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Producten voor uw haarverzorging
Pure Stay Wax 150 ml
Prijs: € 13,50
Pure Stay Wax is een wax voor korte plukkerige kapsels.
Wil je een out of bed look creëren, dan is dit het ideale
product. De wax geeft je haar volume en het is
gemakkelijk weer uitwasbaar.
Gebruiksaanwijzing
Wrijf een klein likje tussen je handen warm en pluk met
je handen de plukjes in model.

Pure xx-treme Gel Tube 150 ml
Prijs: € 10,50
Deze stevige gel zorgt voor een langdurig resultaat en is door zijn
geconcentreerdheid erg zuinig in gebruik. Ook geen schilfereffect
eind van de dag!
Gebruiksaanwijzing
Knijp de hoeveelheid als de grootte van een 2-euro muntstuk op je
hand en verdeel gelijkmatig door je haren. Vervolgens met de
vingertoppen in gewenste model brengen.

Super Anti klit spray! - Pure 2-fasen spray 250 ml
Prijs: € 16,95
Deze anti klit spray is ideaal geschikt voor haar dat moeilijk doorkambaar
is. Je haar is makkelijk door te kammen na het douchen zonder het haar
te verzwaren. Ook zeer geschikt voor kinderen die snel last hebben van
klitten door het zwemmen. Vergeet deze spray ook niet mee te nemen op
reis, want hij zorgt voor een goede vochtbalans in het haar na het zonnen,
zwemmen in de zee of zwembad. Werkt direct!
Gebruiksaanwijzing
Deze spray bestaat uit 2 fasen. Schud dus altijd goed vooraf. Spray
gelijkmatig door het natte of droge haar. Niet uitspoelen. Deze kan
dagelijks gebruikt worden.
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Pure Serum 50 ml
Prijs: € 16,95
Heb je droog haar dat weinig tot geen glans meer heeft? Is het snel
statisch of wordt je haar snel dof? Dan moet het goed gevoed worden
en dat kan perfect met deze olie. Ook zeer geschikt om blond haar in
zijn nodige voeding te onderhouden.
Gebruiksaanwijzing
Dit serum is zeer zuinig in gebruik. Dus gebruik 1 tot maximaal 3
pompjes per keer. Afhankelijk van de lengte en dikte van je haar.
Gebruik het voornamelijk in de lengte en in de punten van je haar.
Indien nodig 2 tot 3 keer per week herhalen. Kan zowel in droog als in
nat haar gebruikt worden.

Therapie shampoo bij haaruitval, roos, schilfers

Actigener Therapie strong shampoo voor normaal tot vet haar 250 ml
Prijs: € 13,50
Actigener Shampoo Strong stimuleert de doorbloeding in de
hoofdhuid en maakt de hoofdhuid tintelend warm. Reinigt haar
en hoofdhuid en helpt de hoofdhuid te kalmeren.
Actigener is oorspronkelijk ontwikkeld om problemen zoals roos,
schilfering van de huid en haaruitval aan te pakken, maar is ook
de perfecte oplossing voor andere klachten, zoals jeuk en vettig
of slap haar. Je zal het resultaat al zien en voelen na het een
paar keer wassen van je haar met Actigener. Afgezien van het
oplossen van de problemen zal het haar in betere conditie zijn,
gezonder worden en volumineuzer worden.
Gebruiksaanwijzing
Breng een ruime hoeveelheid aan op nat haar, laat 3-5 minuten
intrekken en spoel uit. Behandeling direct herhalen voor een
intensievere werking.
Let op: de huid kan rood worden doordat de doorbloeding in de
hoofdhuid wordt gestimuleerd. Dit verdwijnt vanzelf met 15
minuten.
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Comfortabele ontwarborstel
Prijs: €10,00
Deze ontwarborstels zijn zo ontworpen dat ze
comfortabel en ergonomisch in de hand liggen. De
handgreep volgt de vorm van je handpalm
waardoor je uren zou kunnen ontklitten. Niet dat
dat nodig is: de kunststof pinnen ontwarren het
haar in een handomdraai.

Luizenprobleem binnen 10 minuten opgelost!

Licener Anti-Luis Shampoo 100ml
Prijs: € 17,50
Doodt hoofdluizen en neten in 1 behandeling.
Dit is een eenvoudig te gebruiken shampoo die hoofdluizen en
neten in slechts 1 behandeling doodt. De behandelingstijd is
slechts 10 minuten!
Natuurlijk Neem-extract
Licener Anti-luisshampoo werkt op basis van het natuurlijke
Neem-extract, gewonnen uit de zaadjes van de Neemboom uit
India. Dit extract dringt onomkeerbaar door tot diep in de
ademhalingskanalen van de luis en neet. Zowel de luizen als
neten verstikken zo in slechts 10 minuten.
Gebruiksaanwijzing
Breng Licener aan op droog haar, wacht 10 minuten en spoel het grondig uit met lauwwarm
water. Dankzij de fijne formule laat Licener geen olieachtige restanten achter in het haar en is
nawassen met een normale shampoo dus niet nodig! Voor de effectiviteit van deze shampoo is
kammen niet nodig. Uw kind kan de volgende dag gewoon weer luisvrij naar school!

Herstellende set voor beschadigd haar door zon, föhnen,
zwemmen

KEEN Keratine Repair shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Dit is een herstellende verzorging voor beschadigd haar. De
shampoo is speciaal ontwikkeld voor gespleten haarpunten. De
formule dringt tot diep in de haarwortel en zorgt voor een
optimale veerkracht en glans. Natuurlijk vrij van parabenen en
rijk aan keratine
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Voor de juiste verzorging van gekleurd haar en kleurbehoud

KEEN Keratin Color shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Deze producten zijn vrij van parabenen en siliconen. De
shampoo is voorzien van walnoot extracten en keratine. Deze
color shampoo/conditioner beschermt het haar tegen alle
slechte invloeden van buitenaf en zorgt direct voor een
schitterend kleurbehoud. De keratine voedt het haar optimaal
waardoor het haar na het wassen zijdezacht en vooral gezond
aanvoelt.

Intensieve verzorging voor droog, dof statisch haar

KEEN moisture shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Dit is een vochtinbrengende shampoo/conditioner speciaal
ontwikkeld voor droog en dof haar. De shampoo brengt het
vochtgehalte weer op het juiste niveau. Keratine, Panthenol en
witte thee extracten zorgen samen voor een perfecte
samenwerking naar een gezonde en vooral sterke haarstructuur.
Ook zeer geschikt voor statisch haar in de koudere droge
maanden.

Meer volume in je haar? Bestel deze maar!

KEEN Keratine volume shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Links zie je de volume shampoo. Ideaal voor fijn haar wat enige
volume kan gebruiken. Geeft een natuurlijke glans en zichtbaar
meer volume. De shampoo bevat keratine, duindoorn extracten
en zuiver bier. Ja je leest het goed! Vrij van parabenen en
siliconen, mét keratine.
De conditioner adviseer ik erbij om het haar te optimaliseren in
zijn glans en doorkambaarheid.
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Speciale verzorging en kleurverfrisser voor blond, geblondeerd
en grijs haar

KEEN Keratin zilver shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Deze zijn speciaal ontwikkeld voor het verzorgen van blond,
geblondeerd en grijs haar. Wanneer het haar toch wat te geel oogt
of het grijze haar mag echt wel wat meer stralen, dan is deze zilver
shampoo jouw uitkomst! Ingrediënten als Keratine, Panthenol en
amandel p roteïne verzorgen het haar op de juiste manier voor
een schitterend eindresultaat!

Speciaal ontwikkelde verzorging voor gepluisd en springerig
haar!

KEEN Keratine Straight Hair
shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Dit is een speciaal ontwikkelde shampoo/conditioner voor het
verzorgen van kroezig en springend haar. De shampoo zorgt voor
een schitterend glad resultaat dankzij toevoegingen van Keratine,
Panthenol en Moringa bladextracten.
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