


“To live in this single moment,this lightest breath, this softest touch, to be 

captured by this smallest, this briefest space of time, to be fully present, 

alive, consumed in this instant alone, this is truly living.”

Jill Pendley



                     by La vie

Alive is een 100% natuurlijke haircarelijn voor gezond en glanzend haar door 

toevoeging van diverse botanische extracten en aromatherapeutische oliën. 

De met zorg gekozen natuurlijke ingrediënten en unieke samenstelling van de 

verschillende producten zorgen voor een verfrissende, herstellende en verzor-

gende werking. Onze complete lijn van shampoos, conditioners, treatments, 

styling en finishing producten zorgen ervoor dat ieder haartype de aandacht 

krijgt die het nodig heeft.

Let your hair feel alive!



repair

Citroengras

Deze producten zijn speciaal geformuleerd voor droog, beschadigd en chemisch behandeld haar. De ingrediënten dringen diep door in het be-
schadigde haar en herstellen de structuur, versterken de elasticiteit en brengen het ph-niveau weer in balans. Het resultaat is gezond, pluisvrij en 
handelbaar haar in een perfecte conditie met een unieke glans. Bijzonder geschikt voor haar dat veelvuldig gestraight wordt.

Hoofdingrediënten in deze producten zijn:

Citroengras, salie zijde amino zuren, rijst proteinen, 

meadowfoam, kliswortel & rozemarijn

Deze shampoo en conditioner zijn ook in 
kleinere 60 ml verpakkingen verkrijgbaar!

235 ml 235 ml 200 ml



volume

Aronia en Lijsterbes

Hoofdingrediënten in 
deze producten zijn:

Wilde bessen, kamille, 

panthenol & sandalwood

Deze shampoo en conditioner zijn ook in 
kleinere 60 ml verpakkingen verkrijgbaar!

Deze  producten zijn speciaal geformuleerd om fijn en broos haar kracht en volume te geven. Het zorgt voor veel beweging, flexibiliteit 
en brengt en dun haar weer in topconditie. Versterkt de haar fiber en het haarzakje en reinigt op milde manier het haar en de hoofdhuid. 
Botanische extracten verstevigen het haar en geven body en veerkracht. 

235 ml 235 ml



color care 
Deze producten bevatten een unieke combinatie tussen pure botanische extracten, kruiden en aromatherapeutische oliën die 
ervoor zorgen dat kleur wordt ingesloten en factoren als water, uv-straling en thermische bronnen, de kleur niet verder kunnen 
aantasten. Het versterkt het haar en heeft een vochtherstellende werking, geeft handelbaarheid en een gezonde glans. Het houdt 
de kleur langer sprankelend tussen de kleurbehandelingen in.

235 ml 235 ml Aloë vera bladeren

Hoofdingrediënten in deze producten zijn:

Aloë vera, kamille, botanische extracten & Aromatherapeutische oliën

Deze shampoo en conditioner zijn ook in 
kleinere 60 ml verpakkingen verkrijgbaar!



moisture De vochtinbrengende bestanddelen in deze producten zorgen ervoor dat 
beschadigd haar weer herstelt, ze geven glans en brengen de vochtbalans 
weer op peil met als resultaat; gezonder en vitaler haar.

Hoofdingrediënten in 
deze producten zijn:

Soya, vanille, jojoba olie, 

citroengras, kamille & salie

Edamame Soya bonen

235 ml 235 ml 235 ml 200 ml

Deze shampoo en conditioner zijn ook in 
kleinere 60 ml verpakkingen verkrijgbaar!



Q-ten
Deze producten zijn speciaal geformuleerd met hoogwaardige proteinen om de afnames aan voedingsstoffen te herstellen en het verouderings-
proces tegen te gaan. Het geeft kracht, glans en bestrijdt oorzaken van ouder wordend haar als stress, verontreiniging en chemische 
behandelingen. Het is speciaal geformuleerd met unieke proteinen en amino zuren die de vochtbalans en de structuur van het haar 
terugbrengen naar de originele staat.

Hoofdingrediënten in deze producten zijn:

Lavendel, citrus, zeewier & passievrucht olie 

Deze shampoo en conditioner zijn ook in 
kleinere 60 ml verpakkingen verkrijgbaar!

Lavendel235 ml 235 ml



Hoofdingrediënten in dit product zijn:

Pepermunt olie, kamille & tea tree olie

peppermint & platinum 
De Peppermint shampoo is een diepreinigende shampoo. Pepermunt- en tea tree olie zor-
gen voor een diepe reiniging maar hebben ook een herstellende werking op de hoofdhuid. 
De platinum shampoon neutrailiseert de gele kleur in blond en grijs haar. Verfrist highlights 
en onderhoudt (ook donkere) as-kleuren. Voor een sterker resultaat 3 min. laten inwerken.

Deze shampoos zijn ook in kleinere 
60 ml verpakkingen verkrijgbaar!

Munt

Kamille

Hoofdingrediënten in dit product zijn:

Kamille & salie

235 ml 235 ml
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styling 1
matte clay: boter clay op basis van soya om iedere style te creëren zonder het haar vet te maken. Matte finish!
weird wax: een old-school wax voor stevigheid, textuur en glans.
shaping taffy: elastische gum voor stevigheid, beweging en glans. Maak jouw eigen style op droog of vochtig haar.
manic mud: mud crème voor medium stevigheid, veel textuur en een matte finish.

60 gr 60 gr 60 gr 60 gr
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thickening pomade 
& first aid lotion

Thickenig pomade verandert normaal haar in dik en voller haar en behoud de natuurlijke 
uitstraling. Geeft je haar een natuurlijk karakter met veel body. Houdt de krul bij elkaar. 

First aid lotion is een straightening lotion en leave in treatment in 1. Anti-pluis product en 
stijltang tool. Herstelt de vochtbalans en beschermt het haar tegen warmtebronnen. Maakt 
krullend haar stijl en herstelt de structuur. Bevat uv-filters.

100 ml 100 ml



styling 2
Ga je voor de texture cream, die verstevigt en accentueert krullend haar en geeft het een mooie glans op zowel droog als vochtig haar, of 
voor de fiber paste die een restylable effect geeft met een medium stevigheid, een goede textuur en volume, of toch voor het wat zwaar-
dere werk; de keiharde 7 seconden lijm voor spikes en een langdurig effect, of een meer medium hold met veel glans van de green force 
gel... wat je ook gebruikt, Laat je handen het werk doen!
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120 ml 120 ml 120 ml120 ml 120 ml

“Fashions fade, style is eternal.”



aerosols & spraypumps
Deze range producten heeft alles in zich om het haar te voorzien van glans, body en volume.
Of je nu gaat voor een glanzend gladde finisch, een medium hold of een super stevige spray, 
de zorgvuldig uitgekozen ingrediënten zorgen voor gezond gestyled en beschermt haar.

Maximum volume,
control & shine

v.l.n.r.

straight & shine spray  |  145 ml
Door gebruik van dit product glijdt de stijltang door het haar en geeft het een glad, glan-
zend en strak  kapsel. Het bevat unieke lichtgewicht siliconen die het haar beschermen 
tegen beschadigingen van de stijltang door een schild om ieder haartje aan te brengen 
met als resultaat een mooi glad, glanzend kapsel. Het product geeft een schitterende 
glans waardoor het ook ideaal te gebruiken is als glansspray.

pump up spray  |  120 ml
Een medium hold spray gel die niet plakkerig en stijf wordt en waarbij het haar altijd te 
restylen blijft. Laat geen residu achter en geeft een mooie glans. Alcohol vrij!

flex hairspray  |  295 ml
Sneldrogende flexibele haarlak met een medium finish. Het geeft veel beweging en glans 
en laat geen residu achter. Het is vochtbestendig en makkelijk uit te borstelen. Super voor 
lang haar dat stevigheid nodig heeft maar moet kunnen blijven bewegen.

bodyfying mousse  |  200 ml
Door de unieke combinatie van ingrediënten van een gel en een mousse, geeft het veel 
body en volume. Verwijdert statische haren, verstevigt het haar optimaal en geeft glans. 
Een 2-in 1 product dat zorgt voor maximale stylings resultaten door lichtgewicht textuur 
en volume van een mousse en de controle / houdbaarheid van een gel. Ook ideaal voor 
krullend haar en om mee te scrunchen.

max hairspray  |  295 ml
Sneldrogende super stevige haarlak met een schitterende glans. Deze micro mist zorgt 
voor extra stevigheid, een goede controle en textuur en heeft een natuurlijke glans.

volumizing spray  |  120 ml
Deze styling spray geeft je haar super veel body en glans zonder het plakkerig of stijf aan 
te laten voelen. Alcohol -en gas vrij!

root booster  |  235 ml
Een echte root booster voor textuur en volume. Deze spray is een combinatie tussen 
een mousse en een lotion. Makkelijk op de aanzet aan te brengen en het geeft enorme 
glans en volume.



 “Create your own visual style... let it be unique 

  for yourself and yet identifiable for others.”

                                                                                                                        

  Orson Welles
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miracle dust
& silk serum

Een poeder voor volume en body. Verstevigt het haar vanaf de aanzet, voelt niet plakkerig aan. 
Gebruik meerdere malen gedurende de dag, laat geen resten achter. Een natuurlijk matte finish.
 
Unieke make-over serum, verandert de structuur van krullend of onrustig haar. De hoogste dosis organische extracten 
zorgen ervoor dat krullend haar glad en strak wordt of juist een heel natuurlijk uiterlijk krijgt. Normaal stijl haar krijgt 
een enorme dosis glans, wordt glad en verwijdert de pluis. Het geeft het haar een gezond uiterlijk. 

50 ml2,4 gr



“To be alive is a fine thing. It is the finest thing in the world, 

though hazardous. It is a unique thing. It happens only once 

in a lifetime. To be alive, to know consciously that you are 

alive, and to relish that knowledge - this is a kind of magic.” 

                                                                                                           Edna ferber


