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preparing

De voorbereiding van de hoofdhuid op een specifieke behandeling is een belangrijke 
fase in de haarverzorging voor het ontspannen, opnieuw in balans brengen en 
kalmeren van de hoofdhuid.

De combinatie van essentiële oliën geeft het assortiment een frisse, citrus, gras-en 
balsamico-achtige geur. Deze geur geeft een olfactorisch gevoel van puur welzijn.
Een aangenaam moment dat begint bij de hoofdhuid, om zo het lichaam en de geest 
te ontspannen door een unieke, zintuiglijke ervaring. 

Een specifieke massage gecombineerd met geselecteerde, actieve ingrediënten 
bereiden de hoofdhuid voor op verdere behandelingen.
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preparing 
potion
pre-shampoo, voorbereidende behandeling voor de hoofdhuid

preparing 
pomade
diepreinigende scrub voor de hoofdhuid

De specifieke eigenschappen van deze formule ontspannen de hoofdhuid 
door een zachte en mild reinigende werking en bereiden deze voor op verdere 
behandelingen. 

Bevat:
SLS en SLES vrije, ultra-milde, zuiverende, oppervlakteactieve stoffen die 
de hoofdhuid reinigen en deze voorbereiden op verdere behandelingen. Geschikt 
voor het reinigen van een gevoelige hoofdhuid die de neiging heeft om gemakkelijk 
uit te drogen.
Hydraterende ingrediënten met een beschermende werking op de hoofdhuid. 

Essentiële oliën: 
eucalyptusolie met een balancerende, ontstekingsremmende, antibacteriële, 
zuiverende, verfrissende en ontgiftende werking. 
citroenolie met een balancerende, antibacteriële, ontsmettende, bloedstelpende, 
verfrissende, verkwikkende en zuiverende werking.
— 
Gebruik: verdeel over de droge hoofdhuid met een lichte massage. Laat 5 minuten 
inwerken, bij voorkeur gewikkeld in een warme, vochtige handdoek. Spoel uit en 
ga verder met de meest geschikte shampoo.

De specifieke eigenschappen van deze formule hebben een diepe, maar 
mild reinigende werking dankzij de exfoliërende bamboepoeder microkorrels.   
Regelmatig gebruik verwijdert onzuiverheden en dode huidcellen, stimuleert de 
vernieuwing van de huid en maakt de hoofdhuid schoon en zacht. Het maakt 
de hoofdhuid ontvankelijk voor de werkzame stoffen aanwezig in volgende 
behandelingen. Uitermate geschikt voor een zichtbaar, schilferige hoofdhuid.

Bevat:
Exfoliërende bamboepoeder microkorrels, die de hoofdhuid reinigen en 
voorbereiden op volgende behandelingen. Bamboe-extract is rijk aan silicium, een 
natuurlijk, zacht en mild exfoliant. 
Hydraterende en verzachtende triglyceride met een beschermende werking 
op de hoofdhuid. 
Rijst- en amandelolie bereiden de huid voor op reiniging en verdere 
behandelingen. Hebben voedende en verzachtende eigenschappen met een 
zachte, herstellende en verzorgende werking.

Plantenextracten:
extracten van salie, rozemarijn, arnica en brandnetel
met een verkwikkende, verzachtende en beschermende werking tegen vrije 
radicalen.

Essentiële oliën: 
eucalyptusolie met een balancerende, antibacteriële, ontstekingsremmende, 
zuiverende, verfrissende en ontgiftende werking. 
citroenolie met een balancerende, antibacteriële, ontsmettende, bloedstelpende, 
verfrissende, verkwikkende en zuiverende werking.
— 
Gebruik: gelijkmatig verdelen over een vochtige hoofdhuid. Masseer zachtjes 
de volledige hoofdhuid met cirkelvormige bewegingen gedurende 2 tot 3 
minuten. Door de intensiteit van de massage aan te passen is er een zeer 
intens of minder intens revitaliserend, verzachtend en stimulerend effect op de 
microcirculatie van de hoofdhuid. Spoel goed uit en ga verder met een specifieke 
reinigingsbehandeling. Gebruik dit product niet als de hoofdhuid geïrriteerd,  
zeer gevoelig of beschadigd is. 

with Bamboo powder microbeads sls/sles free 125 ml100 ml
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equilibrium

Preventie is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de hoofdhuid en het haar. 
Het equilibrium gamma is hiervoor ontwikkeld, om het evenwicht van de hoofdhuid en 
het haar te herstellen. Om de fysiologische activiteit van de hoofdhuid, de haarfollikel 
en de schacht te optimaliseren. 

Alle producten in het assortiment zijn geformuleerd met chlorella vulgaris extract, rijk 
aan macro- en microvoedingsstoffen, een multi-vitamine complex, een alles-in-één 
complex met vitaminen B5, B6, C, E en PP en rozemarijn met herbalancerende, 
verkwikkende en beschermende eigenschappen. 
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equilibrium 
shampoo
essentiële shampoo voor dagelijks gebruik

equilibrium 
scalp lotion
essentiële, preventieve lotion voor elk haartype

Een lotion die de fysiologische processen van de hoofdhuid in evenwicht brengt. 
De lotion heeft een preventieve werking tegen aandoeningen van de hoofdhuid 
met dermo-balancerende, zuiverende en antibacteriële eigenschappen. Voedt en 
versterkt de haarfollikel en versterkt de structuur van het haar.

Bevat:
Chlorella vulgaris, eencellige, groene microalgen die al lang gebruikt worden 
in de gezondheidszorg, met name als voedingssupplement. Dit vanwege de 
unieke en gevarieerde samenstelling van macro- en microvoedingsstoffen 
zoals glycoproteïnen, meervoudige, onverzadigde omega-3 vetzuren, 
sterolen, vitaminen en mineralen. Het is een natuurlijke bron van antioxidanten 
met een beschermende werking op biologisch weefsel en chlorellina, een  
anti-bacteriële stof.
Een multi vitamine complex bestaande uit B5, B6, C, E en PP, met een 
energieke en voedende werking die de haarvezel herstelt en versterkt en de 
stuctuur verzorgt.
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, het zorgt voor 
een aangename, verfrissende en verkwikkende sensatie. Het verbetert de 
doorbloeding van de hoofdhuid en stimuleert de vernieuwing van de cellen. Het 
helpt bij het behouden van gezond, levendig haar.
Menthol, met rustgevende, verfrissende en geurende eigenschappen.
Eucalyptol, met gerenomeerde, verkwikkende en antibacteriële eigenschappen.  

Plantenextracten:
rozemarijn, aloë, angelica, acorus, kardemom, kruidnagel, kurkuma, mirre, 
nootmuskaat, zwarte peper- en gember extracten 
met verkwikkende, stimulerende, regenerende, kalmerende, samentrekkende, 
zuiverende, energieke, verfrissende en antibacteriële eigenschappen.
— 
Gebruik: verdeel de volledige inhoud van de ampul gelijkmatig over een schone 
hoofdhuid. Masseer met specifieke bewegingen. Spoel niet uit en vervolg met 
de styling.

with Chlorella vulgaris extractsls/sles free 8 x 6 ml250 ml _ 1000 ml

Een preventieve shampoo ontwikkeld om het haar regelmatig te wassen of om 
af te wisselen met een andere specifieke shampoo. Een zachte SLS en SLES 
vrije formule die de de hoofdhuid en het haar reinigt en in evenwicht brengt. 
Geformuleerd met geselecteerde, actieve ingrediënten met herbalancerende 
en verkwikkende eigenschappen. Geeft het haar een gezonde, levendige glans.

Bevat:
Chlorella vulgaris, eencellige, groene microalgen die al lang gebruikt worden 
in de gezondheidszorg, met name als voedingssupplement. Dit vanwege haar 
unieke en gevarieerde samenstelling van macro- en microvoedingsstoffen 
zoals glycoproteïnen, meervoudige, onverzadigde omega-3 vetzuren, sterolen, 
vitaminen en mineralen. Het is een natuurlijke bron van antioxidanten met een 
beschermende werking op biologisch weefsel en het bevat chlorellina, een anti-
bacteriële stof.
Een multi vitaminen complex bestaande uit B5, B6, C, E en PP met een 
energieke en voedende werking.

Plantenextracten:
rozemarijn, kamille, salie, brandnetel en goudsbloemextracten
met een rustgevende, anti-bacteriële, verkwikkende en verzorgende werking.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en laat zachtjes 
schuimen. Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat de werkzame 
bestanddelen kunnen inwerken, spoel uit. Herhaal indien nodig.
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calming

De hoofdhuid kan gevoelig en gespannen zijn, rood en/of jeukend. Het geeft een 
ongemakkelijk gevoel. Hierdoor kan het haar zwak en dof worden, met een gestresste, 
levenloze uitstraling.
 
De kalmerende formules bevatten belangrijke concentraties van aloë vera sap,  
rijk aan anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange moleculen van polysacchariden 
die hydratatie, compactheid en elasticiteit van het bovenste oppervlak van de huid 
garanderen. 

De specifieke, kalmerende producten zijn ontwikkeld om de hoofdhuid te reinigen,  
te verzachten, te kalmeren, en te herbalanceren, met een verzachtende en doelgerichte 
werking. Ze hebben ook een verkwikkende werking op de haarschacht, waardoor het 
haar gezond, zacht en glanzend wordt.
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calming 
shampoo
kalmerende shampoo voor een gevoelige hoofdhuid

calming 
scalp fluid
kalmerende fluid voor een gevoelige hoofdhuid

calming 
scalp treatment
kalmerende gel voor een gevoelige hoofdhuid

calming 
ultra delicate mousse shampoo
ultra zachte shampoomousse voor een gevoelige hoofdhuid

Een zachte, verzorgende, SLS en SLES vrije formule die mild reinigt met 
een doelgerichte werking. Geformuleerd met aloë vera sap, een doelgericht, 
natuurlijk, kalmerend complex. Specifieke plantenextracten met verzachtende en 
balancerende eigenschappen voor de gevoelige hoofdhuid. Geeft een gezonde 
glans aan het haar.

Bevat:
Aloë vera sap, rijk aan Anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange 
polysaccharide moleculen die hydratatie, stevigheid, flexibiliteit en verzachting van 
de hoofdhuid garanderen. Binnen dit complex zorgt het aloë vera sap voor een 
herstellend effect dat uniek is in de natuur.
Een kalmerend plantencomplex, een combinatie van plantaardige stoffen 
en actieve ingrediënten geselecteerd vanwege hun kalmerende werking, 
ze dragen bij aan vermindering van de typische hyper-gevoeligheid van de 
hoofdhuid. Ontgiftend paardenkastanje extract, hydraterende mannitol, een 
specifieke saponine in zoethout met een verkwikkende werking, stimulerende 
cafeïne en rustgevende zink sporenelementen zijn vermengd. De synergetische 
eigenschappen van deze stoffen zijn zorgvuldig geëvalueerd om zo te trachten de 
biologische componenten die irritatie zoals uitslag, roodheid of jeuk veroorzaken 
tot een minimum te beperken. Het complex is ideaal om het agressieve optreden 
van externe stressfactoren tegen te gaan (bijvoorbeeld UV stralen), en geeft snel 
verlichting door de sterke en complexe rustgevende werking.
Haverextract, een grote bron van vitamine B en vitamine E, eiwitten, vetten 
en mineralen. Met antioxiderende en kalmerende eigenschappen dankzij het 
gehalte aan fenolische verbindingen, zoals de avenantramidi. Rijk aan saponinen, 
molecules die zachte, natuurlijk reinigende eigenschappen bezitten. Het bevat 
ook bèta-glucan, een oplosbare vezel met belangrijke voedingseigenschappen, 
bekend om de sterk hydraterende kwaliteiten.

Plantenextracten: 
brandnetel, kamille, goudsbloem, mallow bladeren en St. John’s wort 
extracten hebben een mineraliserende, vitamine verstrekkende, verkwikkende, 
stimulerende, herstellende, kalmerende, zuiverende, energieke, verzorgende en 
antibacteriële werking. 
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes in.  
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat de de actieve ingrediënten 
kunnen inwerken, spoel daarna uit. Herhaal indien nodig.

Geformuleerd met een efficiënt, kalmerend, natuurlijk complex, sporenelementen 
en specifieke plantenextracten met een rustgevende, verzachtende werking die 
de hoofdhuid voorbereiden op de reiniging.

Bevat:
Kamillebloemextract, met natuurlijke eigenschappen tegen branderigheid en 
een beschermende, kalmerende, reinigende, verzachtende werking.
Lecitine, een plantaardig ingrediënt met een antistatische, rustgevende en 
verzorgende werking op de hoofdhuid. 
Aloë vera sap, rijk aan anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange 
polysaccharide moleculen die hydratatie, stevigheid, flexibiliteit en verzachting van 
de hoofdhuid garanderen. Binnen dit complex zorgt het aloë vera sap voor een 
herstellend effect, uniek in de natuur. 
Een kalmerend plantencomplex, een combinatie van plantaardige stoffen 
en actieve ingrediënten geselecteerd vanwege hun kalmerende werking, 
ze dragen bij aan vermindering van de typische hyper-gevoeligheid van de 
hoofdhuid. Ontgiftend paardenkastanje extract, hydraterende mannitol, een 
specifieke saponine in zoethout met een verkwikkende werking, stimulerende 
cafeïne en rustgevende zink sporenelementen zijn vermengd. De synergetische 
eigenschappen van deze stoffen zijn zorgvuldig geëvalueerd om zo te trachten de 
biologische componenten die irritatie zoals uitslag, roodheid of jeuk veroorzaken 
tot een minimum te beperken. Het complex is ideaal tegen het agressieve optreden 
van externe stressfactoren, (bijvoorbeeld UV stralen), en geeft snel verlichting door 
de sterke en complexe verzachtende werking.
Haverextract, een grote bron van vitamine B en vitamine E, eiwitten, vetten en 
mineralen. Antioxiderende en kalmerende eigenschappen dankzij het gehalte aan 
fenolische verbindingen, zoals de avenantramidi. Rijk aan saponinen, molecules 
die zachte, natuurlijk reinigende eigenschappen bezitten. Het bevat ook  
bèta-glucan, een oplosbare vezel met belangrijke, voedende eigenschappen, 
bekend vanwege de sterk hydraterende kwaliteiten.
Vitaminen A en E beschermen de hoofdhuid met herstellende, beschermende, 
antioxiderende en hydraterende eigenschappen.

Plantenextracten: 
brandnetel, goudsbloem, mallow bladeren en St. John’s wort extracten 
hebben een mineraliserende, vitamine verstrekkende, verkwikkende, stimulerende, 
herstellende, kalmerende, zuiverende, energieke, verzorgende en antibacteriële 
werking.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over de hoofdhuid en masseer zachtjes gedurende  
2 tot 3 minuten. Niet uitspoelen, vervolg met een specifieke shampoo.

Geformuleerd met een hoog percentage aloë vera gel, een doeltreffend, 
natuurlijk kalmerend complex en specifieke plantenextracten met verzachtende, 
hydraterende en evenwichtige eigenschappen voor de gevoelige hoofdhuid.  
Aloë vera, rijk aan Anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange polysaccharide 
moleculen garanderen hydratatie, stevigheid, flexibiliteit en verzachting van de 
hoofdhuid. De kalmerende hoofdhuidbehandeling heeft een verzachtend effect 
dat de roodheid vermindert.

Bevat:
Aloë vera sap, rijk aan Anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange moleculen 
van polysacchariden, deze zorgen voor hydratatie, stevigheid, elasticiteit en 
verzorging van de hoofdhuid. Het aloë vera sap heeft een verzorgend en 
herstellend effect dat uniek is in de natuur.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over de hoofdhuid en masseer het product zachtjes 
in tot het product volledig geabsorbeerd is door de hoofdhuid. Spoel het product 
niet uit en vervolg met de styling.

Een zachte, vloeibare formule die in een lichte schuim verandert wanneer deze 
door de dispenser gepompt wordt. Een zachte reinigingsmousse voor een 
geïrriteerde hoofdhuid en/of voor frequent wassen. Zacht en kalmerend, SLS 
en SLES vrij, de mousse reinigt het haar mild met een doelgerichte werking.  
Geformuleerd met aloë vera sap, een efficiënt, natuurlijk, kalmerend complex, 
plantenextracten met een specifieke kalmerende en evenwichtige werking. Maakt 
het haar zacht en glanzend.

Bevat:
Aloë vera sap, rijk aan Anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange 
polysaccharide moleculen die hydratatie, stevigheid, flexibiliteit en verzachting van 
de hoofdhuid garanderen. Binnen dit complex zorgt het aloë vera sap voor een 
herstellend effect dat uniek is in de natuur.
Een kalmerend plantencomplex, een combinatie van plantaardige stoffen en 
actieve ingrediënten geselecteerd vanwege de kalmerende werking, ze dragen bij 
tot vermindering van de typische hyper-gevoeligheid van de hoofdhuid. Ontgiftend 
paardenkastanje extract, hydraterende mannitol, een specifieke saponine in 
zoethout met een verkwikkende werking, stimulerende cafeïne en rustgevende 
zink sporenelementen zijn vermengd. De synergetische eigenschappen van 
deze stoffen zijn zorgvuldig geëvalueerd om zo te trachten de biologische 
componenten die irritatie zoals uitslag, roodheid of jeuk veroorzaken tot een 
minimum te beperken. Het complex is ideaal om het agressieve optreden van 
externe stressfactoren tegen te gaan (bijvoorbeeld UV stralen), en geeft snel 
verlichting door de sterke en complexe rustgevende werking.
Haverextract, een grote bron van vitamine B en vitamine E, eiwitten, vetten 
en mineralen. Met antioxiderende en kalmerende eigenschappen dankzij het 
gehalte aan fenolische verbindingen, zoals de avenantramidi. Rijk aan saponinen, 
molecules die zachte, natuurlijk reinigende eigenschappen bezitten. Het bevat 
ook bèta-glucan, een oplosbare vezel met belangrijke voedingseigenschappen, 
bekend vanwege de sterk hydraterende kwaliteiten. 

Plantenextracten: 
brandnetel, kamille, goudsbloem, mallow bladeren en St. John’s wort 
extracten hebben een mineraliserende, vitamine verstrekkende, verkwikkende, 
stimulerende, herstellende, kalmerende, zuiverende, energieke, verzorgende en 
antibacteriële werking.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes 
in. Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat de de actieve ingrediënten 
kunnen inwerken, spoel daarna uit. Herhaal indien nodig.

with Aloe barbadensis juice 125 mlsls/sles free 200 ml sls/sles free 250 ml _ 1000 mlwith Camomilla recutita 100 ml
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detoxifying

Het haar en de hoofdhuid worden dagelijks blootgesteld aan schade veroorzaakt door 
interne en externe factoren, met onaangename gevolgen. Stress, vervuiling en een 
ongezonde levenswijze leiden tot een abnormale ophoping van “toxinen”, echt afval 
voor het haar en de hoofdhuid; innerlijke toxines (teveel of verkeerde voeding, rottende 
dode cellen die niet correct verwijderd worden, drugsgebruik, medicijngebruik, enz.) 
en externe toxines (rook, vervuilde lucht of water, enz.). 

Deze factoren kunnen een negatieve invloed hebben op het evenwicht van de 
hoofdhuid, en kunnen vrije radicalen, ontstekingen, verschillende huidproblemen 
en haaruitval tot gevolg hebben. De schacht verliest dichtheid, waardoor het haar 
kwetsbaar en dof wordt. 

Het ontgiftende assortiment is geformuleerd met specifieke plantenextracten, 
belangrijke essentiële oliën, melkzuur en natuurlijk propolis extract. De actieve 
ingrediënten met zuiverende, antibacteriële en ontgiftende werking, helpen om het 
evenwicht te behouden en hoofdhuidproblemen te voorkomen. 
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detoxifying 
shampoo
detox shampoo voor elk haartype

detoxifying  
leave in treatment
ontgiftende leave in behandeling

Een nieuwe generatie shampoo met een doelgerichte, ontgiftende en zuiverende 
werking. Een delicate SLS en SLES vrije formule die mild en efficiënt reinigt. 
Geformuleerd met propolis extract, een natuurlijke stof gemaakt door bijen en 
gebruikt om hun korf te beschermen tegen ziekte, met belangrijke, antibacteriële en 
helende eigenschappen, evenals verzorgende en anti-oxiderende eigenschappen. 
Bevat ook essentiële oliën, eucalyptol en specifieke plantenextracten met een 
zuiverende, ontgiftende en balancerende werking.

Bevat:
Propolis extract, een stof onttrokken uit de hars van de wilde kastanje, populier 
en conifeerboom, gemixt door bijen met hun speeksel en wax en gebruikt om 
hun korf tegen ziekte te verdedigen. Het heeft belangrijke antibacteriële, helende, 
herstellende en anti-oxiderende eigenschappen. 
Eucalyptol, bekend om de verfrissende en antibacteriële eigenschappen. 
Saccharide isomerate, een hydraterende stof gemaakt uit een natuurlijke suiker 
die de barrièrefunctie van de hoofdhuid versterkt, vermindert het transepidermal 
waterverlies en normaliseert de desquamatie van de hoornlaag.
Melkzuur, een alfa-hydroxy-zuur bekend om haar exfoliërende en verzachtende 
werking. Het vernieuwt de bovenste cellenlaag door een zachte, chemische 
werking. Het heeft een mild exfoliërende werking (zachte peeling).

Essentiële oliën:
bergamot, met versterkende eigenschappen, geeft geur.
salie, met versterkende eigenschappen, geeft geur.
lavendel, met versterkende en verfrissende eigenschappen, geeft geur.
mint, versterkend, balancerend, verfrissend.

Plantenextracten: 
grapefruit, lavendel, fucus, paardenbloem, paardenstaart, tijm en gember, 
met een ontgiftende, versterkende, stimulerende, revitaliserende, kalmerende, 
zuiverende, energieke, conditionerende en anti-bacteriële werking.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten inwerken zodat de shampoo zijn werk kan doen, 
daarna uitspoelen. Herhaal indien nodig.

Een specifieke ontgiftende leave in behandeling, die op de hoofdhuid aanwezig 
blijft tot de volgende wasbeurt. Hydraterend, herbalancerend en beschermend 
voor de hoofdhuid. Geformuleerd met propolis extract, een natuurlijke substantie 
gemaakt door bijen, die ze gebruiken om ziektes uit hun korf te houden. Het heeft 
belangrijke anti-bacteriële en genezende eigenschappen, evenals regenererende 
en anti-oxiderende kwaliteiten. De behandeling bevat ook essentiële oliën, 
eucalyptol en specifieke plantenextracten met een reinigende, ontgiftende en 
balancerende werking.

Bevat:
Paardenbloemextract, staat bekend om zijn ontgiftende, zuiverende, 
verzorgende en verzachtende werking.
Propolis extract, een stof onttrokken uit het hars van de wilde kastanje, populier 
en conifeerboom, gemixt door bijen met hun speeksel en wax en gebruikt om hun 
korf tegen ziekten te verdedigen. Het heeft belangrijke, antibacteriële, helende, 
herstellende en anti-oxiderende eigenschappen. 
Allantoïne, een verzachtend, cosmetisch, actief ingrediënt met kalmerende, 
beschermende en conditionerende eigenschappen voor de hoofdhuid.
Eucalyptol, bekend om de verfrissende en antibacteriële eigenschappen. 
Saccharide isomerate, een hydraterende stof gemaakt uit een natuurlijke suiker 
die de barrièrefunctie van de hoofdhuid versterkt, vermindert het transepidermal 
waterverlies en normaliseert de desquamatie van de hoornlaag.
Melkzuur, een alfa-hydroxy-zuur bekend om haar exfoliërende en verzachtende 
werking. Het vernieuwt de bovenste cellenlaag door een zachte, chemische 
werking. Het heeft een mild exfoliërende werking (zachte peeling).

Essentiële oliën:
bergamot, met versterkende eigenschappen, geeft geur.
salie, met versterkende eigenschappen, geeft geur.
lavendel, met versterkende en verfrissende eigenschappen, geeft geur.
mint, versterkend, balancerend, verfrissend.

Plantenextracten: 
grapefruit, lavendel, fucus, paardenbloem, paardenstaart, tijm en gember, 
met een ontgiftende, versterkende, stimulerende, revitaliserende, kalmerende, 
zuiverende, energieke, conditionerende en anti-bacteriële werking.
— 
Gebruik: spray gelijkmatig over een schone hoofdhuid, masseer in om het product 
goed te verdelen. Niet uitspoelen. Vervolg met de styling.

with Taraxacum officinale extract 100 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml
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dandruff

Roos of buitensporige hoofdhuid desquamatie (vervelling, afpelling) is een aandoening 
die, indien onbehandeld, kan uitgroeien tot een echte ziekte van de hoofdhuid.  
Het is een zeer frequent voorkomende aandoening die normaal gesproken twee 
vormen kent: vette roos of seborroisch eczeem waarbij er op de hoofdhuid grote, 
geelachtige schilfers aanwezig zijn die vastzitten aan de hoofdhuid en het haar;  
en droge roos, hierbij vertoont de hoofdhuid kleine witte, droge schilfers die zichtbaar 
zijn wanneer ze van de hoofdhuid loskomen. Andere bijbehorende symptomen kunnen 
roodheid, ontstekingen of jeuk zijn.

Roos komt veel voor en kan schaamte veroorzaken of kan voor mensen het 
zelfvertrouwen aantasten, zelfs in die mate dat de behandeling van dit probleem van 
zeer groot belang is. Preventie is mogelijk en mensen die aanleg voor roos hebben, 
zouden hier permanent voor behandeld moeten worden.

Elk product van het anti-roos gamma biedt een efficiënte, evenwichtige oplossing, 
afhankelijk van de mate van de stoornis, ze werken in harmonie met de hoofdhuid 
en het haar.
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dandruff 
controller shampoo
diepreinigende anti-roos shampoo

dandruff  
intensive cream shampoo
diepwerkende anti-roos shampoo crème

Een doeltreffende, milde, SLS en SLES vrije shampoo die op een evenwichtige 
manier reinigt en de aandoening controleert, de shampoo voorkomt ook 
de vorming van nieuwe roos. Geformuleerd met zink Pyrithionalumi, een 
gerenommeerd anti-roos ingrediënt en specifieke, botanische extracten met 
zuiverende en balancerende kwaliteiten.

Bevat:
Zink Pyrithion, een multi-functioneel ingrediënt, met sterke antibacteriële 
eigenschappen dat de celvernieuwing van de hoofdhuid vermindert. Het staat 
bekend als een van de meest efficiënte anti-roos ingrediënten. Het werkt 
doeltreffend tegen de opeenstapeling van roos en vermindert en voorkomt de 
vorming van schilfers. Het brengt de hoofdhuid weer in balans. Het vermindert ook 
de overmatige talgproductie, die vaak gepaard gaat met roos omdat dit ingrediënt 
ook werkt tegen vet haar en een vette hoofdhuid.
Panthenol, uitstekend voor hydratatie en herstel, met kalmerende en 
conditionerende eigenschappen.  
Allantoïne, een rustgevende, cosmetisch werkzame stof met kalmerende, 
beschermende en conditionerende eigenschappen voor de hoofdhuid. 
Sorbitol, een vochtinbrengende suiker, behoudt watermoleculen op de hoofdhuid 
en gaat het gevoel van een droge, gevoelige hoofdhuid tegen, geeft onmiddellijk 
comfort. 

Plantenextracten: 
rozemarijn, salie, brandnetel en arnica, 
met een verzorgende, stimulerende, kalmerende en beschermende werking.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat de ingrediënten kunnen inwerken, 
spoel daarna uit. Herhaal indien nodig.

Een crème-achtige formule met een intensieve werking om de aandoening 
doeltreffend tegen te gaan en om herhaling te voorkomen. Doeltreffend maar 
mild, SLS en SLES vrij. Geformuleerd met natuurlijke, anti-roos werkzame 
bestanddelen en versterkt met zink Pyrithionalumi, een gerenommeerd anti-roos 
ingrediënt en specifieke botanische extracten, met zuiverende en balancerende 
eigenschappen.

Bevat:
Een natuurlijk werkzaam ingrediënt tegen roos, met Braziliaanse notenolie olie 
en copaifera extract, bekend vanwege de anti-roos werking, rijk aan selenium, 
caryofylleen en plantaardige vetzuren die het schilferen van de hoofdhuid 
tegengaan. Bevat ook triglyceriden die de hoofdhuid en het haar voeden en 
beschermen. 
Zink Pyrithion, een multi-functioneel ingrediënt, met sterke, antibacteriële 
eigenschappen die de celvernieuwing van de hoofdhuid verminderen.  
Het staat bekend als een van de meest efficiënte anti-roos ingrediënten, het werkt 
doeltreffend tegen de opeenstapeling van roos en het vermindert en voorkomt de 
vorming van schilfers. Het brengt de hoofdhuid weer in balans. Het vermindert 
ook de overmatige talgproductie, die dikwijls gepaard gaat met roos, omdat dit 
ingrediënt ook werkt tegen vet haar en een vette hoofdhuid.
Panthenol, uitstekend voor hydratatie en herstel, met kalmerende en 
conditionerende eigenschappen.  
Allantoïne, een rustgevende, cosmetisch werkzame stof met kalmerende, 
beschermende en conditionerende eigenschappen voor de hoofdhuid. 
Sorbitol, een vochtinbrengende suiker, behoudt watermoleculen op de hoofdhuid 
en gaat het gevoel van een droge, gevoelige hoofdhuid tegen, geeft onmiddellijk 
comfort.

Plantenextracten: 
rozemarijn, salie, brandnetel en arnica, 
met een verzorgende, stimulerende, kalmerende en beschermende werking.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat alle ingrediënten goed kunnen 
inwerken, spoel daarna uit. Herhaal indien nodig.

sls/sles free 125 ml sls/sles free 250 ml _ 1000 ml
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normalizing

Een vette hoofdhuid en vet haar is, voor zowel mannen als vrouwen, een veel 
voorkomend probleem. Door een vette hoofdhuid ziet het haar er ongewassen en 
slordig uit en heeft het een onaangename geur. Als de stoornis niet volledig kan 
worden opgelost, dient deze gecontroleerd te worden. 

Het normalizing gamma is geformuleerd met een talgregulerend, diepreinigend,  
en evenwichtig, actief complex voor de hoofdhuid. Dit verwijdert de overtollige talg, 
vermindert de jeuk en het gevoel van ongemak dat gerelateerd is aan de aandoening.

De specifieke Simply Zen normalizing producten geven een prettig gevoel van 
zuiverheid. De specifieke, voordelige werking van de formules helpt het haar voor een 
langere tijd, gezond en schoon te houden met een aangenaam en verfrissend gevoel.
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normalizing 
shampoo
normaliserende shampoo voor een vette hoofdhuid en vet haar

normalizing 
treatment
Talgnormaliserende lotion voor vet haar en een vette hoofdhuid

Een delicate SLS en SLES- vrije formule met een doelgerichte werking die 
mild reinigt. Geformuleerd met een talg-regulerend complex en specifieke 
plantenextracten die bijdragen aan het bestrijden van de aandoening,  
de hoofdhuid efficiënt en aangenaam verfrissen en de geur van talg neutraliseren. 
Geeft een gezonde glans aan het haar.

Bevat: 
Normaliserend complex, een mix van natuurlijke stoffen en actieve ingrediënten, 
geselecteerd vanwege hun talgregulerende en zuiverende eigenschappen voor 
de hoofdhuid. 
Beschermende en verzachtende allantoïne, de vochtinbrenger glycerine, vitamine 
B5, B6, H en PP, met een beschermende en normaliserende werking.
Gehydrolyseerde gisteiwitten en threonine aminozuur met een antistatische en 
verzorgende werking zijn gecombineerd, door hun synergetische werking te 
evalueren, om zo de ophoping van talg, die typisch is voor een vette hoofdhuid, 
tegen te gaan. Het complex zuivert actief de hoofdhuid en brengt deze in 
evenwicht, het verwijdert overtollige talg, vermindert de jeuk en het gevoel van 
ongemak dat de aandoening met zich meebrengt, het haar blijft langer gezond 
en schoon.
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, het geeft een aangenaam, 
verfrissend en verkwikkend gevoel. Het verbetert de zuurstoftoevoer van de 
hoofdhuid, stimuleert de vernieuwing van de cellen en helpt om gezond, glanzend 
haar te behouden. 
Menthol, met rustgevende, verfrissende en geurende eigenschappen.
Menthyl lactaat, verbetert de verfrissende werking, voor een gevoel van welzijn.

Plantenextracten:
het blad van rozemarijn, salie, citroen, ceder en equistum (= het onkruid 
paardenstaart) met antioxiderende, antibacteriële, evenwichtige, verzachtende, 
beschermende, rustgevende, verfrissende, ontstekingsremmende en zuiverende 
eigenschappen. 

Essentiële olien: 
bergamot olie, met geurende aromatherapie eigenschappen die snel verdampen, 
het geeft een citrusachtige, bittere en verfijnde geur, aangevuld met zoete en 
fruitige accenten met een licht kruidige touch. 
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten inwerken, spoel uit. Herhaal indien nodig.

Een efficiënte behandeling met werkzame bestanddelen die helpen om de 
overtollige talg te reguleren, maakt de hoofdhuid schoon en het haar voller. 
Geformuleerd met een talgregulerend complex, essentiële bergamot olie, 
menthol en plantenextracten om de anomalie (afwijking) tegen te gaan. Verfrist de 
hoofdhuid op een efficiënte en aangename manier. Neutraliseert de geur van talg. 

Bevat: 
Essentiële bergamot olie, met geurende aromatherapie eigenschappen die snel 
verdampen, het geeft een citrusachtige, bittere en verfijnde geur, aangevuld met 
zoete en fruitige accenten met een licht, kruidige touch.
Normaliserend complex, een mix van natuurlijke stoffen en actieve ingrediënten, 
geselecteerd vanwege de talgregulerende en zuiverende eigenschappen voor 
de hoofdhuid. Beschermende en verzachtende allantoïne, de vochtinbrenger 
glycerine, vitamine B5, B6, H en PP, met een beschermende en normaliserende 
werking. Gehydrolyseerde gisteiwitten en threonine aminozuur met een 
antistatische en verzorgende werking, zijn gecombineerd, door hun synergetische 
werking te evalueren, om zo de ophoping van talg, die typisch is voor een vette 
hoofdhuid tegen te gaan. Het complex zuivert actief de hoofdhuid en brengt 
deze in evenwicht, het verwijdert de overtollige talg, vermindert de jeuk en het 
gevoel van ongemak dat de aandoening met zich meebrengt, het haar blijft langer 
gezond en schoon.
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, het geeft een aangenaam, 
verfrissend en verkwikkend gevoel. Het verbetert de zuurstoftoevoer van de 
hoofdhuid, stimuleert de vernieuwing van de cellen en helpt bij het behoud van 
gezond, glanzend haar. 
Menthol, met rustgevende, verfrissende en geurende eigenschappen.
Menthyl lactaat, verbetert de verfrissende werking voor een gevoel van welzijn.
Gedistilleerd toverhazelaar water, een water verrijkt met de vluchtige 
bestanddelen van de toverhazelaar bladeren met samentrekkende en 
verkwikkende eigenschappen.

Plantenextracten: 
het blad van rozemarijn, salie, citroen, ceder en equistum (= het onkruid 
paardenstaart) met antioxiderende, antibacteriële, evenwichtige, verzachtende, 
beschermende, rustgevende, verfrissende, ontstekingsremmende en zuiverende 
eigenschappen.
— 
Gebruik: spray gelijkmatig over de hoofdhuid na het wassen. Masseer zachtjes 
over de hele hoofdhuid. Niet uitspoelen en vervolgen met de styling.

with Bergamot essential oil 100 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml
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stimulating

Haaruitval is een veel voorkomend fenomeen met een variërende intensiteit,  
die op elke leeftijd, zowel bij zowel mannen als vrouwen, voorkomt. Geconfronteerd 
met het probleem is het belangrijk om snel in te grijpen, zowel voor een preventieve 
behandeling als ter bestrijding van haaruitval. Een zachte reiniging, gekoppeld aan een 
specifieke en permanente stimulatie van de hoofdhuid, zijn twee bepalende factoren 
om haaruitval tegen te gaan. 

Overdreven en abnormale haaruitval moet worden bestreden met een efficiënte 
stimulatiekuur voor de microcirculatie van de hoofdhuid, tevens moet de haarfollikel 
gevoed worden.

Het stimulating gamma is met specifieke plantenextracten geformuleerd zoals capsicum 
en ginkgo, specifieke, essentiële oliën en andere luxe werkzame bestanddelen die  
in synergie fungeren met uitstekende resultaten.
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stimulating 
shampoo
stimulerende shampoo tegen haaruitval

stimulating 
scalp lotion
stimulerende lotion tegen haaruitval

Een zachte SLS en SLES vrije formule die subtiel reinigt met een doelgerichte 
werking. Geformuleerd met plantenextracten, kamfer en menthol met 
stimulerende eigenschappen voor de microcirculatie van de hoofdhuid,  
ze voeden de haarfollikel en versterken de vitaliteit van het haar.

Bevat:
Chilli-extract, met stimulerende, antioxiderende, antibacteriële en kalmerende 
eigenschappen. Rijk aan capsaïcine, fenol en carotenoïden. Stimuleert de 
zenuwuiteinden, creëert een aangename, warme sensatie en heeft een intens 
stimulerend effect. Het verhoogt doelgericht de oppervlakkige microcirculatie en 
stimuleert de groei van de haarfollikel. Bevat quercetine, hesperidine flavonoïden 
en fenolverbindingen, bekend om hun eigenschappen om het haar te versterken 
en te beschermen tegen vrije radicalen. Carotenoïden zoals lycopeen, alfa en 
beta-caroteen hebben kalmerende en antioxiderende eigenschappen. 
Ginkgo plantextract, rijk aan flavonoïden, antioxidant polyfenolen met een 
beschermende werking. Wordt beschouwd als een stimulerende, werkzame stof 
vanwege de aanwezigheid van vitamine P die de weerstand van de haarvaten 
verbetert en de oppervlakkige microcirculatie en vitaliteit van de hoofdhuid bevordert.
Bosbesextract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicalen en kalmerende 
eigenschappen. Fungeert als een stimulerend antioxidant en verbetert de levering 
van voedingsstoffen naar de huidcellen en zuurstofverrijkend huidweefsel.
Bruin zeewier extract, uitstekend ingrediënt uit de zee met antibacteriële, 
vochtinbrengende en beschermende eigenschappen voor de hoofdhuid. 
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, het geeft een aangename, 
verfrissende en verkwikkende sensatie. Het verbetert de oxygenatie van de 
hoofdhuid, stimuleert de vernieuwing van de cellen en helpt om gezond, levendig 
haar te behouden.
Menthol, met verzachtende, verfrissende en geurende eigenschappen.

Essentiële oliën: 
rozemarijn, met een reinigende, anti-bacteriële, anti-oxiderende en beschermende 
werking.
cajeput, antiseptisch, met reinigende en verfrissende eigenschappen.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat alle ingrediënten goed kunnen 
inwerken, spoel daarna uit. Herhaal indien nodig.

Ontworpen om de juiste capillaire activiteit te stimuleren, dit om overmatige 
haaruitval tegen te gaan en te voorkomen. Samengesteld met paprika extract, 
ingrediënten van topkwaliteit afkomstig van zeewier, essentiële oliën en andere 
specifieke, botanische extracten, met een stimulerende, revitaliserende en 
voedende werking voor de microcirculatie van de hoofdhuid.

Bevat:
Chilli-extract, met stimulerende, antioxiderende, antibacteriële en kalmerende 
eigenschappen. Rijk aan capsaïcine, fenol en carotenoïden. Stimuleert de 
zenuwuiteinden, creëert een aangename, warme sensatie en heeft een intens 
stimulerend effect. Het verhoogt doelgericht de oppervlakkige microcirculatie en 
stimuleert de groei van de haarfollikel. Bevat quercetine, hesperidine flavonoïden 
en fenolverbindingen, bekend om hun eigenschappen om het haar te versterken 
en te beschermen tegen vrije radicalen. Carotenoïden zoals lycopeen, alfa en 
beta-caroteen hebben kalmerende en antioxiderende eigenschappen. 
Ginkgo plantextract, rijk aan flavonoïden, antioxidant polyfenolen met een 
beschermende werking. Wordt beschouwd als een stimulerende, werkzame stof 
vanwege de aanwezigheid van vitamine P die de weerstand van de haarvaten 
verbetert en de oppervlakkige microcirculatie en vitaliteit van de hoofdhuid bevordert.
Bosbesextract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicalen en kalmerende 
eigenschappen. Fungeert als een stimulerend antioxidant en verbetert de levering 
van voedingsstoffen naar de huidcellen en zuurstofverrijkend huidweefsel.
Bruin zeewier extract, uitstekend ingrediënt uit de zee met antibacteriële, 
vochtinbrengende en beschermende eigenschappen voor de hoofdhuid. 
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, het geeft een aangename, 
verfrissende en verkwikkende sensatie. Het verbetert de oxygenatie van de 
hoofdhuid, stimuleert de vernieuwing van de cellen en helpt om gezond, levendig 
haar te behouden.
Menthol, met verzachtende, verfrissende en geurende eigenschappen.
Aloë vera extract, rijk aan fenolverbindingen, complexe koolhydraten, aminozuren, 
vitaminen en mineralen met verzadigende, kalmerende, regenererende, 
antioxiderende, voedende en beschermende eigenschappen.

Plantenextracten: 
mirre, acorus, nootmuskaat, Chinese kaneel en arnica 
met verfrissende, stimulerende en verzorgende eigenschappen.

Essentiële oliën: 
rozemarijn, met een zuiverende, anti-bacteriële, antioxiderende en beschermende 
werking.
gember, met aromatische, verkwikkende en verzorgende eigenschappen.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een schone hoofdhuid, masseer met de 
vingertoppen, oefen een lichte druk uit. Niet uitspoelen.

with Capsicum annuum extract 8 x 6 ml _ 100 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml
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densifying

Haaruitval is een veel voorkomend fenomeen met een variërende intensiteit, die op elke 
leeftijd, zowel bij zowel mannen als vrouwen, voorkomt. Het is belangrijk om haaruitval 
snel tegen te gaan, zowel preventief als ter bestrijding van haaruitval.

Het densifying gamma, zowel stimulerend als haarverdikkend is uitermate doeltreffend 
door zijn belangrijkste ingrediënt, het Indian Kino boom extract, evenals andere 
specifieke, werkzame stoffen. 

Ingrediënten van het densifying gamma zijn zorgvuldig geselecteerd om de natuurlijke 
oorzaken van haaruitval te bestrijden en om de groei van sterk, dik haar te bevorderen. 
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densifying
concentrated lotion
geconcentreerde preventieve lotion tegen haaruitval

densifying 
shampoo
preventieve shampoo tegen haaruitval 

densifying  
lotion
preventieve lotion tegen haaruitval

Een zachte SLS en SLES vrije, reinigende samenstelling, reinigt mild en werkt in 
combinatie met de specifieke behandelingen uit het gamma, verfrist en revitaliseert 
de hoofdhuid en het haar. Indian kino boom extract, andere plantenextracten en 
specifieke essentiële oliën bestrijden haaruitval, revitaliseren de hoofdhuid en het 
haar en hebben een verdikkend effect.

Bevat:
Indian Kino boom extract, het hoofdingrediënt, met beschermende, anti-
glycatie en anti-vrije radicalen eigenschappen. Beschermt en versterkt het haar 
en bevordert de normale haargroeicyclus. Rijk aan flavonoïden, deze hebben anti-
vrije radicalen, kalmerende en anti-glycatie eigenschappen. Werkt beschermend 
tegen de schade veroorzaakt door UVB-stralen. Het bevat glutaminezuur, een 
onmisbaar aminozuur voor de gezonde werking van vele biologische processen 
en natrium succinaat dat de cellulaire stofwisseling stimuleert voor het behoud van 
een optimale gezondheid van de hoofdhuid en het haar. 
Guarana extract, met antioxiderende, verfrissende en enerverende 
eigenschappen als ook duidelijke antibacteriële eigenschappen. Rijk aan caffeïne 
met stimulerende en oxygenererende effecten voor de hoofdhuid.
Sorbitol, een vochtinbrengende suiker, gaat effectief het gevoel van een gevoelige 
of droge hoofdhuid tegen, geeft direct comfort.

Plantenextracten:
Rozemarijn, blauwe bes, kamillebloemen en salie met een verfrissende, 
stimulerende, antioxiderende en conditionerende werking.

Essentiele oliën: 
cajeput, antiseptisch, zuiverend.
kaneel, stimulerend en conditionerend, geeft geur aan de formule.
munt, verfrissend, herbalancerend en vernieuwend. 
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en masseer zachtjes. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat alle ingrediënten goed kunnen 
inwerken, spoel daarna uit. Herhaal indien nodig.

Geformuleerd om overmatige haaruitval te voorkomen en tegen te gaan, het 
verhoogt de dichtheid van het haar. Met het synergetisch actief complex, verbetert 
het de microcirculatie van de hoofdhuid, het stimuleert de haargroei, beschermt 
en versterkt het haar en bevordert de normale haargroeicyclus. Het belangrijkste 
ingrediënt, een actief complex met Indian Kino Tree, heeft een drievoudige 
werking: het gaat haaruitval tegen, het verhoogt de haardichtheid, met een anti-
oxiderend en beschermend effect en het vertraagt het verouderingsproces.

Bevat:
Indian Kino boom extract, het hoofdingrediënt met beschermende, anti-
verouderende en ontstekingsremmende eigenschappen. Beschermt en versterkt 
het haar en bevordert de normale haargroeicyclus. Rijk aan flavonoïden, deze 
hebben ontstekingsremmende, kalmerende en anti-verouderende eigenschappen. 
Het heeft ook een beschermend effect tegen de schade veroorzaakt door UVB-
stralen. Het bevat glutaminezuur, een onmisbaar aminozuur voor de gezonde 
werking van vele biologische processen en natrium succinaat, dat de cellulaire 
stofwisseling stimuleert voor het behoud van een optimale gezondheid van de 
hoofdhuid en het haar.

Plantenextracten:
Aloe ferox, engelwortel, Acorus, kardemom, kruidnagel, kurkuma, mirre, 
nootmuskaat, zwarte peper en gember, 
een natuurlijke mix met een energieke, stimulerende en verkwikkende werking. 
Rozemarijnextract, antibacteriëel, rijk aan antioxidanten met beschermende 
eigenschappen tegen vrije radicalen. 
Rijstproteïnen die de haarvezel vullen en versterken, geven structuur en 
verzorging. 
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, geeft een een aangenaam, 
verfrissend en verkwikkend gevoel.
Menthol, met verzachtende, verfrissende en geurende eigenschappen.
Eucalyptol, met gerenomeerde verkwikkende en antibacteriële eigenschappen.
Panthenol, uitstekend geschikt voor hydratatie en herstel, met kalmerende en 
verzorgende eigenschappen. 
Arnica bloem extract, met een zachte, conditionerende en kalmerende werking. 
Sorbitol, een vochtinbrengende suiker, gaat het gevoel van een gevoelige of 
droge hoofdhuid tegen, het geeft direct comfort.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een schone hoofdhuid, masseer zachtjes met de 
vingertoppen. Niet uitspoelen.

with Indian Kino Tree 8 x 7 ml _ 24 x 7 mlwith Indian Kino Tree 2 x 4 x 5 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml

Met een hoge concentratie aan actieve bestanddelen gaat het overmatig 
haarverlies doeltreffend tegen. Het synergetische, werkzame complex verhoogt 
de microcirculatie van de hoofdhuid, het stimuleert de haargroei en beschermt en 
versterkt het haarzakje, waardoor het de gezonde levenscyclus van het haar helpt 
te herstellen. Met een concentratie van het hoofdbestanddeel van 10% (actief 
complex Indian Kino Tree extract), heeft het een drievoudige werking: het gaat 
haarverlies tegen, het verhoogt de dichtheid van het haar met een antioxiderend 
en beschermend effect en gaat het verouderingsproces van de hoofdhuid tegen.

Bevat:
Indian Kino boom extract, het hoofdingrediënt met beschermende, anti-
verouderende en ontstekingsremmende eigenschappen. Beschermt en versterkt 
het haar en bevordert de normale haargroeicyclus. Rijk aan flavonoïden, deze 
hebben ontstekingsremmende, kalmerende en anti-verouderende eigenschappen. 
Het heeft ook een beschermend effect tegen de schade veroorzaakt door UVB-
stralen. Het bevat glutaminezuur, een onmisbaar aminozuur voor de gezonde 
werking van vele biologische processen en natrium succinaat, dat de cellulaire 
stofwisseling stimuleert voor het behoud van een optimale gezondheid van de 
hoofdhuid en het haar.

Plantenextracten:
Aloe ferox, engelwortel, Acorus, kardemom, kruidnagel, kurkuma, mirre, 
nootmuskaat, zwarte peper en gember, 
een natuurlijke mix met een energieke, stimulerende en verkwikkende werking. 
Rozemarijn extract, antibacteriëel, rijk aan antioxidanten met beschermende 
eigenschappen tegen vrije radicalen. 
Rijstproteïnen die de haarvezel vullen en versterken, geven structuur en 
verzorging. 
Kamfer, een stimulerend ingrediënt voor de hoofdhuid, geeft een aangenaam, 
verfrissend en verkwikkend gevoel.
Menthol, met verzachtende, verfrissende en geurende eigenschappen.
Eucalyptol, met gerenomeerde verkwikkende en antibacteriële eigenschappen.
Panthenol, uitstekend geschikt voor hydratatie en herstel, met kalmerende en 
verzorgende eigenschappen. 
Arnica bloem extract, met een zachte, conditionerende en kalmerende werking. 
Sorbitol, een vochtinbrengende suiker, gaat het gevoel van een fragiele of droge 
hoofdhuid tegen, het zorgt voor onmiddellijk comfort.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een schone hoofdhuid, masseer zachtjes met de 
vingertoppen. Niet uitspoelen.
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age benefit & moisturizing

Meestal, als mensen nadenken over ouder worden en de tekenen van veroudering, 
denkt men aan het aangezicht. Maar het is niet alleen de huid die veroudert: maar 
ook het haar en de hoofdhuid. Meestal is dit te wijten aan een gebrek aan hydratatie,  
een veel voorkomende stoornis bij zowel gekleurd, als bij natuurlijk haar. 

In werkelijkheid krijgt men niet alleen beschadigd haar door veroudering maar ook 
door externe factoren zoals het milieu, chemische behandelingen en het föhnen.  
Dit verzwakt het haar, waardoor het haar dof en futloos wordt, vooral de punten.

Uitdroging en veroudering van de hoofdhuid en het haar kunnen worden tegengegaan 
of voorkomen met de producten van het gamma age benefit & moisturizing: dit zijn 
producten geformuleerd met hyaluronzuur, hydraterende werkzame bestanddelen, 
eiwitten, voedende oliën, antioxiderende plantenextracten en een UV filter om de 
hoofdhuid te hydrateren, beschermen en voeden.
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age benefit & moisturizing 
conditioner
hydraterende conditioner voor gekleurd of licht droog haar

age benefit & moisturizing 
whiteness shampoo
specifieke shampoo voor grijze, witte of ontkleurde haren

age benefit & moisturizing 
cuticule redefiner 
leave in schubbenlaag verzachter

age benefit & moisturizing 
shampoo
hydraterende shampoo voor gekleurd of licht droog haar

Een specifieke formule voor de haarschacht, gaat pluis tegen, verbetert het 
uiterlijk en de handelbaarheid van het haar. Geformuleerd met verzorgende 
siliconen, hyaluronzuur, vochtinbrengende ingrediënten, eiwitten, een UV-filter en 
specifieke plantenextracten met hydraterende, antioxiderende, beschermende en 
verzorgende eigenschappen.

Bevat:
Een verzachtend complex met gladmakende en beschermende eigenschappen 
voor het haar, het geeft een zijdezacht en geconditioneerd resultaat. 
Verzorgende siliconen beschermen het haar van buitenaf. Een vluchtige silicone 
maakt het haar niet zwaar en geeft glans.
Goji bessen extract, een sterk antioxidant, bekend vanwege de anti-aging 
eigenschappen.
Een plantencomplex met hyaluronzuur, rijsteiwitten en GAG 
(glycosaminoglycanen), met een hydraterend, antistatisch en conditionerend 
effect, maakt het haar sterker en controleerbaar en geeft glans. 
Hyaluronzuur, een sterk hydraterend, antistatisch, conditionerend ingrediënt, 
verbetert de kracht, glans en handelbaarheid van het haar. Hyaluronzuur is een 
sterk hydraterend ingrediënt. Het helpt om de vochtbalans van het haar te herstellen 
met positieve effecten op de handelbaarheid, de dichtheid en de glans van het 
haar. Het verbetert de kleur, de elasticiteit van het haar, maar ook de weerstand 
van de hoofdhuid, beschermt tegen agressieve, externe factoren. Het helpt de 
vochtbalans te herstellen en de hoofdhuid langer jong en gezond te houden. 
Rijstproteïnen, versterken en “vullen” de haarvezel, geven structuur en verzorging. 
Glycosaminoglycanen, lange moleculen die een positieve invloed hebben op de 
hydratatie van de hoofdhuid. Ze ondersteunen de biologische werking van de 
andere bestanddelen in het complex. 
Bosbesextract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicalen en verzachtende 
eigenschappen. Stimulerend antioxidant, verbetert de levering van voedingsstoffen 
aan de huidcellen en de zuurstofvoorziening van het huidweefsel. 
Goji bessen extract, een krachtig antioxidant, bekend vanwege het bestrijden 
van grijze haren. 
Druivenpitolie, een antioxidant met de bekende anti-aging eigenschappen,  
rijk aan verzachtende triglyceriden met een voedende en verzorgende werking op 
de hoofdhuid en het haar. 
UV filters, ingrediënten die de hoofdhuid en het haar beschermen tegen schade 
veroorzaakt door UVB en UVA-stralen. De typische verschijnselen van photoaging 
worden voorkomen, zoals verlies van elasticiteit van de hoofdhuid en een doffe, 
levenloze uitstraling van het haar.
— 
Gebruik: verdeel het product door het in schoon, vochtig of droog haar in te 
masseren. Niet uitspoelen en vervolgen met de styling.

Een rijke en beschermende SLS en SLES vrije formule die mild reinigt met 
een doelgerichte werking. Samengesteld met hyaluronzuur, hydraterende 
actieve ingrediënten, eiwitten, een UV-filter en specifieke plantenextracten met 
antioxiderende, beschermende, hydraterende en verzorgende eigenschappen. 
Maakt het haar zacht met een gezonde glans.

Bevat:
Een plantencomplex met hyaluronzuur, rijsteiwitten en GAG 
(glycosaminoglycanen), met een hydraterend, antistatisch en conditionerend 
effect, maakt het haar sterker en controleerbaar en geeft glans. 
Hyaluronzuur, een sterk hydraterend, antistatisch, conditionerend ingrediënt, 
verbetert de kracht, glans en handelbaarheid van het haar. Hyaluronzuur is een 
sterk hydraterend ingrediënt. Het helpt om de vochtbalans van het haar te herstellen 
met positieve effecten op de handelbaarheid, de dichtheid en de glans van het 
haar. Het verbetert de kleur, de elasticiteit van het haar, maar ook de weerstand 
van de hoofdhuid, beschermt tegen agressieve, externe factoren. Het helpt de 
vochtbalans te herstellen en om de hoofdhuid langer jong en gezond te houden. 
Rijstproteïnen, versterken en “vullen” de haarvezel, geven structuur en verzorging. 
Glycosaminoglycanen, lange moleculen die een positieve invloed hebben op de 
hydratatie van de hoofdhuid. Ze ondersteunen de biologische werking van de 
andere bestanddelen in het complex. 
Bosbesextract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicalen en verzachtende 
eigenschappen. Stimulerend antioxidant, verbetert de levering van voedingsstoffen 
aan de huidcellen en de zuurstofvoorziening van het huidweefsel. 
Goji bessen extract, een krachtig antioxidant, bekend vanwege het bestrijden 
van grijze haren. 
Druivenpitolie, een antioxidant met de bekende anti-aging eigenschappen,  
rijk aan verzachtende triglyceriden met een voedende en verzorgende werking op 
de hoofdhuid en het haar. 
UV filters, ingrediënten die de hoofdhuid en het haar beschermen tegen schade, 
veroorzaakt door UVB en UVA-stralen. De typische verschijnselen van photoaging 
worden voorkomen, zoals verlies van elasticiteit van de hoofdhuid en een doffe, 
levenloze uitstraling van het haar.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en laat mild schuimen. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken om de ingrediënten te laten inwerken. 
Spoel uit en herhaal indien nodig.

with Goji berries extract 100 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml with Rice proteins 250 ml _ 1000 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml

Verzorgende emulsie die speciaal gecreëerd is voor de haarschacht, die het uiterlijk 
van het haar verbetert en zachtheid en volheid aan het haar geeft. Geformuleerd 
met hyaluronzuur, hydraterende bestanddelen, eiwitten, een UV-filter en 
specifieke plantenextracten met hydraterende, antioxiderende, beschermende 
en verzorgende eigenschappen. Maakt het haar glanzend, zacht, handelbaar en 
beschermd.

Bevat:
Een plantencomplex met hyaluronzuur, rijsteiwitten en GAG 
(glycosaminoglycanen), met een hydraterend, antistatisch en conditionerend 
effect, maakt het haar sterker en controleerbaar en geeft glans. 
Hyaluronzuur, een sterk hydraterend, antistatisch, conditionerend ingrediënt, 
verbetert de kracht, glans en handelbaarheid van het haar. Hyaluronzuur is een 
sterk hydraterend ingrediënt. Het helpt om de vochtbalans van het haar te herstellen 
met positieve effecten op de handelbaarheid, de dichtheid en de glans van het 
haar. Het verbetert de kleur, de elasticiteit van het haar, maar ook de weerstand 
van de hoofdhuid, beschermt tegen agressieve, externe factoren. Het helpt de 
vochtbalans te herstellen en om de hoofdhuid langer jong en gezond te houden. 
Rijstproteïnen, versterken en “vullen” de haarvezel, geven structuur en verzorging. 
Glycosaminoglycanen, lange moleculen die een positieve invloed hebben op de 
hydratatie van de hoofdhuid. Ze ondersteunen de biologische werking van de 
andere bestanddelen in het complex. 
Bosbesextract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicalen en verzachtende 
eigenschappen. Stimulerend antioxidant, verbetert de levering van voedingsstoffen 
aan de huidcellen en de zuurstofvoorziening van het huidweefsel. 
Goji bessen extract, een krachtig antioxidant, bekend vanwege het bestrijden 
van grijze haren. 
Druivenpitolie, een antioxidant met de bekende anti-aging eigenschappen,  
rijk aan verzachtende triglyceriden met een voedende en verzorgende werking op 
de hoofdhuid en het haar. 
Vitamine E, met antioxiderende en hydraterende eigenschappen. Gaat het 
oxidatieproces tegen wat invloed heeft op de veroudering van de hoofdhuid. 
Panthenol, Ideaal voor hydratatie en regeneratie, met verzachtende en 
conditionerende eigenschappen.
UV filters, ingrediënten die de hoofdhuid en het haar beschermen tegen schade 
veroorzaakt door UVB en UVA-stralen. De typische verschijnselen van photoaging 
worden voorkomen, zoals verlies van elasticiteit van de hoofdhuid en een doffe, 
levenloze uitstraling van het haar.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over schoon, vochtig haar. Masseer het product 
voorzichtig in, in de lengtes en punten om de doeltreffendheid te verbeteren. Laat 
gedurende 2 tot 3 minuten inwerken. Daarna uitspoelen.

Een zachte SLS en SLES vrije formule die mild reinigt met een doelgerichte 
werking. Samengesteld met blauw-violet pigmenten die gouden of koperen 
tinten neutraliseren. Bevat hyaluronzuur, een UV-filter, eiwitten en specifieke, 
plantaardige, actieve bestanddelen met antioxiderende, beschermende, 
hydraterende en verzorgende eigenschappen.

Bevat:
Een specifiek violet pigment dat ongewenste gele of koperachtige tinten 
neutraliseert en de natuurlijke tinten van wit, grijs, blond of geblondeerd haar opfrist.
Kaasjeskruid bladwater, een adjuvans dat helpt om ongewenste gele of 
koperachtige tinten te neutraliseren, conditioneert de hoofdhuid. 
Een plantencomplex met hyaluronzuur, rijsteiwitten en GAG 
(glycosaminoglycanen), met een hydraterend, antistatisch en conditionerend 
effect, maakt het haar sterker en controleerbaar en geeft glans. 
Hyaluronzuur, een sterk hydraterend, antistatisch, conditionerend ingrediënt, 
verbetert de kracht, glans en handelbaarheid van het haar. Hyaluronzuur is een 
sterk hydraterend ingrediënt. Het helpt om de vochtbalans van het haar te herstellen 
met positieve effecten op de handelbaarheid, de dichtheid en de glans van het 
haar. Het verbetert de kleur, de elasticiteit van het haar, maar ook de weerstand 
van de hoofdhuid, beschermt tegen agressieve, externe factoren. Het helpt de 
vochtbalans te herstellen en om de hoofdhuid langer jong en gezond te houden. 
Rijstproteïnen, versterken en “vullen” de haarvezel, geven structuur en verzorging. 
Glycosaminoglycanen, lange moleculen die een positieve invloed hebben op 
de hydratatie van de hoofdhuid. Ze ondersteunen de biologische werking van de 
andere bestanddelen in het complex. 
Bosbesextract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicalen en verzachtende 
eigenschappen. Stimulerend antioxidant, verbetert de levering van voedingsstoffen 
aan de huidcellen en de zuurstofvoorziening van het huidweefsel. 
Goji bessen extract, een krachtig antioxidant, bekend vanwege het bestrijden 
van grijze haren. 
Druivenpitolie, een antioxidant met de bekende anti-aging eigenschappen,  
rijk aan verzachtende triglyceriden met een voedende en verzorgende werking op 
de hoofdhuid en het haar. 
UV filters, ingrediënten die de hoofdhuid en het haar beschermen tegen schade, 
veroorzaakt door UVB en UVA-stralen. De typische verschijnselen van photoaging 
worden voorkomen, zoals verlies van elasticiteit van de hoofdhuid en een doffe, 
levenloze uitstraling van het haar.
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en laat het mild 
schuimen. Afhankelijk van de poreusiteit van het haar de shampoo 1 tot 5 minuten 
laten intrekken om zo de ingrediënten goed te laten inwerken. Als het haar erg 
poreus is het product niet laten intrekken. Herhalen indien nodig. 
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restructure in

Een specifiek assortiment om droog of beschadigd haar te regenereren. De synergie 
van de producten in het gamma helpen om de natuurlijke schoonheid van het haar 
te herstellen.

Ceramiden, quinoa-eiwitten, specifieke plantenextracten, olijf- en argan olie verhogen 
de weerstand van het haar en geven het een stralend uiterlijk, zachtheid en glans.

Een compleet programma om de beste oplossing te bieden voor beschadigd of droog 
haar met een doeltreffende werking gedurende elke fase van de behandeling.
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restructure in 
shampoo
herstructurerende shampoo voor droog of beschadigd haar

restructure in
sublime oil
instant verzachtende leave-in oliebehandeling

restructure in
deep remedy
intensieve herstructurerende fluid voor droog of beschadigd haar

restructure in
intensive treatment
intensieve herstructurerende behandeling voor droog of beschadigd haar 

Speciaal voor de haarschacht, elimineert pluis en verbetert onmiddellijk het uiterlijk 
en de glans van het haar. Geformuleerd met een luxe siliconenmix en argan-, 
jojoba- en abrikoosoliën die voeden, ontwarren, gladmaken en glans geven 
aan het cuticula oppervlak. Maakt het haar makkelijk handelbaar, zijdezacht en 
glanzend. 

Bevat:
Verzorgende siliconen die het haar extern beschermen. De vluchtige siliconen 
maken het haar niet zwaar en geven glans. 
Een mix van argan-, abrikoos- en jojoba-olie, gerenomeerde, luxe, plantaardige 
oliën met een verzachtende, voedende en beschermende werking. Geven het 
haar verzorging, elasticiteit, zachtheid en onmiddellijke glans. 
Kamillebloemextract, met uitstekende natuurlijke, ontstekingsremmende 
eigenschappen met een gladmakende, reinigende, verzachtende en kalmerende 
werking.
Paardenbloemextract, met een ontsmettende, zuiverende, verfrissende en 
kalmerende werking.
— 
Gebruik: masseer enkele druppels in schoon, vochtig haar of droog haar.  
Spoel niet uit en ga verder met de styling.

Een specifieke fluid spray voor de herstructurering van de haarschacht.  
Het verbetert het uiterlijk en de volheid van het haar en maakt het glanzend, zacht 
en handelbaar. Het heeft een mild opwarmend effect op natte haren, dit helpt bij 
het verbeteren van de werking van de werkzame bestanddelen, geeft voeding en 
hydratatie, herstructureert het haar. 

Bevat:
Quinoa-eiwitten, geven een intense levendigheid, kleur, glans en bescherming 
aan behandeld haar. 
Plantaardige argan- en olijfolie, rijk aan triglyceriden, sterolen, vitaminen en vele 
andere nuttige stoffen voor de hoofdhuid en het haar.
De oliën hebben een verzachtende en verfrissende werking, geven voeding en 
zachtheid aan het haar en maken het handelbaar. 
Mirthe-extract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicale en kalmerende 
eigenschappen. Een stimulerend antioxidant, verbetert de levering van 
voedingsstoffen naar de huidcellen en de oxygenatie van het huidweefsel. 
Plantenextract van de lavendelbloem, met een verfrissende, verkwikkende 
werking. De zoete geur van lavendel maakt de behandeling compleet.
Aloë vera sap, rijk aan Anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange 
polysaccharide moleculen die hydratatie, dichtheid, elasticiteit en comfort 
garanderen aan de bovenste lagen van de hoofdhuid. 
— 
Gebruik: spray over gewassen, vochtig haar. Masseer het product zorgvuldig in 
het haar. Laat gedurende 3 tot 5 minuten intrekken. Daarna uitspoelen. 

Een volle en rijke crème voor de herstructurering van de haarschacht.  
Het verbetert het uiterlijk en de volheid van het haar. Maakt het haar zacht, vol 
en gezond. Geformuleerd met ceramiden, quinoa proteïnen, olijfolie en specifieke 
plantenextracten met voedende en hydraterende eigenschappen, zorgt voor de 
herstructurering van het haar.

Bevat:
Analoog A2 ceramide, een ingrediënt dat structureel vergelijkbaar is met 
ceramide A2, een molecule die van nature aanwezig is in het haar, deze helpt de 
hydratatie en de haarstructuur te behouden. Helpt om het haar te beschermen 
tegen oxidatieve stress, zorgt voor behoud van de haarintegriteit, glans en de 
vitaliteit van het haar.
Gehydrolyseerde keratine- en collageeneiwitten en aminozuren, die een 
hoge structurele gelijkenis hebben met de echte keratine, vullen het haar aan en 
versterken de haarvezel, geven het consistentie, textuur en verzorging voor een 
diepgaand, beschermend effect. 
Quinoa-eiwitten, geven een intense levendigheid en kleur, glans en bescherming 
aan behandeld haar. 
Plantaardige argan- en olijfolie, rijk aan triglyceriden, sterolen, vitaminen en 
vele andere nuttige stoffen voor de hoofdhuid en het haar. De oliën hebben een 
verzachtende en verfrissende werking, geven voeding en zachtheid aan het haar 
en maken het handelbaar. 
Vitamine E, met antioxiderende en hydraterende eigenschappen. Helpt bij het 
voorkomen en tegengaan van oxiderende processen die verantwoordelijk zijn voor 
het verouderen van de hoofdhuid en het haar. 
Panthenol, uitstekend geschikt voor hydratatie en herstel met kalmerende en 
verzorgende eigenschappen 

Plantenextracten: 
bamboe bloemen, lavendel, mirthe en radijs met verzachtende, antioxiderende, 
stimulerende, rustgevende, verfrissende en beschermende eigenschappen,  
ze zorgen ook voor de parfumering van de formule. 
— 
Gebruik: verdeel over schoon, vochtig haar. Masseer het product in de lengtes 
en punten om de werking te verbeteren. Laat gedurende 5 minuten intrekken, 
daarna uitspoelen. 

with Argan oil 100 mlwith Quinoa proteins 150 ml with Quinoa proteins 200 ml _ 500 mlsls/sles free 250 ml _ 1000 ml

Mild en verzorgend, SLS en SLES vrij, reinigt met een milde maar doelgerichte 
werking. Maakt het haar glanzend, vol, zacht en gezond. Geformuleerd met 
ceramiden, quinoa-eiwitten, olijfolie en specifieke plantenextracten met voedende, 
hydraterende en herstructurerende eigenschappen.

Bevat:
Analoog A2 ceramide, een ingrediënt dat structureel vergelijkbaar is met 
ceramide A2, een molecule die van nature aanwezig is in het haar, deze helpt de 
hydratatie en de haarstructuur te behouden. Helpt om het haar te beschermen 
tegen oxidatieve stress, zorgt voor behoud van de haarintegriteit, de sterkte, glans 
en de vitaliteit van het haar.
Quinoa-eiwitten, geven een intense levendigheid, kleur, glans en bescherming 
aan behandeld haar. 
Plantaardige argan- en olijfolie, rijk aan triglyceriden, sterolen, vitaminen en 
vele andere nuttige stoffen voor de hoofdhuid en het haar. De oliën hebben een 
verzachtende en verfrissende werking, geven voeding en zachtheid aan het haar 
en maken het handelbaar. 
Vitamine E, met antioxiderende en hydraterende eigenschappen. Helpt bij het 
voorkomen en tegengaan van oxiderende processen die verantwoordelijk zijn voor 
het verouderen van de hoofdhuid en het haar. 
Mirthe-extract, rijk aan anthocyanen met anti-vrije radicale en kalmerende 
eigenschappen. Een stimulerend antioxidant, het verbetert de levering van 
voedingsstoffen naar de huidcellen en de oxygenatie van het huidweefsel. 
Plantenextract van lavendelbloemen, met een verfrissende, verkwikkende 
werking. De zoete geur van lavendel maakt de behandeling compleet.
Aloë vera sap, rijk aan Anthrachinon, eiwitten, glycoproteïnen en lange 
polysaccharide moleculen die hydratatie, dichtheid, elasticiteit en comfort 
garanderen aan de bovenste lagen van de hoofdhuid. 
— 
Gebruik: verdeel gelijkmatig over een vochtige hoofdhuid en laat mild schuimen. 
Laat gedurende 2 tot 3 minuten intrekken zodat de actieve ingrediënten hun werk 
kunnen doen. Spoel uit. Herhaal indien nodig.
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behandelingen  
AGE BENEFIT & MOISTURIZING

Antioxiderende en hydraterende 
behandeling voor onbehandeld, 
gekleurd of licht droog haar

preparing potion  
of 

preparing pomade

age benefit & moisturizing 
shampoo

age benefit & moisturizing 
conditioner

age benefit & moisturizing 
cuticle redefiner

age benefit & moisturizing 
shampoo

+
age benefit & moisturizing 

conditioner
+

age benefit & moisturizing 
cuticle redefiner

antioxiderende en hydraterende 
behandeling voor chemisch  
behandeld haar

preparing potion  
of 

preparing pomade

age benefit & moisturizing 
shampoo

age benefit & moisturizing 
conditioner

age benefit & moisturizing 
cuticle redefiner

+/of
restructure in 
sublime oil

age benefit & moisturizing 
shampoo

+
age benefit & moisturizing 

conditioner
+

age benefit & moisturizing 
cuticle redefiner

of
restructure in 
sublime oil

antioxiderende en hydraterende 
behandeling voor grijs,  
wit of ontkleurd haar

preparing potion  
of 

preparing pomade

age benefit & moisturizing 
whiteness shampoo

age benefit & moisturizing 
conditioner

age benefit & moisturizing 
cuticle redefiner

of
restructure in 
sublime oil

age benefit & moisturizing 
whiteness shampoo

+
age benefit & moisturizing 

conditioner
+

age benefit & moisturizing 
cuticle redefiner

of
restructure in 
sublime oil

behandelingen RESTRUCTURE IN

voedende, regenererende 
behandeling voor fijn,  
chemisch behandeld haar en voor 
droog of droog, beschadigd haar

preparing potion  
of 

preparing pomade

restructure in 
shampoo

restructure in 
deep remedy

restructure in 
sublime oil

restructure in 
shampoo

+
restructure in 
deep remedy

+
restructure in 
sublime oil

voedende, regenererende 
behandeling voor medium of stug, 
chemisch behandeld haar en/of 
droog of beschadigd haar

preparing potion  
of 

preparing pomade

restructure in 
shampoo

restructure in 
deep remedy

+
restructure in 

intensive treatment

restructure in 
sublime oil

restructure in 
shampoo

+
restructure in 
deep remedy

+
restructure in 

intensive treatment
+

restructure in 
sublime oil

behandeling EQUILIBRIUM

preventieve, herbalancerende 
behandeling

preparing potion equilibrium shampoo equilibrium scalp lotion equilibrium shampoo
+

equilibrium scalp lotion

behandelingen CALMING

verzachtend voor een  
gevoelige hoofdhuid

preparing potion calming shampoo calming  
scalp treatment

calming scalp fluid 
+ 

calming shampoo
 of

calming ultra delicate
mousse shampoo

+ 
calming scalp treatment

verzachtend voor een gevoelige en 
geïrriteerde hoofdhuid

preparing potion calming ultra delicate
mousse shampoo 

of 
calming shampoo

calming  
scalp treatment

calming scalp fluid 
+ 

calming shampoo
 of

calming ultra delicate
mousse shampoo

+ 
calming scalp treatment

behandelingen DETOXIFYING

beschermende, evenwichtige, 
ontgiftende behandeling 

preparing potion detoxifying shampoo detoxifying  
leave in treatment

detoxifying shampoo
+ 

detoxifying leave in treatment

beschermende, exfoliërende,  
ontgiftende behandeling

preparing pomade detoxifying shampoo detoxifying  
leave in treatment

detoxifying shampoo
+ 

detoxifying leave in treatment

behandelingen DANDRUFF

droge hoofdhuid met roos preparing potion dandruff intensive  
cream shampoo

calming scalp treatment preparing potion
+ 

dandruff intensive  
cream shampoo

of 
dandruff controller shampoo

vette hoofdhuid met roos preparing pomade dandruff intensive  
cream shampoo

preparing pomade
+

dandruff intensive  
cream shampoo 

of 
dandruff controller shampoo

reinigende of onderhoudsbehandeling preparing pomade dandruff controller shampoo dandruff controller shampoo

behandelingen NORMALIZING

wasachtige talgafscheiding preparing pomade normalizing shampoo normalizing treatment preparing potion
+

normalizing shampoo
+

normalizing treatment

vette of vloeibare talgafscheiding preparing potion normalizing shampoo normalizing treatment calming scalp fluid
+

normalizing shampoo
+ 

normalizing treatment

behandelingen DENSIFYING

densifying voor tijdelijk haarverlies preparing potion densifying shampoo densifying lotion densifying shampoo
+

densifying lotion

intensive densifying voor 
intens haarverlies

preparing potion densifying shampoo densifying concentrated lotion densifying shampoo
+

densifying concentrated lotion

behandeling STIMULATING

preventief, stimulerend preparing potion stimulating shampoo stimulating scalp lotion stimulating shampoo
+

stimulating scalp lotion
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*Als de hoofdhuid erg geïrriteerd is, is het aangeraden om altijd een calming scalp fluid te gebruiken als VOORBEHANDELING voor het wassen.

*Als de hoofdhuid erg geïrriteerd is raden wij aan de calming scalp fluid als VOORBEHANDELING te gebruiken voor het wassen.

Productcombinaties om de hoofdhuid te behandelen Productcombinaties om het haar te behandelen



Acid Violet 43 - haarkleurpigment
Acorus Calamus Root Extract - acorus wortel extract, geeft geur en is antibacterieel
Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer - verdikkingsmiddel
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - filmvormende polymeer, stabilisator, verdikkingsmiddel
Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract - paardenkastanjezaad extract, reiniger
Alcohol Denat. - oplosmiddel, antibacterieel, samentrekkend
Allantoin - verzachtend, beschermend en verzorgend voor de huid
Aloe Barbadensis Gel - aloe vera sap, regenererend, vochtinbrengend en rustgevend
Aloe Barbadensis Leaf Extract - aloë vera extract, verzachtend, regenererend, aanvullend, beschermend
Aloe Barbadensis Leaf Juice - aloe vera sap, regenererend, vochtinbrengend en verzachtend
Aloe Ferox Leaf Juice Extract - aloë blad sap extract, kalmerend, aanvullend en regenererend
Alpha-Isomethyl Ionone - parfum
Aluminum Starch Octenylsuccinate - absorberend, matterend
Aminomethyl Propanol - pH regulerend
Ammonium Glycyrrhizate -toner
Ammonium Lauryl Sulfate - oppervlakte-actieve stof
Amodimethicone - antistatisch, verzorgend voor het haar
Angelica Archangelica Root Extract - engelwortelextract, toner, geeft geur
Aqua - oplosmiddel
Arctium Lappa Root Extract - lappa wortelextract, antioxiderend en zuiverend
Argania Spinosa Kernel Oil - arganolie, verzachtend
Arnica Montana Flower Extract - arnica bloemextract, geeft geur, is rustgevend en verzorgend voor de huid
Avena Sativa (Oat) Kernel Extract - haverextract, antioxidant, verzachtend, beschermend voor de huid
Bambusa Arundinacea Stem Extract - bamboe-extract, een natuurlijke exfoliant
Bambusa Vulgaris Sap Extract - bamboe-extract, verzachtend en verzorgend voor de huid
Behentrimonium Chloride - conserveringsmiddel, verzorgend voor het haar
Benzoic Acid - conserveringsmiddel
Benzophenone-4 - UV filter
Benzyl Alcohol - conserveringsmiddel, oplosmiddel
Benzyl Benzoate - geeft geur, oplosmiddel, antibacterieel
Benzyl Salicylate - geeft geur, UV filter
Bertholletia Excelsa Seed Oil - paranoot olie, verzachtend
Betula Alba Leaf Extract - berkenextract, samentrekkend, rustgevend, tonend en verzorgend voor de huid
Biotin - vitamine H, anti-talg, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Blue 1 - blauwe kleurstof
Buteth-3 - oplosmiddel
Butylphenyl Methylpropional - parfum
C12-15 Alkyl Benzoate - verzachter
C12-15 Pareth-3 - emulgator
C12-15 Pareth-3 Phosphate - emulgator, oppervlakte-actieve stof
Caffeine - stimulerend
Calcium Pantothenate - zout van het calcium van vitamine B5, antistatisch en conditionerend
Calendula Officinalis Flower Extract - calendula bloemextract, geeft geur, verzorging voor de huid
Camellia Sinensis Leaf Extract - groene thee bladextract, antioxidant, samentrekkend, vochtinbrengend, 
kalmerend, tonend en beschermend
Camphor - kamfer, stimulerend, verfrissend, toner
Cananga Odorata Flower Oil - ylang ylang essentiële olie, geeft geur
Caprylic/Capric Triglyceride - kalmerend
Caprylyl Glycol - oplosmiddel, vochtinbrenger, verzachtend, conditionerend
Capsicum Annuum Fruit Extract - chilli extract, stimulerend, antioxidant, antibacterieel, rustgevend
Carbomer - stabilisator
Ceteareth-12 - emulgator
Ceteareth-20 - emulgator
Ceteareth-25 - emulgator
Cetearyl Alcohol - stabilisator, emulgator
Ceteth-2 - emulgator
Cetraria Islandica Extract - extract van IJslandse korstmossen, kalmerend, rustgevend, antioxiderend, antibacterieel
Cetrimonium Chloride - conserveermiddel, antistatisch
Cetyl Alcohol - emulsie stabilisator, verdikkingsmiddel
Cetyl Betaine - oppervlakte-actieve stof, antistatisch, verdikkingsmiddel, conditionerend effect voor de 
hoofdhuid en het haar
Cetyl Palmitate - verzachter
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract - kamille bloemextract, conditionerend voor de huid
Chlorella Vulgaris Extract - chlorella micro-zeewier extract, beschermend, antioxidant en antibacterieel
Chlorhexidine Digluconate - conserveringsmidde
CI 16035 - rode kleurstof
CI 19140 - gele kleurstof
CI 26100 - rode kleurstof
CI 42090 - blauwe kleurstof
CI 47000 - gele kleurstof
CI 60725 - violet kleurstof
CI 61565 - groene kleurstof

CI 77891 - titaandioxide, matteerder, UV-filter
Cinnamal - parfum
Cinnamomum Cassia Bark - het werkzame bestanddeel van de Chinese kaneel schors, geeft geur, verzorgt 
het haar
Cinnamomum Cassia Bark Extract - extract van de Chinese kaneel schors, geeft geur, verzorgt het haar
Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil - etherische olie van kaneel, geeft geur
Citral - geeft geur en aroma
Citric Acid - chelaatvormer, zure pH exfoliator
Citronellol - parfum
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil - essentiële bergamot olie, geeft geur
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil - essentiële sinaasappelgeur, verzorgend voor de huid
Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract - grapefruitextract, samentrekkend, toner, geeft geur en is verzorgend 
voor de huid
Citrus Limon (Lemon) Fruit Oil - essentiële citroenolie, samentrekkend, toner
Citrus Limon (Lemon) Peel Extract - citroenschilextract, toner, kalmerend, beschermend en verzorgend voor 
de huid
Citrus Limon (Lemon) Peel Oil - essentiële citroenschilolie, geeft geur en is verzorgend voor de huid
Citrus Medica Vulgaris Fruit Extract - cedarextract, beschermend
Cocamidopropyl Betaine - oppervlakte-actieve stof
Coceth-7 - oppervlakte-actieve stof, emulgator
Coco-Glucoside - oppervlakte-actieve stof
Collagen Amino Acids - collageen aminozuren, hydraterend en conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Commiphora Myrrha Resin Extract - mirre hars extract, energiek, conditionerend voor de huid
Copaifera Officinalis (Balsam Copaiba) Resin - filmvormend
Curcuma Zedoaria Root Extract - kurkuma wortel extract, toner, antibacterieel, conditionerend
Cyclopentasiloxane - oplosmiddel, verlichtend, conditionering voor de hoofdhuid en het haar
Decyl Glucoside - oppervlakte-actieve stof, stabilisator van emulsies
Dehydroacetic Acid - conserveringsmiddel
Diazolidinyl Urea - conserveringsmiddel
Dicaprylyl Ether - oplosmiddel, verzachtend
Dicetyldimonium Chloride - antistatisch, verzorgend voor het haar
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate - UV filter
Diglycerin - bevochtiger, conditionerend voor de huid, oplosmiddel
Dimethicone - verzachtend, verzorgend en beschermend voor de hoofdhuid en het haar
Dimethicone Propyl PG-Betaine - oppervlakte-actieve stof, antistatisch, conditionerend voor het haar
Dimethiconol - verzachtend, hydraterend
Dimethylsilanol Hyaluronate - hydraterend, vochtinbrengend, conditionerend voor de huid
Disiloxane - conditionerend voor de huid
Disodium 2-Sulfolaurate - oppervlakte-actieve stof
Disodium EDTA - chelaatmiddel
Disodium Laureth Sulfosuccinate - oppervlakte-actieve stof
Disodium Succinate - stimuleert het het cellulaire metabolisme 
DMDM Hydantoin - conserveringsmiddel
Elettaria Cardamomum Fruit Extract - kardemom extract, antibacterieel, toner
Equisetum Arvense Extract - extract van Equisetum, rustgevend, samentrekkend, kalmerend en toner
Equisetum Arvense Leaf Extract - equisetum bladextract, rustgevend, samentrekkend, kalmerend en toner
Ethylhexylglycerin - huidverzorger, vochtinbrenger, antibacterieel
Ethylhexyl Methoxycinnamate - UV filter
Eucalyptol - toner, antibacterieel, geeft geur
Eucalyptus Globulus Leaf Oil - essentiële eucalyptusolie, geeft geur, reinigend en verzorgend voor de huid
Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Extract - kruidnagel extract, geeft geur, conditionerend voor de huid
Eugenol - parfum
Faex Extract - gistextract, beschermend en verfrissend voor de huid
Fragrance - parfum
Fucus Vesiculosus Extract - bladderwrack extract, verzachtend, kalmerend, conditionerend voor de huid
Geraniol - parfum
Ginkgo Biloba Leaf Extract - ginkgo biloba blad extract, stimulerend en beschermend
Glutamic Acid - vochtinbrengend aminozuur, antistatisch, conditionerend voor het haar
Glycerin - vochtinbrengend, beschermend voor de huid, verzorgend voor het haar
Glyceryl Oleate - verzachter, emulgator
Glyceryl Stearate - verzachter, emulgator
Glyceryl Stearate SE - emulgator
Glycol Distearate - verzachter, emulgator, verdikkend
Glycolic Acid - bevochtiger, pH regelaar, exfoliator met zure pH
Green 6 - groene kleurstof
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride - filmvormend, anti-statisch, verzorgend voor de huid
Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Leaf Water - gedistilleerd water met toverhazelaar, samentrekkend en toner
Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract - Ivy extract, samentrekkend, antibacterieel, kalmerend, toner
Helichrysum Italicum Extract - helichrysum extract, kalmerend, anti-talg
Hexyl Cinnamal - parfum
Hyaluronic Acid - hydraterend, revitaliserend, filmvormend bestanddeel
Hydrogenated Lecithin - emulgator, verzorgend voor de huid
Hydrogenated Polydecene - kalmerend, verzorgend voor de hoofdhuid en het haar
Hydrolyzed Glycosaminoglycans - vochtinbrenger, verzorgend voor het haar en de hoofdhuid
Hydrolyzed Keratin - gehydrolyseerde keratine, vochtinbrenger, antistatisch, filmvormend, conditionerend voor 
de hoofdhuid en het haar

Hydrolyzed Quinoa - gehydrolyseerde quinoa eiwitten, beschermend en verfrissend voor de hoofdhuid
Hydrolyzed Rice Protein - gehydrolyseerde rijsteiwitten, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar, anti-
statisch effect
Hydrolyzed Yeast Protein - gehydrolyseerde gisteiwitten, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar, anti-
statisch effect
Hydroxyethylcellulose - verdikkingsmiddel, stabilisator, filmvormend
Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Collagen - antistatisch, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract - hypericum extract, conditionerend voor de huid
Illicium Verum (Anise) Fruit Extract - anijs fruit extract, geeft geur, conditioneert de huid
Imidazolidinyl Urea - conserveringsmiddel
Isoeugenol - parfum
Isopropyl Alcohol - oplosmiddel
Keratin Amino Acids - keratine aminozuren, antistatisch effect, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Lactic Acid - vochtinbrenger, verzorgend voor de huid, reguleert de pH, zure pH exfoliator
Laminaria Digitata Extract - laminaria zeewierextract, antibacteriëel, beschermend voor de huid
Laureth-4 - emulgator, oppervlakte-actieve stof, antistatisch
Lauryl Alcohol - verzachtend, stabilisator
Lauryl Glucoside - oppervlakte-actieve stof
Lauryl Lactate - verzachtend
Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract - lavendelbloemextract, toner, verfrissend en deodorant
Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil - essentiële lavandelolie, geeft geur, toner
Lecithin - antistatisch, kalmerend, conditionerend voor de hoofdhuid
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate - radijsextract, antibacterieel, zuiverend
Limonene - parfum en deodorant
Linalool - parfum en deodorant
Lycium Barbarum Fruit Extract - goji bessenextract, samentrekkend, conditionerend voor de hoofdhuid en 
het haar
Magnesium Aluminum Silicate - absorberend, matterend, verdikkend
Malic Acid - vochtinbrenger, pH regelaar, zure pH exfoliator
Maltodextrin - bindend, absorberend, stabiliserend, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Malva Sylvestris (Mallow) Flower/Leaf Extract - mallow bloem- en bladextract, huidverzorger
Malva Sylvestris (Mallow) Leaf Extract - mallow bladextract, huidverzorger
Malva sylvestris (Mallow) Leaf Water - gedistilleerd water van mallow blad, huidverzorger
Mannitol - bevochtiger, hydraterend, huidverzorger
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil - tea tree olie, beschermend, antibacterieel, geeft geur
Melaleuca Leucadendron Cajuputi Leaf Oil - essentiële cajeput blad olie, geeft geur
Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil - essentiële cajeput olie, geeft geur
Melissa Officinalis Seed Oil - melissa-zaadolie, verzachtend
Mentha Piperita (Peppermint) Oil - essentiële muntolie, verfrissend, geeft geur
Menthol - menthol, verfrissend, kalmerend, deodorant, stimulerend
Menthyl Lactate - onttrokken uit mentol, verfrissend
Methylchloroisothiazolinone - conserveringsmiddel
Methylisothiazolinone - conserveringsmiddel
Mica - matterend
Mineral Oil - verzachtend, antistatisch, beschermend voor de huid
Myristica Fragrans (Nutmeg) Fruit Extract - nootmuskaat extract, geeft geur, stimulerend
Myristyl Alcohol - verzachtend, stabilisator
Niacinamide - vitamine PP, hydraterend, beschermend
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil - olijfolie, verzachtend
Origanum Vulgare Flower Extract - oregano bloem extract, verfrissend en anti-talg
Oryza Sativa (Rice) Bran Oil - rijstolie, verzachtend, verzadigend, conditionerend voor de huid
Palmitoyl Myristyl Serinate - verzorgend voor de huid
Panthenol - pro-vitamine B5, regenererend, verzachtend, hydraterend, conditionerend voor de hoofdhuid en 
het haar
Paraffinum Liquidum - verzachtend, antistatisch, beschermend voor de huid
Parfum - parfum
Paullinia Cupana Seed Extract - guarana zaad extract, toner, antioxidant, antibacterieel
PEG-7 Glyceryl Cocoate - emulgator, oppervlakte-actieve stof
PEG-8 - oplosmiddel, bevochtiger
PEG-8/SMDI Copolymer - filmvormend
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil - emulgator, oppervlakte-actieve stof, oplossend
PEG-120 Methyl Glucose Trioleate - verzachtend, reiniger
Pelvetia Canaliculata Extract - bruin zeewier extract, vochtinbrenger en beschermend voor de huid
Phenoxyethanol - conserveringsmiddel
Piper Nigrum (Pepper) Fruit Extract - zwarte peper extract, geeft geur, stimulerend, toner
Pogostemon Cablin Oil - essentiële patchouli olie, geeft geur
Polyquaternium-7 - filmvormend polymeer, verzorgend voor het haar, antistatisch
Polyquaternium-10 - filmvormend polymeer, verzorgend voor het haar, antistatisch
Polyquaternium-37 - filmvormend, antistatisch
Polysorbate 20 - emulgator, oppervlakte-actieve stof
Potassium Sorbate - conserveringsmiddel
PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether - emulgator, oppervlakte-actieve stof
PPG-1 Trideceth-6 - oppervlakte-actieve stof
Propolis Extract - propolis extract, conditioneert de huid
Propylene Glycol - vochtinbrenger, oplosmiddel
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil - zoete amandelolie, verzachtend, verzadigend, conditionerend

Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil - abrikoos kernal olie, verzachtend
Pterocarpus Marsupium Bark Extract - Indiase kino boom extract, antioxidant, kalmerend, beschermend, 
ontstekingsremmend
Pyridoxine HCl - onttrokken uit vitamine B6, antistatisch, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract - appelextract, conditionerend voor de huid
Red 17 - rode kleurstof
Red 40 - rode kleurstof
Retinyl Palmitate - onttrokken uit vitamine A, beschermend en regenererend
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract - rozemarijn-blad extract, antibacterieel, antioxidant, 
conditionerend voor de huid
Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil - essentiële rozemarijnblad olie, geeft geur, zuiverend, 
conditionerend voor de huid
Saccharide Isomerate - bevochtiger, hydraterend
Saccharum Officinarum Extract - suikerextract, hydraterend en conditionerend
Salicylic Acid - conserveringsmiddel, keratolytisch, anti-roos, conditionerend voor de hoofdhuid en het haar
Salix Alba (Willow) Bark Extract - wilgenbast extract, toner, kalmerend, samentrekkend, conditionerend voor 
de hoofdhuid en het haar
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract - sage bladextract, toner, zuiverend, conditionerend voor de huid
Salvia Officinalis (Sage) Oil - essentiële salie olie, toner, geeft geur
Silica - absorberend, matterend
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil - jojoba-olie, verzachtend
Sodium Ascorbyl Phosphate - onttrokken uit vitamine C, antioxidant
Sodium Benzoate - conserveringsmiddel
Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate - UV filter
Sodium Chloride - natriumchloride, zout die de viscositeit controleert
Sodium Coceth Sulfate - oppervlakte-actieve stof
Sodium Cocoyl Isethionate - oppervlakte-actieve stof
Sodium Hydroxide - pH regelaar
Sodium Lauroyl Glutamate - oppervlakte-actieve stof, conditionerend voor het haar
Sodium Lauroyl Sarcosinate - oppervlakte-actieve stof, conditionerend voor het haar
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate - oppervlakte-actieve stof
Sodium Polyacrylate - filmvormend polymeer,geeft stevigheid, conditioneert de huid
Sodium Starch Octenylsuccinate - absorberend, stabiliseert emulsies
Sodium Stearoyl Lactylate - emulgator
Sorbitol - vochtinbrenger, conditioneert de huid
Stearyl Alcohol - stabiliseert emulsies, verdikker
Styrene/Acrylates Copolymer - filmvormend plymeer
Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract - paardenbloemextract, rustgevend en 
conditionerend voor de huid
Tartaric Acid - vochtinbrenger, pH regelaar, zure pH exfoliator
Threonine - conditioneert het haar, antistatisch
Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Extract - tijm bloem- en bladextract, toner, geeft geur, conditioneert 
de huid
Titanium Dioxide - titaandioxide, matterend, UV-filter
Tocopheryl Acetate - vitamine E acetaat, antioxidant en hydraterend
Tributyl Citrate - oplosmiddel, filmvormend
Trideceth-6 - emulgator, oppervlakte-actieve stof
Trideceth-10 - oppervlakte-actieve stof
Trideceth-12 - emulgator, oppervlakte-actieve stof
Triethyl Citrate - parfum
Triisostearin - verdikker
Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate - stabilisator
Urtica Dioica (Nettle) Extract - brandnetelextract, toner, kalmerend, samentrekkend, anti-roos, conditioneert 
huid en haar
Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract - netelblad extract, conditioneert de huid
Vaccinium Myrtillus Fruit Extract - bosbes extract, antioxidant en stimulerend
Violet 2 - violet kleurstof
Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract - druiven extract, conditioneert de huid
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil - druivenpitolie, verzachtend
Water - oplosmiddel
Xanthan Gum - gelleermiddel, conditioneert de huid
Yellow 5 - gele kleurstof
Yellow 11 - gele kleurstof
Yeast Extract - gistextract, beschermend en verfrissend voor de huid
Zinc Gluconate - deodorant, conditioneert de huid
Zinc Pyrithione - anti-roos, anti-talg, antibacterieel
Zingiber Officinale (Ginger) Rhizome Extract - gember extract, geeft geur, toner, antibacterieel en revitaliserend
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract - gember extract, geeft geur, toner, antibacterieel en revitaliserend
Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil - essentiële gingerolie, geeft geur, toner, conditioneert de huid

overzicht van de simply zen ingrediënten
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Een natuurlijke aanpak in harmonie  
met de zintuigen, ontdek een hernieuwd  
gevoel van vitale harmonie met simply zen


