WITH GREAT CARE
COMES GREAT HAIR
Het Keune Care Essential Mineral Complex voedt
de hoofdhuid voor gezonder haar.
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STRALEND EN
GEZOND HAAR
BINNEN HANDBEREIK
Iedereen is uniek. En iedereen heeft uniek haar dat zijn eigen
uitdagingen kent. Dof of pluizig haar, vervagende kleuren... Wat
de uitdaging ook is, jij als kapper weet dat gezond haar begint
bij een gezonde hoofdhuid.
Met Keune Care heb je het middel in handen om je klanten prachtig, gezond haar te
geven. Dit professionele, verzorgende behandelingsprogramma bevat hoogwaardige
producten verrijkt met essentiële mineralen die de hoofdhuid intensief voeden. Het
resultaat is een gekalmeerde, gezonde hoofdhuid en gezond haar.
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ESSENTIAL MINERAL
COMPLEX
Ons Essential Mineral Complex is ontwikkeld volgens kwalitatieve
wetenschappelijke methoden. Het heeft bewezen niet alleen de gezondheid
van de hoofdhuid, maar ook de gezondheid van het haar te bevorderen.
Het complex bestaat uit 5 verschillende mineralen die zowel je haar als je hoofdhuid behandelen en
voeden voor ongekende resultaten.
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ZINK

KOPER

SILICIUM

IJZER

MAGNESIUM

is een antioxidant
dat de ontwikkeling
van nieuwe cellen
stimuleert.

bevordert
haargroei door
de vorming van
disulfidebindingen te
stimuleren.

speelt een
belangrijke rol
bij de vorming
van collageen en
bindweefsel, waar
het haar uit bestaat.

is essentieel voor
het vormen van
proteïnen en werkt
als drager van
zuurstof, dat de
hoofdhuid stimuleert
voor prachtig
glanzend haar.

ondersteunt de
energieproductie
en zorgt voor
een evenwichtig
mineralenbestand.
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WETENSCHAPPELIJK
FUNDAMENT

Elk Care-product is geworteld in ons wetenschappelijk
fundament – al sinds 1922 leggen wij ons toe op het
verbeteren van de kwaliteit van het haar. We gebruiken
alleen vertrouwde ingrediënten en formules die
bewezen hebben veilig en efficiënt te zijn.
Ons professionele, verzorgende behandelingsprogramma voor mooi,
gezond haar heeft een wetenschappelijke basis. Haarproblemen pak
je het beste bij de wortel aan. Al lang geleden ontdekten we dat een
gezonde hoofdhuid essentieel is voor gezond haar. Daarom zijn Careproducten verrijkt met actieve ingrediënten die de hoofdhuid voeden en
kalmeren, terwijl elke haar intensief wordt verzorgd.
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DE JUISTE BEHANDELING

1. ADVIES 		

Analyseer het haar en de hoofdhuid van je klant en stel vast wat
de primaire en, indien van toepassing, secundaire uitdaging is.

2. REINIGING

De meeste mensen hebben meer dan één haaruitdaging. Hoe
kunnen wij ze helpen? Geef je klanten eerst een persoonlijk
Care-advies in de vorm van een professionele analyse en
aanbeveling. Het maakt niet uit of je klant meer dan één haarof hoofdhuiduitdaging heeft. Combineer verschillende Careproducten en bied een oplossing op maat.

Kies je shampoo op basis van de primaire haar- of
hoofdhuiduitdaging van je klant.

3. VERZORGING

Kies je conditioner of masker op basis van de primaire of
secundaire haaruitdaging van je klant.

4. AANVULLING

Rond de behandeling af met producten die het beste aansluiten
op de problemen en gewenste look van je klant.

HOOFDHUID
Het haar en de hoofdhuid kunnen maar een kleine
hoeveelheid mineralen per keer opnemen. De
resultaten zijn daarom pas na herhaald gebruik
zichtbaar. Wees gerust, het geduld wordt beloond met
prachtig, gezond haar.
GEBUNDELDE KRACHTEN
Keune Care biedt langdurige resultaten. De producten
versterken elkaar. Combineer ze daarom voor een
optimaal resultaat. Welke producten je ook besluit te
combineren, met deze vier stappen is gezond haar
binnen handbereik.
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MODEL

Lijn

Aanvulling
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KLEUR
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DE KEUNE
CARE-PRODUCTLIJN
HOOFDHUID

KLEUR

DERMA EXFOLIATE

DERMA REGULATE

DERMA ACTIVATE

COLOR BRILLIANZ

gaat roos tegen en kalmeert
de hoofdhuid

herstelt het evenwicht van vet haar
en een vette hoofdhuid

heeft een activerende werking op
dunner wordend haar en stimuleert
de haargroei

Beschermt gekleurd haar tegen
vervaging

VERZORGING
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MODEL

SATIN OIL

VITAL NUTRITION

SUN SHIELD

ABSOLUTE VOLUME

KERATIN SMOOTH

CURL CONTROL

voor zijdezacht en
glanzend haar

voedt droog, poreus en
beschadigd haar

herstelt droog, poreus en door de
zon beschadigd haar en biedt
bescherming tegen UV-straling

geeft dun en normaal haar
extra volume

maakt het haar beter handelbaar,
glad en sterk

zorgt voor zachte, veerkrachtige
en pluisvrije krullen
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DERMA EXFOLIATE
Gaat roos tegen en kalmeert de hoofdhuid
Octopirox kalmeert, werkt tegen roos en voorkomt dat het terugkomt. De
antibacteriële eigenschappen van de shampoo ontspannen de talgklieren voor
een gekalmeerde hoofdhuid zonder jeuk. Het resultaat: een schone, goed
functionerende hoofdhuid en glanzend, gezond haar.

SHAMPOO
Deze shampoo verwijdert schilfers, zuivert en herstelt de natuurlijke functie van
de hoofdhuid. Het heeft mild reinigende en zuiverende eigenschappen. De
shampoo is met name geschikt voor mensen met vet of droog haar met aanleg
voor roos of met een jeukende of geïrriteerde hoofdhuid.

DERMA REGULATE
Herstelt de balans van vet haar en een vette hoofdhuid
Het Derma Control Complex bevat bio-zwavel en betaïne die de
talgafscheiding van de hoofdhuid reguleren.

SHAMPOO
Deze diep reinigende shampoo met Derma Control Complex is ideaal voor
mensen met een vette hoofdhuid en vet haar. Essentiële mineralen, biozwavel en betaïne kalmeren de hoofdhuid en reguleren het talgniveau, zodat
overmatige talgproductie wordt tegengegaan.
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DERMA ACTIVATE
Heeft een activerende werking op dunner wordend haar en stimuleert de haargroei
Derma Activate is een duurzame oplossing voor tijdelijk
haarverlies. In veel gevallen kan haarverlies worden
voorkomen, vertraagd of zelfs tegengehouden door het
metabolisme van de hoofdhuid te stimuleren. Rejuvenator
Technology dringt diep door in de cellen van de
hoofdhuid en zorgt door middel van liposomen voor een
geleidelijk transport van essentiële mineralen, biotine en
haargroeibevorderende stoffen zoals takanal en cafeïne.
Het resultaat: haar met meer volume en glans en een
herstelde natuurlijke functie van de hoofdhuid.

SHAMPOO
Deze activerende shampoo is vooral geschikt voor
mensen met een gevoelige hoofdhuid en fijn, dunner
wordend haar.

14

K EU N E C A R E

THICKENING SPRAY
Een leave-in spray voor dun haar die zijn naam eer
aandoet: het haar wordt dikker en krijgt meer volume. Dit
is te danken aan tarweproteïnen en provitamine B5, die
het haar versterken en de haarstructuur dikker maken.

LOTION
Deze intensief herstellende behandeling gaat tijdelijk
haarverlies en dunner wordend haar tegen. Rejuvenator
Technology dringt diep door in de cellen van de
hoofdhuid en zorgt door middel van liposomen voor een
geleidelijk transport van essentiële mineralen, biotine en
haargroei bevorderende stoffen zoals takanal en cafeïne.
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SATIN OIL
Voor heerlijk zijdezacht en glanzend haar
Satin oil, verrijkt met maracuja-, maobab- en monoïolie, is een schoonheidsfenomeen dat de haarkwaliteit
aanzienlijk verbetert. Het versterkt en geeft glans
zonder het haar vet of zwaar te maken. De unieke Dual
Technology voedt elke haar van binnenuit.

MASK
Dit verzorgende masker hydrateert, voedt en behandelt
elke haarlok intensief van binnenuit. Na het spoelen is
het haar onweerstaanbaar zijdezacht en glanzend.

TREATMENT
SHAMPOO
Deze milde shampoo is ideaal voor mensen met dof en
droog haar. De innovatieve, lichte samenstelling zorgt
voor fris, gezond en prachtig glanzend haar.

Een luxe oliebehandeling voor gezonde, gladde en
glanzende lokken. Kam een paar druppels door licht
vochtig of droog haar of voeg een beetje olie toe aan
de Satin Oil Conditioner of het Satin Oil Mask voor
intensievere voeding en glans.

CONDITIONER
Een intensief hydraterende conditioner voor mensen met
dof, droog haar. Het haar wordt van binnenuit gevoed
voor zijdezachte, glanzende lokken.

16

K EU N E C A R E

OIL MILK
Deze luxe behandeling is zo licht dat het direct door het
haar wordt opgenomen. De lichte formule verbetert de
vochtbalans van het haar zonder het vet te maken. Het
resultaat is prachtig zacht en glanzend haar.
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VITAL NUTRITION
Voedt droog, broos en beschadigd haar
Essentiële mineralen verbeteren de conditie van droog,
beschadigd en poreus haar aanzienlijk. De Vital
Nutrition-producten hydrateren de interne haarstructuur,
terwijl Nutri-Injection Technology een beschermlaagje
om de beschadigde delen vormt, zodat het haar wordt
hersteld en er weer gezond uitziet. Daarnaast wordt het
beschermd tegen uitdroging, invloeden van buitenaf en
schadelijke UV-straling. Vital Nutrition zorgt voor glad,
zacht, glanzend en makkelijk doorkambaar haar.

POROSITY FILLER
Deze geconcentreerde crème is verrijkt met ceramiden
en tarweproteïnen, die de haarvezels actief versterken
zodat beschadigd haar wordt hersteld en er weer
gezond uitziet.

THERMAL CREAM
Een versterkende crème die beschadigd en poreus
haar beschermt tegen hitte. Gebruik het voordat je een
stijltang, krultang of föhn gebruikt.

SHAMPOO
Deze shampoo is verrijkt met Nutri-Injection Technology;
dit herstelt de vochtbalans van het haar en heeft een
intensief voedende werking.

CONDITIONER
Nutri-Injection Technology blaast dof, futloos haar nieuw
leven in. De gladmakende samenstelling ontwart en
geeft glans.

PROTEIN SPRAY
Deze veelzijdige, verzorgende spray is speciaal
bedoeld voor mensen met droog, beschadigd haar. Het
beschermt het haar en de hoofdhuid voor, tijdens en na
een kleur- of permanentbehandeling. Daarnaast zorgt
deze spray voor hydratatie, glans en wordt het haar
beter doorkambaar.

MASK
Een luxe masker dat de elasticiteit verbetert en het
beschadigde haar verzorgt, versterkt en glans geeft.

18

K EU N E C A R E

K EU N E C A R E

19

20

K EU N E C A R E

K EU N E C A R E

21

SUN SHIELD
Blaast droog, poreus, door de zon beschadigd haar nieuw leven in en biedt
bescherming tegen UV-straling

De Sun Shield-serie beschermt je haar tegen de
elementen: zon, zout water, regen, noem maar op.
Essentiële mineralen, UV-filters en actieve proteïnen
beschermen en herstellen het haar. Het resultaat:
uitzonderlijk zijdezacht, glanzend haar dat je makkelijk
kunt doorkammen en stylen.

CONDITIONER
Een intensief hydraterende en kalmerende conditioner
voor door de zon beschadigd, droog en poreus haar.
Essentiële mineralen en Shea Butter verzorgen, voeden
en herstellen de vochtbalans en geven het haar glans.

OIL
SHAMPOO
Deze shampoo is verrijkt met essentiële mineralen,
provitamine B5 en het unieke antichloorcomplex. Het
haar wordt mild gereinigd en zonnebrandcrème, chloor
en zout water worden verwijderd. Ondertussen wordt
elke lok gehydrateerd.
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Deze weldadige haarolie beschermt je lokken tegen
schadelijke UV-straling en sluit vocht in om te voorkomen
dat het haar uitdroogt.
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COLOR BRILLIANZ
Voorkomt dat gekleurd haar vervaagt
Gekleurd haar heeft extra bescherming en voeding
nodig. Het unieke Color Sealing Complex creëert een
beschermlaagje om de haren om te voorkomen dat de
kleur vervaagt. UVA- en UVB-filters bieden bescherming
tegen de zon. Zonnebloempitextracten versterken de
beschermlaag en voeden het haar.

MASK
Een intensief verzorgend masker voor gekleurd haar.
Het Color Sealing Complex zorgt voor een langdurig
heldere kleur, terwijl de hydraterende herstellende formule
het haar herstelt, beschermt en versterkt.

CONDITIONING SPRAY
SHAMPOO
Deze shampoo is speciaal ontwikkeld voor gekleurd
haar. Het Color Sealing Complex zorgt voor een
langdurig heldere kleur.

CONDITIONER

Deze verzorgende, leave-in spray is speciaal ontwikkeld
voor gekleurd haar. Het Color Sealing Complex zorgt
voor maximale kleurbescherming en beschermt het haar
tegelijkertijd tegen schadelijke UVA- en UVB-straling.
Intensief verzorgende ingrediënten maken de lokken
zacht en glanzend.

Een conditioner die gekleurd haar geeft wat het
nodig heeft. Het Color Sealing Complex zorgt voor
een langdurig heldere kleur. De intensief verzorgende
elementen sluiten bovendien de kleur in en zorgen voor
zijdezacht haar.
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ABSOLUTE VOLUME
Geeft dun en normaal haar extra volume
Absolute Volume is ideaal voor mensen met dun, dof
haar die meer volume en glans willen. Tarweproteïnen
dringen diep door en maken het haar dikker, voor
volume en glans. Vloeibare keratine vergroot de diameter
van elke haar en zorgt voor weelderige lokken en een
prachtige glans.

VOLUME MOUSSE
Deze mousse maakt het haar dikker en geeft het volume
en glans. Ondertussen wordt het beschermd tegen de
hitte van stylingtools. provitamine B5 verzorgt en ontwart
het haar.

THERMAL PROTECTOR
SHAMPOO
Een mild reinigende shampoo die het haar volume
geeft zonder dat het zwaar aanvoelt. Provitamine B5
en tarweproteïnen versterken het haar en verdikken de
haarstructuur.

Deze spray beschermt het haar tegen de hitte van
stylingtools, zoals stijltangen, krultangen en föhns.
Proteïnen zorgen voor een flexibele fixatie terwijl
provitamine B5 de vochtbalans reguleert.

CONDITIONER
Deze verzorgende, voedende conditioner is verrijkt met
provitamine B5 en tarweproteïnen en geeft dun, dof haar
precies wat het nodig heeft. De actieve ingrediënten
verdikken het haar en creëren volume zonder dat het
zwaar aanvoelt.
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KERATIN SMOOTH
Maakt het haar handelbaar, glad en sterk
Keratine is een vezelachtige proteïne en een belangrijk
component van haar. Als haar wordt beschadigd, verliest
het keratine. En een tekort aan deze bouwsteen maakt
het haar extra kwetsbaar. Keratin Smooth-producten
herstellen het haar en vullen het keratineniveau aan,
zowel aan de buitenkant als diep in de kern van het
haar. Deze behandeling is daarom met name geschikt
voor mensen met beschadigd of normaal tot droog
haar. Na herhaald gebruik is je haar zijdezacht, sterker,
gezonder en beter handelbaar.

SHAMPOO
Een shampoo verrijkt met keratine en provitamine B5 die
het haar voedt, hydrateert en glans geeft. Het unieke
Quat Complex versterkt de lokken en beschermt tegen
haarbreuk.

CONDITIONER
Een weldadige conditioner met keratine, provitamine B5
en Shea Butter die intensief hydrateert, ontwart en het
haar glanzend en makkelijk kambaar maakt. Het unieke
Quat Complex beschermt het haar tegen warmte bij het
stylen en voorkomt haarbreuk.
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MASK
Dit luxe masker voedt het haar met keratine en keravis,
voor aanzienlijk sterkere, prachtig glanzende lokken.

SILKENING POLISH
Deze zijdeachtige crème gaat pluis tegen, maakt het
haar makkelijk te stylen en geeft prachtige glans.

2-PHASE SPRAY
Deze direct verzorgende en ontwarrende spray, verrijkt
met keratine en Silsoft, reguleert de vochtbalans terwijl
het haar wordt versterkt en glad wordt gemaakt. De lage
pH-waarde strijkt de schubbenlaag glad en zorgt voor
meer glans zonder het haar te verzwaren.

SMOOTHING SERUM
Een verzorgend serum met actieve keratine, arganolie en
essentiële mineralen. Ontkrult en versterkt pluizig haar en
beschermt het tegen de hitte van stylingtools.
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CURL CONTROL
Zorgt voor zachte, veerkrachtige en pluisvrije krullen

Curl Control is ontwikkeld voor mensen die gezegend
zijn met prachtig, krullend haar. Keratineproteïnen
verjongen de haarvezels, met als resultaat sterkere
krullen, een verbeterde haarstructuur en intensief
verzorgde lokken. Het resultaat is gevoed en makkelijker
handelbaar haar. Frambozenzaadolie hydrateert
de krullen en maakt ze zachter. Deze olie is rijk aan
vitamine E en de vetzuren omega 3, 6 en 9, die intensief
hydrateren en verzorgen terwijl pluis wordt tegengegaan.
Het innovatieve Curl Bounce System met uit hout
verkregen ingrediënten versterkt de krullen en blaast
ze nieuw leven in. Het resultaat: sterke, glanzende,
elastische en veerkrachtige krullen.

SHAMPOO
Een mild reinigende shampoo die krullen meer definitie
geeft en ze zacht, glanzend en veerkrachtig maakt.

CONDITIONER
Deze weldadige conditioner heeft een intensief
hydraterende werking, maakt krullen zacht, glanzend en
elastisch en gaat pluis tegen.
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MASK
Een luxe masker dat droog, krullend haar intensief
hydrateert. Het zorgt voor glans, zachtheid en veerkracht
zonder het haar te verzwaren. Bovendien helpt het
tegen pluis.

BOOST SPRAY
Deze actief werkende spray gaat pluis tegen en zorgt
voor gehydrateerde en veerkrachtige krullen. Daarnaast
geeft het wat stevigheid voor prachtig gedefinieerde
krullen die de hele dag mooi blijven.

DEFINING CREAM
Deze weldadige crème doet zijn naam eer aan en geeft
definitie aan krullen en maakt ze zacht en glanzend.
Daarnaast gaat de crème pluis tegen en geeft het haar
wat stevigheid, zodat je krullen de hele dag mooi blijven.

