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Milkshake  
 
 
 

 
Color maintainer shampoo en conditioner: reinigende shampoo en conditioner om de 
schoonheid en vitaliteit van gekleurd haar te behouden. Bevat melkproteïnen voor een diepe 
verzorging van het haar.  
 
€ 17.25 shampoo / € 17.50 conditioner  
 
 

 
 
Incredible milk is een intensieve leave-in behandeling die het haar herstelt en beschermt tegen 
hitte van stylingtools. De olie ontwart en herstelt gespleten punten met ongelofelijk glanzend 
en verzorgd haar als resultaat. Incredible oil bevat organische muru muru butter, argan olie, 
cocoa butter en high-tech polymeren 

1. hittebeschermend 
2. herstellen van gespleten punten 
3. verzacht het haar 
4. versterkt de haarvezels 
5. werkt preventief tegen haar beschadigingen 
6. verzorgt het haar en maakt het zijdezacht 
7. ontwart en helpt knopen voorkomen 
8. geeft glans 
9. werkt tegen kroeshaar 
10. verbetert de haarkleur 
11. maakt het haar meer handelbaar 
12. verzwaart het haar niet 

€ 24.25 
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Conditioning whipped cream : diepwerkende, beschermende leave-in conditioner met 
melkproteïnen. Conditioneert en herstructureert het haar, maakt het haar zacht en handelbaar, 
zonder te verzwaren. Het exclusieve integrity 41 complex zorgt voor een langer kleurbehoud. 

€ 20.00 

 

 

Shaping foam: Creëert volume en model, beschermt het haar tijdens het föhnen. Geeft body en 
een natuurlijke controle met een flexibele stevigheid. Verrijkt met organische fruitextracten, 
quinoa proteïnen, merlk proteïnen , integrity 41 en een UV filter, geschikt voor elk haartype. 

€ 22.35 

 

Thermo Protector Spray: een ultrafijne formule gemaakt om de haarvezel te beschermen tegen 
de hitten van föhnen, stijlen en krullen. Thermo Protect Spray creëert een onzichtbare film die 
helpt om gespleten punten en gebroken of beschadigde haren te voorkomen. 

€ 23.95 
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Energizing shampoo en conditioner : voor normaal, zwak, dun haar, reinigt mild maar diep 
dankzij de biologische rozemarijn, salie en Fioravanti balm extracten. Zuivert en stimuleert de 
hoofdhuid en vergroot de microcirculatie om haarverlies te voorkomen en het haar te 
versterken. 
 
€ 20.25 shampoo / € 20.70 conditioner  

 

Energizing treatment : Energizing lotion voor normaal, broos en dun haar. De biologische 
rozemarijn, salie en Fioravanti balm extracten zuiveren en stimuleren de hoofdhuid om 
haarverlies te voorkomen en het haar versterken. 
 
€ 19.95 ( 30 ml ) 
 

 

 

Sensorial mint : Verfrissende shampoo en conditioner :Bevat fruitextracten, munt en salie om 
het haar mild te reinigen en onzuiverheden te verwijderen, verfrist en revitaliseert zowel het 
haar als de huid. SLS/SLES- en parabeen vrij. 

€ 17.25 shampoo / € 19.15 conditioner  
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Sensorial mint invigoratig spray : Verfrissende en vocht inbrengende waterspray , muntwater 
spray die het haar en de huid omgeeft met een frisse sensatie van weldaad. Perfect voor de 
zomermaanden of voor na het sporten. 

€ 20.00 

 

 

Silver shine shampoo en conditioner  : voor blond of grijs haar ( neutraliseert gele 
weerschijnen ) 

€ 23.10 shampoo / € 21.50 conditioner  

 

Volumizing Styling Spray 

Geeft structuur en geeft het haar een gezonde en stralende glans. Creëert volume dankzij 
waardevolle suiker derivaten die het haar ondersteunen zonder het te verzwaren. Garandeert 
een langdurig resultaat dat flexibel en licht is. 

€ 11.45 
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Stylingspray die pluis langdurig bestrijdt, het haar beschermt tegen vocht, laat glanzen en 
droogtijd verkort. Beschermt tegen hitte. Zorgt voor een betere houdbaarheid van de kleur.  
 
€ 23.95 
 
 
 

 

Dry shampoo is een ultra-fijne formule voor direct resultaat. De droogshampoo geeft de 
hoofdhuid een aangenaam fris en schoon gevoel zonder het gebruik van water 
 

€ 23.95 

De Glistening Argan Oil is een unieke formule met biologische argan olie, die het haar 
onmiddellijk voedt en conditioneert. Het haar wordt zacht, stralend, krijgt volume en een mooi 
glans. 
 

€ 28.85 


