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SCALP CONTROL RANGE
Derma Control
shampoo zorgt er voor
om de ontregelde functies
van de huid te helpen
voorkomen. Zo kan
er roos of overmatige
talgafscheiding optreden
wanneer de hoofdhuid
ontregelt is. Als men
regelmatig met de bijbehorende producten het
haar en de huid wast,
zullen de problemen
aanzienlijk verminderen en/
of verdwijnen. Finnley’s
Derma Control Shampoo
is verkrijgbaar in 250ml en
voor professioneel gebruik
in 1000ml.

250ml.
Carefactor: 3
Adviesprijs: € 13,95

COLOR KEEPER RANGE
Color Keeper Shampoo is
voor gekleurd haar en
heeft het Color Protein
Complex met oa. extracten
van zonnebloemolie om te
voorkomen dat de kleur
snel verdwijnt en de glans
wordt behouden. Een
speciaal UV-filter voorkomt
de negatieve invloed van
ultraviolette straling. De
shampoo is beschikbaar
in 250ml en 1000ml voor
professioneel gebruik

Silver Shine
Shampoo neutraliseert
de gele tinten in je witte,
blonde of grijze haar.
Finnley’s Silver Shine
Shampoo is beschikbaar
in 250ml of 1000ml voor
professioneel gebruik.

Color Keeper Mask is een
intensieve behandeling
voor gekleurd haar en
bied bescherming tegen
kleurvervaging, door het
Color Protein Complex.
Het haar houdt zijn glans
en is gemakkelijk om door
te kammen. Color Keeper
Mask is beschikbaar in
200ml en 500ml voor
professioneel gebruik.
Color Keeper Leave-in
voor gekleurd haar is een
masker in een spray. De
hydraterende intensieve
behandeling geeft een
zacht en glad haar en
voorkomt kleurverlies.
150ml.

250ml.

200ml.

150ml.

250ml.

Carefactor: 4

Carefactor: 5

Carefactor: 4

Carefactor: 2

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 14,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

DAY 2 DAY RANGE

HAIR REPAIR RANGE

Day 2 Day Shampoo is
speciaal voor de verzorging
van haar dat dagelijks
gewassen wordt. Het
Proteïne Complex herstelt
de vochtbalans, versterkt
de haarstructuur, geeft
het haar vitaliteit en een
schitterende glans. Finnley’s
Day 2 Day Shampoo is
verkrijgbaar in 250ml. en
1000ml.

Hair repair Shampoo
geeft souplesse, glans en
veerkracht aan droog en
beschadigd haar. Dit wordt
verkregen door middel van
het speciaal ontwikkelde
Intensive Proteïne Complex
verrijkt met Arganolie.
Hair Repair Shampoo is
verkrijgbaar in 250ml en
voor professioneel gebruik in
1000ml.

Finnley’s Detangle
Me is een verzorgende
ontwarrende leave-in
spray welke dagelijks
gebruikt kan worden en
niet verzwaard. Finnley’s
Detangle Me is verkrijgbaar
in 150ml. Goed schudden
voor gebruik.

Het Liquid Silk Serum, is een
lichtgewicht leave-in serum,
de ideale haarverzorger voor
ieder haartype. Beschermt
het haar, geeft zonnige glans
door het haar te polijsten en
maakt het haar zijdezacht.
Het haar blijft luchtig.
Het Liquid Silk Serum is
leverbaar in 100ml. Gebruik
een kleine hoeveelheid in
handdoekdroog of droog
haar voor superglans en
verzorging.

One 4 All is een leave-in
crème met een exclusieve
formule met: Camellia-olie,
Manuka-melk, keratine
en vitaminen die het haar
ongelooflijke resultaten
geven vanaf de eerste
toepassing. De One 4 All
geeft het volgende aan het
haar: Voeding, hydratatie,
preventieve werking gespleten
haarpunten, anti-frizz
effect, hittebescherming,
bescherming van kleur
tegen UVA- en UVB-stralen,
doorkambaarheid, glans,
volume, body, en maakt het
haar zijde zacht.

250ml.

150ml.

200ml.

250ml.

100ml.

200ml.

Carefactor: 3

Carefactor: 4

Carefactor: 4

Carefactor: 3

Carefactor: 3

Carefactor: 5

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 14,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 14,95

Finnley’s Hair Repair
Mask is een intensieve
haarkuur voor droog
en beschadigd haar.
Langdurige bescherming
tegen uitdroging zonder het
haar te verzwaren.Herstelt
het haar waardoor het
zacht, soepel en glanzend
wordt. Finnley’s Hair Repair
Mask is verkrijgbaar in
200ml en voor professioneel
gebruik in 500ml.

ARGAN BLEND RANGE

CURL CONTROL RANGE

Argan Blend Oil, een
lichtgewicht, snel
opnemende olie mix
van Argan Oil. Speciaal
ontwikkeld om dof en
beschadigd haar te
herstellen en verzorgen.
De olie zorgt voor een
prachtige glans en
beweging in het haar.
Tevens een geschikte olie
als bescherming tegen
de hitte van stylingtools.
Verkrijgbaar in 100ml.

Natuurlijk krullend of
gepermanent haar is
op zijn mooist als het
veerkrachtig valt. De Curl
Control Shampoo is voor
de verzorging van natuurlijk
krullend en gepermanent
haar. Milde ingrediënten in
combinatie met het unieke
natuurlijke Proteïne zorgen
voor elasticiteit, glans
en veerkracht. Finnley’s
Curl Control Shampoo is
verkrijgbaar in 250ml en
voor professioneel gebruik in
1000ml.

100ml.

250ml.

Carefactor: 4

Carefactor: 4

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

BI-MAGIC

SPEED TREATMENT
Kleurbeschermende
uitspoelbare intensieve
kuur. Bescherming tegen
kleurvervaging. Geeft het
haar een mooie glans
en is gemakkelijk door
te kammen zonder het
te verzwaren. Alleen
verkrijgbaar in 1000ml.

BI-MAGIC, is een op
Keratine gebaseerde salon
behandeling welke het
haar tijdelijk pluisvrij maakt,
de haarkwaliteit aanzienlijk
verbetert, hydrateert en
het haar een enorme glans
geeft.
BI-MAGIC Step 1 bevat een
proteïne concentraat en
moet gelijkmatig gemengd
worden met BI-MAGIC Step
2 welke een verzorgende
activator bevat. Wanneer
deze in gelijke delen
gemengd worden dan zal
de vloeistof veranderen in
een zeer verzorgende gel
emulsie.
behandelingsduur ongeveer:
15min

1000ml.

2X 100ml.

Carefactor: 4

Carefactor: 5
Adviesprijs: € 15,00 - € 20,00

TEXTURE RANGE
De Twirl & Curl is een
product speciaal voor
mensen met natuurlijk
gekruld of gepermanent
haar die de krullen willen
ondersteunen. Deze
krullencreme kan gebruikt
worden op droog of
handdoekdroog haar
en heeft een zeer lichte
verzorging. De Twirl &
Curl wordt geleverd in een
100ml. flacon met pomp.

100ml.
Holdfactor: 3
Adviesprijs: € 13,95

FORMING RANGE
Forming Whipcream is
een flexibele haarmousse
met een holdfactor 4. De
formule bevat verder een
UV-filter om bescherming te
bieden tegen de invloeden
van oa de zon. 300ml
De Forming Spray
Shaper is een flexibele
hairspray met een
holdfactor 4. De formule
bevat verder een UV-filter
om bescherming te bieden
tegen de invloeden van oa
de zon. 300ml.

Matt Paste is een
stylingpaste met een
stevige holdfactor 4 en een
matte finish. 75ml.
Meesterlijke Matte Styling
pasta met een holdfactor
5 verpakt in een vierkant
kartonnen doosje...
MATT MASTER.

De Forming Spray
Shaper is een flexibele
hairspray met een
holdfactor 4. De formule
bevat verder een UV-filter
om bescherming te bieden
tegen de invloeden van oa
de zon. 300ml.
Waste of Paste is a
fiber-stylingpaste met een
stevige holdfactor 4 en een
glanzende finish. 75ml.
Thrill Or Chill is a fiber jelly
wax met een holdfactor
4. Thrill or Chill geeft je de
mogelijkheid om het haar
te restylen gedurende de
dag. 75ml.

300ml.

300ml.

500ml.

75ml.

75ml.

75ml.

100ml.

Holdfactor: 4

Holdfactor: 4

Holdfactor: 4

Holdfactor: 4

Holdfactor: 4

Holdfactor: 4

Holdfactor: 5

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 19,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

VOLUME RANGE

SHINE RANGE

Rootlifter mousse geeft
volume vanaf
de aanzet van het haar/
Het geeft meer volume
dan een traditionele
haarmousse. 200 ml.

Shine Spray is een echte
brenger van GLANS deze
spray verzwaard niet en
maakt niet vettig. Het heeft
een holdfactor 0. 150 ml.
Polisher is een stylingcream
met een holdfactor 2 en
een zeer glanzende finish.
Polisher is ook ideaal in
gekruld haar. 75ml.

Creeer een beachlook.
Spuit het op droog haar op
de aanzet en modelleer het
haar met de vingertoppen.
Voor extra volume of
ruige textuur; föhn het
haar.. Seasalt Spray is
verkrijgbaar in een 150ml.
spray flacon.
Blowdry Mist: Speciaal
voor föhn-, scrunch- en
watergolftechnieken.
Zorgt voor een goede
versteviging. Geeft het
haar volume en glans.
Holdfactor 4. Verkrijgbaar
in 150ml.
Een instant volume boost
creeër je met de Volume
Tuff Stuff. Dit stylingpoeder
breng je aan op de aanzet
van je haar en wrijf je met
je vingertoppen verder in
het haar en voila... volume!
Verkrijgbaar in 10gr flacon.

200ml.

150ml.

150ml.

10 gram

150ml.

75ml.

Holdfactor: 3

Holdfactor: 3

Holdfactor: 4

Holdfactor: 3

Holdfactor: 0

Holdfactor: 2

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

FIXING RANGE
ECO Spray Shaper is
een hairspray zonder
drijfgas en heeft een sterke
holdfactor 5. 200 ml.
Fixing Spray Shaper is een
hairspray met een zeer
sterke holdfactor 5. De
formule bevat verder een
UV-filter om bescherming te
bieden tegen de invloeden
van oa de zon. 300 ml.
True Glue is een haargel
met een zeer sterke
holdfactor 5. De gekozen
parfum zal elke man
aanspreken... 200 ml.

Fixing Spray Shaper is een
hairspray met een zeer
sterke holdfactor 5. De
formule bevat verder een
UV-filter om bescherming te
bieden tegen de invloeden
van oa de zon. 500 ml.

Fixing Whipcream is een
haarmousse met een zeer
sterke holdfactor 5. De
formule bevat verder een
UV-filter om bescherming te
bieden tegen de invloeden
van oa de zon. 300 ml.

200ml.

200ml.

300ml.

500ml.

300ml.

Holdfactor: 5

Holdfactor: 5

Holdfactor: 5

Holdfactor: 5

Holdfactor: 5

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 13,95

Adviesprijs: € 19,95

Adviesprijs: € 13,95

DECOLOR RANGE
Met de Film Bleach kun
je blonderen zonder
folies, zonder dat dit vlekt
of stempelt, dit dankzij
het film effect wat in de
blondeerpoeder zit. Film
Bleach kan tot 6 tinten
verhelderen zonder dat het
vlekt. Hoe te gebruiken:
Mengverhouding 1:2 in
combinatie met 3%-6%9%-12% waterstof al naar
gelang het gewenste effect.
Kan gebruikt worden voor
alle blondeeringstechnieken.

SPEED UP DROPS

gemengd te
worden met
waterstof,
het produkt
is direct
klaar voor
gebruik. Het
produkt mag
niet gebruikt
worden op
geblondeerd
haar, gekleurd
haar mag en
kan wel.

Finnley’s Speed Up
Drops is voor elke Salon
Professional de uitkomst.
Door slechts 1 druppel
per 5ml. complete mix
(waterstof en kleur) toe
te voegen. Veranderd
de inwerktijd van een
standaard inwerktijd naar
10 minuten.
Alle kleurmoleculen zijn
bewegelijk en door
deze bewegingen duurt
het vaak 35min om
de kleurmoleculen te
ontwikkelen. Finnley’s
Speed Up Drops vertragen
de bewegingen van
de kleurmoleculen en
hierdoor ontwikkelen de
kleurmoleculen zich veel
sneller.

SPEED BLEACH is een
vloeistof en is klaar voor
gebruik en werkt dmv het
gebruik van een “gewone”
stijltang en verheldert
het haar tot maximaal 3
tinten. De vloeistof hoeft
na het gebruik niet meer
te worden uitgespoeld.
Ook hoeft de vloeistof niet

De Finnley’s Speed
Up Drops kunnen
bij elk merk gebruikt
worden, echter
kunnen ze niet
gebruikt worden bij
special blond series
en/of blonderings
producten (de
blonderings
elementen “eten”
de druppels op
waardoor deze niet
meer effectief zijn.

500ml.

250ml.

100ml.

Tot 6 tinten

Tot 3 tinten

75-100 kleurbehandelingen

HAIR CREAM COLOR
De HAIR CREAM COLOR is
een permanente haarkleuring
welke ook gebruikt kan
worden als een semipermanente haarkleuring kan
worden gebruikt. (dmv 1,5%
developer)
Het kleurboek bevat 110
kleuren en men heft hiervoor
slechts 43 kleuren nodig. De
mix recepturen staan al reeds
vermeld bij elke kleur swatch.
De Hair Cream Color wordt
geleverd in een 100ml. tube.
Er is zeer veel aandacht
besteed aan de verzorging
van het haar tijdens het
kleurproces en hierdoor is er
aan de Hair Cream Color het
volgende toegevoegd:
Thermaal water Collageen Hyaluron zuur Om een ultieme glans te
geven en te behouden aan
het haar zijn er de volgende
elementen aan toegevoegd:
Brilliant lux 3D Diamond complex Uiteraard gaat het vooral
om kleur en een goede
grijsdekking. Om die reden
hebben we kleurpigmenten
gebruikt welke de hoogste
gradatie hebben in de markt.
De Hair Cream Color bevat
ammonia maar in de laagste
gradatie mogelijk en is geur
neutral gemaakt.

CREATIVE COLOR MASK
Finnley’s Creative Color
Mask is een masker
welke gepigemnteerd is en
hierdoor ideaal is voor de
professional om te kunnen
inkleuren, voorpigmenteren,
corrigeren of om te
adviseren voor de
consument om hun
kleur thuis te kunnen bij
houden en op te frissen.
De Creative Color Mask
is leverbaar in een 200ml.
verpakking verkrijgbaar.

CREAM DEVELOPERS
De CREAM DEVELOPERS
zijn special ontwikkelt voor
de Hair Cream Color en
bevatten een neutraal
makend parfum en worden
geleverd in 1000ml. Flacons
met flip dop

200ml.
Carefactor: 3
Adviesprijs: € 14,95

1000ml.

XXX

www.finnleys.eu

