
Mineral
removing

therapy

Deze haarreinigingstherapie verwijdert stylingproduct-
restanten, hard waterrestmineralen en chloorafzettin-
gen in het haar. Na deze behandeling zal het resul-
taat van uw kleuring of permanent optimaal zijn.
Deze therapie is geschikt voor alle haartypes die 
behoefte hebben aan een diepe reiniging.

Alle producten zijn parfumvrij.

Gebruik:

Breng Mineral Removing Shampoo aan op nat haar 
en laat goed schuimen. Laat dit 3 tot 4 minuten intrek-
ken en spoel grondig uit.

Breng Mineral Removing Elixir vooral op de haarpun-
ten aan. Laat dit 10 tot 30 minuten onder de droog-
kap intrekken. Spoel goed uit.

Om de procedure te beëindigen en het haar te be-
schermen tegen verdere restopbouw, breng Mineral 
Removing Balm aan op handdoekdroog haar. Laat 
dit 5 tot 15 minuten intrekken en spoel goed uit.
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CX Corrector
Deep Cleansing shampoo
reinigt en verfrist zowel het haar 
als de hoofdhuid en verwijdert 
stylingrestproducten, siliconen 
en overtollig vet. Deze shampoo 
geeft opnieuw natuurlijke elas-
ticiteit aan het haar en voegt 
zachtheid, beheersbaarheid en 
glans toe. Zonder parfum.

CX Corrector
Silver shampoo
Deze shampoo reinigt en neu-
traliseert gele tinten op blond, 
opgelicht, geblondeerd en wit 
haar en verfraait de zilveren tin-
ten van grijs en wit haar. Silver 
shampoo herstelt de helder-
heid, biedt een effectieve be-
scherming en hydradeert het 
haar, waardoor het haar zacht 
zal zijn en een glansrijke uitstra-
ling zal krijgen. Zonder parfum.

250 ml250 ml

1000 ml

Clean Air Salon
De “Clean Air Salon”-filosofie introduceert 
een nieuw tijdperk in de professionele sa-
lons. door de geavanceerde parfumvrije 
formules en hoogwaardige ingrediënten, 
wordt duurzaamheid en kwaliteit gecombi-
neerd met een frisse en “cleane” werkom-
geving waar de gezondheid van de kapper 
en zijn klant primeert.


