Ta hand om och skydda vår planet

Less is more

Återvunnet material

L’ANZA anser att hårvård inte bara handlar
om att hålla håret vackert och friskt, utan
också att hålla jorden vacker och frisk.
För att upprätthålla vårt gröna åtagande,
säkerställer L’ANZA att alla produkter och
handlingar stödjer en sund och hållbar planet.

L’ANZAs mål är att eftersträva en framtid där
”less is more”. Vår omfattande gröna policy
bidrar till att ge en hållbar framtid för vår
planet genom många program och initiativ.
Vi eftersträvar att göra jorden till en renare
och säkrare plats för kommande generationer.

L’ANZA återvinner och återanvänder material
av alla slag när det är möjligt. L’ANZA gör stora
ansträngningar för att utnyttja återvunnet
material i förpackningen. L’ANZA uppmuntrar
anställda, tillverkare och salonger att alltid
återvinna tomma behållare när det är möjligt.

Miljövänliga förpackningar

Hållbara metoder för företag

Människor hjälper djur

L’ANZA strävar efter att minska miljöpåverkan
med hållbara förpackningar som är återvinningsvänliga, återanvändbara, komposterbara
och biologiskt nedbrytbara.

L’ANZA inspirerar anställda, kunder och
våra leverantörer att återvinna, bevara och
omfamna gröna strategier inom och utanför
arbetsplatsen.

L’ANZA är stolta över att vara med på djurrättsorganisationen PETA’s (People for the
Ethical Treatment of Animals) Caring Company
lista över företag som är fria från grymhet.

Organiskt

Skydda regnskogen

Stöd för fattiga byar och samhällen

Produkterna innehåller växter från vildmarken
och icke-GMO-växter. De odlas organiskt i
naturliga, hållbara skogar och djungler över
hela världen. Med mindre användning av
bekämpningsmedel och konstgödsel kommer
vår planet att vara mindre giftig och bättre för
mänskligheten och miljön.

L’ANZA hjälper till att skydda regnskogar och
ekosystem genom att kontrollerat köpa växter
från dessa regioner. Åtgärden uppmuntrar till
kontrollerat skogsbruk och plantering. Växterna
som används skördas av lokalbefolkningen,
som agerar som förvaltare för att skydda
skogarna och deras förnybara resurser.

L’ANZA stödjer fattiga byar och samhällen
genom att köpa hållbara ingredienser från
dem. Det främsta målet är att förbättra
försörjningsmöjligheterna för familjer på landsbygden genom en utbyggnad av jordbrukets
produktivitet, sysselsättning på landsbygden
och ökade möjligheter.

Hög kvalitet och säkra ingredienser

Miljövänliga produktionsmetoder

Recept för en ren luft

L’ANZAs ingredienser har testats och värderats
av statliga myndigheter världen över och
globala vetenskapliga samfund, inklusive
amerikanska livsmedelsverket FDA (U.S. Food
and Drug Administration) och kosmetikaföreningarna CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance
Association) och CIR (Cosmetic Ingredient
Review). Säkert för människor och vår planet.

Sträng miljöpolitik genomförs på alla L’ANZAs
tillverkningsanläggningar runt om i världen,
och miljöpayoffen är enorm. Sol- och vindenergi
används i de produktionsanläggningar som
tillverkar L’ANZA produkter. Program för att
minska föroreningarna, spara energi och
återvinna är standardrutiner.

L’ANZAs produkter har begränsade VOCs
(flyktiga organiska föreningar) och innehåller
inga ozonnedbrytande ingredienser. Vi uppfyller strikta standarder som är uppsatta av
globala miljöreglerande organisationer.

The B.I.G. Evolution
Från behandlande till reparerande
L’ANZA introducerades i skönhetsindustrin som ett av de första professionella hårvårdsvarumärkena som är särskilt
utformade för att hantera individuella hårbehov. Genom användning av det egna Keratin Bond System, har L’ANZA
kunnat gå direkt på orsakerna till hårets skador, inte bara symptomen.
L’ANZA byggde vidare på denna tradition av keratinprotein, som innehåller det senaste inom hårvårdens ingrediensteknik,
såsom ingredienser utvunna ur botaniska ämnen från vildmarken, och skapade Keratin Healing System (KHS).
Med kraften av Keratin Aminosyror, Healing Actives och fullt UV-skydd (UVA, UVB, UVC), Nano Science 102 delivery
systemet, har KHS, sulfat- och natriumkloridfria schampo blivit grunden för alla L’ANZA produkter.
Alla L’ANZA produkter reparerar, försluter och skyddar håret. De är också färgbevarande och låser in färgpigment
och förhindrar att hårfärgen bleks. Dessutom ger Flower Shield Complex extra färgskydd i Healing Color Care, som
har bevisats genom oberoende tester att ge 107% längre livslängd på hårfärgen. L’ANZAs produkter bidrar till att
förhindra skador från alla typer av värmeverktyg och ger upp till 260°C värmeskydd i alla produkter som lämnas
kvar i håret.

L’ANZA i färg
L’ANZA tog den innovativa tekniken från Healing Haircare för att etablera en ny nivå av salongsprodukt - Healing Color.
L’ANZA Healing Color gör långvarig hårfärg möjlig. Den egenutvecklade färgbevarande teknologin innehåller
Keratin Healing System och Flower Shield Complex som ger djupa och levande färger som stämmer överens med
färgskalan. 3-i-1, L’ANZA Healing Color kan blandas till permanent, demi permanent, och demi translucent, allt
från en och samma tub av färg, vilket möjliggör oändlig kreativitet och minskar samtidigt salongens färglager.

Den perfekta oljan
Ständigt sökandes efter nya sätt att reparera håret upptäckte L’ANZA ett nytt sätt att kombinera en unik blandning
av växter, för att leverera oöverträffade reparerande egenskaper och glans. Namnet blev: Phyto IV Complex.
Blandningen av fyra unika vegetabiliska oljor från vildmarken, ger håret enastående hälsa och glans. Denna
genereringsfusion är grunden för den superlyxiga Keratin Healing Oil serien.

L’ANZA: I framkanten
Från vård till färg, L’ANZA reparerar, förseglar och skyddar hår runt om i världen. Vi använder den senaste tekniken
för att hålla vår produktprestanda steget före alla andra. Medan många hårvårdsmärken hävdar att de lagar
håret, är L’ANZA det enda varumärket som kan reparera håret på djupet, vilket ger maximal glans och färg som
varar. L’ANZA gör ett miljömedvetet åtagande genom att se till att alla våra produkter och åtgärder stödjer en
frisk och hållbar utveckling för vår planet. Vi är stolta över att vara ett varumärke, exklusivt för frisörsalonger och
frisörföretag, som skapar professionella hårvårdsprodukter, verktyg och utbildningar runt om i världen.

L’ANZA goes B.I.G. (slår på stort)
Vår uppgift på L’ANZA är B.I.G. (stor) -Believe. Inspire. Grow (Övertygelse. Inspiration. Framgång). Även om vi
tillverkar premiumprodukter av hög kvalitet för att uppnå vackra resultat, så är det viktigt att belysa att vi tror
att frisörerna har makten att påverka alla hår de lägger sina händer på, och vi inspireras av dem dagligen. Som
företag gör vi vad vi kan för att framställa och tillverka de finaste salongsprodukterna i världen. För att föregå med
gott exempel så uppmuntrar vi alla runt omkring oss att tro på sig själva, så att de kan inspirera andra att växa.

B.I.G
Believe. Inspire. Grow.

