VIRTUOUS
BEAUTY
GENUINE | EFFECTIVE | RESPECTFUL

VIRTUOUS
BEAUTY.
GENUINE | EFFECTIVE | RESPECTFUL

Natuurlijke cosmetica met professionele performance, goed voor jou en milieuvriendelijk.
Een unieke en effectieve ervaring van echte schoonheid in perfecte harmonie met de natuur. Je
dagelijkse schoonheidsroutine verandert in een gebaar van liefde naar de planeet.

VIRTUOUS BEAUTY

PUUR NATUUR.
TOT 97,5% INGREDIENTEN
VAN NATUURLIJKE
OORSPRONG
Formules samengesteld uit maximaal 97,5% ingrediënten van natuurlijke oorsprong
en uit de biologische landbouw. De “Vegan quality Certification” garandeert dat er
geen ingrediënten of componenten van dierlijke oorsprong aanwezig zijn. Op elk
productielot wordt de Nikkel*-waarde gecontroleerd om het ook geschikt te maken
voor de meest gevoelige huid.
*tolerantiedrempel onder 1 ppm.

AIAB B IO - E C O C O S M E T IC / V E G AN Q U ALIT Y / N I C K E L T E S T E D / P E TA A P P RO VE D

EFFECTIEF.
NATUURLIJKE
PRODUCTEN
DIE WERKEN

RESPECTVOL.
EEN GEBAAR
VAN LIEFDE
VOOR DE PLANEET

Hoogwaardige natuurlijke producten* met onberispelijke,

Eco-compatibele producten verkregen door het gebruik van

langdurige, gezonde en tegelijkertijd milieuvriendelijke effecten.

grondstoffen met een lage milieu-impact. Een tot in het kleinste

Zintuiglijke cosmetische ervaringen die door middel van tactiele,

detail bestudeerde verpakking, in het teken van maximale

chromatische en geursuggesties welzijn voor lichaam en geest

duurzaamheid. Daarom geven we de voorkeur aan gerecycleerde

genereren.

materialen, verkregen uit hernieuwbare bronnen* en recyclebaar

*Stamcellen en extreem snelle en effectieve moleculaire plantaardige bio-vloeibaar
gemaakte verbindingen.

met een minimale impact op het milieu .

P ROFESSIONAL PER FOR MANCE / SENSOR IAL E X PE R IE N C E / M AD E IN ITALY

* 85% bioplastics verkregen uit hernieuwbare bronnen (suikerriet).

E C O F R IE N D LY PA C K A G I N G / L O W E N VI RO N M E N TA L I M PA C T / G RE E N AT T I T U D E

DISCOVER YOUR

VIRTUOUS
BEAUTY
ROUTINE.

RECONSTRUCT / BROOS HAAR

REGENERERENDE
BEHANDELING
MET WITTE TRUFFEL FITOCOMPLEX
Regenererende behandeling. Herstructureert broos, toonloos en gestrest haar.
Het intensieve systeem voor haarvernieuwing heeft zijn werking met een
vullend effect waardoor het sterker soepeler en resistenter wordt.
eigenschappen die het haar diep aanvullen, verloren vocht aanvullen en
opaciteit elimineren, waardoor het haar glanzend en vol leven wordt.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

WITTE TRUFFEL FITOCOMPLEX
vullend effect. Revitaliseert de eiwitvezel in het haar waardoor het zijdezacht wordt.

EXTRACTEN VAN ZOETE AMANDEL*, SOJA*, MILLET* EN ZONNEBLOEMZAAD*
hydraterende, beschermende en elastische werking. Versterkt het haar en zorgt voor zachtheid en
glans .
*ingre dië nt uit biologische landbouw

RECONSTRUCT

Een mix van plantaardige ingrediënten met krachtige herstellende

REGENERATING
CONDITIONER

REGENERATING
TREATMENT

Regenererende shampoo. Reinigt
het haar op milde wijze en maak t het
gezond en schoon. Verbetering van de
haarstructuur met zichtbaar vanaf de
eerste toepassing.

Regenererende conditioner. Werk t
op het opper vlak, hydrateer t en
regenereer t de haarstructuur,
waardoor het gerevitaliseerd en
glanzend wordt. Geef t het haar body,
met zichtbare resultaten vanaf de eerste
behandeling.

Regeneratieve behandeling. Vernieuw t
de haar vezel waardoor het haar
gezonder, zachter en glanzender
wordt. Werk t diep met een vullend
anti-verouderingsef fect, voor haar
dat is geregenereerd vanaf de eerste
behandeling.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

[ 10ml, 100ml, 250ml, 1000ml ]

[ 250ml, 1000ml ]

[ 10ml, 60ml, 150ml, 1000ml ]

REGENERATING
SHAMPOO

2018
BESTSELLER
THE MOST LOVED

G E U R E RVA R I N G

ORIENTAL MOOD

2019
BESTSELLER
CHOOSED BY BEST SALONS

Reconstruct onderscheidt zich door
een geur die wordt gekenmerkt
door frisse/groene topnoten, met
een bloemig hart en een oriëntaalse

2020
BESTSELLER

houtachtige basis.

HAIRCARE PRODUCT

TOP • GROEN

groene bergamot, sinaasappel,
groene noot

HART • BLOEMEN

roos, jasmijn, lelietje-van-dalen,
hyacinth

BIPHASIC
LEAVE-IN FILLER
CONDITIONER
Leave-in ontwarrende filler behandeling.
Verzorgt en hydrateer t onmiddellijk het
haar zonder te verzwaren. Verbeter t de
doorkambaarheid, elimineer t statische
elek triciteit en regenereer t het haar met
een anti-age behandeling.

FILLER
SERUM
Regenererend filler serum.
Werk t diep met een intensieve en antiage vullende actie. Herstelt het haar
waardoor het weer gezond wordt en sterk
van binnen. Werk t ex tern beschermend
op het haar, het elimineren van gespleten
punten en het haar zichtbaar zacht en zo
glanzend als zijde achterlaten.

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan friendly

[ 200ml ]

[ 50ml ]

RECONSTRUCT

BASIS • ORIËNTAAL

patchouli, vetiver, tonkaboon, tabak,
vanille

KEEPING / GEKLEURD HAAR

NA
KLEURBEHANDELING
MET GROEN WALNOOT PHYTOCOMPLEX
Keeping is de lijn die gecreëerd is om je haarkleur op een natuurlijke manier
te verzorgen. De behandeling om de haarkleur te beschermen, de duur te
verlengen en extreme glans te geven. Verhoogt kleurresultaten met een
glanzend, helder en langdurig eindeffect. De specifieke formule, met een zure
ph waarde, fixeert kleurpigmenten in het haar. Beschermt het haar en de kleur
tegen zonnestralen, vermindert vervaging en kleurverandering waardoor het
haar glanzend, zijdeachtig en gezond wordt.

G E U R E RVA R I N G

CITRUSY MOOD
Keeping onderscheidt zich door
een geur met citrus- en bloemige
noten, geselecteerd om een
heldere, zachte en elegante
uitstraling te creëren.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

GEHYDROLYSEERDE WALNOOT, WALNOTENSCHIL
elastische en beschermende werking.

HENNA, LIJNZAAD* EN ABRIKOZEN* EXTRACTEN
antioxiderende werking, die zorgt voor glans en hydratatie.
*ingre dië nt uit biologische landbouw

TOP

•

CITRUS BLOEMEN

mandarijn, roos

HART

•

HOUTIG

hout, ceder, fresia

BASIS

•

AMBERY

amber, lelietje-van-dalen

KEEPING

AFTER COLOUR
CONDITIONER

AFTER COLOUR
TREATMENT

Geformuleerd om de duur van
cosmetische kleur en uitademingsreflexen
te verlengen. Reinigt het haar op milde
wijze, beschermt de kleur en houdt het
zo lang mogelijk glanzend.

Werk t op het opper vlak, hydrateer t
het haar, verlengt de kleurduur en
verbeter t de kleurreflectie. Verzegelt
de haarschubben, helpt de kleur te
fixeren en de glans te behouden. Het
haar is direct zacht en zijdeachtig.

Werk t diep en zorgt voor hydratatie en
voeding voor het haar. Beschermt en
verhoogt de kleurreflectie en verhoogt
de glans en duurzaamheid. Maak t het
haar onmiddellijk handelbaar en zacht
zonder het te verzwaren.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

[ 10ml, 100ml, 250ml, 1000ml ]

[ 250ml, 1000ml ]

[ 10ml, 60ml, 150ml, 1000ml ]

AFTER COLOUR
SHAMPOO

BLONDE / BLOND EN GRIJS HAAR

SILVER
TREATMENT
MET BIOLOGISCH BRAAMBESSENEXTRACT
De specifieke schoonheidsroutine voor natuurlijke blondines, gebleekt
haar, met high-lifting of superlighteners. Ideale behandeling om blond,
grijs en wit haar te versterken en de kleur en glans te behouden
en te doen herleven. De specifieke formule, rijk aan blauw-violette
pigmenten, neutraliseert ongewenste geeloranje restpigmenten
en doet zilverachtige reflexen zachtjes herleven. Extreem rijk aan
biologische plantaardige extracten, garandeert diepe hydratatie om de
glans van blond haar te verhogen.

G E U R E RVA R I N G

CHYPRE ATMOSPHERE
De ontmoeting tussen kostbaar
sandelhout en warme kardemom
laat je een energieke sfeer
inademen, kruidige tonen zullen
je neus verleiden tot een diep
chypre-akkoord.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

BRAMEN EXTRACT*
voedt het haar vanaf de wortels. de samentrekkende
antioxiderende eigenschappen maken het haar meer
gehydrateerd, zachter en glanzender.

BOSBESSEN* EN DOGROSE*-EXTRACTEN
rustgevende werking.

EXTRACTEN VAN VIOOLTJES EN BERNAGIE
verzachtende werking.
*ingre dië nt uit biologische landbouw

TOP

•

A R O M AT I S C H

kardemom, z war te peper, bit tere
sinaasappel, citroen, bergamot, mandarijn

HART

•

HOUTIG

viooltje, lelietje-van-dalen, guaiac-hout,
jasmijn, nootmuskaat

BASIS

•

CHYPRE

wit te musk, amber, oranjebloesem, eiken
borage, sandelhout

BLONDE

SILVER
CONDITIONER

BIPHASIC
LEAVE-IN
CONDITIONER

Verzorgende behandeling voor blond en
grijs/wit of gebleek t haar. Hydrateer t
het haar en herstelt veerkracht
en natuurlijke glans. Neutraliseer t
ongewenste geeloranje reflexen.

Leave-in conditioner voor blond en grijs/
wit of gebleek t haar. Ontwar t het haar
onmiddellijk en maak t het zacht door
de glans te intensiveren. Elimineer t
ongewenste geel-oranje reflexen.

Delicate formula | Organic ingredients
Vegan Quality | Nickel tested

Delicate formula | Organic ingredients
Vegan Quality | Nickel tested

Delicate formula | Organic ingredients
Vegan Friendly

[ 250ml, 1000ml ]

[ 250ml, 1000ml ]

[ 250ml ]

SILVER
SHAMPOO
Hydraterende shampoo voor
blond en grijs/wit of gebleek t
haar. Reinigt zacht en herstelt
optimale hydratatie. Neutraliseer t
ongewenste geel/oranje tinten en
verhoogt koude reflexen.

EXTRA LIFE / HAAR EN HOOFDHUID

ENERGISING
TREATMENT
MET VITIS VINIFERA MERISTEM CEL
G E U R E RVA R I N G

Energising is de schoonheidsbehandeling gericht op de verzorging van de hoofdhuid
om tijdelijke haaruitval te voorkomen. Deze behandeling is bedoeld om de hoofdhuid
nieuw leven in te blazen. Het reinigt de meest buitenste lagen van gifstoffen en

GREEN BOUQUET
Een elixer van verfijnde frisheid,
debuteert met sprankelende tonen

vervuilingsresten en door de bloedsomloop te stimuleren, geeft het de hoofdhuid

van kumquat en munt, vergezeld door

energie door het te stimuleren en het haar sterker en resistenter te maken.

een groene regen van klimopbladeren
en aloë-sap.Het jasmijnhart
omarmt transparante bamboe- en

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

GESTIMULEERDE STAMCELLEN VAN DRUIVENBESSEN, BIOLIQUEFIED
ERUCA SATIVA, BIOLIQUEFIED GROENE WALNOOT (3HC COMPLEX)
regenererende en stimulerende werking, helpt haaruitval te verminderen en te voorkomen,
en verlengt de levenscyclus van het haar.

BIOLOGISCH BRANDNETELEXTRACT*

mauve bloemnuances met fruitige
pruimenaccenten en pittige witte
malabar peperaccenten.
Een omhullende waterige basis, met
boisè toetsen van libanon ceder en
Madagascar palissander.
Mate bladeren en balsamico cipres
balanceren de jus.

samentrekkende werking. Stimuleert de microcirculatie in de hoofdhuid.

KOFFIE*, GINSENGWORTELS EN GINKGO BILOBA BLAD* EXTRACTEN
antioxidant, verstevigende eigenschappen. Stimuleert de haargroei.

CITROENSCHIL EXTRACT*
samentrekkende, stimulerende en verkwikkende werking.

SKULLCAP-EXTRACTEN, SOJA EN TARWEKIEMEN
stimuleert de celgroei en metabolische activiteit, beschermt tegen schadelijke oxidatieve schade
veroorzaakt door celveroudering en stimuleert de hoofdhuid en het haar en herstelt de vitaliteit.
*ingre dië nt uit biologische landbouw

TOP

•

GROEN

muntblaadjes, klimopblaadjes,
kumquat, aloë sap

HART

•

BLOEMEN

jasmijn, pruim, wit te peper,
bamboebladeren, mauve bloem

BASIS

•

HOUTIG

amber, lelietje-van-dalen

EXTRA LIFE

ENERGISING
SHAMPOO

HAIR REGROWTH
TREATMENT

ENERGISING
LEAVE-IN LOTION

Reinigt diep en stimuleer t de
hoofdhuid en beschermt de huid
tegen milieuver vuiling. Geef t het
haar een gezonde versterkende
look en verstevigt het. Verbeter t de
elasticiteit van de huid.

Een remedie voor verzwak t en dunner
wordend haar, het lever t voeding aan
de haar wor tel. Versterk t het haar vanaf
de wor tels waardoor het dikker, sterker
wordt en meer body heef t. Zichtbare
resultaten in een paar weken.

Ideaal voor dagelijks gebruik. Verbeter t
en stimuleer t de microcirculatie in de
hoofdhuid. Verbeter t ook de elasticiteit
van de huid. Voer t een samentrekkende
verzachtende werking uit. Ver frist en
kalmeer t de hoofdhuid.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Valid Q certification | Delicate formula |
Organic ingredients | Vegan friendly | fragrance free

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan friendly

[ 10ml, 100ml, 250ml, 1000ml ]

[ 10x3ml ]

[ 100ml ]

EXTRA LIFE / HAAR EN HOOFDHUID

PURIFYING
TREATMENT
MET BIOLOGISCH PAARDEBLOEMEXTRACT
Deze zuiverende schoonheidsroutine is het antwoord op problemen
van de hoofdhuid zoals gevoeligheid, hyperseborroe, roos en
afschilfering. Zuivert en normaliseert de talgproductie waardoor de
huid schoon en elastisch wordt. Verzacht de meest geïrriteerde
en gevoelige hoofdhuid. Ideaal voor het tegengaan van roos, het
normaliseren van de talgafscheiding en het verminderen van irritaties.

G E U R E RVA R I N G

FRESH MOOD
Sluit je ogen en adem de
prachtige, frisse en bloemige
golf in, die je naar de top van het

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

GROENE KLEI

universum tilt. De roos, koningin
der bloemen, opent de dans met
verse delicate mandarijn.

ontgifter en talgregulator.

TEA TREE OLIE
antiseptische antimycotische eigenschappen. Desinfecteert, verzacht irritatie en
verlicht jeuk en ontsteking.

TARAXACUM*, KLISWORTEL* MARIADISTEL* EN
ARTISJOKBLAD*EXTRACTEN
zuiverende, anti-seborrheic en ontgiftende eigenschappen.

ERUCA SATIVA STAMCELLEN, BRANDNETEL EN WALNOOT
EXTRACTEN
stimulerende en samentrekkende werking
*ingre dië nt uit biologische landbouw

TOP

•

VERS

geranium, mandarijn, viooltje,
lelietje-van-dalen

HART

•

BLOEMEN

k ruidnagel, guaiac hout, jasmijn

BASIS

•

MARINE

bijenwas, ylang ylang, bemoste
steengewas

EXTRA LIFE

PURIFYING
SHAMPOO

PURIFYING
TREATMENT

Anti roos. Opnieuw in evenwicht
brengen. Rustgevend. Reinigt
en zuiver t de huid, verbeter t de
elasticiteit er van. Verzacht en
stimuleer t de regeneratie van cellen.

SCALP
CLEANSER

PURIFYING
LEAVE-IN LOTION

Draagt bij aan een goede
huidgezondheid, de talgproductie
opnieuw in evenwicht te brengen.
Hydrateer t het haar en maak t het
gezond en glanzend.

Ontgif t en zuiver t de hoofdhuid
verbetering van de elasticiteit.
Stimuleer t de celvernieuwing
en bevorder t een geschik te
zuurstof voorziening in de
hoofdhuid.

Ideaal voor dagelijks gebruik.
Voer t een kalmerende en
verzachtende werking uit, gericht
op het herstellen van de intactheid
van de hydro-lipidenfilm van de
huid. Verminder t afschilfering,
geneest jeuk.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan friendly

[ 10ml, 100ml, 250ml, 1000ml ]

[ 60ml, 150ml, 1000ml ]

[ 100ml ]

[ 100ml ]

SMOOTHING / STEIL HAAR

TAMING
TREATMENT
MET AMANDELGLYCERIDEN
Een temmende lijn voor glad, zijdeachtig en glanzend haar. Een behandeling
met natuurlijke actieve ingrediënten en uitgesproken hydraterende, elastische
en glanzende eigenschappen. Vermindert zichtbaar volumes, comprimeert de
textuur van kroeshaar, opstandig haar en beschermt het tegen vocht. Verbetert
de kambaarheid en handelbaarheid van het meest ongetemde haar, waardoor
de stylingtijd aanzienlijk wordt verkort.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

AMANDEL, LIJNZAAD, BERNAGIE EN OLIJFOLIE PLANTAARDIGE OLIE
hydraterende en elastische werking

ORANJEBLOESEM*, LIJNZAAD*, K AASJESKRUIDBLOEM EN BLAD*
EN BRANDNETEL* EXTRACTEN
hydraterende en versterkende werking

LIJNZAAD*
glanzende, anti-kroes en revitaliserende werking
*ingre dië nt uit biologische landbouw

G E U R E RVA R I N G

FLORAL MOOD
Een zacht briesje van witte
bloemblaadjes in de lucht die beetje
bij beetje naar beneden vallen en je
de schoonheid van een droom laten
zien. De mooie oranjebloesem opent
de deur van het paradijs naar de
muskusachtige sfeer.

TOP

•

VERS

grapefruit, veldbloemen, appel

HART

•

BLOEMEN

pioenroos, jasmijn, oranjebloesem

TAMING
SHAMPOO

TAMING
CONDITIONER

Reinigt het haar zacht,
hydrateer t het en maak t het
zacht en voelbaar zijdeachtig.
Verminder t het kroesef fect en
statische elek triciteit.

Ontwar t het haar en helpt om steil
haar te behouden dank zij de antikroes,
antistatische en vochtwerende
werking. Hydrateer t het haar zonder
het te verzwaren, waardoor het recht,
zijdeachtig en glanzend wordt.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

[ 250ml, 1000ml ]

[ 250ml, 1000ml ]

SMOOTHING

BASIS • MOSSY

wit te musk, amber

CURLFRIENDS / KRULLEND HAAR

HEERLIJKE
KRULLENBEHANDELING
MET BORAGE GLYCERIDE
Een lijn voor krullend en golvend haar met conditionerende en elastische
werking voor een “perfect curl”-effect. Dankzij de natuurlijke formule verrijkt
met bernagie-vetzuren, is het haar glanzend, zacht, sterk en veerkrachtig en
wordt het beschermd tegen kroezen. De kostbare actieve ingrediënten, met
krachtige verzachtende eigenschappen, brengen vocht en zachtheid in het
haar, verhogen de veerkracht van de krul en elimineren de ondoorzichtigheid
waardoor het haar glanzend en vol leven oogt.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

PLANTAARDIGE BORAGE-, AMANDEL-,
LIJNZAAD- EN OLIJFOLIE
hydraterende en elastische werking.

ZOETE AMANDELEXTRACT*,
ZONNEBLOEMPITTEN*
hydraterende en versterkende werking.

ALOË VERA* EN HEEMSTWORTELEXTRACTEN*
verzachtende en elastische werking.
*ingre dië nt uit biologische landbouw

G E U R E RVA R I N G

AMBER MOOD
Een zoete citrusgeur, met een sterk
karakter. Topnoten van bergamot en
mandarijn worden verfraaid door de
magische bloementoets van roos en
viooltje, dit alles bekroond door de
warme omhullende tonen van amber
en sandelhout.

TOP

•

CITRUS

bergamot, mandarijn

HART

LUSCIOUS CURLS
SHAMPOO

LUSCIOUS CURLS
CONDITIONER

Diep hydraterende shampoo voor krullend
haar. De hydraterende formule reinigt het
haar op milde wijze, waardoor het sterker,
veerkrachtiger wordt en lichter aanvoelt.
Elimineer t het kroesef fect.

Verzorgende behandeling voor krullend
en golvend haar. Hydrateer t het haar
maak t het fris en licht. Elimineer t
kroezen en maak t krullen handelbaar,
veerkrachtig, zacht en glanzend.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

[ 250ml, 1000ml ]

[ 250ml, 1000ml ]

•

BLOEMEN

roos, violet

HOUT / AMBERY

barnsteen, sandaal

CURLFRIENDS

BASIS

•

VOLUMISING / FIJN HAAR

VOLUMISING
TREATMENT
MET TILIA BLOESEM
Een lijn ontworpen om volume te geven aan dun, gedevitaliseerd en
dof haar, zonder het te verzwaren. Natuurlijke formules, verrijkt met
hydraterende en verkwikkende extracten, versterken het haar en geven
het body en structuur. Vanaf de eerste behandeling is het haar zichtbaar
voller, sterker en gehydrateerd van wortel tot punt.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

TILIA-EXTRACT*
beschermende werking. Verhoogt de glans en zachtheid in het haar

KOKOS EXTRACT*
opvullende/voedende werking

HAVER* EN GIERSTZAAD* EXTRACTEN
versterkende actie

KOMKOMMER EXTRACT
revitaliserende actie
*ingre dië nt uit biologische landbouw

FRAGRANCE EXPERIENCE

FRUITY BOUQUET
Een sappige fruitige harmonie om
je dag met geluk te vullen en elk
moment speciaal te maken.
Een prachtige mix van grapefruit en
perzik versterkt de harttonen van
cederhout en sandelhout.

TOP

•

HART

•

CITRUS

groen, per zik, citroen, z war te bes,
grapefruit, bergamot

HOUTIG

BASIS

•

MOSSY

wit te musk, amber, tonkaboon

BODIFYING
SHAMPOO

BODIFYING
CONDITIONER

Volume shampoo voor dun en fijn
haar. Reinigt zacht en geef t body,
kracht en volume.
Het haar ziet er voller, zachter,
lichter en met meer volume uit.

Volumegevende conditioneringsbehandeling voor
dun en fijn haar. Biedt ondersteuning aan de
wor tels en verstevigt het haar. Hydrateer t en geef t
body en volume zonder te verzwaren. Maak t het
haar zijdezacht, volumineus en glanzend.

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

[ 250ml, 1000ml ]

[ 250ml, 1000ml ]

VOLUMISING

fresia, jasmijn, cederhout,
sandelhout

STYLE AND FINISH

MAXIMALE
VRIJHEID VOOR
CREATIVITEIT.

ALL HAIR TYPES

STYLE AND
FINISH
MET NATUURLIJKE EN BIOLOGISCHE INGREDIENTEN
Een complete lijn om styling en finishing een nieuwe impuls te geven na de knip- en
kleurservice. Een reeks producten om de creativiteit van haarstylisten en hun klanten aan te
moedigen en te ondersteunen. Handige hulpmiddelen voor eenvoudig verbeteren van de look,

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

EEN BIO-LIQUID FITOCOMPLEX VAN VERBASCUM THAPSUS BLOEM
verhoogt de helderheid van het haar

BIO-VLOEIBAAR BERNAGIE FITOCOMPLEX
hydraterende en elastische werking

GINSENG EXTRACT
Anti-age, stimulerende en revitaliserende werking

EXTRACT VAN LIJNZAADOLIE*
glanzende, anti-kroes en revitaliserende werking

BIOLOGISCH TILIA-BLOESEMEXTRACT
een beschermend middel voor de haarschacht, vermindert de porositeit en verhoogt
de glans en zachtheid

GLYCERINE AMANDEL EXTRACT
hydratatie en zijn elastische werking
*ingre dië nt uit biologische landbouw

STYLE AND FINISH

essentieel om de dagelijkse schoonheidsroutine te voltooien, in de salon en thuis.

STYLING
BESTSELLER
TH E MOS T LOV E D

ACID
WATER

STYLING
CREME

SEA
SALT

Kleurbeschermende spray. Verzurende spray
ideaal voor gekleurd, gebleek t en beschadigd
haar. Verzegelt de haarschub waardoor het haar
gemakkelijk doorkambaar, zacht, glanzend en
helder wordt. Helpt de kleur te verlengen.

Antikroes leave-in crème. Voor alle
haar t ypen. Ontwar t en hydrateer t
diep. natuurlijke fixatie, maak t het
haar zacht, glanzend en klaar voor
st yling

Tex turerende spray. Beach ef fect.
Ideaal voor het creëren van een
wav y en ongekamd ef fect. Geef t
body en structuur aan het haar.
Lichte hold.

HOLD

HOLD

HOLD

SHINE

VOLUME

SHINE

VOLUME

SHINE

geur
citrus | houtachtig | amber

geur
citrus | houtachtig | amber

geur vrij

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Quality

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Quality

Natural Ingredients
Vegan friendly

[ 200ml ]

[ 5ml, 100ml, 200ml ]

[ 200ml ]

VOLUME

STYLING
BESTSELLER

TAMING
GLOSS

CURL
DEFINER

Temmende vloeistof. Antikroes. Antivocht. Thermoprotectief: beschermt het
haar tegen schade veroorzaak t door
st ylingtools met warmte.

Vloeistof doet de krul herleven.
Definieer t en versterk t krullend
haar. Elimineer t het kroesef fect voor
langdurige veerkrachtige krullen.

HOLD

HOLD

SHINE

VOLUME

SHINE

VOLUME

STYLE AND FINISH

TH E MOS T LOV E D

PLUMPING
SERUM
Plumping serum. Verhoogt de dik te en
dichtheid van het haar.
HOLD

SHINE

VOLUME

geur

geur

geur

vers | bloemen | bemos

citrus | foral | houtachtig-amber

citrus | houtachtig | bemost

Delicate Formula
Natural Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Natural Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Natural Ingredients | Vegan Friendly

[ 5ml, 100ml, 200ml ]

[ 5ml, 100ml, 200ml ]

[ 200ml ]

EXTRA STRONG
NO GAS
HAIRSPRAY

EXTRA FIRM
STYLING MOUSSE

Ecologische volumegevende haarlak.
Fixeer t op een natuurlijke manier zonder
resten achter te laten. E x tra sterke grip.

Verdikkende mousse. Crispy
st yle. Anti-kroes werking. Hitte
bescherming. E x tra sterke grip.

geur
fruitig | vers | houtachtig

geur
citrus | bloemen | houtachtig-bemost

geur
citrus | bloemen | houtachtig-bemost

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

[ 400ml ]

[ 200ml, 350ml ]

[ 300ml ]

EXTRA FIRM
HAIRSPRAY
E x tra sterke haarlak.
E x treem langdurige hold.
Ma ximaal volume.
Anti-vocht antistatisch ef fect.

DEFINING
PASTE
Medium hold. Vormt, definieer t en
glanst. Antistatisch ef fect.

Dr y shampoo. Zorgt onmiddellijk
voor ver frissing en geef t volume.
Absorbeer t de onzuiverheden en
herstelt frisheid, volume. Haar voelt
minder zwaar na gebruik. Mat ef fect.

geur
citrus | houtachtig | amber

geur
citrus | houtachtig | amber

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

[ 100ml ]

[ 200ml ]

STYLE AND FINISH

DRY
SHAMPOO

RECHARGE
YOUR SENSES
AND REFRESH
YOUR BODY.
/ˈ vɜː.tʃu .əs/
CONFORMING TO MOR AL AND ETHICAL
PRINCIPLES; MOR ALLY E XCELLENT; UPRIGHT.

HAND AND BODY

MET BIOLOGISCHE EXTRACTEN VAN KLIS,
PAARDENBLOEM EN ARTISJOK
Verzachtende en verfrissende lichaams- en handreiniger.
Klis, paardenbloem en organische artisjok-extracten hebben
een delicate kalmerende werking. Essentiële oliën van
eucalyptus, lavendel en geranium doen je lichaam en geest
verfrissen.

Delicate Formula | Organic Ingredients | Vegan Friendly

[ 10ml, 500ml ]

HAND & BODY

DEUGDELIJKE
LICHAAMSVERZORGING

H A I R + B O D Y + S H AV E

MAN
ARTEMISIA ABSINTHIUM
Een serie van producten speciaal voor mannen. Formules
gemaakt in Italië, met een nauwgezette selectie van ingrediënten.
Schoonheidsrituelen die hun uitdrukking vinden in exclusieve geuren
die de mannelijke geest interpreteren. Mooie geuren die de dagelijkse
verzorging van de man veraangenamen.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT
toning, zuiverende en stimulerende werking

GREEN TEA LEAF EXTRACT
zuiverende en ontgiftende werking.

BIOLOGISCH VLOEIBAAR GEMAAKTE ERUCA SATIVA EN GROENE
WALNOOT
regenererende en stimulerende actie

BIOLOGISCH BRANDNETELEXTRACT
samentrekkende werking. Stimuleert de microcirculatie in de hoofdhuid.

G E U R E RVA R I N G

WOODY MOOD
Een nieuw akkoord met frisse, houtachtige, muskusachtige en bosachtige
noten met een verfijnd karakter en een uitgesproken aromatische ziel.

MAN
WASH
Verstevigende hair and body wash
met biologisch absint-ex tract en
druivenstamcellen. Ideaal voor dagelijks
gebruik.
geur
vers | houtachtig | bemost

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

[ 250ml, 1000ml ]

MAN

MAN
WAX
Wa x met sterke fixatie. Mat ef fect.
Dit is het per fecte product voor
degenen die een valhelm dragen.
Kan de hele dag door worden
gevormd, geen residu.

MAN
POMADE

MAN
PASTE

MAN
WAX GEL

E x tra sterke grip. Glanzend ef fect.
Voor glanzend haar en een altijd
onberispelijke look, die de hele dag
zacht en doorkambaar blijf t.

Vormpasta met natuurlijke
fixatie. Mat ef fect. Het past
per fect bij een casual stijl,
zowel met kor t als lang haar.

Glanzend ef fect wa x gel.
De sterke hold van gel en het
flexibele ef fect van wa x.

HOLD

SHINE

HOLD

SHINE

geur

geur

geur

geur

marijn | fruitig | amber

fresh | amber y | citrusy

amber | oosters | aromatisch

houtachtig | amber | bemost

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

Delicate Formula
Organic Ingredients | Vegan Friendly

[ 100ml ]

[ 100ml ]

[ 100ml ]

[ 200ml ]

PROFESSIONAL
USE ONLY.

PERMANENT COLOUR

LOW AMMONIA | NATURAL EFFECT | WARM SHADES
Permanente crèmekleuring met jojoba-olie en extract van
groene theebladeren. Natuurlijke ingrediënten voor zacht
en gezond haar. Een kleur met een natuurlijk effect, voor
levendige en glanzende langdurige reflexen, gecombineerd met
een hoog conditionerend vermogen.

D ELICATE FOR MUL A | OR GANIC INGR EDIENT S | PE TA APPR O V E D

[ 100ml ]

PROFESSIONAL

VIRTUOUS
COLOUR

EERLIJK EN MET
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

INTENSE
LANGDURIGE KLEUR
NATUURLIJK EFFECT

WARM
KLEUREN
PALET

Zachte formule verrijkt met ingrediënten van

INTENSE LANGDURIGE KLEUREN

Virtuous Color valt op door zijn

natuurlijke oorsprong en uit de biologische

Een selectie van nuances met diepe tinten en

traditionele chromatische stijl. Een

landbouw. Een kostbare mix van actieve

heldere reflexen. Lichtgevende chromatische

rijk palet van nuances met warme

ingrediënten die zorgt voor een buitengewone

resultaten met een natuurlijk en langdurig effect.

tinten verfraaid door lichtgevende

laatste glans en effectieve huidbescherming.

perfecte dekking

en zonnige reflexen voor een

Virtuous Color bevat geen potentieel
schadelijke stoffen en een laag percentage
ammoniak minimaliseert het ontstaan van

irritatie en roodheid.

ZORGT VOOR UITSTEKENDE DEKKINGSPRESTATIES.
Natuurlijke en reflexmatige nuances die 100%
dekken zonder dat een mix met natuurlijke
basis nodig is.

ZACHT EN GEHERSTRUCTUREERD HAAR
BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

JOJOBA OLIE*
hydraterende werking

GROEN THEEBLADEXTRACT*
zuiverende en ontgiftende werking
*ingre dië nt uit biologische landbouw

High-conditioning power kleur crème. Hydrateert
het haar tijdens kleurbehandelingen en maakt het
haar gezond en glanzend.

natuurlijk effect.
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EARTH
COLOUR
ZACHTE FORMULE | VEGAN | NATURAL EFFECT | COLD SHADES
Earth Colour, een natuurlijke en zachte kleur, zonder toegevoegde ammoniak,
gemaakt met ingrediënten van plantaardige oorsprong, gecertificeerde
essentiële oliën en botanische actieve ingrediënten. Ontworpen om het haar
te revitaliseren tijdens de verwerkingstijden, garandeert een perfecte dekking
van grijs haar en glanzende reflexen met een natuurlijk gevoel. Een selectie
van nuances met koude tinten geïnspireerd op de kleur van de natuur voor een
authentieke, langdurige kleur.
D ELIC AT E FOR MUL A | OR GANIC INGR EDIENTS | PE TA APPR O V E D

[ 100ml ]

AMMONIA
FREE

RESORCINOL
FREE

PPD
FREE
PROFESSIONAL

AMMONIA FREE PERMANENT COLOUR

BIOLOGISCHE
INGREDIËNTEN

Earth Color kan bogen op PETA’s

Verrijkte formule met ingrediënten van

dierproefvrije en veganistische certificering,

plantaardige oorsprong, gecertificeerde

een erkenning die onze toewijding aan dieren

essentiële oliën en actieve botanische

aantoont. Deze certificering wordt uitsluitend

ingrediënten. Gecertificeerde

toegekend aan producten die zijn gemaakt

biologische essentiële oliën van

zonder gebruik te maken van ingrediënten

citroen en sinaasappel hebben een

van dierlijke oorsprong of die op dieren zijn

revitaliserende en antioxiderende

getest.

langdurige kleur. Gecertificeerde
biologische passiebloemzaadolie* is een
schoonheidselixer dat het haar glans en
vitaliteit geeft. Plantaardige druivenpitolie
en zoete amandelen hydrateren het haar
op natuurlijke wijze en beschermen de
huid tijdens de verwerkingstijden.

ZACHTE FORMULE
Om de behandeling zachter te maken,

NATUURLIJK EFFECT
Nuances zijn geformuleerd met koudere
basissen (blauw/violet) om natuurlijke,
glanzende en langdurige chromatische
resultaten te garanderen. De perfecte
keuze voor wie op zoek is naar een unieke,
authentieke en moderne kleur. Een kleur die
de persoonlijkheid van elke vrouw op een
unieke manier benadrukt.

bevat Earth Color geen ammoniak of

COLD SHADES PALET

potentieel agressieve stoffen zoals PPD,

Een selectie van 69 nuances geïnspireerd

PEG/PPG en resorcinol. Een formulering

door de natuur en haar kleuren. Een palet

zonder minerale oliën, petrolatum,

dat koude tinten als hoofdrolspelers ziet,

parabenen, thiazolinon of ingrediënten

verfraaid met glanzende reflexen voor een

van dierlijke oorsprong. Het resultaat

natuurlijk effect. Ochtendglans, schemerige

is een product met een zachte geur

bloesem, een noordelijke zonsondergang

dat huid en haar verzorgt tijdens een

en herfstbladeren zijn slechts enkele van de

kleurbehandeling.

landschappen die het palet van de aarde
hebben geïnspireerd.

PROFESSIONAL

werking voor gezond haar en een

VEGANISTISCH

PEROXIDE
Oxiderende romige emulsie. Creëert een zachte en gemakkelijk
aan te brengen mix om de eigenschappen van deze kleur- en
bleekcrème te benadrukken. Een gestabiliseerde formule zorgt
voor een gelijkmatige, langdurige ontwikkeling van het pigment.
Verzachtende en beschermende ingredienten zorgen voor een
hydraterende conditionerende werking.

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

BIOLOGISCH GROEN THEEBLADEXTRACT
zuiverende en ontgiftende werking

IDEAAL MET

VIRTUOUS COLOUR
BLUE BLEACH
VIOLET BLEACH

10VOL/3%
20VOL/6%
30VOL/9%
40VOL/12%

[ 150ml, 1000ml ]
[ 150ml, 1000ml, 5000ml ]
[ 1000ml ]
[ 1000ml ]

EARTH
CREME
ACTIVATOR
Delicaat geurende crème activator.
Creëert een rijke en dichte blend die perfecte resultaten
garandeert met kleur en bleekmiddel. In synergie met de kleur
PROFESSIONAL

ontwikkelt het het pigment op een homogene manier.
Een volle textuur en een perfecte hechting van de mix zorgen
voor controle en precisie bij het aanbrengen, waardoor het
perfect is voor technieken uit de vrije hand.

TONING SOLUTION
5VOL/1,5% [ 1000ml

]

ACTIVATOR
IDEAAL MET

EARTH COLOUR
EARTH FREEHAND BLEACHING POWDER
EARTH GENTLE BLEACHING PASTE

10VOL/3%
20VOL/6%
30VOL/9%
40VOL/12%

[ 150ml, 1000ml ]
[ 150ml, 1000ml ]
[ 1000ml ]
[ 1000ml ]

EARTH FREEHAND
BLEACHING POWDER
Wit poederbleekmiddel voor toepassingen uit de vrije hand.
Deze zachte formule met plantaardige oliën, klei en re-bond complex
beschermt en versterkt de haarvezel terwijl het het haar gezond maakt.

COMPACTE TEXTUUR
Ideale consistentie en hechting voor balayage-toepassingen uit de vrije
hand. Een kleiachtige consistentie garandeert controle en precisie bij het
aanbrengen en maakt het mogelijk om de afzonderlijke assen te isoleren
zonder folies te gebruiken. De crème droogt aan de buitenkant terwijl het
een barrière vormt, terwijl het product van binnen blijft werken zonder
aangrenzende delen te bevlekken.

UNIFORME LIFT
werk t gelijkmatig en garandeer t meer controle over het lif tniveau.
Zelfs lif ten tot 7 niveaus.

GEZOND EN BESCHERMD HAAR
de zachte formule respecteer t en beschermt het haar.
Re-bond complex versterk t het haar en houdt het intact en compact.
K lei en plantaardige oliën zuiveren en geven vocht.

O R G A N I C I N G R E D I E N T S | V E G A N F R I E N D LY | F R AG R A N C E F R E E

[ 450g ]

EARTH GENTLE
BLEACHING PASTE

BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN

BIOLOGISCHE
BOSBESSENOLIE*
hydraterende werking

WITTE KLEI
zuiverende en ontgiftende werking

Witte bleekpasta ideaal voor het aanbrengen van folie.
Deze zachte formule met plantaardige oliën, klei en re-bond complex
beschermt en versterkt de haarvezel waardoor het haar zacht
en veerkrachtig wordt. Heeft een hydraterende en verzachtende
werking op het haar en een verzachtende werking op de huid.

SOFT TEXTURE

RE-BOND COMPLEX
bevochtigende en verzachtende
werking herstelt de haar vezel en
versterkt deze

ESSENTIËLE OLIËN VAN
CITRUSVRUCHTEN
revitaliserende en ontgiftende werking
*ingre dië nt uit biologische landbouw

SNEL EN GELIJKMATIG OPLICHTEN
hoog oplichtend vermogen. Werk t snel en gelijkmatig en zorgt
voor een per fecte controle van de oplichtende niveaus

KALMERENDE ACTIE
re-bond complex, met bevochtigende en ver zachtende
eigenschappen, beschermt de haar vezel en geef t het haar nieuwe
kracht en glans.

NUL VOLATILITEIT
het gebrek aan vluchtigheid van de formule maak t het gebruik
van het product uiterst eenvoudig. Minimaliseer t het risico op
het inademen van irriterende deeltjes.

O R G A N I C I N G R E D I E N T S | V E G A N F R I E N D LY | F R AG R A N C E F R E E

[ 450g ]

PROFESSIONAL

ideaal voor het aanbrengen van folie, zelfs op de huid.

BLEACH
Niet-vluchtig bleekpoeder.
Is een ideaal product voor de modernste bleektechnieken.
Garandeert een intense, snelle en veilige lift.

LAAG AMMONIAK-GEHALTE
een laag percentage ammoniak minimaliseer t het
ontstaan van irritatie en roodheid.

INTENSE LIFT
het werk t homogeen en garandeer t een intense, snelle
en veilige oplichting tot 6/7 niveaus.

BLUE BLEACH
bevat blauwe pigmenten die oranje en geeloranje
restpigmenten tegengaan en neutraliseren.

VIOLET BLEACH
bevat violette pigmenten die geeloranje, gele restpigmenten
tegengaan en neutraliseren.

[ 500g ]

W I TTE PA STA

B LA U W P O E D E R

PA A R S P OED ER

VERHELDERING

PL US

BALAYAGE

VERHELDERING

VERHELDERING

VRIJE HAND

FOLIE

FOLIE

FOLIE

OP LENGTES EN PUNTEN

OP LENGTES EN PUNTEN /
WORTEL

OP LENGTES EN PUNTEN

OP LENGTES EN PUNTEN

1: 2

1: 2

1: 2

PROFESSIONAL

V ER DU NN IN G

TECHNIEK

V E R PA K K I N G

WIT POED ER

1: 2

6% 20VOL 20-40 MIN* > 4/5 TINTEN
9% 30VOL 30-40 MIN* > 6/7 TINTEN

6% 20VOL
20-40 MIN* > 4/5 TINTEN
9% 30VOL** 30-40 MIN* > 6/7 TINTEN

6% 20VOL 20-40 MIN* > 3/4 TINTEN
9% 30VOL 30-40 MIN* > 5/6 TINTEN

6% 20VOL 20-40 MIN* > 3/4 TINTEN
9% 30VOL 30-40 MIN* > 5/6 TINTEN

12% 40VOL

12% 40VOL**

12% 40VOL

12% 40VOL

40 MIN*

> 8/9 TINTEN

40 MIN*

> 8/9 TINTEN

40 MIN*

> 6/7 TINTEN

40 MIN*

> 6/7 TINTEN

CONTROLE EN NAUWKEURIGHEID

HUID KALMEREND

LAAG AMMONIAKGEHALTE

LAAG AMMONIAKGEHALTE

ZONDER FOLIE

NIET VLUCHTIG

NIET VLUCHTIGE FORMULE

NIET VLUCHTIGE FORMULE

VEGAN-FORMULE

VEGAN-FORMULE

* Het is raadzaam om de oplichting tijdens de inwerktijd te controleren, in relatie tot het gewenste effect, de applicatiebasis en de conditie van het haar.

** Alleen aanbrengen op lengtes en punten. Niet gebruiken in contact met de hoofdhuid.

WAVE
Permanent behandeling die zorgt voor langdurige “gedefinieerde
krullen”. Deze formule rijk aan natuurlijke ingrediënten hydrateert
het haar van de wortels tot de punten en maakt de krullen
veerkrachtig, zacht en gezond. Het gebruik van geselecteerde
grondstoffen garandeert een perfecte golvende werking en
zorgt voor de vorming van nieuwe chemische bindingen in de
haarstructuur.

AMMONIA FREE | THIO FREE
Deze formule met golvende lotion minimaliseer t het ontstaan van

irritatie en
roodheid van de huid. Het gebruik van cysteamine als reductiemiddel zorgt voor
natuurlijke, goed gedefinieerde krullen, met respect voor de structuur van het
haar zonder het te beschadigen.

P R I N C I P I O S AT I V O S

ALOË VERA-EXTRACT
hydraterende en verzachtende werking

GEHYDROLYSEERDE SOJA-EIWIT
beschermende en versterkende werking

O R G A N I C I N G R E D I E N T S | V E G A N F R I E N D LY | F R AG R A N C E F R E E

NEUTRALIZER

WAVING LOTION

[ 1000ml ]

1. natuurlijk haar
2. getint haar
[ 200ml ]

BASIC
SHAMPOO
Zachte shampoo, diepe reiniging.
Voor alle haar t ypen. Reinigt
het haar diep en helpt bij het
ver wijderen van resten (metalen,
fixerende harsen en medicijnen).
Bio Eco Cosmetic Aiab
Vegan Quality | Nickel tested

[ 1000ml ]

PROTECTIVE
OIL

INSTANT
DETANGLER

Hoofdhuid beschermende olie.
Biedt een hogere huidbescherming
tijdens de kleurbehandeling.
Vergemakkelijk t het ver wijderen van
kleur van de hoofdhuid.

Anti-kroes ontklitter. Conditioneer t,
hydrateer t en revitaliseer t het haar
onmiddellijk.Verminder t kroezen en
statische elek triciteit waardoor het haar
zijdezacht, zacht en glanzend aanvoelt.

Vegan Friendly

[ 200ml ]

[ 200ml ]

SAVE THE OCEAN
#PREVIAFOREARTH
Tussen 2021 en 2030 viert de VN het decennium van Oceaanwetenschappen met als doel het bewustzijn van oceanen te vergroten, een van de
doelstellingen van de 2030-agenda van de Verenigde Naties voor eco-duurzame ontwikkeling. Door samenwerking met duurzame partners zet Previa
Haircare zich in om het bewustzijn te verspreiden over de invloed die oceanen hebben op ons leven en de invloed die onze acties hebben op oceanen.
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YOUR
VIRTUOUS
BEAUTY
ROUTINE
A GESTURE
OF LOVE
FOR THE
PLANET.
SAVE THE OCEAN
#PREVIAFOREARTH
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D E HOEVEELHEI D P LA S TI C IN O N Z E O C E AN E N .
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