


WELCOME TO THE NEW 

LUXURY EXPERIENCE 



INSPIRATION WORLD 

We zijn geïnspireerd door exclusieve parfumerie 

van parfums. Een luxueuze en chique wereld 

waarin kleur de hoofdlijn is. Om het te 

essalteren, is de ondertoon strikt zwart. 



INSPIRATION ICONS 

mannen en vrouwen 

Onconventioneel, maar elegant 

Provocerend maar met klasse 

 



INSPIRATION ICONS 

De meest bekende mannen en vrouwen uit de 
geschiedenis op het gebied van schoonheid, 

talent en style 



packaging inspiration 

Een elitaire wereld welke bestaat uit 

contrasten, kleuren en vormen op een 

zwarte ondergrond om de 

grensverleggende keuze van heldere 

kleuren te esalteren. 



style is the perfection of a point of view. 



packaging inspiration 

3 kleuren 

Exclusieve z.one concept verpakking 

Luxueuze verpakking 

 







INSPIRATION ICONS 

De meest bekende mannen en vrouwen uit de 

geschiedenis op het gebied van schoonheid, talent 

en style 



INSPIRATION 

 

Een hemelse en beeldend universum in style, 

imago en je ziel…. 

Een unieke lijn op het gebied van hairstyling 



 

No Inhibition persionaliseert de zoektocht met het doel van 
uitmuntendheid en nauwkeurige details. 

 

Een ideaal op het gebied van hairstyling is bereikt, besmet 
door verschillende soorten  en aangepast, om een echte 

style icoon te recreëren.  

inSpiration 



Verborgen schatten 

Geselecteerde werkzame bestanddelen, een eenheid die 

synoniem is met sublieme kwaliteit. Een selectie van 

exclusieve, uitstekende kwalitatieve gepatenteerde 

ingrediënten. Eco-gevoeligheid. Biologische producten welke 

de vraag van onze milieubeschermende klanten voldoen. 

 

 

mattEr 



De bestanddelen bevatten gepatenteerde 

organische elementen, ingredienten welke het haar 

beschermen tijdens en na de behandeling.  

mattEr 



Een intelligente en elegante stylingslijn die de 

consument mee op reis neemt naar een elitaire 

wereld welke uit contrasten, kleuren en vormen 

bestaat, om te creeeren, definiëren en perfectie te 

bereiken 

microCosm 



packaging inspiration 

3 kleuren 

Exclusieve z.one concept verpakking 

Luxueuze verpakking 

 





PRODUCTS COLLECTION 



 

14 stylingsproducten om het 

maximale aan creativiteit te 

bereiken! 



 

Guarana is een klimplant die een 

wildgroei heeft langs de rivieren in 

de Amazone. Het groeit als een 

struik tot een hoogte van 2 meter.  

In de indiaanse moedertaal wordt 

Guearana vertaald als “menselijk 

oog” en de plant wordt beschermt 

door de Godin van schoonheid en 

leven. De plant wordt door de 

oorspronkelijke Indianen 

beschouwd als het elixer des 

levens!  

Guaranà  



 

 

De kleur van het Guarana fruit is 

robijn-rood en het staat bekend als 

een stimulerende substantie, met 

lustopwekkende krachten en een 

hoog caffeine gehalte.  

 

Het unieke eigenschap van de 

Guarana extracten is dat het haar 

wordt verfrist. Daarnaast hydrateert 

en versterkt het haar bij iedere 

behandeling.  



CUTTING LOTION 

 

.  

… Geeft vorm tijdens... Knipbehandelingen. 

Definiëert en hydrateert het haar, waardoor het 

haar beter doorkambaar en altijd gehydrateerd 

blijft. 

Gebruiksaanwijzing: breng Cutting Lotion aan 

voor- en na iedere knipbehandeling.  



SMOOTHING CREAM 

 

We wensen extreem gestyleerd haar, bestand 

tegen pluisheid … 

…. Geeft maximale glans, zorgt dat het haar niet 

pluist, maakt het haar behandelbaar, glad en 

zacht. 

 

Gebruiksaanwijzing: inmasseren vanaf de 

aanzet tot de haarpunten op handdoekdroog 

haar, vervolgens de gewenste styling 

toepassen. 



CURL DEFINER  
 

…Flexibiliteit en langdurig … 

… definiëert en modelleert… elke krul is bestand 

tegen vochtigheid. Het gaat pluisheid tegen, 

waardoor het haar elasticiteit krijgt, conditioneert 

en glanst. 



FLUID GLOSS 
Anti-frizz polishing fluid 

 

Slechts enkele druppels… en het geeft je haar 

extreme glans en wordt zijdezacht.  

Speciaal ontwikkeld om pluisheid tegen te 

gaan tijdens en na het styleren, beschermt de 

haarvezel tegen warmte en chemische 

behandeling.  

Geeft zachtheid, glans, een betere 

doorkambaarheid en een perfecte vochtbalans 

voor het haar van binnenuit.  



VOLUMIZING & STYLING FOAM 

 

 Body en volume ... Met een natuurlijk effect 

…... Om te fixeren met een föhn, warmtebron 

of handmatig. Geeft flexibele body en 

beschermt tegen vocht.  
 



TEXTURIZING & VOLUMIZING FOAM 
 

Geeft maximale volume, dimentie en textuur... 

Geeft een flexibele en langdurige houdbaarheid, 

met een bescherming tegen vochtigheid.  

Te gebruiken met een föhn, warmtebron, vrije 

hand of als finishing touch! 

 



GLAZE 

 

Slips and fixes …... Geeft het haar body, elasticiteit 

en te gebruiken voor ieder haartype. Te gebruiken 

om te modelleren voor stijl of gekruld haar. Geeft 

het haar structuur, glans en vitaliteit.  



STYLING GEL 

 

Shapes and fixes in an easy way! 

Voor het verkrijgen van een wet look, een gel 

om te modelleren of als een finishing touch.  

 



WET HARD GEL 

 

. Always wet and resistant… 

 

Een gel voor ieder gewenste haarstyle met de 

langst houdbare wet look! Om je haarstyle een 

nieuwe look te geven, je haar opnieuw nat te 

maken en style je haar wanneer en hoe je 

verlangt.  

 



MOULDING MUDD 

 

We also like it matt…  

Moulding mud, om een matte styling te creeeren 

en definieren. 

.  



MODELING WAX 

 

. 

The more you use it… the thicker it gets…   

Glanswax om meer body te geven. Geeft meer definitie 

en glans. 

 



SHAPING POMADE 

 

Builds, defines and manipulates exclusive 

volumes and shapes… 

Ben zo creatief als je kan, met of zonder handen. 



ECO HAIRSPRAY 

 

Gives maximum lifting…  

Fixatie en volume. Veelzijdig en snel drogend, 

deze haarlak is uitzonderlijk in modelleren en 

geeft een finishing touch aan je haarstyle.  



VOLUMIZER HAIRSPRAY 

 

Geeft houdbaarheid  

Aan iedere haarstyle ene memorabel effect, biedt 

flexibiliteit, sterke en volume creeerend voor het 

haar. 
 



Fragrance Tasting 

. 

 

De metafoor, de geuren....haalt de aandacht weg van 

de essentie.  

De surrealistische samenkomst van Hoofd, Hart en 

Basis. 



FRAGRANCE 

TASTING 

HEAD 

Mandarijn 

Grapefruit 

Pepermunt 

HEART 

Rozen 

Kaneel 

Kruidige noten 

BASE 

Leer 

Patchouli 

Zoet hout 

Ambergrijs 

 



IMAGE 



  
  

 De iconen van de filmindustrie en muziek wereld 

... In het bijzonder uniek, originele onderwerpen 

met een tijdloze charme, natuurlijk sexy en zeer 

<<No Inhibition>> geen remming 

 

INSPIRATION ICONS 



 

BRIGITTE 

BARDOT 
 

Sexy, glamerous, perfect, 

ze is de ideale vrouw, wild 

en ontembaar, ze 

choqueerde de 

eigenzinninge mentaliteit 

van de jaren 50.  
 



 

VINCENT 

CASSEL 
 

Een in het bijzonder 

verlegen persoon, met 

de typisch Europese 

charme, ruwe en 

scherpe kenmerken 

welke hem aantrekkelijk 

maken.  



 

JAMES DEAN 
 

Hij is een legende bij uitstek, het 

icoon van schoonheid en rebellie. 

Hij leefde snel en overleed op jonge 

leeftijd. Hij was van bijna iedere 

fotograaf het favoriete onderwerp. 



 

IMAN 

 
Critici beschouwen haar als “het 

leven op aarde wat het dichtste bij 

een godin komt” Ze was in de jaren 

80 een topmodel, de muse van 

Helmut Newton, Richard Evedon en 

Annie Leibovitz. 



MADONNA 
 

 

Ze is de enigste die ertoe in 

staat is om controversioneel te 

zijn, mensen te verbazen en die 

het jarenlang volgehouden 

heeft om aan de top te blijven.   



MONICA 

BELLUCCI 
 

Actrice, model en icoon 

van de Italiaanse 

schoonheid.  



   INSPIRATION HAIR MOOD 












