
W E C H A N G E. IT ’S  N AT U R A L



BEWUSTE SCHOONHEID

ONZE INSPIRATIE

“Ik ben, omdat ik denk. En nog meer, ik kies, omdat ik denk. In onze zoektocht 
naar persoonlijk welzijn is het belangrijk om rekening te houden met onze 
omgeving en milieu, die op zijn beurt ook goed verzorgd moeten worden. De 
nadruk op holistische schoonheid en het besef dat al onze handelingen een 
ecologische impact hebben, roepen ons op om ons vastberaden op het pad 
van duurzaamheid te begeven.”

“Om te voldoen aan de wensen van onze consumenten hebben we 
de Morphosis Hair Treatment lijn herzien om u steeds innovatievere 
en duurzamere producten aan te bieden. Ideaal voor al uw bewuste 
schoonheidsbehoeften.”
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ONZE WAARDEN

Symbool van wetenschap en natuur, 
MORPHOSIS geeft het haar de beste FUNCTIONELE en 
COSMETISCHE RESULTATEN MET EEN VERMINDERDE 
MILIEU-IMPACT.

•	 Ingrediënten van lokale oorsprong
•	 Een technologie die de biologische beschikbaarheid van belangrijke 

ingrediënten behoudt
•	 Recycleerbare verpakkingen en communicatiematerialen uit duurzame 

gecertificeerde	processen

Onze keuzes voor een salon dat is afgestemd op een veranderende wereld is 
geen trend, maar een gedeelde waarde! Verandering is natuurlijk!
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DE FORMULES 

Technologisch geavanceerd om de beste resultaten te bieden qua 
doeltreffendheid en schoonheid,

de Morphosis Hair Treatment lijnen zijn geformuleerd 
met tot 98% natuurlijke ingrediënten, waarvan de 
meeste uit de mediterrane gebieden komen.

100% Vegan     

0% Gluten

0% SLES & SLS

0% Parabenen

0% Synthetische kleuren
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DE GEUREN

Onze geuren zijn omhullend, zacht en opwindend, en volledig duurzaam. Ze 
dragen bij aan je innerlijke welzijn. Bewuste schoonheid betekent een evenwicht 
tussen de zintuigen en een harmonie van de geest.

DUURZAAMHEID

Al jaren houden we bij de productie rekening met energie- en waterbesparing. 
Maar tegenwoordig richten we onze inspanningen voor duurzaamheid ook op:

VERPAKKING: zoveel mogelijk POST CONSUMENT 
RECYCLED PLASTIC (PCR).

GECERTIFICEERD FSC-PAPIER (van duurzaam beheerde, 
ontbossingsvrije bossen)

FORMULES met zoveel mogelijk koude processen
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EEN PAAR NUMMERS...

•  13 oppervlakte-actieve stoffen waarvan 12 op plantaardige basis

• 17 multifunctionele extracten, waarvan 5 gefermenteerde

•	17 natuurlijke oliën waarvan 3 essentiële

• 5 eiwitextracten + 3 aminozuren

• 65 belangrijke ingrediënten

• 7 vitaminen
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EEN PAAR NUMMERS...
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SCALP EXFOLIATE
DETOX ESSENCE

CLEANSING SHAMPOO
DESTRESS SHAMPOO
DESTRESS SERUM

SCALP
Verzorging van de hoofdhuid

SHAMPOO 
PURIFYING SPRAY

Belangrijkste ingrediënten

• Chinotto extract
• Tea Tree Olie
• Pirocton Olamine
• Climbazool

PURIFYING 
Voor schilfertjes

SHAMPOO

Belangrijkste ingrediënten 

• Citroen extract
• Citroen, munt en tea tree   
  essentiële oliën
• Zink-PCA 
• Vitamine B6

BALANCE 
Voor de vettige hoofdhuid

Belangrijkste ingrediënten

• Organisch Arnica-extract
• Kiwizaden
• Koffiezaadextract
• Natuurlijk zeoliet
• Vitamine B12

SHAMPOO
ACTIVATOR

Belangrijkste ingrediënten
• Appel stamcellen
• Peptiden
• Magnesium
• Nigella-olie
• Arginine
• Vitaminen B6 en H

DENSIFYING ANTI-LOSSDENSIFYING 
Voor de gevoelige hoofdhuid en haarverlies

SHAMPOO
ACTIVATOR

ENERGIZING SPRAY
REINFORCING ANTI-LOSSREINFORCING 

Voor de vettige hoofdhuid en haarverlies

Belangrijkste ingrediënten
• Wijnstokstamcellen
• Peptiden
• Azelaïnezuur
• Zink
• Arginine 
• Vitamine E en H
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SHAMPOO
CONDITIONER

RICH TREATMENT
VELVET

PLUMPING MOUSSE

Belangrijkste ingrediënten 

• Camelia Olie
• Plantaardige microkeratine
• Ceramiden

REPAIR
Voor dof haar

SHAMPOO
SERUM

CONDITIONER
DEEP TREATMENT

PURE
ALL DAY EMULSION

SUBLIMIS OIL 
Voor droog haar

RESTRUCTURE 
Voor beschadigd haar

IN SALON
STAP 1 REVITALISING SHAMPOO

STAP 2 EXPRESS FILLER
STAP 3 PRECIOUS FLUID

AT HOME
SHAMPOO 

CONDITIONER 
LEAVE-IN

Belangrijkste ingrediënten

• Gefermenteerd Rijst extract
• Hyaluronzuur
• Plantaardige peptiden
• Vitamine E
• Veganistisch collageen

Belangrijkste ingrediënten

• Passiebloemzaadolie
• Abrikozenolie
• Arganolie
• Baobab Olie
• Vitamine E

SHAMPOO
CONDITIONER

INTENSIVE TREATMENT 

COLOR PROTECT
Voor gekleurd haar

Belangrijkste ingrediënten 

• Frambozenextract
• Bio vloeibaar gemaakt olijffruit
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SCALP
Verzorging van de hoofdhuid
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

De hoofdhuid is zeer gevoelig voor je algemene gezondheid. Problemen 
zoals teveel talg, droogte of gevoeligheid kunnen het gevolg zijn van stress, 
een slecht dieet of een tijdelijke onbalans, met symptomen zoals roodheid, 
uitdroging en uitslag. Zelfs een gezonde hoofdhuid kan opbouw van 
vetresten, verontreinigende stoffen, stylingproducten of dode cellen vertonen, 
die periodiek verwijderd moeten worden om de follikels van zuurstof te 
voorzien. Daarom is het belangrijk dat hoofdhuidverzorging deel uitmaakt 
van je wellnessroutine! Dit zorgt voor een aangenaam gevoel van frisheid en 
lichtheid, en kan zelfs de meest gevoelige huid kalmeren.

SCALP
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SCALP
Exfoliate

SCALP
Detox Essence

HOOFDINGREDIËNTEN

Gefermenteerd organisch Arnica extract wordt geproduceerd 
door middel van een exclusief hyperfermentatieproces. Een 
natuurlijk middel dat al eeuwenlang bekend staat om zijn 
heilzame medische eigenschappen wordt nu gebruikt om de 
hoofdhuid te behandelen. Het hyper-fermentatieproces maakt dit 
extract een hoogwaardig antioxidant en een voedend ingrediënt.

Kiwizaden zijn het resultaat van een upcyclingproces, 
afkomstig uit de omzetting en het hergebruik van voedselafval: 
een ingrediënt dat meer waard is dan het oorspronkelijke 
materiaal. Met hun natuurlijke textuur en perfect afgeronde 
vorm exfoliëren ze zachtjes de huid en verbeteren ze de 
bloedcirculatie.

150 ml

Een intensieve pre-shampoo scrub die de hoofdhuid 
grondig reinigt.  Verrijkt met gefermenteerd organisch 
Arnica-extract en fijngemalen koffiezaden, bevat 
appelpulp, arginine, zink-PCA, vitamine B6, sheaboter, 
menthol, essentiële oliën van pepermunt en tea tree. Het 
verwijdert talg, roos, onzuiverheden en de opbouw van 
stylingproducten. Biedt kostbare voedingsstoffen die de 
de zuurstofstroom en bloedcirculatie verhogen.

150 ml  

Een ontgiftende pre-shampoo voor een grondige reiniging 
van een gevoelige, doffe en gestreste hoofdhuid. 
Verrijkt met natuurlijk zeoliet, gefermenteerd organisch 
Arnica-extract, zuiverend cipres-extract, tea tree-olie, 
essentiële citroenolie, arginine en vitamine E. Verwijdert 
onzuiverheden en beschermt de hoofdhuid tegen 
verontreinigende stoffen.

Koffiezaadextract wordt geproduceerd door het upcyclen van 
groene koffiezaden uit voedselafval. De microkorrels van het 
koffiezaadextract hebben een zacht scrubbend effect dat het 
huidoppervlak helpt vernieuwen en glad en schoon achterlaat. 
Rijk aan plantaardige voedingsstoffen en natuurlijke cafeïne, 
chlorogeenzuur, alkaloïden, proteïnen, mineralen en vitaminen. 
Deze stimuleren de circulatie in de follikels en in de hoofdhuid en 
verbeteren de oxygenatie en hydratatie. Het is een krachtige anti-
oxidant die de hoofdhuid en het haar beschermt tegen de dagelijkse 
blootstelling aan vervuilende stoffen.

Zeolite is een natuurlijk mineraal met een zeer poreuze textuur 
dat zware metalen, verontreinigende stoffen en vrije radicalen 
effectief bindt. Door deze te verwijderen, helpt het ontstekingen 
te bestrijden en cellen te regenereren. 

Micro-ingekapselde Vitamine B12 kalmeert de gevoelige of 
gestreste huid, beschermt de huidbarrière tegen ontstekingen, 
en speelt een sleutelrol in het versnellen van celherstel en 
regeneratie. Met zijn diepgaande ontstekingsremmende 
werking helpt het huiduitslag, roodheid en jeuk bij atopische 
dermatitis te verminderen. 100% natuurlijk, van bio-fermentatie.

HOE TE GEBRUIKEN

Voor de shampoo aanbrengen op de droge hoofdhuid en enkele minuten 
inmasseren. Goed uitspoelen en vervolgens de meest geschikte 
MORPHOSIS behandeling gebruiken.

HOE TE GEBRUIKEN

Voor de shampoo aanbrengen op de droge hoofdhuid en enkele minuten 
inmasseren. Goed uitspoelen en vervolgens de meest geschikte 
MORPHOSIS behandeling gebruiken.
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SCALP
Cleansing Shampoo

SCALP
Destress Shampoo

250 ml  / 1000 ml

Een grondige reiniger voor alle haar- en hoofdhuidtypes; 
ideaal als onderdeel van een regenererende 
hoofdhuidbehandeling. Verrijkt met gefermenteerde 
Arnica-, lavendel- en rozemarijnextracten, essentiële 
pepermuntolie en organische baobabolie, verwijdert 
effectief verontreinigingen en ophopingen.

250 ml  / 1000 ml

Een verzachtende, evenwichtige pH-reiniger voor de 
gevoelige hoofdhuid. Verrijkt met gefermenteerde 
organische Arnica en Kamille extracten, Vitamine B12, 
Zoethout extract, Arginine, Trimethyl glycine, Vitamine E, 
Menthol en Plantaardige Glycerine, het maakt het haar 
schoon en verfrist, terwijl het de hoofdhuid verzacht.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.
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SCALP
Destress Serum

100 ml

Verrijkt met vitamine B12 en E, zoethoutextract, arginine, 
trimethylglycine, trehalose, hyaluronzuur, menthol en 
menthyllactaat. Deze combinatie van werkzame stoffen 
verbetert de oxygenatie van de hoofdhuid, kalmeert 
ontstekingen en bevordert de celregeneratie. 

DE GEURBELEVING 

Munt, thee

Essentiële oliën van tea tree, citroen en pepermunt, 
menthol en theebladeren: een geur die een gezonde, 
frisse en lichte vibe uitstraalt, voor een grondig 
hoofdhuidherstellend ritueel.

HOE TE GEBRUIKEN

Na de shampoo, op handdoekdroog haar, op de hoofdhuid aanbrengen en 
zachtjes inmasseren. Niet uitspoelen.
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DENSIFYING
DENSIFYING ANTI-LOSS

Voor de gevoelige hoofdhuid
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Soms gaat dunner wordend haar gepaard met een gevoelige hoofdhuid, wat 
leidt tot irritatie en pijn samen met een dunnere haarschacht die minder bestand 
is tegen frictie. De Morphosis behandeling heeft als doel zowel het haar als de 
hoofdhuid te versterken. Het vaatverwijdende effect bevordert de opname van 
mineralen en vitaminen en verzacht en beschermt de hoofdhuid, waardoor het 
haar weer dik en sterk wordt. Belangrijke ingrediënten en de biotechnologie 
van de Morphosis Densifying-behandeling leveren gecertificeerde, zichtbare 
resultaten op, ook wat betreft de haartextuur.

DENSIFYING
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DENSIFYING
Shampoo

DENSIFYING
Activator

HOOFDINGREDIËNTEN

Appel Stamcellen zijn micro-ingekapseld in liposomen 
om dieper in de hoofdhuid door te dringen. Rijk aan pepti-
den en essentiële voedingsstoffen voor de celstofwisseling. 
Verhoogt de vitaliteit en levensduur van hoofdhuidcellen 
en follikels. Het beschermt ook tegen oxidatieve schade en 
vertraagt cellulaire veroudering. 

250 ml / 1000 ml

Verrijkt met Appelstamextract, Arginine, Vitamine E en 
B6, Magnesium en Menthol. De perfecte shampoo om 
deel uit te maken van een behandeling tegen haaruitval 
en het haar weer dikker te maken*; geschikt voor de 
gevoelige hoofdhuid en in het bijzonder voor vrouwen. Een 
langdurige massage stimuleert de microcirculatie van de 
huid.
*Helpt haaruitval te voorkomen. Voor niet-pathologische haaruitval.

7 ml x12

Een verdikkend activerend serum voor zwak haar, geschikt 
voor de gevoelige hoofdhuid speciaal voor vrouwen. Het 
stimuleert de microcirculatie, verhoogt de zuurstofstroom 
en stimuleert de natuurlijke hergroei van het haar, 
terwijl het de structuur ervan versterkt. Het verwarmt 
de hoofdhuid met heilzame effecten. De gecertificeerde 
effectiviteit van deze behandeling tegen haarverlies komt 
uit een rijke formule met 19 functionele ingrediënten, 
zoals Appelstamextract, een exclusieve Tri-C-Peptides™ 
biotechnologie, Vanillyl Butyl Ether, Magnesium, Nigella 
Olie, Arginine en Trimethyl Glycine, Vitamine B6, E en H, 
Zink-PCA, Azelaïnezuur, gehydroliseerd Olijfextract. 

I Tri-C-Peptiden

Vanillyl Butyl Ether

HOE TE GEBRUIKEN

Over nat haar en hoofdhuid verdelen, zorgvuldig inmasseren om de 
microcirculatie van de huid te bevorderen en vervolgens uitspoelen.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng de inhoud van een halve ampul 3 tot 7 keer per week aan op een 
droge of handdoekdroge hoofdhuid. Masseer grondig met ronddraaiende 
bewegingen tot het volledig geabsorbeerd is. Niet uitspoelen.
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DE GEURBELEVING 

Citrusy,	flowery,	tea,	woody

Een elegant, geraffineerd boeket. De eerste frisse  
noten van bergamot, citroen en limoen maken plaats 
voor voor de intense geur van fresia, theebladeren en 
zwarte bessen, die overgaan in minerale amber,  
cederhout en witte muskus. 
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REINFORCING
REINFORCING ANTI-LOSS

Voor een vettige hoofdhuid
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Zwak haar kan het gevolg zijn van een teveel aan talg, wat leidt tot 
afzettingen die de bloedtoevoer verminderen en de follikels verstoppen, 
met als gevolg dunner wordend haar dat zijn weerstand verliest. Deze 
versterkende behandeling, met zijn gecertificeerde biotechnologische 
formule, heeft een talgregulerende en vaatverwijdende werking die de 
bloedsomloop stimuleert, de follikels voedt en stimuleert en het haar sterker 
en steviger maakt. Met duidelijk zichtbare, gecertificeerde resultaten.

REINFORCING
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REINFORCING
Shampoo

REINFORCING
Activator

Wijnstokstamcellen, met gehydroliseerde rocket en 
walnoot extracten die Peptiden en essentiële voedingsstoffen 
bevatten die de celstofwisseling stimuleren en haaruitval 
verminderen. De hoofdingrediënten verhogen de vitaliteit 
en levensduur van de hoofdhuid en follikels, verbeteren de 
micro-circulatie en beschermen de cellen effectief tegen 
oxidatieve schade.  

I Tri-C-Peptiden

Vanillyl Butyl Ether

250 ml / 1000 ml

Een versterkende shampoo die deel uitmaakt van 
een behandeling tegen haaruitval*; geschikt voor een 
vette hoofdhuid, vooral voor mannen. Verrijkt met 
Wijnstokstamcellenextract, Vitamine B6 en E, Menthol 
en Arginine.Een langdurige massage stimuleert de 
microcirculatie van de huid. 
*Helpt haaruitval te voorkomen. Voor niet-pathologische haaruitval.

7 ml x12

Een versterkend activerend serum voor zwak haar, 
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid en speciaal voor 
mannen. Het stimuleert de microcirculatie, verhoogt de 
zuurstofstroom en stimuleert de natuurlijke hergroei 
van het haar, terwijl het de structuur ervan versterkt. Het 
verwarmt de hoofdhuid met heilzame effecten.  
De gecertificeerde doeltreffendheid is gebaseerd op een 
formule met 20 functionele ingrediënten, waaronder 
de exclusieve TRI-C-Peptides™ biotechnologie, 
Wijnstamcelextract, Azelaïnezuur, Zink-PCA, Arginine en 
Trimethyl Glycine, Vitamine B6, E en H.

HOOFDINGREDIËNTEN

HOE TE GEBRUIKEN

Over nat haar en hoofdhuid verdelen, zorgvuldig inmasseren om de 
microcirculatie van de huid te bevorderen en vervolgens uitspoelen.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng de inhoud van een halve ampul 3 tot 7 keer per week aan op een 
droge of handdoekdroge hoofdhuid. Masseer grondig met ronddraaiende 
bewegingen tot het volledig geabsorbeerd is. Niet uitspoelen.
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DE GEURBELEVING 

Aromatisch, citrusachtig, waterig, houtachtig, 
muskusachtig

Een bittere, scherpe geurnoot lost op in een geur van 
roos en groene frisheid en blijft vervolgens hangen in een 
geur van hout en amber.

REINFORCING
Energizing Spray

150 ml

Energieke behandeling voor de hoofdhuid en 
zwak haar. Ondersteunt en verlengt het effect 
van het haaruitval* behandeling met een pool van 
14 functionele ingrediënten, zoals extracten van 
plantaardige stamcellen, Arginine en Trimethyl Glycine, 
Inositol, Vitamine E en B6, Magnesium, Menthol, 
Plantaardige Keratine, zuiverende extracten van 
Rode Druif, Gember en Wierook. Brengt heilzame 
voedingsstoffen naar de huid. Maakt het haar dik en 
veerkrachtig, zonder het te verzwaren.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng aan op een handdoekdroge hoofdhuid en haar en masseer met 
cirkelvormige bewegingen. Niet uitspoelen.
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BIOTECHNOLOGIE

De micro-ingekapselde, biomimetische peptiden zijn 
biotechnologische actieve elementen met een laag 
moleculair gewicht. De micro-inkapselingstechnologie 
beschermt ze en verhoogt hun biologische 
beschikbaarheid bij toepassing, waardoor ze effectief in 
de huidlagen worden getransporteerd, tot in de haarbol, 
en een langdurige afgifte in de tijd garanderen. Er zijn drie 
peptiden, voor een volledige, synergetische werking op de 
gehele levenscyclus van de haarbol.

1. Koper tripeptide - 1
Versterkt en stimuleert de follikel, revitaliseert en vergroot 
de omvang en vermindert haaruitval. Het stimuleert ook 
de productie van collageen, elastine en fibroblasten, voor 
een gezonde hoofdhuid en heeft een anti-verouderende, 
ontstekingsremmende functie.

2. Octapeptide - 2
Versnelt de haargroei, verhoogt de celproliferatie van 
keratinocyten en fibroblasten, verhoogt de celhechting en 
de productie van collageen en hyaluronzuur. 

3. Oligopeptide - 42
Versnelt de haargroei, verhoogt de microcirculatie in het 
bloed, revitaliseert de follikels.

Vanillyl Butyl Ether is een hoofdbestanddeel tegen 
haaruitval dat de huid een aangenaam, langdurig 
warmtegevoel geeft. Stimuleert rechtstreeks de 
microcirculatie in het bloed, waarbij neurotransmitters 
vrijkomen die vaatverwijding bevorderen. Dit mechanisme 
verbetert de opname van alle hoofdbestanddelen, 
kalmeert ontstekingen en bevordert de synthese van de 
belangrijkste groeifactoren van het haar in de follikel.

Tri-C-PeptidenTM

De exclusieve onderzoeksinnovatie van
Framesi in anti-haarverlies
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PERCENTAGE HAAR  
BETER BESTAND TEGEN TREKKRACHT *

NA 6 WEKEN BEHANDELING

NA 11 WEKEN BEHANDELING

DE WETENSCHAPPELIJKE DENSIFYING TEST
De effectiviteits- en zelfevaluatietests, uitgevoerd door Eurofins in Rome, hebben topprestaties aangetoond in de intensieve  
MORPHOSIS DENSIFYING behandeling.

DE HOOFDHUID IS MINDER GEÏRRITEERD EN GEZONDER**.

HAAR IS DIKKER**

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

VERLIES IS ZICHTBAAR AFGENOMEN**

HET HAAR IS DIKKER/MET MEER BODY**

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

HET HAAR IS WEER GAAN GROEIEN.

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE DENSIFYING

*Dubbelblind klinisch onderzoek bij 40 proefpersonen **Zelfevaluatietest uitgevoerd bij 10 vrouwen
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PERCENTAGE HAAR  
BETER BESTAND TEGEN TREKKRACHT*

NA 6 WEKEN BEHANDELING

NA 11 WEKEN BEHANDELING

DE WETENSCHAPPELIJKE REINFORCING TEST
De effectiviteits- en zelfevaluatietests, uitgevoerd door Eurofins uit Rome, hebben topprestaties in de intensieve
MORPHOSIS REINFORCING behandeling.

DE HOOFDHUID IS MINDER VETTIG**

HET HAAR IS DIKKER/MET MEER BODY**

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

VERLIES IS ZICHTBAAR AFGENOMEN**

HET HAAR IS STERKER**

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

HET HAAR IS WEER GAAN GROEIEN.

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 6 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

NA 11 WEKEN BEHANDELING MET MORFOSE REINFORCING

*Dubbelblind klinisch onderzoek bij 40 proefpersonen ** Zelfbeoordelingstest uitgevoerd bij 10 mannen

18,85%
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DE WETENSCHAPPELIJKE DENSIFYING TEST
De effectiviteits- en zelfevaluatietests, uitgevoerd door Eurofins in Rome, hebben topprestaties aangetoond in de intensieve  
MORPHOSIS DENSIFYING behandeling.

26,01%



BALANCE
Voor een vettige hoofdhuid
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Als we het hebben over ‘vet haar’, bedoelen we eigenlijk een aandoening 
van de hoofdhuid; de hoofdhuid produceert te veel talg, wat zicht- 
en voelbaar is van de wortels tot aan de punten. Daarom richt deze 
herbalanceringbehandeling zich op het behandelen van de hoofdhuid, met 
kalmerende, verfrissende ingrediënten die het haar langer zacht en schoon 
houden. De meest effectieve manier om overtollig talg te bestrijden is door 
het gebruik van een combinatie van Morphosis Balance en een professioneel 
pre-behandelend zuiverend product.

BALANCE
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Citroenextract is afkomstig van de schil, rijk aan natuurlijke 
bioflavonoïden die de gezonde groei van de huidcellen 
helpen verbeteren. Dit 100% natuurlijke botanische extract 
heeft adstringerende, zuiverende en talgregulerende 
eigenschappen die helpen de hoofdhuid te verfrissen en 
onzuiverheden te verwijderen, waardoor het haar glanzend en 
gehydrateerd.

Zink-PCA is een 5-alpha-reductase enzymremmer 
en heeft een normaliserende, talgregulerende werking op de 
hoofdhuid, met een diep bacteriostatische werking tegen de 
micro-organismen die hoofdhuidaandoeningen veroorzaken.

HOOFDINGREDIËNTEN

BALANCE
Shampoo

250 ml / 1000 ml

Verrijkt met Zink-PCA, organisch citroenextract, essentiële 
oliën van pepermunt, citroen en tea tree, arginine en 
vitamine B6. De Shampoo herstelt het evenwicht en 
reguleert de talgactiviteit, waardoor de hoofdhuid fris en 
gezond blijft, met haar dat langer licht en schoon blijft. 

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.

100% natuurlijke Essentiële Muntolie zuivert de vette 
hoofdhuid, kalmeert irritatie en zorgt voor een langdurige 
frisheid.
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DE GEURBELEVING 

Pepermunt en citroen

Laat een blijvend fris gevoel achter door de intense geur 
van essentiële oliën en tea tree olie. 100% natuurlijke 
geur. 



PURIFYING
Voor schilfertjes
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Roos kan op twee manieren voorkomen: droog, met dunne, lichte schilfers, 
of vettig, met brede, platte schilfers die aan de hoofdhuid kleven. Hoe dan 
ook, het is een gemakkelijk zicht- en herkenbaar probleem. Bij een agressieve 
behandeling heeft roos de neiging zichzelf te vermeerderen. De Morphosis 
Purifying behandeling werkt geleidelijk en verwijdert de schilfers terwijl 
het tegelijkertijd de hoofdhuid droog en elastisch maakt. De antiseptische, 
ontstekingsremmende en hydraterende bestanddelen verbeteren duidelijk de 
conditie van het haar.

PURIFYING
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Biotechnologisch Chinotto extract, geproduceerd door 
middel van oplosmiddelvrije enzymatische bio-liquefactie, 
behoudt 100% van de plantaardige complexen in een actieve 
biobeschikbare vorm. De Bittere Sinaasappel staat bekend 
om zijn anti-oxiderende, decongestieve, talgregulerende, 
antiseptische, zuiverende en ontstekingsremmende 
eigenschappen.

Il Tea Tree Olie, bekend en gewaardeerd om zijn 
anti-microbiële en anti-schimmel eigenschappen, is perfect 
voor de behandeling van verschillende huidproblemen.

HOOFDINGREDIËNTEN

PURIFYING
Shampoo

250 ml / 1000 ml

Verrijkt met Chinotto extract, Tea Tree Oil,  
Piroctone Olamine, Climbazole, Zink-PCA en Salicylzuur, 
reinigt en kalmeert de hoofdhuid op milde wijze en 
bestrijdt en voorkomt schilfertjes.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.

PURIFYING
Spray

100 ml

Een zuiverende en verfrissende spray die schilfertjes 
bestrijdt en een jeukende en gevoelige hoofdhuid 
kalmeert, met 15 functionele ingrediënten, waaronder 
Chinotto extract, zuiverende, kalmerende en ontsmettende 
Citroen en Tea Tree essentiële oliën, specifieke anti-
roos Piroctone Olamine en Climbazole, vitamine E en 
B6, zoethout, cipres, rode druiven, gember en wierook 
extracten.

HOE TE GEBRUIKEN

Het haar wassen en handdoekdroog maken, op de hoofdhuid sprayen en 
zachtjes inmasseren. Niet uitspoelen.
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DE GEURBELEVING 

Citrusachtig, thee, bloemig, groen

Bergamot, sinaasappel, roze grapefruit en clementine, 
vermengd met basilicum en klimop, zijn de eerste 
geurnoten, gevolgd door een intense geur van 
cyclamen, groene theebladeren en appelbloemen. De 
basisgeurnoten gaan over in muskus en cederhout.
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RESTRUCTURE
Voor beschadigd haar
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

De meest doeltreffende oplossing voor haar met structurele schade en 
verlies van stevigheid en body, dat er droog, dof en uitgedroogd uitziet, is 
deze behandeling die de haarschacht herstelt. In drie stappen herstelt het 
collageen en proteïnen; het haar wordt onmiddellijk voller en versterkt in 
de meest beschadigde delen, zodat het perfect wordt hersteld. Voor een 
professionele behandeling worden ten minste vier sessies aanbevolen: de 
eerste twee met een pauze van twee weken, daarna één keer per maand. De 
behandeling voor thuisgebruik helpt om sneller en doeltreffender langdurige 
resultaten te behalen.

RESTRUCTURE

SALON BEHANDELING
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RESTRUCTURE
Revitalising 
Shampoo STAP 1

1000 ml

Verrijkt met gefermenteerd rijstextract, vegan collageen 
en plantaardige peptiden, hyaluronzuur, vitamine E 
en plantaardige glycerine. Reinigt diep, verwijdert 
onzuiverheden en maakt het haar zacht, gehydrateerd en 
klaar voor de regeneratieve behandeling te ontvangen.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng 10-15 ml product aan, afhankelijk van de hoeveelheid en de lengte van 
het haar, en masseer zachtjes in. Goed uitspoelen, grondig handdoekdroog 
maken en dan doorgaan met STAP 2.

1000 ml

Een herstellende haargel met plantaardige Peptiden. 
Verrijkt met gefermenteerd rijstextract, hyaluronzuur, 
veganistisch collageen, vitamine E en betaïne, vult  de 
haarvezels op, herstelt ze en transformeert ze.

HOE TE GEBRUIKEN

Verdeel het haar in grove lokken en breng 15 tot 20 ml product aan met 
een borstel, afhankelijk van de hoeveelheid en de lengte van het haar. Kam 
grondig door het haar, om de ingrediënten dieper te laten doordringen. Laat 
15 - 20 minuten inwerken onder een warmtebron, spoel goed uit en droog het 
haar met een handdoek. Ga verder met stap 3.

RESTRUCTURE
Express Filler
STAP 2

Gefermenteerd rijstextract wordt geproduceerd via 
een exclusief hyperfermentatieproces. Een enzymatische 
voorbehandeling in water verrijkt het water vóór het 
fermentatieproces. Het hyperfermentatieproces verhoogt 
de antioxidatieve kracht met 20%, het eiwitgehalte met 61% 
en het aminozuurgehalte met 200%. Het resultaat is gezond, 
sterk, gehydrateerd en glanzend haar.

Zwavelrijke plantaardige Peptiden en Aminozuren,  zeer 
vergelijkbaar met haarkeratine, reconstrueren en vullen de 
keratine aan in beschadigd haar. Natuurlijke haarschachten 
zijn zeer waterafstotend, afhankelijk van het gehalte aan 
niet-polaire aminozuren. Dit exclusieve mengsel van 
plantaardige peptiden verbetert het waterafstotende profiel 
van het haar, waardoor de binnenstructuur van de schacht 
beter wordt gevoed dan met een gehydrolyseerd mengsel 
van keratine, het gehalte aan belangrijke elementen zoals 
zwavel en hydrofobe aminozuren wordt verhoogd en de 
haarvezels worden gereconstrueerd.

HOOFDINGREDIËNTEN

Vegan Collageen is een plantaardig collageen met 
verschillende molecuulgewichten van gefermenteerde 
sojabonen, rijk aan actieve bestanddelen, zoals 
peptiden, aminozuren, melkzuur, vitaminen en co-
enzym Q10. De actieve stoffen worden gemakkelijk 
door de huid en hoofdhuid opgenomen en verhogen de 
celactiviteit, verbeteren de doorbloeding en voorkomen 
celveroudering.
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DE GEURBELEVING 

Poederig, bloemig, fruitig, smakelijk

De heerlijke geur van delicate rozen barst uit in 
een sprankelend ruikend boeket van rode vruchten, 
vermengd in een rijke mix van houtachtige en zoete 
tonen. 

1000 ml

Een intensieve behandeling om het haar te temmen. 
Verrijkt met gefermenteerd rijstextract, hyaluronzuur, 
veganistisch collageen, plantaardige peptiden en een 
100% plantaardige, langdurige filmvormende hars, herstelt 
het de natuurlijke structuur van de haarvezels, terwijl het 
de haarschubben gladstrijkt en opvult. Maakt beschadigd 
haar extreem zacht, zijdeachtig en glanzend, voor een 
echt gezonde uitstraling. 

HOE TE GEBRUIKEN

Breng 15-20 ml product aan, afhankelijk van de hoeveelheid en de lengte van 
het haar. Goed inmasseren en minstens 5 minuten laten inwerken, daarna 
goed uitspoelen en in model brengen.

RESTRUCTURE
Precious Fluid
STAP 3



40

TOTALE RECONSTRUCTIE 
BEHANDELING

De MORPHOSIS RESTRUCTURE-behandeling gebruikt plantaardige peptiden, gefermenteerd rijstextract, 
hyaluronzuur en plantaardig collageen om specifieke zones van het haar aan te pakken en de structuur van de 
haarschacht te reconstrueren en te versterken.

Uitstekende effectiviteit voor echt geregenereerd haar.

PLM getest herstructureringseffect

PLM-analyses ( Gepolariseerd lichtmicroscopie) kunnen “in” het haar kijken en het regeneratieve effect van de 
behandeling meten in “polarisatiekleuren”. Dergelijke kleuren tonen de staat waarin de keratinestructuren van elk deel 
van het haar geordend is. 

Van de MORPHOSIS RESTRUCTURE behandeling is bewezen dat zij uiterst impactvolle, diepe en volledige 
regeneratieve resultaten oplevert, terwijl de beelden van het haar na toepassing van de controlebehandeling er zwak 
en dof uitzagen, doordat de keratine zijn kristalstructuur volledig had verloren. 

VOOR
gebruik van de
MORPHOSIS 

RESTRUCTURE
behandeling

NA
gebruik van de
MORPHOSIS 
RESTRUCTURE
behandeling*

*Een Diep REGENERATIEF effect over het hele haar, de haarschubben, de schacht en het medulla.: Afbeeldingen van de PLM analyse

Het haar voelt meteen:

• Sterk
• Verend
• Zacht
• Vol
• Glanzend
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De doeltreffendheid van MORPHOSIS RESTRUCTURE is gezamenlijk getest door het laboratorium voor onderzoek en 
ontwikkeling van cosmetica van de afdeling scheikunde van de Universiteit van Napels Federico II, met zeer nauwkeurige 
instrumenten.

Deze tests hebben aangetoond dat, na gebruik van de MORPHOSIS RESTRUCTURE behandeling, het haar 
sterker, meer verend en meer handelbaar is.

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

8% 
meer 

verend*°

64% 
sterker*

37% 
meer 

handelbaar*

* Ex vivo test op geverfd, diep beschadigd blank haar, behandeld met Morphosis Restructure 1+2+3, versus een standaard   
herstructureringsbehandeling met shampoo en conditioner.

° Gemiddelde toename van haardiameter 8% na de behandeling
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THUIS BEHANDELING
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RESTRUCTURE
Conditioner

250 ml / 1000 ml

Verrijkt met gefermenteerd rijstextract, hyaluronzuur, 
veganistisch collageen, vitamine E en een 100% 
plantaardige langdurige filmvormende hars. Versterkt en 
herstelt de natuurlijke haarvezels.

HOE TE GEBRUIKEN

Na de shampoo aanbrengen op de lengten en punten met een zachte 
massage. Enkele minuten laten inwerken, daarna grondig uitspoelen.

150 ml

Een revitaliserende emulsie voor beschadigd haar. Verrijkt 
met gefermenteerd rijstextract, hyaluronzuur, veganistisch 
collageen, vitamine E, een 100% plantaardig, langdurig 
filmvormend hars en een organisch, multifunctioneel 
plantaardig anti-UV complex. Verzorgt en revitaliseert het 
haar en maakt het zacht en glanzend.

HOE TE GEBRUIKEN

Gelijkmatig op handdoekdroog haar sprayen en vervolgens doorkammen. 
Niet uitspoelen.

RESTRUCTURE
Leave-in

250 ml / 1000 ml

Een revitaliserende, herstructurerende shampoo die de 
heilzame werking van salonbehandelingen verlengt. 
Verrijkt met gefermenteerd rijstextract, hyaluronzuur, 
veganistisch collageen en plantaardige peptiden. Herstelt 
het de haarschachten van binnenuit.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.

RESTRUCTURE
Shampoo



REPAIR
Voor dof haar
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Herhaalde behandelingen en overmatig gebruik van stijltangen kunnen het 
haar merkbaar gevoeliger maken. Gespleten punten, verwarde haren en een 
ruw gevoel zijn duidelijke symptomen van beschadigd haar dat door deze 
behandeling zijn kracht en zachtheid terugkrijgt.

REPAIR
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REPAIR
Conditioner

HOOFDINGREDIËNTEN

De Camelia-olie in Morphosis Repair is biologisch. Deze 
olie is van nature rijk aan oliezuur, Omega-3 en vitaminen 
en wordt veel gebruikt als schoonheidsproduct vanwege 
de hydraterende, verzachtende, voedende, kalmerende 
en antioxiderende eigenschappen.

Plantaardige microkeratine bevat gemicroniseerde 
plantaardige eiwitten, geproduceerd via een duurzaam 
enzymatisch proces. De samenstelling lijkt sterk 
op die van natuurlijke haarkeratine. Het herstelt de 
haarschacht door de poreusheid van het haar te 
verminderen. Met zijn lage moleculaire gewicht, 
dringt het door tot in de binnenste lagen van de vezels, 
voor sterker en steviger haar.

250 ml / 1000 ml

Voor normaal en fijn haar. De rijke formule met Camellia-
olie, gehydroliseerde plantaardige microkeratine, 
plantaardige ceramiden, glycerine en vitamine E, herstelt 
de haarschachten. Het maakt het haar weer zacht en 
glanzend zonder het te verzwaren.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen na de shampoo; enkele minuten laten inwerken, daarna grondig 
uitspoelen.

Fyto-Ceramiden zijn plantaardige werkstoffen. Ze hebben 
een sterke affiniteit met de hoofdhuid en het haar zodat ze 
deze effectief beschermen en de hydrolipidenfilm herstellen 
voor een diepe hydratatie.

REPAIR
Shampoo

250 ml  / 1000 ml

Verrijkt met Camelia-olie, gehydrolyseerde plantaardige 
micro-Keratine en Plantaardige Ceramiden. Herstelt 
diepgaand en revitaliseert de haarvezels met tastbare 
hydraterende en herstellende resultaten.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.
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REPAIR
Rich Treatment

REPAIR
Velvet

250 ml 

Voor middeldik haar: de combinatie van Camellia-olie en 
de verzachtende en voedende kracht van hyaluronzuur, 
glycerine, panthenol en vitamine E maakt beschadigd haar 
zacht en handelbaar. Met gehydrolyseerde plantaardige 
microkeratine en plantaardige Ceramiden.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen na de shampoo en 5-15 minuten laten inwerken, daarna grondig 
uitspoelen.

100 ml

Een herstellende vloeistof die het haar voller maakt. 
Verrijkt met Camellia-olie en hyaluronzuur. Het vult 
poreus haar, maakt het glad en vol en verwijdert frizz. Met 
gehydroliseerde plantaardige microkeratine, plantaardige 
ceramiden, en een organisch multifunctioneel anti-UV 
plantaardig complex.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen voor het stylen. Niet uitspoelen.
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REPAIR
Plumping Mousse

150 ml

Leave-in conditioner voor fijn haar. Met Camelia 
Olie, gehydroliseerde Plantaardige micro-Keratine en 
plantaardige Ceramides; het conditioneert en hydrateert 
het haar, waardoor het handelbaar, veerkrachtig en 
glanzend wordt.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen voor het stylen. Niet uitspoelen.

DE GEURBELEVING 

Geurtonen van bloemen en vanille

De bitterzoete geur van bergamotsorbet, geluksbamboe en 
jasmijn gaat over in een groene, balsemieke mix van heliotroop, 
viooltjesblaadjes en rijstpoeder, terwijl de aanhoudende 
basistonen afkomstig zijn van witte muskus, vanillecrème en 
kasjmierhout.
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COLOR PROTECT
Voor gekleurd haar
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Cosmetische haarkleuren zijn pigmenten die zich niet hechten aan de 
haarvezels. Daarom kunnen herhaalde wasbeurten, weersomstandigheden 
zoals zon en wind, verontreinigende stoffen en het gebruik van borstels, 
haardrogers en stijltangen ervoor zorgen dat de kleur vervaagt en zijn 
glans verliest. Het haar ziet er dan dof en poreus uit. Het behandelen met 
Morphosis Color Protect is essentieel om de werking van de colorist langer 
te laten duren en het haar in perfecte conditie te houden tot de volgende 
afspraak.

COLOR PROTECT
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COLOR PROTECT
Conditioner

HOOFDINGREDIËNTEN

Frambozenextract ondersteunt gezonde haarschubben 
en maakt het haar vol, glanzend en veerkrachtig. Het is 
rijk aan anti-oxidanten die een grondige beschermende 
en zuiverende werking hebben op de hoofdhuid en op 
gekleurd haar.

Gecertificeerd Biologisch Vloeibaar Olijf Extract 
wordt in Italië gemaakt via een oplosmiddelvrij proces. Dit 
biotechnologische proces verhoogt de doeltreffendheid 
van de werkzame stoffen, waarbij de stabiele en intensieve 
antioxiderende kracht van vitamine C een waardevolle 
bondgenoot tegen vrije radicalen wordt.

250 ml / 1000 ml

Voor normaal en fijn haar. Geformuleerd met Framboos 
en gehydroliseerde olijf fruit extracten, Shea Boter en 
Vitamine E, het beschermt de haarvezels tegen externe 
agressies en houdt de kleur rijk en glanzend. 

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen na het wassen; een paar minuten laten inwerken, daarna grondig 
uitspoelen.

COLOR PROTECT
Shampoo

250 ml / 1000 ml

Hydrateert en beschermt gekleurd haar. Verrijkt met 
extracten van framboos en gehydroliseerde olijf, 
beschermende plantaardige kationische polymeren en 
een natuurlijke vochtinbrengende factor, reinigt het haar 
op milde wijze om te voorkomen dat de kleur vervaagt. 

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.
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COLOR PROTECT
Intensive 
Treatment

250 ml 

Voor middeldik haar. Hydrateert en beschermt gekleurd 
haar. Het bevat frambozenextract, sheaboter, vitamine E, 
arginine, gehydrolyseerd olijvenextract en biergist die het 
haar voeden en voller maken.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen na het wassen; 5-15 minuten laten inwerken, daarna afspoelen.

DE GEURBELEVING 

Bloemig, fruitig en groen

Mandarijn en bergamot mengen zich met tonen van pioenroos, 
roos en cyclaam, dan versmelten met de scherpe houtachtigheid 
van ceder en sandelhout.
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SUBLIMIS OIL
Voor droog, uitgedroogd haar
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HET PROBLEEM, ONS ANTWOORD

Natuurlijk of geverfd, lang of kort, steil of krullend: elk haartype kan 
uitgedroogd zijn als gevolg van een slechte gezondheid of een slechte 
levensstijl. Verward en onhandelbaar, pluizig en dof, droog haar heeft 
behoefte aan een verzachtende behandeling die het niet verzwaart.

SUBLIMIS OIL
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SUBLIMIS OIL
Conditioner

HOOFDINGREDIËNTEN

Passiebloemzaadolie voelt licht en zijdeachtig aan. 
Ze is rijk aan essentieel linolzuur en vitamine E, die de 
haarvezels en de hoofdhuid doeltreffend versterken, 
waardoor ze zachter en glanzender worden en beschermd 
worden tegen vochtverlies. Het helpt de natuurlijke 
hydrolipidenbarrière van de hoofdhuid te beschermen.

Abrikozenolie, gemaakt van de pit van de vrucht, is 
een goede bron van vitamine A en E, die uitstekende 
antioxidanten zijn. Ze is rijk aan essentiële vetzuren, 
hydrateert en voedt de huid en het haar, versterkt de 
hydrolipidenfilm van de hoofdhuid en laat het haar glanzen.

250 ml / 1000 ml

Voor normaal en fijn haar. Passiebloemzaadolie en 
Arganolie brengen hydratatie en glans terug voor direct 
handelbaar, vol en veerkrachtig haar. Verrijkt met vitamine 
E, arginine, organisch citroenextract en plantaardige 
schubbenlaagbeschermende moleculen.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen na het wassen; een paar minuten laten inwerken, daarna grondig 
uitspoelen.

Arganolie, sinds mensenheugenis bekend om zijn 
cosmetische eigenschappen, bevat voornamelijk 
onverzadigde vetzuren en is rijk aan sterolen en vitaminen. 
Het voorkomt uitdroging en veroudering, bestrijdt vrije 
radicalen en doet het haar herleven.

SUBLIMIS OIL
Shampoo

250 ml / 1000 ml

Met passiebloemzaadolie en van planten 
afkomstige schubbenlaagbeschermende moleculen, 
gehydrolyseerde sojaproteïnen en een exclusieve mix 
van vochtinbrengende bestanddelen. Het herstelt de 
haarvezels en vult hydratatie aan. Voor zijdezacht 
glanzend haar.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen op nat haar en zachtjes inmasseren. Goed uitspoelen.

100% natuurlijke biologische baobabolie wordt 
gemaakt van koudgeperste zaden om al zijn voedende 
eigenschappen te behouden: vetzuren, Omega-6 en-9, 
palmitoleïnezuur, oliezuur en linolzuur, plantensterolen, 
tocoferolen en vitamine E. Door zijn vele eigenschappen is 
het een uitstekende antioxidant, voedt en beschermt het de 
hoofdhuid en het haar en laat het haar glanzen.

Gestabiliseerde, vetoplosbare Vitamine E heeft intensieve 
antioxiderende eigenschappen, bestrijdt vrije radicalen en 
oxidatieve schade in de cellen en follikels. Het heeft een 
hydraterende, beschermende en verzachtende werking. 
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SUBLIMIS OIL
Deep Treatment

SUBLIMIS OIL
All Day Emulsion

250 ml 

Voor middeldik haar. Een diepgaande vochtinbrengende 
behandeling, rijk aan passiebloemzaadolie, arganolie en 
baobabolie. Dit intens verzachtende verzorgingsproduct 
vult mineralen en voedingsstoffen aan, waardoor zeer 
droog haar weer mooi en levendig wordt. Met Trehalose, 
Vitamine E, gehydroliseerde soja-eiwitten en plantaardige 
schubbenlaagbeschermende moleculen.

HOE TE GEBRUIKEN

Aanbrengen na het wassen; 5-15 minuten laten inwerken, daarna grondig 
uitspoelen.

150 ml  5,1

Een direct werkende emulsie voor uitgedroogd haar. 
Verrijkt met passiebloemzaadolie, arganolie en baobabolie, 
hydrateert het en maakt het haar zacht en zijdeachtig.

HOE TE GEBRUIKEN

Op handdoekdroog haar sprayen en doorkammen. Niet uitspoelen.
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SUBLIMIS OIL
Serum

SUBLIMIS OIL
Pure

100 ml

Voor middeldik haar. Verrijkt met passiebloemzaadolie, 
arganolie en een vitamine C-derivaat, hydrateert het haar 
en maakt het glanzend, zacht en handelbaar.

HOE TE GEBRUIKEN

Voor een intensieve behandeling, meng 3-5 druppels met 20 ml conditioner of 
masker (kan gemengd worden met andere Morphosis lijnen), laten inwerken 
en vervolgens uitspoelen. Voor een effectieve anti-kroeswerking, aanbrengen 
op de meest beschadigde delen van het haar, zachtjes inmasseren en 
vervolgens drogen. Niet uitspoelen. Voor meer intensieve glans en hydratatie, 
aanbrengen op droog haar.

DE GEURBELEVING 

Bloemig, fruitig en romig

Weelderig en zacht, een heerlijk boeket van witte bloemen, met 
delicate tonen van citroen en fruitige room die een onverwacht 
bloemig spoor in het haar achterlaten.

15 ml x6

Een intensieve, direct werkende en hydraterende 
behandeling die dof en droog haar zijn natuurlijke 
glans teruggeeft. Verrijkt met hyaluronzuur, 
passiebloemzaadolie, abrikozenolie en een plantaardig 
complex. Versterkt de schacht en maakt het haar 
zijdezacht.

HOE TE GEBRUIKEN

Na de shampoo het haar handdoekdroog maken en het serum verdelen. 
Masseer om een rijke emulsie te creëren. 5-15 minuten laten inwerken en 
goed uitspoelen. Gebruik de andere producten van de lijn op basis van de 
behoeften van het haar.
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