sentoo schampo - 125 ml. art.nr: 80038

Sentoo conditioner spray - 125 ml.  art.nr: 80039

Oparfymerat:

S schampo - oparfymerat - 290 ml.  art.nr: 80043

S balsam - oparfymerat - 290 ml.  art.nr: 80042

SKÖTSELPRODUK TER

Att sköta en peruk, hårersättning eller top piece är lika 

viktigt som att sköta vanligt hår. Vi rekommenderar att 

du använder skötselprodukter avsedda för det fiber 

din peruk är tillverkad av – då produkterna är speciellt 

framtagna för att passa just den typen av hår. Med 

våra skötselprodukter blir det både lätt och smidigt att 

behålla perukernas lyster och spänst! 

TILL VÅRA PRODUKTER MEDFÖLJER ETT SKÖTSELRÅD 

TILL KUND. SAKNAR DU SKÖTSELRÅD, KONTAKTA OSS 

SÅ SKICKAR VI GÄRNA TILL DIG. TELEFON: 020-36 87 00.

HA IR  SUPPORT 

Hair Support hårvårdsserie rengör tilltäppta hårsäckar 

och stimulera hårbotten, så att blodcirkulationen ökar. 

Hårsäckarna revitaliseras, återuppbyggs, genom att 

hårbotten befrias från beläggningar av fett och hårvårds-

produkter. På detta sättet förbättras hårets kondition och 

kan skyddas mot fortsatt håravfall samt stimulera till 

ny tillväxt. Hair Support är både gynsam för personer 

med hårbottenproblem, men även som revitaliserande 

hårvård när håret är på tillväxt efter t.ex cellgiftsbehandling.

Hair Support är uppbyggt i ett steg-för-steg program, 

med både professionella behandlingar på salong och 

hemmabehandlingar för kunden.

FÖR MER INFORMATION OM HAIR SUPPORT HÅRVÅRD 

– KONTAKTA OSS PÅ TELEFON 020-36 87 00.

OVERNIGHT TREATMENT
237 ml. art.nr: 80913

PROFESSIONAL TREATMENT*
948 ml. art.nr: 80921

FOAM STYLING MOUSSE
237 ml. art.nr: 80915

CLEANSING SHAMPOO
237 ml. art.nr: 80910

948 ml. art.nr: 80916

COLOR RETENTION SHAMPOO
237 ml. art.nr: 80911

948 ml. art.nr: 80917

RESTRUCTURING CONDITIONER
237 ml. art.nr: 80912

948 ml. art.nr: 80918

CAPSULE TREATMENT*
Örtkapslar, 60st/burk. art.nr: 80920

MICROKAMERA*
För skalpanalys. art.nr: 90265

HS MINIKIT
Shampoo 60 ml. | Conditioner 60 ml. art.

nr: 80922

HOMETREATMENT KIT
art.nr: 80919

* produkterna är endast avsedda för professionellt bruk.

HAIR SUPPORT - HÅRVÅRDSSERIE
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TILLBEHÖR - FRANSAR OCH BRYN TILLBEHÖR - PERUK OCH HÅRERSÄTTNING

TILLBEHÖR - TILL PERUK OCH HÅRERSÄTTNING

1. CYBER KLIPPSAX art.nr: 92495

2. CYBER EFFILERSAX art.nr: 92496

3. PERUKBORSTE art.nr: 99060 

4. CYBER BORSTE art.nr: 92014

5. HAIRLOC MINI - 2 CM. art.nr: 92026

 Färger: svart, brun, beige, silver.

5. HAIRLOC MIDI - 2,8 CM. art.nr: 92025

 Färger: svart, brun, beige.

5. HAIRLOC MAXI - 3,2 CM. art.nr: 92024

 Färger: svart, brun, beige, silver.

6. HAIRLOC PÅ PU art.nr: 92204

 Färger: beige, brun.

7. PU ARK/NPU art.nr: 80162
 PU-ark till applicering tape. 

7. PU-ARK  art.nr: 80163
 Ett kraftigt PU-ark till applicering tape. 

 FLYTANDE PU art.nr: 80128

8. SILIKONBAND art.nr: 92323

 NYLONTRÅD  art.nr: 92142

9. WIGTREE art.nr: 92104

10. CELLPLASTHUVUD, DAM,  MED FOT art.nr: 92091

11. CELLPLASTHUVUD, SMALL art.nr: 92090

12. CELLPLASTHUVUD, HERR art.nr: 92141

13. BORDSHÅLLARE I TRÄ art.nr: 91053 

14. CAPLINER HYGIENIC art.nr: 92100
 Elastisk hätta för bra komfort. Färger: brun, svart, beige.

15. CAPLINER MESH  art.nr: 92087
 Färger: brun, beige.

1.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

dark smoke
36

true blonde
39

walnut
37

dark brown
54

soft smoke
38

medium brown
55

9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

SORMÉ ÖGONBRYNSFÄRG art.nr: 99090

Innehåller: 1 st färg, mallar och pensel.  

Färger: dark smoke-36, walnut-37, soft smoke-38, true blonde-39,

dark brown-54, medium brown-55.

ÖGONFRANSFÖRLÄNGNING
En trend som är här för att stanna – att fylla ut och förlänga sina ögonfransar permanent. 
Med ögonfransförlängning ger du inte bara ögonen utan hela ansiktet ett riktigt lyft! Det vi 
försöker uppnå med mascara, har blivit så mycket enklare och smidigare, med permanent 
fastsättning av fransar för både volym och längd. Komplettera din salongsverksamhet med 
något nytt! Gå en kurs i ögonfransförlängning, vi erbjuder utbildning i 3 olika steg. 

ENKELSTRÅN

En förfinad teknik där man 

applicerar endast ett strå per 

naturlig frans. Förutom utfyllnad 

och volym får du även till en 

mer naturlig känsla och look. 

VOLUME LASHES

För svartare, intensivare 

och maximalt fylliga fransar – 

Volume Lashes, det senaste 

inom ögonfransförlängning. 

2-6 supertunna fransar 

appliceras per naturlig frans, 

för ett fantastiskt resultat!

Se TOUPEMABELGAL.SE för 

mer information eller boka kurs. 

Beställ folder: 020-36 87 00.

ÖVERFRANS T/B
Svart. art.nr: 92060

Brun. art.nr: 92061

EYLURE
Självhäftande ögonfransar.

Svart 031. art.nr: 92227-031

Svart 070. art.nr: 92227-070

ÖGONFRANSKLISTER
art.nr: 92054

ÖVERFRANS DEMURE
Svart. art.nr: 92050
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RENGÖRING

I vårt sortiment hittar du både rengöringsprodukter 

för skalp och hårersättning För att kunna få ut det 

mesta av en hårersättning är det viktigt att rengöra 

den - för längre hållbarhet och användning. 

LIM

Vi har olika lim med olika styrkor, för att på bästa 

sätt kunna erbjuda ett lim som passar till din kund. 

Notera! Gör alltid ett limtest på liten yta innan du 

börjar applicera, så att kunden inte får en oönskad 

reaktion eller är allergisk. 

TAPE

Precis som med lim erbjuder vi ett antal olika

tape, för att passa olika fastsättningar, produkter 

och kunder. 

FÖR RÅDGIVNING OM VÅRA PRODUKTER – 

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON 020-36 87 00.

TILLBEHÖR - ÖVRIGT SALONG

1. SKYLTHUVUD DAM art.nr: 91067

2. GOLVSTATIV art.nr: 91068

3. ADERANS PLATTÅNG art.nr: 93121

4. ARCOS COLOUR - regular 50 ml. art.nr: 80150
 Återger den ursprungliga färgen.

4. ARCOS COLOUR - svart 50 ml. art.nr: 80152
 Återger mycket mörka färger.

4. ARCOS COLOUR - brun 50 ml. art.nr: 80153
 Återger varma bruntoner.

4. ARCOS COLOUR - röd 50 ml. art.nr: 80151
 Återger varma rödtoner.

4. ARCOS COLOUR - silver 20 ml. art.nr: 80155
 Avlägsnar onaturliga gul/rödskiftningar.

TILLBEHÖR - MÅTTBESTÄLLNING OCH SALONG

1.

2.

4.

TILLBEHÖR - RENGÖRING | FASTSÄTTNING

RENGÖRING - HÅRERSÄTTNING
BIO ENZYME art.nr: 80261
Absorberande och uppfriskande spray till hud/hår. 

J AMBER SOLVENT - 237 ml. art.nr: 80616

J AMBER SOLVENT - 4,4 liter. art.nr: 90132
Till limning - avtagning/rengöring av huvudbotten och hårersättning. 

EURO MUDD art.nr: 90359
Djuprengörande mask. Tar bort döda hudceller, förberedande inför applic.

S CLEANER - 290 ml. art.nr: 80058

S CLEANER - 1 liter. art.nr: 80060
Tar bort lättare tape och taperester.

LIMSORTIMENT
PERMA RITE #15, 5 OZ art.nr: 90370
Till hellimning. Limmas på huvudbotten, efter rakning. Torr hud.

PERMA RITE #14, 535 art.nr: 90367
Till hellimning. Limmas på huvudbotten, på helt kal botten. Normal hud.

MEDICAL ADHESIVE, 4 OZ art.nr: 90067
PU-limning. Kontaktlim att användas både till hårdelen/håret.

EURO BOND TOUCH UP #7 art.nr: 90357
Konsumentlim - förstärkning av limning i fronten. Limmas på huden.

AD5 LIM - 15 ml. art.nr: 93942

AD5 LIM - 100 ml. art.nr: 93943
Till hellimning. Limmas på huvudbotten, efter rakning. Känslig hud.

PENSEL #555 PERMARITE art.nr: 90066
Applikationspensel til lim.

TAPESORTIMENT
CML STRIPS - 12 mm. art.nr: 90000
72 stk./förpackning. Dubbelhäftande tape till lättare fastsättning.

TAPE, VIT PLASTHYLSA art.nr: 90002 
Dubbelhäftande kraftig armerad tape. Bredd: 30 mm. Längd: 3 m.

TOUPÉMATAPE. art.nr: 90004
Dubbelhäftande “all-round”-tape.

ARCOS SUPERGRIP - 12 mm. art.nr: 90013 

ARCOS SUPERGRIP - 25 mm. art.nr: 90014 

ARCOS SUPERGRIP - contour art.nr: 90015
Dubbelhäftande kraftig lace-tape i 3 olika utföranden.

TAPE BROWNLINE - contour G477 art.nr: 90016 

TAPE BROWNLINE - 3/4x9”, stor rulle G425 art.nr: 90017 

TAPE BROWNLINE - 3/4x108”, liten rulle G401   art.nr: 90036 
Dubbelhäftande kraftig tape i 3 olika utförande. Icke transparent.

SENSITAK - 3/4x108”, 20 mm kod 550 art.nr: 90047  

SENSITAK - contour, kod 552 art.nr: 90063 
Dubbelhäftande transparent underlagstape i 2 olika utförande. 

ADMATTE STRIPS art.nr: 90053
Dubbelhäftande, vattenfast tape.

TILLBEHÖR - MÅTTBESTÄLLNING

CYBER MALLMASKIN art.nr: 92200

CYBER MÅTTAGNINGSMALL art.nr: 92201

ARMERAD TAPE art.nr: 90009

FOLIE F-MALL (RULLE) art.nr: 92207

SPÄNNBAND art.nr: 92206

CYBER FÄSTRAM art.nr: 92203

ADERANS PROFESSIONAL ST YLING IRON

- REGLERBAR TEMPERATUR 80-220°

- RÖRLIGA KERAMISKA PLATTOR

- VÄRMESKYDD

- SLEEP MODE

- TILLHÖRANDE FÖRVARINGSVÄSKA 

3.

För order och information ring: 020-36 87 00 | Öppettider: mån-fre: 8.30-17.00. Beställning innan 16.45 skickas samma dag.
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Kasumi

Aya Risk
Comf. | Sensitive

Tani

Disc

Glow

Lucky HI

Spring Hi

Fortune

Tempo 100 Del.
Tempo Large Del.

Bloom

Icone

Echo

kort
till 
långt
Syntetfiber

DelicateBrilliance PlusGloss

106
flexi-fiber

Brittany

Elenora HI 
Comfort

Lily

104 | PETITE Premium Plus 17
106 Premium Plus 18
204 | PETITE Premium Plus 19
302 | PETITE Premium Plus 20
502A Premium Plus 21
A - B  
AFFAIR Hair Society 47
AIR Hair Society 48
ALBA COMFORT Hair Power 27
ALLURE Prime Power 67
AMBER  Ä/H Essential 77
ARROW Perucci 63
ASPEN | MONO Raquel Welch 59
AURA Hair Society 48
AURORA COMF. NEW Hair Power 28
AVANTI Hair Power 28
AWARD Ä/H Pure Power 71
AYA Premium 7
BEAUTY Hair Society 48
BLOOM Hair Society 49
BLOSSOM Lotus 13
BO MONO Hair Power 28
BRILLIANCE PLUS Ä/H Pure Power 72
BRITTANY Amore 24
BROADWAY LUXURY Raquel Welch 60
C - D  
CARA 100 DEL. | SMALL Hair Power 29
CASCADE NEW Ä/H Pure Power 72
CASINO MORE Hair Power 29
CHARISMA Hair Society 49
CHARME Hair Society 49
CITTA MONO Hair Power 29
COCO Hair Power 30
DAHLIA Lotus 14
DAILY LARGE Hair Power 30
DALIDA Ä/H Essential 77
DAN Toupéma 82
DATE | LARGE | MONO Hair Power 31
DELICATE Ä/H Pure Power 72
DESIRE Hair Society 51
DIAMOND Ä/H Essential 77
DISC Hair Power 30
DUPLICATOR OnRite 83
E - F  
EASY STAR Arcos 83
ECHO Perucci 64
ELENORA HI COMF.  Hair Power 30
ELI Ellen Wille 87
ELITE | SMALL Hair Power 32
EMOTION Ä/H Pure Power 73
FAME Hair Society 50
FENJA Hair Power 32
FIRENZE 22 | 35  Ä/H Gemtress 79

FIRST Hair Society 51
FLAIR MONO Hair Power 33
FLEX Hair Power 33
FLIP MONO Hair Power 33
FORTUNE Hair Society 51
FOXY Hair Power 34
FRESH Hair Power 34
G - H  
GEMMA MONO Hair Power 34
GEO Toupéma 82
GEO SPORT Toupéma 82
GINA MONO Hair Power 37
GINGER | SMALL Hair Power 35
GINGER MONO | LARGE Hair Power 35
GLORY Hair Society 52
GLOSS Ä/H Pure Power 73
GLOW Hair Power 36
HANNAH Gemtress 85
HAZEL Lotus 14
I - J  
ICONE Hair Society 53
ILLUSION Prime Power 68
JADE Ä/H Creative 75
JAMILA PLUS Hair Power 37
JASMINE Lotus 14
JOHN Toupéma 81
JOY Hair Society 52
JUSTIN Toupéma 81
K - L  
KASUMI Premium 7
KEIRA Hair Power 37
KINU Premium 7
KYU | PETITE Premium 8
L.A. MONO Raquel Welch 61
LEX Toupéma 80
LIGHT MONO Hair Power 38
LILY Lotus 15
LIMA HI MONO Raquel Welch 61
LIZA SMALL DELUXE Hair Power 38
LOGAN Amore 85
LORETTA Ä/H Essential 78
LUCA Ä/H Essential 78
LUCKY HI Hair Power 38
M - N  
MAIKO Premium 8
MEGA MONO NEW Hair Power 39
MIA MONO Hair Power 39
MILEY Amore 85
MILEY SMALL NEW Hair Power 39
MIRANDA Gemtress 83
MOOD Prime Power 69
MOVIE Perucci 64
MYU Premium 8

NAOMI Hair Power 40
NICKY MONO | LONGER Toupéma 56
NICKY SMALL Toupéma 56
NOELLE MONO Hair Power 40
O - P  
OBSESSION Ä/H Pure Power 73
ONYX Ä/H Gemtress 79
PEONY Lotus 15
POINT Perucci 64
POSH Hair Society 52
PRETTY Hair Power 40
R - S  
REIKA Premium 9
RISK | COMF. | SENSIT. Hair Power 41
RUSH Prime Power 69
SAKURA LONG Premium 10
SAM Ellen Wille 87
SAMANTHA Amore 25
SANGO Premium 10
SARA Ellen Wille 86
SELECT Hair Society 54
SEVEN SUPER Hair Power 43
SHAPE Hair Society 55
SHILO Noriko 22
SHINE COMFORT Hair Power 42
SILK HI Ä/H Pure Power 74
SORA | PETITE Premium 10
SOUL Ä/H Pure Power 74
SPIRIT Prime Power 69
SPLENDID Hair Society 55
SPRING HI Hair Power 43
STACIE Noriko 22
STAR Hair Society 55
STORYVILLE Hair Power 43
T  
TAB Perucci 65
TALIA MONO Hair Power 44
TAMAKI Premium 11
TANI Premium 11
TATUM Amore 25
TEMPO 100 DEL. | LARGE Hair Power 45
TIM Toupéma 81
TOURMALINE | PET. Ä/H Gemtress 79
TREND MONO Hair Power 44
TREVOR OnRite 83
TRINITY PLUS Ä/H Pure Power 74
W - Z  
WEAR & GO Arcos 83
WEST Raquel Welch 61
WIKI Perucci 65
YAMA Premium 11
ZIZI MONO Hair Power 44
ZOE Ellen Wille 87

DAMPERUKER KORT TILL LÅNGT

Maiko

Myu

Reika

Bo Mono

Kinu

Cara 100 Deluxe
Small DeluxeKyu

Sakura Long

Sango

Sora

Tamaki

TatumSamantha

Stacie

Alba Comfort

Shilo502 A
flexi-fiber

Aurora Comfort Avanti

Coco

Jamila PlusCasino More

Daily Large

Gina Mono

Flex

Foxy

FreshGemma Mono Elite | Small

Fenja

Date
Large | Mono

Light Mono

Keira

Liza Small
Deluxe

Mega Mono

Mia Mono

Miley Petite 
New

Naomi

Seven Super

Citta Mono Flip Mono

Storyville

Desire FirstGlory

Shine 
Comfort

Pretty

Zizi Mono

Affair

Talia Mono

Trend Mono Flair Mono

Fame

Posh

Splendid

Charisma

Beauty

Aura Air

Charme

Star

Nicky Mono
Long | Small

Aspen
Aspen Mono Shape

Select

Point

Wiki

Tab

Broadway 
Luxury LA Mono

Arrow

Movie

Allure

Firenze

AwardIllusionRush

Cascade New

SpiritMood

Amber Emotion DiamondSoul DalidaTrinity Plus Obsession Jade

kort
till 
långt
Prime Hair

West

Joy

Ginger | Small
Mono | Mono L.

104
flexi-fiber

204
flexi-fiber

302
flexi-fiber

kort
till 
långt
Äkta hår

Silk

Loretta

Luca

Onyx Tourmaline
Petite | Large

YamaNoelle Mono Lima Mono

Blossom

Dahlia Peony

Jasmine

Hazel
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FÄRGER SENTOO COLLECTION | Premium - Lotus - Premium Plus - Essentials

FÄRGER ELLEN WILLE | Hair Power - Hair Society - Raquel Welch - Perucci - Prime Power - Pure Power - Top Pieces

ELLEN WILLE - FÄRGER
Nyanserna kan skilja sig från modell till modell, d.v.s. en mocca/mix i en modell behöver inte ha 
samma mix av färger i en annan modell. För rådgivning, kontakta oss 020-36 87 00.

1 2 4 6 8 10 12 13 14 16 20 22 23

24 25 26 27 28 29 30

18 19

31 33 130 132 133 830 36 38

39 44 48 49 51 56 58 60 101 black espresso light espresso dark chocol. dark brown

dark walnut dark nougat toffee brown

hot chocol.

mocca light mocca

hot mocca

light coffee tobacconougatwalnut

aubergine hot auberg. auburndark auburn

chestnut

black cherry

hot espresso

bernstein

soft coppercopper

flame

hot chilli

hot flameblack auberg.

cinnam. brown cinnamon

hot hazelnut

cognac

safran red mango red

hot cognac

dark mango light mango

ginger ginger blonde

light bernst.

sand multidark sand

caramel

light caramel nature blond

coffee

chocolate

sand

pearl blonde

dark pearl

pastel blonde

ice blonde

gold blonde light blonde sandy blondelight honey champagne light champ.

platin blonde white blonde

salt/pepper

stone grey dark snow snow silver

pearlsmoke

white

FÖR BÄSTA FÄRGNYANS – ANVÄND KOLLEKTIONENS EGEN FÄRGRING
Färgproverna i katalogen ger inte en exakt färgåtergivning. För bästa färgnyans – använd alltid en färgring. Saknar du en 
färgring till någon av våra kollektioner? Ring och beställ på telefon 020-36 87 00.

1B 2/4 4/6 A8 S12/10 768 728T A761G 8-10/20G 829H S637 SA811G

S770 134 713 18/22 769 A791G A812G

S731 131

20/22 60 600 56/60 56 38 132 S456

135 L4 L6/10/14 L9/12/18 L70/78R L71/74/76R L8/11/24 L72/73/79R L2/32 L81/85/87/91R L83/86/90R L16/17/20 L75/89/92R

L34/36/39 L456 L38/42/60 L62 115 116 129 536 136 118WH 135 143 168T

153 154 155N 170 236 27/8GT 122+226 18/23 50/88T 155A 92 dark chocol. brown spice dk. ashblond

L18/22

L134

PREMIUM

LOTUS

PREMIUM
PLUS

ESSENTIALS

honey
brown

gold blond starlight
blond

mid blond

hazelnut

pepper

FÄRGER HERRPERUKER  | Toupéma Belgal - Arcos - OnRite

FÄRGER AMORE | NORIKO

FÄRGER GEMTRESS

E1 E1B E2A E2W E4 E5 E6A E7W E8 E12 E32 E33 E613

E14 E16 E18 E20 E22 E28 E29

E30 E31

HY01 HY02 HY03 HY04 HY05 HY06 HY07 HY08

HY09 HY10 HY31 HY32 HY33 HY51 HY52 HY53 HY54 HY55 CS3/CE3 CS6/CE6 CS8/CE8

M2S M3S M5S M6S M7S M14S M17S M18S M34S M36S pepper M44S

M46S M51S M56S 2  4 6 8 10

M38S M39S

12 18 19 20 30 32

35 36 36B 36C 37 37A 37B 37C 38 39 39A 39M 39Z 40 51

54 2 3 4 5 6 7 17 1710 1740 1780 18

20 2010 21 23 44 59 60 210 310 410 510 610 710 220 320

420 520 620 720 140 240 340 440 540 640 740 160 260 460 660

180 280 380 580

1B10 | 1B201 | 1B

black expresso cappucino dark 
chocolate

chocolate 
swirl

ginger
brown

marble
brown

toasted
brown

bronzed
brown

medium
brown

strawberry
swirl

vanilla 
lush

spring 
honey

creamy 
blonde

sugar
cane

apricot
frost

iced 
mocha

mochacino chocolate
frost

gold blond

auburn
sugar

harvest
gold

coffee 
latte

copper
glaze

creamy
toffee

maple 
sugar

chestnut irish spice

razberry 
ice

ginger-h mocha-h nutmeg-f sandalwood-h champagne-r raisin
glaze-h

almond
spice-r

golden 
brown

dark rust

TOUPÉMA
BELGAL

ARCOS

ONRITE

FÖR BÄSTA FÄRGNYANS/FÄRGÅTERGIVNING 
– ANVÄND KOLLEKTIONENS EGEN FÄRGRING
Färgproverna i katalogen ger inte en exakt färgåtergivning. För bästa färg-
nyans – använd alltid en färgring. Saknar du en färgring till någon av våra 
kollektioner? Ring och beställ på telefon 020-36 87 00.
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