“Ik wil mijn kleuring beschermen, zodat het resultaat
langer houdbaar is.”
ADVIES:
Vitamino Color
TECHNOLOGIE: Dubbel kleurfixerend systeem: langdurige
bescherming van de kleur tegen invloeden van
buitenaf.
Vitamine E: remt het oxideren van de kleur.
UV-filter: beschermt tegen licht en straling van
buitenaf.
RESULTAAT:
De kleur is beschermd en blijft langer optimaal.
Het haar glanst en voelt zacht aan.
PRODUCTEN:
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Heerlijk, als uw haar een kleurservice heeft ondergaan in
de salon. Het ziet er weer stralend uit. Maar hoe blijft het
zo mooi?
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Verzorging voor
gekleurd haar.
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Color Must Service
Onmisbare service die het kleurresultaat optimaliseert. Technologie:
Incell beschermt interne haarstructuur, hydro-resist (waterafstotend),
dus extra behoud van de kleur tegen zijn grootste vijand: water.
Resultaat: de kleur
is beschermd en
Color Equalise
Powerdose
Basis voor de kleurservice:
Fixeert de kleur
vergrendeld voor een
egaliseert van aanzet
langdurig, beschermt
langhoudend kleurtot punt voor gelijkmatig
en verzorgt intensief.
resultaat.
resultaat.
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“Ik wil de gevoelige delen van mijn haar beschermen
tijdens het ondergaan van de kleurservice.”

power dose

Persoonlijk advies voor dagelijkse verzorging:
Vitamino Color
■
■
■
■

Shampoo
Crème
Leave-in
Masker

Lumino Contrast
■ Shampoo
■ Masker
■ Glansgevend
finishing Serum

Silver

■ Shampoo

U kleurt uw haar bij de kapper. U wilt zo lang mogelijk van
deze prachtige kleur genieten en u wilt dat de kleur niet
verandert of terugloopt. Bovendien wilt u een stralende kleur
en een langdurige glans.

Gloss Color
■
■
■
■
■
■

Shampoo Beige
Shampoo Koper
Shampoo Goudkoper
Shampoo Licht goud
Shampoo Mahonie
Shampoo Kastanje

Gekleurd haar heeft speciale verzorging nodig zodat het
haar glanzend, zacht en gezond blijft en zijn kleur behoudt.
Om aan deze wensen te kunnen voldoen biedt Série Expert
verzorgingsproducten, die voor iedere wens voor gekleurd
haar de oplossing op maat bieden.

Shine Brown

■ Crème Koel bruin
■ Crème Warm bruin
■ Crème Goud koper

Série Expert biedt producten die:

Shine Blonde

De kleur beschermen voor een lang houdbaar resultaat.

■ Shampoo
■ Crème
■ Mousse

Haar met highlights specifiek beschermen.
De kleur opfrissen.

Uw volgende afspraak is op:

Glans geven en gele ondertoon verwijderen bij blond
gekleurd haar.

.......................................................................................................................

Helderheid en glans geven aan grijs of wit haar.

Shampoo

Crème

Leave-in

Masker

250/500 ml

150 ml

150 ml

200 ml

Dagelijkse reiniging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Intensieve verzorging
2 keer per week.

Voor de beste bescherming van uw nieuwe haarkleur kiest u
voor vitamino color van Série Expert!

Vraag naar de verzorging op maat van Série Expert van
L’Oréal Professionnel en geniet extra lang van een prachtige,
stralende kleur!

Stempel Salon

Kijk voor meer informatie op www.lorealprofessionnel.com.
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“Ik wil dat mijn highlights zacht en
stralend blijven.”

“Ik wil mijn kleur opfrissen en
de karakters herstellen.”

“Ik wil mijn blonde haar of
highlights laten glanzen en
de gele ondertoon verwijderen. ”

“Ik wil mijn grijze of witte
haar prachtig en helder
laten glanzen.”

ADVIES:
Lumino Contrast
TECHNOLOGIE: Nutricéride: richt zich specifiek op de gevoeligere
delen van het haar.
RESULTAAT:
De highlights worden gevoed, zonder de rest van
het haar te verzwaren.
PRODUCTEN:

ADVIES:
Gloss Color
TECHNOLOGIE: Reflect Capture system: verhoogt de intensiteit van
de kleur met micro-kleurstoffen tot aan de volgende
wassing.
RESULTAAT:
De kleur is weer vol en intens. Het karakter van de
kleur is hersteld. Sublieme glans.
PRODUCTEN:

ADVIES:
Shine Blonde voor blond gekleurd haar.
TECHNOLOGIE: Ceraflash technologie:
Citroen extract: neutraliseert een gele ondergrond.
Kalkwerend bestanddeel: voorkomt dofheid.
Glans inbrengende ingrediënten.
RESULTAAT:
De blonde kleur is puur en helder en heeft een
stralende glans.
PRODUCTEN:

ADVIES:
Silver voor grijs of wit haar
TECHNOLOGIE: Gloss Protect System: verzorgt en onderhoudt de
conditie van grijs en wit haar.
Aminozuren: neutraliseren een gele kleur.
RESULTAAT:
Het witte of grijze haar krijgt weer een pure
natuurlijke glans, een heldere niet gele kleur en
wordt weer heerlijk zacht.
PRODUCTEN:

Shampoo
250 ml

Beige / Koper / Goudkoper / Licht goud /
Mahonie / Kastanje
Voor een subtiele gloed gebruik afwisselen
met een andere shampoo van Série Expert.
Voor een intense gloed vaker gebruiken.

Powerdose Contrast

Shampoo

Masker

10 ml flacon

250/500 ml

200 ml

Intensief verzorgende
service voor na de
highlight service.
Exclusief gebruik in de
salon.

Dagelijkse reiniging.

Intensieve verzorging
2 keer per week.

Glansgevend
finishing Serum
150 ml

Op vochtig haar aanbrengen en in model
brengen, of als finishing
touch in kleine hoeveelheid op droog haar
gebruiken.

Voor selectieve verzorging daar waar het harder nodig is, kiest
u voor Lumino Contrast van Série Expert! Deze unieke
verzorgingslijn haalt het contrast naar voren en verzwaart niet.

ADVIES:
Shine Brown
TECHNOLOGIE: Cérachromine: versterkt de haarvezel en verfrist de
kleur door een combinatie van Bio-mimetische
Céramide en directe kleurstoffen.
RESULTAAT:
De kleur is weer vol en intens. Het karakter van de
kleur is hersteld. Sublieme glans.
PRODUCTEN:

Crème
150 ml

Koel bruin / Warm bruin / Goud koper

Powershine Blonde

Shampoo

Crème

Mousse

Shampoo

10 ml flacon

250/500 ml

150 ml

150 ml

250/500 ml

Intensieve verzorging voor
na de kleurbehandeling.
Exclusief gebruik in de
salon.

Dagelijkse reiniging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging met
versteviging.

Regelmatige reiniging.

Voor een prachtige blonde kleur vraagt u uw kapper naar de
Powershine Blonde als salonbehandeling en de Shine Blonde
verzorging voor thuis!

Voor een prachtige witte of grijze kleur vraagt u uw kapper
naar Silver van Série Expert!

