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Learn. Know. 
Understand.



OBSESSED WITH
FREEDOM OF STYLE

EMBRacE YOuR
auTHEnTIc SELF.
DIScOvER YOuR STYLE, 
YOuR DESTInY… 
OnE DaY, OnE BREaTH, 
OnE LOvE aT a TIME.
DESIRE. BE DESIRED.
BE IcOnIc.

YOu OWn THE RIgHTS 
TO MakE IT HappEn...
aFTER aLL,
IT’S YOuR STYLE.

BE
YOu.



TEChNOLOgyNATURE //



STYLE cREaTIOnWE LIvE FOR YOuR

Wat je stijl ook is, onze producten helpen je elke look te creëren die je wilt van START tot FINISH

STaRT // Leg de basis voor je look met shampoos en conditioners die je haar voorbereiden op jouw stijl.

STYLE // Breng je kapsel tot leven met creatieve stylingproducten. Bouw het op. Geef het vorm. Modelleer het. Verstevig het.

FInISH // Definieer je eigen stijl. Verzegel en behoud je gewenste look met de finishproducten.



Al vanaf het eerste begin had KMS California een duidelijke toewijding: 
producten ontwikkelen, die de allerbeste professionele haarverzorging bieden 
Onze filosofie van TechnologyNature kwam tot leven toen we technologie verenigden met natuur: de nieuwste innovaties 
in combinatie met natuurlijke ingrediënten. Met deze krachtige fusie houden we onze belofte om producten van hoge 
kwaliteit te creëren. Producten, die werken en doen wat ze zeggen.

Hoe werkt TechnologyNature precies? Het begint allemaal met de conditie van je haar.  Hoe beter de conditie van je 
haar, hoe beter je stijl kan zijn. TechnologyNature richt zich op beide: het helpt de innerlijke structuur van je haar te 
herstellen en biedt tegelijkertijd stijlgerichte voordelen die de handelbaarheid en houdbaarheid van je stijl verbeteren. 

TechnologyNature kan worden verdeeld in twee gebieden, die samenwerken om jou de stijl te geven die je wenst:

Nature
Elk KMS product bevat 
natuurlijke en/of op de natuur 
geïnspireerde ingrediënten.
De specifieke ingrediënten 
van de verschillende lijnen 
en producten zijn zorgvuldig 
geselecteerd om te werken in 
combinatie met de technologieën. 
Samen bieden ze de meest 
effectieve stylingvoordelen.

techNology
Elk KMS product bevat twee 
verschillende technologieën.
De gepatenteerde basistechnologie- 
melk- en appelzuur in combinatie 
met penetratie-verbeteraars – helpt 
de beschadigingen binnenin het haar 
te herstellen en de elasticiteit te 
verbeteren.
De specifieke technologieën van de 
verschillende lijnen en producten 
zorgen voor zichtbare stylingresultaten.



      

 HAIRPLAY
makeover spray

HAIRPLAY
sea salt spray

HAIRPLAY
dry wax

HAIRPLAY
clay creme

 
FREESHAPE
quick blow dry
HAIRPLAY
dry touch-up

HAIRPLAY
messing creme

HAIRPLAY
molding paste

 

ADDVOLUME
volumizing spray
SILKSHEEN
styling creme
HAIRPLAY
playable texture
CURLUP
control creme
TAMEFRIZZ 
taming creme
HAIRSTAY
style boost

ADDVOLUME
styling foam

CURLUP
curling balm

TAMEFRIZZ 
smoothing lotion

CURLUP
wave foam

ADDVOLUME
root and body lift
FREESHAPE
hot flex spray
HAIRPLAY
design wax
gel wax

HAIRPLAY
paste up spray

SILKSHEEN
polishing serum
HAIRSTAY
anti-humidity seal
TAMEFRIZZ
de-frizz oil

FREESHAPE
hot flex creme
COLORVITALITY 
shine and shield

CURLUP
bounce back spray
HAIRSTAY
medium hold spray

HAIRSTAY
styling gel

HAIRSTAY
maximum hold spray

HAIRSTAY
max gel

HOLD AND SHINE FACTORHOLD AND SHINE FACTOR

0 mat

1 lichte glans

2

3 medium glans

4

5 hoge glans

hold factor //  
shine factor 0 geen versteviging 1 lichte versteviging 2 3 medium versteviging 4 5 sterke versteviging



hAIRSTAy //

houdt stijlen tot 24 uur 

stijlbehoud en controle



hAIRSTAy
clarify shampoo

hAIRSTAy //

VooR WIe  
Iedereen die diepe reiniging nodig heeft om productresten te verwijderen.

WAT HeT doeT
• verwijdert productresten en chloor
• het haar wordt schoon en ziet er gezond uit, zonder dat het droog wordt  
• mild, voor dagelijks gebruik
• mild, voor gebruik op gekleurd haar  
 
 
TecHNology
• chelating agent (helpt productresten te verwijderen)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebRuIk 
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.

gebRuIkSTIPS
• na het zwemmen in chloorwater gebruiken om chloor te verwijderen  
• na het sporten gebruiken om zout en een teveel aan stylingproducten te verwijderen



HAIRSTAY
style boost

VOOr wie 
iedereen die een basis voor een lang houdbare stijl wil.

wAT HeT DOeT
• versterkt de werking van stylingproducten 
• de stijl houdt 3 keer langer 
• vergroot handelbaarheid
• met hitteprotectie
 

TeCHNOlOgy
• polyquaternium-68 (zorgt voor stijlbehoud)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• modified cellulose (geeft lichte gel consistentie)
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebruiK 
Goed schudden, ondersteboven houden en in de handpalm doseren. Laten knisperen en 
opschuimen. Aanbrengen op handdoekdroog haar voor andere stylingproducten en als 
gewoonlijk stylen.

gebruiKSTiP
• als een basisproduct gebruiken om het perfecte oppervlak te creëren en zo de  
   prestaties van stylingproducten te verbeteren   
• föhn het haar voor klanten die een minimum aan product willen voelen 
• als een kniplotion gebruiken

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2



HAIRSTAY
styling gel

VOOr wie 
iedereen die sterke versteviging zonder schilfers nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• lang houdbare controle en glans 
• geen schilfers of productresten
• vochtwerend
• uitwasbaar
 
 
TeCHNOlOgy
• setting polymer (geeft versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• sorbitol (vochtinbrenger)
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken. Voor een wetlook aan de lucht laten drogen.

gebruiKSTiPS
• op handdoekdroog haar aanbrengen om ‘gebeeldhouwde’ looks te creëren 
• föhn het haar voor body en sterke versteviging 
• voor kortere textuur looks: iets vochtig  haar eerst föhnen met HAirSTAy styling gel -
   dan ADDVOluMe root and body lift op de aanzet sprayen voor maximale lift   
• op droog haar gebruiken voor extreme stijlen en voor het controleren van de zijpartijen  
   van korte coupes

VerSTeVigiNg 4 // glANS 4



HAIRSTAY
max gel

VOOr wie  
iedereen die 24-uur versteviging zonder schilfers wil.

wAT HeT DOeT
• ultrasterke versteviging voor extreme stijlen 
• waterbestendig
• geen schilfers
• sneldrogend
• vochtwerend 
• uitwasbaar
 

TeCHNOlOgy
• speciale mix van ultrasterke setting polymers (voor ultrasterke versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken. Aan de lucht laten drogen.

gebruiKSTiP
• gebruiken voor extra sterke versteviging die de hele dag houdt

VerSTeVigiNg 5 // glANS 5



HAIRSTAY
anti-humidity seal

VOOr wie
iedereen die zijn stijl 24 uur wil beschermen tegen vocht.

wHAT iT DOeS
• 24-uur vochtwerende formule 
• beschermt het haar tegen pluis
• geeft een glanzende, gewichtloze finish
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• hydrophobic silicones (creëert een vochtbarrière)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebruiK 
Vanaf 25-30 cm in droog haar sprayen om de gefinishte stijl te verzegelen. 

gebruiKSTiP
• in gestyld haar gebruiken voor totale bescherming tegen vocht  
• als laatste stap voor een fotoshoot gebruiken voor glans die er natuurlijk uitziet zonder  
   te veel reflectie

VerSTeVigiNg 0 // glANS 4



HAIRSTAY
medium hold spray

VOOr wie  
iedereen die flexibele versteviging en vochtwering wil.

wAT HeT DOeT
• spray voor flexibele, doorkambare versteviging
• stijlgeheugen
• beschermt tegen de hitte van de föhn
• vochtwerend
 
 
TeCHNOlOgy
• setting polymer (voor versteviging)
• humectant (geeft vocht zonder het haar te verzwaren)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebruiK 
Vanaf 25-30 cm in droog haar sprayen. Meerdere lagen aanbrengen voor extra versteviging.

gebruiKSTiPS
• gebruiken als werkspray voor opsteken 
•  gebruiken in gefinishte kapsels voor medium versteviging

VerSTeVigiNg 3 // glANS 4



HAIRSTAY
maximum hold spray

VOOr wie 
iedereen die sterke versteviging en vochtwering wil.

wAT HeT DOeT
• ultrasterke finish en glans 
• 24-uur versteviging
• vochtwerend
 
 
TeCHNOlOgy
• setting polymer (voor maximale versteviging)
• humectant (geeft vocht zonder het haar te verzwaren)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pomegranate pepper (bekend om ondersteunende versteviging, antioxidant)

gebruiK  
Vanaf 25-30 cm in droog haar sprayen.

gebruiKSTiP
• uitstekend voor het finishen van elke stijl, houdt het haar in model met sterke  
   versteviging

VerSTeVigiNg 5 // glANS 4



HAIRSTAY

anti-humidity seal style boost medium hold spray styling gel max gel maximum 
hold spray

finish 
resultaten

24-uur weerbestendig-
heid voor gefinishte 
looks

basis voor een lang houd-
bare stijl

flexibele versteviging en 
vochtwering

sterke versteviging zonder 
schilfers

24-uur versteviging 
zonder schilfers

sterke versteviging 
en vochtwering

wat het doet

• 24-uur vochtwerende 
formule 

• beschermt het haar  
tegen pluis

• geeft een glanzende, 
gewichtloze finish

• vergroot handelbaarheid 
• versterkt de werking van 

stylingproducten
• met hitteprotectie

• spray voor flexibele, 
doorkambare verste-
viging

• stijlgeheugen

• lang houdbare controle 
en glans 

• geen schilfers of 
productresten

• snel drogend

• ultrasterke verste-
viging voor extreme 
stijlen 

• geen schilfers
• waterbestendig

• ultrasterke finish en 
glans 

• 24-uur versteviging
• onderhoudt de stijl 

in vochtige omstan-
digheden

versteviging/
glans 0/4 2/2 3/4 4/4 5/5 5/4

gebruik

vanaf 25-30 cm in 
droog haar sprayen 
om de gefinishte stijl 
te verzegelen

goed schudden, onder-
steboven houden en in 
de handpalm doseren - 
aanbrengen op hand-
doekdroog haar voor 
andere stylingproducten 
en als gewoonlijk stylen

vanaf 25-30 cm in droog 
haar sprayen - meer-
dere lagen aanbrengen 
voor extra versteviging

door handdoekdroog 
haar werken - voor een 
wetlook aan de lucht 
laten drogen

door hand-
doekdroog haar 
werken aan de 
lucht laten drogen

vanaf 25-30 cm in 
droog haar sprayen

houdt stijlen 
tot 24 uur





FREEShAPE // 

stijlen houden tot de volgende 
keer wassen

ongelimiteerde, lang houdbare stijl- 

veranderingen met hittestyling



FREEShAPE
shampoo

FREEShAPE //

VooR WIe 
Iedereen die handelbaarheid, flexibiliteit en voorbereiding voor hittestyling wil.

WAT HeT doeT
• vergroot de handelbaarheid en flexibiliteit
• bereidt het haar voor op hittestyling
 
 
TecHNology
• thermopolymer (voor hittestyling)
• mirustyle (ondersteunt hitteprotectie)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• rhodiola watermint (bekend om thermale stress protectie, afkoeling en verfrissing)

gebRuIk  
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.



FREESHAPE
conditioner

VOOr wie 
iedereen met fijn tot normaal haar die verzorging en voorbereiding voor hittestyling 
nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• verzacht en vergroot de flexibiliteit 
 
 
TeCHNOlOgy
• thermopolymer (voor hittestyling)
• mirustyle (ondersteunt hitteprotectie)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhodiola watermint (bekend om thermale stress protectie, afkoeling en verfrissing)

gebruiK  
Aanbrengen op gewassen haar. 2 Minuten laten inwerken en uitspoelen.

gebruiKSTiP
• FreeSHAPe conditioner gebruiken voor fijn tot normaal haar en FreeSHAPe deep
   conditioner als het haar weerbarstig en moeilijk te controleren is



FREESHAPE
deep conditioner

VOOr wie 
iedereen met weerbarstig haar die verzorging en handelbaarheid voor hittestyling  
nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• controleert en verzacht de haarschubben
• vergroot de flexibiliteit van weerbarstig en onhandelbaar haar
• maakt dat het haar beter reageert op hittestyling
• verzorgt diep 
 
 
TeCHNOlOgy
• thermopolymer (voor hittestyling)
• mirustyle (ondersteunt hitteprotectie)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhodiola watermint (bekend om thermale stress protectie, afkoeling en verfrissing)

gebruiK  
Aanbrengen op gewassen haar. 2 Minuten laten inwerken en uitspoelen.

gebruiKSTiPS
• gebruiken om het haar zacht en soepel te maken en om het haar voor te bereiden  
   op hittestyling  
• FreeSHAPe conditioner gebruiken als u FreeSHAPe deep conditioner te zwaar 
   vindt



FREESHAPE
quick blow dry

VOOr wie 
 iedereen die sneller drogen en hitteprotectie wil.

wAT HeT DOeT
• versnelt de droogtijd tot 50%
• vermindert pluis, verzorgt en helpt het haar te beschermen tegen hitte 
 
 
TeCHNOlOgy
• mirustyle (ondersteunt hitteprotectie)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhodiola watermint (bekend om thermale stress protectie, afkoeling en verfrissing)
   bovenste fase: siliconen voor directe verzorging
   onderste fase: verzorgende ingrediënten in een speciale mix (versnelt het föhnproces)

gebruiK 
Goed schudden. Aanbrengen op gewassen haar als een laatste stap voor het föhnen.  
Style als gewoonlijk. 

gebruiKSTiPS
• gebruiken om het drogen te versnellen en de totale stylingtijd te verkorten 
• bij gebruik van een ander product: FreeSHAPe quick blow dry sprayen op het haar 
   als laatste stap voor het föhnen

VerSTeVigiNg 0 // glANS 1



FREESHAPE
hot flex spray

VOOr wie 
iedereen die door hitte geactiveerde modellering en versteviging wil.

wAT HeT DOeT
• flexibele modellering en elastische versteviging
• reduceert beschadigingen voor ongelimiteerde hittestyling
• stijlbehoud tot de volgende keer wassen
• vochtwerend
• restylebaar
• reduceert haarbreuk 

 
TeCHNOlOgy
• thermopolymer (voor hittestyling)
• mirustyle (ondersteunt hitteprotectie)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhodiola watermint (bekend om thermale stress protectie, afkoeling en verfrissing)

gebruiK  
In handdoekdroog haar sprayen, droog föhnen en modelleren met hittestylers.  

gebruiKSTiPS 
• aanbrengen op krullend of glad haar voor natuurlijk volume met stijlgeheugen  
• spray op het haar voor gebruik van een krultang of straightener voor lang houdbare  
   versteviging 
• gebruik op fijn of normaal haar vóór het föhnen voor een door hitte geactiveerd geheugen

VerSTeVigiNg 3 // glANS 3



FREESHAPE
hot flex creme

VOOr wie  
iedereen die door hitte geactiveerde souplesse en modellering wil.

wAT HeT DOeT
• verandert stug of weerbarstig haar
• geeft veelzijdige, soepele stijlen
• lang houdbare stijlen voor zelfs het meest stugge haar
• met hitteprotectie
• reduceert haarbreuk
• vochtwerend
 
 
TeCHNOlOgy
• thermopolymer (voor hittestyling)
• mirustyle (ondersteunt hitteprotectie)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhodiola watermint (bekend om thermale stress protectie, afkoeling en verfrissing)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken, doorkammen en droog föhnen. Hittestylers gebruiken voor het 
stylen.

gebruiKSTiPS
• voor het föhnen op het haar aanbrengen om weerbarstig haar te controleren en in toom te houden 
• voor hittestyling met een straightener of krultang gebruiken voor lang houdbare stijl 
• voor maximaal stijlgeheugen: met FreeSHAPe hot flex creme föhnen en dan voor het gebruik 
   van een krultang of straightener FreeSHAPe hot flex spray op het droge haar vernevelen
• ADDVOluMe volumizing spray op de aanzet gebruiken en FreeSHAPe hot flex creme in de lengtes 
   en punten voor volume met controle

VerSTeVigiNg 1 // glANS 4



FREESHAPE

conditioner deep conditioner quick blow dry hot flex creme hot flex spray

finish 
resultaten

verzorging en voorbereiding 
op hittestyling - speciaal 
voor fijn tot normaal haar

verzorging en handelbaarheid - 
speciaal voor weerbarstig 
haar

sneller drogen en hitte-
protectie - voor elk 
haartype

door hitte geactiveerde 
souplesse en modellering

door hitte geactiveerde 
modellering en versteviging - 
voor elk haartype

wat het doet • verzacht de cuticula
• vergroot de flexibiliteit        

• controleert en verzacht 
het haar

• vergroot de flexibili-
teit van weerbarstig en 
onhandelbaar haar

• maakt dat het haar beter 
reageert op hittestyling

• versnelt de droogtijd 
tot 50%

• Vermindert pluis,  
verzorgt en helpt het 
haar te beschermen 
tegen hitte

• lang houdbare stijlen voor 
zelfs het meest stugge 
haar

• verandert stug of weer-
barstig haar

• met hitteprotectie
• reduceert haarbreuk

• ongelimiteerde hittestyling 
zonder beschadigingen

• reduceert beschadigingen 
voor ongelimiteerde hitte-
styling

• stijlbehoud tot de volgende 
keer wassen

• vochtwerend
• reduceert haarbreuk

versteviging/
glans - - 0/1 1/4 3/3

gebruik
aanbrengen op gewassen 
haar - 2 minuten laten 
inwerken en uitspoelen

aanbrengen op gewassen 
haar -2 minuten laten 
inwerken en uitspoelen

aanbrengen op gewas-
sen haar als een laatste 
stap voor het föhnen -  
style als gewoonlijk

door handdoekdroog haar 
werken, doorkammen en 
droog föhnen - hittestylers 
gebruiken voor het stylen

in handdoekdroog haar 
sprayen, droog föhnen en 
modelleren met hittestylers 

stijlen houden tot de 
volgende keer wassen



hAIRPLAy //

flexibele en creatieve styling

creatieve textuur en flexibiliteit



hAIRPLAy
texture shampoo

hAIRPLAy //

VooR WIe
Iedereen die extra textuur en volume wil.

WAT HeT doeT
• geeft volume voor style-klaar haar 
• geeft textuur aan zelfs het meest fijne haar
 
 
TecHNology
• ppG-9 (textuur oppepper) 
• pEG-90 Glyceryl Isostearate (geeft het haar textuur)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebRuIk  
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.

gebRuIkSTIPS
• gebruiken om die 2e dag textuur te creëren
• gebruiken om een gefinishte look die meer textuur nodig heeft te prepareren 
• ideaal voor korte of gelaagde coupes



HAIRPLAY
makeover spray

VOOr wie 
iedereen die droge reiniging en stijlonderhoud wil.

wAT HeT DOeT
• supersnelle opfrisser 
• absorbeert vet en bouwt volume op om futloze of een-dag-oude stijlen te vernieuwen
 
 
TeCHNOlOgy
• special propellant system (microfijne distributie van rijstpoeder)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rice powder (geeft textuur en absorbeert vet)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK  
Goed schudden en vanaf 10-15 cm op de aanzet sprayen. Door het haar werken om vet te 
absorberen, door de lengtes en punten werken voor extra volume.

gebruiKSTiPS
• gebruiken om overtollig vet te absorberen en je stijl een dag langer te houden 
• voor het stylen gebruiken om het haar volume te geven zonder te plakken 
• ideaal als snelle stijlopfrisser en droge reiniging tussendoor 
• in de handen mengen met HAIRPLAY molding paste om een iets mat eindeffect te  
   creëren

VerSTeVigiNg 0 // glANS 0



HAIRPLAY
dry touch-up

VOOr wie 
iedereen die directe oppervlakte verzorging wil.

wAT HeT DOeT
• lichte oppervlakte verzorging voor tussendoor zonder het haar te verzwaren  
• directe verzorging tussendoor
• revitaliseert direct droog, futloos haar
• watervrij, heeft dus geen invloed op eerder gecreëerde stijl
 
 
TeCHNOlOgy
• lightweight silicone (geeft lichte oppervlakte verzorging tussendoor) 

NATurAl AND NATure iNSPireD
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK 
In droog haar sprayen, vooral vanaf de lengtes tot in de punten of waar extra verzorging 
nodig is.

gebruiKSTiPS
• op futloos haar gebruiken, zodat het er glanzend en verzorgd uitziet 
• voor het stylen of als finish gebruiken voor het verzorgen en controleren van springerig  
   haar - geeft natuurlijke glans aan de punten van extensions

VerSTeVigiNg 0 // glANS 1



HAIRPLAY
sea salt spray

VOOr wie 
iedereen die warrige textuur en een matte finish wil.

wAT HeT DOeT
• creëert een nonchalante, net-uit-de-zee textuur
• matte finish
 
 
TeCHNOlOgy
• setting polymer (geeft ondersteuning en versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• sea salt (geeft grip en textuur)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK 
In handdoekdroog haar nevelen en aan de lucht laten drogen voor een nonchalante stijl. 
Föhnen voor extra volume.
gebruiKSTiPS
• op droog haar aanbrengen voor een strandachtige textuur en volume 
• op fijn haar sprayen en föhnen voor directe textuur 
• voor een los, mat golfeffect: HAirPlAy sea salt spray en CurluP bounce back spray 
   door golvend of krullend haar werken - verticale secties met de vingers draaien en vast 
   steken op het hoofd - clips verwijderen wanneer het haar volledig droog is - finishen  
   met een kleine hoeveelheid MOiSTrePAir revival creme om de golven losser te 
   maken

VerSTeVigiNg 1 // glANS 0



HAIRPLAY
dry wax

VOOr wie
iedereen die dimensionale textuur en een matte finish wil.

wAT HeT DOeT
• bereikt een ‘perfect onverzorgde’ look met een warrige definitie
• flexibele versteviging
• matte finish
 
 
TeCHNOlOgy
• setting polymer (geeft ondersteuning en versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rice powder (geeft textuur)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK 
Schudden, in handdoekdroog haar sprayen en droog föhnen. In droog haar gebruiken 
voor een getextureerde finish.

gebruiKSTiPS
• voor het föhnen in handdoekdroog haar gebruiken voor textuur en volume 
• in droog haar sprayen, het product met de handen in het haar werken voor een  
   warrige definitie 
• HAirPlAy dry wax afwisselen met HAirSTAy anti-humidity seal voor looks met 
   textuur en glans

VerSTeVigiNg 3 // glANS 0



HAIRPLAY
design wax

VOOr wie
iedereen die separatie en glans wil.

wAT HeT DOeT
• de hele dag stijlcontrole
• smeedbare formule maakt restyling mogelijk
• separeert en definieert met flexibele controle en lang houdbare glans 
 

TeCHNOlOgy
• silica (geeft een niet-vet gevoel)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• beeswax (geeft flexibele controle en glans)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK  
Door handdoekdroog haar werken en aan de lucht laten drogen. In droog haar gebruiken 
voor definitie.  

gebruiKSTiPS
• in droog kort haar gebruiken voor beweeglijke textuur

VerSTeVigiNg 3 // glANS 3



HAIRPLAY
clay creme

VOOr wie 
iedereen die matte vorming en textuur wil.

wAT HeT DOeT
• creëert ruige textuur
• sterke, flexibele versteviging
• matte finish
 
 
TeCHNOlOgy
• high setting polymer (geeft extra versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rice powder (geeft textuur en een matte finish)
• lanolin (geeft flexibele textuur)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken en aan de lucht laten drogen voor een ruige textuur.  
In droog haar gebruiken om te vormen.

gebruiKSTiP
• op droog haar aanbrengen voor controle en soepele versteviging 
• ideaal voor een gemodelleerde en gevormde look

VerSTeVigiNg 4 // glANS 0



HAIRPLAY
molding paste

VOOr wie
iedereen die flexibele textuur en definitie wil.

wAT HeT DOeT
• geeft textuur
• creëert flexibele versteviging
• voegt definitie toe
• moderne, natuurlijke finish
 
 
TeCHNOlOgy
• conditioning polymer (geeft flexibele versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• carnauba wax (geeft versteviging en textuur)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK  
Door handdoekdroog haar werken voor vorm en textuur. In droog haar gebruiken voor 
definitie.

gebruiKSTiPS
• in vochtig haar gebruiken voor vormen en kneden 
• in droog haar gebruiken voor meer textuur en sterke versteviging

VerSTeVigiNg 4 // glANS 1



HAIRPLAY
gel wax

VOOr wie
iedereen die sterke gel versteviging met wax-achtige flexibiliteit wil.

wAT HeT DOeT
• ondersteuning en controle van een gel 
• flexibiliteit en glans van een wax
 
 
TeCHNOlOgy
• setting and caring polymers  (geeft versteviging en flexibiliteit)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• sorbitol (geeft vocht)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken. Droog föhnen voor een gewichtloos modellerende, 
medium versteviging. In droog haar gebruiken voor sterke versteviging en separatie.

gebruiKSTiP
• in vochtig haar gebruiken voor vormen en kneden
• in droog haar gebruiken voor meer textuur en sterke versteviging

VerSTeVigiNg 3 // glANS 3



HAIRPLAY
paste up spray

VOOr wie
iedereen die extreme textuur met lang houdbare, flexibele versteviging wil.

wAT HeT DOeT
• spraypasta voor separatie, gelifte lagen en extra textuur 
• flexibele versteviging 
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• setting polymers (geeft volume en versteviging)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• modified corn starch (geeft body en textuur)
• carnauba wax (geeft versteviging en textuur)
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK  
Schudden en vanaf 25-30 cm op handdoekdroog haar sprayen. Droog föhnen. In droog  
haar gebruiken voor extra separatie en versteviging.

gebruiKSTiPS
• op handdoekdroog haar aanbrengen en föhnen voor separatie 
• op gestyled haar aanbrengen voor extra disconnectie en textuur 
• wissel secties in droog haar af met HAirPlAy paste up spray and CurluP bounce 
   back spray om het gevoel van textuur en separatie met volume te geven - als het 
   droog is: spray nogmaals voor meer textuur

VerSTeVigiNg 5 // glANS 3



HAIRPLAY
messing creme

VOOr wie
iedereen die een warrige en doorleefde look wil, of direct een ‘day-after’ textuur.

wAT HeT DOeT
• directe ‘day-after’ textuur 
• modelleerbare grip
• meer volume                                               
• makkelijk uit te spoelen met water
 
 
TeCHNOlOgy
• de combinatie van een flexibele styling polymeer en niet-vette wax (creëert een ‘day- 
   after’ textuur met lang houdbare modelleerbaarheid)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK  
Door handdoekdroog haar werken voor een modelleerbare grip en meer volume. In droog 
haar gebruiken voor een ‘day-after’ textuur.

gebruiKSTiPS
• kan gebruikt worden op krullend haar voor een modelleerbare grip en meer volheid 
• föhn het haar voor extra volheid 

VerSTeVigiNg 3 // glANS 1



HAIRPLAY
playable texture

VOOr wie
ledereen die een opbouwbare en restylebare textuur wil, zonder te plakken. 

wAT HeT DOeT
• bouwt textuur op bij elke toepassing
• restylen wanneer je maar wilt 
• het haar voelt natuurlijk aan, plakt niet
 
 
TeCHNOlOgy
• Workable Re-bonding Technology (polymeren die alleen maar aan elkaar hechten,  
   niet aan het haar of de vingers - ze kunnen weer ‘onthechten’ om nieuwe stijlen en  
   texturen te vormen) 

NATurAl AND NATure iNSPireD
• grape peppermint (vrije radicalen opruimer, antioxidant)

gebruiK  
Multifunctioneel product voor voorbereiden, stylen en finishen. In handdoekdroog haar 
sprayen en föhnen voor meer textuur. In droog haar sprayen voor lichte, luchtige textuur  
en het accentueren van laagjes.

gebruiKSTiPS
• vingers, borstel of hittestylers gebruiken om op elk moment te restylen - zelfs de  
   volgende dag

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2



HAIRPLAY

design 
wax clay creme gel wax dry wax makeover 

spray dry touch-up sea salt 
spray playable texture messing 

creme
molding 
paste

paste up 
spray

finish 
resultaten

separatie en 
glans

matte vorming 
en textuur

sterke gel 
versteviging met 
wax-achtige 
flexibiliteit

dimensionale 
textuur en een 
matte finish

droge reiniging en 
stijlonderhoud

directe oppervlakte 
verzorging

warrige textuur 
en een matte 
finish

opbouwbare en restyle-
bare textuur, zonder te 
plakken

warrige, 
doorleefde look 
of direct een ‘day-
after’ textuur

flexibele 
textuur en 
definitie

extreme textuur 
met lang houd-
bare versteviging

wat het doet

• de hele dag 
stijlcontrole

• separeert en 
definieert

• flexibele 
versteviging

• lang houd-
bare glans

• creëert ruige 
textuur

• sterke, flexibele 
versteviging

• matte finish

• ondersteu-
ning en controle 
van een gel 

• flexibiliteit en glans 
van een wax

• bereikt een 
‘perfect 
onverzorgde’ 
look met 
een warrige 
definitie

• flexibele 
versteviging

• absorbeert vet en 
bouwt volume op 
om futloze of een-
dag-oude stijlen te 
vernieuwen

• ideaal als snelle 
stijloppepper en 
reiniging tus-
sendoor 

• lichte oppervlakte 
verzorging voor tussen-
door zonder het haar  
te verzwaren 

• directe verzorging 
tussendoor

• revitaliseert direct 
droog, futloos haar

• watervrij, heeft dus 
geen invloed op eerder 
gecreëerde stijl

•creëert een  
nonchalante, 
net-uit-de-zee 
textuur

• matte finish

• bouwt textuur op bij 
elke toepassing

• restylen wanneer je 
maar wilt 

• het haar voelt na-
tuurlijk aan, plakt niet

• direct ‘day-
after’ textuur 

• modelleerbare 
grip

• meer volume                                             
• makkelijk uit 

te spoelen met 
water

• geeft textuur
• creëert 

flexibele 
versteviging

• voegt definitie 
toe

• spraypasta voor 
separatie en extra 
textuur 

• lang houdbare, 
flexibele ver-
steviging

versteviging/
glans 3/3 4/0 3/3 3/0 0/0 0/1 1/0 2/2 3/1 4/1 5/3

gebruik

door hand-
doekdroog 
haar werken 
en aan de 
lucht laten 
drogen - in 
droog haar 
gebruiken 
voor definitie

door hand-
doekdroog haar 
werken en aan 
de lucht laten 
drogen voor een 
ruige textuur 
in droog haar 
gebruiken om te 
vormen

door hand-
doekdroog haar 
werken - droog 
föhnen voor een 
gewichtloos 
modellerende, 
medium 
versteviging - in 
droog haar 
gebruiken voor 
sterke versteviging 
en separatie

schudden, 
in hand-
doekdroog 
haar sprayen 
en droog föh-
nen - in droog 
haar gebruiken 
voor een  ge-
textureerde 
finish

goed schudden 
en vanaf 10-15 
cm op de aanzet 
sprayen - door het 
haar werken om 
vet te absorberen, 
door de lengtes en 
punten werken voor 
extra volume

in droog haar sprayen, 
vooral vanaf de lengtes 
tot in de punten of 
waar extra verzorging 
nodig is

in hand-
doekdroog 
haar nevelen, 
en aan de lucht 
laten drogen 
voor een non-
chalante stijl 
- föhnen voor 
extra volume

multifunctioneel product
voor voorbereiden,
stylen en finishen -
in handdoekdroog haar
sprayen en föhnen voor
meer textuur -
in droog haar sprayen 
voor lichte, luchtige tex-
tuur en het accentueren 
van laagjes

door hand-
doekdroog haar 
werken voor een 
modelleerbare 
grip en meer 
volume - in droog 
haar gebruiken 
voor een ‘day-
after’ textuur

door hand-
doekdroog 
haar werken 
voor vorm en 
textuur - in 
droog haar 
gebruiken voor 
definitie

schudden en 
vanaf 25-30 cm op 
handdoekdroog 
haar sprayen 
droog föhnen 
- in droog haar 
gebruiken voor 
extra separatie en 
versteviging

flexibele en creatieve 
styling



TAmEFRIzz //

direct pluisvrij en handelbaarheid 
van de stijl

vocht en pluisvrij tot 3 dagen



TAmEFRIzz
shampoo

TAmEFRIzz //

VooR WIe  
Iedereen die pluisvrij haar wil.

WAT HeT doeT
• eerste stap in pluisvrij haar 
• verzacht
 
 
TecHNology
• de-frizz system verandert de innerlijke haarstructuur en verzacht het haaroppervlak

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• pequi acacia (helpt kroes te controleren en verbetert de handelbaarheid)

gebRuIk 
Opschuimen. Uitspoelen. Indien nodig herhalen.



TAMEFRIZZ
conditioner

VOOr wie  
iedereen die verzorging en pluisvrij haar wil.

wAT HeT DOeT
• verzacht en reduceert pluis
• verzorgt en ontwart
 
 
TeCHNOlOgy
• de-frizz system verandert de innerlijke haarstructuur en verzacht het haaroppervlak

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pequi acacia (helpt pluizig haar te controleren en verbetert de handelbaarheid)

gebruiK
In gewassen haar verdelen. 2 Minuten laten inwerken. Uitspoelen.

gebruiKSTiP
• gebruiken om extra body en zacht volume op te bouwen 



TAMEFRIZZ
smoothing lotion

VOOr wie  
ledereen die ontwarring en handelbaarheid van pluizig haar wil.

wAT HeT DOeT
• geeft directe kambaarheid en reduceert pluis
• lichtgewicht leave-in formule
• vochtwerend
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• de-frizz system verandert de innerlijke haarstructuur en verzacht het haaroppervlak

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pequi acacia (helpt pluizig haar te controleren en verbetert de handelbaarheid)

gebruiK
Door handdoekdroog haar werken en normaal stylen.

gebruiKSTiP
• gebruiken in plaats van een conditioner om fijn haar te ontwarren 
• aanbrengen voor het föhnen met een ronde borstel om pluizig haar te controleren zonder  
   de stijl te verzwaren

VerSTeVigiNg 1 // glANS 3 



TAMEFRIZZ
taming creme

VOOr wie  
 iedereen die pluisvrij haar met lichte versteviging wil.

wAT HeT DOeT
• controleert zeer pluizig haar
• geeft definitie en handelbaarheid van de stijl
• vochtwerend
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• de-frizz system verandert de innerlijke haarstructuur en verzacht het haaroppervlak

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pequi acacia (helpt pluizig haar te controleren en verbetert de handelbaarheid)

gebruiK
Door handdoekdroog haar werken. Aan de lucht laten drogen of föhnen. In droog haar 
gebruiken voor extra definitie en controle.

gebruiKSTiP
• gebruiken om dik, weerbarstig of stug haar te controleren 
• gericht aanbrengen om hardnekkige, springerige gedeeltes in toom te houden

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2 



TAMEFRIZZ
de-frizz oil

VOOr wie  
iedereen die pluisvrij haar- en vochtcontrole wil die tot 3 dagen houdt.

wAT HeT DOeT
• lichtgewicht, niet vette olie
• absorbeert direct 
• vochtwerend
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• de-frizz system verandert de innerlijke haarstructuur en verzacht het haaroppervlak

NATurAl AND NATure iNSPireD
• pequi acacia (helpt pluizig haar te controleren en verbetert de handelbaarheid)

gebruiK
Door handdoekdroog haar werken en normaal stylen. In droog haar gebruiken om pluis 
verder te verminderen.

gebruiKSTiP
• gebruiken als laatste stap om pluisvrij haar te maximaliseren 
• gebruiken om resterend springerig haar te controleren en beschadigde punten te  
   verzachten

VerSTeVigiNg 0 // glANS 4



TAMEFRIZZ

de-frizz oil smoothing lotion taming creme

finish 
resultaten tot 3 dagen pluisvrij en vochtcontrole ontwarring en handelbaarheid van pluis pluisvrij haar met lichte versteviging

wat het doet

• lichtgewicht, niet vette olie
• absorbeert direct 
• vochtwerend
• met hitteprotectie

• geeft directe kambaarheid en pluisvrij haar
• lichtgewicht leave-in formule
• vochtwerend
• met hitteprotectie

• controleert zeer pluizig haar
• geeft definitie en handelbaarheid van de stijl
• vochtwerend
• met hitteprotectie

versteviging/
glans 0/4 1/3 2/2

gebruik
door handdoekdroog haar werken en normaal 
stylen - in droog haar gebruiken om pluis verder 
te verminderen

door handdoekdroog haar werken en normaal 
stylen

door handdoekdroog haar werken - aan de lucht 
laten drogen of föhnen - in droog haar gebruiken 
voor extra definitie en controle

direct pluisvrij en handelbaarheid 
van de stijl





ADDvOLUmE // 

tot 70% meer volume

geeft extra volume en body



ADDvOLUmE
shampoo

ADDvOLUmE //

VooR WIe  
Iedereen die volume en body wil.

WAT HeT doeT
• geeft body en volume 
• versterkt en maakt fijn en slap haar voller
 
 
TecHNology
• volume support system (voor volume, body en versterking)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• eucalyptus cinnamon (samentrekkend, geeft body en maakt het haar voller)

gebRuIk
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.



ADDVOLUME
body build detangler

VOOr wie  
 iedereen die gewichtloze verzorging en body wil.

wAT HeT DOeT
• geeft gewichtloze verzorging
• geeft tot 40% meer volume
• ontwart en geeft meer volume
 
 
TeCHNOlOgy
• volume support system (voor volume, body en versterking)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• eucalyptus cinnamon (samentrekkend, geeft body en maakt het haar voller)
   bovenste fase: siliconenmix voor direct ontwarren
   onderste fase: volumegevende ingrediënten voor haar dat vol aanvoelt

gebruiK
Schudden, op handdoekdroog haar sprayen en doorkammen.

gebruiKSTiP
• gebruiken om extra body en zacht volume op te bouwen 



styling foam
ADDVOLUME

VOOr wie 
iedereen die lang houdbare body en style support wil.

wAT HeT DOeT
• zorgt voor gestructureerde body
• geeft het haar tot 70% meer volume
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• volume support system (voor volume, body en versterking)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• eucalyptus cinnamon (samentrekkend, geeft body en maakt het haar voller)

gebruiK
Schudden, door handdoekdroog haar werken en droog föhnen.

gebruiKSTiPS
• in krullend haar kneden en aan de lucht laten drogen voor een sterke versteviging 
• met ADDVOluMe shampoo en body build detangler gebruiken om jouw maximale 
   volume te krijgen 
• op handdoekdroog haar: gebruiken als een basis en naar wens stylen - op droog haar:  
   secties sprayen met FreeSHAPe hot flex spray en een krultang gebruiken om sexy, 
   vrij bewegende golven te creëren

VerSTeVigiNg 3 // glANS 2



ADDVOLUME
root and body lift

VOOr wie 
iedereen die gerichte lift en volume wil.

wAT HeT DOeT
• lift de aanzet en geeft gericht volume
• geeft het haar tot 70% meer volume
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• volume support system (voor volume, body en versterking)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• eucalyptus cinnamon (samentrekkend, geeft body en maakt het haar voller)

gebruiK 
Schudden, in handdoekdroog haar sprayen waar volume gewenst is en droog föhnen.

gebruiKSTiPS
• direct op de aanzet aanbrengen en het haar föhnen met een grove ronde borstel voor  
   textuur en lift 
• op de aanzet aanbrengen en dan ADDVOluMe styling foam door de lengtes en punten 
   werken om ondersteuning van de gefinishte stijl te creëren

VerSTeVigiNg 3 // glANS 3 



ADDVOLUME
volumizing spray

VOOr wie  
iedereen die opbouwend volume en body wil.

wAT HeT DOeT
• geeft het haar tot 70% meer volume
• intensieve body
• met hitteprotectie 
 
 
TeCHNOlOgy
• volume support system (voor volume, body en versterking)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• eucalyptus cinnamon (samentrekkend, geeft body en maakt het haar voller)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken en droog föhnen. In lagen werken voor nog meer 
volume.

gebruiKSTiPS
• op handdoekdroog haar aanbrengen voor het föhnen om een ‘natuurlijke’ lift en  
   beweging te creëren 
• op zeer fijn haar aanbrengen voor support en volume dat prettig aanvoelt  
• ADDVOluMe volumizing spray aanbrengen op de aanzet en FreeSHAPe hot flex 
   creme op de lengtes en punten voor gecontroleerd volume

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2 



ADDVOLUME

body build detangler volumizing spray root and body lift styling foam

finish 
resultaten gewichtloze verzorging en body verdikkende, spraybare gel gerichte spray mousse

wat het doet
• geeft gewichtloze verzorging
• geeft tot 40% meer volume
• ontwart en geeft meer volume

• geeft ondersteuning en body               
• intensieve body

• lift de aanzet en geeft gericht volume
• met hitteprotectie

• zorgt voor gestructureerde body
• met hitteprotectie

versteviging/
glans - 2/2 3/3 3/2

gebruik schudden, op handdoekdroog haar 
sprayen en doorkammen

door handdoekdroog haar werken en 
föhnen - in lagen werken voor extra 
volume

schudden, in handdoekdroog haar sprayen 
waar volume gewenst is en föhnen

schudden, door handdoekdroog haar 
werken en droog föhnen

tot 70% meer volume





COLORvITALITy //

behoud je kleur tot 3 keer langer*

kleurbehoud en levendigheid voor gekleurd haar//

neutraliseert ongewenste geeltinten in blond haar

*drie keer langer dan producten zonder procolor Shield



COLORvITALITy
shampoo

COLORvITALITy //

VooR WIe 
Iedereen die kleurprotectie en glansherstel nodig heeft.

WAT HeT doeT
• houdt de kleur tot 3 keer langer vast (drie keer langer dan producten zonder procolor  
   Shield)
• behoudt de levendigheid van gekleurd haar
• helpt om de kleur te verzegelen
 
 
TecHNology
• procolor shield met UV-filter (voor verbeterd kleurbehoud)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• flavonoids (helpt te beschermen tegen invloeden van buitenaf)
• lilac ginger (bekend om kalmering en milde reiniging)

gebRuIk
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.



COLORVITALITY
conditioner

VOOr wie 
iedereen die kleurprotectie en verzorging nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• verzorgt om het vervagen van de kleur te voorkomen
• herstelt de glans van gekleurd haar
 
 
TeCHNOlOgy
• procolor shield met UV-filter (voor verbeterd kleurbehoud)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• flavonoids (helpt te beschermen tegen invloeden van buitenaf)
• lilac ginger (bekend om kalmering en milde reiniging)

gebruiK  
Aanbrengen op gewassen haar. 2 Minuten laten inwerken en uitspoelen.



COLORVITALITY
shine and shield

VOOr wie  
iedereen die kleurprotectie en glans wil.

wAT HeT DOeT
• leave-in voor kleurprotectie
• beschermt tegen hitte van de föhn
• helpt te beschermen tegen beschadigingen door hitte
• geeft glans
 
 
TeCHNOlOgy
• procolor shield met UV-filter (voor verbeterd kleurbehoud)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• flavonoids (helpt te beschermen tegen invloeden van buitenaf)
• lilac ginger (bekend om kalmering en milde reiniging)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken en als gewoonlijk stylen.  

gebruiKSTiPS
• op nat haar gebruiken als kniplotion     
• voor het föhnen gebruiken voor een zachte finish, die er natuurlijk uitziet 

VerSTeVigiNg 1 // glANS 4     



COLORVITALITY
blonde shampoo

VOOr wie 
iedereen die briljantie en glansherstel nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• geeft briljantie aan blondtinten
• helpt te beschermen tegen vergeling van geblondeerd haar, highlights en natuurlijk blond 
 
 
TeCHNOlOgy
• optical brightener (verfraait blondtinten)
• cationic dye met UV-filter (voorkomt vergeling)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhubarb lavender (bekend om verfraaien van blondtinten en kalmeren van de hoofdhuid) 

gebruiK 
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.

gebruiKSTiP
• in combinatie gebruiken met blonde treatment om het vergelen van grijs en asblond haar  
   te verminderen



COLORVITALITY
blonde treatment

VOOr wie  
iedereen die restructurering en verfraaiing van blond haar nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• voorkomt vergeling
• verbetert blondtinten 
• herstelt beschadigingen 
• ultieme verzorging voor geblondeerd haar, highlights en natuurlijk blond
 
 
TeCHNOlOgy
• optical brightener (verfraait blondtinten) 
• cationic dye met UV-filter (voorkomt vergeling)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rhubarb lavender (bekend om verfraaien van blondtinten en kalmeren van de hoofdhuid) 

gebruiK 
Aanbrengen op gewassen haar en doorkammen. 3-5 Minuten laten inwerken, of langer 
voor meer effect en uitspoelen.

gebruiKSTiPS
• een keer per week gebruiken als kuur om de blonde kleur te onderhouden 
• op lichtergeverfd en geblondeerd haar gebruiken voor vocht en om astinten te  
   onderhouden



CURLUP //

kruldefinitie en -behoud

verbetering, controle en behoud van de krul voor  

natuurlijk krullend of golvend haar



CURLUP
shampoo

CURLUP //

VooR WIe  
Iedereen die krulsupport en elasticiteit wil.

WAT HeT doeT
• hydrateert en verbetert elasticiteit 
• houdt krullen glanzend en veerkrachtig
 
 
TecHNology
• panthenol (geeft vocht)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• maize starch (helpt krullen te verbeteren)
• orange mint (bekend om kalmering en krulverbetering)

gebRuIk
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.



CURLUP
conditioner

VOOr wie  
iedereen die krulsupport en hydratatie wil.

wAT HeT DOeT
• hydrateert en verbetert krullen 
• houdt krullen zacht, veerkrachtig en handelbaar
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• maize starch (helpt krullen te verbeteren)
• orange mint (bekend om kalmering en krulverbetering)

gebruiK
Aanbrengen op gewassen haar. 2 Minuten laten inwerken en uitspoelen. 



CURLUP
curling balm

VOOr wie 
iedereen die kruldefinitie en veerkracht wil.

wAT HeT DOeT
• geeft energie en definieert krullen
• geeft glans en een soepele finish 
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• maize starch (helpt krullen te verbeteren)
• orange mint (bekend om kalmering en krulverbetering)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken. Met een diffuser of aan de lucht laten drogen.

gebruiKSTiPS
• van de aanzet tot in de punten aanbrengen - met een diffuser föhnen om de krullen  
   te verbeteren 
• gebruiken voor onhandelbare krullen, die controle nodig hebben

VerSTeVigiNg 1 // glANS 3



CURLUP
control creme

VOOr wie 
iedereen die krulbundeling en pluisvrij haar wil.

wAT HeT DOeT
• vormt en bundelt krullen 
• geeft lang houdbare separatie
• antipluis
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• maize starch (helpt krullen te verbeteren)
• orange mint (bekend om kalmering en krulverbetering)

gebruiK  
In de handpalmen wrijven en door handdoekdroog haar werken. Met een diffuser of  
aan de lucht laten drogen.

gebruiKSTiPS
• gebruiken om krullen te definiëren en glans toe te voegen 
• in gedroogd haar gebruiken om pluis tegen te gaan en krullen te bundelen

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2



 
   

CURLUP
wave foam

VOOr wie 
iedereen die zachte golven en natuurlijke beweging wil.

wAT HeT DOeT
• verbetert krullen
• zachte, pluisvrije finish 
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)
• acrylates/palmeth-25 acrylate copolymer (voor versteviging)
• propylene glycol (voor vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• maize starch (helpt krullen te verbeteren)
• orange mint (bekend om kalmering en krulverbetering)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken. Met een diffuser of aan de lucht laten drogen. 

gebruiKSTiPS  
• deze lichtgewicht mousse gebruiken om zachte golven met natuurlijke beweging  
   te creëren 
• op vochtig haar aanbrengen van de aanzet tot in de punten - met een diffuser föhnen  
   voor meer krulvorming 
• gebruiken om mooie krullen met clips te creëren

VerSTeVigiNg 2 // glANS 3



CURLUP
bounce back spray

VOOr wie 
iedereen die krulactivering en definitieve versteviging wil.

wAT HeT DOeT
• krulactiverende spray voor sterke versteviging 
• intensief krulbehoud
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• maize starch (helpt krullen te verbeteren)
• orange mint (bekend om kalmering en krulverbetering)

gebruiK 
In handdoekdroog haar sprayen en kneden. Met een diffuser of aan de lucht laten drogen. 
In droog haar gebruiken om krullen te reactiveren en te onderhouden. 

gebruiKSTiPS  
• in handdoekdroog haar sprayen - met en diffuser droog föhnen om de krul te versterken   
• tussendoor te gebruiken om krullen te reactiveren 
• voor controle bij het föhnen van golven met een diffuser: eerst ADDVOluMe styling 
   foam gebruiken en krullen samendraaien rondom de vingers om grotere krullen 
   te creëren - CurluP bounce back spray gebruiken voor extra versteviging

VerSTeVigiNg 3 // glANS 4



CURLUP

curling balm wave foam control creme bounce back spray

finish 
resultaten

kruldefinitie en veerkracht -                            
speciaal voor iedereen met mid-
delmatig getextureerd haar

zachte golven en natuurlijke bewe-
ging - speciaal voor iedereen met 
middelmatig getextureerd haar

krulbundeling en kroescontrole -
speciaal voor iedereen met weer-
barstig/dik haar

krulactivering en definitieve verste-
viging - voor elk haartype

wat het doet
• geeft energie en definieert krullen
• geeft glans en een soepele finish 
• krulbehoud

• verbetert krullen
• zachte, pluisvrije finish 
• met hitteprotectie

• vormt en bundelt krullen 
• geeft lang houdbare separatie
• antipluis

• krulactiverende spray voor sterke  
versteviging 

• uitzonderlijk krulbehoud
• met hitteprotectie

versteviging/
glans 1/3 2/3 2/2 3/4

gebruik
door handdoekdroog haar werken -  
met een diffuser of aan de lucht 
laten drogen

door handdoekdroog haar werken -
met een diffuser of aan de lucht 
laten drogen

in de handpalmen wrijven en door 
handdoekdroog haar werken - met 
een diffuser of aan de lucht laten 
drogen

in handdoekdroog haar sprayen en 
kneden - met een diffuser of aan 
de lucht laten drogen - in droog 
haar gebruiken om krullen te reac-
tiveren en te (onderhouden)

kruldefinitie en -behoud



SILKShEEN //

het haar ziet er glanzender  
uit en voelt zachter aan,  
al na één toepassing

directe glans voor een natuurlijke, stralende  

en makkelijke stijl                                



SILKShEEN
shampoo

SILKShEEN //

VooR WIe  
Iedereen die glans en beweging wil.

WAT HeT doeT
• geeft glans
• verbetert handelbaarheid en beweging 
 
 
TecHNology
• silicones (geven verzachting en glans)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• naturally derived silk (bekend om verzachting)
• almond basil (bekend om zijdezacht makende werking, verbetert glans en beschermt  
   tegen beschadigingen van buitenaf)

gebRuIk
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.



SILKSHEEN
conditioner

VOOr wie 
iedereen die zachtheid en glans wil.

wAT HeT DOeT
• verzorgt
• geeft voelbare zachtheid
• geeft meer glans
 
 
TeCHNOlOgy
• silicones (geven verzachting en glans)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• naturally derived silk (bekend om verzachting)
• almond basil (bekend om zijdezacht makende werking, verbetert glans en beschermt  
   tegen beschadigingen van buitenaf)

gebruiK
Aanbrengen op gewassen haar. 2 Minuten laten inwerken en uitspoelen. 



SILKSHEEN
leave-in conditioner

VOOr wie  
iedereen die directe ontwarring en handelbaarheid wil.

wAT HeT DOeT
• verzorgende leave-in conditioner 
• glanzende, vrij bewegende handelbaarheid
• ontwart direct
 
 
TeCHNOlOgy
• silicones (geven verzachting en glans)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• naturally derived silk (bekend om verzachting)
• almond basil (bekend om zijdezacht makende werking, verbetert glans en beschermt  
   tegen beschadigingen van buitenaf)
   bovenste fase: siliconenmix voor zachtheid en souplesse
   onderste fase: verzorging en detaillering

gebruiK
In handdoekdroog haar sprayen en doorkammen.

gebruiKSTiPS
• in plaats van conditioner gebruiken voor lichte verzorging 
• als een kniplotion gebruiken op alle haartypes



SILKSHEEN
styling creme

VOOr wie 
iedereen die lichte modellering en souplesse wil voor een makkelijk te onderhouden, 
verzorgde stijl.

wAT HeT DOeT
• modelleert met lichtgewicht controle  
• onzichtbare formule zonder dat je het product voelt
• de hele dag pluisvrij
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• silicones (geven verzachting en glans)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• naturally derived silk (bekend om verzachting)
• almond basil (bekend om zijdezacht makende werking, verbetert glans en beschermt tegen  
   beschadigingen van buitenaf)

gebruiK  
Aanbrengen op handdoekdroog haar, droog föhnen of aan de lucht laten drogen. Op droog haar  
gebruiken als finish. 

gebruiKSTiPS
• in handdoekdroog haar gebruiken voor rijke verzorging en ontwarring 
• een kleine hoeveelheid aanbrengen na het föhnen om het haar te verzachten en te controleren 
• op droog haar gebruiken om licht te verstevigen en te vormen 
• voor hoogglans op een bob of een korte, gladde stijl: een kleine hoeveelheid HAirPlAy clay 
   creme combineren met SilKSHeeN styling creme en föhnen met een platte borstel - finishen 
   met SilKSHeeN polishing serum

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2



SILKSHEEN
polishing serum

VOOr wie 
iedereen die zijdezachte glans en pluisvrij haar wil.

wAT HeT DOeT
• geeft het haar tot 75% meer glans  
• geeft intensieve zachtheid en zijdezachte textuur
• met hitteprotectie
 
 
TeCHNOlOgy
• silicones (geven verzachting en glans)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• naturally derived silk (bekend om verzachting)
• almond basil (bekend om zijdezacht makende werking, verbetert glans en beschermt  
   tegen beschadigingen van buitenaf)

gebruiK  
Aanbrengen op handdoekdroog haar en als gewoonlijk stylen. Op droog haar gebruiken 
om gespleten punten te controleren.

gebruiKSTiPS
• voor het föhnen aanbrengen voor zachtheid, glans en controle 
• FreeSHAPe hot flex creme combineren met SHilKSHeeN polishing serum voor een 
   mooie, zijdezachte glans en het geheugen van FreeSHAPe

VerSTeVigiNg 2 // glANS 2



SILKSHEEN

leave-in conditioner polishing serum styling creme

finish resultaten directe ontwarring en handelbaarheid extra zijdezachte glans lichte modellering en souplesse voor een 
makkelijk te onderhouden, verzorgde stijl

wat het doet • ontwart direct 
• glanzende, vrij bewegende handelbaarheid 

• geeft het haar tot 75% meer glans  
• geeft intensieve zachtheid en zijdezachte 
   textuur
• de hele dag pluisvrij

• modelleert met lichtgewicht controle  
• verzacht, terwijl het haar licht aanvoelt  
• de hele dag pluisvrij

versteviging /glans - 0/4 2/2

gebruik schudden - opschuimen en uitspoelen -
indien nodig herhalen

aanbrengen op handdoekdroog haar en als 
gewoonlijk stylen - of op droog haar om gespleten 
punten te controleren

aanbrengen op handdoekdroog haar, droog 
föhnen of aan de lucht laten drogen - op droog 
haar gebruiken als finish

het haar ziet er glanzender uit en voelt 
zachter aan, al na één toepassing





mOISTREPAIR //

herstelt de vochtbalans en 
vermindert breken

hydratatie en herstel van droog of 

beschadigd haar



mOISTREPAIR
shampoo

mOISTREPAIR //

VooR WIe 
Iedereen die vocht en herstel nodig heeft.

WAT HeT doeT
• vochtregulerend 
• herstelt beschadigingen
 
 
TecHNology
• panthenol (geeft vocht)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• 18-MEA (helpt de natuurlijke beschermlaag van het haar te herstellen) 
• time-released spheres (zorgen voor vocht en herstel)
• aloe vanilla (bekend om hydratatie en verzorging)

gebRuIk
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.



MOISTREPAIR
conditioner

VOOr wie  
iedereen die verzorging en herstel nodig heeft.

wAT HeT DOeT   
• hydrateert en herstelt 
• verbetert elasticiteit en handelbaarheid
• verzorgt en ontwart 
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• 18-MEA (helpt de natuurlijke beschermlaag van het haar te herstellen) 
• time-released spheres (zorgen voor vocht en herstel)
• aloe vanilla (bekend om hydratatie en verzorging)

gebruiK 
Aanbrengen op gewassen haar. 2 Minuten laten inwerken en uitspoelen.



MOISTREPAIR
leave-in conditioner

VOOr wie 
 iedereen die directe ontwarring en vocht nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• geeft gewichtloze verzorging
• geeft direct vocht
• betere kambaarheid
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• 18-MEA (helpt de natuurlijke beschermlaag van het haar te herstellen) 
• time-released spheres (zorgen voor vocht en herstel)
• aloe vanilla (bekend om hydratatie en verzorging)
   bovenste fas: mix van siliconen voor direct ontwarren
   onderste fase: panthenol voor vocht 

gebruiK  
Schudden, op handdoekdroog haar sprayen en doorkammen. 

gebruiKSTiPS
• makkelijk te gebruiken - voor directe ontwarring alleen daar aanbrengen waar nodig 
   gebruiken op fijn haar dat vocht nodig heeft 



MOISTREPAIR
revival creme

VOOr wie 
iedereen die een dagelijkse leave-in crème voor vocht en handelbaarheid nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• herstelt de vochtbalans 
• verbetert direct de handelbaarheid
• controleert statisch, springerig haar
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• 18-MEA (helpt de natuurlijke beschermlaag van het haar te herstellen) 
• time-released spheres (zorgen voor vocht en herstel)
• aloe vanilla (bekend om hydratatie en verzorging)

gebruiK 
Door handdoekdroog haar werken en als gewoonlijk stylen.  

gebruiKSTiPS 
• op handdoekdroog haar gebruiken voor direct hydrateren en ontwarren
• extra product aanbrengen op droog haar voor meer vocht zonder het haar te verzwaren



MOISTREPAIR
therapy treatment

VOOr wie 
iedereen die extra verzorging en herstel voor beschadigd haar nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• dringt diep in het haar om het weer op te bouwen
• versterkt en hydrateert het haar al na één toepassing 
• herstelt glans 
 
 
TeCHNOlOgy
• panthenol (geeft vocht)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• 18-MEA (helpt de natuurlijke beschermlaag van het haar te herstellen)
• time-released spheres (zorgen voor vocht en herstel)
• aloe vanilla (bekend om hydratatie en verzorging)

gebruiK 
Aanbrengen op gewassen haar en doorkammen. 3-5 Minuten laten inwerken en uitspoelen.

gebruiKSTiPS 
• gebruiken voor extra vocht en herstel van beschadigd haar 
• als wekelijkse kuur gebruiken om droog of beschadigd haar te versterken



MOISTREPAIR

leave-in conditioner revival creme therapy treatment

finish
resultaten lichte ontwarring en vocht voor elk haartype haar dat vocht en handelbaarheid nodig heeft extra verzorging en herstel voor beschadigd haar

wat het doet • geeft lichtgewicht verzorging                
• direct vocht en kambaarheid

• geeft lichtgewicht verzorging                
• direct vocht en kambaarheid

• dringt diep in het haar om het weer op te bouwen
• versterkt en hydrateert het haar al na één  

toepassing 

gebruik schudden, op handdoekdroog haar sprayen en 
doorkammen

door handdoekdroog haar werken en als 
gewoonlijk stylen

aanbrengen op gewassen haar en doorkammen -
3-5 minuten laten inwerken en uitspoelen.

herstelt de vochtbalans en 
vermindert breken





hEADREmEDy //

brengt de hoofdhuid in balans

ontspanning van de hoofdhuid bij 

hoofdhuidproblemen



hEADREmEDy
dandruff shampoo

hEADREmEDy //

VooR WIe 
 iedereen die roos onder controle wil houden.

WAT HeT doeT
• antiroos controle en milde reiniging 
• controleert irritatie en schilferen door roos, voor een verzachte, gezonde hoofdhuid 
 
 
TecHNology
• zinc pyrithione (controleert herhaling van roos)

NATuRAl ANd NATuRe INSPIRed
• rosemary chamomile (bekend om verzachting en kalmering)

gebRuIk
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen. Voor optimaal resultaat: minimaal 
twee maal per week gebruiken. Contact met de ogen voorkomen.



HEADREMEDY
sensitive shampoo

VOOr wie
iedereen die een milde en verzachtende reiniging nodig heeft.

wAT HeT DOeT
• milde, verzachtende shampoo voor de gevoelige hoofdhuid
• zonder geur- en kleurstoffen
 

TeCHNOlOgy
• re-fattening agent (helpt om de hoofdhuid weer in balans te brengen)

NATurAl AND NATure iNSPireD
• rosemary chamomile (bekend om verzachting en kalmering)

gebruiK
Opschuimen en uitspoelen. Indien nodig herhalen.





INgREDIENTS //

INgREDIENTS //
Acacia Seyal gum extract //  
natural ingredient with elasticity 
improving properties

Acetamide MeA // humectant and 
conditioning agent

Acetic Acid // neutralizing agent

Acetylated lanolin Alcohol // 
emulsion stabilizer and 
conditioning agent

Acrylates copolymer // provides 
consistency for stabilizing Zinc 
pyrithione, setting polymer

Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate 
crosspolymer // thickener to 
form jelly consistency

Acrylates/octylacrylamide 
copolymer // polymeric hair 
setting agent

Acrylates/Palmeth-25 Acrylate 
copolymer // rheology modifier

Alcohol denat. // penetration 
enhancer / solvent

Aloe barbadensis leaf extract // 
moisturizer, to maintain and keep 
the moisture balance

Alpha-Isomethyl Ionone // 
fragrance ingredient

Aminomethyl Propanol // used 
as neutralizing agent for setting 
polymers

Aminopropyl Phenyl 
Trimethicone // shine and 
conditioning agent

Ammonium Hydroxide // 
neutralizing agent

Amodimethicone // cationic 
silicone for smoothness and 
softness

Anise Alcohol // fragrance 
ingredient

beeswax/cera Alba/cire  
d’Abeille // a naturally derived 
beeswax adds hold and shine to hair

behentrimonium chloride // 
cuticle conditioning agent surface 
acting

behentrimonium Methosulfate // 
cationic conditioning ingredient 
with softening properties

benzoic Acid // preservative

benzophenone-3 // oil soluble UV 
filter

benzophenone-4 // water soluble 
UV filter 

benzyl Alcohol // solvent

benzyl benzoate // fragrance 
ingredient

benzyl cinnamate // fragrance 
ingredient

benzyl Salicylate // fragrance 
ingredient

bHT // anti-oxidant

bis-diglyceryl Polyacyladipate- 
2 // emollient adds texture and 
smoothness

blue 1 / c.I. 42090 // a dye used to 
color formulations

butane // propellant

butyl Stearate // emollient

butylated PVP // polymeric hair 
setting agent

butylene glycol // solvent

butylparaben // preservative

butylphenyl Methylpropional // 
fragrance ingredient

c14-28 Alkyl Acid // hair 
regenerating ingredient

c14-28 Isoalkyl Acid // hair 
regenerating ingredient

caprylyl Methicone // supports 
spreading of active ingredients

carbomer // thickener to form 
clear gels

caryocare brasiliense Fruit  
oil  // natural oil for smoothness

ceteareth-20 // emulsifier 

ceteartrimonium chloride // 
conditioning ingredient

cetearyl Alcohol // fatty alcohol, 
emollient and emulsion stabilizer

ceteth-20 Phosphate // 
emulsifier

cetrimonium chloride // 
conditioning and anti-static agent

cetyl Acetate // emollient

cetyl Alcohol // fatty alcohol, 
emollient, emulsion stabilizer

cetyl Peg/PPg-10/1 
dimethicone // conditioning agent 
improves wet and dry combing

chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower extract/chamomilla 
Recutita // natural ingredient with 
soothing and calming properties

chitosan // cationic film former 
adding body and condition and 
repairs split ends

cinnamal // fragrance ingredient

cinnamomum Zeylanicum bark 
extract // natural ingredient with 
astringent properties to maintain 
volume 

cinnamyl Alcohol // fragrance 
ingredient

citral // fragrance ingredient

citric Acid // used to adjust pH

citronellol // fragrance ingredient

citrus Aurantium dulcis (orange) 
Flower extract // natural 
ingredient that assists in 
strengthening curls

cocamidopropyl betaine // 
surfactant supports the flash 
foam

coco-glucoside // surfactant with 
a synergistic effect of providing 
mildness

copernicia cerifera (carnauba) 
Wax/copernicia cerifera cera/
cire de carnauba // naturally 
derived from the leaves of the 
Capernicia tree found in Brazil. 
High melting wax for hold and 
texture

corn Starch Modified // film 
former and hair fixative

coumarin // fragrance ingredient

croscarmellose // stabilizer

cyclopentasiloxane // a light 
conditioning ingredient

diazolidinyl urea // preservative

di-c12-15 Alkyl dimonium 
chloride // lightweight cationic 
conditioning agent

dicetyl Phosphate // emulsifier

diethylhexyl carbonate // 
improves spreadability of oils

dimethicone // conditioning agent 
providing a smooth, silky feel to 
the hair

dimethiconol // assists in 
conditioning hair and provides 
natural shine 

dimethyl Acrylamide/ 
Hydroxyethyl Acrylate/ 
Methoxethyl Acrylate copolymer // 
plasticizer

dimethyl ether // propellant

dipropylene glycol // solvent

disodium distyrylbiphenyl 
disulfonate // optical brightener 
brings out blonde at its best, 
keeps blonde hair fresh and shiny 
especially in sunlight

disodium edTA // chelating agent 
helps remove build up of hard 
water, minerals, and chlorine

disodium Peg-5 laurylcitrate 
Sulfo-succinate // extra mild 
surfactant used in sensitive 
shampoo

dMdM Hydantoin // preservative

equisetum Arvense (Horsetail) 
extract / equisetum Arvense // 
natural ingredient with scalp 
balancing properties

ethyl ester of Hydrolyzed Silk // 
naturally derived silk for 
conditioning and shine and silky 
feel

ethyl ester of PVM/MA 
copolymer // setting polymer

ethylhexyl Methoxycinnamate // 
UV filter

ethylhexyl Palmitate // used as 
an emollient with a light 
non-greasy feel 

ethylhexylglycerin // preservative

ethylparaben // preservative

eucalyptus globulus leaf extract // 
natural ingredient astringent 
maintaining the natural volume

eugenol // fragrance ingredient

ext. Violet 2/c.I. 60730 // a dye 
used to color formulations

Farnesol // fragrance ingredient

Fragrance / Parfum // unique 
scent

Fructose // humectant 

geraniol // fragrance ingredient 



INgREDIENTS //

glucose // sugar with humectant 
properties 

glycerin // maintains and corrects 
the moisture balance in the hair

glyceryl oleate // rebalances the 
scalp, solubilizer

glyceryl Stearate // emulsifier 
that gives product its slippery 
texture, provides smoothness and 
condition to the hair

glycine // conditioning agent

glycine Soja (Soybean) oil/
glycine Soja // naturally derived 
lubricant

glycolic Acid // adjusts pH 

glycyl glycine // anti-frizz 
ingredient

glyoxylic Acid // eliminates 
residues left behind from a 
chemical service

green 3/c.I. 42053 // a dye used 
to color formulations

green 5/c.I. 61570 // a dye used 
to color formulations

guar Hydroxypropyltrimonium 
chloride // conditioning 
substance

Hc blue No.17 // cationic dye with 
anti-yellow effect

Hexyl cinnamal // fragrance 
ingredient

Humulus lupulus (Hops) 
extract/Humulus lupulus 
extract // natural ingredient with 
scalp balancing properties

Hydrofluorocarbon 152A // 
propellant

Hydrogenated Polydecene // hair 
conditioning agent, thickener

Hydrolyzed yeast // rich in 
proteins for reconstructing and 
conditioning

Hydroxycitronellal // fragrance 
ingredient 

Hydroxyethylcellulose // 
naturally derived from cellulose, 
thickener adding volume

Hydroxypropyl guar 
Hydroxypropyltrimonium 
chloride // cationic conditioner

Hydroxypropyl Starch  
Phosphate // bulking agent

Hydroxypropyltrimonium 
Hydrolyzed corn Starch // 
naturally derived from maize to 
support curl retention

Inositol // humectant

Iron oxide / cI 77499 // a dye 
used to color formulations

Isobutane // propellant

Isoceteth-20 // an emulsifying 
agent to keep water and oil in 
suspension 

Isododecane // solvent

Isoeugenol // fragrance 
ingredient

Isopentane // propellant

Isopropyl Alcohol // solvent

Isopropyl Myristate // 
conditioning oil for softening hair 
and adding shine

Isopropyl Palmitate // 
conditioning oil for softening hair 
and adding shine

Isoquercetin // naturally derived 
flavonoid with antioxidative effect

lactic Acid // active ingredient to 
refill the hair providing shine, 
elasticity and moisture

lanolin Alcohol // fatty alcohol 
providing conditioning

lanolin oil // naturally derived 
emollient

lanolin Wax/lanolin cera/ 
cire de lanoline // conditioning 
and a viscosity-increasing agent

laureth-2 // foaming agent for 
mousses that improves product 
spreadability during application

laureth-23 // foaming agent in 
mousses that improves product 
spreadability during application

laureth-4 // foaming agent for 
mousses that improves product 
spreadability during application

lauryl Pyrrolidone // 
conditioning agent

lavandula Angustifolia 
(lavender) Flower extract/
lavandula Angustifolia // natural 
ingredient which is calming to the 
scalp

lecithin // provides deep care for 
intense conditioning and shine

limonene // fragrance ingredient

linalool // fragrance ingredient

Magnesium Sulfate // rich source 
of magnesium ions for hair 
strength

Malic Acid // active ingredient to 
refill the hair providing shine and 
elasticity

Melissa officinalis (balm)  
extract /Melissa officinalis // 
natural ingredient with scalp 
balancing properties

Mentha Aquatica extract // 
natural ingredient with refreshing 
and cooling properties

Mentha Piperita (Peppermint) 
leaf extract // natural ingredient 
which is an antioxidant, protects 
against the UV rays and has 
anti-itching properties

Mentha Piperita (Peppermint) 
oil/Mentha Piperita // natural 
ingredient which is an antioxidant, 
protects against the UV rays and 
has anti-itching properties

Methylal // solvent  

Methylisothiazolinone // 
preservative

Methylparaben // preservative

Mica // color additive

Microcrystalline Wax/ 
cera Microcristallina/ 
cire Microcristalline // stabilizes 
wax formulas and adds hold and 
setting

Mineral oil/Paraffinum 
liquidum/Huile Minérale // 
surface smoothing oil shine 
enhancer

Myristic Acid // conditioning agent

Myristyl Alcohol // fatty alcohol 
for conditioning

Niacinamide // humectant

ocimum basilicum (basil) leaf 
extract // natural ingredient with 
antioxidant properties to prevent 
further damage and maintain 
sheen

octylacrylamide/Acrylates/
butylaminoethyl Methacrylate 
copolymer // hair setting agent

oleth-20 // emollient

oleyl Acetate // emollient

orange 4/c.I. 15510 // a dye used 
to color formulations

oryza Sativa (Rice) Starch // 
natural ingredient to bind 
excessive oil and provide grip

ozokerite // emulsion stabilizer 
and viscosity increasing agent

Palmitamidopropyltrimonium 
chloride // cationic conditioning 
agent

Palmitic  Acid // fatty acid for 
cuticle conditioning and 
smoothness

Panthenol // moisturizer

Paraffin // thickener for wax 
products

PcA // humectant

Peg/PPg-14/4 dimethicone // 
conditioning agent improving wet 
and dry combing

Peg/PPg-18/18 dimethicone // 
conditioning agent with 
emulsifying properties

Peg/PPg-75/25 carbonic Acid 
copolymer // restylable polymer

Peg-100 Stearate // surfactant

Peg-18 glyceryl oleate/ 
cocoate // refattening agent to 
rebalance the scalp

Peg-3 distearate // pearly agent 
in shampoo

Peg-32 // binder, humectant and 
solvent

Peg-40 castor oil // emulsifying 
agent which conditions hair

Peg-40 Hydrogenated castor  
oil // solubilizer

Peg-60 Almond glycerides // 
emulsifier and conditioner derived 
from almond oil

Peg-60 Hydrogenated castor  
oil // solubilizer

Peg-8 // humectant

Peg-90 glyceryl Isostearate // 
texturizing ingredient

Pentane // propellant

Persea gratissima (Avocado)  
oil // natural avocado oil for 
moisture balance

Petrolatum // hair conditioning 
agent and shine enhancer



Phenoxyethanol // preservative

Phenyl Trimethicone // shine 
ingredient and conditioning agent

Phenylpropanol // preservative

Piper Nigrum (black Pepper) 
Seed extract // natural ingredient 
that assists in protecting against 
environmental influences 

Polyglyceryl-3 distearate // 
conditioning and smoothing agent

Polyquaternium-10 // wide range 
of cationic polymers providing 
light to medium weight 
conditioning

Polyquaternium-11 // cationic 
polymer for conditioning in wet 
and natural hold in dry hair

Polyquaternium-37 // creates 
formulation base provides natural 
volume

Polyquaternium-4 // provides wet 
combability, volume and hold

Polyquaternium-68 // polymer 
that provides durable styles

Polyquaternium-69 // humidity 
resistant polymer

Polyquaternium-7 // cationic 
polymer for conditioning and 
smoothness 

Polysilicone-9 // thermo polymer 
for heat styles

Polysorbate 20 // a solubilizer, 
nonionic wetting agent

Polysorbate 60 // stabilizer in the 
spheres 

Potassium Sorbate // preservative

PPg-12 dimethicone // 
conditioning ingredient

PPg-3 Myristyl ether // 
conditioning ingredient

PPg-9 // viscosity controlling 
agent

Propane // propellant

Propylene glycol // penetration 
enhancer, enables active 
ingredients to penetrate into the 
hair

Propylparaben // preservative

Prunus Amygdalus dulcis  
(Sweet Almond) oil // natural 
conditioning ingredient for shine 
and smoothness

Punica granatum extract // 
a natural ingredient with 
astringent properties

PVM/MA decadiene crosspoly-
mer // film former and thickener

PVP // a polymer that makes hair 
more manageable

Pyruvic Acid // ingredient 
stabilizer

Quaternium-80 // light 
conditioner

Red 33/c.I. 17200 // a dye used to 
color formulations

Red 4/c.I. 14700 // a dye used to 
color formulations

Red 40/c.I. 16035 // a dye used to 
color formulations

Rheum Palmatum (Rhubarb) 
Root extract // natural ingredient 
which assists in keeping blonde 
hair bright

Rhodiola Rosea Root extract // 
natural ingredient that protects 
against thermal stress 

Rosmarinus officinalis 
(Rosemary) extract/Rosmarinus 
officinalis // natural ingredient 
with soothing and calming 
properties

Salvia officinalis (Sage) extract / 
Salvia officinalis // natural 
ingredient with scalp balancing 
properties

Sea Salt / Maris Sal / Sel Marin // 
naturally derived ingredient for 
volume and texture

Sesamum Indicum (Sesame) 
Seed oil / Sesamum Indicum // 
natural ingredient emollient

Silica // powder for non-greasy 
touch

Silicone Quaternium-18 // 
silicone for improved color 
retention

Silicone Quaternium-22 // 
conditioning ingredient

Sodium Acetate // stabilizing salt

Sodium benzoate // preservative

Sodium chloride // viscosity 
controlling agent

Sodium cocoamphoacetate // 
surfactant with a synergistic effect 
of providing mildness

Sodium cocoyl glutamate // mild 
surfactant providing creamy foam

Sodium Hydroxide // pH 
regulating agent

Sodium lactate // humectant

Sodium laneth-40 Maleate/
Styrene Sulfonate copolymer // 
naturally derived heat protection 
ingredient

Sodium laureth Sulfate // anionic 
surfactant offering good 
cleansing, creates a high amount 
of foam

Sodium Naphthalenesulfonate // 
stabilizer 

Sodium PcA // humectant

Sodium Polyacryloyldimethyl 
Taurate // thickening agent

Sodium Stearate // emulsifier

Sorbic Acid // preservative

Sorbitan oleate // emulsifying 
agent

Sorbitol // volume giving 
moisturizer

Stearamidopropyl  
dimethylamine // quaternary 
agent for care

Steareth-21 // surfactant and 
emulsifying agent

Stearic Acid // fatty acid for cuticle 
conditioning and smoothness

Stearoxypropyl dimethyla- 
mine // hair conditioning 
ingredient

Steartrimonium chloride // 
cationic hair conditioning 
ingredient

Stearyl Acetate // emollient

Stearyl Alcohol // hair 
conditioning ingredient

Styrene/VP copolymer // 
opacifier

Syringa Vulgaris (lilac) extract/
Syringa Vulgaris extract // 
natural ingredient with calming 
properties

Tartaric Acid // adjusts pH

Tetrasodium edTA // a chelating 
agent helps remove product build 
up, hard water, minerals and 
chlorine

Titanium dioxide / cI 77891 // 
color additive

Tocopheryl Acetate // antioxidant 
to protect hair color

Trideceth-10 // conditioning agent

Trideceth-12 // part of a cationic 
silicone emulsion for smoothness 
and softness

Trideceth-6 // conditioning 
ingredient

Trideceth-9 // conditioning agent

Triethyl citrate // plasticizer

Trilaureth-4 Phosphate // 
emulsifier

Trisiloxane // conditioning agent 
providing a soft, silky feel 

Triticum Vulgare (Wheat) Flour 
lipids/Triticum Vulgare // natural 
wheat lipid for moisture

urea // preservative

urtica dioica (Nettle) extract/
urtica dioica // natural ingredient 
with scalp balancing properties

VA/crotonates/Vinyl 
Neodecanoate copolymer // 
setting polymer

Vanilla Planifolia Fruit extract / 
Vanilla Planifolia // natural 
ingredient with conditioning 
properties

Vinyl caprolactam/VP/
dimethylaminoethyl 
Methacrylate copolymer // 
polymeric hair setting agent

Vitis Vinifera (grape) Seed oil/
Vitis Vinifera Seed oil // natural 
ingredient which is a free radical 
scavenger

VP/VA copolymer // water 
soluble polymer for hairstyling 
products to give body, 
manageability and hold

yellow  5/c.I. 19140 // a dye used 
to color formulations

Zinc Pyrithione // anti-dandruff 
ingredient

Zingiber officinale (ginger) Root 
extract / Zingiber officinale Root 
extract // natural ingredient with 
antioxidant properties to protect 
hair color




