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ACHTER DE
CATWALK
Mijn vader zei altijd : “Hou van wat je doet en maak je
dromen waar”. Vanaf het begin was het voor mij duidelijk
dat ik mijn creatieve interesse in fashion en hairdressing
wenste uit te drukken op een manier die een verschil zou
maken. Vanaf het begin van TONI & GUY was ik getuige
van de transformatie die ze in het leven van mensen
maakten. Ik wist toen dat ik voorbestemd was om deel
uit te maken van de familietraditie.
Mijn idee was kennis en passie voor het haar samen
te brengen, om zo baanbrekende en professioneel op
haarverzorgingsgebied producten te creëren ... label.m
werd geboren in de zomer van 2005 en werd al snel
binnen de kapperswereld opgemerkt en direct geliefd bij
onze klanten voor zijn kwaliteit en geweldige resultaten.
Ik ben zo blij dat label.m zich 12 jaar later heeft gevestigd
in de fashionwereld als haarproduct van ontwerpers
bij de creatie van kapsels voor meer dan 40 shows
per seizoen - met name bekend als het enige officiële
haarverzorgingsproduct van de London Fashion Week.
Met een aanwezigheid in meer dan 7000 salons in
63 landen, inspireert label.m stylisten en klanten om
haartrends naar nieuwe en spannende richtingen te
brengen. Niets zou me gelukkiger maken dan dat jij daar
ook deel van gaat uitmaken.

Sacha Mascolo-Tarbuck, Global Creative Director

Onze nieuwe campagne viert de samenwerking
achter het label.m verhaal : het erfgoed dat vandaag
creativiteit en kapperstalent verenigt.
Onder leiding van Sacha Mascolo-Tarbuck en haar
bekroonde International Artistic Team - de creatieve
breinen achter de WE ARE TWO//2 campagne- en
productontwikkeling – presenteren we trots de
veelzijdigheid van ons gamma waar elke look weer in
de salon of thuis kan worden gereconstrueerd met de
ultieme koppeling van label.m producten.
Voor iedere look combineren we TWEE label.m
producten, toch biedt de veelzijdigheid van ons
assortiment je de vrijheid om alternatieve producten te
kiezen en zelf de regels te bepalen!
Maak van je haar het ultieme accessoire van je stijl.
Maak deel uit van onze samenwerking. Registreer je
look op label-me.com en maak kans om het gezicht
van label.m te worden en te schitteren in onze
wereldwijde merkcampagne.

PROFESSIONELE HAARVERZORGING OP MAAT
… ALLES WAT JE HAAR NODIG HEEFT.
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Goda: Volume Foam & Miracle Fibre. Peony: Blow Out Spray & Hairspray

Sunny: Heat Protector Spray & De-constructor
Alice: Gel & Powder to Wax

CLEANSE
& CONDITION

Verzorg je haar door het te reinigen, te versterken en te voeden
voor een gezonde look.
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DROOG
& BESCHADIGD

Honey & Oat Shampoo

Honey & Oat Conditioner

Lichte, hydraterende, herstellende en
beschermende shampoo versterkt het
haar en geeft glans.

Lichte en versterkende conditioner om
te voeden en te herstellen, zonder te
verzwaren. Maakt het haar zacht, soepel
en laat het er gezond uitzien.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Manuka Honing – herstelt celschade
en maakt het haar zacht en laat het er
gezond uitzien.
Havermout Proteïne en Extract –
vochtinbrengend om frizz en flyaways
tegen te gaan.
Kelp Extract – voedt en hydrateert.
60ml
300ml

Manuka Honing – herstelt celschade
en maakt het haar zacht en laat het er
gezond uitzien.
Havermout Proteïne en Extract –
vochtinbrengend om frizz en weerbarstig
haar tegen te gaan.
Jojoba – vochtinbrengend en geeft glans.
60ml
300ml

Honey & Oat Mask

DROOG
& BESCHADIGD

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Hydraterend en versterkend masker
met het Hydra-5 Complex voor gerichte,
zelfregulerende en langdurende hydratatie.
Zonder Sulfaten of Parabenen.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong in het
Hydra-5 Complex:

Royal Black Honey – hydrateert in de diepte
en verhoogt de glans.
Havermout Extract – verzorgt en verzacht
met een antioxidant werking.
Baobabzaad Olie – herstelt schade,
doordrenkt het haar met hydratatie en
versterkt.
120ml

Intensive Repair Conditioner

Versterkende en voedende verzorging om
beschadigd haar intensief te herstellen
van binnenuit.

Intens voedend om het haar van binnenuit
te herstellen, het glanzender, sterker te
maken en het er gezond te laten uitzien.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Soja-Haver-Amino Tri-Molecular Complex
bouwt het haar opnieuw op door verloren
proteïnen en aminozuren aan te vullen
Cupuazúzaad Boter – diepe hydratatie
en herstelt de veerkracht en voorkomt
verdere schade.
300ml

Soja-Haver-Amino Tri-Molecular Complex
bouwt het haar opnieuw op door verloren
proteïnen en aminozuren aan te vullen.
Haver Aminozuren – herstellen, voegen
glans toe en zorgen voor een betere
handelbaarheid van het haar.
Cupuazúzaad Boter – diepe hydratatie
en herstelt de veerkracht en voorkomt
verdere schade van het haar.

ZWAAR
BESCHADIGD

Intensive Repair Shampoo

300ml

Geconcentreerd masker dat
de vochtbalans herstelt en de
handelbaarheid van het haar verbetert
waardoor het haar zijdezacht wordt.
Zonder Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Cupuazúzaad Boter – diepe hydratatie,
herstelt de veerkracht van het haar.
Kokum Boter– geneest en herstelt met
regenererende eigenschappen.
Katoenzaad Olie – versterkt en herstelt
glans.
120ml

ZWAAR
BESCHADIGD

Intensive Mask
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GEKLEURD
& HIGHLIGHTED
GEKLEURD
& HIGHLIGHTED

Colour Stay Shampoo

Colour Stay Conditioner

Hoog geconcentreerde shampoo om de
levensduur van de kleur te verlengen.

Hoog geconcentreerde conditioner om de
levensduur van de kleur te verlengen.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonnebloemzaad Extract – efficiënte
kleurstabilisator, beschermt
tegen UV-blootstelling en andere
omgevingsfactoren.
Soja Proteïnen – versterkt, geeft body,
handelbaarheid en glans.
Pompelmoeszaad Olie – vochtinbrengend
en voedend.

Zonnebloemzaad Extract – efficiënte
kleurstabilisator, beschermt
tegen UV-blootstelling en andere
omgevingsfactoren.
Soja Proteïnen – versterkt, geeft body,
handelbaarheid en glans.
Aloë Verablad Sap – houdt frizz onder
controle en geeft glans.

60ml
300ml

60ml
300ml

Treatment Shampoo

Moisturising Conditioner

Shampoo vol vitaminen om gekleurd en
chemisch behandeld haar te herstellen en
te versterken.

Hydraterende conditioner herstelt de
vochtbalans, verzegelt en vermindert frizz.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Vitamines B5, H en E – versterken en
bevorderen gezonde haargroei.
Bamboe Extract – versterkt en beschermt
Soja Proteïne – geeft meer volume,
handelbaarheid en glans.
60ml
300ml

Zonder Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Aloë Verablad Sap – houdt frizz onder
controle en herstelt glans.
Echinacea – vochtinbrengend en verzacht
met antibacteriële werking.
Zoete Amandel Olie – vochtinbrengend,
verzorgt en herstelt.
60ml
300ml

Lichte, milde shampoo voor een glanzend
resultaat. Geschikt voor dagelijks gebruik
en voor een vette of gevoelige hoofdhuid.

Lichte dagelijkse conditioner om te
versoepelen en te ontwarren.
Voor alle haartypes, ook voor een vette en
gevoelige hoofdhuid.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zwarte Beszaad Olie – bevordert gezonde
haargroei en heeft een beschermende
antioxidant werking.
Heilige Lotusbloem Extract – reinigt met
antibacteriële en antioxidant werking.
60ml
300ml

Zonder Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Soja Proteïne houdt het vocht vast en legt
een beschermende filmlaag om het haar
voor handelbaarheid en glans.
Calendula Extract – ontstekingswerend
en antibacterieel.
60ml
300ml

Deep Cleansing Shampoo

Leave-In Conditioner

Verfrissende shampoo die haar en
hoofdhuid zuivert, overtollig vet en
productopbouw verwijdert.

Versoepelende, versterkende en
beschermende verzorging, verzegelt
onmiddellijk het vocht om frizz te
verminderen.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Theeboom Olie – zuivert en hydrateert het
haar en opent verstopte haarfollikels.
Pepermunt Extract – stimuleert de
bloeddoorstroming in de hoofdhuid om
een gezonde groei te bevorderen.
Bamboe Extract – versterkt en verzorgt
met antioxidant werking.
300ml

Tip van de expert : een must-have op
vakantie om chloor en zeewater te
verwijderen.

Zonder Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Aloë Verablad Sap – verzegelt vocht voor
frizz controle en glans.
Gemberwortel Extract – vochtinbrengend
en verzachtend.
Soja Proteïne – versterkt het haar met
antistatische eigenschappen.
60ml
300ml

NORMAAL
FIJN HAAR

Daily Shine Conditioner

ALLE
HAARTYPES

Gentle Cleansing Shampoo

Style Tip : Perfect om krullen te verzorgen
en natuurlijk te laten vallen.
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Violet: Volume Mousse and Wax Spray. Kristina: Anti-Frizz Balm & Shine Mist

CREATE

Veelzijdige producten ontworpen om te beschermen en het
haar voor te bereiden op de creatie van je individuele stijl.
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KRACHT &
BESCHERMING
STEIL &
GLAD

Protein Spray

Heat Protection Spray

Styling must-have om porositeit tegen te
gaan en de hydratatie niveau’s te regelen.

Beschermt het haar tegen stylinghitte en
UV-straling.

Zonder Natriumchloride.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Versterkt de haarstructuur door de
keratineproteïnen te vervangen die
dagelijks verloren gaan.
Beschermt tegen hitte en kleurvervaging
Bamboe Extract versoepelt en geeft glans
aan droog haar.

Omhult het haar met een UVbeschermende hars, die de hitte van het
drogen en stijlen opneemt tot 225°C.
Het haar wordt sterker en gezonder voor
langere tijd.

50ml
250ml

200ml

Fixatieniveau:

Fixatieniveau:

Smoothing Cream

Gel

Langhoudende soepelheid voor alle
haartypes.

Klassieke gel met langhoudende fixatie en
bescherming tegen vocht.

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.

Avocado en Olijf Extracten zijn ultrahydraterend om glad en steil te maken
voor langere tijd.

Sneldrogende, vloeibare samenstelling.

Vermindert de schadelijke effecten van
styling hitte.

Ideaal als strakke afwerking met glans.

Breng aan op vochtig haar voor een
zijdezachte, gladde afwerking of breng
aan op droog haar om je stijl te fixeren.
150ml
Fixatieniveau:

Perfect om sluike stijlen te creëren met
medium fixatie in kortere texturen.

150ml
Fixatieniveau:

Extra Strong Mousse

Creëer volume, definitie en textuur vanaf
de aanzet tot de punten.

Stevige mousse met langhoudende
fixatie.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Makkelijk aan te brengen mousse spray
voor fijne tot medium haartypes.
Ontworpen om een volumineuze aanzetlift
te geven.

Makkelijk aan te brengen mousse.
Ontworpen om algemene body en textuur
met stevige fixatie te geven.

Biedt definitie en fixatie aan krullen.
Antistatische eigenschappen om
weerbarstig haar in bedwang te houden.

Vochtinbrengende ingrediënten bieden
veerkracht, definitie en fixatie aan krullen.
Bevat UV-filter.

Beschermt tegen kleurvervaging.

200ml

50ml
200ml

Fixatieniveau:

VOLUME
& FIXATIE

Volume Mousse

Fixatieniveau:

Blow Out Spray
Het perfecte accessoire voor
bescherming tijdens het droogblazen,
föhnen en voor volume.
Intense bescherming van het haar tegen
de hitte van de styling door middel van
een omhullende filmlaag.
Geeft een zachte lift van de aanzet voor
extra volume.
50ml
200ml
Fixatieniveau:

VOLUME
& FIXATIE

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
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KRULLEN &
GOLVEN

Soufflé

Curl Cream

Zachte crème wax om losse, natuurlijke
krullen te definiëren of een nonchalante
textuur te bieden.

Ultieme primer die vocht verzegelt in
het haar voor prachtige, opvallende en
soepele krullen.

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.

Geeft een zachte textuur (expansie) weg
voor alle haartypes.

Medium fixatie leave-in conditioning
crème voor krullend haar.

Lanoline creëert een ontspannen,
nonchalante textuur en de Cupuazúzaad
boter voedt het haar en geeft een zachte,
glanzende afwerking.

Anti-frizz en vochtresistent.

120ml

150ml

Fixatieniveau:
De nieuwe Curl Define
verpakking wordt in januari 2019 gelanceerd.
Zie pagina 32

Sea Salt Spray
Creëer losse, natuurlijke looks en beach
curls in één oogwenk.

KRULLEN &
GOLVEN

Zonder Sulfaten.

Verstuif over licht vochtig haar en blaas
droog voor een warrige stijl met een
stoere, matte afwerking en volume.
Het haar geniet van deze exclusieve
Global Seaweed Cocktail uit het diepste
van de oceaan.
50ml
200ml
Fixatieniveau:

Bevat het exclusieve Coil-E Complex voor
meer beweging, versterkt het haar en
geeft high definition krullen.
Fixatieniveau:
De nieuwe Curl Define
verpakking wordt in januari 2019 gelanceerd.
Zie pagina 32

COMPLETE
Maak je look compleet met een dynamische collectie van
hoogwaardige stylingproducten.
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Mesh Styling

Matt Paste

Fiber pasta voor het creëren van een
nieuwe stijl.

Een veelzijdige pasta om zachte, matte
texturen te creëren die de hele dag
houden.

TEXTUUR
& FIXATIE

Zonder sulfaten of Natriumchloride.

Verandert in de hand tot lichte,
webachtige vezels.
Ideaal om meer volume, textuur en fixatie
te geven aan korte kapsels.
Bevat Barnabas Was (palmwas) voor een
licht, glanzende afwerking.
50ml
Fixatieniveau:

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.

Workable, om tijdens de dag je kapsel te
restylen.
Sterke, maar natuurlijke fixatie met een
droge matte afwerking
Bevat Crystal Ionic Technology dat de
strijd aangaat met statische elektriciteit en
de haarschacht versoepelt.
50ml
120ml
Fixatieniveau:

Power Paste
Een stevige wax pasta voor stevige
textuur, beweging en definitie.

TEXTUUR
& FIXATIE

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Karité Boter en Cupuazú Boter zijn
vochtregulerende hulpmiddelen die het
haar er gezond doen uitzien met een
lichte glansafwerking.
50ml
Fixatieniveau:

Soft Wax

Hair Glue

Waxcrème voor lichte tot gemiddelde
fixatie.

IJzersterke fixatie met een lichte glans.

Geëmulgeerde wax die sterker wordt
naarmate je hem tussen je handpalmen
wrijft.
Geeft vorm en voegt textuur toe aan je
stijl door een combinatie van bijenwas en
lanoline
100ml
Fixatieniveau:

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.

Geeft diverse en sterke fixatie styling.
Stevige fixatie, maar makkelijk uitwasbaar.
100ml
Fixatieniveau:

TEXTUUR
& FIXATIE

Zonder Natriumchloride.

Miracle Fibre
Zijdezachte pasta om big, glamoureus
haar te creëren met een nonchalante
afwerking.
Geeft textuur en een veerkrachtige
ondersteuning voor elke stijl en lengte.
Instant volume wanneer het aangebracht
wordt op droog haar, verzwaart niet.
Verzacht en beschermt en zorgt voor een
nonchalante glamour look.
50ml

TEXTUUR
& FIXATIE

Zonder Sulfaten of Parabenen.

Fixatieniveau:
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Dry Shampoo

Texturising Volume Spray

Blaas je stijl nieuw leven in!

Instant strakke edgy textuur en
langhoudende volume met fixatie.

VOLUME &
TEXTUUR

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Rijstzetmeel absorbeert het vet van de
hoofdhuid.
Brengt fijner haar tot leven.
Een matte textuurverbeteraar om het haar
een super zachte fluweelzachte afwerking
te geven.
Twee varianten; voor licht of donker haar.
50ml
200ml
Fixatieniveau:

Resurrection Style Dust
Een echt wonderpoeder voor een
maximaal aanzet volume en een stoere,
matte textuur.

VOLUME &
TEXTUUR

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Moeiteloos touperen.
Wordt makkelijk opgenomen voor een
onzichtbare styling.
Workable door enkel de aanzet te
masseren.
Beschikbaar in twee varianten : voor licht
en donker haar.
3.5g
Fixatieniveau:

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

De texturiserende eigenschappen van
droogshampoo in combinatie met de
fixatie van hairspray.
Ultiem volume en langhoudende
aanzetlift.
Brengt fijn futloos haar tot leven.
50ml
120ml
Fixatieniveau:

Weightless Hairspray

Deze sneldrogende en flexibel fixerende
haarspray is een droom voor elke stylist!

Ultra-fijne en sneldrogende mist, geeft
langhoudende fixatie die niet plakkerig is.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Bevat vitamine B5 en natuurlijke
verzorgingsmiddelen om het haar te
verrijken, te beschermen en te fixeren.
De vorm en afmetingen van de verstoven
deeltjes zorgen voor een ultra fijne mist
Gemakkelijk uitkambaar en uitwasbaar.

Resistent tegen vocht tot 72u, houdt frizz
en weerbarstig haar onder controle.

50ml
300ml
Fixatieniveau:

Bevat provitamine B5 en beschermt tegen
UV om te voeden, te beschermen en een
lumineuze glans te geven.
Creëer langhoudende, natuurlijke stijlen
met beweging.
Breng aan in lagen om gradueel
stevigheid op te bouwen.

FIXATIE
& AFWERKING

Hairspray

300ml

Hold & Gloss Spray

Shine Mist

Een vloeibare, lichte spray voor
een stevige fixatie en een instant,
langhoudende glans. Geen aerosol.

Lichte spuitnevel met ongelofelijke glans
voor alle haartypes.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Licht reflecterende eigenschappen voor
maximum glans dankzij een combinatie
van parel-, zijde-, tarwe-, en zwart
komijnzaadextracten.
Avocado extract maakt het haar zacht en
gaat frizz tegen.
Vitamine B5 verzorgt en verzacht het
haar.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Verspreidt gelijkmatig een zachte, fijne
nevel.
Verheldert de natuurlijke tinten waardoor
het haar er gezond en stralend gaat
uitzien.
50ml
200ml
Fixatieniveau:

FIXATIE
& AFWERKING

Fixatieniveau:

200ml
Fixatieniveau:
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LABEL
YOUR STYLE

GODA

VIOLET

PEONY

CHARLY

Natural & Wavy

Modern Mullet

Edgy & Effortless

Textured Crop

Volume Foam
Miracle Fibre

Volume Mousse
Fashion Edition Wax Spray

Blow Out Spray
Hairspray

label.men Thickening Tonic
Matt Paste

Breng Blow Out Spray
aan op vochtig haar om
body en lichte fixatie te
geven.
Breng in model door
het haar in verschillende
richtingen te föhnen voor
een natuurlijke beweging.
Om de stijl te fixeren,
breng je Hairspray aan
voor een flexibele hold.
Een veelzijdige look,
die op verschillende
manieren gedragen kan
worden.

Spuit label.men
Thickening Tonic
gelijkmatig in vochtig haar
en gebruik je handen bij
het drogen om structuur
te verkrijgen. Breng Matt
Paste aan op je handpalm
voordat je het op het
haar aanbrengt om een
gelijkmatige verdeling
te bekomen. Werk van
boven naar beneden en
bewerk de textuur met
je vingertoppen tot je de
gewenste look krijgt.

Breng Volume Foam
gelijkmatig aan op vochtig
haar, blaas het droog om
het product te activeren en
het haar dikker te maken.
Maak scheidingen in
secties, breng een kleine
hoeveelheid Miracle Fibre
aan vanaf de aanzet tot de
punten en borstel het door
met de label.m Grooming
Brush. Gebruik voor elke
sectie de nieuwe 4D Infinity
Curler om het haar uit het
gezicht te krullen.

Breng Volume Mousse
aan op vochtig haar
om volume en textuur
te geven, föhn het
met het label.m Boar
Bristle Brush voor een
gladdere finish. Eenmaal
gedroogd, breng Fashion
Edition Wax Spray aan
om textuur toe te voegen
en te fixeren terwijl je het
haar met je vingertoppen
in de gewenste vorm
brengt.

Creatie van Efi

Creatie van Indira

Creatie van Daniele

Creatie van Charlie

GODA

VIOLET

DJERRA JOAN

KRISTINA

Sleek & Smooth

Textured Bob

80’s Curls

Rounded Bob

Anti-Frizz Mist
Therapy Rejuvenating Oil

Curl Define Foam
Blow Out Spray
Fashion Edition Powder to Wax Curl Define Shine Top Coat

Anti-Frizz Balm
Shine Mist

Gebruik Anti-Frizz Mist op
vochtig haar en föhn om de
droogtijd te versnellen en pluis
te voorkomen zonder het haar
te verzwaren.
Maak een middenscheiding,
gebruik het label.m Pro-50
Styling Iron om het geheel
glad en steil te maken. Om af
te werken, breng je Therapy
Oil aan in de handpalm en
vervolgens op het haar van
de aanzet naar de punten
om wegvliegend haar glad
te maken en een glanzend
resultaat te bevorderen.

Breng Blow Out Spray aan
op vochtig haar voor extra
textuur en föhn het met de
label.m Grooming Brush
voor een natuurlijke finish.
Om af te werken, strooi
Fashion Edition Powder to
Wax op bepaalde zones
om een vlakker effect
bij de aanzet te creëren
en om bij de punten een
beetje meer scheiding en
beweging te krijgen.

Breng NEW Curl Define
Foam in secties aan op
vochtig haar om de textuur
te optimaliseren en maximaal
volume te verkrijgen met
deze lichtgewicht mousse.
Droog het haar met een
diffuser op gemiddelde
snelheid en hitte. Eenmaal
droog, corrigeer je en
definieer je krullen met de 4D
Infinity Curler.
Breng tot slot NEW Curl
Define Shine Top Coat aan
om de krullen te scheiden en
het haar glad te maken.

Maak het haar glad en
soepel door Anti-Frizzbalm eerst in de handpalm
aan te brengen om het
vervolgens gelijkmatige
te verdelen op het haar.
Gebruik de label.m
Cushion Brush om het
haar van de ene kant naar
de andere te föhnen vanaf
de achterkant naar voren
zodat je een heel steil,
glad gevoel krijgt. Werk
de look af met Shine Mist
voor extra glans.

Creatie van Jamie

Creatie van Indira

Creatie van Sophie/Luke

Creatie van Philip

De eerste collectie die ons lange termijn officiële
partnership met de London Fashion Week en ons
continu backstage werk, seizoen na seizoen, eert.
Fashion Edition is ontworpen om aan de hoogste eisen
te voldoen, zodat je hoogwaardige, inspirerende looks
zoals op de catwalk kunt creëren.

Dry Volumising Paste

Snel drogende en vochtbestendige
waxspray maakt het mogelijk om haar te
vormen, textuur en beweging te creëren.

Romige pasta vermengt met een zachte
poederachtige textuur voor extra volume
en definitie met een medium fixatie.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Veelzijdig, unisex-product waarmee
je verschillende trend-led looks kunt
creëren.
Van talloze texturen tot perfecte vlechten
en de laatste slicked-back stijlen
Gemakkelijk te gebruiken, workable en
gemakkelijk uitwasbaar.

Een combinatie van de voordelen van een
droogshampoo en een styling pasta.

150ml

Fixatieniveau:

Matterende Diatomaceous Klei en
vochtinbrengende Karité Boter.
75g

FASHION
EDITION

Wax Spray

Fixatieniveau:

Powder to Wax
Innovatieve, gewichtloze formule voor textuur en
lift voor alle haartypes.
Zonder Sulfaten, Parabenen of Natriumchloride.

Gebruik op vochtig haar voor volume en zachte
fixatie of op droog haar voor extra textuur.
Strooi het poeder op de handpalm en wrijf
in de handen om de romige wax te creëren.
De romige wax wordt direct in het haar
opgenomen.
20g

FASHION
EDITION

Poeder dat wordt omgevormd tot een romige
wax voor een lift vanaf de hoofdhuid en een
droge textuur voor een matte afwerking.

Fixatieniveau:
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ANTI-FRIZZ
COLLECTION
Verwijdert Frizz • Maakt glad en soepel • Herstelt en versterkt

Gerichte oplossingen ontwikkeld om te hydrateren, het haar
te herstellen door de cuticula glad te maken en te sluiten voor
vochtbestendige, versterkende en langhoudende, frizz-vrije resultaten.
Hoogperformante samenstellingen met van natuurlijke ingrediënten zoals
Extract van Groene Mandarijnen, Bosbessen, Jeneverbessen, Baobab Olie en -Zaadextract, Mauritius Palmolie
en Arganolie die samenwerken om verschillende haarproblemen aan te pakken.

Anti-Frizz Shampoo

Anti-Frizz Conditioner

Lichtgewicht shampoo die voedt,
versoepelt, frizz en pluizig haar
in bedwang houdt, om zachter, steil en
zijdezacht haar onder controle te houden.

Deze conditioner controleert frizz, ontwart
en verzacht om het haar langer steil en
zijdezacht te houden.

Zonder Parabenen en Natriumchloride.

Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Groene Mandarijn Extract – intens
vochtinbrengend, verfrist, beschermt en
verzacht.
Bosbessen – herstel en bescherming tegen
oxidatieve stress om de kleur te behouden.
Jeneverbessen– versterken en ontspannen
de haarvezel om frizz te verwijderen.
300ml

Zonder Sulfaten, Parabenen en
Groene Mandarijn Extract – intens
vochtinbrengend, verfrist, beschermt en
verzacht.
Bosbessen – herstel en bescherming
tegen oxidatieve stress om de kleur te
behouden.
Jeneverbessen– versterken en
ontspannen de haarvezel om frizz te
verwijderen.
250ml

Anti-Frizz Mask
Deze behandeling voor stug en ontembaar
haar controleert frizz en ontwart om het
haar langer stijl en zijdezacht te houden.
Zonder Sulfaten, Parabenen en
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Groene Mandarijn Extract – intens
vochtinbrengend, verfrist, beschermt en
verzacht.
Bosbessen – herstel en bescherming tegen
oxidatieve stress om de kleur te behouden.
Jeneverbessen– versterken en ontspannen
de haarvezel om frizz te verwijderen.
200ml
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Anti-Frizz Mist

Anti-Frizz Cream

Fijne mist die als primer werkt waardoor
het haar tot 35% sneller droogt.

Vochtinbrengende, herstellende en sterk
voedende leave-in behandeling die intense
hydratatie levert en de haarstructuur
herstelt.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Bescherming tegen warmtestyling.
Anti-frizz en herstel van gespleten punten.
Het haar wordt zacht met verbeterde
handelbaarheid.
150ml
Fijn/normaal haar

Zonder Parabenen of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Baobab Olie – herstelt en beschermt terwijl
het Baobab Zaadextract volume creëert en
langdurige hydratatie bezorgt zonder het
haar te verzwaren.
Mauritius Palmolie – rijk aan Vitamine A,
herstelt de vochtbalans, hydrateert en
blaast het haar nieuw leven in en maakt
het glanzend. Vermindert gespleten
punten en beschermt tegen schade van
warmtestyling.
150ml
Fijn/normaal haar

Anti-Frizz Lotion

Anti-Frizz Balm

Fixerende en voedende leave-in behandeling
voor langer houdend steil en zijdezacht haar.
Herstelt schade en beschermt tegen hitte van
hot tools.

De door warmte geactiveerde en
vochtresistente formule ontspant stug, dik
en rebels haar voor langhoudende frizzvrije stijlen. Versnelt de droogtijd.

Zonder Sulfaten, Parabenen en
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Groene Mandarijn Extract – intens
vochtinbrengend, verfrist, beschermt en
verzacht.
Bosbessen – herstel en bescherming tegen
oxidatieve stress om de kleur te behouden.
Jeneverbessen– versterken en ontspannen de
haarvezel om frizz te verwijderen.
Sacha Inchi Zaadolie– herstelt, versterkt en
biedt langdure bescherming tegen hitte.
50ml
Stug/dik haar

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Baobab Olie – herstelt en beschermt
terwijl het Baobab Zaadextract volume
creëert en langdurige hydratatie bezorgt
zonder het haar te verzwaren.
Mauritius Palmolie – rijk aan Vitamine A,
herstelt de vochtbalans, hydrateert en
blaast het haar nieuw leven in en maakt
het glanzend. Vermindert gespleten
punten en beschermt tegen schade van
warmtestyling.
150ml
Stug/dik haar

Vind de Anti-Frizz routine die geschikt is voor jou.
Fijn haar
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CURL DEFINE
COLLECTION
Onderhoudt de veerkracht • Verwijdert Frizz • Definiëert krullen

Professionele oplossing voor krullen om de natuurlijke veerkracht
en elasticiteit te behouden. Temt en definieert krullend haar met
versoepelende, voedende en fixerende actieve ingrediënten om frizz te
verwijderen en glans te herstellen zonder het volume aan te tasten.
Hoogperformante formules met natuurlijke ingrediënten zoals Lotusbloem Extract, Baobab Olie en -zaad Extract,
Mauritius Palmolie, Cupuazúzaad Boter die samenwerken om de noden van verschillende types en texturen van
krullen aan te pakken.

LANCERING JANUARI 2019

NEW Curl Define Foam

Curl Define Cream

Vochtinbrengende mousse geeft fixatie en
definitie aan krullen en golven.
Zorgt voor behoud van de krul, frizzcontrole en vochtbestendigheid.
Bevat het exclusive Rice Curl Complex
om de haarconditie te optimaliseren, de
krulretentie te versterken en te verbeteren.

Leave-in conditioning cream voor krullend
haar. Werkt als ultieme primer om frizz in
bedwang te houden en te beschermen tegen
vocht. Voor soepele, high definition krullen.
Bevat het Exclusive Coil-E Complex om
beweging te verhogen en het haar te
versterken.

Zonder Parabenen of Natriumchloride.

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Lotusbloem– hydraterend en verjongend.
Maïszetmeel - geeft een zacht gevoel aan
het haar en elimineert frizz.
250ml
Fijn/normaal haar
Fixatieniveau:

Jojobazaad Olie- hydrateert en herstelt de
glans.
Haver zemelen- bevatten proteïnen die
verzorgen en versterken.
Zonnebloempit Olie - beschermt het haar/
200ml
Stug/dik haar
Fixatieniveau:

Curl Define Soufflé
Zachte cream-wax die het vocht
vasthoudt voor betere, soepele en
verzorgde krullen. Creëer en definiëer
losse, natuurlijke krullen met nonchalante
textuur.
Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Lanoline - creëert ontspannen,
nonchalante textuur met zachte
scheiding.
Cupuazúzaad Boter - beschermt, voedt,
hydrateert voor een zacht glanzende
afwerking.
200ml
Ale haartypes
Fixatieniveau:

NEW Curl Define
Shine Top Coat
Een lichtgewicht serum dat krullendefinitie en
fixatie biedt terwijl het als een beschermend
schild werkt.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Baobab Olie– herstelt, beschermt en
creëeert volume.
Baobabzaad Extract – levert langdurige
hydratatie aan zonder het haar te verzwaren.
Mauritius Palmolie - rijk aan Vitamine A,
herstelt de vochtbalans, hydrateert en geeft
opnieuw leven aan het haar en maakt het
soepel en glanzend. Vermindert gespleten
punten en beschermt tegen stylinghitte.
Fantastisch ontwarrer voor stug, krullend
haar.
250ml
Alle haartypes
Fixatieniveau:
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DIAMOND DUST
COLLECTION
Intense glans • Gewichtloos volume • Zijdezacht

Het luxe Diamond Dust assortiment bevat het exclusieve
Micro-Diamond Complex – een unieke samenstelling van ingrediënten
en échte diamanten die het haar perfectioneren om body, zachtheid
en intense straling te onthullen.
Een exclusieve mix van de fijnste, zeldzame ingrediënten: zwarte en witte deeltjes Diamantpoeder,
Champagne, Witte Rozenblaadjes Olie en Parels verwijderen op zachte wijze giftige stoffen en
onzuiverheden van de hoofdhuid en het haar en verbeteren de conditie van het haar enorm.

Diamond Dust Shampoo

Diamond Dust Conditioner

Rijke, zachte reiniger versoepelt,
beschermt en boost de natuurlijke
beweging en gewichtloos volume, die de
natuurlijke schoonheid en glans van het
haar onthult.

Voedende conditioner om het haar te
versterken, te beschermen en intensief
te hydrateren, waardoor het haar
gerevitaliseerd wordt met een lumineuze
glans, zachtheid en veerkracht.

Zonder Sulfaten of Parabenen.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Deeltjes Diamantpoeder exfoliëren de
individuele haarlokken en verwijderen
overtollige ophoping van giftige stoffen,
terwijl Champagne de pH reguleert,
bevordert frizz-vrij haar ; het is een
volumeboost (bevat geen alcohol).
250ml

Parels verhogen de glans, samen met
de rijke, maar lichtgewicht oliën van
Witte Rozenblaadjes die versterken,
beschermen en intense hydratatie bieden
voor dikker haar en die de gezondheid
van het haar stimuleert.
200ml

Diamond Dust Leave-In Conditioner
Luxe en huid perfectionerende
Diamantpoederdeeltjes zijn intens
vochtinbrengend en verzachtend,
waardoor de huid straalt met een
schitterende diamantglans.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Echte Diamantdeeltjes met natuurlijke
optische en lichte reflecterende
eigenschappen, geven glans en
weerkaatsing op de huid wanneer ze in
aanraking komen met licht.
Witte Rozenblaadjes Olie - levert diepe
hydratatie die makkelijk geabsorbeerd
wordt, wat resulteert in een zachte,
zijdeachtige, soepele huid.
120ml
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COOL BLONDE
COLLECTION
Kleurtoning • Versterkend & Voedend • Botanisch verrijkt

Innoverende kleurtonende formules met natuurlijke, intense paarsrode pigmenten ontworpen om doffe en gele tonen uit blond, zilver en
grijs haar te verwijderen met langhoudende resultaten.
Samengesteld met een Violet Botanisch Complex van superfoodingrediënten zoals Bosbessen,
paarse Zoete Aardappel en paarse Wortelen - uniek geselecteerd om zowel de kleurcorrigerende
eigenschappen als de rijke voedingssupplementen die ze bevatten; ondersteunen de vezelkracht en de
collageenproductie die het haar soepel houden en breuk van het haar voorkomen,
van groot belang bij gekleurd haar.

Cool Blonde Shampoo

Cool Blonde Conditioner

Verbetert diepte en glans voor
kleuronderhoud.
Levert ultrageconcentreerde
kleurverstevigende pigmenten om koper en
gele tonen te verwijderen en tegelijkertijd
opnieuw vocht in te brengen om de
levendigheid van de kleur te verlengen en
haar te beschermen.

Verheldert en verlicht platina en blonde
haartypes. Levert ultrageconcentreerde
kleurverstevigende pigmenten om
koper en gele tinten te elimineren, diep
verzorgend voor het haar voor verbeterde
handelbaarheid, elasticiteit en kracht om
het haar zijdezacht te houden en resistent
te maken tegen afbreken. Herstelt de
vochtbalans voor blijvend kleurbehoud.

Zonder Sulfaten en Parabenen.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Paarse Zoete Aardappel – rijk aan
vitamine A om het haar zijdezacht te
houden met een natuurlijke glans.
Paarse Wortelen – voeden het haar en
houden het soepel en resistent tegen
afbereken voor gezond uitziende lokken.
Bosbessen – de voedende
eigenschappen verdikken het haar en
verbeteren de circulatie in de hoofdhuid
en bevorderen zo de haargroei.
250ml

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Paarse Zoete Aardappel – rijk aan
vitamine A om het haar zijdezacht te
houden met een natuurlijke glans.
Paarse Wortelen – voeden het haar en
houden het soepel en resistent tegen
afbereken voor gezond uitziende lokken.
Bosbessen – de voedende
eigenschappen verdikken het haar en
maken het sterker.
200ml
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BRIGHTENING
BLONDE
COLLECTION
Instant helderder • Verzorgende behandeling • Langere kleurvastheid

label.m Brightening Blonde collectie, verrijkt met unieke plantaardige
ingrediënten, werd ontworpen om je blonde haar er op zijn
mooist te laten uitzien.
Verbetert de kleureffecten in het het haar, neutraliseert de warme gloed en verhoogt de levensduur
van je kleur terwijl je haar gehydrateerd, gevoed en beschermd wordt tegen schade door stylinghitte,
vocht, frizz en UV-stralen - vanaf het eerste gebruik.

Brightening Blonde Shampoo

Brightening Blonde Conditioner

Gespecialiseerde verzorging voor
natuurlijke of gekleurde blondines om
zacht te reinigen, terwijl je je kleur voedt
en verheldert.

Gespecialiseerde behandeling voor
natuurlijk of gekleurde blondines die vocht
inbrengt, voedt en frizz verwijdert en je
kleur verheldert.

Zonder Parabenen.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Witte Ananas Extract – polijst zachtjes de
haarschubben voor een helder, stralend
blond.
Mamaki Thee - beschermt tegen
kleuroxidatie.
Citroen Extract - activeert het
verlichtingsproces en verhoogt glans.

Custard Apple Extract - voorkomt en
neutraliseert de warme gloed.
Mamaki Thee - beschermt tegen
kleuroxidatie.
Sterfruit Extract - voedt om uitdroging en
breken te voorkomen.

250ml
200ml
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THERAPY
REJUVENATING
COLLECTION
Instant voeding en herstel • Herstelt kracht • Jeudige uitstraling

De Therapie Rejuvenating Collectie is een professionele,
sulfaat- en parabenenvrije oplossing die werd ontwikkeld om droog
en beschadigd haar op een wetenschappelijke manier te behandelen.
De Sulfaat- en Parabenenvrije oplossing bevat het exclusieve Rejuven-8TM Complex, om actief de
vochtbalans te herstellen, het haar te doen opleven en verouderd haar te versoepelen
zodat het er gezonder uitziet.

Wist je dat je haar veroudert net zoals je huid?
Naast het onvermijdbare verouderen, kan stress, stadsleven, overmatige warmtestyling en chemische kleurstoffen je haar er ouder doen uitzien dan je werkelijk bent.

Het Therapy Rejuvenating gamma gaat de 5 belangrijkste
tekenen van veroudering tegen:
1. Stugheid : Het geeft een collageen boost om te versoepelen en
stugheid tegen te gaan.
2. Dun haar : Het versterkt dun haar door zijn volume gevende proteïne.
3. Droogte : Het heeft vochtvasthoudende eigenschappen
om uitdroging te voorkomen.
4. Broosheid : Het versterkt beschadigd haar en maakt het minder breekbaar.
5. Dofheid : Het geeft dof en grijzend haar meer helderheid en
een gerevitaliseerde glans.

Het Rejuven-8™ Complex combineert 8 van
de meest technologisch actieve verjongende
ingrediënten:
Glycolzuur van Palm Suikers • Deens Hyaluronzuur • Afrikaanse Baobab Tree
Franse Lupine Lipo-Peptiden • Witte Kaviaar • Iron Rose Crystal
Europese Zoete Kastanje • Glycolzuur van Turbinado Suikers
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Therapy Rejuvenating
Shampoo

Therapy Rejuvenating
Conditioner

Luxe shampoo om snel zwak, dof en
verouderd haar om te toveren tot sterk,
stralend en jeugdig uitziend haar.

Luxe voedende conditioner die dof en
beschadigd haar revitaliseert naar sluik,
glanzend en gezond uitziend haar.

Zonder Sulfaten of Parabenen.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Reinigingsmiddelen afgeleid van
Kokosnoten – hebben een zacht
reinigende werking om vuil en
vertresiduen te verwijderen.
Witte Kaviaar - helpt om de haarkleur en
grijs haar er meer levendig en glanzend er
te laten uitzien.
Afrikaanse Baobab Extract - herstelt
beschadigd haar en versterkt het haar.
200ml

Therapy Rejuvenating Mask
Een intensief en revitaliserend masker in
de vorm van een hoog geconcentreerde
crème, die het haar in een oogwenk herstelt,
opnieuw aanvult en tegelijk verjongt en het
haar zacht, soepel en glanzend maakt.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Karitéboter – diepe hydratatie van
gedehydrateerd haar.
Iron Rose Kristalextract - verhoogt de
productie van collageen om haar glad en
zacht te maken en daardoor de stugheid te
verminderen.
120ml

Jojoba Esters en Avocado Olie –
verzorgen het haar en geven een glad,
zijdezacht resultaat.
Hyaluronzuur - levert langdurige
hydratatie.
Lupine Bloemproteïne - herstelt glans
en antistatische werking om flyaways te
verminderen.
150ml

Therapy Rejuvenating
Oil Mist

Therapy Rejuvenating
Radiance Oil

Ultra fijne illuminerende olie nevel die
voedt, versoepelt en frizz vermindert.
Zelfs voor het fijnste haar geschikt.

Deze ultralichte, luxueuze olie voedt,
verzorgt en maakt het haar zijdezacht.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Marokkaanse Argan Olie – met essentiële
vetzuren en vitaminen om te hydrateren,
schade te herstellen en te beschermen,
voor een zijdezacht en illuminerende
afwerking.
Zoete Kastanje Extract - Beschermt tegen
vrije radicalen en verhoogt glans.
100ml

Therapy Rejuvenating
Protein Cream
Lichtgewicht, leave-in serum herstelt het
haar, stimuleert de aanmaak van cellen en
creëert een anti-frizz schild om het haar, sterk
en gezond te maken en het te voeden.
Zonder Parabenen of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Aminozuren en Haverproteïne – herstellen en
versterken.
Cupuazú Boter – diep vochtinbrengend
waardoor het haar luxueus zijdezacht en
stralend wordt.
Witte Kaviaar - helpt om de kleur van het
haar en grijs haar meer glans en intensiteit te
geven zodat het er levendiger uit ziet.
50ml

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Marokkaanse Argan Olie - met essentiële
vetzuren en vitaminen om te hydrateren,
schade te herstellen en te beschermen,
voor een zijdezachte en illuminerende
afwerking.
Zoete Kastanje Extract - Beschermt tegen
vrije radicalen en verhoogt de glans.
100ml

THICKENING
COLLECTIE
Instant dikker • Gezond uitziend haar • Langer houdend volume

De label.m Thickening Collectie biedt een diepgaande behandeling voor
onmiddellijk dikker, sterker, volumineus haar van aanzet tot de punten met
langhoudende resultaten.
Samengesteld met de natuurlijk afgeleide collageen- en elastineboostende ingrediënten die zijn ontworpen om
het haar te hydrateren, te voeden, te versterken en te verdikken en tevens bescherming door antioxidanten.
Gezonder haar, vol luxueus volume dat zichtbaar is vanaf het eerste gebruik.

Thickening Shampoo

Thickening Conditioner

Volumegevende, zacht reinigende
shampoo samengesteld met het NRG
Complex™ voor instant en langhoudende
body en lifting.

Gespecialiseerde volume-opbouwende
conditioner samengesteld met het NRG
Complex™ zorgt voor gewichtloos volume
terwijl het versterkt en voedt.

Zonder Parabenen.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Stamcellen van Framboos – versterken en
verbeteren de elasticiteit vanaf de aanzet.
Kona Red Koffiebonen - verdikken de
haarschacht om volume te creëren.
Qmilch Vezel - verdikt en bevordert de
haargroei.
300ml

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Stamcellen van Framboos – versterken en
verbeteren de elasticiteit vanaf de aanzet.
Karité Boter – versoepelt, ontwart en
verzacht.
Cupuazúzaad Boter – geeft diepe,
langhoudende hydratatie en herstelt de
veerkracht.
300ml

Volume Foam

Thickening Cream

Lichtgewicht, volumegever zorgt voor
body voor fijne en medium haartypes.
Langhoudende volume en fixatie, het haar
glanst en is zacht.

De door warmte geactiveerde crème,
doet het haar zwellen tot een luxueuze
nieuwe dimensie voor een dikker en voller
gevoel.

Zonder Sulfaten.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Castor Olie – rijk aan vitamine E,
mineralen en eiwitten verzegelen de
vochtbalans voor een gladde, glanzende
en frizz-vrije styling.

Havermout - verdikt en geeft volume door
elk haar te doen zwellen.

210ml
Fixatieniveau:

Cupuazúzaad Boter - zorgt voor diepe,
langdurige hydratatie en herstelt de
veerkracht.
100ml

ORGANIC
COLLECTIE
Gecertificeerde biologische* Ingrediënten • Bio-afbreekbare samenstellingen

De label.m Organic Collectie is samengesteld met natuurlijke ingrediënten
van de beste kwaliteit voor glanzend, levendig en mooi haar.
Al onze Organic producten bevatten gecertificeerde* biologische ingrediënten en zijn vrij van :
Sulfaten • Parabenen • Pesticides • Kunstmatige en synthetische parfums • Natriumlaurylethersulfaat
•Propyleenglycol • Ftalaten
*Gecertificeerd door de Amerikaanse NOP, National Organic Programme van de U.S. Departement of Agriculture (USDA).

Organic Orange Blossom
Shampoo

Organic Orange Blossom
Conditioner

Lichte shampoo om zacht te reinigen en
volume opkikker voor glanzend haar dat
vol leven zit.

Lichte conditioner om het haar te voeden,
te versterken en de volume te laten
herleven.

Zonder Sulfaten of Parabenen.
Gecertificeerde Biologische
Ingrediënten* :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Gecertificeerde Biologische
Ingrediënten* :

Exclusieve Biologische Citrus
Samenstelling – houdt de pH van het haar
op peil en herstelt de gezondheid van de
hoofdhuid voor zijdezacht, glanzend haar.
Lijnzaad Olie - revitaliseert volume en
glans.
Agave - lift het haar vanaf de aanzet.
200ml

Exclusieve Biologische Citrus Samenstelling
– houdt de pH van het haar op peil en
herstelt de gezondheid van de hoofdhuid
voor zijdezacht, glanzend haar
Salie Olie en Appelsap – Geven glans en
maken het haar sterker en veerkrachtiger
Avocado Olie – voedt en is een antioxidant
200ml

Organic Moisturising
Lemongrass Shampoo

Organic Moisturising
Lemongrass Conditioner

Hydraterende shampoo om het haar
op natuurlijke wijze te hydrateren en te
versterken. Voor alle haartypes.

Voedende conditioner die het haar op
natuurlijke wijze hydrateert en versterkt.
Voor alle haartypes.

Zonder Sulfaten of Parabenen.
Gecertificeerde Biologische
Ingrediënten* :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Gecertificeerde Biologische
Ingrediënten* :

Exclusieve Biologische Citrus
Samenstelling – houdt de pH van het haar
op peil en herstelt de gezondheid van de
hoofdhuid voor zijdezacht, glanzend haar.
Haver Extract – verzacht het haar en
hoofdhuid en verdikt zonder te verzwaren.
Rooibos Extract - verfrissend en een
antioxidant.
200ml

Exclusieve Biologische Citrus
Samenstelling – houdt de pH van het haar
op peil en herstelt de gezondheid van de
hoofdhuid voor zijdezacht, glanzend haar.
Haver Extract – Verzacht haar en
hoofdhuid en verdikt zonder te verzwaren.
Kweepeerzaad Extract – voedt ter
bevordering van de conditie van droog en
beschadigd haar.
200ml

De label.men collectie weerspiegelt de nieuwste trends in kapsels en barbering
door de combinatie van moderne klassiekers met de nieuwste productinnovaties
om een diversiteit aan moderne stijlen, vormen en texturen te creëren.

Het Exclusieve eleMENts complex dat unieke haar-opbouwende
plantenextracten bevat om de hoofdhuid te kalmeren, de haarvitaliteit te
herstellen en een gezonde haargroei te ondersteunen.
Wortel en Wortelzaad Olie, rijk aan vitamine A en E voeden het haar en herstellen schade veroorzaakt door slechte voedingsen omgevingsfactoren; Theeboom Olie uit Nieuw-Zeeland helpt om de hoofdhuid te kalmeren en voedt de aanzet, Pepermunt
stimuleert de bloedcirculatie om haargroei te bevorderen, tegelijkertijd verzorgt het en bevordert het glans. Samengesteld door
Micronisatie Technologie, waardoor een hogere ingrediëntenconcentratie wordt gecreëerd voor maximale penetratie.

Scalp Purifying Shampoo

Invigorating Conditioner

Zachte dagelijkse reiniger voor alle
haartypes met een menthol geur om je
zintuigen te prikkelen. Perfect voor elk
haartype.

Verkwikkende dagelijkse conditioner voor
alle haartypes die de vochtbalans herstelt
en het haar voedt.

Zonder Parabenen.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Cederhout Olie – versterkt en beschermt,
kalmeert de hoofdhuid en maakt deze
roosvrij.
Acetyl Tetrapeptide-3 – stimuleert de
haargroei en vermindert ontstekingen
van de hoofdhuid voor voller, dikker en
gezonder haar.

Pepermunt – de verkoelende sensatie
verhoogt de bloedcirculatie naar de
hoofdhuid voor dikker, voller haar.
Cipres Extract - een natuurlijke
antisepticum.
Acetyl Tetrapeptide-3 - stimuleert
hoofdhuid en follikels, herstelt de
vochtbalans en voedt het haar.

250ml

250ml

eleMENts

eleMENts

Scalp Tonic
Verzorgt en hydrateert, verhoogt de
natuurlijke glans van het haar, terwijl een
gezonde hoofdhuid wordt onderhouden
en daardoor een gezonde haargroei
stimuleert.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Vitamine C – anti-irritatie eigenschappen
kalmeren en verzachten de huid tegen
externe omgevingsfactoren.
Vitamine B5 – zorgt voor de juiste
vochtbalans om droge hoofdhuid te
verzachten en te voorkomen. Geeft
volume en verdikt het haar.
150ml

eleMENts

Fixatieniveau : geen fixatie
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Grooming Cream
Lichte en veelzijdige crème voor
natuurlijke definitie en controle.
Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Zoethoutwortel Extract - rijk aan eiwitten
en vitaminen, bevordert een gezonde
hoofdhuid, houdt het haar onder controle.
Expert Tip : gebruik om het haar voor te
bereiden en als pre-styling om textuur op
te bouwen. Geef krullend haar soepele
definitie.
100ml

Thickening Tonic
Unieke vloeibare gel voor het verdikken
en definiëren, voor matte looks met veel
volume.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Kasjmier - creëert stof-achtige, immense
textuur en volume.
Expert Tip : Schud de fles en spray in nat
of droog haar, voor meer textuur effect
meer product aanbrengen.

eleMENts

150ml eleMENts
Fixatieniveau:
Fixatieniveau:

Texture Wax Stick
Zachte, makkelijk te gebruiken wax
creëert soepele definitie, beweging en
textuur. Perfect om flyaways te temmen
voor ieder haartype.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Candelilla Was – creëert een kneedbare
textuur en zorgt dat de vochtbalans op
peil blijft.
Bijenwas – hydrateert en versoepelt
vermoeid haar en stimuleert de haargroei.
Plantaardige Olie – geeft een zacht, nietplakkerig gevoel.
40ml eleMENts

Fixatieniveau:

Sculpting Pomade

Deconstructor

Klassieke pommade op waterbasis

Veelzijdige pasta voor volume vanaf de
hoofhuid, verdikt het haar. Stevige maar
toch natuurlijk uitziende fixatie met een
droge, matte afwerking.

voor een moderne afwerking met
glans.

Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Moutextract – rijk aan Biotine (vitamine H)
helpt het haar te versterken.
Expert Tip : Breng aan op droog haar
voor meer fixatie en minder glans of op
vochtig haar voor minder fixatie en meer
glans.
50ml

eleMENts

Fixatieniveau:

Zonder Sulfaten of Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Wortel – rijk aan antioxidanten en
vitaminen, helpt om schade aan het haar
te voorkomen en te herstellen.
Breng eerst aan op de handen en werkt
daarna gelijkmatig door het haar voor veel
definitie en textuur.
50ml

eleMENts

Fixatieniveau:

Max Wax
Stevige fixatie en re-stylebaar, geeft
definitie, beweging, fixatie en glans.
Zonder Sulfaten, Parabenen of
Natriumchloride.
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong :

Mirre hars – een natuurlijke gom,
ontworpen om alle haartypes en stijlen
onder controle te houden, zelfs dik, stug,
golvend haar.
Expert Tip : Verwarm de Max Wax door
deze in je handen te wrijven waardoor je
het gelijkmatig door je haar kan verdelen.
50ml

eleMENts

Fixatieniveau:
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PROFESSIONAL ACCESSORIES

Gladmaken of krullen met
high gloss resultaten.

Titanium Pro-50 Styling Iron

Van perfect strakke krullen
tot zachte, warrige krullen.

Advanced Pro Curling Wand
Small 19mm

Verstevig krullen en golven met
natuurlijke beweging.

Tourmaline Dryer / Magic Diffuser

Prachtige grote glamoureuze
krullen en golven.

Advanced Pro Curling Tong
Small 19mm

Zachte, natuurlijke krullen
in een oogwenk.

Advanced Pro Triple Barrel Waver

4D STYLING IRONS
Definieer• Deconstruct • De-frizz • Dimensional

Creëer oneindig veel stijlen van moeiteloos krullen tot natuurlijke golven

4D Infinity Waver
Creëer oneindig veel stijlen van natuurlijke,
nonchalante en deconstructed waves tot klassieke,
diepe golven voor glamoureus volume. Met een
ovale behuizing met verbeterde extra lengte om
makkelijk medium tot extra lange lokken te stylen.

4D Infinity Curler
Creëer oneindig veel stijlen met veelzijdige
krullen in aangepast formaat, van glamoureuze
pijpekrrullen tot natuurlijke, beachy waves. Met
kegelvormige behuizing met verbeterde extra
lengte, waardoor stylen gemakkelijk wordt voor
elke haarlengte.

De Teflon-coating zorgt voor een gelijkmatige warmteverspreiding om het haar te beschermen tegen
warmteschade en voorkomt dat het haar blijft haken. Hierdoor is het een perfecte keuze is voor alle haartypes,
inclusief fijn haar, voor een anti-statische, zijdeachtige finish.
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Deskundig ontworpen borstels verkrijgbaar in verschillende maten en
vormen die passen bij elke haarlengte en textuur.
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ULTRA-LUXUEUZE
BOAR BRISTLE
BRUSH COLLECTION

Extra Large

40mm diameter

Large

30mm diameter

Medium

20mm diameter

Small

15mm diameter

Deze handgemaakte borstel met 100% natuurlijke everzwijnharen gecombineerd met nylon borstelharen biedt
optimale houvast en grip, en is perfect voor het ontwarren en het toevoegen van body.
Helpt onhandelbaar en wegvliegend haar te temmen.
Voedt het haar door zachtjes de natuurlijke oliën van de hoofdhuid die zich langs de haarschacht verspreiden
te stimuleren om een langhoudende glans te bevorderen met antistatische, soepele resultaten.
Voor prachtig gezond uitziend haar bij elke borstelstreek.
Het hittebestendige, lichtgewicht en ergonomische beukenhoutmateriaal garandeert maximale
duurzaamheid, gemakkelijke grip en draagt bij aan het antistatische effect op het haar.
Geschikt voor alle haartypes.
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Lab Remedy
Gericht, intensief herstel voor gezonder en mooier haar.
Lab Remedy is een exclusief salon behandelingsprogramma met het
Tri-Keravitaplex Complex, een samenstelling van 3 plantaardige proteïnen :
rijst, erwt en aardappel en vitamine E.

Droog en Beschadigd Haar

Gekleurd Haar

VOEDEN & HERSTELLEN

BESCHERMEN & REVITALISEREN

Herstelt direct het door
hitte of omgevingsfactoren
beschadigd haar, waardoor
het soepeler, zachter en
beter handelbaar is.
Herstelt de glans en de
levendigheid.

Droge en jeukende hoofdhuid
VERZACHTEN & HYDRATEREN

Verzegelt de kleur en
voorkomt het vervagen,
zodat de kleur langer
levendig blijft. Herstelt de
hydratatie en vochtbalans in
elk haar. Herstelt beschadigd
haar en revitaliseert een
gezonde textuur en glans.

Verlicht ontstekingen
en jeuk tengevolge van
aandoeningen van de
hoofdhuid. Verzacht,
kalmeert en voorkomt
verdere uitdroging en jeuk.

Zonder Sulfaten, Parabenen of Natriumchloride

Vraag je stylist voor meer informatie en ontvang jouw aangepast Lab Remedy behandelingsprogramma.

KUNST & WETENSCHAP
Innovatieve formules – zonder Parabenen, Sulfaten of Natriumchloride - combineren exclusieve technologieën
van natuurlijke, actieve ingrediënten en essentiële oliën om topprestaties en vlekkeloze resultaten te leveren.

Enviroshield Complex

NRG Complex

Een combinatie van olijfolie, avocado-olie,
Barbados Kers en een krachtige UV- filter zorgen
voor optimale glans en bescherming tegen
stylinghitte, kleurvervaging en UV-stralen.

Rejuven-8™ Complex
Een luxueuze mix met extracten van Witte Kaviaar
om de voornaamste tekenen van haarveroudering te
bestrijden. Het blaast verouderd haar nieuw leven in,
doet het stralen en laat het er glad en jong uitzien.

Tri-Molecular Complex
Drie molecules van verschillende grootte –
extracten van soja, haver en aminozuren – die de
haren van binnenuit herstellen,
hydrateren en verdikken.

En exclusief complex uit het Thickening gamma met
collageen en elastine boostende eigenschappen,
ontworpen om te hydrateren,
te voeden en het haar te versterken.

eleMENts

eleMENts Complex
Exclusief complex uit het label.men gamma om de
hoofdhuid te kalmeren, de vitaliteit van het haar te
herstellen en gezonde haargroei te ondersteunen.

Micro-Diamond Complex
Een samenstelling van de fijnste, zeldzame
ingrediënten waaronder deeltjes écht diamantstof,
exclusief bij het Diamond Dust assortiment, dat op
zachte wijze de afvalstoffen en productopbouw uit het
haar en van de hoofdhuid verwijdert en intussen de
conditie van het haar drastisch verbetert.

Mediterranean Fruit Complex

Tree of Life Complex

Unieke samenstelling van Groene Mandarijn,
Bosbes en Jeneverbes Extracten om intensief
vocht in te brengen en frizz te verwijderen en
intussen de kleur te behouden. Exclusief voor de
Anti-Frizz Shampoo, Conditioner, Mask en Lotion.

Baobab Olie en -Zaad Extracten leveren
langhoudende hydratatie en herstellen schade,
terwijl de Mauritius Palmolie beschermt tegen
stylinghitte en de vochtbalans herstelt voor
glanzend, frizz-vrij haar.
Exclusief voor de Anti-Frizz Cream en Balm.

100% Vegan
Producten met dit symbool zijn 100% veganistisch.
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IS JOUW STIJL HET GEZICHT DAT WE
MOETEN VOLGEN?
We zoeken in alle hoeken van de wereld naar een inspirerend individu dat HET GEZICHT
VAN LABEL.M WORDT! label.m is sinds meer dan 10 jaar het hart van de Londen Fashion
Week. Van de catwalk tot de winkelstraat hebben we de toon en de knipstijl gezet, textuur
geschapen en kleuren van gewoon naar buitengewoon omgetoverd.
Artiesten, ontwerpers, bands en merken hebben een podium gekregen om hun
individualiteit uit te drukken...
Nu is het jouw beurt...
Maak van de winkelstraat jouw podium, trek onze aandacht met een vleugje stijl.
Uiteindelijk start elke trend die het waard is gelanceerd te worden op straat en
eindigt met volgers.

T
DOE MEE MEbel.m

DE la d e c a m p a g n e
wereldwij
Inspireer je
Blader, deel en like de
nieuwste label.me look

Upload je look
Perfectioneer jouw eigen
signature look, neem een
foto en laadt hem op.

Win
Doe mee en maak kans
om het Gezicht van
label.m te worden en win
elke maand prijzen.

Product Aanbevelingen

Om je kapsel thuis ook te kunnen onderhouden heeft jouw stylist de volgende label.m producten gebruikt.

Cleanse

Condition

Create
Blow Out Spray
Extra Strong Mousse
Gel
Heat Protection Spray
Protein Spray
Sea Salt Spray
Smoothing Cream
Volume Mousse

Organic

Colour Stay
Conditioner
Daily Shine
Conditioner
Honey & Oat
Conditioner
Intensive Repair
Conditioner
Leave-In
Conditioner
Moisturising
Conditioner
Intensive Mask
Honey & Oat Mask

Colour Stay
Shampoo
Deep Cleansing
Shampoo
Gentle Cleansing
Shampoo
Honey & Oat
Shampoo
Intensive Repair
Shampoo
Treatment
Shampoo

Moisturising
Lemongrass
Shampoo
Moisturising
Lemongrass
Conditioner
Orange
Blossom
Shampoo
Orange
Blossom
Conditioner

Brightening
Blonde
Shampoo
Conditioner

Cool Blonde
Shampoo
Conditioner

label.men
Scalp Purifying
Shampoo
Invigorating
Conditioner
Scalp Tonic
Deconstructor
Grooming Cream
Max Wax
Sculpting Pomade
Texture Wax Stick
Thickening Tonic

Diamond Dust
Shampoo
Conditioner
Leave-In
Conditioner

Complete
Brunette Dry
Shampoo
Brunette
Resurrection
Style Dust
Brunette Texturising
Volume Spray
Dry Shampoo
Hairspray
Hold & Gloss Spray
Hair Glue
Matt Paste
Mesh Styling
Miracle Fibre
Power Paste
Resurrection Style Dust
Shine Mist
Soft Wax
Texturising
Volume Spray
Weightless
Hairspray

Thickening
Thickening Shampoo
Thickening Conditioner
Thickening Cream
Volume Foam

Therapy
Rejuvenating
Shampoo
Conditioner
Mask
Protein Cream
Radiance Oil
Oil Mist

Anti-Frizz
Shampoo
Conditioner
Mask
Mist
Cream
Lotion
Balm

Lab Remedy
For Coloured Hair
For Dry and
Damaged Hair
For Dry and
Itchy Scalps

Curl Define

Fashion Edition
Dry Volumising Paste
Powder to Wax
Wax Spray

Foam
Cream
Souffle
Shine Top Coat

labelm.com/be labelm Belgium
labelm.com/nl label.m Nederland

