SP. DE WETENSCHAP VAN GEPERSONALISEERDE HAARVERZORGING.

WELKOM IN
DE WERELD
VAN SP
Welkom in de wereld van SP, een universum
dat is gecreëerd uit de perfecte alchemie van twee tegenpolen:
wetenschap, gedreven door voortdurend onderzoek en technologische
excellentie, en de inspirerende wereld van beauty, aangewakkerd
door het natuurlijke verlangen naar schoonheid.
SP was het eerste merk dat zijn producten organiseerde in een
systeem met modulaire logica. Het merk biedt de mogelijkheid tot
gepersonaliseerde behandelingen met producten die in synergie
werken. Hiermee stellen we onze stylisten en klanten in staat om
werkelijk gepersonaliseerde haarverzorging op een nieuw niveau
te ervaren.
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SP, DE LIJN VOOR HET VERKRIJGEN VAN HAARPERFECTIE

HOOFDHUID

HAAR

Het op maat gemaakte haarverzorgingssysteem van SP biedt voor elke haarbehoefte een oplossing.
Er zijn 11 verschillende sublijnen die onderling op verschillende manieren met elkaar gecombineerd
kunnen worden tot een perfect individueel verzorgingssysteem voor thuis.

DIAGNOSE

LIJN

Weerbarstig, krullend
haar

SMOOTHEN

Temt en controleert je opstandige haar perfect en
zorgt voor intense gladheid en souplesse.

Droog haar

HYDRATE

Voor diep vochtherstel en hydratatie van droog
haar en extra zachtheid.

Beschadigd haar

REPAIR

Voor krachtig herstel van beschadigd haar en
intense regeneratie.

Fijn haar

VOLUMIZE

Geeft een gewichtloze verzorging aan fijn haar en
zorgt voor extra volume.

Gekleurd haar hair

COLOR SAVE

Beschermt gekleurd haar onafgebroken voor een
prachtige glans.

Dof haar

SHINE DEFINE

Versterkt de glans van het haar intensief voor een
zijdezachte finish.

Roos

CLEAR SCALP

Zuivert de hoofdhuid effectief van roos.

Gevoelige hoofdhuid/
haarverlies

BALANCE SCALP

Voor milde reiniging en verzorging van de
gevoelige hoofdhuid.

Bescherming, verzorging
van het haar tijdens en
na het zonnen

SUN

Voor UV-bescherming en gezonder uitziend haar na
blootstelling aan de zon.

Alle haartypen

LUXEOIL

Verzorgt haar van binnenuit, beschermt de keratine
en zorgt voor langdurige gladheid. Verzwaart het
haar niet.

Alle haartypen

STYLING

Voorbereiding, definitie en finishing touch.
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WELKOM IN
DE WERELD
VAN SP MEN
DE GEHEIME CODE VAN JOUW HAAREN HOOFDHUIDPERFECTIE
Ontcijfer de geheime code van individuele haar- & hoofdhuidverzorging met de SP Men salonservice en behandelingen.
SP Men is specifiek ontwikkeld voor de behoeften van de man
met als twee voornaamste doelen:
• De inspirerende wereld van de moderne man, naar wie we refereren
als ‘Mr. Perfection’, volledig mogelijk maken voor kappers.
• Onafgebroken voorop lopen met wetenschappelijke excellentie die
voorziet in de verlangens en haarbehoeften van mannen.
Het is het resultaat van het beste van SP ervaring gecombineerd
met de doelstelling om het meest gepersonaliseerde en individuele
mannelijke merk op de markt te zijn en onze haarstylisten en
consumenten te voorzien van werkelijk gepersonaliseerde
haarverzorging op een nieuw niveau.
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