
The good 
hygiene habit

Het ontsmetten van cosmetische producten zal ons dagelijks leven 
steeds meer gaan kenmerken. Door deze veranderingen ontwikkelden 
de Nouvelle laboratoria ‘Sani Habit’. Een routine voor zowel in de 
salon als thuis, compleet en multi-actie om handen, lichaam,  huid 
en haar te ontgiften, hydrateren en ontsmetten. De juiste balans 
tussen natuurlijke actieve ingrediënten en een technologisch 
component voor een eenvoudig, veilig en schoon formulering zonder 
SLS/SLES en parabenen. Minder ingrediënten maar met hoge 
prestaties, met respect voor mens en milieu. Bovendien geeft de 
zee specifieke textuur van producten de lijn een uniek en 
kenmerkend karakter dat zorgt voor een heerlijke zintuiglijke ervaring.

New socio-sanitary rules and new behaviours have emphasized attention to hygiene 
and the environment that surrounds us, and sanitizing cosmetic products will increasingly 
characterize our daily lives. In the wake of these changes, the Nouvelle laboratories developed Sani 
Habit, a routine both in the salon and at home, complete and multi-action, to detoxify, 
hydrate and sanitize hands, body, skin and hair. The right balance between natural active 
ingredients and a more technological component give life to simple, safe and clean 
formulations without SLS/SLES and parabens: fewer ingredients, but with high 
performance, respecting people and the environment. Furthermore, the products’ very special 
textures give the line a unique, distinctive character and great sensory pleasure.

SANI HABIT

 1. 

Reinig je 
handen met 

CLEANSING 
SANITIZING 

SPRAY 

   2. 
Reinig je haar en 

hoofdhuid en gebruik een 
pre-shampoo met  

CLEAN SANI 
MOUSSE 

of gebruik het als 
een dagelijkse 
lichte reiniging

 3. 

Voor het lichaam, 
gebruik

BALSAMIC SANI 
SHOWER GEL 

 4.

Was het haar 
met 

HYDRA SANI 
SHAMPOO 

 5. 
Breng NUTRI 
SANI DAILY 

MASK
aan 

 6. 

Voltooi de routine 
met 

 FINAL SANI 
FLUID 10 ACTION 

   7. 
Spray FRESH SANI 

WATER 10 ACTIONS  
voor het haar te 
beschermen en 

reinigen doorheen de 
dag  

Sanitize your hands with CLEANSING 
SANITIZING SPRAY  

Sanitize hair and scalp and carry out a 
pre-shampoo with CLEAN SANI 
MOUSSE or use it as a light everyday 
cleanser 

For the body, use  BALSAMIC SANI 
SHOWER GEL  

Wash hair with HYDRA SANI 
SHAMPOO  

Apply NUTRI SANI DAILY MASK  

Complete the routine with FINAL SANI 
FLUID 10 ACTIONS  

Spray  FRESH SANI WATER 10 
ACTIONS to protect and sanitize hair all 
day long

1

2

3
4
5
6
7

The sanitizing routine
SANI HABIT
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easy cut
spray

Hair sanitizing heat-protector 
Ideal for haircut gloves Spray 

capelli termoprotettore 
igienizzante

Ideale per taglio con guanti 
Espray termoprotector 

higienizante para cabello Ideal 
para corte con guantes

150 ml Een thermo-beschermende en desinfecterende spray met 
etherische olie van kaneel en honing. Ontworpen om 
snijtechnieken met handschoenen te vergemakkelijken. 
Gebruiksaanwijzing: na het wassen over het haar sprayen. Ga 
vervolgens verder met het knippen en stylen van het haar. Niet 
uitspoelen.

Thermo-protective sanitizing hair spray with cinnamon essential oil 
and honey. Designed to facilitate cutting techniques with gloves.  
Instructions for use: after shampooing, spray all over the hair, then 
use the desired cutting and drying technique. Do not rinse.
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Een zachte handhygiënegel, deze bevat 71% alcohol om de 
verspreiding van bacteriën en virussen tegen te gaan. Dit alles met 
een omhullende, geurige tonen van honing en kaneel. 
Gebruiksaanwijzing: breng het product aan op de handen en wrijf 
krachtig gedurende tenminste 30 seconden. Gebruik geen water. 
Soft hand sanitizing gel, contains 71% alcohol to combat the spread 
of bacteria and viruses. With enveloping, fragrant notes of honey and 
cinnamon. Instructions for use: apply the product to hands and rub 
together vigorously for at least 30 seconds. Do not add water.

cleansing 
sanitizing 
hand gel

500 ml
Cleansing sanitizing 

hand gel

Een zachte balsamico douchegel. Rijk aan kaneel, etherische olie en 
honing, bekend om hun antibacteriële eigenschappen. Het laat de huid 
heerlijk fris en schoon aanvoelen. Het bevat geen SLS of SLES en is 
geurvrij om de normale balans van de huid te herstellen. 
Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op natte huid. Goed inmasseren en 
goed afspoelen.
Convenient sanitizing hand spray, contains 71% alcohol. Formulated with 
cinnamon essential oil and honey, known for their antibacterial efficacy, 
which also provide a pleasant, enveloping fragrance. The spray is also 
ideal for sanitizing fabric face masks, car steering wheels and other small 
surfaces. Instructions for use: spray on hands and rub vigorously 
together for at least 30 seconds.

cleansing 
sanitizing 
spray
100 ml
Cleansing sanitizing 
scented hand spray 

Een reinigende en onstmettende pre-shampoo mousse voor hoofdhuid 
en haar. Ook geschikt als lichte shampoo voor dagelijks gebruik. Rijk aan 
essentiële kaneelolie en honing. Deze staan bekend om hun 
antibacteriële eigenschappen. Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op droog 
haar en hoofdhuid. Zachtjes inmasseren en 3-5 min laten inwerken. 
Spoel goed uit en ga verder met de Hydra Shampoo.
Gentle balsamic shower gel. Rich in cinnamon essential oil and honey, 
known for their anti-bacterial properties. It leaves the skin feeling 
wonderfully fresh and clean. It contains no SLS or SLES and is fragrance-
free to respect skin’s normal balance. Instructions for use: apply to wet 
skin, massage all over and rinse well. 

balsamic sani  
shower gel

400 ml
Cleansing sanitizing 

shower gel 

Een reinigende en onstmettende pre-shampoo mousse voor hoofdhuid 
en haar. Ook geschikt als lichte shampoo voor dagelijks gebruik. Rijk aan 
essentiële kaneelolie en honing. Deze staan bekend om hun 
antibacteriële eigenschappen. Gebruiksaanwijzing: aanbrengen op droog 
haar en hoofdhuid. Zachtjes inmasseren en 3-5 min laten inwerken. 
Spoel goed uit en ga verder met de Hydra Shampoo
Rinse-out cleansing and sanitizing pre-shampoo mousse, for scalp and 
hair. Also suitable as a light everyday cleanser in place of shampoo. Rich 
in cinnamon essential oil and honey, known for their anti-bacterial 
properties. Instructions for use:  apply the product to dry hair and scalp, 
massage gently in and leave for 3/5 minutes to allow to develop. Rinse 
well and proceed with Hydra Sani Shampoo. 

clean  sani  
mousse
150 ml
Cleansing sanitizing        
pre-shampoo mousse

Een hydraterende, ontsmettende houtskoolshampoo. De Sani Habit 
shampoo is ideaal voor alle haartypes en voor dagelijks gebruik. 
Essentiële oliën van kaneel en eucalyptis, samen met honing en 
houtskool, zorgen ze voor een diepgaande, zuiverende en reinigende 
werking. De innovatieve zachte, zwarte textuur zorgt voor een heerlijke 
zintuigelijke ervaring. Gebruiksaanwijzing: breng gelijkmatig aan en 
masseer het zachtjes in. Goed uitspoelen en gebruik vervolgens het Sani 
Habit Nutri Daily Mask.
Hydrating, sanitizing charcoal shampoo, ideal for all hair types and for 
frequent use. Essential oils of cinnamon and eucalyptus, together with 
honey and charcoal, provide a deep-down purifying and cleansing action. 
The innovative soft, black texture creates a delightful sensory 
experience. Instructions for use: apply evenly and massage in gently. 
Rinse well, then proceed with Nutri Sani Daily Mask.

hydra sani  
shampoo 

250 ml / 1000ml
Hydrating sanitizing 
charcoal shampoo

Een voedend masker voor droog, beschadigd of behandeld haar. Het 
voedt het haar en bevordert een diepe reinigende werking. Het maakt 
het haar zacht zonder het te verzwaren. De innovatieve rijke, zwarte 
textuur zorgt voor een heerlijke zintuigelijke ervaring. 
Gebruiksaanwijzing: aanbrengen na het wassen op handdoek droog 
haar, goed masseren. Kam vervolgens door het haar en laat het 3-5 min 
inwerken. Goed uitspoelen en ga verder met Fresh Sani Water.
Nourishing, rinse-out sanitizing mask for dry, damaged or treated hair. It 
nourishes hair and promotes a deep-down purifying action. It leaves hair 
soft without weighing it down and the innovative rich, black texture 
creates a delightful sensory experience. Instructions for use: after 
shampooing, apply the product to damp hair, going against the cuticle, 
then comb through and leave to work for 3/5 minutes. Rinse well and 
proceed with Fresh Sani Water 10 Actions. 

nutri sani        
daily mask
250 ml / 1000ml
Nourishing sanitizing mask 
for dry, damaged, treated 
hair

Een multifunctioneel, reinigend geparfumeerd water voor haar en 
hoofdhuid. Met intense zoete tonen van honing reinigt en hydrateert het 
alle haartypes. Gebruiksaanwijzing: spray op haar en hoofdhuid vóór dat 
u begint met het stylen. Of gebruik de Final Fluid als 'final touch'.
Multi-purpose, sanitizing, scented water for hair and scalp. With intense, 
sweet notes of honey, it sanitizes and hydrates all hair types. 
Instructions for use: spray on hair and scalp before any fixative product 
or proceed with Final Sani Fluid 10 Actions.

fresh sani 
water 10 

actions
100 ml

Hydrating sanitizing 
scented hair & scalp 

water

Een multi-actieve, ontsmettende, hydraterende serum. Met etherische olie en 
kaneel, honing en houtskool die gekend staan voor hun antibacteriële en zuiverende 
eigenschappen. Het geeft het haar een blijvende bescherming tegen externe 
factoren. De rijke zwarte textuur zorgt voor een heerlijke zintuigelijke ervaring. 
Gebruiksaanwijzing: als 'voorbehandeling' verdeel 2-3 doses in de handpalmen en 
verdeel het over de lengtes op handdoekdroog haar. ga verder met de styling zoals 
gewoonlijk. Als 'final touch' verdeel een kleine hoeveelheid over de lengtes en 
punten van het gestylde haar.
Multi-action, sanitizing, hydrating fluid. With cinnamon essential oil, honey and 
charcoal known for their anti-bacterial and purifying properties, it gives hair lasting 
protection against external aggression. The rich, black texture creates a delightful 
sensory experience. Instructions for use: for pre-styling, dispense 2 or 3 doses into 
the palm of the hands and apply to damp hair, working through the lengths, then 
proceed to style as desired. As a final touch, apply a small amount of product to the 
palms of the hands and work evenly through dry hair.

Purifying
Sanitizing
Hydrating
Refreshing
Anti-odor
Curl revitalizing
Style revitalizing
Detangling
Normalizing
Enhances manageability

Zuiveren
Renigen

Hydrateren
Verfrissen
Anti geur

Krul revitaliseren
Stijl revitaliseren

Ontwarren
Normaliseren
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Makkelijk behandelbaar 10
final sani fluid  
10 actions
75 ml
Hydrating sanitizing      
multi-action fluid 

Purifying
Sanitizing
Hydrating
Heat-protecting
Repairs split ends
Enhances manageability
Body-enhancing
Softening
Style definition
Facilitates drying

Zuiveren 
Ontsmetten
Hydrateren

Hittebeschermend 
Hersteld gespleten punten

Makkelijk behandelbaar 
Verbeterd de haarbody 

Verzachtend 
Stijl definitie
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Vergemakkelijkt het drogen 10




