Chantal’s Haarnetwerk. Uw kapster aan huis
Januari 2021

Bedankt voor het inzien van de producten die ik momenteel verkoop.
Deze producten zijn zorgvuldig door mijzelf en mijn omgeving getest om een zo
compleet mogelijke lijn te kunnen aanbieden waar ik volledig achter sta.
Kijk rustig en wie weet sta ik binnenkort voor de deur! Alvast bedankt!!

Pure Stay Wax 150 ml
Prijs: € 13,50
Deze wax is 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 uitwasbaar.
Gebruiksaanwijzing
Wrijf een klein beetje 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 door beide handen. Vervolgens direct in gewenste model
brengen.
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Volumepoeder, stylingsproduct

Schwarzkopf Osis Dust It Volume Poeder
Prijs € 7,50
Schwarzkopf Osis Dust it Volume Poeder zorgt voor volume. Veel
volume! Het klinkt misschien raar dat een poeder hiervoor kan zorgen
maar de Osis Dust it Volume Poeder zal je verbazen. Deze poeder zorgt
voor een ruige, matte en volumineuze look. Deze volumineuze look
behoud je maar liefst 24 uur lang! Op droog haar aanbrengen.

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, bijvoorbeeld na het douchen. Ook zeer geschikt voor kinderen die snel
last hebben van klitten door bijvoorbeeld 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, zonder het haar te verzwaren.
Gebruiksaanwijzing
Deze spray bestaat uit 2 delen. Vooraf schudden is dus noodzakelijk!
Spray gelijkmatig door het natte of droge haar. Niet uitspoelen. Deze kan
dagelijks gebruikt worden.

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 punten van je haar. Indien
nodig 2 tot 3 keer per week herhalen. Kan zowel in droog als in nat haar
gebruikt worden.
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Therapie shampoo bij haaruitval, jeuk, roos en schilfers

Actigener Therapie strong shampoo voor normaal tot vet haar 250 ml
Prijs: € 13,50
Deze shampoo stimuleert de doorbloeding in de hoofdhuid en maakt
de hoofdhuid tintelend warm. Reinigt haar en hoofdhuid en helpt de
hoofdhuid te kalmeren. Geschikt bij klachten zoals haaruitval, jeuk,
roos en andere vormen van huidschilfering, maar werkt ook goed tegen
vet of slap haar.
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.

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.

Olivia Garden Borstel Finger Brush Combo Medium
Prijs: €15,95
Olivia Garden Borstel Finger Brush Combo Small is een anti-statische
en geïoniseerde borstel met een combinatie van zwijnen en nylon
haren. Deze borstel is goed voor het ontwarren en stylen van het
haar, het super snel drogen en dagelijks borstelen
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Luizenprobleem binnen 10 minuten opgelost!

Licener Anti-Luis Shampoo 100ml
Prijs: € 17,50
Doodt hoofdluizen en neten in 1 behandeling! De
behandelingstijd duurt 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. Je kind
kan de volgende dag gewoon weer luisvrij naar school!

Voor beschadigd haar door zon, föhnen, zwemmen

KEEN Keratine Repair shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Deze set biedt de 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. Vrij van parabenen en rijk aan keratine!

Voor de verzorging en onderhoud van gekleurd haar

KEEN Keratin Color shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Deze 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. Deze producten zijn vrij van parabenen en siliconen. De
shampoo is voorzien van walnoot extracten en keratine.
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Intensieve verzorging voor droog, dof, statisch haar

KEEN moisture shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Deze vochtinbrengende set is 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.

Voor volume

KEEN Keratine volume shampoo/conditioner
Prijs: €10,00 per stuk
Links zie je de volume shampoo. Ideaal voor fijn haar dat enige
volume kan gebruiken. 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.

Voor pluizend 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.
Deze set is tevens perfect als onderhoud na een keratine
behandeling!
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Voor het neutraliseren van kleurpigment

Keen Keratine Silver Effect Conditioner
Prijs € 10,00
Deze conditioner is speciaal ontwikkeld voor het neutraliseren van
lichtkoper/goud pigment in het haar.

Voor het neutraliseren van geel-pigment in het haar

Blondique No Yellow Shampoo
Prijs € 15,95
Deze No Yellow shampoo zegt het al, het neutraliseren van geelpigment in het haar. Sterk pigment geconcentreerd waardoor het geel
effect snel wordt weggenomen. Voor het creëren van het “zilver effect”
en tevens vochtinbrengend.

Zeer vochtinbrengende shampoo, tegen pluizig, dof haar!

Blondique Home Care Shampoo
Prijs € 15,95
Deze shampoo is sterk hydraterend. Daardoor wordt de vochtbalans
van het haar snel in balans gebracht. Blond haar is vanzelf droog en
dient bij dof en pluizig haar gehydrateerd te worden. Ideaal in
combinatie met de Blondique Conditioner!

6

Chantal’s Haarnetwerk. Uw kapster aan huis
Januari 2021

Zeer vochtinbrengende Conditioner, tegen pluizig, dof haar!

Blondique Home Care Conditioner
Prijs € 15,95
Deze conditioner is perfect in combinatie met de Blondique Shampoo.
Zorgt voor een mooie glans en doorkambaarheid van het haar zonder
het te verzwaren! Het vochtgehalte van het haar wordt gebalanceerd.

Vochtinbrengende Spray, anti-klit, anti-statisch!

Blondique Home Care Spray
Prijs € 16,95
De zachte vochtinbrengende spray geeft tevens een intensieve
verzorging en beschermt het haar tegen invloeden van buitenaf.
Niet uitwassen.

Waterspuit FiMi Spray Bottle 150 ml
Prijs 11,95
Fijne mist/vernevelende waterspuit.

7

Chantal’s Haarnetwerk. Uw kapster aan huis
Januari 2021

Voor de allermooiste krullen!

Kiki Curls
Prijs 19,95 per stuk of € 49,95 voor de complete box (3x 200ml)
De ultieme verzorging voor alle type krullen!
CLEANSER, RECOVERY MASK en WONDER FINISH. De
GC-friendly techniek is een must om je krullen tot hun
recht te laten komen door de unieke ingrediënten.
Gebruiksaanwijzing:
STAP 1: Doe voldoende CLEANSER in je handen om al
je haar te kunnen bedekken. Maak je haar nat.
Masseer zacht je haar maar vermijd de aanzet en
uiteinden van het haar. Spoel met voldoende lauw
water uit.
STAP 2: Breng het HERSTELMASKER aan op nat haar,
knijp eerst het water uit je krullen. Breng direct aan op het haar en werk van de punten
omhoog. Vermijd de haar aanzet. Gebruik nogmaals voor nog meer effect. Spoel niet uit
wanneer je krullen erg droog zijn. Maak een spray-mask door 1:10 met lauw water te mixen
voor de volgnde ochtend!
STAP 3: Breng de WONDER FINISH aan op nat haar. Gebruik vanaf de uiteinden tot matig bij de
aanzet. Kneed grote delen om krullen samen te voegen, of draai krullen om je vinger om het
krullen te stimuleren. Laat aan de lucht drogen of gebruik een diffuser en föhn met KOUDE
LUCHT voor het mooiste resultaat. BELANGRIJK: Raak je krullen NIET meer aan totdat ze
helemaal droog zijn! Eenmaal droog, als krullen er nat of knapperig uitzien, kneed ze subtiel of
schud ze uit tot gewenste effect is bereikt.

Het thuis creëren van stijl of krullend haar mét een mooie glans!

ISO Professional Ultra Stijltang met Keramische platen
Prijs € 99,95
De ISO Professional Ultra Black is de ideale stijltang om stijl haar én krullen mee te maken door de keramische
platen. Deze stijltang is binnen 8 seconden te gebruiken dankzij de infrarood technologie.
De negatieve ionen die de tang creëert
zorgen voor een zacht en glanzend
resultaat, bovendien is dit beter voor het
haar. Ook blijft je haar hierdoor langer in
model.
Vanwege de verstelbare temperatuur tot
230°c is de tang geschikt voor alle
haartypen. Deze tang heeft dubbele
voltage waardoor deze ook in het
buitenland kan worden gebruikt.
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