Hello, we are here!
- Beauty for Everyone -

VITALITY AND
WELLNESS
FOR HAIR

Zoals vele luxe merken is ook Toujours Trend meer dan 20 jaar geleden
opgericht in Milaan, in het hart van de Italiaanse mode-industrie en design. De
studie van trends en nieuwe stijlen vormt de kern van het merk en hun
producten, samen met de kwaliteit waarvan kapsalons wereldwijd getuigen.
Dankzij ons buitengewone assortiment haarkleuring, behandelingen voor
haarverzorging. Ook voor frisse en moderne looks, bied Toujours Trend de
juiste producten om aan alle verzoeken van hun klanten te voldoen, met
behoud van het motto: schoonheid beschikbaar voor iedereen!

NL

Trend Toujours was created over twenty years ago in Milan, at the hearth of
the Italian fashion industry and design. The study of trends and new styles is
the core of the brand and their products, along with the quality witnessed by
hair salons worldwide. Thanks to our extraordinary range of hair colouring,
treatments for hair care, as well as fresh and modern looks, we provide
hairstylists with an ideal tool to meet their customers’ requests while keeping
with the motto: beauty available to everyone!
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1. COLOR / 100 ml - 90 nuances / Vegan friendly / Enriched with Argan oil and bamboo extract.

NL / Toujours haarkleuring is een permanente kleuring met hoog gekozen haarvriendelijke conditioneringsmiddelen die
het haar beschermen. Met een lange houdbaarheid, extreme glans en perfecte grijsdekking.
EN / Color cream with highly selected conditioning agents protecting the hair, leaving it strong and bright.

Color &
technical

2. OXY / 150 ml - 1000 ml 10/20/30/40 vol. / Vegan friendly / Enriched with Limnanthes Alba

2.

NL / Toujours oxidatie zorg voor een optimale kleurstabiliteit en langdurig kleurbehoud. Deze emulsie zorgt voor een
verzorgende en vochtinbrengende werking tijdens de verfbehandeling. Het beschermt het haar en geeft een mooie
glans. Verkrijgbaar in verschillende sterktes en geschikt voor elk haartype, te gebruiken voor kleuren of ontkleuren.
EN / Stable peroxide emulsion to colour and decolourise. Protects hair leaving it brilliant and shiny.

3. BLONDER / 500 gr / Vegan friendly

1.
3.

NL / Deze stuifvrije blondeerpoeder licht het haar op tot wel 7 niveaus. Ideaal voor alle ontkleuringen, highlights. Het
levert het ultieme blondeerresultaat.
EN / Compact bleaching powder suitable for lifting, decolourisation and highlights. Achieves an extremely high level
of lift and even results.
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1. WASH normal /dry hair / 250ml - 1000ml / Vegan friendly / Enriched with hydrolyzed wheat protein

NL / Shampoo voor normaal en droog haar. Het geeft kracht en glans, reinigt subtiel de hoofdhuid en het haar. Het verbetert de
textuur en geeft zachtheid aan droog en broos haar.
EN / Shampoo for normal and dry hair. It gives vigour and shine, delicately cleanses scalp and hair; it improves the texture and softness

of dry and brittle hair.

1.

After color
& care

2. BALM normal /dry hair / 1000 ml / Vegan friendly / Enriched with hydrolyzed rice protein

NL / Herstellende conditioner voor normaal, droog en futloos haar. De hoge herstructureringseigenschappen van het
gehydrolyseerde rijsteiwit in de formule zorgen voor extra zachtheid, makkelijk hanteerbaar, glanzend en gehydrateerd haar.
EN / Restoring Conditioner for normal, dry and impoverished hair. The high restructuring properties of the hydrolyzed rice protein

2.

contained in the formulation deliver extra soft, manageable, glossy and hydrated hair.

3. MASK / 200 ml / Vegan friendly / Enriched with Aloe Barbadensis

NL / Herstructureringsmasker. Intensieve prestatie voor behandeld, zwak en broos haar. Aloë vera-moisturizer verfrist en
kalmeert de hoofdhuid voor extra zachtheid. Het masker herstelt droog haar tot in de haarvezel en helpt de vochtbalans en de
textuur op peil te houden. Het geeft tevens fysiologisch evenwicht.
EN / Restructuring mask. Intensive performance for treated, weak and brittle hair. Aloe Vera moisturises, refreshes, soothes and

4.

appeases the scalp for improved softness, texture and physiological balance.

4. WASH after color / 250ml - 1000ml / Vegan friendly / Enriched with hydrolyzed wheat protein

NL / After color shampoo verwijdert alle alkalische - en kleurresten en geeft je gekleurde haar de juiste verzorging.
EN / Toujours after colour shampoo cleanses and removes all alkaline and colour residues.

6.
3.
5.

5. BALM after color / 1000 ml / Vegan friendly / Enriched with a conditioning agent

NL / Conditioner die het fysiologische evenwicht herstelt, revitaliseert, ontwart en conditioneert. Geschikt voor droog en zwak
haar om zijdezachtheid en de glans te versterken. Diepe herstructureringsbehandeling voor de haarschubben.
EN / Conditioner that restores physiological balance, revitalises, detangles and conditions; suitable for dry and weak hair to enhance
silkiness and brilliance. Deep restructuring treatment for the cuticles.

6. OLIGOMIX / 10 phials x 10 ml / Vegan friendly / Enriched with a mineral mix

NL / Herstructurerende, revitaliserende ampullen voor droog en kwetsbaar haar, door natuurlijke oorzaken of agressieve
chemische behandelingen. De gecombineerde werking van het ingrediënt maakt het haar glanzend met volume en body.
EN / Restructuring, revitalising oil wash for dry and fragile hair, stressed by natural causes or aggressive chemical treatments. The
combined action of its ingredient sleaves hair brilliant, full of volume and body.
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1. TWO SHOTS / 250 ml / Enriched with panthenol, hydrolyzed wheat protein, wheat
amino acids and hydrolyzed silky

Finishing
& styling

NL / Twee-fasen behandeling, leave in conditioner zonder te spoelen met optimale verzorging. Werkt onmiddellijk in
het haar door, hydrateert en laat het haar weer leven en glanzen.
EN / Two-step treatment, a real prize for your hair: hydrates, reconditions, promotes well-being and brilliance.

2.

2. ULTIMATE FLUID / 100 ml / Vegan friendly / With Limnanthes Alba and coconut oil
1.

NL / Geeft onmiddellijk glanseffect. Vloeibare kristallen verbeteren deze glans en geven ook kracht en verzorging aan
het haar. Het beschermt het haar en maakt het zacht, soepel en makkelijker doorkambaar. Door de lichte en vloeibare
textuur wordt het snel door het haar geabsorbeerd, hierdoor wordt het haar niet verzwaard en behoudt het de
natuurlijke veerkracht.
EN / Ultimate Fluid gives a vivid light-reflective shine. Liquid Crystals enhance shine, giving strength and brightness.
They protect hair with an invisible film, making it soft, easy to comb and pleasant to touch.

3.

10.

3. FOAM / 300 ml / Vegan friendly

NL / Creëer een natuurlijke coupe vol volume zonder het haar te verzwaren met deze zachte verfijnde handelbare
mousse. Biedt de mogelijkheid om alle soorten styling vorm te geven voor een simpel maar ook trendy kapsel.
Makkelijk uitkambaar en te gebruiken voor elk haartype.
EN / Strong mousse with great performance and easy to apply. Creates and shapes all styles, natural and structured,
with a firm hold.
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4. MATTE MATE / 100 ml / Vegan friendly / Enriched with Carnauba wax

NL / Om elke look tot het uiterste te verbeteren en een matte finish effect te garanderen. Is zeer geschikt voor haar
met korte(re) lengtes. Het haar lijkt voller en maakt het haar niet vet. Bij voorkeur aanbrengen op droog haar.
EN / Matte effect was. Your style without compromises - hold, definition and matte effect.

5. GLOSSY GLAZE / 250 ml / Vegan friendly / Enriched with Aloe Barbadensis
6.

5.

NL / Een spray die het haar een prachtige glans geeft zonder te verzwaren en vet maken. Actieve elementen maken
het haar schitterend en zijdeachtig. Geschikt voor ieder haartype.
EN / Glossing spray. Enhance your style with an excess of brilliance.

6. HAIR DELIGHT / 100 ml / Enriched with Carnauba wax, Cera Alba, wheat amino
acids and wheat germ oil

NL / Shine wax, het modelleert het haar met een sterke ‘wetlook’ glans effect. Het haar blijft kneedbaar en kan de
gehele dag opnieuw in model gebracht worden.
EN / Shiny wax. More than versatile, creates, enhances, defines with a sure wet effect.

7. LAQUER / 500 ml / Vegan friendly / Enriched with panthenol

NL / Haarlak geschikt voor alle haartypes. Deze veelzijdige spray geeft een natuurlijke hold zonder het haar te
verzwaren. Het geeft het haar een sterke en snelle energieke verstevigende fixatie met een mooie glans. Makkelijk
uitkambaar.
EN / Extra strong hair spray ideal for all types of hair. It gives an energetic fixing with strong hold, leaving the hair shine.
It brushes out easily.

8. STYLE RAIDER / 100 ml / Vegan friendly

NL / Geeft het haar een structuur met een hoge fixatie voor elke dag opnieuw een Out Of Bed Look. Zowel aan te
brengen op droog als op nat haar en is makkelijk uitspoelbaar. Het haar is gedurende dag nog te restylen, waardoor
er meerdere looks per dag gecreëerd kunnen worden.
EN / Web effect wax. Structure hold, tousled look.

9. SMOOTH BLISS / 200 ml / Vegan friendly

NL / Crème die o.a. beschermt tegen hitte van föhn en styltang en voorkomt tevens kroezen. Dit lichtgewicht styling
product maakt het haar glad en glanzend, pluisvrij en is het perfecte product voor weerbarstig haar.
EN / Anti frizz fluid. Smooth effect, support and protection from heat and dampness. Ideal for frizzy hair.

10. GUM / 200 ml / Vegan friendly / Enriched with panthenol and hydrolyzed silky

NL / Extra sterke gel voor definitie en maximale textuur van het haar. Ideaal voor een sterk en glanzend effect op nat èn
droog haar. Met dit topproduct van Toujours Trend creëer je een langdurig houdbare coupe. Droogt snel en is makkelijk
uit te kammen zonder resten achter te laten. Geschikt voor alle haartypes.
EN / Extra strong gel. Long lasting hold for tousled and sculped styles. Dries quickly and brushes off easily with no
residues.

toujourshaarverf.nl

