SHAMPOO & CONDITIONER
BALANCING
SHAMPOO & CONDITIONER

HYDRATING
SHAMPOO & CONDITIONER

Balancing shampoo en
conditioner geformuleerd
om het haar en de hoofdhuid
voorzichtig te reinigen.
Verzacht de keratine in het
haar en werkt ontspannend
voor gestrest haar. De
conditioner stimuleert,
verfrist en hydrateert en de
Tarwe proteïne versterkt en
geeft voller haar.

Hydrating shampoo en
conditioner zijn
geformuleerd om droog en
beschadigd haar te
hydrateren. Werkt
kalmerend en beschermend
en heeft anti-aging
eigenschappen. De
conditioner maakt het haar
soepel en zacht en geeft
conditie en bescherming.

VOLUMISING
SHAMPOO & CONDITIONER
Volumising shampoo en
conditioner is ontwikkeld om
fijn, beschadigd, gebleached
en gekleurd haar te doen
herleven en te versterken en
beschermend tegen UVschade. Daarnaast is de
conditioner gewichtsloos,
werkt versterkend en
herstellend en helpt het
bevorderen van de cellulaire
groei van fijn en gekleurd haar

STIMULATING
SHAMPOO & CONDITIONER
Verfrissende en
revitaliserende shampoo en
conditioner. Stimuleert en
wekt de haarzakjes om
nieuwe groei te activeren.
Voedt de hoofdhuid en
verbeterd de bloedsomloop.
Tevens voedt de conditioner
de hoofdhuid en werkt
versterkend.

STYLING

FOUNDATION

SEA SALT SPRAY

De Basis om op te bouwen!
The Foundation creëert
volume en body terwijl het
een flexibele stevigheid en een
natuurlijke beweging biedt.
Beschermen de style en
verbetert het onderhoud.
Aanbrengen voor het stylen op
vochtig of handdoekdroog
haar en eventueel een ander
styling product erover heen
aanbrengen.

De zeezoutspray creëert
onmiddellijk strandhaar en
transformeert het haar. Biedt extra
warmte en UV-bescherming.
Verzacht en hydrateert de follikels,
terwijl het herstellend en
revitaliserend werkt.
Aanbrengen op handdoekdroog of
droog haar voor het stylen.

TEXTURE SPRAY

CRÈME

De Texture Spray levert volume
en omhult de haarschacht
waardoor deze vol blijft zonder
overwicht te creëren. Daarnaast
geeft het kracht en verwijdert het
onzuiverheden. Geeft UVbescherming en glans.
Aanbrengen op vochtig of
handdoekdroog haar van aanzet
tot punt en naar wens stylen.

De crème geeft een
flexibele houdbaarheid en
een natuurlijke beweging.
Beschermt, versterkt en
hydrateert. Geeft glans en
verminderd pluizig haar.
Aanbrengen op
handdoekdroog of droog
haar en naar wens stylen.

PASTE

SHAPER

De Paste geeft een zachte
glans en stevigheid. Is een
vormbare wax die tevens
het haar verdikt terwijl de
textuur en volume worden
verbeterd. Geeft
bescherming, hydratatie en
voed het haar.
Aanbrengen op
handdoekdroog of droog
haar en naar wens stylen.

De Shaper is ontwikkeld om
textuur te creëren en vorm
te geven. Voed en versterkt
het haar en zorgt voor een
hoge hold en medium shine.
Vult het vochtgehalte aan en
verbeterd de gezondheid
van de hoofdhuid.
Aanbrengen op
handdoekdroog of droog
haar en naar wens stylen.

MOUSSE

HAIRSPRAY

De Mousse bouwt het haar op
door extra volheid en volume te
geven. Is licht van gewicht, geeft
body zonder plakkerig of
kleverig aan te voelen.
Aanbrengen op handdoekdroog
of droog haar en naar wens
stylen

De Hairspray is een stevige maar
gewichtsloze spray. Geeft
houdbaarheid zonder de natuurlijke
beweging van het haar te
onderdrukken. Goed
doorborstelbaar en speciaal
ontwikkeld voor sessiewerk. Goed
schudden en sprayen op droog haar.

HIGH HOLD HAIRSPRAY

DRY SHAMPOO
De Dry Shampoo verwijderd
onzuiverheden, ongewenste
geuren en olie build ups van
stylingproducten van haar en
hoofdhuid. Goed schudden en
sprayen op de aanzetten. Met de
handen door het haar verwerken
of met koele lucht gelijkmatig
verdelen.

High Hold Hairspray geeft een
superieure houbaarheid. Zachte
glans zonder schilfers en
verminderd fly-aways. Bevat
gecertificeerde organische ginger
extracten voor verzorging. Rijk aan
vitamine C door de Kadaka pruim
en herstellende eigenschappen
door Australische witte Cyprus
extract.

CURL CRÈME
De Curl Crème controleert pluizig haar en definieert krullen.
Mr. Smith’s Curl Crème bevat Mango boter, Marula olie en
Woestijn limoen extract. Het vermindert de impact van
luchtvochtigheid, geeft glans en versterkt het haar. Aanbrengen
op vochtig of handdoedroog haar en naar wens stylen.

.

TREATMENTS

MASQUE

BLOND

De Masque is rijk en heeft een
herstellende werking. Voed en
versterkt beschadigd en droog
haar. Is wetenschappelijk
ontwikkeld om de beschadigde
delen te herstellen en te
hydrateren.
Aanbrengen op schoon
gewassen haar, postetijd: 5 tot
10 minuten.

De Blond verbeterd de kleur door
geel en koperachtige tinten te
verwijderen. Daarnaast is de
blond verrijkt met vitamines en
helpt het om beschadigde cellen
te herstellen.
Aanbrengen op schoon gewassen
haar, naar wens laten
pigmenteren en uitspoelen

SERUM

LEAVE-IN

Het gewichtsloos en herstellend
serum wat broos en beschadigd
haar hydrateert, voed en
beschermd. Maakt het haar
sterker en gezonder en geeft
warmte en UV-bescherming.
Aanbrengen op vochtig of
handdoekdroog haar voor het
föhnen of stylen.

De Leave In is een veelzijdig product
en perfect voor ieder haartype.
Gewichtsloos, temt onhandelbaar
haar, maakt glad en geeft glans
waardoor het zacht en zijdeachtig
aanvoelt. Biedt tevens warmte en
UV-bescherming.
Aanbrengen op handdoekdroog of
droog haar van aanzet tot punt.

MISC

EXFOLIATING BODY WASH
De Exfoliating Body Wash reinigt terwijl het de huid verfrist. De
antioxidanten vullen het vochtgehalte aan en verjongen de huid.
Aanbrengen op een natte huid, zachtjes masseren tot schuim en
uitspoelen.

