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 WAT IS HET
  SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO is een  
 ontkleuringspoeder dat wordt aanbevolen voor  
 behandelingen met de losse hand.

 WAT DOET HET
  SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO kan worden  
 gebruikt op natuurlijk of gekleurd haar. In optimale  
 omstandigheden kan het haar tot 7 niveaus worden  
 opgelicht.
  KAOLIEN, ABRIKOZENOLIE en XANTHAANGOM  
 zorgen ervoor dat SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO  
 zich aan het haar hecht en voor het juiste evenwicht  
 tussen oplichten en respect voor de structuur.

 HOE GEBRUIK JE HET
  Wordt bereid met SENS.US LUX ACTIVATOR  
 10 vol. (3,%), 20 vol. (6%), 30 vol. ( 9%), in een  
 mengverhouding van 1:2 tot 1:3 (1:2 dikkere crème  
 – 1:3 dunnere crème). De inwerktijd, die kan  
 variëren van 10 tot 50 minuten, hangt af van de  
 gewenste oplichting.

  Het wordt aanbevolen het poeder en de  
 oxidatiecrème te wegen, om alle kenmerken en  
 functies van het product te benutten
 Het wordt aanbevolen het oplichtingsproces elke 
 5/10 minuten te controleren.

SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO, wit ontkleuringspoeder voor precisiewerk en gebruik met de losse 
hand, een instrument waarmee professionele kappers hun creativiteit tot uiting kunnen brengen

EEN NIEUWE SENS.ÙS-TOOL VOOR DE MEEST VEELEISENDE KLEURSPECIALISTEN

 UITERSTE PRECISIE, het ontkleuringsmiddel  
 hecht zich gemakkelijk aan het haar en blijft precies  
 daar waar de kleurspecialist het wil hebben.

 JUISTE CONSISTENTIE, mogelijkheid om de  
 mengverhouding aan te passen, 1:2 of 1:3

 FLEXIBELE CRÈME, gemakkelijk en aangenaam  
 “smeerbaar”.

EASY LIGHTS DECO - 450g

VOORDELEN

Kaolien
Remineraliserende

Abrikozenolie
Beschermende en 

weekmakende

Xanthaangom
Hydraterende en 

verdikkende



4
Technical Guide

NL

 WAT IS HET
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO is een blauw  
 ontkleuringspoeder dat dient om een oranje-gele  
 weerschijn te neutraliseren. De perfecte oplossing  
 voor oplichtingsbehandelingen, voor gedeeltelijke  
 of volledige behandelingen met technieken die een  
 korte inwerktijd vereisen.

 WAT DOET HET
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO licht natuurlijk  
 of cosmetisch gekleurd haar op. In optimale  
 omstandigheden kan het haar tot 7 niveaus worden  
 opgelicht.

 HOE GEBRUIK JE HET
  Wordt bereid met SENS.US LUX ACTIVATOR  
 of SENS.US CREAM ACTIVATOR 10 VOL. (3,%), 20 
 VOL. (6 %), 30 VOL. (9 %), 40 VOL. (12 %), in een  
 mengverhouding van 1:2 (1 deel ontkleuringspoeder  
 en 2 delen oxidatiecrème). De oxidatiecrème wordt  
 gekozen op basis van de gewenste oplichting en de  
 conditie van het haar. De inwerktijd, die kan variëren  
 van 10 tot 50 minuten, hangt af van de gewenste  
 oplichting.
 
  Het wordt aanbevolen het poeder en de  
 oxidatiecrème te wegen, om alle kenmerken en  
 functies van het product te benutten
 Het wordt aanbevolen het oplichtingsproces elke 
 5/10 minuten te controleren.

SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO, blauw ontkleuringspoeder dat een oranje-gele gloed 
tegengaat, voor het ontkleuren van natuurlijke of cosmetisch gekleurde structuren. Kan 

worden gebruikt met alle aan professionele kappers bekende technieken.

Een hulpmiddel om effectief met alle blond-tinten te werken.

 Veelzijdig ontkleuringsmiddel, gecreëerd om met  
 elke aanbrengingsmethode te worden gebruikt

 Licht - ook op cosmetisch gekleurd - haar sterk  
 op, en beschermt het dankzij TARWEPROTEÏNE  
 en GERAFFINEERDE MACADAMIA-OLIE

 GUARGOM houdt de crème gedurende de hele  
 behandeling stabiel, zodat de meest zorgvuldige  
 professionele kapper optimaal werk kan leveren.

 RESPECT VOOR HET HAAR: speciale bestanddelen  
 als TARWEPROTEÏNE, GERAFFINEERDE  
 MACADAMIA-OLIE en GUARGOM beschermen het  
 haar en houden het zacht en glanzend, om de met  
 SENS.US ZERO ORANGE DECO verkregen  
 blondtint maximaal tot uitdrukking te laten komen.

ZERO ORANGE DECO - 450g

VOORDELEN

Tarweproteïne
Conditionerende en 

emulgerende werking

Macadamia-Olie
Verzachtende en 

conditionerende werking

Guargom
Verzachtende en 

verzachtende werking
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 WAT IS HET
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO is een  
 ontkleuringspoeder dat dankzij zijn paarse pigmenten  
 een gouden weerschijn uitstekend weet te  
 neutraliseren. Perfect voor complexe behandelingen  
 die een langere inwerktijd vragen.

 WAT DOET HET
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO licht natuurlijk  
 of cosmetisch gekleurd haar op. In optimale  
 omstandigheden kan het haar tot 7 niveaus worden  
 opgelicht.
  Dankzij de GERAFFINEERDE ABRIKOZEN- EN 
 ARGANOLIE biedt SENS.US ZERO YELLOW DECO  
 maximaal respect voor de vezel, waardoor het een perfect  
 instrument is voor natuurlijk haar met een delicate  
 structuur of reeds behandeld haar.

 HOE GEBRUIK JE HET
  Wordt bereid met SENS.US LUX ACTIVATOR  
 of SENS.US CREAM ACTIVATOR 10 VOL. (3,%), 20 
 VOL. (6 %), 30 VOL. (9 %), 40 VOL. (12 %), in een  
 mengverhouding van 1:2 (1 deel ontkleuringspoeder  
 en 2 delen oxidatiecrème). De oxidatiecrème wordt  
 gekozen op basis van de gewenste oplichting en de  
 conditie van het haar. De inwerktijd, die kan variëren  
 van 10 tot 50 minuten, hangt af van de gewenste  
 oplichting.

  Het wordt aanbevolen het poeder en de  
 oxidatiecrème te wegen, om alle kenmerken en  
 functies van het product te benutten
 Het wordt aanbevolen het oplichtingsproces elke 
 5/10 minuten te controleren.

SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, paars ontkleuringspoeder dat een gele gloed tegengaat, speciaal 
voor het oplichten van behandelde of gevoelig gemaakte haarstructuren, geschikt voor alle favoriete 

technieken van professionele kappers.

Een nieuwe SENS.ÙS-tool voor alle blondtinten die het haar niet aantast.

 Dankzij ARGAN OIL beschermt het ontkleuringsmiddel  
 het haar tijdens het oplichten, met maximaal respect  
 voor de structuur. 

 De remineraliserende werking van KAOLIEN, in  
 combinatie met de beschermende en vochtinbrengende  
 werking van GERAFFINEERDE ABRIKOZENOLIE,  
 maken SENS.US ZERO YELLOW DECO tot een  

ZERO YELLOW DECO - 450g

VOORDELEN

 onmisbaar instrument voor de meest zorgvuldige  
 kleurspecialist.

 BESCHERMEND VERMOGEN: dankzij het beschermend  
 vermogen is het ontkleuringsmiddel geschikt voor  
 behandelingen die een lange inwerktijd en optimale controle  
 van het oplichten vragen. Dankzij de paarse pigmenten kan  
 de gele gloed worden geneutraliseerd.

 EENVOUDIG TE MENGEN, met SENS.US ZERO YELLOW 
 DECO, om gemakkelijk de juiste consistentie te verkrijgen,  
 zowel voor behandelingen met verfpapier als voor volledige  
 ontkleuring, dankzij SENS.US LUX ACTIVATOR, voor een  
 dikkere crème, of SENSUS CREAM ACTIVATOR, voor een  
 dunner ontkleuringsmengsel.

 SENS.US ZERO YELLOW DECO zorgt dankzij de speciale  
 bestanddelen in de formule voor een GECONTROLEERD 
 ONTKLEURINGSPROCES, en kan ook bij complexe  
 behandelingen worden gebruikt om onbezorgd en nauwkeurig  
 te werken.

Kaolien
Remineraliserende

Argan Oil
Beschermend en 

antioxidant

Abrikozenolie
Beschermende en 

weekmakende
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 WAT IS HET
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO is een grijs  
 ontkleuringspoeder dat wordt aanbevolen om het  
 haar sterk op te lichten.

 WAT DOET HET
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO licht natuurlijk  
 of cosmetisch gekleurd haar op. In optimale  
 omstandigheden kan het haar tot 9 niveaus worden  
 opgelicht.
  PLANTAARDIGE KOOLSTOF helpt SENS.US ULTRA 
 PLATINUM 9 DECO zelfs het moeilijkste haar  
 effectief op te lichten tot zuiver blond.

 HOE GEBRUIK JE HET
  Wordt bereid met SENS.US LUX ACTIVATOR  
 of SENS.US CREAM ACTIVATOR 10 VOL. (3,%), 20 
 VOL. (6 %), 30 VOL. (9 %), 40 VOL. (12 %), in een  
 mengverhouding van 1:2 (1 deel ontkleuringspoeder  
 en 2 delen oxidatiecrème). De oxidatiecrème wordt  
 gekozen op basis van de gewenste oplichting en de  
 conditie van het haar. De inwerktijd, die kan variëren  
 van 10 tot 50 minuten, hangt af van de gewenste  
 oplichting.

  Het wordt aanbevolen het poeder en de  
 oxidatiecrème te wegen, om alle kenmerken en  
 functies van het product te benutten
 Het wordt aanbevolen het oplichtingsproces elke 
 5/10 minuten te controleren.

SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO, grijs ontkleuringspoeder met een sterk oplichtend 
vermogen, een handig instrument om met behulp van de favoriete techniek ook moeilijk en 

cosmetisch gekleurd haar op te lichten.

Een nieuwe SENS.ÙS-tool voor liefhebbers van zuiver blond

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

 Licht het haar snel en optimaal op
 Kan met elke aanbrengingstechniek worden gebruikt
 Dankzij GERAFFINEERDE ABRIKOZEN- en BABASSU- 

 OLIE beschermt SENS.US ULTRA PLATINUM 9 DECO  
 het haar tijdens het oplichten.

 Zuiverende en blekende werking op basis van  
 PLANTAARDIGE KOOLSTOF.

 STERK OPLICHTEND VERMOGEN: het  
 ontkleuringsmiddel combineert een sterk oplichtend  
 vermogen met grijs pigment, waardoor een zuiver  
 blond effect wordt verkregen. Het pigment neutraliseert  
 de warme nuances, zodat een platina effect ontstaat.

 PRETTIG AAN TE BRENGEN: wanneer de crème  
 eenmaal is bereid, is zij eenvoudig op de te behandelen  
 zones aan te brengen. De speciale bestanddelen en  
 buffers in de formule garanderen een uitstekende  
 hechting en een stabiel mengsel.

VOORDELEN

Plantaardige Koolstof
Wirkt aufhellend

und reinigend

Abrikozenolie
Beschermende en 

weekmakende

Babassu-olie
Beschermend en 

hydraterend
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Plantaardige Koolstof
Wirkt aufhellend

und reinigend

Abrikozenolie
Beschermende en 

weekmakende

Inuline
(Cichorei-Extract)

Hydratatie

 WAT IS HET
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO is een zwarte  
 ontkleuringscrème die wordt aanbevolen voor het  
 bijwerken van de uitgroei en precisiewerk.

 WAT DOET HET
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO licht natuurlijk  
 of cosmetisch gekleurd haar op. In optimale  
 omstandigheden kan het haar tot 7 niveaus worden  
 opgelicht. Het wordt aanbevolen SENS.US CREAM 
 BLACK DECO met SENS.US LUX ACTIVATOR of  
 SENS.US CREAM ACTIVATOR te gebruiken.

 • INULINE zorgt ervoor dat SENS.US CREAM BLACK 
 DECO zich aan het haar hecht en het juiste evenwicht t 
 ussen oplichten en respect voor de structuur wordt  
 gehandhaaf

 HOE GEBRUIK JE HET
  Wordt bereid met SENS.US LUX ACTIVATOR 
 of SENS.US CREAM ACTIVATOR 10 VOL. (3,%), 
 20 VOL. (6%), 30 VOL. ( 9%), 40 VOL. (12%), in een  
 mengverhouding van 1:2 (1 deel ontkleuringscrème  
 en 2 delen oxidatiecrème). Het wordt aanbevolen  
 de ontkleuringscrème en de oxidatiecrème altijd te  
 wegen, om alle kenmerken en functies van het  
 product te benutten. De inwerktijd, die kan variëren  
 van 10 tot 50 minuten, hangt af van de gewenste  
 oplichting.

  Het wordt aanbevolen de ontkleuringscrème en  
 de oxidatiecrème altijd te wegen, om alle  
 kenmerken en functies van het product te benutten.
 Het wordt aanbevolen het oplichtingsproces elke 
 5/10 minuten te controleren.

SENS.ÙS CREAM BLACK DECO, zwarte ontkleuringscrème voor precisiewerk. Een perfect 
hulpmiddel om de uitgroei snel en veilig te camoufleren en bij te werken, en vervelende 

restkleuren te neutraliseren.

Een innovatieve technische tool van SENS.ÙS voor blond-experts.

 OPLICHTEND EN NEUTRALISEREND VERMOGEN: de 
ontkleuringscrème combineert een oplichtend vermogen 
met zwart pigment om snel het gewenste effect te 
bereiken. Het ontkleuringsmiddel hecht zich gemakkelijk 
aan het haar en blijft precies daar waar de kleurspecialist 
het wil hebben.

 JUISTE ROMIGE CONSISTENTIE: de dikte van de crème, 
die vergelijkbaar is met die van een kleuring, maakt SENS.
US CREAM BLACK DECO tot het perfecte hulpmiddel om 
met de favoriete techniek de uitgroei bij te werken, het 
haar op te lichten en correcties uit te voeren.

 EENVOUDIG AAN TE BRENGEN, het ontkleuringsmiddel 
hecht zich in een handomdraai aan het haar, in elke te 
behandelen zone. Dankzij beschermende bestanddelen 
en verdikkingsmiddelen blijft de juiste hoeveelheid crème 
stabiel, voor een vlekkeloos resultaat!

VOORDELEN

CREAM BLACK DECO - 450g



8
Technical Guide

EASY LIGHTS DECO - 450g

ZERO YELLOW DECO - 450g

ZERO ORANGE DECO - 450g

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

CREAM BLACK DECO - 450g

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, XANTHAN GUM

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, ARGAN OIL

PLUS: CORN PROTEINS, MACADAMIA OIL, GUAR GUM

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, APRICOT OIL, BABASSU OIL

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, INULIN, APRICOT OIL

1:2

1:2

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

1:2

MIXING
RATIO:

1:2

1:2 - 1:3

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

NL

7 
NIVEAUS

7 
NIVEAUS

7 
NIVEAUS

9 
NIVEAUS

7 
NIVEAUS

TOT
50'

TOT
50'

TOT
50'

TOT
50'

TOT
50'

IDEAAL VOOR:
Freehand-technieken

IDEAAL VOOR:
Gecontroleerde verlichting 
van natuurlijke of gekleurde / 
verlichte gevoelige structuren 
tot 50%

IDEAAL VOOR:
Verlichten op natuurlijke 
of gekleurde moeilijke 
structuren

IDEAAL VOOR:
Snelle en intense 
oplichting op natuurlijke 
of gekleurde moeilijke 
structuren

IDEAAL VOOR:
Hergroei bliksem



Technical Guide

9

The delicate Lightener

NL



10
Technical Guide

NL

 WAT IS HET
  SENS.ÙS ZERO DECO is een delicate  
 oplichtingscrème voor natuurlijk of cosmetisch

 WAT DOET HET
  Oplichten van natuurlijk en gekleurd haar met  
  blondeerpapier
  Freehand-technieken op natuurlijk haar
  Lighten-up op gekleurd haar

 HOE GEBRUIK JE HET
  Het wordt gemengd met SENS.ÙS LUX ACTIVATOR  
 of SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 40 vol. (12%), in de  
 volgende mengverhoudingen:

  MIXING RATIO:
   Oplichten met blondeerpapier 1:2
   Freehand-technieken: 1:1,5 - 1:2
   Lighten up: 1:2

  INWERKTIJD tot 80 minuten, met controles

 Het is raadzaam de ontkleuringscrème en de 
 oxidatiecrème altijd te wegen, om alle kenmerken 
 van het product optimaal te benutten.

SENS.ÙS ZERO DECO, licht natuurlijk haar tot 5 niveaus (7 onder een warmtebron)
en cosmetisch gekleurd* haar tot 3 niveaus op.

Een instrument om het gamma oplichtingsbehandelingen uit te breiden.

 Kan met elke aanbrengingstechniek worden gebruikt
 Dankzij BABASSU-OLIE en PLANTAARDIGE KERATINE  

 beschermt en hydrateert SENS.ÙS ZERO DECO het  
 haar tijdens het oplichten, waardoor het geschikt  
 is voor behandeld haar.

 Delicaat oplichten en controle van de restkleur:  
 dankzij de geleidelijke oplichting kan Sens.ùs Zero  
 Deco een warme restkleur na de oplichtingsbehandeling  
 optimaal onder controle houden.

 PERFORMANCE: de crème combineert een  
 progressief oplichtend vermogen met de zachtheid  
 van een product zonder persulfaten.

 ROMIGE TEXTUUR: SENS.ÙS ZERO DECO kan  
 dankzij zijn consistentie gemakkelijk en snel met  
 alle oplichtingstechnieken worden gebruikt.
 SENS.ÙS ZERO DECO is de perfecte keuze voor wie  
 een praktisch instrument zoekt.

 AANBRENGING: eenmaal bereid is het SENS.ÙS 
 ZERO DECO-mengsel gemakkelijk en aangenaam in  
 het gebruik. De speciale en behandelende  
 bestanddelen van de formule garanderen dat het  
 mengsel stabiel blijft en perfect aan het haar hecht.

ZERO DECO - 100ml

VOORDELEN

Plantaardige Keratine
onderhoudt en beschermt 

de haarstructuur tijdens de 
oplichtingsfase.

Babassu-olie
beschermt het haar en houdt 

het gehydrateerd tijdens 
het oplichten, waardoor het 
gemakkelijk doorkambaar en 

hanteerbaar wordt.

GEKLEURD 
HAAR*

Aant. tonen oplichten

NATUURLIJK
HAAR

Oplichtingstechnieken 
met blondeerpapier

Freehand-
oplichtingstechnieken

DUN HAARWERKING

PERFORMANCE NATUURLIJK HAAR GEKLEURD HAAR

Goede
oplichting

Mittlere
oplichting

Uitstekende
oplichting

Het is raadzaam het oplichtingsproces elke 15 minuten te controleren

*Voor het beste resultaat op cosmetisch gekleurd wordt aangeraden het product aan te 
brengen op kleurtonen lichtbruin (5) en hoger. Het is belangrijk om de beginkleur en de dikte 
van het haar te bepalen. Door blondeerpapier en een matige warmtebron te gebruiken zal het 

product betere prestaties leveren.

Goede
oplichting

Goede
oplichting

NORMAAL HAAR

MAX 5 MAX 3

JA JA

JA NEE

Zwakke
oplichting

DIK HAAR
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1:1,5

 SENS.ÙS ZERO DECO is perfect voor  
 oplichtingstechnieken met blondeerpapier, voor  
 een snellere en betere performance.

 GEBRUIKSAANWIJZING
  Mengverhouding 1:2
  Breng het product met de gewenste techniek met  
  blondeerpapier aan;
  Controleer het oplichten tijdens de inwerktijd elke 15  
  minuten; 
  Spoel het haar uit zodra het gewenste resultaat is bereikt.
NB  IN GEVAL VAN COSMETISCH GEKLEURD HAAR 
WORDT HET GEBRUIK AFGERADEN BIJ KLEURTONEN 
LAGER DAN 5.
NB  DOOR EEN MATIGE WARMTEBRON TE GEBRUIKEN 
WERKT HET PRODUCT SNELLER EN GEEFT HET EEN 
BETERE PERFORMANCE.

 SENS.ÙS ZERO DECO is het juiste product om tijdens de  
 inwerktijd ongewenste verschillen in kleur en intensiteit**  
 te vervagen.
 SENS.ÙS ZERO DECO kunnen de twee behandelingen worden  
 gecombineerd om het proces te versnellen.

 GEBRUIKSAANWIJZING
  Breng op de haaraanzet de bij de diagnose gekozen  
  doelkleur aan;
  Bereid SENS.ÙS ZERO DECO;
  Breng het product aan op de zones waar de kleur niet  
  egaal of te donker is;
  Beide behandelingen worden na de inwerktijd voor de  
  kleurbehandeling van de haaraanzet uitgespoeld.

** NDIEN DE DOELKLEUR DONKERDERE STREPEN VERTOONT, 
KIES DAN DE KLEURREINIGINGSBEHANDELING MET CRYSTAL 
COLOR REMOVER.

 SENS.ÙS ZERO DECO is perfect voor oplichtingstechnieken  
 met de losse hand op natuurlijk haar (balayage), voor een  
 effect van subtiele schakeringen.

 GEBRUIKSAANWIJZING
  Bereid Sens.ùs Zero Deco in een mengverhouding  
 van 1:1,5 of 1:2
  Breng het product aan met de gewenste  
  freehand-techniek;
  Controleer het oplichten tijdens de inwerktijd  
  elke 15 minuten;
  Spoel het haar uit zodra het gewenste resultaat  
  is bereikt.
NB   IN DE MENGVERHOUDING 1:1,5 IS HET PRODUCT 
BETER GESCHIKT VOOR DE FREEHAND-TECHNIEK, KIES DE 
MENGVERHOUDING 1:2 VOOR EEN VLOEIBAARDER PRODUCT. 

1 - OPLICHTEN MET BLONDEERPAPIER 3 - LIGHTEN UP

2 - FREEHAND-TECHNIEKEN

1
Zero Deco 1

Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

2
Activator 2

Activator

1,5
Activator

2
Activator

Tot het 
gewenste 
resultaat

1:2
1:2

1:2

Tot het 
gewenste 
resultaat

Tot het 
gewenste 
resultaat

Tot het 
gewenste 
resultaat



12
Technical Guide

NL

pH range 4.00
4.50

pH range 3.50
4.00

De productlijn waarmee je de TECHNISCHE BEHANDELING kunt perfectioneren

Spoel het haar na de technische behandeling grondig met LOCKING SHAMPOO.

Breng een ruime hoeveelheid LOCKING SHAMPOO over het hele haar aan en masseer zachtjes 
de hoofdhuid, de lengte en de punten. Laat de LOCKING SHAMPOO 5 minuten inwerken. Deze 
passage is belangrijk om de effecten van de technische behandeling te neutraliseren, het haar te 
stabiliseren en de noodzakelijke verzuring te starten. Herhaal indien nodig. Spoel het haar goed uit 
en droog het met een handdoek. Behandel het haar vervolgens met LOCKING CONDITIONER. 

LOCKING SHAMPOO is verrijkt met Zanthalene en Klamath-alg, die rijk zijn aan mineraalzouten en 
vitamine C, herstelt de fysiologische pH van het haar en verwijdert eventuele resten. Verlengt het 
effect van de behandelingen. PARABEENVRIJ

Vernevel LOCKING SPRAY over handdoekdroog haar, over de lengte en de punten.

Masseer het haar zachtjes en begin het uit te kammen. Gebruik een grove kam om de 
LOCKING SPRAY optimaal te verspreiden.

LOCKING SPRAY is een verzurende spray die niet wordt uitgespoeld. Deze passage is 
belangrijk om na de technische behandeling het haar te stabiliseren en de noodzakelijke 
verzuring voort te zetten.

LOCKING SPRAY is verrijkt met Zanthalene en Klamath-alg, die rijk zijn aan mineraalzouten 
en vitamine C, herstelt de fysiologische pH van het haar en verwijdert eventuele resten. 
Verlengt het effect van de behandelingen. PARABEENVRIJ

Breng LOCKING CONDITIONER aan na de LOCKING SHAMPOO.

Masseer zachtjes de haaraanzet, de lengte en de punten om het product optimaal te verspreiden. Voeg extra 
LOCKING CONDITIONER toe indien nodig.
Laat het product 5 tot 15 minuten inwerken. Een langere inwerktijd maakt de behandeling doeltreffender. 
Deze passage is belangrijk om de effecten van de technische behandeling te neutraliseren, het haar te 
stabiliseren en een noodzakelijke intense verzurende behandeling te geven. Een warmtebron tijdens de 
inwerktijd versterkt het evenwichtherstellende effect van de LOCKING CONDITIONER. Spoel het haar goed uit 
en droog het met een handdoek. Behandel het haar vervolgens met LOCKING SPRAY. 

LOCKING CONDITIONER is verrijkt met Zanthalene en Klamath-alg, die rijk zijn aan mineraalzouten en vitamine 
C, herstelt de fysiologische pH van het haar en verwijdert eventuele resten. Verlengt het effect van de 
behandelingen. PARABEENVRIJ

LOCKING SHAMPOO - 1000ml

LOCKING SPRAY - 200ml

LOCKING CONDITIONER - 1000ml

LOCKING
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