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silver
shine

The secret
to beautiful
blond hair



silver shine shampoo
specifieke shampoo voor blond of grijs haar

Een milde reiniger die een specifiek violet pigment bevat dat in staat is om 
ongewenste gele tonen tegen te gaan in natuurlijk blond of geblondeerd haar 
en in grijs of wit haar. Verrijkt met een organische mix van bessenextracten en 
melk proteïnen voor glanzend, zacht en gezond haar. SLS en SLES vrij. 

Gebruik: gelijkmatig verdelen over nat haar, masseren en uitspoelen. Herhaal 
indien nodig. Voor een meer intens resultaat, enkele minuten laten inwerken.

silver shine light shampoo
specifieke shampoo voor blond of grijs haar

Een milde reiniger met een specifiek violet pigment dat een uitgebalanceerde 
werking heeft, neutraliseert zelfs de meest subtiele, ongewenste, gele tonen 
die typisch zijn voor wit, grijs, blond of geblondeerd haar. Verrijkt met melk 
proteïnen en organische bessenextracten voor glanzend, zacht en gezond 
haar. SLS en SLES vrij. 

Gebruik: gelijkmatig verdelen over nat haar, masseren en uitspoelen. Herhaal 
indien nodig.

silver shine whipped cream
specifieke, romige, conditionerende mousse voor blond of grijs haar

Neutraliseert gele tinten en conditioneert het haar mild in een enkel gebaar: 
samengesteld met een specifiek violet pigment, melk proteïnen, organische 
bessenextracten en Integrity 41® om de haarkleur te beschermen, ongewenste 
gele tonen tegen te gaan en handelbaarheid, zachtheid en glans te geven aan 
blond, geblondeerd, wit of grijs haar.

Gebruik: goed schudden, naar beneden richten en product in de handpalm 
spuiten. Aanbrengen op schoon, vochtig haar. Breng in model. Niet uitspoelen.

Laat je blonde  
haar stralen  
met silver shine!

Laat ongewenste gele tonen  
door regelmatig wassen,  
vervuiling en herhaaldelijk borstelen  
tussen salonbehandelingen door niet  
de natuurlijke schoonheid van je haar wegnemen. 

silver shine is het geheim  
voor prachtig, gezond haar,  
voor helder grijs of wit haar  
én om de schoonheid  
van geblondeerd haar te verbeteren. 

Veel meer dan een 
shampoo en mousse!
silver shine is  
een compleet systeem  
wat ontwikkeld  
is om op-maat resultaten  
voor je haar te bereiken  
in slechts enkele stappen. 

Voor een mild neutraliserend effect  
op gele tonen,  
gebruik de shampoo óf mousse.

Voor een intenser resultaat,  
probeer een combinatie  
van beide producten

Vraag je salon naar de perfecte 
behandeling voor jouw haar!


