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PR-MEDDELELSE 
11. januar 2021 

 

CES 2021: L'ORÉAL PRÆSENTERER L'ORÉAL WATER SAVER,  

BÆREDYGTIG HÅRPLEJE TEKNOLOGI TIL SALONEN OG HJEMMET,  

UDVIKLET SAMMEN MED MILJØINNOVATIONS VIRKSOMHEDEN GJOSA 

L’Oréal præsenterede denne uge sin nyeste "beauty tech" på CES 2021: L’Oréal Water Saver, et bæredygtigt 

hårplejesystem til salonen og skønhedsrutinen derhjemme, udviklet i samarbejde med miljøinnovationsvirksomheden 

Gjosa. Systemet giver en ny måde at vaske og pleje dit hår på: du sparer vand og samtidig får du mere luksus og 

effektivitet ved hjælp af avanceret teknologi.  

 

   

Produkter fra Kérastase og L’Oréal 

Professionnel er specielt designet til 

brug i L’Oréal Water Saver systemet 

Med Gjosas teknologi optimeres 

vandforbruget: hver dråbe tæller og 

frisøren sparer 80% vand 

L’Oréal Water Saver gør det lettere for frisøren at 

skylle shampoo, balsam og andre behandlinger 

ud af håret  

 

Det har altid været et dejligt skønhedsritual at besøge frisørsalonen og få vasket hår – og med L’Oréal Water Saver er det 

bedre for planeten at gøre det. Med L’Oréal Water Saver sparer frisøren op til 80% vand. Systemet giver en bedre 

oplevelse af hårvask, fordi den kombinerer Gjosas effektive teknologi for optimering af vandforbruget med 

specialdesignede hårplejeprodukter fra L’Oréal Professionnel og Kérastase, der ledes direkte ind i vandstrømmen. 

 

"Vi mener, at det er vores ansvar hos L’Oréal at gøre vores for at bevare jordens naturlige ressourcer. Hver eneste dråbe 

vand er dyrebar, og med vores nye teknologi tæller  hver eneste dråbe vand," siger Nicolas Hieronimus, Deputy CEO, 

L’Oréal Group. "L'Oréal Water Saver er et nyt eksempel på ’beauty tech’; det leverer en enestående, personlig 

skønhedsoplevelse, samtidig med at det kendetegner vores engagement i bæredygtighed i alle dele af vores forretning."  

 

L’Oréal Water Saver er skabt via et partnerskab mellem L’Oréal Technology Incubator og den schweiziske miljø-

innovationsvirksomhed Gjosa. Resultatet er et førsteklasses produkt, der kombinerer L'Oréals århundredlange ekspertise 

inden for hårpleje med Gjosas teknologi til vandoptimering; det anvender princippet om fraktionering brugt i 

raketmotorer, i vandstrømmen. Vanddråber kolliderer ud fra et defineret mønster, med ensartet fordeling. Det reducerer 

dråbernes størrelse og accelererer deres hastighed og sikrer, at hver eneste dråbe vand bruges i vaske- og 

skylleprocessen, samtidig med at det gør shampoo, balsam og andre behandlinger nemmere at skylle ud. 

 

L’Oréal Water Saver-systemets egenskaber: 

 

• Høj vandhastighed og 80% vandbesparelse sammenlignet med almindelig hårvask: L’Oréal Water Saver-

systemet bruger kun to liter vand i minuttet i forhold til et gennemsnitligt forbrug på otte liter -  uden en mærkbar 

forskel i tryk. 

 

• Patenteret Cloud Cleansing – en helt ny oplevelse af hårpleje: L’Oréal Water Saver bringer specialdesignede, 

mikroniserede hårplejeprodukter direkte ind i vandstrålen og skaber dråber, der er 10 gange mindre. Derfor fås 

bedre absorbering og hurtigere skylning.  

 

• Data-dashboard og rapportering af effekt: Vand- og omkostningsbesparende data registreres i et tilhørende 

dashboard, der, ud over at registrere besparelsen på vand, energi og omkostninger, giver salonejere et overblik 

over deres behandlinger. 
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"Vores arbejde hos L’Oréal Technology Incubator har i de seneste ti år været fokuseret på at forene skønhed med 

teknologi. Vi vil hele tiden udfordre os selv for at genopfinde de skønhedsoplevelser, vi kender, for at skabe bedre, mere 

effektive og mere personlige resultater for vores forbrugere. L’Oréal Water Saver repræsenterer avanceret teknologi – 

men det vigtigste er, at det forbedrer vores kunders nuværende hårplejeoplevelse og begejstrer og inspirerer dem," siger 

Guve Balooch, Head of L’Oréal Technology Incubator. 

 

"L'Oréal Water Saver er resultatet af et forbilledligt og eksklusivt partnerskab, der indgår i en århundredlang tradition for 

innovation med banebrydende teknologi inden for hårpleje. Det repræsenterer en ny type bæredygtig oplevelse for 

forbrugerne, og en oplevelse, vi glæder os til at se blive taget i brug over hele verden," siger Amin Abdulla, medstifter af 

Gjosa. 

 

L’Oréal Water Saver-systemet findes nu i udvalgte L'Oréal-saloner i New York og Paris – og lanceres globalt i 2021 og 2022. 

I løbet af det næste par år forventes L’Oréal Water Saver at være i tusindvis af saloner, hvor den vil have potentiale til 

markante vandbesparelser på op til en 3 milliarder liter vand om året. Et praktisk bruseapparat til hjemmebrug lanceres 

senere. 

 

FLERE CES 2021 nyheder fra L’Oréal 

L’Oréal meddelte også, at den prisvindende PERSO teknologi nu lanceres til forbrugerne. PERSO blev præsenteret på CES 2020; det et 

AI-system til hjemmet, der giver den ultimative mulighed for personlig skønhed. 

I dag lancerer L’Oréal Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by PERSO, det første apparat til hjemmet til at skabe sin personlige 

læbestift. Apparatet blev oprindelig udviklet af L’Oréal Technologi Incubator. Det er et AI-apparat, der bruger et sæt ’farvepatroner’ fra 

YSLs ikoniske univers af røde, pudder, orange og pink farver. Brugere af Perso-systemet kan skabe tusindvis af de ikoniske farver i YSLs 

Velvet Cream Matte Finish læbestift med et engelt strøg. Et begrænset antal af disse apparater med helt ny teknologi sættes i forsalg til 

USD 299, og man kan registrere sig til køb på https://www.yslbeauty.com/rouge-sur-mesure for levering i foråret 2021. Den fulde 

lancering sker i slutningen af 2021 

Om L'Oréal 

L’Oréal har helliget sig skønhed i over 100 år. Med sin unikke, internationale portefølje på 36 forskelligartede og komplementære brands 

nåede koncernen en omsætning på 29,87 milliarder euro i 2019 og beskæftiger 88.000 medarbejdere på verdensplan. Som verdens 

førende skønhedsvirksomhed er L’Oréal til stede i alle distributionskanaler: massemarked, stormagasiner, apoteker og medicinalbutikker, 

frisørsaloner, travel retail, mærkevarebutikker og e-handel. 

Forskning, innovation og et dedikeret forskningsteam på 4.100 personer er kernen i L'Oréals strategi og arbejde for at opfylde 

skønhedsdrømme over hele verden. L’Oréal har fastsat ambitiøse mål for bæredygtig udvikling i hele koncernen for 2030 og bestræber 

sig på at styrke sit business-økosystem for at skabe et mere inklusivt og bæredygtigt samfund. 

Få yderligere oplysninger på https://mediaroom.loreal.com/en/ 
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