Je kiest voor puur. Voor eerlijke producten, die doen wat ze zeggen. Sluit je aan bij een innovatief merk dat
– als enige! – Healing Haircare biedt en het haar écht van binnenuit herstelt. Vol exclusieve botanische extracten en andere
natuurlijke ingrediënten. En 100% sulfaatvrij, dierproefvrij en veilig voor mens en milieu. Voel je verbonden met een merk dat
het haar – én de aarde – mooi en gezond houdt. Join the tribe.

Healing Nourish

Healing Remedy
Wellness systeem voor haar en hoofdhuid

Voedt de gezonde haargroei

Healing Nourish behandelt alle soorten dunner wordend
haar en is speciaal ontwikkeld om de haarkleur niet aan te
tasten. Het Anagen 7 System verlengt de groeifase van het
haar en het Transdermal Delivery System verzorgt tot in de
kern van het haar. Het loquat leaf extract stimuleert de
haargroei, verwijdert overtollig sebum en blokkeert DHT, de
belangrijkste veroorzaker van haaruitval. Het Keratin Healing
System creëert krachtiger, zachter haar en vermindert
haarverlies en -breuk. Het haar ziet er duidelijk voller en
jeugdiger uit.

Healing Remedy bevat L’ANZA’s effectieve Nutri Soothe
Complex, dat de hoofdhuid herstelt zonder de nadelige
bijwerkingen van medicijnen. Kokosnootwater en
lavendelolie hydrateren de droge, schilferige hoofdhuid.
Shiso mint en papaya-extract normaliseren en verfrissen
de vette hoofdhuid en herstellen de natuurlijke balans.
Het Keratin Healing System houdt het haar in optimale
gezondheid en conditie.

Healing Strength

Healing Moisture

6.5 x krachtiger haar, 5 x minder haarbreuk

Langdurige zachtheid en glans

Healing Strength combineert het Keratin Healing System met het
Cysteïne Peptide Anti-Aging Complex, waarbij de conditioner
extra verrijkt is met voedende en herstellende manukahoning.
De producten versterken haar dat slap en kwetsbaar is
geworden door chemische behandelingen, hitte of andere
invloeden die de veroudering van het haar versnellen. Elke
formule heelt het haar van binnenuit en vermindert haarbreuk. De natuurlijke vezelstructuur wordt hersteld, waardoor het haar sterker, glanzender en gezonder wordt.

Healing Moisture combineert L’ANZA’s Moisture Retain Complex
met zeldzame extracten uit Polynesië, zoals glansgevende
Hawaiiaanse kukuïnootolie. Deze exotische ingrediënten
zorgen voor een optimale hydratatie van extreem droog haar
Dankzij de nanotechnologie dringen ze tot diep in
het haar binnen en herstellen ze de vochtbalans
van binnenuit, zonder het haar te verzwaren. Het
Keratin Healing System verzegelt het vocht en
maakt het haar langdurig zacht en glanzend.

Healing Volume

Healing Smooth

Geeft het haar tot 55% meer body

Kalmeert krul en stopt pluis

Healing Volume verbindt het Keratin Healing
System met silica - gewonnen uit organische
bamboe - om fijn, dun haar dikker en voller
te maken. Dankzij nanotechnologie worden
de microscopisch kleine, volumegevende
deeltjes tot diep in de haarschacht
getransporteerd. Hier vergroten ze de
stijfheid en doorsnede van de haarvezels.
Deze lichtgewicht formules maken het haar
van binnenuit voller, waardoor het meer
volume en body krijgt.

Healing Smooth maakt het haar uitzonderlijk zacht en
glanzend. Coixzaden versoepelen de verbindingen tussen de aminozuren waardoor krullend en golvend haar
gekalmeerd wordt. Super gladde looks zijn het resultaat.
L’ANZA’s legendarische Keratin Healing System herstelt,
verzegelt en beschermt direct. Het verzacht effectief en
stopt pluis. Het haar glanst van gezondheid.

Healing ColorCare
Behoudt de haarkleur tot 107% langer

Healing ColorCare is verrijkt met L’ANZA’s opmerkelijke Flower Shield Complex dat de haarkleur beschermt en langer
mooi houdt. Het bevat dezelfde antibleek ingrediënten die worden gevonden in bloemen en beschermt de kleur
zoals de natuur dat doet. Het Keratin Healing System, in combinatie met Triple UV Protectors, behoudt de haarkleur
tot 107% langer dan andere toonaangevende, professionele merken. Deze zeer effectieve formules garanderen een
langdurig rijke en levendige kleur.

Keratin Healing Oil
Ongeëvenaarde Health, Shine & Luxury

Keratin Healing Oil bevat een waardevolle fusie van effectieve ingrediënten. De vier
botanische oliën van het Phyto IV Complex – waaronder antioxiderende koffiezaadolie
– hydrateren het haar optimaal, terwijl de nieuwe generatie keratine het haar van
binnenuit herstelt en z’n vitale kracht teruggeeft. Elke met zorg samengestelde formule
bouwt uitzonderlijk volume op en creëert ongelofelijk gezond en glanzend haar.

Healing Style

Herstelt het haar en beschermt tegen hitte tot 260 °C

Healing Style bevat een geniale combinatie van geavanceerde technologieën en natuurlijke ingrediënten om modieuze haardesigns te creëren en te behouden. Het
Keratin Healing Complex – met hittebeschermend cactusextract – versterkt het haar en beschermt tegen thermische belasting. Triple UV Protectors voorkomen
kleurverlies en beschadiging door de zon. Botanische extracten uit het regenwoud geven langdurige versteviging om de meest uiteenlopende haarstijlen te
ondersteunen.

Highest performing products
De enige haarverzorging die Healing Haircare biedt
De kracht van L’ANZA zit ’m in het Keratin Healing System. Dit exclusieve systeem – met keratine aminozuren, moerasbloemzaad complex
en Moisture Retain Complex – vult de essentiële voedingsstoffen in het haar aan, zoals proteïnen, vocht en mineralen. Dankzij de
nanotechnologie dringen de herstellende ingrediënten tot diep in het haar binnen, waar het van binnenuit wordt opgebouwd.
Triple UV Protection beschermt tegen schadelijke UV-stralen. Alle producten van L’ANZA zijn gluten- en parabenenvrij of parabenenveilig.
De shampoos zijn bovendien vrij van sulfaten en sodiumchloride, waardoor ze effectief en toch mild zijn.

Salon Ultimate Treatment
Verbetert kleur-, permanent- & straighteningservices

Ultimate Treatment is een individueel af te stemmen, 3-stappen salonservice die de gezondheid en glans van het haar herstelt.
Met deze wonderkuur is het haar perfect voorbereid op chemische behandelingen in de salon en krijgt het precies wat het
nodig heeft. De kleur, omvorming of styling wordt mooier dan ooit, waardoor de tevredenheid over de salonbehandeling met
sprongen toeneemt.

Salon Emergency Service
Essentiële verzorging voor beschadigd haar

Keratin Healing Oil Emergency Service is een revolutionaire en technisch geavanceerde salonservice die zelfs extreem beschadigd haar herstelt.
Dit 2-stappen ‘reparatiesysteem‘ is gebaseerd op de helende Tissue Engineering Technology, die de haarstructuur opnieuw opbouwt. Speciaal
ontwikkeld voor gebruik na professionele services. Vernieuwt het haar effectief met ongekend goede resultaten.

Salon Healing Texture
Gezonde, lang houdbare krullen

Healing Texture bevat L’ANZA’s opmerkelijke Keratin Healing System dat het haar versterkt en herstelt. Glans, veerkracht
en handelbaarheid krijgen een boost. Het Flower Shield Complex beschermt de haarkleur. Sure Succes Acid Perm is speciaal
ontwikkeld voor poreus, fijn of slap haar. Hiermee creëer je prachtige, natuurlijke krullen. Exothermic Perm is ideaal voor dik,
grijs of weerbarstig haar: dit krijgt soepele, mooi gedefinieerde krullen.

Salon Healing Color
Herstelt en houdt kleuren langer mooi

Healing Color is de enige haarkleur die herstelt, verzegelt en beschermt. Of je nu kiest voor een permanente, demi
permanente of demi translucente kleur – je haalt alles uit één tube. De beste basis voor de mooiste kleur is haar dat
zo gezond mogelijk is. Hiervoor werkt L’ANZA met het herstellende Keratin Healing System, de Color Attachment
Technology en het kleurbeschermende Flower Shield Complex. Deze verbeteren de conditie van het haar,
optimaliseren de hechting van de kleur én voorkomen dat de kleur vervaagt.

Earth friendly
Benut de helende kracht van de natuur
L’ANZA selecteert de meest waardevolle, wilde planten uit duurzame bossen, jungles en wouden wereldwijd. Deze organische, niet-genetisch
gemanipuleerde (GMO-vrije) planten bieden de grootste mogelijke zuiverheid en werkzaamheid, zoals alleen de natuur die kent.
Hun ongeëvenaarde voordelen geven maximale schoonheid aan het haar. De planten worden geoogst door de lokale bevolking, die de
bossen en hernieuwbare bronnen beschermen. L’ANZA is immers tegen ontbossing en pleit voor een duurzame relatie met de natuur.
Dat betekent ook: hoe minder herbiciden, pesticiden en kunstmest, hoe gezonder onze planeet.

L’Academy
De basis voor creativiteit
L’ANZA biedt een breed programma geavanceerde trainingen voor L’ANZA artiesten wereldwijd. Onze mastertrainers leren je alles over
professionele knip-, kleur- en stylingtechnieken – in een sfeer van uitdagen, aanmoedigen en begeleiden. Wij geloven dat stylisten het mooiste uit
hun klanten kunnen halen. Onze internationale artiesten ondersteunen je hierbij. Ze stimuleren jouw passies en geven je de kracht om het hoogst
mogelijke te behalen. Wij houden van jouw vak, laat ons je helpen om jezelf hierin te overtreffen – keer op keer.

L’ANZA’s mission is B.I.G.
Voor een mooier leven en een mooiere aarde
Believe. Inspire. Grow. De missie van L’ANZA is B.I.G. Wij geloven in kwaliteit. Daarom ontwikkelen wij de beste producten om de meest
prachtige resultaten te bereiken. Maar we geloven vooral ook in stylisten: dat zij de kracht hebben om het beste uit onze producten te halen
– en het mooiste uit hun klanten. Wij inspireren hen te geloven in zichzelf en te groeien in hun vak. Wij wijden ons volledig aan professionele
stylisten en hun salons, in alles wat we doen. Niet alleen ondersteunen we hun werk, maar ook hun dagelijkse leven en dat van hun klanten. Zo
geven we aan goede doelen: aan initiatieven die ons raken. Voor een mooier leven en een mooiere wereld.
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