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1 L’Anza
Healing
Strength
Pakket

Voor haar dat slap
en broos is geworden door diverse
haarvijanden.
Herstelt de vezelstructuur waardoor
het haar minder
snel breekt, meer
glanst en weer

20x
t.w.v.

1 89,95

veerkrachtiger is.
Ideaal voor
lichtergekleurd
en geblondeerd
haar. Dit pakket
bestaat uit de
producten Healing
Strength Shampoo,
Conditioner en
Silk Serum.

20x
t.w.v.

1 65,40

2 BioSilk
Silk Care &
Finish Kit

Verrijkt met natuurlijke
zijde en bevat zeventien
van de negentien aminozuren die van nature aanwezig zijn in haar. Herstelt
beschadigde gedeeltes en
het haar krijgt weer een
gladde schubbenlaag.
Uw haar wordt versterkt
en is beschermd tegen
beschadigingen door
stylingapparaten. Het resultaat: zacht, soepel en glanzend
haar. Dit pakket bestaat uit Silk Therapy Shampoo, Conditioner, Finishing Spray Firm Hold en Silk Therapy.

3 Keune Care Line Deﬁne Style
Een keuze aan producten om uw
persoonlijke haarstijl te creëren.
Met provitamine B5 voor
een optimale vochtbalans.
Verzorgt en geeft optimale
glans. Werkt herstellend,
beschermend, ﬁxerend en
versterkend. Ideaal tegen
springerig haar. Goed voor
het ultieme stylinggemak.
Dit pakket bestaat uit Care
Line Ultimate Shine Repair,
Thermal Protector, Mineral
Hairspray, Mineral Mousse
en Fibre Wax.

20x
t.w.v.

1 65,75

20x
t.w.v.

1 50,90

4 Wella
Professionals
Lifetex Resist

Anti-aging producten
op basis van rooibos
en creatine. Versterkt
de vitaliteit en biedt
weerstand tegen
tekenen van ouder
worden van uw haar.
Geeft een directe
impuls aan de veerkracht van het haar
en versterkt de natuurlijke beschermlaag.
Dit pakket bestaat
uit Lifetex Resist
Shampoo, Foam
Emulsion en Serum.

WINNEN?

5 Goldwell
Dualsenses
Color Pakket

Kleurbescherming met
granaatappelextract
en UV-ﬁlter. Zorgt
voor zichtbaar meer
kleurbriljantie in uw
gekleurde haar. Voor
ﬁjn tot normaal haar.
Beschermt, verzorgt
en modelleert met
intensieve kleurbescherming. Dit pakket
bestaat uit Dualsenses Color Shampoo,
Conditioner, Leave-In
Mousse en Styling
Brilliance Jewel
Shimmer.

20x
t.w.v.

1 50,80

Bel naar 0909-2027086 (1 0,60 per gesprek) en geef via het keuzemenu aan welke prijs u graag wilt.
U hoort meteen of u hebt gewonnen en kunt tot 3 oktober 2009 net zo vaak meedoen als u wilt.
De winnaars ontvangen binnen drie weken schriftelijk bericht. De prijzen zijn niet inwisselbaar of
overdraagbaar. De overige toepasselijke spelvoorwaarden zijn te vinden op www.telegraaf.nl/vrouw.
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