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YOUR NATURAL WAY TO HAIR 
BEAUTY & HEALTH
Clean Care betekent niet alleen mooi en gezond haar, 
maar houdt ook rekening met de wereld die ons 
omringt. De kracht van de natuur is ingesloten in het 
hart van de cosmetische formules met als rode draad; 
eenvoud, veiligheid en functionaliteit, die samengaan 
met een duurzaam gebruik van grondstoffen en 
verpakkingen. De producten zijn oprecht, innovatief 
en effectief.

Clean Care embodies our approach to beauty and 
hair health, but also reflects our outlook on the world 
around us. The vigour of nature is enclosed in the 
heart of the cosmetic formulae whose guiding light 
is simplicity, safety, functionality and the sustainable 
use of raw materials and packaging. Our products 
are sincere, innovative and effective, like a wonderful 
flower that grows, yet tended and trained by the 
technological hand of man.

Nourishing

Volumizing

Reinforcing

Purifying

Calming

Restructuring

No-Frizz

Color Maintenance

CARE AND PROTECTION
8 productcategorieën die een compleet systeem van 
formules vormen voor haar- en huidverzorging op 
basis van hun type of conditie. Alle producten bevatten 
ten minste 90% natuurlijke of biologische ingrediënten 
of natuurlijke derivaten. 
De ingrediënten van elke formulering zijn 
zorgvuldig geselecteerd om maximale veiligheid, 
verdraagbaarheid en volledig respect voor het milieu 
te garanderen.

8 product categories, two of which are designed for 
the daily service in the salon, making up a complete 
system of formulae for the care of hair and skin care, 
according to type and condition. All the products 
contain at least 90% natural or organic ingredients or 
natural extracts.
The ingredients for each formulation have been 
carefully selected to assure the greatest safety, 
tolerability and the utmost respect for the environment.



De combinatie met de specifieke voordelen die elke 
individuele categorie biedt, wordt met het Clean Care 
systeem gekenmerkt door een belangrijke natuurlijke 
cosmetische technologie: 

ECO-PROTECT TECHNOLOGY en een aantrekkelijke  
mix van natuurlijke actieve ingrediënten zoals 
suikerriet-extract, rietolie van suiker, mono-olie, 
arganolie en vitamine E die het haar versterken 
en beschermen tegen externe invloeden en 
warmtebronnen van buitenaf.

Combined with the specific benefits each category has 
to offer, the Clean Care system features great natural 
cosmetic technology: 

ECO-PROTECT TECHNOLOGY is a powerful blend 
of natural active ingredients, including sugar cane 
extract, monoi oil, argan oil and vitamin E which 
strengthen the hair and protect it from oxidation, 
external agents and heat. 

• MONOI OIL. De Monoi olie is afkomstig van het eiland 
Tahiti, verkregen door het macereren (weken) van tiare 
bloemen. Het is rijk aan vetzuren en antioxidanten, 
het beschermt het haar tegen uitdroging dankzij het 
vermogen om een   beschermende film te vormen. 
Voedt en verzacht haar.

• ARGAN OIL. Verzachtende, voedende en 
hydraterende olie die het haar glanzend maakt en de 
haarschubben herstelt.

• VITAMIN E. Dit is een krachtige antioxidant die 
de veroudering door het licht vertraagt. Beschermt 
cellulaire structuren tegen schade die worden 
veroorzaakt door vrije radicale. Heeft ook een 
hydraterende, ontstekingsremmende en kalmerende 
werking.

• MONOI OIL. From the island of Tahiti, it is obtained 
by soaking tiarè flowers. Rich in fatty acids and 
antioxidants, it protects hair from dehydration by 
forming a protective film, while nourishing and 
softening the hair.

• ARGAN OIL. Emollient, nourishing and moisturizing 
while leaving the hair shiny and repaired.

• VITAMIN E. A powerful antioxidant that slows down 
aging from light. Protects the cellular structures 
from damage caused by free radicals. Also has a 
moisturizing, anti-inflammatory and soothing action.

• HYDROCARBON EXTRACTED FROM SUGAR CANE. 
Koolwaterstof verkregen uit suikerriet. Het is een 
100% natuurlijk hydro carbon extract, gewonnen 
uit suikerriet die geteeld is in Brazilië, met een zeer 
duurzaam proces met een ECOCERT-certificaat.
Het vertegenwoordigt het natuurlijke alternatief voor 
vaseline en vluchtige siliconen. Een verzachtend 
middel dat kroezen vermindert, kleur beschermt en 
bescherming tegen hitte biedt. Vergemakkelijkt het 
kammen, maakt het haar zijdezacht.

• HYDROCARBON EXTRACTED FROM SUGAR CANE. 
It is a 100% natural hydrocarbon, extracted from 
sugar cane grown in Brazil with an ECOCERT-certified 
highly sustainable process. A natural alternative to 
petrolatum and silicone volatiles. An emollient that 
reduces frizz, provides color protection and shields 
from heat. Makes for easier combing and leaves hair 
soft and silky.



De producten zijn SLS en SLES-vrij en gebruiken 
delicate oppervlakkige actieve stoffen van natuurlijke 
afkomst, zeer compatibel met haar en huid. De 
verpakking is gemaakt van PE GREEN plastic dat is 
gemaakt van suikerriet en gerecycleerd papier 

The products are SLS and SLES free, using delicate 
surfactants of natural origin that are highly compatible 
with hair and skin. The packaging is in PE GREEN 
plastic derived from sugar cane while the boxes are 
made with recycled paper.



Nourishing Shampoo \
FOR DRY HAIR  |  250ml   |  1000ml 

Voedende en hydraterende shampoo voor droog  
en broos haar. Hydrateert haar en hoofdhuid en  

versterkt de haarvezel. 

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen en inmasseren, 
grondig uitspoelen. In combinatie met de  

conditioner gebruiken voor zacht en kambaar haar.

Nourishing and moisturizing shampoo for dry and weakened hair. 
Moisturizes both hair and scalp, reinforcing the hair fibre.

Nourishing Mask \
FOR DRY HAIR  |  300ml   |  500ml 

Masker voor droog en broos haar met intens voedende en hydraterende 
werking. Dringt door tot diep in de haarvezel, waardoor deze wordt versterkt. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen en over de lengtes en 
punten verdelen. 5 Tot 10 minuten laten inwerken en uitspoelen.  
Het product 1-2x per week gebruiken.

Mask for dry and weakened hair with intense nourishing and moisturizing action. 
Penetrates deep into the hair fibre, providing strength.

Nourishing Conditioner \
FOR DRY HAIR  |  200ml

Voedende en hydraterende conditioner voor droog en 
broos haar. Conditioneert zonder te verzwaren,  

verbetert de kambaarheid.

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen,  
over de lengtes en punten verdelen en grondig uitspoelen.

Nourishing and moisturizing conditioner for dry and weakened hair. 
Conditions without weighing down, makes hair easier to comb. 

Ultra Nourishing Cream \
FOR VERY DRY HAIR  |  150ml

Zeer hydraterende crème, te gebruiken vóór het stylen zonder uit te spoelen. Speciaal voor 
bijzonder droog haar. Hydrateert, voedt en elimineert het kroeseffect, zonder het haar te verzwaren. 

Gebruik: na het masker of de conditioner op vochtig haar op de lengtes en punten aanbrengen en 
het haar drogen. Gebruik het product bij fijn haar in plaats van het masker of de conditioner.

Highly moisturizing, leave-in pre-setting cream, specific for very dry hair.  
Moisturises and nourishes, eliminating frizz, without weighing the hair down.

Lijn voor dagelijks gebruik met een  
diepe hydraterende en voedende werking.  

Met bietenextract, ureum en natrium  
PCA + Eco-Protect Technology.

A product line for daily use with
deep moisturizing and nourishing action.

Employs beet extract, urea and sodium
PCA + Eco-Protect Technology.
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Hydrating Volumizing Serum \
FOR FINE HAIR  |  100ml 

Volume gevend serum met intensieve werking voor  
fijn haar zonder volume: hydrateert en voedt het haar 

zonder het haar te verzwaren.

Gebruik: op vochtig haar aan de wortels aanbrengen.  
Het haar drogen en stylen.

Volumizing serum with intensive action for fine and limp hair: 
moisturizes and nourishes, providing body and volume to  

hair without weighing down.

Volumizing Conditioner \
FOR FINE HAIR  |  200ml 

Volume gevende conditioner voor fijn haar zonder body: 
geeft volume en maakt het haar zacht en makkelijk  
te ontwarren. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen en 
verdelen over de lengtes en punten. Goed uitspoelen.

Volumizing conditioner for fine hair that lacks body: provides 
volume in addition to making hair soft and easy to detangle.

Volumizing Mask \
FOR FINE HAIR  |  300ml 

Volume gevend masker voor fijn haar zonder body: 
versterkt het haar en maakt het volumineus. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen  
en verdelen over de lengtes en punten.  
5-10 min laten inwerken en goed uitspoelen.  
Het product 1-2x per week gebruiken.

Volumizing mask for fine hair that lacks body: strengthens hair 
while providing volume and body.

Volumizing Shampoo \
FOR FINE HAIR  |  250ml 

Volume gevende shampoo voor fijn haar zonder body: omhult 
elk haar, waardoor het haar volumineus en voller wordt.

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen, goed uitspoelen. 
In combinatie met de conditioner gebruiken voor zacht  

en kambaar haar. 

Volumizing shampoo for fine hair that lacks body: envelopes hair 
making it full of volume and body.

Verrassend volume gevende en  
hydraterende werking voor fijn haar.

Met lindenextract en rijstproteïne
 + Eco- Protect Technology.

Amazing volume and  
moisturizing effect for fine hair.  

With linden extract and rice proteins  
+ Eco-Protect Technology.



Energizing Reinforcing Shampoo \
FOR FRAGILE HAIR  |  250ml 

Vitaliserende en versterkende shampoo voor  
breekbaar haar. Verstevigt hoofdhuid en haar. 

Gebruik: gelijkmatig verdelen op nat haar en inmasseren. 
Uitspoelen. In combinatie met de conditioner gebruiken 

voor zacht en doorkambaar haar.

Energizing reinforcing shampoo for fragile hair.
Provides strength to scalp and hair.

Energizing Reinforcing Fluid \
FOR FRAGILE HAIR  |  100ml 

Vitaliserende en versterkende vloeistof voor de hoofdhuid 
en broos haar dat gemakkelijk breekt. Reduceert de 
broosheid van het haar en verstevigd de hoofdhuid. 

Gebruik: na het masker of de conditioner op vochtig haar 
aan de wortels en op de huid aanbrengen.  

Inmasseren en het haar drogen zonder spoelen.  
Het product 2-3x per week gebruiken.

Energizing reinforcing fluid for fragile scalp and hair that  
are likely to break. Reduces hair brittleness and 

 provides strength to the scalp. 

Energizing Reinforcing Conditioner \
FOR FRAGILE HAIR  |  200ml 

Vitaliserende en versterkende conditioner voor breekbaar 
haar. Versterkt het haar en verbetert de kambaarheid.

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen en 
gelijkmatig verdelen. Uitspoelen. 

Energizing reinforcing conditioner for fragile hair.
Hair is strengthened and easier to comb. 

Energizing Reinforcing Mask \
FOR FRAGILE HAIR  |  300ml 

Vitaliserend en versterkend masker voor breekbaar haar, 
verstevigt het haar en verhoogt de bestendigheid tegen breuk.

Gebruik: na het wassen op vochtig haar  
aanbrengenen gelijkmatig verdelen, uitspoelen.  
Het product 1-2x per week gebruiken.

Energizing reinforcing mask for fragile hair: strengthens hair and  
increases its resistance to break.  

Krachtige mix van stimulerende  
en versterkende actieve  

ingrediënten van de haarstructuur.  
Met tarwe-aminozuren, prebiotica  

en arginine + Eco-Protect Technology.

A powerful blend of energizing and 
strengthening ingredients for the  

structure of the hair. Employs wheat  
amino acids, prebiotics and arginine  

+ Eco-Protect Technology.
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Detoxifying Purifying Fluid \
FOR OILY SCALP AND HAIR  |  150ml

Reinigende en zuiverende pre-shampoo vloeistof  
voor vette huid en haar: elimineert onzuiverheden, 
overmatig talg en vervuiling. 

Gebruik: vóór het wassen 1-2x per week op de hoofdhuid 
op droog haar aanbrengen. Gelijkmatig verdelen en  
5 minuten laten inwerken. Emulgeren en uitspoelen.

Purifying and detoxifying pre-shampoo fluid for oily scalp and hair: 
eliminates impurities, excess sebum and traces of pollution.

Rebalancing Purifying Shampoo \
FOR OILY SCALP AND HAIR  |  250ml 

Reinigende en talgregulerende shampoo voor een vette huid 
en vet haar. Verwijdert onzuiverheden en overtollig talg. 

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen en inmasseren. 
Uitspoelen. In combinatie met de conditioner gebruiken voor 
zacht en kambaar haar.

Purifying and sebum-balancing shampoo for oily scalp and hair. 
Removes impurities and excess sebum. 

Rebalancing Purifying Conditioner \
FOR OILY SCALP AND HAIR  |  200ml 

Reinigende conditioner en talgregulerende behandeling voor 
een vette huid en vet haar. Reduceert de vetheid en maakt 

het haar beter kambaar. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen en 
gelijkmatig verdelen. Uitspoelen.

Purifying and sebum-balancing conditioner for oily scalp and hair. 
Reduces oiliness and makes hair easier to comb.
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Een rebalancing en zuiverend systeem  
met dubbele werking voor haar en  

hoofdhuid met prebiotica, neemolie en zeoliet 
+ Eco-Protect Technology.

Double action balancing and purification 
system for skin and hair,  

using prebiotics, neem oil and zeolite  
+ Eco-Protect Technology.

Purifying \ 



Calming Soothing Fluid \
FOR SENSITIVE SCALP  |  100ml 

Kalmerende geconcentreerde vloeistof zonder uit  
te spoelen, voor de behandeling van de gevoelige  

of droge huid. Vermindert het jeukend gevoel en  
geeft onmiddellijk verlichting. 

Gebruik: op de gevoelige delen van de hoofdhuid 
aanbrengen op vochtig of droog haar en inmasseren tot 

het product volledig is ingetrokken.

Leave-in, soothing concentrated fluid, for sensitive or dry scalp. 
Reduces itching sensation providing immediate relief. 

Calming Soothing Mask \
FOR SENSITIVE SCALP  |  300ml 

Masker met een intens kalmerende werking voor  
de gevoelige of droge huid. Hydrateert de hoofdhuid  
en vermindert een jeukend gevoel en rode huid. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen  
en gelijkmatig verdelen. 5 Tot 10 minuten laten inwerken 
en uitspoelen. Het product 1-2x per week gebruiken. 

Mask with intense soothing action for sensitive or dry scalp. 
Moisturizes scalp reducing itching sensation and redness.

Calming Soothing Shampoo \
FOR SENSITIVE SCALP  |  200ml 

kalmerende shampoo in mousse vorm voor de gevoelige 
of droge huid. De shampoo heeft een verzachtende 

werking, elimineert een jeukend gevoel en bevordert het 
welzijn van de hoofdhuid. 

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen en inmasseren. 
Uitspoelen en in combinatie met de conditioner 

gebruiken voor zacht en kambaar haar.

Soothing mousse shampoo for sensitive or dry scalp.  
With softening action, reduces itching sensation and fosters 

 the wellbeing of scalp.

Calming Soothing Conditioner \
FOR SENSITIVE SCALP  |  150ml 

Kalmerende conditioner in mousse vorm voor de 
gevoelige of droge huid. Beschermt de hoofdhuid en 
maakt het haar zacht en eenvoudig te ontwarren. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen  
en gelijkmatig verdelen. Uitspoelen.

Soothing mousse conditioner for sensitive or dry scalp. Protects 
scalp and leaves hair soft and easy to detangle. 

Delicaat verzachtende, hydraterende en 
opnieuw in balans brengende lijn voor 

de gevoelige huid. Met prebiotica en 
toverhazelaar + Eco-Protect Technology.

Delicate moisturizing, balancing and
calming system for sensitive skin.

With prebiotics and witch hazel
+ Eco-Protect Technology.



No-Frizz Spray Lotion \
FOR CURLY HAIR  |  100ml 

Disciplinerende spray-lotion voor krullend, kroezig haar. 
Met zijn filmvormende en fixerende werking, geeft 

de lotion vorm aan de krul en zorgt voor langdurige 
stevigheid. Elimineert het kroeseffect. 

Gebruik: op nat of droog haar spuiten.

Disciplining spray lotion for curly hair that are likely to become 
frizzy. With filming and fixing action, shapes curls increasing their 

definition and hold. Eliminates frizz. 

No-Frizz Conditioner \
FOR CURLY HAIR  |  200ml 

Conditioner voor krul- en kroeshaar: voedt en hydrateert, 
reduceert het kroeseffect en ontwart het haar, dat zo 
beter kambaar is. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen en 
over de lengtes en punten verdelen. Uitspoelen.

Conditioner for curly and frizzy hair: nourishes and moisturizes 
reducing frizz and detangles hair making it easier to comb. 

No-Frizz Shampoo \
FOR CURLY HAIR  |  250ml 

Shampoo voor krul- en kroeshaar met hydraterende  
en filmvormende werking, voor mooiere krullen  

en een langdurig anti-kroeseffect. 

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen  
en inmasseren. Uitspoelen en in combinatie met de 
conditioner gebruiken voor zacht en kambaar haar.

Shampoo for curly and frizzy hair with moisturizing and filming action, 
for a better definition of curls and long-lasting anti-frizz effect.  

No-Frizz Mask \
FOR CURLY HAIR  |  300ml 

Zeer ontwarrend en conditionerend masker voor 
krullend haar: hydrateert in de diepte, maakt het 
haar zacht en geeft stevigheid aan de krul. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar 
aanbrengen over de lengtes en punten verdelen.  
5 Minuten laten inwerken en uitspoelen.  
Het product 1-2x per week gebruiken.

Highly detangling and conditioning mask for curly hair: 
moisturizes deeply, making curls supple and well-defined. 

Een specifieke lijn voor krullend,  
kroes en gestrest haar met tarweproteïnen  

+ Eco-Protect Technology.

A rich system specially conceived for curly,
frizzy and stressed hair, using wheat proteins

and a powerful moisturizing complex
+ Eco-Protect Technology.



Restructuring \ 

Restructuring Conditioner \
FOR DAMAGED HAIR  |  200ml 

Herstructurerende conditioner voor droog, broos 
en gestrest haar. Conditioneert en geeft body aan 
beschadigd haar, dat zacht en glanzend wordt. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen  
en over de lengtes en punten verdelen. Uitspoelen.

Restructuring conditioner for dry, weakened and  
stressed hair. Conditions and returns body to damaged hair, 
making it soft and bright.

Restructuring Shampoo \
FOR DAMAGED HAIR  |  250ml   |  1000ml 

Herstructurerende shampoo voor droog, broos en 
gestrest haar. Hydrateert, voedt en versterkt de  

haarvezel en brengt beschadigd haar terug in zijn 
natuurlijke gezonde staat. 

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen en inmasseren. 
Uitspoelen en in combinatie met de conditioner 

gebruiken voor zacht en kambaar haar.

Restructuring shampoo for dry, weakened and stressed hair. 
Moisturizes, nourishes and strengthens the hair fibre restoring  

the natural wellbeing of damaged hair. 

Ultra Restructuring Mask \
FOR DAMAGED HAIR  |  300ml   |  500ml 

Herstructurerend masker voor droog, broos en  
gestrest haar. Met diepe werking om beschadigd haar  
te hydrateren, versterken en te herstellen.

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen  
over de lengtes en punten verdelen.  
5 Tot 10 minuten laten inwerken en uitspoelen.  
Het product 1-2x per week gebruiken.
  
Restructuring mask for dry, weakened and stressed hair.  
Acts in depth to moisturize, strengthen and repair damaged hair.  

Restructuring Oil \
FOR DAMAGED HAIR  |  50ml 

Rijke herstellende olie voor de behandeling van  
broos en beschadigd haar, herstructureert en  

versterkt de vezels van het haar en voorkomt zo  
de vorming van gespleten punten. 

Gebruik: een paar druppels op vochtig haar  
aanbrengen en vooral bij de meest beschadigde  

zones goed inmasseren.

Rich prepairing oil to treat weakened and damaged hair:  
rebuilds and strengthens the hair fibre, preventing the  

formation of split ends. 

Herstellende en versterking van het  
systeem voor beschadigd haar.  

Met bacuri-boter en biomimetisch  
ceramide + Eco-Protect Technology.

Repairing and strengthening system  
for damaged hair. With bacuri  

butterand biomimetic ceramide
+ Eco-Protect Technology
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Color Maintainer Shampoo \
FOR COLORED HAIR  |  250ml 

Kleurbeschermende shampoo: reinigt gekleurd haar, 
accentueert de glans van de cosmetische kleur  
en zorgt voor een langdurig behoud ervan. 

Gebruik: gelijkmatig op nat haar verdelen en inmasseren. 
Utspoelen en in combinatie met de conditioner gebruiken 
voor zacht en kambaar haar.

Color protecting shampoo: cleanses colored hair enhancing the 
brightness of cosmetic reflections and making it last longer. 

Color Maintainer Conditioner \
FOR COLORED HAIR  |  200ml 

Conditioner voor gekleurd haar: maakt de cosmetische  
kleur stralend, ontwart op delicate wijze en geeft  

zachtheid en body aan het haar. 

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen en  
over de lengtes en punten verdelen. Uitspoelen.

Conditioner for colored hair: lights up the cosmetic color  
detangling gently and providing softness and body.

Color Maintainer Mask \
FOR COLORED HAIR  |  300ml 

Kleurbeschermend masker: voedt en verzacht  
gekleurd haar, beschermt de cosmetische kleur en 

verhoogt het behoud en de glans ervan.

Gebruik: na het wassen op vochtig haar aanbrengen  
en over de lengtes en punten verdelen.  

5 Tot 10 minuten laten inwerken en uitspoelen.  
Het product 1-2x per week gebruiken.

Color maintainer mask: nourishes and provides softness to  
color hair, protecting the cosmetic dye and making  

it brighter and last longer. 

Een perfecte onderhoudslijn voor gekleurd 
haar die het haar conserveert en  

hydrateert. Met rijke quinoa- inhoud  
+ Eco-Protect Technology.

A perfect hair color maintenance system that 
preserves and moisturizes dyed hair.

Rich in quinoa + Eco-Protect Technology.

Color
Maintenance \ 

Color
Maintenance \ 
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SALES MAP
THE POINTS OF STRENGHTS

1. Complete beschermende 
en herstellende lijn met 8 

productcategorieën met 
meer dan 90% natuurlijke 

ingrediënten

Complete protective and curative line 
with 8 product categories using over 

90% natural ingredients

3. Sls/sles free + 
delicate natuurlijke 
oppervlakkige  
actieve stoffen

Sls/sles free +  
delicate natural surfactants

4. Verpakking PE GREEN + 
gerecycleerd papier

Packaging PE green
+ recycled paper cases

2. Eco-Protect Technology

Eco-Protect Technology
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