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DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGLAS:
L’Oréal Professional Hair Care

Redken staat voor inspiratie, fashion en innovatie. 
Geïnspireerd door New York City, de muses en het 
getalenteerde netwerk van salon professionals. Redken staat 
wereldwijd bekend om zijn innovatieve producten in haircare 
en styling voor vrouwen én mannen, cutting-edge 
kleurservices en vele celebrity muzen, trendmakers en 
industrieleiders. Met als resultaat dat Redken al jaren 
veelvuldig winnaar is van de meest prestigieuze beauty awards 
wereldwijd! Al sinds 1960 is Redken een pionier in 
professionele productinnovatie en is het merk trouw aan zijn 
principes van pH-wetenschap en proteïnetechnologie. Met als 
doel de integriteit van haar te waarborgen en haarkwaliteit te 
verbeteren.

Redken Extreme Lenght Shampoo 300 ml / € 26,00
Redken Extreme Lenght Conditioner 250 ml / € 27,00
Redken Extreme Lenght Leave In 150 ml / € 30,00



Kérastase staat voor professional, luxury én care. Het uitgangspunt 
waardoor Kérastase de expert is in haarverzorging in de branche. 
Geïnspireerd door de kennis van de moderne vrouw, blijft Kérastase 
producten en services op maat maken die het 
verlangen naar uitzonderlijk mooi haar in 
vervulling laten gaan. Elke vrouw verlangt naar 
mooi haar, maar ieder haartype vraagt om een 
persoonlijke aanpak. Het vergt persoonlijke 
aandacht en expertise van de hair artist om het 
ideale resultaat te bereiken voor het perfecte 
haar. Kérastase maakt innovatieve en op maat 
gemaakte producten en services met de focus op 
uitzonderlijke resultaten.

Shu Uemura Art of Hair brengt de kracht van de natuur 
en wetenschap samen met de passie en gevoeligheid 
van een hair artist. Oosterse puurheid en westerse 
glamour vormen inspiratie voor de luxe haarverzorging 
en stylinglijnen. De zeldzame ingrediënten, verfi jnde 
formules, krachtige en strakke designs, en hulpmiddelen 
van salonkwaliteit belichamen de creativiteit van de 
oprichter en het Japanse erfgoed van het merk.

Shu Uemura is edgy, luxueus én effectief. Gekenmerkt 
door de moderne stijl, gecombineerd met tijdloze 
kennis voor sophisticated en artistiek, maar toch 
draagbaar haar. Shu Uemura wordt omarmd door de 
meest high-end hair artists en meest kwalitatieve salons.

Shu Uemura Color Lustre Brilliant Glaze Shampoo 
300ml / € 39,50
Shu Uemura Color Lustre Brilliand Glaze Conditioner 
250ml / € 49,50
Shu Uemura Color Lustre Brilliand Glaze Masker 
200ml / € 59,00
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Kérastase Chronologiste Shampoo 
250 ml / € 25,65
Kérastase Chronologiste Masque Intense 
200 ml / € 47,41
Kérastase Chronologiste Leave In Hittebescherming 
150 ml / € 33,82



L’Oréal Professionnel staat voor: 1. Pioneering Spirit, door 
middel van innovatieve producten, services en digitale 
innovaties. 2. Professional Hair Artistry, met in de kern 
samenwerkingen met de beste Hair Artist wereldwijd. 3. 
Frenchness, omdat dit staat voor de visie op schoonheid, in 
het bijzonder die van de Franse vrouw: zelfverzekerd, 
elegant, gedurfd en vrij. De kern van L’Oréal Professionnel’s 
wetenschap van haarverzorging is dat goede haarverzorging 
op maat gemaakt is. En daarom is er voor ieder wat wils. De 
kunst van het stylen betekent bij L’Oréal Professionnel 100% 
fashion en een salon geïnspireerde toolbox van ongeëve-
naarde formules en texturen om oneindig veel looks mee te 
creëren. Alleen de beste haarproducten zijn goed genoeg 
en geven elke dag weer een professioneel resultaat.

L’Oréal Professionnel Liss Unlimited Shampoo 
300 ml / € 16,95
L’Oréal Professionnel Liss Unlimited Shine Perfecting 
Blow-Dry Oil 125 ml / € 21,95
L’Oréal Professionnel Liss Unlimited Haarmasker 
250 ml / € 26,95

Biolage support hair artists en consumenten in beauty 
en duurzaamheid. Door de professionele schoonheid-
sindustrie te ontwikkelen met innovaties in goed 
presterende, natuurlijke en duurzame formules en 
verpakkingen. 
Met ingrediënten van natuurlijke oorsprong die met 
aandacht gekozen zijn gaat Biolage de strijd aan met 
de meest synthetische ingrediënten op de markt. Ze 
streven ernaar het haar naar de meest gezonde staat te 
transformeren, omdat voor Biolage haar gelijk staat 
aan een professioneel resultaat. 

Biolage ColorLast Deep Treatment Pack 
100 ml / € 18,45
Biolage Moisture Deep Treatment Pack 
100 ml / € 18,45
Biolage Smooth Deep Treatment Pack 
100 ml / € 18,45
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Matrix stelt zich iedere dag opnieuw als doel 
om de grootste en best opgeleide familie van 
Matrix professionals op te bouwen, te verbinden 
en te steunen door het meest inclusieve merk in 
de professionele industrie te zijn.
Met meer dan veertig jaar kleurexpertise, op de 
consument gerichte innovaties, hands-on educatie 
en vernieuwende inspiratie op zowel technisch als 
business vlak geeft Matrix kappers van alle niveaus, 
achtergronden en ambities de tools en het 
zelfvertrouwen om alles uit zichzelf en hun bedrijf te 
halen. Zo is de Matrix familie dan ook springlevend 
en daagt Matrix zichzelf uit om als  professioneel 
merk zich continu te blijven ontwikkelen, 
vooruit te lopen op trends en om iedere 
salon kwalitatief hoogstaande producten te 
leveren tegen een sterke prijs-kwaliteit-
verhouding. 

Matrix Total Results High Amplify Shampoo 
300 ml / € 10,80
Matrix Total Results High Amplify Conditioner 
300 ml / € 12,15
Matrix Total Results High Amplify Wonder Boost 
250 ml / € 14,35
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