


WAAROM DS FARFUMVRIJE FILOSOFIE ?

• Compleet assortiment van parfumvrije
 haarverzorgings-, styling- en afwerkingsproducten
• Veilig voor u, uw familie en uw kapper
• Uiterst geschikt voor mensen met een allergie
 of met een gevoelige hoofdhuid
• Aangename parfumvrije werkomgeving
 voor u en de mensen rondom u
• Geniet van uw mooi,
 gezond en fris haar

Parfum
Kleurstoffen
Parabenen
Sulfaten*

* betreft DS shampoos

EEN BEPERKT GAMMA
VOOR MAXIMALE PRESTATIES
EN EEN FRISSE GEZONDE LOOK

Elk DermaSyd product is gebaseerd op de filosofie van 
geavanceerde parfumvrije formules en hoogwaardige 
ingrediënten om u te voorzien van een beperkt gamma 
professionele haarverzorgings- en stylingproducten 
dat zich richt op hoge prestaties betreft bescherming, 
houdbaarheid, veiligheid en gezondheid.



SUPPORT
COLOR

VOOR
GEKLEURD

HAAR
LANGER GENOT
EN HOUDBAARHEID VAN
UW HAARKLEURING

DS Support Color
shampoo, conditioner en 
leave-in spray zijn specifiek 
ontworpen om de juiste 
zorg te bieden aan uw
gekleurd haar.

Daardoor wordt de houd-
baarheid en de vitaliteit van 
de haarkleur behouden 
en geniet u langer van uw 
natuurlijke kleuring.



ABSOLUTE
VOLUME

complex
REPAIR

VOOR droog 
& beschadigd 

haar

VOOR fijn,
normaal

haar
GEEF UW HAAR HET VOLUME
DAT U ALTIJD AL WILDE

DS Absolute Volume shampoo en 
conditioner geven het haar meer
volume en body, zodat u een
levendige en volumineuze look
bekomt. Zelfs fijn haar zal een
maximale ondersteuning krijgen en 
terug glanzen.

ZEG STOP TEGEN
BESCHADIGD HAAR
EN GESPLETEN HAARPUNTEN

DS Complex Repair shampoo, conditioner, masker en
serum geven verzwakt haar een instant herstel en een 
krachtige ondersteuning. Ze helpen het haar het hele jaar 
door te weerstaan aan zowel barre als zonnige weers-
omstandigheden en versterken de natuurlijke structuur van 
het haar met een gezonde natuurlijke look als resultaat.



De zeer perfomante DS
styling- en finishingproducten 
zijn door professionals
gemaakt om maximale
prestaties te leveren en om uw 
haar van de dagelijkse
behoeften te voorzien.
Veelzijdige styling, volume en 
langhoudende afwerking zal 
het haar in vorm brengen
voor een perfecte dag- of 
avondlook.

Uw haar verdient een
designersbehandeling
met DS producten.

VORM & AFWERKING

Diverse stylingtoppers voor uw haar die een probleemloze
structuur, een precieze vorm en natuurlijke look, vol beweging 
en glans garanderen.

• Multi Style hairspray geeft flexibele controle, vormt het haar en 
creëert een natuurlijke afwerking.

	 Hold	4	|	Volume	5	|	Glans	5	•	300	ml

• Full Body mousse geeft extra body en
 langdurige controle. Deze mousse stimuleert 

het haar in zijn natuurlijke vorm.
	 Hold	4	|	Volume	4	|	Glans	4	•	300	ml

• Hair Build spray creëert een werkbare 
basis en helpt u het haar te dirigeren voor 
een perfecte hair-do.

	 Hold	3	|	Volume	5	|	Glans	4	•	200	ml

• Sharp Form wax voor extra
 structuur en ruwe afwerking.
	 Hold	5	|	Volume	3	|	Glans	3	•	100	ml

• Super Style glue voor een
 nauwkeurige stevigheid
 en extreme hold.
	 Hold	5	|	Volume	3	|	Glans	5	•	100	ml



FINISH

Perfecte afwerking en langdurige houdbaarheid 
van uw haarcreatie, de hele dag door.

• Mega Finish hairspray garandeert
 een nauwkeurige precieze controle
 en langdurige houdbaarheid van uw
 afwerking voor elk up-do-kapsel.	
	 Hold	5	|	Volume	4	|	Glans	5	•	50/300/500	ml

• Hold Shape hairspray geeft een 
natuurlijke finish met maximale

 controle. Zonder gas.
	 Hold	5	|	Volume	5	|	Glans	4	•	200	ml

VOLUME

Zacht en vrouwelijk, krachtig en volumineus. 
Deze producten verzwaren het haar niet
en garanderen een lange houdbaarheid van het 
gewenste volume over de gehele haarlengte
of precies daar waar u het wilt.

• High Volume spray voor een massieve,
 algehele volumeboost.
	 Hold	3|	Volume	5	|	Glans	3	•	300	ml

• Refresh Dry shampoo frist het haar op
 en voegt licht volume en houdbaarheid toe.

• Root Boost spray zorgt voor een langdurig houdbaar
 wortelvolume en geeft zo uw haar een natuurlijke volume look.

 					Hold	4	|	Volume	5	|	Glans	3	•	200	ml

RECHT OF KRULLEND

Maximale hittebescherming bij het gebruik van 
warmteapparaten, zoals een stijl- en/of krultang.

• Stop Heat spray voor veilige krullen en maximale
 frizz-vrije gladheid met een warmtebescherming
 tot 220°C.
	 Hold	4	|	Volume	3	|	Glans	3	•	200	ml

Prestatieschema

Hold 1 2 3 4 5
Volume 1 2 3 4 5
Glans 1 2 3 4 5
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