WELKOM
IN EEN WERELD
VAN GEZOND
GEKLEURD HAAR

Kwalitatieve, innovatieve,
hoogstaande, ecologische kleuren

WIJ
KIEZEN
VOOR DE
TOEKOMST
ONZE MISSIE
Moose Haircare & Color Luxury Brands. Dat is eenvoudig, kwalitatief
én gezond haar kleuren en verzorgen. We stemmen onze gamma’s af
op de Scandinavische levenswijze en filosofie en kiezen voor natuurlijke
kleur- en verzorgingsproducten zonder schadelijke stoffen.
We creëren een unieke beleving in uw salon en ondersteunen
u met advies en opleidingen. Uw klanten genieten van
het beste wat moeder natuur te bieden heeft.
Uw Moose-team

“ MOEDER
NATUUR
OP HAAR
BEST”
Wij staan niet alleen voor de meest natuurlijke kleur- en
haarverzorgingsproducten, wij stellen onze expertise ook ter
beschikking van uw zaak. De gezondheid van u en uw klanten
staat bij ons centraal, gecombineerd met de juiste resultaten.
Wij kiezen voor kwalitatieve, innovatieve en hoogstaande
ecologische concepten. Het zijn stuk voor stuk pareltjes, uniek
op hun eigen manier en met specifieke sterktes om perfecte
resultaten en hedendaagse looks te creëren.
We bieden u pure verwennerij op basis van zuivere essentiële
oliën, plantenextracten en natuurlijke antioxidanten.
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We bieden een gezondere
werkomgeving, allergievriendelijke
producten, een alternatief voor
schadelijke producten.

Uw gezondheid
We werken met NON-schadelijke
chemicaliën,
onze producten
is onze
natuur
ndelijk
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Voor ons is het erg belangrijk
om onze klanten goed te informeren
De natuurlijke
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1 vanplantaardige oliën zijn gewonnen uit bladeren,
essentiële
over de inhoud van onze producten. Ons gamma is niet op
bloemen, wortels, vruchten of schors.
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niet
en schaadt. Bovendien bieden we een gezondere werkomgeving,
We helpen u om een unieke beleving in uw kapsalon te creëren
allergievriendelijke ingrediënten en een alternatief voor
en ondersteunen u met professioneel advies en opleidingen.
n. schadelijke producten.
Onze innoverende concepten zijn voor elk kappersteam de ideale
In het hart van elk product zit een krachtig mengsel van planten,
versterkt met de hulp van moderne technologie. Het assortiment
bevat unieke formules met onder andere gecertificeerd organisch
honingextract, macadamia-olie, groene thee, arganolie, jojoba-olie,
aloë vera, avocado, ginseng, tea tree, amarant, duindoorn,
of blauwe bes.

keuze om een vernieuwend positief verhaal te brengen waar
alle klanten graag mee instappen.

We staan voor professionele resultaten met ecologische
producten die de hoogste kwaliteit garanderen.
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We werken met NON-schadelijke
chemicaliën, onze producten
zijn niet op dieren getest en
milieuvriendelijk. Binnen 1 van
onze concepten Zenz Organic.
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ECO-CHIC
IS GEEN TREND.
HET IS EEN
LEVENSSTIJL.

“Eco-chic is
geen trend,
het is een
levensstijl”
Organic Hairspa

Wat mag u
verwachten van

MOOSE
HAIRCARE &
COLOR LUXURY
BRANDS

“ WIJ HEBBEN EEN HART
EN EEN ENORME PASSIE
VOOR DE KAPPER. ”

LOYALITEIT EN EXPERTISE

INNOVATIE

KWALITEIT

Met 29 jaar ervaring in het verdelen
van professionele haircare & colorproducten kunnen we elke kapperszaak
van de beste begeleiding voorzien.

We gaan steeds op zoek naar
kwaliteitsvolle partners die respect
hebben voor de natuur, de gezondheid
van onze klanten en gebruik maken van
de laatste nieuwe technologieën.

Kwaliteit is steeds de rode draad
doorheen ons verhaal. Aan de hand
van het eindresultaat kunt u bepalen
of de keuzes die wij maken met onze
luxury brands de juiste zijn.

EDUCATIE

SERVICE

DE IDEALE PARTNER

We bieden opleidingen, ondersteuning
en begeleiding aan zodat u en uw
team op de beste manier onze luxury
brands kunnen toepassen. Op onze
activiteitenkalender vindt u ook een
brede waaier aan cursussen om u nog
meer te inspireren.

Met het zorgvuldig samengestelde
Moose-team werken we elke dag
samen om alle nodige ondersteuning
te bieden. Zo staan we garant voor
topservice.

Met onze enorme kennis, ervaring en
gedrevenheid zijn wij steeds de ideale
match voor uw kapsalon.

ONZE
LUXURY
BRANDS
UNIQUE MOLECULE PERFORMANCE
GEHYDROLISEERDE COLLAGEEN
MEADOWFOAM ZAAD OLIE
ALPHA-BISABOLOL
VITAMINE C
JOJOBA OLIE
BIJENWAX
ARGAN

Onze ecologische colorbrands hebben tal van voordelen. Voor een
maximale zorg en prestatie hebben onze partners gekozen voor
innovatieve kleuringen met duidelijk geselecteerde ingrediënten.
De kleuring werkt zoals de klassieke haarkleuringen maar met
ecologische en gezonde basisingrediënten.
Ons gamma bevat kleurbehandelingen in de vorm van toon op
toon, semi-permanent, permanent, verhelderende kleuren,
ontkleuringspoeder, ontkleuringscrème en 100%-grijsdekking.
Het spectrum van hedendaagse tinten is makkelijk te mengen,
snel aan te brengen en gemakkelijk uit te spoelen. De producten
zijn geurloos en veroorzaken geen dampen. Hierdoor is er geen
ademhalingsallergie mogelijk en is er een sterk verminderde
mogelijkheid op contactallergie.

ELASTINE
KERATINEVEZELS
ANTIOXIDANTEN
PIGMENTVARIATIE

ONZE LUXURY BRANDS BIEDEN EEN INTE
MET EEN GEGARANDEERD GLANZEND EN

ECOLOGICAL HAIRCARE BRANDS
Je hoeft geen compromissen te sluiten tussen het effect
van gecertificeerde organische ingrediënten, je schoonheid
en de kwaliteit van het product. We hebben het allemaal!

We hebben dan ook een compleet allergievriendelijk,
geurloos gamma in ons assortiment dat bekroond is
met het Swan Label en AllergyCertified-label.

Naast een brede waaier aan styling en afwerking, perfect uitgebalanceerde colorbrands en verzorging aangepast aan ieders
noden bieden we ook een uitgebreide wellness voor je hoofdhuid.
Dankzij de zuiverende essentiële oliën wordt de natuurlijke afweer
versterkt en wordt de hoofdhuid gezond en stralend.

Door deze puurheid zijn de producten zeer geschikt voor
zwangere vrouwen, kinderen en geurgevoelige mensen.

Omdat we als kapper en consument bijna dagelijks in aanraking
komen met verzorgingsproducten, ligt de kans op allergieën
beduidend hoger.

NSE, MULTIDIMENSIONELE ERVARING
LEVENDIG RESULTAAT.

Het concept wordt extra aantrekkelijk door de intensieve
haarverzorgende behandeling die beschadigd haar herstelt
in 4 stappen:
1. Reiniging
2. Sluiten van de haarschubben
3. Hydrateren
4. Voeden

THE HOUSE
OF LUXURY
The House of Luxury is onze thuisbasis met als voornaamste doel
de organisatie van trainingen en opleidingen voor
de professionele kappers.
De nieuwe multifunctionele infrastructuur heeft ruimtes met
veel natuurlijke lichtinval, grote spiegels, makkelijke kapstoelen,
de laatste technologieën, prachtige wasunits, een cosy salon
en een groene moswand. De praktijkhal heeft een typisch
industriële stijl waar we in de beste omstandigheden
educatie kunnen geven.

HOW TO
MOOSE
VERKENNEND GESPREK
De accountmanager van uw regio komt langs om onze luxury brands voor te stellen.
Er wordt samen met u bekeken welke meerwaarde Moose uw zaak kan bieden.

VOORSTEL OP MAAT
We bekijken samen welke luxury brands er het beste bij u en uw zaak passen
en waar jullie het beste gevoel bij hebben. Er wordt een professioneel voorstel
op maat uitgewerkt voor uw zaak.

UW ZAAK ADEMT MOOSE
Wij zorgen er samen met u voor dat uw zaak de Moose filosofie zal uitstralen.
Uw klanten merken meteen het verschil en uw keuze voor een vernieuwend
ecologisch concept wordt visueel ondersteund.

OPTIMALE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Ons educatieteam zorgt ervoor dat u en uw medewerkers de nodige opleidingen
krijgen, zodat de juiste resultaten bekomen worden voor uw klanten. Onze
opleidingen vinden zowel in uw zaak als in the House of Luxury plaats.

RESULTAAT
• Tevreden klanten en medewerkers dankzij onze uitgebalanceerde concepten
• Beter imago van uw kapsalon door onze innovatieve insteek
• Klanten delen hun positieve ervaringen in hun kennissenkring

GRAAG SAMENWERKEN?

Contacteer ons via: O3 71O 66 3O of info@moosehaircare.be

