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CHOOSE PERFORMANCE,
CHOOSE CLEAN BEAUTY
Wij veranderen professionele haarverzorging voorgoed.
We omarmen Clean Beauty en hoogwaardige producten
die vrij zijn van compromissen en vol beloften.
Wij werken met een geavanceerde vegan technologie om formules te creërendie
vol zitten met wat goed is en vrij zijn van wat niet goed is
Wij gebruiken duurzame verpakkingen en ingrediënten die jij vertrouwt.
Geen sulfaten, siliconen of parabenen die je niet vertrouwt.
Elke dag streven we ernaar vertrouwen te wekken bij onze kappers
en consumenten, omdat we om hen geven.

WIJ KIEZEN CLEAN PERFORMANCE
#BCWECARE

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

BONACURE CLEAN PERFORMANCE

DE KRACHT VAN VEGAN KERATINE IN EEN NIEUWE PROFESSIONELE FORMULE
Nog steeds aan het kiezen tussen cleane of goed presterende producten? Onze nieuwe Clean
Performance producten brengen het beste van beide, de kracht van de Bonacure geavanceerde
technologie waar je van houdt, in een nieuwe professionele, cleane formule. Jouw klanten zullen
jouw salon zelfverzekerd en mooi, van binnen en van buiten verlaten, terwijl jij jouw steentje
bijdraagt aan een duurzamere wereld zonder afbreuk te doen aan de fantastische haarresultaten
die je dagelijks verwacht.

GEAVANCEERD
TECHNOLOGIE

PURE
FORMULE

DUURZAME
VERPAKKING

De volgende generatie van Clean
Advanced Technology met het
nieuwe Vegan Care Complex:
Vegan Keratine en Cell Equalizer
technologieën samen met Skin Care
actives garanderen gezond mooi
haar voor alle haartypes.

Nieuwe 100% vegan
professionele formules,
vrij van sulfaten, siliconen,
parabenen, minerale oliën,
microplastics en kunstmatige
kleurstoffen, met een hoge
mate van biologische
afbreekbaarheid
en gecombineerd met
hoogwaardige technologieën.

Schoon van binnen
en van buiten: de
nieuwe verpakking is
milieuvriendelijk, volledig
recyclebaar en
gemaakt van tot wel 97%
gerecycled plastic.
BONACURE
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NIEUW VEGAN CARE COMPLEX

Vegan Care Complex is een innovatie in het hart van elk Bonacure product. Deze technologie
vult beschadigde haarcellen volledig aan van de schubbenlaag tot in de cortex met elementen
gelijkaardig aan die in het haar. De unieke werking vult de haarstructuur om een verzegeld
gezond oppervlak te creëren voor een onberispelijke haarkwaliteit die dichter dan ooit aan
natuurlijke perfectie grenst. Tegelijkertijd, binnen elke haarlok, helpt de technologie de
structuur van het haar opnieuw opbouwen met haaridentieke aminozurenketens. Het resultaat
is herboren haar met hernieuwde kracht, superieure elasticiteit en gezonde glans.

CELL EQUALIZER
TECHNOLOGIE
Uitwendige werking:
Cuticula uitlijning en verzegeling

VEGAN KERATINE
Vegan Keratine is het plantaardige alternatief voor
de klassieke niet-vegan gehydrolyseerde keratine.

Innerlijke Werking:
Cortex sterkte & elasticiteit
De Vegan Keratine werkt met een identieke
Keratine opeenvolging van 9 aminozuren
om de haarstructuur te herstellen in plaats
van alleen gaten te vullen. Er is bewezen
dat het de innerlijke kracht en natuurlijke
elasticiteit herstelt. Deze plantaardige
eiwitten zorgen niet alleen voor een
natuurlijke oplossing in de formule, maar
een die identieke eigenschappen heeft als
de architectuur van eiwitten in menselijk
haar. Alle voordelen zijn bewezen door
biofysische metingen.

Maagdelijk haar wordt beschermd door
een buitenste laag van het haar genaamd
Proteo-Lipiden (een combinatie van
proteïnen en vetzuren). Wanneer het haar
beschadigd is verliest het deze
beschermende laag, hoe meer schade
hoe meer van deze Proteo-Lipide ketens
verloren gaan. Cell Equalizer Technology
herstelt deze ketens voor een cuticula die
de natuurlijke perfectie benadert.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
BONACURE
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WAAROM VEGAN KERATINE?
Menselijk haar bestaat
voor ongeveer

85-95%

uit Keratine. De rest is water,
mineralen, vitaminen en
pigmenten.

De term keratine beschrijft een aantal vezelachtige
structurele Keratines - de belangrijkste bestanddelen
van haar, nagels en menselijke huid. Keratine is opgebouwd
uit verschillende soorten aminozuren, gevormd tot helixen
die sterk met elkaar verbonden zijn. Aminozuren
zijn kleinere eenheden van het eiwit Keratine en zijn
essentieel voor de structuur van het haar. Dit eiwit is
opgebouwd uit 18 aminozuren. Keratine kan worden
gevormd als complexe matrixen van vezelige eiwitten
of amorfe eiwitten. Beide soorten zijn betrokken bij
de structuur en de ongelooflijke sterkte van het haar.

HAAR BESTAAT UIT 3 HOOFDLAGEN:
DE CUTICULA, DE CORTEX EN DE MEDULLA.
Wanneer haar beschadigd is kan dat
drie verschillende oorzaken hebben:
Milieuschade veroorzaakt door externe
agressoren, zoals stedelijke vervuiling. Het haar
voelt ruw aan en klit gemakkelijk.
Fysieke schade veroorzaakt door bijv. stijlen,
kammen en borstelen. Het haar is minder handelbaar,
kan dof lijken en is vatbaarder voor pluis.
Chemische schade veroorzaakt door haarkleuring,
bleken, permanenten en stijlen. Overmatige blootstelling
veroorzaakt ernstige schade, bv. in onregelmatige
cuticula randen en scheuren in de binnenste
haarstructuur resulterend in een stijve en gevoelige
haarvezel die vatbaar is voor breuk.

HET VEGAN
CARE COMPLEX

bevat een combinatie van natuurlijke & plantaardige
aminozuren uit tarwe en soja, alsmede Arginine HCL
en Serine, die beide bekend staan als de bouwstenen
van het haar. Met zijn inwendige en uitwendige
werking op het haar, is het Vegan Care Complex
terug te vinden in alle Bonacure Clean Performance
formules:
• Innerlijke haarsterkte vergroten
• Helpt het haar te versterken, waardoor het sterker
en elastischer wordt
• Verbetering van de doorkambaarheid van het haar
(nat en droog kammen)
• Vermindert statisch en pluizig haar, waardoor
het gemakkelijker te stylen is
• Werkt op de binnenste laag van het haar, het herstellen
van het beschermende natuurlijke schild van
gezond haar

BONACURE
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OP HUIDVERZORGING GEÏNSPIREERDE TECHNOLOGIEËN
MOISTURE KICK
GLYCEROL
Glycerol is ook bekend onder de naam glycerine.
Glycerol wordt aangetroffen in alle natuurlijke vetten
en vette oliën - bv. plantaardige oliën - die chemisch
gebonden zijn als vetzuuresters (triglyceriden) en
een centrale rol spelen als tussenproduct in diverse
stofwisselingsprocessen. Vanwege zijn waterbindende
eigenschappen wordt glycerol in cosmetica gebruikt als
vochtinbrenger.

REPAIR RESCUE
ARGININE
L-arginine is een proteinogeen
æ-aminozuur en kan worden gevonden
in haar als een essentiële bouwsteen.
De belangrijkste functie van L-arginine
is om eiwitten op te bouwen.
Bonacure Repair Rescue, geformuleerd
met Arginine, herstelt onmiddellijk
3 jaar van schade in slechts één
toepassing.

Bonacure Moisture Kick geformuleerd met Glycerol biedt
tot 48 uur lang een gehydrateerd haargevoel.

COLOR FREEZE
pH 4.5
Een evenwichtige pH-waarde van de huid is van het grootste
belangrijk om een gezonde conditie te behouden.
Hoe belangrijk het ook is om de huid te behandelen met de juiste
pH balancerende producten, onderzoek heeft uitgewezen dat de
levensduur van de haarkleur vooral baat kan hebben bij producten
die het haar op een optimale pH 4,5 brengen.
Bonacure Color Freeze geformuleerd met pH 4.5 herstelt het
evenwicht van de haarstructuur naar een optimale pH van 4,5,
voor bescherming van de haarkleur met minimale vervaging.

BONACURE
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VOLUME BOOST
CREATINE

FRIZZ AWAY
BABASSU OLIE

Creatine ondersteunt een breed scala aan
functies, maar is het meest bekend voor het
verbeteren van fysieke prestaties en kracht.

Babassu Olie is rijk aan antioxidanten,
vooral vitamine E en fytosterolen,
en vetzuren. Het heeft een hoog
vochtvasthoudend vermogen, evenals
ontstekingsremmende en antibacteriële
eigenschappen.

Bonacure Volume Boost geformuleerd met
Creatine zorgt voor meer volume met
tot 48 uur een voller haargevoel.

Bonacure Frizz Away, geformuleerd met
Babassu Olie biedt tot 72 uur
anti-frizz effect voor alle haartypes.

TIME RESTORE
Q10+
In de huidverzorging staat Q10 bekend
als HET anti-verouderingsmiddel om de
zichtbare tekenen van veroudering tegen
te gaan. Maar niet alleen de huid kan baat
hebben bij dit uiterst effectieve co-enzym.
Q10 is aanwezig in elke cel in het lichaam
en is essentieel voor de vitalisering van
de cellen. Het stimuleert de haarwortel
om de productie van de 2 Keratines die
in de loop der tijd afnemen weer op gang
te brengen en herstelt zo de optimale
structuur van de toekomstige haargroei.
Bonacure Time Restore, geformuleerd
met Q10, helpt het haar te beschermen
tegen zichtbare tekenen van veroudering*
en zorgt direct voor zacht en glanzend
haar.
*Gebruik Time Restore Shampoo en Conditioner
in combinatie en bij herhaald gebruik.

CLEAN BALANCE
TOCOPHEROL
Tocoferol staat ook bekend als vitamine E.
In haarverzorgingsproducten helpt het bij
de bescherming tegen milieu-invloeden
en vrije radicalen.
Bonacure Clean Balance, geformuleerd
met Tocoferol, verwijdert productophopingen
en helpt beschermen tegen de ophoping
van vervuiling.

BONACURE
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SCHWARZKOPF PROFESSIONAL SIGNATURE CONSULTATIE BENADERING
UISTER
L
N
GE
RAA

1. Welke haarverzorgingsproducten gebruik je en
hoe belangrijk is clean beauty voor jou?
2. Wat vind je leuk aan je haar?

2. DI
AGN

Definieer haartype, lengte van het haar en structuur
• Diagnose van het haar met behulp van haarelasticiteit
en porositeitstest om de conditie te analyseren

3. Wat heb je met je haar gedaan
in het verleden dat je leuk vond?

Leg uit wat het haar van de klant nodig heeft na het salon
bezoek om het salonresultaat maximaal te houden
Leg elk product uit dat de klant nodig zal hebben, evenals
het gebruik

SAL ON

IN G ING

Creëer een gepersonaliseerd verzorgingsplan samen met jouw
klant gebaseerd op individuele haarbehoeften en levensstijl

E VE L

5. ROUTINE VOOR THUISVERZORGING

3. AANBEVELING IN-SALON

ANB

Luister naar de haaruitdagingen en wensen van je klant
en los ze op met je praktische expertise.

3. A

4. Wat heb je met je haar laten doen
in het verleden dat je niet leuk vond?

• Om het plaatje compleet te maken, analyseer de conditie
van de hoofdhuid

GIN

Om er zeker van te zijn dat de resultaten
van de behandeling echt essentiële
schoonheidsoplossingen bieden,
kan je producten kiezen uit de verschillende
Bonacure gamma's.

De diagnose vormt de basis voor in-salon diensten/
productgebruik en aanbevelingen voor thuisverzorging.

ZOR

Een op maat gemaakte behandeling en
thuisverzorgingsregime kunnen alleen worden
voorgeschreven, en resultaten gegarandeerd,
na een individuele diagnose en een goed
thuisverzorgingsroutine.

Ongeacht leeftijd, hier zijn enkele vragen die worden
aanbevolen elke klant te stellen tijdens een consultatie:

OSE

Deze diagnose bepaalt een behandeling en
thuisverzorging die op maat gemaakt kunnen
worden voor de specifieke haarbehoeften van
jouw klant.

2. DIAGNOSE

5 . RO U TIN E V O O R T H U IS V E R

Een perfect consult weerspiegelt en
identificeert de haarverzorgingsbehoeften
en leidt tot een verzorgingsregime dat jouw
klanten een langetermijnoplossing biedt voor
een verhoogde salonloyaliteit en individuele
verzorgingsresultaten.

1. VRAAG EN LUISTER

1. V

Het haar van de klant is even uniek
als jouw vingerafdruk, daarom is het
zo belangrijk te beginnen met een
consult en een geïndividualiseerde
diagnose van het haar.

4. AAN

BE V E LIN G T H U I S

De unieke in-salon services weerspiegelen en identificeren
de haarverzorgingsbehoefte van de klant. Dit leidt tot
een verzorgingsregime dat jouw klant een langdurige
verzorgingsoplossing biedt voor meer salon loyaliteit en
superieure verzorgingsresultaten.
• Snelle maar doeltreffende zorgverlening
• Leg aan de klant uit welke producten
je gebruikt en waarom

4. AANBEVELING THUIS
Beveel Bonacure producten voor thuis aan die
overeenkomen met de in-salon service/product gebruikt.
Dit zal de klant helpen om de resultaten langer te behouden.

Geef tips & trucs voor productgebruik en hoe ze
te integreren in hun dagelijkse was- en verzorgingsroutine
BONACURE
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BONACURE
CORE RANGES

Elke Bonacure lijn geeft je een
professionele en schone oplossing voor elke
denkbare haarverzorgingsbehoefte of -wens.
Van het geven van een diepe, langdurige glans
aan dof haar, het creëren van volume, het verminderen
van pluis of het maximaliseren van levendigheid,
we hebben alles wat jij nodig hebt om een op maat
gemaakte verzorging en een aantrekkelijk aanbod
in jouw salon aan te bieden, een belangrijke
stimulans voor jouw business.

BONACURE CORE RANGES

REPAIR RESCUE
ARGININE

COLOR FREEZE
pH 4.5

MOISTURE KICK
GLYCEROL

VOLUME BOOST
CREATINE

TIME RESTORE
Q10+

FRIZZ AWAY
BABASSU OLIE

CLEAN BALANCE
TOCOPHEROL

Voor beschadigd haar

Voor gekleurd en
gehighlight haar

Voor normaal tot droog,
golvend of krullend haar

Voor fijn haar

Voor matuur en fragiel haar

Voor stug, weerbarstig,
en pluizig haar

Voor alle haartypes

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
BONACURE
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REPAIR RESCUE
ARGININE

GEFORMULEERD VOOR:

BESCHADIGD HAAR
Haar dat beschadigd is, verliest veerkracht, ziet er ongezond
uit en glanst niet meer. Het is niet goed om de barsten te
bedekken. Met Bonacure Repair Rescue zijn we in staat
om 3 jaar aan beschadiging terug te draaien in slechts één
applicatie en tot 100% sterker haar te creëren. De krachtige
formules met Arginine voeden, herstructureren en herstellen
het haar van binnenuit. De inwendige structuur wordt volledig
hersteld voor hernieuwde elasticiteit en de schubbenlaag wordt
ideaal geregenereerd voor een mooi gezond uitziend en zacht
zijdeachtig gevoel.

REPAIR RESCUE

DE WETENSCHAP
ERACHTER
VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde cortex te vullen
door de innerlijke structuur van het haar opnieuw
op te bouwen, door herstel van kracht en elasticiteit.

TECHNOLOGIE
Wanneer het haar aan externe
agressies wordt blootgesteld zoals chemische
processen, hitte, UV-stralen en vrije radicalen,
wordt de cuticula broos of kan zelfs volledig
verdwijnen waardoor de haarvezel open en
onbeschermd blijft. Het haar is beschadigd.
Het beschadigde haar is op twee niveaus
veranderd. Binnenste niveau cortex onthult diepe
structurele gaten. De haararchitectuur is sterk
verzwakt. De cuticula op het buitenste niveau
wordt ongelijk en ruw. Het risico op wrijving en
klitten neemt toe met de tijd. Het haar verliest
zijn natuurlijke beweging, zachtheid en glans.
Het geheim van Repair Rescue zit in de
gecombineerde werking van Cell Equalizer
technologie en Arginine, ontworpen om 3
jaar schade ongedaan te maken. Het haar
wordt centimeter voor centimeter diepgaand
gereconstrueerd en beschermd door een reactief
antifrictieschild. Als resultaat wordt het haar
onmiddellijk en zichtbaar hersteld, versterkt,
vol beweging, met een ongelooflijke glans en
zachtheid.
* Combinatie van Repair Rescue Shampoo & Spray Conditioner
**In verband met de Repair Rescue behandeling.
***Vergeleken met beschadigd haar.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle haartypen, herstelt
de buitenste laag van elke haarlok door structurele
gaten op te vullen, elasticiteit te herstellen, kracht
te geven en glans toe te voegen.

ARGININE:
Helpt het vochtgehalte van het haar in balans
te brengen. Helpt de innerlijke haarsterkte
en elasticiteit terug te brengen.

VOORDELEN
• Onmiddellijk 3 jaar haarbeschadiging
terugdraaien
in slechts één toepassing
• Tot 95% minder haarbreuk*
• Tot 85% betere doorkambaarheid**
• Tot 100% sterker haar***
• Verzegelt tot 90% van de gespleten
haarpunten met Sealed Ends+

BONACURE
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REPAIR RESCUE
SHAMPOO

CONDITIONER

Een verzorgende shampoo voor beschadigd haar
die een langdurig verzorgend effect garandeert.

Intensieve crème conditioner voor beschadigd haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar is beschadigd, dof, poreus en
vatbaar voor breuk door chemische
behandelingen of beschadiging door
mechanische processen.

De formule reinigt het haar op milde
wijze en bereidt het voor op het
verzorgingsregime door de elasticiteit
te verbeteren en het poreuze
oppervlak gladder te maken zodat het
haar beter handelbaar wordt. Biedt
vocht en helpt de inwendige structuur
van het haar te herstellen.

WAT DOET HET?
• Reinigt beschadigd haar op milde wijze.
• De formule brengt de innerlijke
haarsterkte en elasticiteit terug zonder
het haar te overbelasten.
• Zorgt voor verzorging en glans.

EXPERT INZICHT:
Sulfaatvrije shampoos hebben de neiging
iets minder te schuimen, maar ze reinigen
net zo goed als andere shampoos.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar is beschadigd, dof, poreus en
vatbaar voor breuk door chemische
behandelingen of beschadiging door
mechanische processen.

De zeer effectieve formule omhult elk
haar om de elasticiteit onmiddellijk te
verbeteren en zorgt voor een gezond,
glad gevoel. Kationische moleculen
vullen de gaten in de schubbenlaag.

WAT DOET HET?
• De formule brengt de innerlijke
haarsterkte en elasticiteit terug zonder
het haar te overbelasten.

APPLICATIE:

• Vergemakkelijkt het ontklitten en
verbetert de doorkambaarheid.

Aanbrengen op nat haar. Inwerken
en grondig uitspoelen.

• Helpt bij het gladmaken en
verzegelt het haaroppervlak.

APPLICATIE:
Breng aan op handdoekdroog haar en
werk in. Na 2 min. grondig uitspoelen.

1-2 min

Uitspoelen

8-12g

• Voegt glans toe.

1-2 min

Uitspoelen

7g

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.
BONACURE
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REPAIR RESCUE
SPRAY CONDITIONER

BEHANDELING

Een leave-in conditioner met onmiddellijk herstellende werking voor beschadigd haar.

Reconstructieve behandeling voor beschadigd haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar is beschadigd, dof, poreus en
vatbaar voor breuk door chemische
behandelingen of beschadiging door
mechanische processen.

De bi-fase leave-in formule combineert een
efficiënte concentratie van ingrediënten die
direct het gevoel van het haar verbeteren,
waardoor het zacht en soepel wordt. Laadt
het haar onmiddellijk op met essentieel vocht,
terwijl de elasticiteit enorm wordt verbeterd en
het haar direct beter handelbaar wordt.

Haar is beschadigd, dof, poreus en
vatbaar voor breuk door chemische
behandelingen of beschadiging door
mechanische processen.

De uitgebalanceerde concentratie verzorgende
ingrediënten in de formule pakt beschadigingen
en zwakke plekken in de buitenste haarstructuur aan en herstelt tegelijkertijd de
binnenste structuur van het haar om het
onmiddellijk te ondersteunen en elasticiteit
toe te voegen voor een langdurig effect.

WAT DOET HET?
• Ontklit onmiddellijk en
verbetert de doorkambaarheid.
• De formule brengt de innerlijke
haar kracht en elasticiteit terug zonder
het haar te overbelasten.
• Verzacht en verzegelt het haaroppervlak.

APPLICATIE:
Goed schudden. Spray in secties
op handdoekdroog haar. Laat het
inwerken en stijl het haar zoals gewoonlijk.

WAT DOET HET?
• Voedt intensief
beschadigd haar.
• De formule brengt de innerlijke
haarsterkte en elasticiteit terug zonder
het haar te overbelasten.
• Maakt het haaroppervlak glad.

• Voegt briljante glans toe.

• Zorgt voor extra verzorging en glans.

• Biedt bescherming tegen föhnhitte.

• Ondersteunt een langdurig verzorgend
effect na één wasbeurt.

Leave in

Verkrijgbaar in: 200ml.

8-10 sprays

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar
en laten inwerken. Maximaal 10 min.
laten inwerken. Grondig uitspoelen.

5-10 min

Uitspoelen

25-30g

Verkrijgbaar in: 200ml en 500 ml.
BONACURE
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REPAIR RESCUE
SEALED ENDS+
Een intensief crèmeserum voor haarpunten dat de punten verzegelt en gespleten punten voorkomt.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

Haarpunten zijn droog, ruw,
dof en gevoelig voor gespleten punten.

WAT DOET HET?

Klanten die hun haar laten groeien
gebruiken dit product altijd om gezond
haar te behouden en de noodzaak om
te trimmen te verminderen.

• Verzegelt tot 90% van de gespleten
haarpunten.

HOE HET WERKT:

• De formule brengt de innerlijke
haar kracht en elasticiteit
zonder het haar te overbelasten.

De lichtgewicht verzorgende balsem hult
elk haar, met name de middenlengtes
en punten, zachtjes in een gladde
cocon. De Repair Rescue Technology
oliën zorgen voor een diepgaand herstel
en een onberispelijke schoonheid van
het haar.

• Voedt poreuze uiteinden en
helpt breuk te voorkomen.
• Helpt weerbarstig haar onder controle
te houden
maakt het haar glad en zacht.
• Biedt bescherming tegen föhnhitte.
• Voegt glans toe.

APPLICATIE:
Gelijkmatig aanbrengen op
handdoekdroog haar en in model
brengen. Laten het product inwerken.

Leave in

Verkrijgbaar in: 100ml.

2-5g

COLOR FREEZE
pH 4.5

GEFORMULEERD VOOR:

GEKLEURD HAAR
Een levendige, ware kleur, maakt eenvoudigweg elke look.
Een goede kleurspecialist creëert de perfecte balans van tinten
die passen bij de stijl en huidskleur van de klant. Het is een
wetenschap om de perfecte tint te krijgen, dus iedereen
wil dat zijn kleur zo lang mogelijk mooi blijft. Dat is waar
Bonacure Color Freeze om de hoek komt kijken. De
gepatenteerde pH 4.5 Balancer Technology bevriest de
kleurpigmenten diep in de haarmatrix voor ultieme kleurperfectie.
Het is het eerste veganistische kleurblokkeringssysteem voor
nul kleurvervaging en langdurige kleurlevendigheid in het
Schwarzkopf Professional assortiment, en heeft 90%
kleurbehoud tot 30 wasbeurten.

COLOR FREEZE
TECHNOLOGIE
Na de kleuring sluiten de huidige
verzorgingstechnologieën vooral de
cuticula af, waardoor de matrixstructuur
onaangeroerd blijft; dit kan leiden tot een
gebrek aan veerkracht, haarbreuk en
dramatische kleurvervaging.
Wanneer het haar op de optimale pHwaarde van 4,5 is afgesteld, wordt de
matrix rond de microfibrillen van de cortex
verstevigd en gestabiliseerd, waardoor de
kleurpigmenten diep in de haarstructuur
bevroren blijven.
In combinatie met de Cell Equalizer
Technology, wordt het haaroppervlak
perfect verzegeld, waardoor een
langdurige bescherming wordt gegeven
tegen externe agressies zoals water,
föhnen, enz...

DE WETENSCHAP
ERACHTER
VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde cortex
te vullen door de innerlijke structuur
van het haar opnieuw op te bouwen,
door herstel van kracht en elasticiteit.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle haartypen,
herstelt de buitenste laag van elke haarlok
door structurele gaten op te vullen, elasticiteit
te herstellen, kracht te geven en glans toe
te voegen.

pH 4.5 BALANS TECHNOLOGIE:

VOORDELEN
• De 1ste veganistische kleur van Schwarzkopf
Professional locking systeem voor zero fade
en langdurige kleurlevendigheid
• Brengt de haarstructuur weer in balans tot een
optimale pH van 4.5, waardoor de haarkleur
wordt beschermd met bijna geen vervaging
• Tot 90% kleurbehoud tot 30 wasbeurten
• Verbeterde kleuruitstraling met Color Savior

De samenwerking met melkzuur en
calciumhydroxide verstevigt en stabiliseert
de matrix op zijn optimale pH van 4,5
om kleurpigmenten diep in de haarmatrix
te bevriezen voor ultieme kleurperfectie
en anti-vervaging effect.

BONACURE

|

EXPERT REFERENCE BOOK

18

COLOR FREEZE
SHAMPOO

SILVER SHAMPOO

Milde shampoo voor gekleurd haar, brengt het haar op zijn optimale pH 4.5
niveau om kleurpigmenten perfect te bevriezen. Voor een langdurige intense
kleur. Ideaal voor gebruik bij post-kleurservice en thuisonderhoud.

Gepigmenteerde shampoo voor koele kleurtonen.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

Het haar is gekleurd en de klant wil
kleurbehoud maximaliseren.

WAT DOET HET?

Sulfaatvrije technologieën hebben de
neiging iets minder te schuimen, maar
ze reinigen net net zo goed als andere
shampoos.

• Reinigt op milde wijze maar effectief
gekleurd haar.

HOE HET WERKT:

• De formule helpt om het haar
terug te brengen naar zijn optimale
pH-niveau en
te voorkomen dat de kleur vervaagt.

Sulfaatvrije technologie gecombineerd
met pH 4.5 Balancer Technology om
het haar naar zijn optimale pH 4.5
te brengen en actief te voorkomen
dat de kleur vervaagt. De kleur blijft
even levendig als op dag één tot het
volgende salonbezoek.

• Helpt de haarstructuur te beschermen
zowel van binnen als van buiten.

EXPERT INZICHT:

Het haar vertoont ongewenste gele
tint richting of is wit en heeft subtiele
zilverkleurige richting.

Verheldert wit haar en neutraliseert
ongewenste goudblonde tinten.

WAT DOET HET?
• Reinigt het haar op milde maar
effectieve wijze.
• De formule helpt om het haar
terug te brengen naar zijn optimale
pH-niveau en te voorkomen dat de
kleur vervaagt.
• Helpt bij het neutraliseren van
ongewenste
warme ondertonen en behoudt
en revitaliseert koele ondertonen.
• Voegt een cendré glans toe aan
wit haar en zeer lichte bases.

APPLICATIE:
Aanbrengen op nat haar. Inwerken
en grondig uitspoelen.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

DIAGNOSE:

• Tot 85% betere doorkambaarheid.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
1-2 min

Uitspoelen

7g

Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

HOE HET WERKT:
Tijdens het reinigen wordt een blauwviolette kleurstof subtiel op het haar
aangebracht om het op te frissen of
een koele tint richting te geven, terwijl
verzorgende ingrediënten helpen de
conditie van het haar te verbeteren.Met
pH 4.5 Balancer Technology om het haar
naar de optimale pH 4.5 te brengen.

APPLICATIE:
Aanbrengen op nat haar. Voor
verschillende neutralisatieresultaten, op
het haar laten gedurende: Licht- 2 min.,
Medium - 3,5 min., Intense - 5 min.
Grondig uitspoelen.

2-5 min

Uitspoelen

7g

BONACURE
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COLOR FREEZE
CONDITIONER

SPRAY CONDITIONER

Een conditioner ontwikkeld om licht poreus en gekleurd haar te verzorgen.

Een lichtgewicht verzorgende spray voor gekleurd haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is licht poreus en gekleurd en de
klant wil het kleurbehoud maximaliseren.

De zachte formule verzorgt het haar
pH 4.5 Balancer Technology brengt
het haar op het optimale pH-niveau
om de kleurpigmenten perfect in te
sluiten. Voor een langdurige intense
kleur.

WAT DOET HET?
• Vergemakkelijkt het ontklitten en
verbetert de doorkambaarheid.
• De formule helpt het haar zijn optimale
pH-waarde terug te geven en
kleurvervaging te voorkomen.
• Revitaliseert doffe kleuren en geeft glans
aan gekleurd haar.

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar
en inwerken. Na 2 min. grondig
uitspoelen.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is gekleurd, gehighlight
en licht poreus.

Voedende ingrediënten vullen
structurele leemten in de cortex tot de
buitenste laag van het haar, waardoor
de elasticiteit en kracht van gekleurd
haar wordt verbeterd. Met pH 4.5
Balancer Technology, wordt het
haar op een optimaal pH 4.5 niveau
gebracht tegen kleurvervaging.

WAT DOET HET?
• Ontklit onmiddellijk en
verbetert de doorkambaarheid.
• De formule helpt om het haar terug te
brengen naar zijn optimale pH-niveau
en voorkomt kleurvervaging.
• Geeft doffe kleuren weer kleur.
• Voegt een briljante glans toe.
• Biedt bescherming tegen föhnhitte.

APPLICATIE:
Goed schudden. Spray in secties op
handdoekdroog haar. In laten trekken.
Stijl het haar zoals gewoonlijk.

• Helpt om het oppervlak gladder te
maken van het haar.
1-2 min

Uitspoelen

8-12g
Leave in

8-10 sprays

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.

Verkrijgbaar in: 200ml.
BONACURE
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COLOR FREEZE
BEHANDELING

ZILVER BEHANDELING

Een intens herstellende, crème behandeling voor gekleurd haar.

Een intens herstellende, crème behandeling voor gekleurd haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar is gekleurd, gehighlight
of overbewerkt.

De rijke en zeer verzorgende emulsie bevat
gehydrolyseerde keratines om structurele
gaten van de buitenste laag van het haar
naar de cortex te vullen. pH 4.5 Balancer
Technology verstevigt de haarstructuur en
vergrendelt kleurpigmenten in de diepste lagen
van het haar, terwijl de sterkte en elasticiteit
van gekleurd haar wordt verbeterd. Het haar
wordt op een optimale pH 4,5 gebracht;
de kleur blijft even levendig als op dag
één tot het volgende salonbezoek.

Haar is gekleurd, gehighlight
of overbewerkt.

De rijke en zeer verzorgende emulsie bevat
aminozuren om structurele gaten te vullen van
de buitenste laag van het haar tot de cortex.
pH 4.5 Balancer Technology verstevigt de
haarstructuur en vergrendelt kleurpigmenten
in de diepste lagen van het haar, terwijl de
sterkte en elasticiteit van gekleurd haar wordt
verbeterd. Het haar wordt op een optimale pH
4,5 gebracht; de kleur blijft even levendig als
op dag één tot het volgende salonbezoek.

WAT DOET HET?
• Biedt diepgaande verzorging.
• De formule helpt om haar terug
te brengen naar zijn optimale pH-niveau
en kleurvervaging te voorkomen.
• Helpt pluis te verminderen en maakt
het haaroppervlak glad.
• Voegt briljante glans toe.

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar
en inwerken. Laten inwerken voor
maximaal 10 min. Grondig uitspoelen.

5-10 min

Uitspoelen

WAT DOET HET?
• Biedt diepgaande verzorging.
• Helpt ongewenste warme ondertonen
te neutraliseren en behoudt en herstelt
richtingen met een koele tint.
• De formule helpt het haar zijn optimale
pH-waarde terug te geven en
kleurvervaging te voorkomen.
• Voegt een cendré glans toe aan
wit haar en zeer lichte basissen.
• Tot 95 % minder haarbreuk

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar
en inwerken. Voor verschillende
neutralisatieresultaten, op het haar laten
zitten gedurende: Licht - 5 min.,
Medium - 7 min., Intense - 10 min.
Grondig uitspoelen.

25-30g
5-10 min

Verkrijgbaar in: 200ml en 500 ml.

Uitspoelen

25-30g

Verkrijgbaar in: 200ml en 500 ml.
BONACURE
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COLOR FREEZE
SHINE SAVIOR
Een gewichtloos serum dat de handelbaarheid verbetert
en de levendigheid verhoogt.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is gekleurd of gehighlight
en heeft extra glans nodig.

De gewichtloze formule voedt
het haar terwijl het zijn natuurlijke
veerkracht behoudt.

WAT DOET HET?
• Helpt de haarstructuur gladder te maken
en de haarstructuur te versterken en
verlengt het kleurresultaat.
• De formule helpt om het haar
terug te brengen naar zijn optimale
pH-niveau en te voorkomen
dat de kleur vervaagt.
• Voegt briljante glans toe.
• hittebescherming tegen föhnen

Verkrijgbaar in: 150ml.

APPLICATIE:
Gelijkmatig aanbrengen op
handdoekdroog haar en in model
brengen. Laten inwerken.

Leave in

2-5g

MOISTURE KICK
GLYCEROL

GEFORMULEERD VOOR:

NORMAAL TOT DROOG HAAR
Wanneer het haar niet vochtig is, mist het glans, elasticiteit
en het is moeilijker handelbaar en kan het broos worden.
Dorstig haar heeft een snelle behandeling nodig, waarbij het
gevoed wordt met essentieel vocht om het elasticiteit en een
langer durende gezond uitziende glans te geven. Bonacure
Moisture Kick met Glycerol herstelt het evenwicht en geeft
een optimaal vochtgehalte aan zelfs het droogste haar om de
handelbaarheid tot 72%* te verbeteren, de glans te verhogen
en statisch haar te elimineren. Voor perfect soepel, glanzend,
gehydrateerd haar vol elasticiteit en veerkracht.

*In verband met de Moisture Kick conditioner.

MOISTURE KICK

DE WETENSCHAP
ERACHTER
VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde cortex te vullen
door de innerlijke structuur van het haar
opnieuw op te bouwen, door herstel van kracht
en elasticiteit.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle haartypen,
herstelt de buitenste laag van elke haarlok
door structurele gaten op te vullen, elasticiteit
te herstellen, kracht te geven en glans toe
te voegen.

TECHNOLOGIE
Glycerol brengt het vochtgehalte van haar
en hoofdhuid weer in balans en wordt
gecombineerd met Cell Equalizer Technology
om het haaroppervlak glad te maken en elke
haarlok soepelheid, handelbaarheid, veerkracht
en glans te geven. Helpt het vochtgehalte
optimaal te houden.

GLYCEROL:
Zorgt voor een langdurige, evenwichtige
hydratatie van hoofdhuid en haar, maakt
het haaroppervlak glad en voorkomt
uitdroging.

VOORDELEN
• Tot 48 uur gehydrateerd haargevoel
• Meer elasticiteit
• Tot 72%* betere beheersbaarheid

*In verband met de Moisture Kick conditioner.

BONACURE
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MOISTURE KICK
SHAMPOO

CONDITIONER

Een vochtinbrengende shampoo voor normaal tot droog, breekbaar of krullend haar.

Een gewichtloze hydraterende conditioner voor normaal tot droog haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is droog, broos, stug, krullend,
golvend en normaal tot licht poreus.

De siliconenvrije formule reinigt
het haar en de hoofdhuid op milde
wijze en zorgt voor extra vocht om
uitdroging te voorkomen en geeft een
lichte medium verzorging. De formule
is verrijkt met glycerol en helpt het
vochtgehalte van het haar weer in
balans te brengen.

Het haar is droog, broos, stug, krullend,
golvend en normaal tot licht poreus.

De siliconenvrije formule conditioneert
gewichtloos en brengt het vochtgehalte
van het haar weer in balans. Voor
zacht, soepel en gevoed haar vol glans
en veerkracht. De formule verrijkt met
Glycerol helpt om het vochtgehalte van
het haar weer in balans te brengen.

WAT DOET HET?
• Reinigt op milde wijze normale tot droge
en getextureerde haartypes.
• De formule helpt bij het behouden van
het optimale vochtgehalte voor een
lichtgewicht haargevoel.
• Helpt uitdroging te voorkomen.

EXPERT INZICHT:
Sulfaatvrije technologieën hebben de
neiging een beetje minder te schuimen,
maar ze reinigen net zo goed als andere
shampoos.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

APPLICATIE:
Aanbrengen op nat haar. Inwerken
en grondig uitspoelen.

WAT DOET HET?
• Verzorgt op milde wijze en
ontklit normale tot droge
en getextureerde haartypes.
• De formule helpt bij het behouden
van het optimale vochtgehalte
voor een lichtgewicht haargevoel.
• Geeft een gezonde glans.

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar en
inwerken. Na 2 min. grondig uitspoelen.

• Helpt de elasticiteit te verbeteren.

1-2 min
1-2 min

Uitspoelen

Uitspoelen

8-12g

7g

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.
BONACURE
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MOISTURE KICK
SPRAY CONDITIONER

BEHANDELING

Een direct hydraterende, lichtgewicht spray conditioner
voor normaal tot droog, breekbaar of krullend haar.

Diep hydraterende behandeling voor normaal tot droog, breekbaar of krullend haar.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

Het haar is droog, broos, stug, krullend,
golvend en normaal tot licht poreus haar
met nood aan een dagelijkse hydraterende
boost

Deze conditioner is ook uitstekend te gebruiken
op krullend haar om het te hydrateren, te
verfrissen en de krullen te definiëren.

WAT DOET HET?
• Ontklit onmiddellijk normaal tot
droog en getextureerd haar.
• De formule helpt bij het behouden
van het optimale vochtgehalte
voor een lichtgewicht haargevoel.
• Helpt het oppervlak van het haar glad
te maken.
• Geeft een gezonde glans.
• Hitte bescherming tegen föhnen.

HOE HET WERKT:
Door het product te schudden, vormen de
crèmefase en de waterfase een lichte emulsie
die in een ongelooflijk fijne laag over het
haar kan worden verdeeld, wat resulteert in
een gewichtloze hydraterende verzorging.
De formule, verrijkt met glycerol, helpt het
vochtgehalte van het haar.

APPLICATIE:
Goed schudden. Spray in secties
op handdoekdroog haar. In laten werken.
Stijl het haar zoals gewoonlijk.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Droog, breekbaar, stug, krullend, golvend,
normaal tot licht poreus haar met nood
aan een extra dosis vocht.

Dankzij de lichte emulsiebasis dringen
de vochtinbrengende bestanddelen
zeer snel in het haar door, waardoor
de inwendige structuur intensief
wordt gehydrateerd. De kationische
Cell Equalizer actie vult gaten in de
buitenste laag van het haar en zorgt
voor een soepel haargevoel. De met
Glycerol verrijkte formule helpt het
vochtgehalte van het haar weer in
evenwicht te brengen.

WAT DOET HET?
• Biedt diepgaande verzorging en een
gehydrateerd haargevoel voor normaal
tot droog en getextureerd haar.
• Geeft soepelheid aan het haar.
• De formule helpt het optimale
vochtgehalte vast te houden voor een
lichtgewicht haargevoel.
• Helpt de elasticiteit en handelbaarheid
van het haar te verbeteren.
• Geeft een gezonde glans.

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog
haar en inwerken. Laten inwerken
voor maximaal 10 min. Grondig
uitspoelen.

5-10 min
Leave in

Verkrijgbaar in: 200ml.

Uitspoelen

25-30g

8-10 sprays

Verkrijgbaar in: 200ml en 500 ml.
BONACURE
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MOISTURE KICK
CURL BOUNCE

HYDRATION BALM

Een rijke hydraterende crème om golvend en krullend haar te definiëren.

Een lichtgewicht hydraterende leave-in behandeling voor normaal tot droog haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is droog, krullend, golvend
en normaal tot licht poreus.

Deze verzorgende gel omhult het haar
op milde wijze en reactiveert krullen
terwijl hydraterende glycerol de conditie
van het haar verbetert. Cell Equalizer
actie maakt het oppervlak glad.

Het haar is droog, krullend of golvend
en normaal tot licht poreus.

De behandeling conditioneert het haar
gewichtloos en brengt het vochtgehalte
weer in balans. De emulsie matrix met
Glycerol brengt het vochtgehalte van
het haar weer in balans.

WAT DOET HET?
• Creëert kruldefinitie in
nat en droog haar.
• De formule helpt bij het behouden
van het optimale vochtgehalte
voor een lichtgewicht haargevoel.

APPLICATIE:
Werk in handdoekdroog of droog
haar en breng in model. Laat inwerken.

WAT DOET HET?
• De formule helpt om het
optimaal vochtgehalte te behouden
voor een lichtgewicht haargevoel.

• Heractiveert golvend haar en krullen.

• Helpt handelbaarheid van het haar te
verbeterendoor een combinatie van
hydraterende en styling actie.

• Zorgt voor veerkracht en soepelheid.

• Geeft een gezonde glans.

• Tot 48 uur definitie en gehydrateerd
haargevoel.

APPLICATIE:
Gelijkmatig aanbrengen op vochtig
of droog haar. Laten inwerken.

• Biedt bescherming tegen föhnhitte.
Leave in

2-5g

Leave in

2-5g

• Biedt bescherming tegen föhnhitte.

Verkrijgbaar in: 150ml.

Verkrijgbaar in: 150ml.
BONACURE
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VOLUME BOOST
CREATINE

GEFORMULEERD VOOR:

FIJN HAAR

Volume en body zijn belangrijk voor de overgrote
meerderheid van de klanten. Fantastisch effectief
op zelfs het fijnste, zwakste haar, Bonacure
Volume Boost met Creatine wordt geleverd
in een gewichtloze formulering die verzorgt
en body, volheid en veerkracht geeft. Het verbetert
het volume van elke haarlok, waardoor zelfs fijn haar
langdurige body en een natuurlijke glans.

VOLUME BOOST
VOORDELEN
• Geeft tot 48 uur lang meer volume
en een voller haar gevoel

DE WETENSCHAP
ERACHTER

• Verbetert het volume van elke streng
• Zorgt voor body, volheid en veerkracht
• Tot 92% meer volume met
de Perfect Foam

VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde cortex
te vullen door de innerlijke structuur
van het haar opnieuw op te bouwen,
door herstel van kracht en elasticiteit.

TECHNOLOGIE
De formule met Creatine herstelt
de haarvezel en wordt gecombineerd
met Cell Equalizer om het haaroppervlak
gladder te maken en elke haarlok soepel,
handelbaar, veerkrachtig en glanzend
te maken.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle haartypen,
herstelt de buitenste laag van elke
haarlok door structurele gaten op te vullen,
elasticiteit te herstellen, kracht te geven
en glans toe te voegen.

CREATINE:
Is een energizer en voorziet
het haar met voeding.

BONACURE
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VOLUME BOOST
SHAMPOO

JELLY CONDITIONER

Een zuiverende shampoo voor fijn en zwak haar.

Een lichtgewicht jelly conditioner voor fijn en zwak haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is fijn en slap en
heeft meer body nodig.

Verwijdert op milde wijze overtollige
olie en residu's die het haar kunnen
verzwaren. Verzorgende polymeren
worden toegevoegd om statisch
haar te voorkomen, voor een
betere handelbaarheid van het
haar. Extra verdikkingsmiddelen zijn
verantwoordelijk voor de gel-achtige
consistentie en het vollere haargevoel
en grip.

Het haar is fijn en slap en licht poreus.

Deze lichtgewicht jelly verzorgt
en ontklit fijn haar zonder gewicht.
De formule met Creatine versterkt
het haar en helpt de haar elasticiteit.

APPLICATIE:

• Helpt om statisch haar
te voorkomen.

WAT DOET HET?
• Reinigt op milde wijze en geeft
volume aan fijn haar.
• De lichtgewicht formule
verbetert de innerlijke haarsterkte
en zorgt voor een voller gevoel.
• Helpt om statisch haar te voorkomen.

EXPERT INZICHT:
Sulfaatvrije technologieën hebben
de neiging om een beetje minder te
schuimen, maar ze reinigen net
net zo goed als andere shampoos.

WAT DOET HET?
• Gewichtloos verzorgt fijn haar
en geeft het volume een boost.
• Verbetert de doorkambaarheid.
• De lichtgewicht formule
verbetert de innerlijke haarsterkte
en zorgt voor een voller gevoel.

Uitspoelen

Aanbrengen op nat haar.
Inwerken en grondig uitspoelen.

1-2 min

Aanbrengen op nat haar. Inwerken
en spoel grondig uit.

1-2 min

APPLICATIE:

Uitspoelen

8-12g

7g

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.
BONACURE
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VOLUME BOOST
PERFECT FOAM
Anti-statisch schuim dat de body van het haar verbetert.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is fijn en futloos, normaal tot licht
poreus en heeft meer body nodig.

Formule met Creatine en Panthenol
stabiliseert en versterkt het haar.
Verbetert de handelbaarheid en
doorkambaarheid, evenals controle
en volume. Helpt het haar te
beschermen tegen beschadiging door
föhnen. Gemakkelijk aan te brengen
op aanzet en lengte.

WAT DOET HET?
• De formule helpt bij het herstellen
van de haarstructuur en creëert
een voller gevoel.
• Verbetert de doorkambaarheid.
• Voegt body en stabiliteit toe
aan fijn haar.
• Helpt om statisch haar
te voorkomen.

APPLICATIE:
Gelijkmatig in handdoekdroog haar
inwerken en stijlen zoals gewenst.

• Geeft een gezonde glans.
• Tot 92% meer volume.
Leave in

Verkrijgbaar in: 150ml.

5-7g

TIME RESTORE
Q10+

GEFORMULEERD VOOR:

MATUUR EN FRAGIEL HAAR
Elk haar bestaat voor 95% uit Keratine en elk jaar vermindert
de productie van Keratine. Als we ouder worden, kan het haar
zwak, futloos, breekbaar of droog worden. En daarom heeft
matuur haar specifieke verzorging nodig. Voeg daarbij wit haar,
dat nog meer vocht nodig heeft. Bonacure Time Restore met
Q10 zorgt voor meer weerstand, elasticiteit en vitaliteit. Het helpt
te beschermen tegen zichtbare tekenen van veroudering en ziet
en voelt daardoor verjongd, voller, zachter en glanzender aan.
Elke dag.

TIME RESTORE
TECHNOLOGIE
Ons briljante Bonacure Time Restore
Complex wist onmiddellijk de zichtbare
tekenen van veroudering terwijl het
de natuurlijke Keratine synthese van
het haar stimuleert.

DE WETENSCHAP
ERACHTER
VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde
cortex op te vullen door het opnieuw
opbouwen van de innerlijke architectuur
van het haar, het herstellen van kracht
en elasticiteit.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle
haartypes, herstelt de buitenste laag van
elke haarlok door gaten in de haarstructuur
op te vullen, elasticiteit te herstellen, kracht
te geven en glans toe te voegen.

Q10+:
Dit uiterst doeltreffende co-enzym bestaat
in elke cel van het lichaam en is essentieel
voor de vitalisering van de cellen. Het
stimuleert het haar om de productie van
de 2 Keratines die na verloop van tijd
afnemen, weer op gang te brengen en
herstelt zo de optimale structuur van de
toekomstige haargroei.

VOORDELEN
• Meer elasticiteit, weerstand en vitaliteit
• Helpt het haar te beschermen tegen zichtbare tekenen van veroudering
• De Clay Treatment beschermt haar en hoofdhuid tegen externe
agressoren met een antioxiderende werking
• Tot 48 uur gehydrateerd haargevoel met Clay Treatment
BONACURE

|

EXPERT REFERENCE BOOK

33

TIME RESTORE
SHAMPOO

CONDITIONER

Een mild reinigende shampoo voor matuur haar.

Een rijke conditioner voor droog en breekbaar rijp haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is matuur, zwak en
futloos of zeer droog en broos.

Geformuleerd met suikertensiden
om haar en hoofdhuid zeer mild te
reinigen. De formule met Q10 en
kationische celvereffeningswerking
voedt de inwendige structuur diep
en maakt het oppervlak van elke lok
glad, terwijl weerbarstig haar wordt
getemd, om langer zacht aan te
voelen en glanzend te lijken.

Het haar is matuur, zeer droog en broos.

Effectieve niveaus van Q10 stimuleren
het haar en stabiliseren de productie
van de twee essentiële Keratines
terwijl het haar gehydrateerd
en verzacht wordt om het beter
handelbaar te maken. Cell Equalizer
vult gaten in de haarstructuur en
maakt het haaroppervlak glad zonder
het te overbelasten.

WAT DOET HET?
• Reinigt matuur haar op milde wijze.
• De formule helpt om zichtbare tekenen
van veroudering* tegen te gaan en zorgt
direct voor zacht en glanzend haar.
• Helpt het haar te versterken.

EXPERT INZICHT:
Sulfaatvrije technologieën hebben
de neiging om wat minder te schuimen,
maar ze reinigen net net zo goed als
andere shampoos.

WAT DOET HET?
• Verzorgt en ontklit matuur haar.
• De formule helpt om zichtbare
tekenen van veroudering* tegen
te gaan en zorgt direct voor zacht
en glanzend haar.
• Helpt de handelbaarheid te verbeteren.

APPLICATIE:

• Voegt glans toe.

Aanbrengen op nat haar.
Werk in en spoel grondig uit.

1-2 min

Uitspoelen

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar
en laten inwerken. Na 2 min. grondig
uitspoelen.

7g
2 min

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.
*Gebruik Time Restore Conditioner en Shampoo in combinatie en bij herhaald gebruik.

Uitspoelen

8-12g

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.
BONACURE
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TIME RESTORE
CLAY TREATMENT
Een versterkende behandeling voor matuur haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is matuur, zwak en
futloos of zeer droog en broos.

Hoge niveaus van Q10 en stimuleren
het haar en stabiliseren de productie
van de twee essentiële Keratines in de
haargroei terwijl het haar gehydrateerd
en verzacht wordt om het beter
handelbaar te maken. Panthenol
hydrateert diep om dof en futloos haar
haar hernieuwde elasticiteit en gezonde
glans te geven.

WAT DOET HET?
• Biedt intensieve verzorging aan
matuur haar en hoofdhuid.
• De nieuwe formule reactiveert
het haar en helpt bij het ontstoppen
van de poriën van de hoofdhuid.
• Beschermt haar en hoofdhuid
tegen externe agressoren met een
antioxiderende werking.
• Tot 48 uur lang een hydraterend
gevoel.

APPLICATIE:
Breng aan op handdoekdroog haar
en hoofdhuid. Laten inwerken voor
maximaal 10 min. Grondig uitspoelen.

5-10 min

Verkrijgbaar in: 200ml en 500 ml.

Uitspoelen

25-30g

INZICHT VAN EXPERTS
VOOR ALLE PRODUCTEN
IN HET ASSORTIMENT:
Deze lijn is fantastisch voor lang
haar, dat matuurder is, omdat
het de perfecte balans geeft
van kracht en vocht.

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL
GEFORMULEERD VOOR:

STUG, WEERBARSTIG,
EN PLUIZIG HAAR
Bijna 90% van de vrouwen droomt van gladder en beter
handelbaar haar, met langdurige controle over pluis. Bonacure
Frizz Away met Babassu Olie is ontworpen om controle te krijgen
over dik, pluizig, stug of krullend haar, het heeft een ultieme
anti-pluis formule. Deze slimme formule controleert pluizig haar
van van wasbeurt tot wasbeurt, minimaliseert de styling tijd en
biedt een betere ontklitting. Voor haar dat gladder, glanzender,
gehydrateerd aanvoelt en gemakkelijk te hanteren is.

BESCHIKBAAR VANAF SEPTEMBER 2022

FRIZZ AWAY

VOORDELEN
• Tot 72 uur anti-frizz effect voor alle haartypes
• Houdt pluizig en weerbarstig haar onder controle

TECHNOLOGIE

• Tot 48 uur lang een vochtwerend effect met het All-Day Shield

De formule met Vegan Keratine, een zeer efficiënt
amino bestanddeel, voedt diep en controleert stug,
dik en pluizig haar. Beschermt het haar tegen
stylinghitte en haarbreuk, het haar is minder pluizig,
gladder en zichtbaar glanzender.

DE WETENSCHAP ERACHTER
VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde cortex te vullen
door de innerlijke structuur van het haar opnieuw
op te bouwen, door herstel van kracht en elasticiteit.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle haartypen, herstelt
de buitenste laag van elke haarlok door structurele
gaten op te vullen, elasticiteit te herstellen, kracht
te geven en glans toe te voegen.

BABASSU OLIE:
Rijk aan antioxidanten en met een hoog
vochtvasthoudend vermogen.

BONACURE
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FRIZZ AWAY
SHAMPOO

CONDITIONER

Temmende shampoo voor weerbarstig, stug haar.

Een effectieve temmende conditioner voor weerbarstig, stug haar.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is weerbarstig, dik en stug, en
kan golvend of krullend zijn. Het is pluizig
en moet gladgestreken en in bedwang
gehouden worden.

Sulfaatvrije shampoos hebben
de neiging iets minder te schuimen,
maar ze reinigen net zo goed als
andere shampoos.

Het haar is weerbarstig, dik en stug,
en kan golvend of krullend zijn. Het is
pluizig en heeft een dagelijkse dosis
gladmakend vocht nodig.

WAT DOET HET?

HOE HET WERKT:

WAT DOET HET?

De kationische Cell Equalizer actie
maakt het oppervlak van het haar glad,
terwijl het vochtvasthoudend vermogen
van Babassu Olie de handelbaarheid
verbetert.

• Reinigt weerbarstig
en pluizig haar.

De kalmerende formule met
Babassu-olie verbetert direct de
handelbaarheid van het haar om
zelfs de weerbarstigste en ruwste
haartypes onder controle te houden,
en zorgt voor een perfecte basis voor
langdurige zachtheid.

• Ontklit en temt weerbarstig
en pluizig haar.

• De formule egaliseert
het oppervlak en
verbetert de handelbaarheid.
• Voegt intense glans toe.

APPLICATIE:

• De formule egaliseert
het oppervlak en
verbetert de handelbaarheid.

APPLICATIE:
Aanbrengen op handdoekdroog haar
en laten inwerken. Na 2 min. grondig
uitspoelen.

• Voegt intensieve glans toe.
• Helpt om statische elektriciteit
te voorkomen.

2 min

Uitspoelen

8-12g

Aanbrengen op nat haar. Laat
inwerken en spoel grondig uit.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

1-2 min

Uitspoelen

7g

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN
Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.
BONACURE
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FRIZZ AWAY
BEHANDELING

ALL-DAY SHIELD

Intensieve temmende en voedende behandeling voor weerbarstig tot stug haar.

Een frizz reducerende spray voor weerbarstig, stug haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is weerbarstig, dik en stug,
en kan golvend of krullend zijn. Het
is beschadigd, pluizig en heeft extra
gladstrijking en controle nodig.

Een combinatie van geconcentreerde
kationische verzorgende
bestanddelen en Babassu-olie maakt
het oppervlak van het haar effectief
glad. Onhandelbaar haar wordt
getemd, voor blijvende gladheid
en glans.

Het haar is weerbarstig, dik en stug,
en kan golvend of krullend zijn. Het
is beschadigd, pluizig en heeft extra
gladstrijking en controle nodig.

De kationische Cell Equalizer actie
maakt het oppervlak van het haar
glad, terwijl het vochtvasthoudende
vermogen van Babassu Olie het
haaroppervlak verbetert.

• Vermindert onmiddellijk pluis.

APPLICATIE:

APPLICATIE:

• Directe gladheid en
verbeterde handelbaarheid
bij gebruik van hete styling tools.

Spray op handdoekdroog haar om
het haar te beschermen tegen hete
styling tools.

WAT DOET HET?
• Voedt intensief en temt weerbarstig
en pluizig haar.
• Verbetert het ontklitten
en maakt het haar doorkambaar.
• De formule egaliseert
het oppervlak en verbetert
de handelbaarheid.

Aanbrengen op handdoekdroog haar
en maximaal 10 min. laten inwerken.
Daarna grondig uitspoelen.

• Verbetert het föhnen.
• Voegt intensieve glans toe.
• Hittebescherming tot 210° C.

• Voegt intensieve glans toe.
5-10 min

Verkrijgbaar in: 200ml en 500 ml.

WAT DOET HET?

Uitspoelen

25-30g

• Maakt het haaroppervlak glad
en temt pluis tot 72 uur lang.

Leave in

Style

8-10 sprays

• Beschermt tegen vocht tot 48 uur lang.

Verkrijgbaar in: 150ml.
BONACURE
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FRIZZ AWAY
SMOOTHING OIL
Een intense olie voor stug en weerbarstig haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is weerbarstig, dik en stug,
en kan golvend of krullend zijn. Het
is beschadigd, pluizig en heeft extra
gladstrijking en controle nodig.

De geconcentreerde oliecombinatie
maakt het haaroppervlak glad, terwijl
het vochtvasthoudend vermogen
van Babassu-olie het haaroppervlak
verbetert.

WAT DOET HET?
• Intens olieconcentraat.
• Ontwarrende werking, maakt
het haar sluik en glad.
• Voegt intensieve glans toe.

APPLICATIE:
Breng een kleine hoeveelheid
aan op vochtig of droog haar.
Laten intrekken.

• Hittebescherming tot 210° C.
• Maakt het haaroppervlak glad
en temt pluis tot 72 uur.
• Beschermt tegen vocht tot 48 uur lang.

Verkrijgbaar in: 50ml.

Leave in

1-5 druppels

CLEAN BALANCE
TOCOFEROL

GEFORMULEERD VOOR:

ALLE HAARTYPES
Over de hele wereld wordt elk type haar blootgesteld
aan milieu-invloeden, en dit elke dag. Bonacure Clean
Balance met Tocoferol is geformuleerd om product
op het haar te verwijderen en het te beschermen tegen
vrije radicalen en vervuiling. Een geweldige manier om
milieuverontreinigende stoffen te verwijderen en een
fris haargevoel te creëren tot 24 uur lang.

BONACURE
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CLEAN BALANCE

TECHNOLOGIE
De formule met Tocoferol die vrije radicalen
bestrijdt, beschermt het haar tegen vervuiling,
door stof en andere deeltjes te omhullen.

DE WETENSCHAP ERACHTER
VEGANISTISCH KERATINE:

Ontwikkeld om de beschadigde cortex
te vullen door de innerlijke structuur
van het haar opnieuw op te bouwen,
door herstel van kracht en elasticiteit.

CELL EQUALIZER TECHNOLOGIE:
Biedt extra verzorging voor alle haartypen,
herstelt de buitenste laag van elke haarlok
door gaten in de haarstructuur op te vullen,
elasticiteit te herstellen, kracht te geven
en glans toe te voegen.

TOCOFEROL:
Antivervuilingsmiddel dat de haar
vezel beschermt tegen beschadiging.

VOORDELEN
• Verwijdert milieuverontreinigende stoffen,
residu, onzuiverheden en vuil
• Tot 24 uur lang fris haargevoel
met het antivervuilingswater

BONACURE
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CLEAN BALANCE
SHAMPOO

ANTI-POLLUTION WATER

Voor alle haartypes.

Voor alle haartypes.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Alle haartypes blootgesteld aan vervuiling.

• Sulfaatvrije shampoos hebben
de neiging iets minder te schuimen,
maar ze reinigen net zo goed
als andere shampoos.

Alle haartypes blootgesteld aan vervuiling.

De ultralichte vloeibare formule
met vrije radicalen bestrijdende
Tocoferol creëert een dun laagje op
het haaroppervlak en beschermt het
tegen ophoping van vervuiling.

WAT DOET HET?
• Reinigt op milde wijze, maar grondig
haar en hoofdhuid.
• De formule reinigt diep en verwijdert
effectief product en productresten.
• Bereidt het haar voor op
chemische behandelingen.

• Vermijd het masseren van de hoofdhuid
bij het wassen van het haar voorafgaand
aan een chemische behandeling.

HOE HET WERKT:
De diep reinigende formule met Tocoferol
omhult build up en residu en beschermt
het haar tegen vrije radicalen.

APPLICATIE:

Verkrijgbaar in: 250ml en 1000ml.

1-2 min

Afspoelen

• De formule bestrijdt het effect van
metropolitane beschadigingen en
verzorgt en hydrateert.
• De ultralichte waterige textuur
creëert een dun laagje op het
haaroppervlak dat beschermt tegen
ophoping van vervuiling.

APPLICATIE:
Spray gelijkmatig op vochtig
of droog haar. In laten trekken.

• Te gebruiken voor het föhnen
en als finishing touch na het stylen.
• Tot 24 uur lang fris haargevoel.

Eenmaal per week gebruiken. Breng
een kleine hoeveelheid aan en verdeel
gelijkmatig in vochtig haar. Spoel grondig
uit. Herhaal indien nodig.

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

WAT DOET HET?

Leave in

8-10 sprays

• Hitte bescherming tegen föhnen.

7g

Verkrijgbaar in: 150ml.
BONACURE

|

EXPERT REFERENCE BOOK

43

NIEUWE BONACURE
IN-SALON SERVICES
ONTDEK CLEAN PERFORMANCE:
DE KRACHT VAN VEGANISTISCHE KERATINE IN
EEN NIEUWE PROFESSIONELE, SCHONE FORMULE

BONACURE
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VEGANISTISCH EXPRESS FÖHNEN
DIRECTE VOEDING & GLANS
7 minuten

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

ZUIVER

REINIGING

VERZORGING

FINISH

REPAIR
RESCUE
ARGININE

Voor beschadigd
haar.

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

SEALED ENDS+ OF
SPRAY CONDITIONER

Conditioner

MOISTURE
KICK
GLYCEROL

Voor normaal tot
droog, golvend
of krullend haar.

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

HYDRATION BALM OF
SPRAY CONDITIONER

Conditioner

COLOR
FREEZE
pH 4.5

Voor gekleurd
en gebleekt haar.

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

SHINE SAVIOR OF
SPRAY CONDITIONER

VOLUME
BOOST
CREATINE

Voor fijn haar.

PERFECT FOAM

TIME
RESTORE
Q10+

Voor matuur
en fragiel haar.

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL

BESCHERMENDE OF
GLADMAKENDE OLIE
VOOR DE HELE DAG

Voor stug,
weerbarstig
en pluizig haar.
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Conditioner

BONACURE
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ZUIVER

REINIGING

VERZORGING

FINISH

REPAIR
RESCUE

ONMIDDELLIJKE STERKTE, GLADHEID & GLANS

ARGININE

Voor beschadigd
haar.
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

SEALED ENDS+ OF
SPRAY CONDITIONER

GLYCEROL

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

HYDRATION BALM,
CURL BOUNCE OF
SPRAY CONDITIONER

COLOR
FREEZE
pH 4.5

Voor gekleurd en
gebleekt haar.
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

SHINE SAVIOR OF
SPRAY CONDITIONER

TIME
RESTORE
Q10+

Voor matuur
en fragiel haar.

FRIZZ AWAY
BABASSU OIL

Voor stug,
weerbarstig
en pluizig haar.
Deep Cleansing Shampoo

Shampoo

Treatment

10 minuten

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

MOISTURE
KICK
Voor normaal tot
droog, golvend
of krullend haar.

VEGANISTISCHE KERATINE CHARGE

BESCHERMENDE OF
GLADMAKENDE OLIE
VOOR DE HELE DAG

VEGANISTISCHE COOL BLONDE NEUTRALIZATIE

BEFORE AFTER

DIEPE NEUTRALISATIE & GLANS
8 minuten

SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

ZUIVER

REINIG &
NEUTRALISEER

BEHANDEL &
NEUTRALISEER

FINISH
BONACURE
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DUURZAAMHEIDSTIPS
VOOR JOUW SALON

Ontdek hoe het dagelijks veranderen van kleine gewoontes en het doorvoeren
van eenvoudige veranderingen een grote positieve impact kunnen hebben op jouw
salon footprint en kunnen leiden tot een duurzamere manier van werken!

VERMINDER
WATER
• Koop waterbesparende douchekoppen of kranen met een laag
debiet om de watertoevoer te verminderen.
• Draai de kraan dicht als je het haar van je klant wast en verzorgt.
• Controleer jouw salon op lekken en druppelende kranen, zelfs
langzame druppels kunnen snel oplopen! Een kraan of douche
die 60 druppels per minuut druppelt, verspilt 21 liter per dag.
• Wanneer je handdoeken en badjassen wast, zorg er dan voor dat
jouw wasmachine vol is en laat geen halflege ladingen draaien.

VERMINDER
ENERGIE
• Installeer LED-verlichting in ruimtes waar de klant niet centraal staat, zoals
de balie en de achterbar. Ze gaan 60 keer langer mee dan gloeilampen
(traditionele gloeilampen)!
• Maximaliseer het natuurlijke licht in jouw salon zo veel mogelijk.
• Installeer bewegingssensorverlichting in kamers, zoals badkamers,
opslagruimtes en personeelskamers, zodat de lichten automatisch
uitgaan als je er niet bent.
• Gebruik waar mogelijk lauw tot koud water in plaats van heet water:
bij het wassen van het haar van de cliënt, handdoeken, badjassen,
enz. Als je om hygiënische redenen toch warm moet wassen,
stel het spoelprogramma dan in op koud.
• Kies een leverancier van groene energie.
• Verlaag de kamertemperatuur met 1°C. Dit kan jouw jaarlijkse
verwarmingsrekening met ongeveer 10% verlagen!
• Bevestig aan elke verwarming een regeleenheid/timer. Zo kan je ze
afzonderlijk regelen en kunnen ze na werktijd automatisch worden
uitgeschakeld.

RECYCLE
• Verkoop of doneer haar aan organisaties en goede doelen.
• Lang haar (b.v. geknipte paardenstaarten) kan worden gebruikt
om natuurlijke pruiken voor kankerpatiënten te maken, evenals
haarextensies en wimpers.
• Knipsels van kort haar kunnen worden gebruikt om olievlekken
op te ruimen, omdat haar van nature olie absorbeert. Haarmatten
worden gemaakt en bovenop het water gelegd waar de olievlekken
zich hebben gevormd om de olie te absorberen.
• Haarknipsels kunnen ook als compost worden gebruikt.
Doneer het aan volkstuinen, botanische tuinen of wormerijen.
• Gebruik recycling bakken in jouw salon om plastic, papier en aluminium
te scheiden.
• Zet de recycling bakken op duidelijk zichtbare plaatsen zodat je
er meer bewust van bent.
• Doe je recycling in de juiste bak! Scheid doppen van productverpakking
indien nodig.
• Werk samen met bedrijven om jouw plastic en aluminium afval in te zamelen.
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DUURZAAMHEIDSTIPS
VOOR JOUW SALON
VERMINDER
AFVAL
• Probeer apparatuur te repareren in plaats van het meteen weg te gooien!
Bijvoorbeeld, als een föhn kapot gaat, kijk dan of het alleen een draad is
die gerepareerd kan worden.
• Wanneer je meubilair of apparatuur in jouw salon over hebt, overweeg
dan om het te verkopen of te doneren, in plaats van het weg te gooien.

LEER
EN INSPIREER
• Informeer jouw werknemers over jouw nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en moedig
hen aan om ook tips en inzichten bij te dragen. Delegeer actie en creëer betrokkenheid!
• Vertel jouw klanten over de veranderingen die je doorvoert en moedig deze
duurzaamheidsacties ook buiten jouw salon aan.

• Vermijd wegwerpartikelen, zoals koffiekopjes.
• Word meer digitaal! Stuur afspraken via sms of e-mail, in plaats
van ze op te schrijven op kaarten.

VERMINDER LUCHT
VERONTREINIGING
• Plaats planten in potten in je salon om de CO2 te helpen recyclen
en de lucht zuurstof te geven, zodat het fris blijft. Het is eenvoudig,
betaalbaar en mooi!

GEEF VOORRANG AAN
MERKEN
• Probeer te gaan voor merken die pure schoonheid ondersteunen en veel belang
hechten aan duurzaamheid.
• Nieuwe Bonacure is duurzaam:
• Verpakking: 100% recyclebare verpakking gemaakt van tot 97% gerecycleerd plastiek.
• Formule: 100% veganistische formules met een hoge mate van biologische
afbreekbaarheid.
• Productie: De grootste productiefabriek van Bonacure is klimaatneutraal.
Bonacure's grootste productiefaciliteit van Bonacure betrekt 100% groene energie
uit hernieuwbare bronnen.

BONACURE SPECIALIST RANGES

SUN PROTECT

SCALP GENESIS

OIL MIRACLE

FIBRE FORCE

Voor alle haartypes

Voor hoofdhuid
onevenwichtigheden

Voor alle haartypes

Voor extreem beschadigd haar,
vatbaar voor breuk

Clean Performance

Huidig portfolio
Geen verandering in technologie
of ingrediënten

Huidig portfolio
Geen verandering in technologie
of ingrediënten

Huidige portefeuille
Geen verandering in technologie
of ingrediënten

SUN PROTECT
KOKOSNOOT

GEFORMULEERD VOOR:

DOOR DE ZON BESCHADIGD HAAR
Pure schoonheid, schoon geweten - nu ook in de zomer
met Bonacure Sun Protect Clean Performance. Bescherming
is is essentieel als we genieten van alle tijd die we hebben in de zon,
op het strand of in het zwembad. De combinatie van intense blootstelling
aan zon en zee- of zwembadwater kan de kwaliteit van het haar
verminderen. Dit kan leiden tot dof, uitgedroogd haar dat moeilijk
in model te houden is of dat kan leiden tot kleurvervaging.
De nieuwe Bonacure Sun Protect introduceert een volledig
nieuw assortiment van leuke, zintuiglijke en veelzijdige dagelijkse
hulpmiddelen om het haar te beschermen en te voeden in een
snel en gemakkelijk routine. De "voor en na de zon"-producten
beschermen, reinigen en behandelen het haar, bieden een
beschermend schild & voorkomen verkleuring, verwijderen zeezout
en onzuiverheden, terwijl ze het door de zon gestresste haar revitaliseren
en verfraaien. Houd jouw haar handelbaar en glad en verleng jouw
zomerse look.

SUN PROTECT

TECHNOLOGIE
De nieuwe Bonacure Sun Protect is speciaal ontwikkeld
om alle haartypes te beschermen, te reinigen en te
behandelen voor en na blootstelling aan de zon en
om alle voordelen te bieden die het haar nodig heeft
tijdens de zomer. De formule met koudgeperste
kokosolie, bekend om zijn voedende, gladmakende en
glansbevorderende eigenschappen, gaat kleurvervaging
en schade door vrije radicalen tegen.

DE WETENSCHAP ERACHTER
KOUDGEPERSTE KOKOSNOOT:

Staat bekend om het verminderen van ontstekingen,
het gehydrateerd houden van de huid en het helpen genezen
van wonden. De middellange-keten vetzuren in kokosolie
hebben ook antimicrobiële eigenschappen die de huid
kunnen beschermen tegen schadelijke bacteriën.

SHEA BOTER:
Shea Butter in de 10-in-1 Summer Fluid zit boordevol
vitaminen en essentiële vetzuren. Het is bekend om zijn
verzachtende eigenschappen en verzacht door de zon
beschadigd haar.

D-PANTHENOL:
Dit provitamine, gebruikt in de behandeling tijdens het
afspoelen, heeft hydraterende eigenschappen en versterkt
beschadigd haar, precies de juiste combinatie van voeding
en aanvulling na intense blootstelling aan de zon.

BONACURE
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SUN PROTECT
3-IN-1 REINIGING VOOR HOOFDHUID, HAAR EN LICHAAM

2-IN-1 TREATMENT

Verfrissende after sun hoofdhuid-, haar- en lichaamsreiniger.

Voedende en herstellende 2-in-1 behandeling en conditioner voor diepgaand
herstel van beschadigd haar en beschadiging door zomerstress.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar, huid en hoofdhuid zijn door
de zon gestresst, droog en dof door
zout, zand en chloorresten.

De sulfaatvrije formule met koudgeperste
kokosolie is ontwikkeld om op milde
wijze resten van haar, huid en hoofdhuid
te verwijderen en helpt samen met
Panthenol het vochtgehalte in balans
te brengen. Allantoïne staat bekend
om zijn verzachtende eigenschappen
voor hoofdhuid en huid.

Het haar is blootgesteld aan de zon,
de zee en het zwembadwater. Is ruw,
dof, klit gemakkelijk en is niet gemakkelijk
te hanteren.

De zuivere formule met koudgeperste
kokosolie helpt het vochtgehalte van door
de zon gestresst haar in balans te brengen,
voegt zachtheid en gladheid toe en geeft
het haar een prachtige glans.

• Verfrist haar, hoofdhuid en huid.

APPLICATIE:

• Voedt en versterkt het haar.

Breng een kleine hoeveelheid aan
en verdeel gelijkmatig in vochtig haar.
Spoel grondig uit. Herhaal indien nodig.

• 10 minuten + specifieke toepassing:
Intense behandeling voor wekelijks
gebruik.

WAT DOET HET?
• Reinigt op milde wijze alle haartypes.
• Verwijdert resten van zonneproducten,
chloor en zout water.

WAT DOET HET?
• 2 minuten + snel aanbrengen:
Conditioner voor dagelijks gebruik.

• Voedt, vult aan en laat haar
gehydrateerd aanvoelen, voegt
glamoureuze glans toe.
• Maakt het haar beter handelbaar
en vermindert afbreken.

1-2 min

Uitspoelen

7g

• Ontwarrend en anti-pluis.

APPLICATIE:
Voor conditioner, op schoon vochtig haar
aanbrengen en na 2 minuten uitspoelen.
Voor behandeling, aanbrengen op schoon,
vochtig haar en na 10 minuten uitspoelen.
Conditioner

1-2 min

8-12g

Behandeling

5-10 min

Verkrijgbaar in: 200ml.

Uitspoelen

Uitspoelen

25-30g

Verkrijgbaar in: 150ml.
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SUN PROTECT
10-IN-1 SUMMER FLUID

BEACH WAVE SPRAY

Multi-benefit 10-in-1 gewichtloze vloeistof voor mooi zomerhaar. Product wordt geleverd in een handige
& trendy Alu-tube die je in je handtas kunt stoppen zodat je het product onderweg kan gebruiken om je
haarlengte en punten de extra verzorging te geven die het nodig heeft tijdens de zomer.

Verleng jouw zomerse look tot na het strand en onthul jouw beachy,
zee haarstijl de hele zomer lang met deze gewichtloze textuurmist.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is blootgesteld aan de zon, is
droog, onhandelbaar en klit gemakkelijk.

De gewichtloze crème met koudgeperste
kokosolie en Shea Butter voedt en
beschermt het haar en zorgt voor een
betere ontwarring, handelbaarheid en
glamoureuze glans.

Haar dat er wil blijven uitzien
alsof het nog op het strand is.

De op suiker gebaseerde haarmist zorgt
voor onberispelijke golven en maakt jouw
haartextuur zacht en glad. Verstuif op
vochtig of droog haar.

WAT DOET HET?
• Helpt vocht en glans te geven.
• Soepelheid en beheersbaarheid.
• Kleurbescherming.
• Helpt breuk te voorkomen.

APPLICATIE:
Breng een kleine hoeveelheid aan op
vochtig of droog haar. Laten inwerken.

• Anti-pluis effect.

WAT DOET HET?
• De op suiker gebaseerde haarmist zorgt
voor onberispelijke golven en maakt
jouw haartextuur zacht en glad.
• Air Dry Mist.

APPLICATIE:
Goed schudden. Spray gelijkmatig op
vochtig, of droog haar. In laten trekken.

• Voor alle haartypes.

Leave in
Leave in

Verkrijgbaar in: 100ml.

6-8 sprays

2-8g

Verkrijgbaar in: 150ml.
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SCALP GENESIS
GEFORMULEERD VOOR:

ONEVENWICHTIG HAAR
EN HOOFDHUID
Een gezonde hoofdhuid ondersteunt een gezonde haargroei
en is de eerste stap naar mooi haar. Bonacure Scalp Genesis
is Schwarzkopf Professional's 1e holistische ontgiftend hoofdhuid
systeem dat direct het evenwicht herstelt van de hoofdhuid en
helpt om de haarkwaliteit voor de toekomst veilig te stellen.
Het is speciaal ontwikkeld om onevenwichtigheden van de
hoofdhuid aan te pakken en te bestrijden, zoals een vette
hoofdhuid, een gevoelige hoofdhuid, een hoofdhuid met
roos en haaruitval.

HUIDIGE PORTFOLIO
GEEN VERANDERING IN TECHNOLOGIE OF INGREDIËNTEN
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SCALP GENESIS
TECHNOLOGIE

DE WETENSCHAP ERACHTER

Bonacure Scalp Genesis met het unieke
StemCodeTM Complex in combinatie
met gamma-specifieke Vitaminen, is
een stress-bestrijdend systeem dat helpt
tegen oxidatieve stress, haar en hoofdhuid
ontgift en helpt te beschermen.

STEMCODETM COMPLEX:

VITAMINES:

StemCode Complex met gehydroliseerd
Rijst Extract en gehydroliseerd Soya Extract,
ondersteunt actief de toekomstige groeifase
van het haar en werkt met een dubbele werking:

Bovendien,helpt de formule met gamma
specifieke vitaminen om onmiddellijk zichtbare
onevenwichtigheden tegen te gaan en de hoofdhuid
en het haar opnieuw in evenwicht te brengen
om de beschermende barrière tegen oxidatieve
stress of externe agressoren te herstellen.

TM

Actie 1: Bescherming van stamcellen
De stamcel, een deel van de haarfollikel dat
zich in de bovenste bolling bevindt, speelt een
cruciale rol in een gezonde haargroei. Het levert
niet alleen de oorspronkelijke informatie over de
haarstructuur en de natuurlijke haarkleur, maar
is ook het startpunt voor de volgende generatie
haar, nadat het vorige haar is uitgevallen.

• VITAMIN B3 Derivaat (Niancinamide) –
versterkt het haar
• VITAMINE B5 (Panthenol) –
hydrateert, helpt het vochtgehalte
van haar en hoofdhuid te balanceren

Actie 2: Haarwortelbescherming

• VITAMINE E (Tocopheryl Actetaat) –
anti-oxidant die helpt om de hoofdhuid te
beschermen tegen invloeden van buitenaf

De haargroei in de haarwortel wordt beschermd
tegen oxidatieve stress op een dagelijkse basis.

• BIOTIN (Vitamine B7) –
helpt de haarfollikel te versterken
om uitdunnen van het haar te voorkomen

VITAMINE
E

BIOTINE

VITAMINE
B5

VITAMINE
B3
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SCALP GENESIS
SOOTHING SHAMPOO

SOOTHING SERUM

Een zachte shampoo voor de droge of gevoelige hoofdhuid
die snel geïrriteerd raakt.

Een verzachtend serum voor de droge of gevoelige hoofdhuid
die snel geïrriteerd raakt.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

De hoofdhuid is droog, gevoelig.
De cliënt vermeldt jeuk en
het gevoel van spanning.

• StemCode Complex: Helpt het
evenwicht van de hoofdhuid te
herstellen en verzekert de bron van een
optimale haarkwaliteit voor de toekomst.

De hoofdhuid is droog, gevoelig.
De klant heeft het over jeuk en een
gespannen gevoel.

• StemCodeTM Complex: Helpt het
evenwicht van de hoofdhuid te herstellen
en verstevigt de bron van een optimale
haarkwaliteit voor de toekomst.

WAT DOET HET?
• Reinigt zacht, maar efficiënt.
• Helpt de hoofdhuid te kalmeren,
te herstellen en te hydrateren.
• Verzekert de bron van optimale haar
kwaliteit voor de toekomst.

EXPERT INZICHT:
Masseer de hoofdhuid zachtjes
met evenwichtige druk.

TM

• Vitamine B5 (Panthenol): Zorgt voor
vocht, helpt het vochtgehalte van haar
en hoofdhuid in balans te brengen en
kalmeert de hoofdhuid.
• Allantoïne: Helpt de hoofdhuid te
kalmeren.

WAT DOET HET?
• Kalmeert, verzacht en herstelt
het evenwicht van de hoofdhuid.
• Helpt het vochtgehalte van haar
en hoofdhuid in balans te brengen.

• Glycerine: hydrateert hoofdhuid en haar.

• Verzekert de bron van optimale haar
kwaliteit voor de toekomst.

• Gehydrolyseerde keratine: helpt de
haarstructuur te versterken.

EXPERT INZICHT:

Massage

2 min

Kan gebruikt worden na chemische
behandelingen of voor tussendoor
om de geïrriteerde hoofdhuid te kalmeren.

• Vitamine B5 (Panthenol): Zorgt voor
vocht, helpt het vochtgehalte van haar
en hoofdhuid in balans te brengen en
kalmeert de hoofdhuid.
• Chitosan: Natuurlijk polymeer met
verzorgende eigenschappen dat bekend
staat om zijn goede verdraagzaamheid
met de hoofdhuid.
• Bisabolol: Kalmerend en antiinflammatoire, afgeleid van kamille.
• Allantoïne: Helpt de hoofdhuid
te kalmeren en te verzachten.

Uitspoelen

Massage

Available in: 200ml and 1000ml.

Leave in

Available in: 100ml.
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SCALP GENESIS
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

REBALANCING SERUM

Een zachte shampoo voor de hoofdhuid met neiging tot roos.

Een herstellende vloeistof voor de hoofdhuid met neiging tot roos.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

De hoofdhuid is gestrest en vatbaar
voor roos.

De hoofdhuid is gestrest en vatbaar
voor roos.

WAT DOET HET?

• StemCodeTM Complex: Helpt het
evenwicht van de hoofdhuid te herstellen
en verzekert de oorsprong van een
optimale haarkwaliteit voor de toekomst.

• StemCodeTM Complex: Helpt het evenwicht van de
hoofdhuid te herstellen en verzekert de oorsprong
van een optimale haarkwaliteit voor de toekomst.

• Regelmatig te gebruiken in combinatie
met Bonacure Scalp Genesis
Rebalancing Serum.

• Vitamine E (Tocoferyl Actetaat): Antioxidant die de hoofdhuid beschermt tegen
invloeden van buitenaf.

• Regelmatig te gebruiken in combinatie
met Bonacure Scalp Genesis
Rebalancing Serum.

• Reinigt zacht, maar efficiënt.

• Zinkpyrithion: heeft schimmelwerende
eigenschappen. Werkt mild, maar effectief
tegen roos.

• Brengt de gevoelige hoofdhuid weer in
balans en helpt zichtbare roosschilfers
voorkomen.

• Vitamine B5 (Panthenol): Zorgt voor
vocht, helpt het vochtgehalte van haar
en hoofdhuid in balans te brengen
en kalmeert de hoofdhuid.

• Beschermt de hoofdhuid tegen
invloeden van buitenaf.

• Allantoïne: Helpt de hoofdhuid
te kalmeren en te verzachten.

• Allantoïne: Helpt de hoofdhuid
te kalmeren.

• Verzekert de bron van optimale haar
kwaliteit voor de toekomst.

EXPERT INZICHT:

• Vitamine B5 (Panthenol): Zorgt voor vocht,
helpt het vochtgehalte van haar en hoofdhuid
en kalmeert de hoofdhuid.

• Verwijdert doeltreffend de zichtbare
schilfers van de hoofdhuid die worden
geproduceerd door de schimmel die
roos veroorzaakt en voorkomt
nieuwe roosschilfers.
• Beschermt de hoofdhuid tegen
invloeden van buitenaf.

EXPERT INZICHT:
Voor een optimaal resultaat gebruik je het
Bonacure Scalp Genesis Anti-Dandruff
regime dagelijks gedurende 5-6 weken.

WAT DOET HET?

Na het aanbrengen zachtjes masseren met
evenwichtige druk voor een verwennende
ervaring.
Massage

2 min

• Vitamine E (Tocoferyl Actetaat):
Anti-oxidant die de hoofdhuid beschermt
tegen invloeden van buitenaf.
• Zinkpyrithion: heeft schimmelwerende
eigenschappen. Werkt mild, maar effectief
tegen roos.
• Glycerine: hydrateert haar en hoofdhuid.

• Menthol: Bekend om zijn verkoelende
eigenschappen, het laat een fris gevoel
achter op de hoofdhuid.

Afspoelen

Massage

Verkrijgbaar in: 200ml.

Leave in

Verkrijgbaar in: 100ml.
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SCALP GENESIS
ROOT ACTIVATING SHAMPOO

ROOT ACTIVATING SERUM

Een activerende shampoo voor dunner wordend haar.

Een activerend serum voor dunner wordend haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar wordt dunner en mist kracht en
dichtheid.

• Carnitine Tartraat: Bevordert verhoogde
celdeling en stimuleert de celproductie om
de vitaliteit van het haar te ondersteunen.

Het haar wordt dunner en mist kracht en
dichtheid.

• Carnitine Tartraat: Bevordert een
verhoogde celdeling en stimuleert
de celproductie om de vitaliteit
van het haar te ondersteunen.

WAT DOET HET?
• Eerste stap van het Bonacure Scalp
Genesis Root Activating regime.
• Reinigt en activeert op milde wijze
de haarwortels*.
• Vermindert niet-pathologische
haaruitval na 6 weken.
• Verbetert de kwaliteit en vitaliteit
van het haar.

• Taurine: Helpt de productie van
groeifactoren te vergemakkelijken
en de levering van verbindingen
die energie stimuleren naar
de hoofdhuid te stimuleren.
• Echinacea Purpurea Extract: Ondersteunt
de actieve bestanddelen en verbetert
de haarkwaliteit.
• Vitamine B5 (Panthenol): Zorgt voor
vocht, helpt het vochtgehalte van haar
en hoofdhuid in balans te brengen
en kalmeert de hoofdhuid.

Massage

2 min

WAT DOET HET?
• Tweede stap van het Bonacure Scalp
Genesis Root Activating regime.
• Activeert de haarwortels*.
• Vermindert niet-pathologische
haaruitval na 6 weken.
• Verbetert de kwaliteit en vitaliteit
van het haar.

EXPERT INZICHT:
Ook verkrijgbaar in 7x10ml formaat. Het
gebruik van maximaal één volle 10ml fles
tweemaal per dag wordt aanbevolen voor
onderhoud thuis. Gebruik in combinatie
met een stimulerende massage.

• Taurine: Helpt de productie
van groeifactoren en de levering
van verbindingen die energie
naar de hoofdhuid stimuleren
te vergemakkelijken.
• Echinacea Purpurea Extract:
Ondersteunt de actieve
bestanddelen en verbetert
de haarkwaliteit.
• Vitamine B5 (Panthenol): Zorgt
voor vocht, helpt het vochtgehalte
van haar en hoofdhuid in balans te
brengen en kalmeert de hoofdhuid.

Uitspoelen
Massage

Verkrijgbaar in: 200ml.
*Verhoogde ratio van actieve haarfollikels

Leave in

Verkrijgbaar in: 100ml en 7x10ml.
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SCALP GENESIS
PURIFYING SHAMPOO
Diep reinigende shampoo voor vette hoofdhuid

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

De hoofdhuid is vet door overtollig
talg en resten.

• StemCodeTM Complex: Helpt
om het evenwicht van de hoofdhuid
te herstellen en verzekert de bron
van een optimale haarkwaliteit voor
de toekomst.

WAT DOET HET?
• Reinigt de vette hoofdhuid en het haar
grondig van overtollig talg en restanten.
• Helpt het evenwicht van de hoofdhuid
te herstellen en verzekert de bron
van een optimale haar kwaliteit voor
de toekomst.
• Brengt het vochtgehalte weer in balans
van haar en hoofdhuid.

• Vitamine B3-derivaat (Niacinamide):
Versterkt het haar.
• Vitamine B5 (Panthenol): Helpt
de vochtbalans het vochtgehalte
van haar en hoofdhuid.
• Gehydrolyseerde keratine: helpt bij
het versterken van de haarstructuur.

EXPERT INZICHT:
Een hoofdhuid die snel vet wordt, moet
voorzichtig worden behandeld, omdat
druk de talgproductie kan stimuleren.

Massage

2 min

Uitspoelen

Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.
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OIL MIRACLE

GEFORMULEERD VOOR:

DOF HAAR

Toen we op zoek waren naar buitengewone glans en handelbaarheid in een formule
die onberispelijke voeding en heerlijke zachtheid bood zonder het haar te verzwaren,
wendden we ons tot kostbare oliemengsels. Met Bonacure Oil Miracle stellen we
hoge prestatienormen in het oliesegment met gewichtloze formules en een echte
gerichte verzorgingsaanpak voor fijn en dik haar.

TECHNOLOGIE
Bonacure Oil Miracle doet wat het zegt,
met krachtige oliën om elk haartype
te doordrenken met een rijke, gezond
ogende, spiegelglans, en dat alles in
een vederlichte formulering. Een van de
grootste haarverzorgingsverhalen van
de 21e eeuw! Olieformules hebben de
manier waarop we voor haar zorgen
opnieuw gedefinieerd.

DE WETENSCHAP ERACHTER
ARGAN OLIE:

Gewonnen uit de zaden van de Arganboom
heeft het hoge anti-oxidatieve eigenschappen
om vrije radicalen te bestrijden en uitzonderlijk
veel onverzadigde vetzuren om de natuurlijke
lipidenbarrière van het haar te ondersteunen en
te verfrissen, voor sterker, glanzender, gladder
haar dat zacht, soepel en zijdeachtig is een
en natuurlijke uitstraling heeft.

BARBAR VIJGENOLIE:

HUIDIGE PORTFOLIO
GEEN VERANDERING IN TECHNOLOGIE OF INGREDIËNTEN

Het heeft het vermogen om intense hydratatie
te bieden. Het is een bekende bron van vitaminen
en antioxidanten die helpen te beschermen
tegen vrije radicalen. Er wordt gezegd dat het
zelfs krachtiger is dan andere gerenommeerde
plantaardige oliën die in de cosmetische industrie
worden gebruikt.
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OIL MIRACLE
OIL-IN SHAMPOO

RESTORATIVE MASK

Een voedende shampoo voor middeldik tot dik, stug haar.

Een intens voedende behandeling voor middeldik tot dik, pluizig haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is dik, stug, droog en licht
poreus en heeft een gebrek aan glans.

Deze zuivere shampoo is voorzien
van de geavanceerde Micro Oil
Infusion Technology en zorgt voor
een slimme verdeling van de olie
zonder het haar te overbelasten.
Het levert een gewichtloze sluier van
olie alleen waar nodig, vult poreuze
openingen en verzacht ruwheid
zonder het haar te verzwaren en zorgt
zo voor voelbare zachtheid
met weelderige glans.

Het haar is medium tot dik, heeft weinig
glans en heeft diepe voeding nodig.

De rijke voedende formule bevat Barbary
Fig Oil, Shea Butter en Apricot Kernel
Oil gecombineerd met kationische
verzorgende ingrediënten. Deze
ingrediënten richten zich op beschadigde
delen van de haarstructuur, terwijl
panthenol helpt om het vochtgehalte te
herstellen. Het haar is verzadigd en de
schubbenlaag is perfect gesloten voor
gezond uitziend, ontklit en glanzend haar.

WAT DOET HET?
• Reinigt zacht dik en stug haar.
• Maakt het haaroppervlak glad
en voegt glans toe.
• Geeft anti-pluis effect.

WAT DOET HET?
• Voedt en hydrateert het haar.
• Laat het haar zacht en glad aanvoelen.
• Ontklit, verbetert de doorkambaarheid
en handelbaarheid.
• Verbetert de sterkte en herstelt
natuurlijke elasticiteit.
• Werkt tegen pluizen en geeft
schitterende glans.

5-10 min
Massage

Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.

1-2 min

Uitspoelen

Uitspoelen

Verkrijgbaar in: 150ml en 500ml.
BONACURE
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OIL MIRACLE
FINISHING TREATMENT - BARBARY FIG

FINISHING TREATMENT - ARGAN OIL

Een rijke afwerkingsolie geschikt voor dik, droog, ruw en beschadigd haar.

Een rijke afwerkingsolie voor dof haar.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Het haar is medium of dik, droog en
beschadigd en heeft extra verzachting
nodig met een injectie van glans.

De rijke formule met botanische
Barbary Vijg Olie voedt het haar
intensief, waardoor het glad,
soepel en glanzend is. Geschikt
voor dagelijks gebruik.

Het haar is normaal tot dik en heeft extra
verzachting nodig met een injectie van glans.

De rijke voedende formule
met kostbare Arganolie versterkt
en geeft een schitterende glans
met onmiddellijke soepelheid.

WAT DOET HET?

WAT DOET HET?
• Voedt en versterkt het haar.

• Voedt en verzacht het haar.

• Maakt glad en zacht.

• Ontklit en verbetert de
doorkambaarheid.

• Ontklit en verbetert de
doorkambaarheid.

• Vergemakkelijkt het föhnen van ruw,
droog haar.
• Biedt anti-frizz controle en beschermt
tegen vochtigheid.
• Voegt perfecte glans toe.

Verkrijgbaar in: 100ml.

Leave in

Style

Leave in

Style

• Versnelt het föhnen.
• Biedt stijl en anti-frizz controle.
• Beschermt tegen vochtigheid.
• Voegt ultieme glans toe.

Verkrijgbaar in: 100ml.
BONACURE
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FIBRE FORCE
GEFORMULEERD VOOR:

OVERBEWERKT,
EXTREEM BESCHADIGD HAAR
Overbewerkt haar kan extreem beschadigd zijn in zijn innerlijke
en buitenste structuur, waardoor het ruw, dof, gebrek aan elasticiteit,
onhandelbaar en zwak is. Bonacure Fibre Force behandelt extreem
beschadigd haar en geeft het nieuw leven. Het begint van binnenuit,
reconstrueert de innerlijke architectuur van het haar op cellulair niveau,
herstelt de vezels en vult het cement tussen de vezels, evenals
de reconstructie van de buitenste laag voor blijvende kracht,
veerkracht en een gezonde glans.

HUIDIGE PORTFOLIO
GEEN VERANDERING IN TECHNOLOGIE OF INGREDIËNTEN

BONACURE
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FIBRE FORCE
TECHNOLOGIE
Bonacure Fibre Force biedt een nieuwe
dimensie van haarregeneratie voor
overbewerkt haar dankzij de BOND
CONNECTOR TECHNOLOGIE, een
combinatie van 2 complexen die elke
afzonderlijke haarstreng diepgaand
reconstrueren en verzegelen voor een
herboren haarkwaliteit en 10x meer
weerstand tegen afbreken*.

10x
 MEER

WEERSTAND TEGEN BREKEN*

DE WETENSCHAP
ERACHTER

Lamination Shield Protection
Verlengt de salonresultaten door
de nagelriem te verzegelen en sluit
de actieve ingrediënten in voor
langdurige resultaten. Het werkt
met AMS Copolymeer.

BOND CONNECTOR TECHNOLOGIE:
Inner Bond Creation en Lamination
Shield Protection.

Inner Bond Creation
Magnesiumcitraat & Keratine
Hydrolysaat herstellen onmiddellijk
de functie van ontbrekende disulfidebindingen in de haarmatrix
en vullen het haar van binnenuit aan.
De optimale pH-waarde van 4,5
verstevigt bovendien de matrix
voor extreem sterk haar.

* Gebruik van Bonacure Fibre Force Bond Connector Regime vs. onbehandeld haar

BONACURE
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FIBRE FORCE
FORTIFYING SHAMPOO

FORTIFYING PRIMER

Een zachte maar versterkende sulfaatvrije shampoo
voor extreem zwak haar.

Direct revitaliserende leave-in conditioner
voor de dagelijkse verzorging van zwak haar.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

Haar is extreem zwak, breukgevoelig,
chemisch en fysisch overbewerkt.

De Bonacure Fibre Force Shampoo is
ook ontworpen om de Bonacure Fibre
Force Pre-Shampoo Salon Service
te versterken: Regelmatig gebruik
van Bonacure Fibre Force Fortifying
Shampoo reactiveert de invloed van
Bonacure Fibre Force Pre-Shampoo
Salon Service.

Haar is extreem zwak, breukgevoelig,
chemisch en fysisch overbewerkt.

Kan ook worden gebruikt als uitspoel
product op zeer fijne haartypes.

WAT DOET HET?

HOE HET WERKT:

• Versterkt de haarvezels.

De combinatie van verzorgende
ingrediënten herstelt en versterkt
de interne haarstructuur tot diep
in de haarlok. Het verzegelt de
schubbenlaag en sluit de actieve
ingrediënten in voor blijvende
resultaten.

WAT DOET HET?
• Reinigt op milde wijze en herstelt zwak,
overbewerkt haar.
• Bond Connector Technologie creëert
verbindingen in de matrix en verzegelt
de cuticula.
• Verbetert de sterkte van de haarvezels
en beschermt ze.
• Speciaal ontworpen om de Bonacure
Fibre Force te verankeren, te
onderhouden en te verlengen
In-Salon Service.

• Verzegelt perfect het haaroppervlak
en voegt glans toe.
• Ontklit en verbetert de
doorkambaarheid.

HOE HET WERKT:
De versterkende formule reinigt en
neemt actief deel aan het herstelproces.
Ionische tensiden versterken de werking
van Bonacure Fibre Force In-Salon
Pre-Shampoo Service.

• Zorgt voor hitte-bescherming
van föhnen.
• Niet-overbelastend, zelfs op fijner
haartypes.

Leave in

• Niet-overbelastend, zelfs op fijner
haartypes.
Massage

Verkrijgbaar in: 200ml en 1000ml.

1-2 min

Uitspoelen

Verkrijgbaar in: 200ml.
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FIBRE FORCE
FORTIFYING MASK

FORTIFYING SEALER

Intensief, rijk herstellend masker voor de wekelijkse verzorging van extreem zwak haar.

Een intensief versterkende leave-in milk.

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar is extreem zwak, breukgevoelig,
chemisch en fysisch overbewerkt.

De rijke formule bevat, naast
Bond Connector Technology,
extra verzorgende ingrediënten
die zich richten op zwakke
plekken voor een diepgaande
herstellende werking die lang
aanhoudt.

Haar is extreem zwak, breukgevoelig,
chemisch en fysisch overbewerkt.

De rijke formule bevat kationische
verzorgende bestanddelen die
zich afzetten op de poreuze
delen van de haarschubben
om het haaroppervlak weer
glad en egaal te maken.

WAT DOET HET?
• Dringt door in het haar en vult het
bindingscement aan met keratine.
• Creëert verbindingen in de matrix
en verzegelt de cuticula.
• Versterkt de haarvezels
en voegt glans toe.
• Ontklit en verbetert
de doorkambaarheid.

5-10 min

Uitspoelen

WAT DOET HET?
• Creëert verbindingen binnen de matrix
om de haarvezels te versterken.
• Verzegelt de cuticula en creëert een
beschermend schild rond de vezel.
• Ontklit en verbetert
de doorkambaarheid.

Leave in

• Beschermt tegen de hitte
van stylingapparaten.

• Niet-overbelastend,
zelfs op fijner haartypes.

• Maakt het haar glad,
zacht en vol met glans.

Verkrijgbaar in: 150ml.

Verkrijgbaar in: 150ml.
BONACURE

|

EXPERT REFERENCE BOOK

67

FIBRE FORCE
BONDING CREAM

BOND CONNECTOR INFUSION

Een pre-shampoo behandeling met een langdurig rebonding systeem dat intensief
de integriteit van het haar herstelt, voor een herboren kwaliteit die tot 60 dagen* blijft zitten.
Te mengen met Bonacure Fibre Force Bond Connector Infusion voor het aanbrengen.

Een pre-shampoo behandeling met een langdurig rebonding systeem dat de integriteit van het haar
intensief herstelt, voor een herboren kwaliteit tot wel 60 dagen*. Te mengen met Bonacure Fibre Force
Bonding Cream en daarna te gebruiken met Bonacure Fibre Force Fortifying Shampoo.

DIAGNOSE:

EXPERT INZICHT:

DIAGNOSE:

HOE HET WERKT:

Haar is extreem zwak, breukgevoelig,
chemisch en fysisch overbewerkt.

Deze service kan één keer per week
worden uitgevoerd, 4 weken voorafgaand
aan een chemische behandeling,
om het haar voor te bereiden. Bonacure
Fibre Force versterkende primer
kan aanvullend worden gebruikt
na deze behandeling als het haar
extreem geërodeerd is.

Haar is extreem zwak, breukgevoelig,
chemisch en fysisch overbewerkt.

Bonacure Fibre Force Bonding Cream
in combinatie met Bonacure Fibre Force
Bond Connector Infusion bevatten een
zeer efficiënte concentratie van PQ37.
Het complex herstellend systeem
wordt versterkt door de anionische
tensiden uit de Bonacure Fibre Force
Fortifying Shampoo voor een versterkt
verzorgingseffect dat lang aanhoudt.

WAT DOET HET?
• Herstelt de bindingen en de matrix voor
een onmiddellijk geherstructureerde en
herstelde inwendige celcohesie.
• Herstructureert intensief de integriteit
en kracht van het haar voor herboren
kwaliteit.
• Herlaadt het haar met keratine.
• Houdt het vochtgehalte in evenwicht.
• Ontklit en verbetert de doorkambaarheid.

WAT DOET HET?
Versterkt drastisch het potentieel
van de Bonacure Fibre Force Bonding
Cream dankzij een zeer doeltreffende
concentratie van PQ-37.

HOE HET WERKT:
Een intens herstellende
formule herstelt de verbinding
van de matrix, herstelt de innerlijke
cohesie en verzegelt de cuticula.

5-15 min

Uitspoelen

• Verzegelt perfect het haaroppervlak
en voegt glans toe.
5-15 min

Uitspoelen

Verkrijgbaar in: 500ml.
*Tot 60 dagen bij gebruik van Bonacure Fibre Force In-Salon Service en Bonacure Fibre Force Fortifying Shampoo thuis.

Verkrijgbaar in: 12x10ml.
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FIBRE FORCE IN-SALON BOND CONNECTOR SERVICE
REBOND
• Meng Bonacure Fibre Force Bonding
Cream (30 ml) + Bonacure Fibre
Force Bond Connector Infusion
(1 tube) in een kom.

FIX
Shampoo het haar met Bonacure
Fibre Force Fortifying Shampoo.

VERZEGEL
Breng Bonacure Fibre Force Fortifying
Sealer op nat haar en laat het inwerken
om een beschermend schild rond
de vezel te vormen.

BEHOUD
Behoud bonds thuis met de Bonacure
Fibre Force lijn voor langdurige resultaten
tot 24 wasbeurten*.

• Rechtstreeks op droog haar
aanbrengen vóór het wassen.
• Laat 5-15 minuten inwerken,
afhankelijk van de mate van
beschadiging.
• Spoel grondig uit.

* Tot 60 dagen bij gebruik van Bonacure Fibre Force In-Salon Service en Bonacure Fibre Force Fortifying Shampoo thuis.
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ONTDEK ONZE BONACURE CLEAN INGREDIËNTENLIJST
EN ELKE ACTIEVE FUNCTIE IN DE FORMULES
NAAM

FUNCTIE

ACTIE

GEUR INGREDIËNT

FUNCTIE

ACTIE

AMINOZUUR

CITRAL

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

LIMONENE

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

LINALOL

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

HEXYL SALICYLATE

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

GERANIOL

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

CITRONELLOL

Geur Ingrediënt

BENZYL ALCOHOL

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

BENZYL SALICYLATE

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

ALPHA-ISOMETHYL IONONE

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

Geur Ingrediënt

VITAMINE
TOCOPHERYL ACETATE

Vitamin E

Antioxidant

NIACINAMIDE

Vitamin B3

Haar Conditioning Agent

PRO-VITAMIN
PANTHENOL

NAAM

Pro-Vitamin B 5

Haar Conditioning Agent/
Moisturiser/Reparerende Ingrediënten

NATUURLIJKE OLIËN
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL

Botanic Barbassu Oil

Haar Conditioning Agent

ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

Botanic Argan Oil

Haar Conditioning Agent

FUNCTIE

ACTIE

TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE
DISUCCINATE

Surfactant

Mild reinigend middel

NAAM

SURFACTANT

WHEAT AMINO ACIDS

Protein derivaat,
Aminozuren

Haarverzorgingsmiddel/
reparerend ingrediënt

THREONINE

Aminozuur

Haar conditioning agent

SODIUM METHYL COCOYL TAURATE

Surfactant

Mild reinigend middel

SOY AMINO ACIDS

Protein derivaat,
Aminozuren

Haarverzorgingsmiddel/
reparerend ingrediënt

SODIUM METHYL ISETHIONATE

Surfactant

Mild reinigend middel

SERINE

Aminozuur

Haar conditioning agent

SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE

Surfactant

Mild reinigend middel

Amino acid

Helpt de hoofdhuidfuncties
te reguleren

SODIUM COCOAMPHOACETATE

Surfactant

Mild reinigend middel

Amino acid

Helpt de hoofdhuidfuncties
te reguleren

SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE

Surfactant

Cleansing agent

PEG-7 GLYCERYL COCOATE

Surfactant

Emulsifier

PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE

Surfactant

Emulsifier

LAURYL-GLUCOSIDE

Surfactant

Schuimmiddel

DISODIUM 2-SULFOLAURATE

Surfactant

Mild reinigend middel

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE

Surfactant

Schuimmiddel

COCO-GLUCOSIDE

Surfactant

Schuimmiddel

COCAMIDE MEA

Surfactant

Schuimmiddel

COCAMIDOPROPYL BETAINE

Surfactant

Schuimmiddel

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

Surfactant

C12-18 FATTY METHYL ESTERS

Surfactant

GLYCINE
ARGININE (HCL)

HUMECTANT
UREA

Humectant

Moisturiser

GLYCERIN

Humectant

Moisturiser

BUTYLENE GLYCOL

Humectant, Solvent

Lost andere stoffen op/
houdt vocht vast

SOLVENT AGENT
ISOPROPYL ALCOHOL

Solvent

Lost andere stoffen op

PROPYLENE GLYCOL

Solvent

Lost andere stoffen op

DIPROPYLENE GLYCOL

Solvent

Houdt vocht vast / l
ost andere stoffen op

ALCOHOL DENAT.

Solvent

Verdampingsmiddel/
Beschermingsmiddel

AQUA/WATER/EAU

Solvent

Zuiver water

Verlaagt de oppervlaktespanning
van een product/ helpt gelijkmatig
verdelen
Verlaagt de oppervlaktespanning
van een product/helpt gelijkmatig
verdelen

ONTDEK ONZE BONACURE CLEAN INGREDIËNTENLIJST
EN ELKE ACTIEVE FUNCTIE IN DE FORMULES
NAAM

FUNCTIE

ACTIE

COENZYME
UBIQUINONE

FUNCTIE

ACTIE

EMULSIFIER
Coenzyme

Ook bekend als Q10, gebruikt
als anti-aging ingrediënt

HAAR CONDITIONING AGENT
STEARAMIDOPROPYL
DIMETHYLAMINE

Haar Conditioning Agent

QUATERNIUM-91

Haar Conditioning Agent/
Anti-static

Verbetert de conditie en
doorkambaarheid van het haar

DISTEAROYLETHYL
HYDROXYETHYLMONIUM
METHOSULFATE

Haar Conditioning Agent

Verbetert glans, doorkambaarheid
en handelbaarheid

BEHENAMIDAPROPYL
DIMETHYLAMINE

Haar Conditioning Agent

Verbetert glans, doorkambaarheid
en handelbaarheid

Verbetert glans, doorkambaarheid
en handelbaarheid

POLYMER
POLYQUATERNIUM-11

NAAM

Conditioning Agent

POLYQUATERNIUM-37

Conditioning Agent

HYDROXYPROPYL GUAR
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE

Conditioning Agent

Kationisch verzorgend ingrediënt.
Positief geladen, ionisch hechtend
aan het haar
Kationisch verzorgend ingrediënt.
Positief geladen, ionisch hechtend
aan het haar
Verbetert glans, doorkambaarheid
en handelbaarheid

NAAM

FUNCTIE

ACTIE

Bulking agent

Viscositeit regelen

SODIUM LACTATE

Buffering Agent

pH stabiliser

CALCIUM CARBONATE

Mineral/Buffering

Stabiliseert de pH-waarde
van producten

CALCIUM HYDROXIDE

Mineral/Buffering

Stabiliseert de pH-waarde
van producten

SODIUM CHLORIDE

Zout /tafel zout/
Thickener

Bepaalt viscositeit

MAGNESIUM CITRATE

Mineral/Buffering

Stabiliseert de pH-waarde
van producten

Inorganic Base

pH aanpasser

PHENOXYETHANOL

Preservatief

Preservatief

POTASSIUM SORBATE

Preservatief

Preservatief

METHYL BENZOATE

Preservatief

Preservatief

Parfum (Fragrance)

Parfum (Fragrance)

Plant extract

Antipollutie ingrediënt

BULKING AGENT

PPG-1 TRIDECETH-6

Emulsifier

Stabilizer

SODIUM SULFATE

SORBITAN OLEATE

Emulsifier

Stabilizer

Emulsifier

Verlaagt de oppervlaktespanning
van een product/helpt gelijkmatig
verdelen

BUFFERING AGENT

CETEARETH-20
PEG-40 HYDROGENATED
CASTOR OIL

Surfactant

Emulsifier

EMOLIENT
DICAPRYLYL CARBONATE

Emolient

Haar conditioning agent/
Verspreidingsmiddel

DICAPRYLYL ETHER

Emolient

Haar conditioning agent/
Verspreidingsmiddel

INORGANIC BASE

CETYL ETHYLHEXANOATE

Emolient

Haar conditioning agent/
Verspreidingsmiddel

SODIUM HYDROXYDE

CETYL PALMITATE

Emolient

Haar conditioning agent/
Verspreidingsmiddel

CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE

Emolient

Haar conditioning agent/
Verspreidingsmiddel

ISOPROPYL MYRISTATE

Emolient

Haar conditioning agent/
Verspreidingsmiddel

PROPYLENE GLYCOL
DICAPRYLATE/DICAPRATE

Emollient

Haar conditioning agent

BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER

Emolient

PRESERVATIEF

PARFUM
PARFUM (FRAGRANCE)

Haar conditioning agent

PLANT EXTRACT
MORINGA OFFICINALIS SEED EXTRACT

ONTDEK ONZE BONACURE CLEAN INGREDIËNTENLIJST
EN ELKE ACTIEVE FUNCTIE IN DE FORMULES
NAAM

FUNCTIE

ACTIE

VERKOELENDE AGENT
MENTHOL

Verkoelende Agent

Verhoogt de bloedcirculatie

Starch/hydrogen phosphate

Viscositeit regelen

GUM
HYDROXYETHYLCELLULOSE

Gum

Viscositeit ingrediënt

Viscositeit ingrediënt

Viscositeitverhogend middel
voor emulsies

Viscositeit ingrediënt

Viscositeitverhogend middel
voor emulsies

Fatty acid

Emulgeermiddel/verzacht
de huid

CITRIC ACID

Organic Acid

Komt van nature voor in citroenen,
sinaasappelen, limoenen, en andere
citrusvruchten/pH-regelaar

LACTIC ACID

Organic Acid

pH aanpasser

VISCOSITEIT INGREDIËNT
GLYCOL DISTEARATE
CETEARYL ALCOHOL

FATTY ACID
COCONUT ACID

FUNCTIE

ACTIE

QUATERNARY AMMONIUM COMPOUND (QUAT)

STARCH/HYDROGEN PHOSPHATE
HYDROXYPROPYL STARCH
PHOSPHATE

NAAM

ORGANIC ACID

CETRIMONIUM METHOSULFATE

Quaternary Ammonium
Compound (QUAT)

Verbetert de conditie en
doorkambaarheid van het haar

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

Quaternary Ammonium
Compound (QUAT)

Verbetert de conditie en
doorkambaarheid van het haar

CETRIMONIUM CHLORIDE

Haar Conditioning Agent/
Anti-statisch

Verbetert de conditie en
doorkambaarheid van het haar

BEHENOYL PG-TRIMONIUM
CHLORIDE

Quaternary Ammonium
Compound (QUAT)

Verbetert de conditie en
doorkambaarheid van het haar

HUIDVERZORGING INGREDIËNT
BISABOLOL

Ingrediënt van Chamomile

Scalp soothing effect/
Anti-irritaties

ALLANTOIN

Haar Conditioning Agent

Scalp soothing effect/
Anti-irritaties

ONTDEK DE NIEUWE BONACURE
CLEAN PERFORMANCE
Met een erfgoed van 124 jaar baanbrekende haarverzorgingstechnologieën.
Schwarzkopf Professional presenteert het eerste merk met volledig zuivere prestaties.
Een haarverzorgingsregime dat geavanceerde technologie heeft, voor eenvoudig,
maar mooi haar: de nieuwe Bonacure Clean Performance.

