
Milk Shake combineert het beste van melk en fruit in haar producten.
De producten zijn geschikt voor alle haartypen. 

Verzorgende shampoo voor fijn, natuurlijk, licht droog haar. Met appelgeur. 

Daily frequent shampoo € 17.25
Daily frequent conditioner € 17.50

Verzorgend voor gekleurde haren

Color care maintenance shampoo. € 17.25
Color care maintenance conditioner € 17.50

Leave in treatement

Whipped cream € 20.00
Leave in conditioner € 20.35
Incredible milk € 24.25

Verzorging voor droge haren

Integry shampoo € 21.25
Integry conditioner € 20.10
Integry treatment € 20.50

Deep cleansing shampoo € 17.25

Silver shine shampoo € 23.10
Silver shine whipped Cream € 23.10
Silver shine conditioner € 21.50
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Milk_Shake Argan Shampoo.  € 21.25
Reinigend, die het haar voedt en hydrateert, door de toevoeging van organische
argan olie. Het haar wordt zacht en vermindert pluizige haren,beschadigde haren
worden beschermd en versterkt

Delicate shampoo hydrateert en revitaliseert het haar en de hoofdhuid
met oragnische muntextracten en een muntblad parfumering. 

Sensorial mint shampoo € 17.25
Sensorial mint conditioner  € 19.15
Sensorial mint spray € 20.00

Perfect voor frequent gebruik, vooral tijdens de warmste maanden van 
het jaar of na het sporten.

Verzorgende shampoo speciaal voor krullend haar.
Samengesteld uit extract van appel, pompelmoes en perzik wat zorgt voor 
lang houdbare, volle krullen. Voedt en beschermt tegen pluizen. 

Curl Passion Shampoo € 17.25
Purifying shampoo € 20.25
Normalizing blend shampoo € 20.25

Verstevigend en verzorgende conditioner Aloë Vera blad en melkproteînen.
Met vitamine E wat zorgt voor antioxidant bescherming, Guar Gum zorgt dat 
het haar meer elastisch en veerkrachtig wordt.
 
Volumizing shampoo € 17.25
Volumizing conditioner  € 19.00

Verzorging voor heel droge haren met papaya

Moisture plus shampoo € 21.25
Moisture plus conditioner € 21.50
Moisture plus whipped Cream € 21.00
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Verzorging  geschikt voor fijn, dun en breekbaar haar. Met behulp van onder andere 
organische rozemarijn en sage extract versterkt het haar en de hoofdhuid microcirculatie 
gestimuleerd.  Verder is het voorkomen van haaruitval. Panthenol verhoogt de volheid van 
het haar, waar de etherische oliën en eucalyptus bladeren haar nieuw leven ingeblazen. 

Energizing blend shampoo € 20.00
Energizing scalp treatment € 19.95
 

Zonproducten 

All over shampoo € 19.50
Beauty Mask € 20.50
Pleasure oil € 23.95
Sensual lotion € 21.25
Absolute bronze € 24.95
Sunscreen milk € 24.95
Incredible milk € 24.50

Age renuw shampoo € 25.00
Age renuw Mask € 34.00
D&d Cream € 17.50

Revitaliseert en herstelt de natuurlijke schoonheid van het haar .
Door ouderdom en stress , chemische behandelingen kan het haar zwak , dof en vaal 
worden .
AGE RENUW gaat het verouderingsproces vertragende het haar zichtbaar verjongen .

- versterken en voedend
- Behoudt de vochtbalans van het haar en de hoofdhuid
- Meer volume
- Beschermt natuurlijke of cosmetische haarkleur
- Beschermt tegen vervuiling en UV - straling
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Dry shampoo € 23.95
In een enkel gebaar wordt de hoofdhuid opgefrist voor een fris, schoon gevoel
zonder gebruik van water, voor een luchtig resultaat zonder productresten.
Geeft het haar een langere tijd een schone uitstraling. Met hennepzaadolie .

Shaming faam € 22.35
Texturizing spritz € 16.85
Thermo protector spray € 23.95
12 wonders € 23.35
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