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De natuur is een enigma.
Een gifstof kan een tegengif
worden; één druppel
bloemenextract geneest, twee
druppels kunnen dodelijk zijn.
Kleine plantenblaadjes verbergen
immense krachten. De kunst die
wij nastreven, is het vinden van
deze krachten, en ze ten dienste
van het haar en haar gezondheid
te stellen. Ze zijn pure energie, die
hoofdhuidproblemen bestrijden,
haarverlies stoppen en de balans
tussen schoonheid en gezondheid
herstellen. Enkel de geoefende
hand van een meester-herbalist
weet deze krachten te distilleren
en te bewaren, door traditionele
galenische vaardigheid te
combineren met moderne
technologie.

Ware schoonheid.
De modewereld biedt perfecte modellen “zonder”: zonder vlekken,
foutloos, zonder leeftijd. Dit is een bizarre, eerder onmenselijke opvatting
van schoonheid! Wij denken aan schoonheid in termen van “met” eerder
dan “zonder”. Een vrouw is mooi in haar verscheidenheid, met haar
jaren, met al haar foutjes. Het belangrijkste is om hier iets van te maken,
en ze om te toveren in fascinerende eigenschappen. Het resultaat is ware,
oprechte schoonheid. Het is exact die schoonheid die wij nastreven!

Natuurlijke stijl.
Een “natuurlijke stijl” is meer dan het
uiteindelijke effect van onze producten:
in onze visie is het ook de manier waarop
we ons werk aanpakken. “Natuurlijk”
beschrijft de integere, vriendschappelijke
manier waarop we onze medewerkers
benaderen: researchers, managers,
verdelers, vertegenwoordigers, kappers,
retailers én klanten. “Natuurlijk”
betekent dat we de dingen niet
ingewikkeld willen maken met chemie,
en dat traditionele formules soms de
beste oplossing zijn voor moderne
esthetische problemen. We produceren al
onze creaties in Italië, volgens de traditie.
Dit is niet alleen een kwestie van stijl,
maar ook van inhoud.
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1 Gember

2 Munt

3 Mais

4 Olijf

Een stimulerend,
revitaliserend

Een zeer aromatisch,
éénjarig kruid.

Een beschermende,
structurerende,

Deze verzachtende,
voedende en

éénjarig kruid,
afkomstig uit het
verre oosten.

Werd bij de oude
Egyptenaren en
Romeinen gebruikt

antistatische plant,
met origine in
Centraal- Amerika.

hydraterende vrucht,
met origine in het

als medicijn. In de
geneeskunde wordt

Het zetmeel, een fijn
wit poeder, wordt

het gebruikt voor
haar stimulerende,
antiseptische,
herstellende en

in de cosmetica
gebruikt voor de
productie van
verzachtende crèmes

verfrissende

en maskers.

eigenschappen.

nabije oosten, wordt
al sinds de oudheid
gebruikt voor diëten
en om de huid te
hydrateren. De oude
Romeinen noemden
een olijfoliemassage
de ‘fontein van de
jeugd”.

Wetenschap in harmonie met de natuur.
With love.
Elk van onze producten combineert feilloos de galenische methode
met de moderne wetenschap. Gedurende de 50 jaar dat het bedrijf nu
bestaat, hebben we nooit genoegen genomen met compromissen tussen
performantie en natuurlijkheid. We gebruiken materialen uit ethische,
natuurlijke en volledig hernieuwbare origine. De geneeskrachtige planten
die we in onze formules gebruiken, komen uit de verste uithoeken van
de wereld. Alleen zo kunnen we verzekeren dat de beste producten
gebruikt worden: uit de valleien van het Berner Oberland tot de wouden
van Ceylon, van de hellingen van de Fujiyama tot de plantages van
Martinique. Niet zonder trots kunnen we claimen niet zomaar op de
‘organische trein’ gesprongen te zijn: Wij zijn altijd “natuurlijk” geweest.
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Haarbehandelingen.
Ons idee van schoonheid is de beweging
die de zwaartekracht overstijgt.
Met andere woorden: het leven.

Het fascinerende aan haar, is de natuurlijke energie die het kan
uitdrukken wanneer het gezond is. Haar kan glanzend zijn, en
volumineus, en zijdeachtig - in één woord: perfect - maar het kan
tegelijkertijd een gebrek aan energie uitstralen. Mooi haar is een gelukkig
neveneffect van onze behandelingen, want dat wat wij trachten te
bereiken, is de herstelde vitaliteit van het haar.

HET HAAR HEEFT EEN
EIGEN HART. ECHT
WAAR! HET HAAR IS
NIET ENKEL WAT JE
ZIET MET HET BLOTE
OOG.
Als je 1000x kon inzoomen, zou je verbaasd staan van de structurele

compositie. Dit is net wat we met onze formules proberen te behandelen:
het hart van het haar.

Amino Concentrée, het kostbare hart van al onze
haarbehandelingen.

Amino Concentrée
Verzorging voor het hart van het haar.
Als een proteïne een puzzel
is, is een aminozuur een
deel van die puzzel.

Aminozuren groeperen zich om proteïnen te
vormen. Er zijn 20 aminozuren, waarvan ons
lichaam er slechts 11 kan voortbrengen. De
andere 9, die ‘essentiële aminozuren’ worden
genoemd, moet ons lichaam via voedsel
opnemen.

Amino Concentrée: wat doet
het?En waar?

Aminozuren werken als scharnieren op die
plaats waar iets stuk is en hersteld moet
worden. Ze zijn het ideale bindmiddel voor
elke fragiele vezel. Amino Concentrée is het
product van onderzoek naar aminozuren die
keratine maken, de proteïne die instaat voor
de opbouw van het haar. Het is een complex
van drie zuivere aminozuren, serine, treonine
en carbocysteïne, die de diepste kern van
de haarvezel bereiken. Omdat zij elektrisch
geladen zijn, kunnen deze aminozuren
ankerpunten selecteren waarvan de keratine
beschadigd is, en deze herstellen.

Dubbele verzorging:
direct en indirect.

De eerste taak van Amino Concentrée
is om de structuur van de haarvezel te
herstellen. De tweede taak is om de actieve
ingrediënten, die door verschillende
behandelingen in de herstelde structuur
werden gebracht, te fixeren, zodat het effect
langer blijft. De drie aminozuren hechten
zich aan de keratine en verzorgen (sluiten
van de schubben), herstructureren (opvullen
en sluiten van de porositeit van het haar) en
herstellen (herstellen van de correcte opbouw
van de cortexvezels).

NUTRISUBSTANCE

We zijn wat we eten, zo ook voor ons haar. Goed doorvoed haar valt
onmiddellijk op. Nutrisubstance voedt en hydrateert het haar tot diep
binnenin en beschermt het tegen vrije radicalen. Het doet de tekenen van
chemische en mechanische stress verdwijnen, zodat het haar er glanzend
en gezond uitziet. Droog, futloos of gevoelig haar krijgt een dagelijkse
voeding*.

Shampoo
sostantivante
nutritivo

Maschera
sostantivante
nutritiva

pH 5.5

pH 3.5

Nutritive
shampoo

Nutritive
hair mask

Reinigt, verzorgt en
beschermt de haarstructuur.
Legt een beschermlaag
over de haarlengtes en
-punten, zodat het perfect
doorkambaar, glanzend en
zijdezacht wordt. Bevat
sheaboter en Amino
Concentrée.

Een schoonheidsbehandeling
die het haar diep reinigt,
dankzij de intensieve
werking van sheaboter en
jojobaolie, die het haar
opnieuw zacht, glanzend en
volumineus maken. Bevat
Amino Concentrée.

250/1000 ml fles

250/500 ml pot

Shea boter
(Butyrospermum
parkii)
Voedend, hydraterend,
verzachtend. Een
plant met origine
in Sub-Saharan
Afrika. De lokale
bewoners noemen het
“the tree of youth”.
Vrouwen uit tropische
gebieden gebruiken
de boter al eeuwen
als bescherming
tegen uitdroging door
atmosferische
invloeden.

Fluido
riparatore
nutritivo

Microemulsione Mousse
riparatrice
riparatrice
nutritiva
nutritiva

Elisir
nutrilluminante

pH 3.5

pH 3.5

pH 3.5

Nutritive
repairing
hair fluid

Nutritive
repairing hair
microemulsion

Nutritive
repairing
hair mousse

Shining hair
serum

Door haar grote structurele
gelijkenis met de haarvezel,
kan deze fluide gemakkelijk
haar actieve ingrediënten
overdragen, zoals het Amino
Concentrée complex en
sheaboter, en dit op exact
die plaatsen waar het haar
de grootste nood heeft aan
voeding. Zo wordt het zacht,
glanzend en wel doorvoed.

Een spray die het haar
met één enkele verstuiving
voedt en herstelt. Door de
grote structurele gelijkenis
met de haarvezel, kan hij
gemakkelijk zijn actieve
ingrediënten overdragen,
zoals het Amino Concentrée
complex en sheaboter, en dit
op exact die plaatsen waar
het haar de grootste nood
heeft aan voeding.

De intensief voedende,
hydraterende en
verzachtende werking
verbetert de haartextuur
gevoelig: het wordt zacht en
krijgt body en volume. Het
geheim: sheaboter en het
Amino Concentrée complex.

Verlichtende druppels,
met een textuur die snel
opgenomen wordt en
geen residu achterlaat.
Verlicht het haar en maakt
het zijdezacht, terwijl
het gespleten punten
verbergt. Houdt gefriseerd
of rebels haar perfect
onder controle, maakt het
makkelijk doorkambaar en
handelbaar, en verheldert de
kleur.

10 ml ampullen x 24 pcs

150 ml spray

200 ml fles

100 ml fles

ß-REFIBRE

Er is iets magisch aan de reconstructie* van de haarvezel. ß-Refibre
herstelt, regenereert en versterkt de haarschubben. Tegelijkertijd
wordt het haar beschermd tegen schade van fysiologische (uitdroging
en veroudering), chemische en omgevingsoorzaken. Broos, verzwakt,
vermoeid of futloos haar vindt vernieuwde kracht, energie en stevigheid.

Fluido
ricostruttore

Shampoo
ricostruttore

pH 7.1

pH 5.8

Reconstructive
hair fluid

Reconstructive
shampoo

Speciale oleogel textuur,
ideaal voor het overbrengen
van het exclusieve complex
van aminozuren met laag
moleculair gewicht, die
in deze formule vervat
zitten, en die tot diep in de
haarstructuur doordringen.
Het actieve ingrediënt
ß-caroteen en het Amino
Concentrée complex
vernieuwen de haarvezel en
maken hem soepeler, stevig
en vitaal.

Reinigt zacht en herstelt de
bestanddelen die essentieel
zijn voor de sterkte van het
haar, met ingrediënten zoals
ß-caroteen en het Amino
Concentrée complex. Voor
sterk en krachtig haar.

500 ml fles

250/1000 ml fles

ß-caroteen

Antioxidant,
beschermend (ook
tegen UV-stralen).
Provitamine van
vitamine A, komt
voor in planten, fruit
en groenten, en is
zeer actief tegen vrije
radicalen. Helpt bij
weefselherstel en biedt
bescherming aan het
spierweefsel en het
zicht. Beschermt tegen
pollutie.

Maschera
restitutiva

Siero
ricostruttore

Microemulsione
ricostruttrice

pH 2.6

pH 3.2

pH 3.2

Reconstructive
hair mask

Reconstructive
hair serum

Reconstructive
hair
microemulsion

Zachte en volle textuur.
Verzorgt de haarvezel
intensief door deze te
omhullen met een
beschermende film die de
schubben sluit en het haar
glanzend, doorkambaar en
stevig maakt. ß-caroteen
en het Amino Concentrée
complex vernieuwen de
haarschacht, ze maken hem
soepeler, steviger en vitaal.
Vooral aangewezen bij
mediumdik haar.

De actieve ingrediënten
die in deze formule vervat
zitten, inclusief ß-caroteen
en het Amino Concentrée
complex, dringen diep door
in de haarvezel, om de
scheurtjes in de schubben op
te vullen die ontstaan zijn
door stress. Bewerkstelligt
een onmiddellijk effect
van sterk, glanzend, zacht
en stralend haar. Vooral
aangewezen bij fijn haar.

Dringt diep door in de
haarvezel, om de scheurtjes
in de schubben op te vullen
die ontstaan zijn door stress.
De werking van ß-caroteen
en het Amino Concentrée
complex herstellen de
kracht en zachtheid van het
haar en doen het opnieuw
stralen. Vooral aangewezen
bij fijn haar.

250/500 ml pot

10 ml ampullen x 24 pcs

150 ml spray

BUITENGEWOON
EFFICIENT*.
Na slechts 4 weken volledige behandeling,
zal het haar over volgende eigenschappen
beschikken:
1. Meer Volume en Structuur*. Dit wordt al na
de eerste toepassing zichtbaar, en wordt duidelijker
naargelang de behandeling vordert
2. Meer kracht*
3. Energie en Glans*
4. Zachtheid en Souplesse*
van de haarvezel
5. Betere hold
en Doorkambaarheid*

HET HAAR KRIJGT
EEN ZICHTBAAR
VERBETERDE
STRUCTUUR
EN IS GEZONDER
IN 100% VAN DE
GEVALLEN*.

*
Zelf-evaluatie + evaluatie door een Medavita stylist
Zintuiglijke evaluatie,uitgevoerd in het Medavita SpA Technical Studies Centre (Opera - MI) Hier wordt ook de documentatie bewaard

Vrijwilligers:
• Vrouwen tussen 20 en 60 jaar
• Haartype: beschadigd en zeer gevoelig, op meer dan 1 niveau
• Omvang van de haarschacht: van zeer ruw, dik haar tot fijn haar
Professionele behandeling:
Fluido ricostruttore (Reconstructive hair fluid) + Shampoo ricostruttore (Reconstructive shampoo)
+ Maschera restitutiva (Reconstructive hair mask)
toegepast in het salon, éénmaal per week gedurende 4 weken
Onderhoud:
Shampoo ricostruttore (Reconstructive shampoo) + Maschera restitutiva (Reconstructive hair mask)
gedurende 4 weken

HAIRCHITECTURE

Werkt in op body en volume* van het haar, zoals bij de constructie van
een gebouw, te beginnen bij de basis en naar de punten toe werkend.
Het geheim is een evenwichtige hydratatie van de haarvezel, die een
volumineuze basis creëert met een volle haarschacht. Het haar herwint
haar sterkte, zachtheid, doorkambaarheid en luchtigheid. Hairchitecture
transformeert fijn, breekbaar haar in een prachtig stukje architectuur.

Idrogel
corporizzante

Shampoo
corporizzante

pH 4.5

pH 5.5

Volumizing
water-gel

Volumizing
shampoo

De gecombineerde werking
van arctisch katoen met
rozemarijn, tijm, berk en
netel maken de haarvezel
dik en sterk. Hydrateert en
versoepelt de haarschacht
en maakt deze volumineus,
zodat deze zacht, luchtig
en levendig aanvoelt. Bevat
Amino Concentrée.

Maakt het haar
luchtig en herstelt het
hydratatieniveau. Vergroot
het volume en de dynamiek
vanaf de basis tot de
haarpunten, dankzij de
formule die verrijkt werd
met arctisch katoen en
Amino Concentrée.

500 ml fles

250/1000 ml fles

Arctisch katoen
(Eriophorum
spissum)

versterkend,
reminaliserend,
beschermend. Een
soort katoen dat
meestal gevonden
wordt in de toendras
van noordelijke landen,
met wollige bloemen
die gebruikt worden
voor zowel thee als
stoffen en cosmetische
behandelingen. Heeft
astringente, ontgiftende
en verzachtende
eigenschappen.

Crema gel
volumizzante

Mousse
volumizzante
radice media

Mousse
leggera

Mousse
estrema

pH 5.5

pH 5.5

pH 7.5

pH 6

Volumizing
gel-cream

Root lifter
medium hold
hair mousse

Soft hold
mousse

Extreme hold
mousse

Creëert een ondoordringbare
film die de haarlengtes
beschermt tegen
omgevingsstress. Zo blijft
het haar glanzend, sterk en
volumineus. De haarschacht
wordt dikker, energieker en
wint aan volume, maar blijft
luchtig dankzij de werking
van arctisch katoen en
Amino Concentrée.

Werkt in op de haarbasis en
brengt volume en body, met
een langdurige, zachte hold.
Effectief op elk type haar,
maar vooral aanbevolen
bij fijn haar. Bevat
arctisch katoen en Amino
Concentrée.

Handelbare vorm en volume
voor flexibele en langdurige,
lichte hold. Wordt snel
geabsorbeerd en laat het
haar vrij bewegen. Bevat
arctisch katoen en Amino
Concentrée.

Extreem sterke mousse
die het haar een stevige
hold en definitie geeft.
Perfect voor creaties op
basis van uitzonderlijke
flexibiliteit of crunchy
krullen. Vergemakkelijkt
het brushen, voegt body toe,
hydrateert en doet het haar
glanzen.

200 ml fles

200 ml fles

200 ml fles

200 ml fles

Lacca no gas
leggera

Lacca gas
leggera

Lacca gas
forte

No-gas
soft hold
hairspray

Soft hold
hairspray

Strong
hold
hairspray

Onderhoudt een soepele
vorm en volume. Droogt
snel zonder nat te maken.
Beschermt het haar en
verstevigt de haarschacht.
Lichte hold en makkelijk te
verwijderen, zonder residu.

Fixeert met een lichte,
transparante film. Droogt
snel zonder residu en geeft
het haar een optimale glans.
Makkelijk uit te borstelen.

Fixeert het haar
onmiddellijk met een lichte,
transparante film. Droogt
snel zonder residu en brengt
structuur en glans. Ideaal
om volumineuze vormen
te accentueren bij een zeer
creatieve styling. Makkelijk
uit te borstelen.

200 ml fles

200/500 ml fles

200/500 ml fles

LISSUBLIME

Steil haar: een radicale keuze, die subliem is wanneer ze de perfectie
benadert. De gladmakende, anti-frizz en structurerende eigenschappen
van haar ingrediënten, maken dat Lissublime gemakkelijk hold brengt
in steile haarkapsels. Tegelijk wordt het haar verstevigd en intensief
gehydrateerd, zodat het zacht, glanzend en makkelijk doorkambaar
wordt. Voor een langdurig anti-frizz gladmakend* effect.

Shampoo
superlisciante

Maschera
superlisciante

pH 5.5

pH 3.5

Smoothing
shampoo

Smoothing
hair mask

Reinigt zachtjes en trekt
de haarvezel glad, met een
extreem langdurig anti-frizz
effect. Maiszetmeel en het
Amino Concentrée complex
zorgen voor een extreme
hydratatie en vormen een
beschermende barrière
rond de haarschacht
tegen uitdroging en vocht,
waardoor het haar subliem
zijdezacht en glanzend blijft.

Maiszetmeel, jojobaolie
en het Amino Concentrée
complex ontspannen
de haarvezel, waardoor
deze gehydrateerd
wordt en de lengtes een
beschermingslaag krijgen
tegen uitdroging en vocht.
Het haar wordt glanzend,
steil en gemakkelijk
hanteerbaar.

250/1000 ml fles

250/500 ml pot

Mais (Zea mays)

structurerende,
antistatische plant, met
origine in CentraalAmerika. Haar
zetmeel, een fijn wit
poeder, wordt in de
cosmetica gebruikt
voor de productie van
verzachtende crèmes en
maskers.

Liss boost
ultra-lisciante

Fluido lisciante
protezione
termica
pH 5.5

Hair
Thermo protection
smoothing enhancer smoothing
hair fluid
Intensifieert steil haar en
boost de werking van het
smoothing hair mask.

Ideaal om een steile,
zijdeachtige look te creëren
bij golvend, krullend of
gefriseerd haar, met medium
hold. Maakt het haar
makkelijk doorkambaar
en elimineert statische
electriciteit.

10 ml ampullen x 12 pcs

200 ml fles

CURLADDICT

Souplesse, zachtheid, netheid en uitgesproken definitie: gekruld haar
moet met respect en correct behandeld worden. Curladdict geeft
krullend haar* een geweldige veerkracht en gesloten schubben. De
antioxiderende en revitaliserende werking in de actieve ingrediënten
regenereren, versterken en hydrateren de haarschacht, en brengen glans,
zachtheid en doorkambaarheid. Maximaal gedefinieerde, veerkrachtige
krullen troef.

Shampoo
elasticizzante

Maschera
elasticizzante

pH 5.5

pH 3.5

Curling
shampoo

Curling
hair mask

Reinigt het haar, ideaal voor
wervelende, gedefinieerde,
perfecte krullen en golven
met maximale flexibiliteit.
Het haar is zacht en
prachtig gedefinieerd.
Het geheim zit hem in het
actieve ingediënt: rode
druif. Verrijkt met Amino
Concentrée complex.

Deze rijke, fluweelachtige
textuur omhult het
haar en beschermt het
tegen mechanische en
omgevingsinvloeden. De
werking van rode druif,
jojobaolie en Amino
Concentrée toont de krullen
en golven in volle glorie: vol,
glanzend, handelbaar en
subtiel gedefinieerd.

250/1000 ml fles

250/500 ml pot

Rode druif
(Vitis vinifera)

Verzorgend,
antioxidant, astringent.
Wordt in plantaardige
behandelingen en
cosmetica gebruikt voor
zijn anti-radicale en
circulatiestimulerende
eigenschappen.

Curl boost
ultraelasticizzante

Crema
disciplinante
media

Fluido
modellante
forte

Mousse
disciplinante
forte

pH 6

pH 6

pH 6

Curl
elasticizing
enhancer

Wave enhancer
medium hold
hair cream

Strong hold
modelling
hair fluid

Shaping
strong hold
mousse

Intensifieert de krul.
Versterkt de werking van
het curling hair mask.

Hydrateert het haar,
met anti-frizzwerking.
Structureert weerbarstige
krullen en vormt soepele,
makkelijk kambare krullen.
Bevat Amino Concentrée.

Anti-frizzwerking. Creëert
mooi gedefinieerde, volle,
elastische krullen. Bevat
Amino Concentrée.

Vormende en krul
activerende mousse met
sterke hold. Creëert
zachte en volumineuze
krullen, en voegt body,
textuur en volume toe.
De snel absorbeerbare
formule houdt de krullen
gestructureerd en luchtig.

10 ml ampullen x 12 pcs

150 ml pot

200 ml fles

200 ml fles

LUXVIVA

Een haarkleuring is een investering die beschermd moet worden.
Luxviva is een speciaal kleurbeschermend* programma dat helpt om
de glans van gekleurd haar te beschermen. Het houdt de kleur levendig
en helder. De antioxiderende werking beschermt tegen vrije radicalen,
zodat de veroudering van de haarvezel wordt tegen gegaan. Ideaal voor
gekleurd en ontkleurd haar, maar ook voor mèches.

Shampoo
protezione
colore

Shampoo
silver

pH 5

pH 7

Colour
protection
shampoo

Anti-yellow
shampoo

Een ideale bescherming
tegen oxidatie van de
haarkleur onder invloed
van het licht. Vermindert
het aantal UV-stralen dat de
haarvezel bereikt, waardoor
de levendigheid, glans en
intensiteit van de kleur
verlengd worden. Verrijkt
met Amino Concentrée
complex.

Neutraliseert ongewenste
reflecties op natuurlijk,
gekleurd of ontkleurd
blond of wit haar. De
formule werd verrijkt
met directe pigmenten
en zonnebloempitten en
verkoelt reflecties, terwijl
het haar zacht, volumineus,
glanzend en makkelijk
doorkambaar wordt. Bevat
Amino Concentrée.

250/1000 ml fles

250 ml fles

Zonnebloem
(Helianthus
annuus)

Antioxidant,
beschermend tegen
licht. Eénjarige plant
waarvan de pitten rijk
zijn aan vitamine E.

Maschera
protezione
colore

Filler
protettivo
dopocolore

Concentrato
ravvivante
colore

Latte
iperproteico

pH 3.5

pH 3.5

Colour
protection
hair mask

After-colour
protective
hair filler

Colour
magnifier
hair emulsion

Protective
pre-colour
hair treatment

Formule met rijke textuur
die zonnebloempitten,
jojobaolie en Amino
Concentrée bevat. Vormt
een beschermende laag
op het haar die voedt en
verzorgt. Verlengt de glans,
dieptereflecties en intensiteit
van pas gekleurd haar.

Versterkt de reflecties en
genereert een film om
het haar die beschermt
tegen mechanische en
omgevingsstress. Elimineert
statische electriciteit, houdt
het haar zacht en soepel
en maakt het uitzonderlijk
glanzend. Verrijkt met het
Amino Concentrée complex.

De werking van
Amino Concentrée en
zonnebloempitten sluit de
haarschubben, zodat de
kleur ingesloten blijft en
een onmiddellijke glans
ontstaat. Het haar is
levendig, minder breekbaar
en behoudt een mooie egale
kleur.

Speciaal voor de hoofdhuid die
gevoelig is voor chemicaliën,
om onmiddellijk te gebruiken
in de ontkleuring of kleuring.
De formule bevat zonnebloempitten en bisabolol, heeft een
verzachtende werking en
verzorgt de haarvezel. De
hoofdhuid wordt verzacht
en gehydrateerd, het haar
gezond en sterk.Bevat Amino
Concentrée. Garandeert
kleurvastheid van de gekozen
tint, dankzij de afwezigheid
van pigment.

250/500 ml pot

7 ml ampullen x 24 pcs

10 ml flesjes x 10+10 pcs

1000 ml fles

pH 6.5

Cera
matt
leggera

Cera
lucida
media

Spray
lucidante
delicato

pH 6.5

pH 6.5

Soft hold
matt hair
wax

Medium
hold glossy
hair wax

Delicate
glossy hair
spray

Flexibele hold voor
een volumineuze, mooi
gedefinieerde, matte look.
Het haar is makkelijk te
restylen, zonder residu.
Bevat Amino Concentrée.

Versterkt de glans van
het haar zonder het
zwaar te maken. Voor een
natuurlijke, glanzende stijl,
zonder residu. Bevat Amino
Concentrée.

Ideaal om het haar een
ongelofelijk glossy look
te geven, voor de meest
glamoureuze gelegenheden.
Droogt onmiddellijk zonder
residu, niet vet, beschermt
tegen vocht. De lichte,
zijdeachtige structuur
creëert een langdurige,
verblindende look, en houdt
het haar sterk en glanzend.

100 ml pot

100 ml pot

150 ml fles

WONDERPLEX

Frequente blootstelling aan chemische en mechanische stress kunnen
de zwavelbruggen in het haar, die het belangrijkste onderdeel van de
keratine vormen, beschadigen. Dit maakt het haar zwak, droog en broos.
WONDERPLEX is een revolutionair systeem dat het haar beschermt en
versterkt tijdens agressieve, chemische processen, zoals ontkleuringen.
Het biedt een maximale bescherming aan de haarvezel én een optimaal
technisch resultaat.

PHASE 1
Fluido
fortificante
anti-rottura

PHASE 2
Emulsione
sigillante

Strengthening
anti-breakage
fluid

Bond
balancer

Verstevigende vloeistof
die de structuur van de
haarvezel versterkt en het
afbreken van het haar
voorkomt. Direct toe te
voegen aan het kleur-/
ontkleuringsmengsel.

Emulsie die de
haarschubben sluit en de
werking van Wonderplex
Phase 1 fixeert.

500 ml fles

750 ml fles

HUILE D’ETOILE

Mooi glanzend haar reflecteert het licht, is zacht en trekt de aandacht
met haar schoonheid. Ons haar wordt beschouwd als een teken van
schoonheid, en representeert onze persoonlijkheid. Het is een eyecatcher
die de aandacht trekt en bijblijft. Glanzend haar is gezond, zuiver
en goed verzorgd. Huile d’Étoile is een instant glansbad op basis van
olie: het rijkste en oudste geheim voor prachtig, licht en glanzend haar.

Oleum di Luce
Trattamento
Intensivo

Shampoo
di Oli
Inebriante
pH 5.5

Sheen oil
intensive
care

Captivating
oils
shampoo

Fluide die het haar
onmiddellijk doet glanzen.
Het haar wordt, volgens
een oud ritueel, overvloedig
verzorgd met een rijk
concentraat van pure oliën.
Dit schoonheidsgeheim
omhult de lokken met glans,
voedt de haarvezel tot diep
in de kern en creëert extra
volume.

Deze glansshampoo
biedt een evenwichtige
reiniging, geeft het haar
een uitzonderlijke glans en
voedt de haarvezel.

750 ml fles

250 ml/1250 ml fles

Sacha inchi olie
(Plukenetia
volubilis seed oil)

Moringa olie
(Moringa
oleifera seed oil)

Cyperus olie
(Cyperus
esculentus
root oil)

Lijnzaad olie
(Linum
usitatissimum
seed oil)

Afkomstig uit het
Amazonewoud in Peru.
Door de hoge waarden
aan Omega-3, 6 en 9,
wordt deze als de meest
waardevolle natuurlijke
olie beschouwd.
Voedt, regenereert en
beschermt het haar en
verhindert uitdroging.
Versterkt en herstelt de
natuurlijke weerstand
van het haar.

Revitaliseert en voedt,
maar is niet vet.
Maakt het haar goed
doorkambaar, zacht en
glanzend.

Verbetert de glans en
beschermt het haar.
Herstelt het volume en
de vitaliteit. Herstelt
de vochtbalans en
beschermt het haar
tegen uitdroging, smog,
UV-straling en vrije
radicalen.

Revitaliseert het haar
en maakt de poriën van
de hoofdhuid weer vrij.
Heeft zeer voedende
eigenschappen, een
sterke anti-frizz
werking en schenkt
een bijzondere glans en
zachtheid aan het haar.

Maschera
di Oli
Inebriante

Oleo-Lift
Rigenerante
Multi-Attivo

Olio Aureo

pH 3

pH 3.5

Shining
oils
hair mask

Multi-active
youth
hair serum

Radiance
revealing
oil

Verhelderend glansmasker
dat het haar zijdezacht en
glanzend maakt, zonder het
te verzwaren.

Leave-in, regeneratief,
multi-actief haarserum.
Dit uniek serum houdt
de haarvezel volumineus
en elastisch, verbetert de
natuurlijke glans en maakt
het haar extra zacht en glad.

Glans bevorderende haarolie
met zijdeachtig effect. De
fluwelige structuur wordt
snel geabsorbeerd door
de haarvezel en biedt een
onmiddellijke glans. Het
haar wordt zijdezacht en is
aangenaam geparfumeerd.

150 ml tube/500 ml pot

7 ml ampullen x 12 pcs

50 ml spray

SOLARICH

Zon*, wind, vochtigheid, zeewater en chloor beschadigen de haarvezel en
maken de huid droog en dof. Bovendien bevorderen ze de vorming van
vrije radicalen, wat veroudering en beschadiging van de structuur van
de huid en het haar veroorzaakt. Daarom moet de haarvezel beschermd
worden bij blootstelling aan deze natuurlijke elementen. Solarich
beschermt, voedt en hydrateert de huid en het haar tot diep binnenin.

DD
Cream

Filler ristrutturante
e protettivo
pre e doposole

pH 5.5

pH 3.5

Dynamic doing
Restructuring
protective hair cream protective pre &
after sun hair filler
Multifunctionele “dynamicdoing” crème, die de
haarkleur en de haarvezel
beschermt, dankzij de
aanwezigheid van UVA/B
filters. Baobab olie,
Ceramiden en Amino
Concentrée voeden,
hydrateren, verlichten en
beschermen het haar bij
blootstelling aan chloor en
omgevingsfactoren.

Herstructurerende
bescherming voor en na
het zonnen, beschermt de
haarkleur en de haarvezel
dankzij de aanwezigheid
van UVA/B- filters. Baobab
olie, Ceramiden en Amino
Concentrée voeden het haar.

150 ml tube

125 ml spray

Aloë (Aloë vera)

Hydraterend,
verzachtend,
beschermend, herstelt
littekenweefsel. Een
plant uit Madagaskar
(Zuidelijk Afrika) die
reeds gekend was bij
de oude Egyptenaren
en Grieken voor
zijn geneeskundige
krachten.

Baobab
(Adansonia
digitata)

Bijnamen als Magische
Boom, Apothekersboom
en Levensboom geven
het al aan: deze boom
beschikt over veelvuldig
voedende en helende
krachten. De olie, die
gewonnen wordt uit de
zaden, is hydraterend,
antioxidant, verzachtend,
kalmerend, versoepelend,
en regenereert het
epitheelweefsel.

Shampoo-doccia Maschera intensiva Latte doposole
emolliente
ristrutturante
rigenerante viso
dissetante doposole doposole
e corpo
pH 5.5

pH 5.5

Hair & body
relaxing after-sun
shower gel

Intensive restructuring Regenerating
after-sun
body & face
hair mask
after-sun milk

Verzachtende, kalmerende
en verfrissende shampoodouchegel. Baobab olie,
Collageen en Amino
Concentrée hydrateren,
herstellen en voeden de huid
en het haar.

Verzorgend, hydraterend,
voedend en herstellend
haarmasker. Baobab olie,
karitéboter en Amino
Concentrée beschermen,
hydrateren en voeden het
haar tot diep in de vezel.

Regenererende anti-age
fluïde emulsie voor na het
zonnen. Kalmeert het gelaat
en het lichaam, bevordert
het herstel van de huid,
verhindert het uitdrogen
en beschermt de gebruinde
kleur. Verrijkt met Baobab
olie, Aloe vera, Allantoïne,
Bisabolol, karitéboter en
proteïnen van Collageen.

400 ml fles

150 ml tube

150 ml tube

pH 3.5

Foto’s:
Laurence Laborie
Bruno Gori

*Anti-haaruitval – ondersteuning bij preventie van haaruitval

*Mannelijke anti-haaruitval – ondersteuning bij preventie van mannelijke haaruitval

*Anti-roos – ondersteuning bij preventie van roos

*Talgreducerend – ondersteuning bij methodisch herstel van de natuurlijke balans van de hoofdhuid

*Kalmerend en verzachtend – ondersteuning bij hoofdhuidverlichting

*Ontgiftend – ondersteuning bij verbetering van de zuurstofregeling van de hoofdhuid

*Verzorgend en hydraterend – ondersteuning bij controle van weerbarstig haar

*Voeding – ondersteuning bij haardoorvoeding

*Reconstructie – ondersteuning bij herstel van de haarvezel

*Body & volume – ondersteuning bij verdikking van het haar

*Gladmakend – ondersteuning bij verbetering van het steilen van het haar

*Krullend haar – ondersteuning bij verbetering van de flexibiliteit van het haar

*Kleurbeschermend – ondersteuning bij kleurbescherming

*Zon - ondersteuning bij de bescherming van het haar in de zomer
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