“Ik wil een intensieve herstelkuur
voor mijn beschadigde haar.”

Persoonlijk advies voor dagelijkse verzorging:

Repair programma
Intensieve herstelkuur in de salon voor zeer
beschadigd haar. Het haar wordt in de kern
weer opgebouwd. Het haar wordt ongekend
zacht en gaat weer
glanzen. Makkelijk te
Renew C
ontwarren en in
Intensief herstellende
pre-shampoo behandeling.
model te brengen.

Absolut Repair

Volume Extreme
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Power Repair B

Shampoo
Crème
Leave-in
Masker

ADVIES:
Absolut Repair
TECHNOLOGIE: Neofibrine technologie: herstelt en voedt de
beschadigde en verzwakte delen van het haar.
Ceramide: maken het haar zacht en leggen een
beschermende laag om de haarvezel.
UV-filter: beschermt tegen licht en straling van
buitenaf.
RESULTAAT:
Zichtbaar en voelbaar sterker en zachter haar.
Intensief gevoed haar dat glanst en makkelijk te
ontwarren is.
PRODUCTEN:

Liss Extreme

Intens Repair

■ Shampoo
■ Masker
■ Leave-in

■ Shampoo
■ Masker
■ Hydra Repair Spray

Leave-in

Fijn haar
Weerbarstig/ krullend haar
Droog en/ of beschadigd haar
Heeft u:

Gebruik dan:

Beschadigd, verzwakt haar

Absolut Repair

Droog haar

Intens Repair

Fijn en delicaat haar

Volume Extreme

Pluizige krullen

Shine Curl

Opstandig en weerbarstig haar

Liss Extreme

Shine Curl
■ Shampoo
■ Crème
■ Spray

Uw volgende afspraak is op:

Crème

Verzorging voor:

Shampoo
Crème
Spray
Mousse

Intensieve herstructurerende
verzorging.

“Ik wil mijn beschadigde haar herstellen en de kwaliteit
ervan verbeteren.”

Shampoo

Série Expert biedt voor ieder haartype
de oplossing op maat.

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

Masker

250/500 ml

150 ml

150 ml

200 ml

Dagelijkse reiniging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Intensieve verzorging
2 keer per week.

Kijk voor meer informatie op www.lorealprofessionnel.com.

In deze brochure leest u welke verzorgingslijn de specifieke
verzorging voor uw haar biedt.
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“Ik wil mijn droge haar voeden
en ervoor zorgen dat het zachter
aanvoelt.”

“Ik wil volume in mijn fijne haar
en het meer body geven.”

“Ik wil duidelijke, mooi gevormde
krullen, die niet pluizen.”

“Ik wil mijn weerbarstige haar
controleren en voorkomen dat het
opspringt.”

ADVIES:
Intens Repair
TECHNOLOGIE: Cuti Liss system
Vitamine B6: revitaliserend effect.
Ceramide: intensieve voeding.
Geactiveerde proteïne en aminozuren: opbouw
van binnenuit.
RESULTAAT:
Het haar is gevoed en herstelt en voelt zacht aan.
Het laat zich gemakkelijk in model brengen.
PRODUCTEN:

ADVIES:
Volume Extreme
TECHNOLOGIE: Nutritex technologie
Tarwe-proteïnen: volume aan de haaraanzet.
Ceramide en Vitamine PP: voeding en bescherming
van lengten en punten.
RESULTAAT:
Het haar voelt voller aan vanaf de aanzet tot aan de
punt en is niet meer statisch. Het haar is zacht,
glanzend en vol volume.
PRODUCTEN:

ADVIES:
Shine Curl
TECHNOLOGIE: Nutripulse technologie
Fixerend bestanddeel: definitie van de krul.
Cationische polymeren: anti-statische werking.
Ceramide en druivenpitextract: intense voeding.
RESULTAAT:
Veerkrachtige stralende krullen die niet pluizen, met
een ultieme glans.
PRODUCTEN:

ADVIES:
Liss Extreme
TECHNOLOGIE: Cera Liss systeem: voedt en revitaliseert het haar.
RESULTAAT:
Overmatig volume en weerbarstige krullen zijn
weer handelbaar. Haar is niet meer opstandig,
wordt extreem zacht en is gemakkelijk in model
te brengen.
PRODUCTEN:

Spray

Powerdose Curl

Shampoo

250/500 ml

200 ml

150 ml

250/500 ml

150 ml

150 ml

150 ml

250/500 ml

150 ml

150 ml

200 ml

150 ml

Intensieve verzorging
2 keer per week.

Kuur van 8-10 behandelingen
voor intens herstel.

Dagelijkse reiniging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging met
versteviging.

Dagelijkse reiniging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Intensieve verzorging voor
gekruld haar.

250/500 ml

Dagelijkse reiniging.

Shampoo

Masker

Hydra Repair Spray

Shampoo

Crème

Spray

Mousse

Shampoo

Crème

Dagelijkse reiniging.

Intensieve verzorging
2 keer per week.

Masker

Aanvullende dagelijkse
verzorging.

Leave-in

Vraag in uw salon naar de powerdose curl, een intensieve
verzorgende boost voor perfect gedefinieerde krullen die ultiem glanzen!
Voor ultiem gevoed en prachtig zacht haar vraagt u naar
Intens Repair van Série Expert!

Voor prachtig haar vol volume vraagt u naar
Volume Extreme van Série Expert!

Shine Curl is ook ideaal te gebruiken
na een omvormingsbehandeling.

Liss Extreme is ook ideaal te gebruiken
na een gladmakingsbehandeling

