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DermOrganic® presenterar det organiska och sulfatfria konceptet: 
Det medvetna valet  
 
DermOrganic® - det hetaste hårvårdsmärket i USA just nu. DermOrganics koncept erbjuder 
produkter med 100-procentig certifierad Arganolja - en av världens mest exklusiva och vårdande 
naturprodukter, rik på antioxidanter och Vitamin E. DermOrganic® är specialiserade på organiska, 
veganiska produkter utan onödiga tillsatser och representerar en medveten livsstil.  
 

DermOrganic® grundades 1995 i USA, Kalifornien. Genom den svenska distributören North Lifestyle 

har DermOrganic® profilerat sig som ett av de främsta varumärkena med en organisk, glutenfri och 

hållbar profil inom hår- och hudvård i Sverige. Inga sulfater, parabener, salter eller andra 

komponenter som inte är nödvändiga adderas och produkterna är inte i något led testade på djur.  

De veganiska produkterna innehåller 100-procentig certifierad Arganolja och lämpar sig för alla 

hårtyper, inklusive löshår och extensions, då produkterna är färgbevarande, återfuktande, vårdande 

samt ger volym och glans. 

 

- Dagens konsumenter ligger i framkant och är otroligt medvetna och pålästa. Våra kunder 

ställer, precis som vi, höga krav på sina produkter. Att erbjuda ett sortiment organiska och 

sulfatfria hårvårdsprodukter med certifierad Arganolja, avskalade på onödiga tillsatser ser vi 

som ett initierat steg mot en långsiktig och hållbar vision kring livsstil, skönhet och hårvård, 

säger Niclas Lindberg, VD North Lifestyle.  

 

Arganoljan som används i DermOrganics produkter är certifierad efter högsta kvalitetsstandard och 

handplockad från fält med återväxt i Marocko. Oljan utvinns ur arganfruktens kärna och har använts 

genom århundraden för sina återuppbyggande och vårdande egenskaper. Den unika oljan har 

uppmärksammats världen över och beskrivs som ett ”skönhetsmirakel”.  
 

Rekommenderade återförsäljarpriser på utvalda produkter:  
Daily Conditioning Shampoo 350 ml 195 SEK, Masque Hair Repair 250 ml 220 SEK, Leave-In Hair Treatment 120 
ml 245 SEK, Daily Conditioner 300 ml 220 SEK och Fast Dry Shaping Spray Plus Hold 236 ml 195 SEK. 
DermOrganic® hittar du på salonger, exempelvis Frisör NK Kosmetik. 
 

Presskontakt:  
Micaela Moreno, Zap PR  
Telefon: +46 (0)8 661 10 66 
Mobil: +46 (0)733 91 32 43 
E-mail: micaela@zap-pr.com 
 
Om DermOrganic®: 

DermOrganic® grundades 1995 av Stephen Mastey, Kalifornien, USA, med målsättningen att erbjuda salonger, stylister och 

slutkonsumenter säkra, naturliga och unika produkter innehållandes certifierad ekologisk arganolja. Produkternas 
ingredienser är säkra och naturliga vilket minimerar de hygieniska riskerna vid långvarig exponering. DermOrganics 
produkter är 100 procent veganiska, inte testade på djur i något led, sulfatfria, DEA-fria, glutenfria, parabenfria, fria från 
propylen-glykol, MEA och färgämnen. www.dermorganic.com 
 
Om North Lifestyle: 
North Lifestyle är ett privatägt bolag som verkar i Skandinavien. Företaget är en heltäckande distributör av frisörprodukter 
som svarar på den ökande efterfrågan av en affärsmodell som gynnar salonger. Sortimentet innefattar några av världens 
mest attraktiva hårvårdsprodukter samt erbjuder förädlade rabattsystem och utbildning. Idag har North Lifestyle tre 
varumärken; brittiska Beever, amerikanska DermOrganic samt Mastey de Paris. Företaget tillhandahåller även en större 
portfölj av leverantörer av tillbehör såsom plattänger, saxar och liknande salongsutrustning. www.north.se 
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