Productenlijst

Tongelresestraat 427
5641 AV Eindhoven
info@kapsalonanouk.nl
040-2027061

Bestellen per mail info@kapsalonanouk.nl
Gratis bezorging in Eindhoven,
buiten Eindhoven € 5,00 bezorgkosten
Opsturen is ook mogelijk voor € 6,75.

Haute
Blow dry hairspray

€ 27,90

Een sneldrogende haarlak. Maakt het haar niet hard.
Als je hem op de haarwortel spuit creëer je meer volume.

Waxstick

€ 23,90

Ideaal om pluis tegen te gaan.

Hairshimmer

€ 29,90

Geeft glans, ontwart het haar makkelijk en beschermt tegen de hitte van de föhn of stijltang.

Thickeningcream

€ 23,80

Voor fijn haar om het voller aan te laten voelen.
Breng aan op vochtig haar en droog het met de föhn.
Geeft meer volume.

Dry shampoo & volume powder

€ 27,90

Spuit het op de aanzet van je haar voor meer volume.
Als je haar een beetje vettig is kan je het hiermee camoufleren door het op de aanzet van je haar te
spuiten en door te masseren.

KINESSENCES
KINESSENCES OES
De infusie van 5 eeuwenoude oliën (argan, macadamia, camelia, kukui en druivenzaad), uit alle
continenten, gecombineerd met zeer nauwkeurige voorbereidingsprocessen hebben geleid tot
OES (Oleo Essences Sciences). Een unieke behandeling die vrij is van sulfaten, parabenen en
siliconen, die alle haartypen zorgvuldig verzorgt, waardoor het veel voordelen biedt met
zichtbare resultaten na 1 applicatie.

Shampoo
Masker
Olie
Oliecream

(voor dun haar)

€ 21,50
€ 21,50
€ 11,50
€ 11,50

KINESSENCES DETOX
Het detox concept: een manier voor onze lichamen om ons te bevrijden van opgebouwde toxines.
Sappen en smoothies helpen detoxen en reinigen je lichaam van binnen en buiten. De nieuwe
KINESSENCES Detox, dankzij de AOX-technologie, kan alle voordelen van zijn actieve
ingrediënten vrijmaken in de binnenste laag van het haar en op de hoofdhuid.
Parabenen, siliconen en sulfaat vrij.

Shampoo
Masker
Smoothie
Nectar

€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 22,50

KINESSENCES RESTORE
De SYNERGY REPAIR (SYN) -technologie die is ontworpen als een combinatie van 5 botanische
ingrediënten, rijk aan plantaardige eiwitten en een langdurige reparatiebooster. Er zijn veel repair
producten op de markt, maar slechts weinigen slagen erin de gezondheid van het haar op een
effectieve en langdurige manier te herstellen. De innovatieve SYN-technologie
daarentegen kan de oorspronkelijke gezondheid en schoonheid van haar herstellen
en revitaliseren.
Siliconen, sulfaat en parabenen vrij.

Shampoo
Masker
Overnight (nachtmasker)

€ 21,50
€ 21,50
€ 22,50

KINACTIF
COLOR
Werkzame bestanddelen: Granaatappelextract, vitamine E en uv-filter.
granaatappel heeft een antioxiderende eigenschap die de interne haarstructuur versterkt en
regenereren, terwijl ze de kleurechtheid verlengen en beschermen tegen uv-straling.
Zorgt voor het behoud van de kleur.

Shampoo
Masker
Reconstructor
Extract
Sealer (leave-inn)

€ 14,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 15,95

NUTRI
Geeft een zijdeachtige glans. Voor normaal of droog haar. Zonder parabenen.
Werkzame bestanddelen: Katoenolie, koolhydraten, ceramiden en tarwe proteïnen.
Katoenolie onderscheidt zich door herstellend effect dat het haar nieuw leven geeft en hydratatie en
welzijn brengt.

Shampoo
Masker
Reconstructor
Extract
Hydratator (leave-inn)

€ 14,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 15,95

ENERGY
Geeft het haar meer kracht, body, volume en weerstand. Voor fijn of
verzwakt haar.
Werkzame bestanddelen: Grapefruitextract, elastine en
collageeneiwitten.
Grapefruit voor verfrissend en een natuurlijke bestrijder van
vermoeidheid. Hoge gehalte aan water en voedingsstoffen geeft het haar
meer body, volume en weerstand.

Shampoo
Reconstructor
Extract

€ 14,95
€ 20,95
€ 20,95

CURL
Geeft de krullen energie en vitaliteit. Zonder parabenen.
Werkzame bestanddelen: Cranberry-extract, panthenol en elastofilm. (Krulvormende
polymeer)
Als begeerde bosvrucht levert de cranberry tal van belangrijke vitaminen aan de
haarcellen. Geeft gekruld haar zachtheid, kracht en energie.

Shampoo
Masker
Activator (leave-inn)

€ 14,95
€ 20,95
€ 15,95

LISS
Voor weerbarstig of onhandelbaar haar.
Werkzame bestanddelen: Macadamia-olie, vitamine F en keratine eiwitten.
Olie van de macadamianoot, dringt gemakkelijk door in de haarvezel en geeft zijdeachtige textuur die
het haar bijna uit zichzelf doet versoepelen. Om zodoende alle innerlijke kracht van je haar terug te
geven.

Shampoo
Masker
Extract
Serum

€ 14,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 30,95

CALM
Geeft onmiddellijk een langdurig gevoel van frisheid Voor de gevoelige hoofdhuid. Siliconen en
sulfaten vrij.
Werkzame bestanddelen: Papaja-extract, vitamine F=B5 en special (klinisch getest werkzaam
bestanddeel) De papaja bekend om verfrissende en hydraterende eigenschappen die samenwerken
met de picalm complex, de hoofdhuid op milde wijze kalmeert en vervelende jeuk wegneemt.

Shampoo
Massage

€ 15,95
€ 14,60

SILVER
Voor wit, grijs, licht of ontkleurd blond haar.
Verwijdert de gelige gloed en de witheid van het haar. Geeft het haar weer glans.
Zonder siliconen. Werkzame bestanddelen: Camelia-olie, panthenol en zijdeproteïnen.
Camelia heeft waardevolle voedingsstoffen die het haar zijn natuurlijke tint en witheid
teruggeeft, terwijl de gele gloed verwijderd wordt en het haar op wilde wijze verzorgt.

Shampoo

€ 14,95

PURITY
Reguleert het schilferen van de hoofdhuid en verzacht de jeuk.
Werkzame bestanddelen: Tamarinde-extract, lychee-extract, vitamines F-B5-B6 en octopirox. (Klinisch
getest werkzaam bestanddeel) Voor een nog specifieke dermatologische verzorging is de tamarinde
verenigd met de lychee, voor medicinale en helende eigenschappen. Samen met de octopirox
complex worden onzuiverheden van de hoofdhuid verwijderd en het natuurlijk evenwicht hersteld.

Shampoo
Tonic
Gel

€ 15,95
€ 21,90
€ 14,60

BALANCE
Remt de terugkeer van het vet en reinigt de hoofdhuid.
Werkzame bestanddelen: Lotusbloemextract, vitamine B5-B6, Witte leem en zincidone (klinische
getest werkzaam bestanddeel). De zelfreinigende eigenschappen van de bladeren van de lotusbloem,
gecombineerd met de werking van het zincidone complex verwijderen het vet van de hoofdhuid en
geven een kalmerende en verzachtende werking.

Shampoo
Tonic
Clay

€ 15,95
€ 21,90
€ 14,60

FORCE
Verhoogt de weerstand van het haar en stimuleert de haargroei. Om haaruitval te bestrijden.
Zonder siliconen en parabenen.
Werkzame bestanddelen: Witte thee extract, Vitamine B
complex, Bioprolina en Procapil (klinisch getest werkzaam
bestanddeel). Reinigende eigenschappen van witte thee,
samen met de werking van het Procapil verwijderen
verontreinigingen die de hoofdhuid beïnvloeden en verhogen
de bloedcirculatie in de haarvaten van de haarzakjes. Om
zodoende alle innerlijke kracht van je haar terug te geven.

Shampoo
Tonic
Trio complex

€ 15,95
€ 21,90
€ 58,90

SUNCARE
Voor haar dat wordt blootgesteld aan de zon, zout water of chloor zacht wast.
Bevochtigt diep en hydrateert de haarvezel dat beschadigd is door uv-stralen.
Werkzame bestanddelen: Abrikonzenolie, ceramiden, tarwe proteïne en Uv-filter.
Abrikoos olie beschermende en hydraterende eigenschappen die sterk herstellende werking in de
interne structuur en brengt de elasticiteit, zachtheid en natuurlijk glans van het haar terug.

Shampoo
Protector
Reconstructor

€ 14,95
€ 19,50
€ 20,95

KITPRIJS

€ 50,00

NO YELLOW
Shampoo speciaal ontworpen om ongewenste gelige tinten te elimineren dankzij de hoge
pigmentformulering. Geschikt voor grijs, blond, gebleekt of gehighlight haar.
Brengt zachtheid en glans aan het haar en beschermt de
haarvezels die gevoelig zijn door het bleken.
Sulfaten en siliconen vrij.

Shampoo

€ 14,95

KINSTYLE
STARWAX

€ 17,95

Extreme glans wax voor haarstijlen met een gladde afwerking. Laat geen residu achter.
Hold 1. Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en
Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

MATGUM

€ 17,95

Textuur wax met een matte afwerking. Voor kort tot middellang haar. Hold 2.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter.
Voor haargezondheid en bescherming.

FIBERPASTE

€ 17,95

Vezelachtige textuur pasta met een licht mat resultaat. Voor het boetseren in model
brengen of textuur aanbrengen van het haar. Hold 3.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter.
Voor haargezondheid en bescherming.

MAKINGWAVES

€ 20,50

Styling cream voor golvend en krullend haar.
Creëer sublieme krullen en golven, textuurt het haar daarmee van flexibele golven en
gedefinieerde krullen. Making Waves is anti-frizz. Hold 1
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

POTION

€ 18,90

Textuur cream gel, dat het haar verzorgt en verstevigd voor een perfecte look en een gezonde
uitstraling geeft. Maakt het haar handelbaar en makkelijk in model te brengen. Hold 2.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

CURLY

€ 18,90

Geeft volume en glans aan de krullen. Is een krul bevorderende crème met een extra sterke
houdbaarheid voor krachtige en beweegbare natuurlijke krullen of permanent krullen.
Ideaal voor opfrissen en definiëren en losmaken van krullen en slagen. Hold 4.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

RADICAL

€ 23,50

Verstevigende spray die het haar meer body en extreem lang houdbare volume geeft, waardoor het
haar dikker lijkt. Niet plakkerig en laat geen residu achter. Hold 2.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

THERMIC

€ 18,90

Hitte beschermende spray, beschermt het haar tegen hitte van de föhn en stijltang, Vermindert
statisch tijd van het haar. Hold 2.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

MOUSSE

€ 22,95

Essentials (Hold 3)/ Extreme (Hold 4)

HAIRSPRAY

€ 24,95

Essentials (Hold 3)/ Extreme (Hold 4)

HARDROCK

€ 17,95

Extreem stevige gel. Geeft structuur aan elke stijl. Beschermt het haar en laat geen residu achter.
Hold 4.
Werkzame bestanddelen: Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter
Voor haargezondheid en bescherming.

CRYSTAL JELLY

€ 18,90

Een gel met een sterke houdbaarheid. Hiermee kunnen expressieve stijlen en structuren in je haar
worden gecreëerd. Ideaal om de aanzet een lift te geven. Strong Hold 4. Alcoholvrij.
Thee-extract, vitamine E, arganolie, macadamia en Uv-filter zijn allemaal samengevoegd tot een
ingekapseld actief systeem dat wordt vrijgegeven in de cuticle, voor maximale haar gezondheid en
bescherming.

KINMEN
3 IN 1 SHAMPOO

€ 21,50

Beschermt en hydrateert de huid en het haar dankzij de werking van een plantaardig actief ingrediënt
dat helpt om een natuurlijke balans te behouden. Werkt als een shampoo, conditioner en douchegel in
één, voor dagelijks gebruik. Beschermt en hydrateert de huid en het haar dankzij de werking van een
plantaardig actief ingrediënt dat helpt de natuurlijke balans te behouden. Ontworpen voor mannen met
versterkende, regenereerde en anti-aging effect. Perfect voor op reis of voor de sportschool.
Parabenen vrij.

FORCE SHAMPOO

€ 21,50

Versterkende shampoo voor breekbaar, dunner wordend haar en haar dat gevoelig is voor
haarverlies. Deze shampoo bevat B-vitaminen die een revitaliserende werking hebben, waardoor het
haar sterker en gezonder wordt. Parabenen vrij.

SILVER SHAMPOO

€ 21,50

Speciaal ontwikkeld voor grijs of wit haar. Shampoo speciaal ontworpen voor grijs en wit haar.
Reinigt en neutraliseert geelachtige tonen waardoor het haar zijn witheid en ook de natuurlijke glans
terugkrijgt. Bevat zijde proteïnen die de haarvezel hydrateren en versterken.
Parabenen vrij.

FORCE TONIC

€ 21,50

Bevat Procapil® een multifunctioneel complex dat rijk is aan voedingsstoffen, vitaminen en mineralen
en dat haaruitval bestrijdt en daarmee ook de groei bevordert. Parabenen vrij.

SHAVING CREAM

€ 13,95

Scheercrème voor de baard. Zorgt voor een perfecte afwerking en zorgt voor de huid. De formule is
verrijkt met aloë Vera, kokosolie en sheaboter waardoor de huid gehydrateerd en zacht wordt. Maakt
het scheren gemakkelijker en voorkomt irritatie.

AFTERSHAVE BALM

€ 11,95

Kalmerende aftershave balsem. Verrijkt met aloë vera, kokosnootpil en sheaboter die de huid
hydrateert en kalmeert. Het biedt maximale verzorging, helpt irritatie te verlichten en laat de huid zacht
en fris aanvoelen.

FIBERPASTE

€ 21,50

Strong-Hold fiber paste met een sterke fixatie en een zachte matte finish. Het vormt haar zonder te
rigide te zijn en stelt je in staat extremere stijlen te creëren. Parabenen vrij.

MATTE CLAY

€ 21,50

Zachte fixerende wax met een matte finish waarmee het haar kan worden gevormd of een
warrige look. Ideaal voor kort of halflang haar. Bevat bijenwas dat antioxiderende eigenschappen
en daarmee hydratatie aan het haar biedt. Parabenen vrij.

POMADE

€ 21,50

Klassieke, medium-Hold fixerende pomade. Deze pomade geeft het haar een intense glans en ook
controle van kort of halflang haar. Dankzij het geheugeneffect kan het haar de hele dag door opnieuw
worden gekamd. Parabenen vrij.

Overige producten
BI-PHASE SPRAY PURE & FRESH

€ 18,75

Conditioner spray, ontward, hydrateert en verzacht het haar. Verrijkt met tea tree olie, keratineproteïne
en zijde-aminozuren. Door toevoeging van de tea tree olie wordt voorkomen dat hoofdluizen zich aan
het haar gaan hechten. Vrij van parabenen.

PURE & FRESH SHAMPOO

€ 12,95

Reinigt en zuivert het haar en hoofdhuid. Door toevoeging van tea tree olie
voorkomt dat hoofdluizen aan het haar gaan hechten. Parabenen vrij.

BI-PHASE SPRAY EQUILIBRE

€ 18,75

Conditioner spray met vocht inbrengende en balancerende werking. Voor droog
en gevoelig haar.
Voedt, hydrateert en brengt weer balans aan het haar door de twee actieve fasen. Zorgt voor fijne
doorkambaarheid. Vrij van parabenen.

GLYNTH COLORMASKER
€ 15,00
Een op maat gemaakte kleurenmasker, om de kleur van je punten
weer op te frisse.
Of voor felle kleuren bij te houden van kleur.

BFFBRUSH

€ 13,95

Detangler brush mét handvat voor zowel links- als rechtshandigen waarmee je je haar pijnloos
ontward.

CADEAUBON
Bedrag naar keuze.
Bij aankoop van een cadeaubon 10% extra op het bedrag.

