
Nieuw “Depot ®”
DEPOT de verzorging voor mannen , doelgerichte producten voor de 
hedendaagse man.

Zilver shampoo

Milde mix van reinigende bestanddelen .
Een specifiek violet pigment, verbetert de natuurlijke
tonen van wit en grijs haar en voor ongewenste gele tonen .
Een mix van 10 plantenextracten .
Essentiele salie olie, antioxidant, beschermt .
Eucalyptol, oppeppend, verfrissend .
Menthol, verfrissend, verzachtend .

250 ml € 21.50

Anti-dandruff & sebum control shampoo

Anti-roos & talg shampoo voor de hoofdhuid en vet haar.
Gaat de vorming van roos tegen en vermindert overtollig
vet zodat de balans van hoofdhuid en haar wordt hersteld.

250 ml € 21.50

ACTIEVE BESTANDDELEN
Voor een evenwichtige, specifieke reiniging , mix van 10 plantenextracten .
Silicaat van magnesium en aluminium, absorbeert talg
Pyrithionzink, antimicrobieel, anti-roos en talgregulerend .
Allantoïne, rustgevend, beschermend en verzorgend voor de hoofdhuid . 
Etherische rozemarijn olie, parfumeert en is verzorgend voor de hoofdhuid . 
Etherische salie olie, antioxidant, beschermend en parfumerend .
Eucalyptol, tonifiërend, verfrissend .
Menthol, verfrissend, verzachtend .



Normalizing daily shampoo

Normaliserende en verfrissende shampoo voor normaal haar. 
Ideaal voor dagelijks gebruik. 
Samengesteld met milde bestanddelen .

250 ml 19.50

ACTIEVE BESTANDDELEN
Voor een evenwichtige reiniging.
Mix van 14 plantenextracten met meerdere gunstige effecten op het haar.
Pro Vitamine B5, regenererend, rustgevend en conditionerend voor het haar .
Essentiële salie olie, antioxidant, beschermend .
Eucalyptol, tonifiërend, verfrissend .

Hydrating shampoo

Vochtinbrengende shampoo voor droog en broos haar. 
Reinigt mild, conditioneert en maakt het haar zacht.

250 ml € 19.50

ACTIEVE BESTANDDELEN
Delicate  mix bestanddelen voor een evenwichtige reiniging.
Aloë Vera sap, herstellend, kalmerend, zorgt voor herstel van de huid .
Pro Vitamine B5, regenereert, kalmeert en conditioneert de haren.
Aminozuren en zijdeproteïne, antistatisch, vochtinbrengend
en verzorgend voor de haren.
Tarwe proteïnen, conditioneren het haar, antistatisch .
Botanisch gemberextract, antimicrobieel en stimulerend .
Macadamia olie , kalmerend, hydraterend en voedend .



Texturizer styling spray

Gemakkelijk om aan te brengen, geeft volume en 
controle aan het haar met een zachte versteviging .

200 ml € 21.50

ACTIEVE BESTANDDELEN :
fixerend
Zeezout, geeft het haar body, textuur en een levendige uitstraling
Een mix van 10 plantenextracten met vele, weldadige effecten voor het haar
Glycerine, een vochtinbrenger, ondersteunt de vochtbalans van het haar, 
maakt het haar zacht, flexibel en handelbaar .

GEBRUIK: spray op droog haar om houdbaarheid aan de gecreëerde look 
te geven. Verhoog de hoeveelheid om meer houdbaarheid te geven

Volumegevende sterke haarlak

Geeft houdbaarheid aan de gecreëerde haarstijl en behoudt 
deze gedurende de hele dag.

400 ml € 22.50

ACTIEVE BESTANDDELEN:
Fixerende polymeren, fixerend, geeft een lange houdbaarheid .
Pro-vitamine B5, regenererend, verzachtend, hydraterend, 
conditionerend voor hoofdhuid en haar



Sterke gel. 

Geeft glans en controle zodat je de gewenste stijl kunt 
creëren die de hele dag blijft zitten. Geeft een maximale 
glans aan een wet-look.

200 ml € 23.00

ACTIEVE BESTANDDELEN
Fixerende polymeren: geeft een sterke en langdurige houdbaarheid aan de gecreëerde 
haarstijl.
Mix van 12 plantenextracten met meerdere gunstige effecten op de haarvezels .
Modelling wax

Wateroplosbaar , geeft vorm en sterkte aan het kapsel .
Gebruiken op handdoekdroog of op droog haar 

100 ml € 22.00

Clay pomade

Met natuurlijke klei,zorgt voor glans en een wet - look
Gebruik :het product in de handen opwarmen, 
op droog haar model creëren .

75 ml € 22.00

Matt paste

Geeft houdbaarheid aan het kapsel .
Mat effect

Aanbrengen op handdoekdroog haar .

75 ml € 21.00
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