


Onze belofte is schoonheid met zelfvertrouwen. Onze passie is producten 
maken die alle verwachtingen overtreffen. Onze producten zitten boordevol 
actieve ingrediënten en bevatten een gepatenteerde, volledig bioactieve 
keratine technologie, die bij regelmatig gebruik helpt beschadigd haar te 
verminderen en van binnenuit te herstellen. Of onze producten nu in de salon 
gebruikt worden als signature behandeling, of als een verzorgingslijn voor 
thuis, bhave versterkt het haar, verbetert de conditie, geeft een mooie glans 
en een zijdeachtige gladde finish.

WE TICK ALL THE BOXES
Iconisch Australisch merk dat dynamische resultaten levert
Getest op ons niet op dieren
Gecertificeerde biologische ingrediënten
Gepatenteerde actieve keratine technologie
Innovatieve en professionele, salon exclusieve producten
En bovenal - onze producten maken hun beloftes waar!
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smoothe XT keratin therapy 
750ml 

De simpele oplossing om onhandelbaar haar te temmen, volume te reduceren en
pluizig haar te elimineren, voor een super glanzend, glad en blijvend resultaat.

USE ME...
•  Voor professioneel salon gebruik
•  Alle haartypen
•  Stug / resistent haar
•  Klanten die een glad en pluisvrij resultaat wensen

THE GOOD STUFF
•  Vermindert pluizig haar
•  Verzorgt en beschermt
•  Maakt glad en geeft glans
•  Reduceert styling tijd en onderhoud
•  Verbetert de conditie en uiterlijk
•  Haar kan dezelfde dag omhoog gedragen worden
•  Beschermt tegen de schadelijke invloeden van
    bijvoorbeeld zon, dagelijks modelleren en stylen,
    chemische behandelingen etc.
•  Vooraf wassen niet nodig
•  Dezelfde dag uitwassen
•  Kleuring dezelfde dag mogelijk

WHY ME
•  Snel en makkelijk in gebruik
•  Geavanceerde formule
•  Bevat GEEN formaldehyde

ADVANCED 
KERATIN 
SMOOTHING 
THERAPY



professional repair collection

rescue therapy   
500ml

Beschadigd haar volledig herstellen kan nu met rescue van bhave.
Een salon exclusieve behandeling die met de revolutionaire keratine technologie
diep doordringt in het haar, om zo de interne structuur te herstellen en het haar
kracht, elasticiteit en glans terug te geven, zelfs bij zwaar beschadigd haar.
Voeg bhave™ rescue therapy toe aan elk kleurproduct om het haar te egaliseren,
herstellen, haarbreuk te verminderen en het een mooie, gezonde glans te geven.

 USE ME...
 •  Zwaar beschadigd haar herstellen
 •  Verdere schade voorkomen
 •  Gebruik zo vaak als nodig
 •  Verbetert conditie en geeft kracht,
     elasticiteit & glans

 THE GOOD STUFF
 •  Herstelt tot 80% beschadigd haar
 •  Hernieuwt volume, glans en conditie
 •  Beschermt tegen verdere schade
 •  Vermindert haarbreuk
 •  Verbetert de glans
 •  Versterkt kleur bewust
 •  Reduceerd pluis

  WHAT’S INSIDE?
  •  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk
      verkregen keratine proteïne, dat zich hecht aan
      zwaar beschadigd haar om de interne structuur te
      herstellen en kracht, elasticiteit en glans te geven
  •  Voorziet het haar van een proteïnelaag die
      beschermt tegen schadelijke invloeden. Werkt
      samen met het natuurlijke proteïne en bootst de
         werking ervan na.

Met 100% natuurlijke, bio-actieve keratine & andere natuurlijke ingrediënten

PREVENTION + CURE
ALL IN ONE BOTTLE



 

scalp shampoo 
1000ml / 300ml / 100ml 

Of je hoofdhuid droog is, strak staat, jeukt of gewoon oncomfortabel aanvoelt, deze
verzachtende en milde formule bevat natuurlijke actieve ingrediënten die irritatie
helpen voorkomen en ervoor zorgen dat je hoofdhuid fris en zacht voelt.

USE ME...
•  Voor droog of gevoelig haar / hoofdhuid

THE GOOD STUFF
•  Helpt tegen een jeukende en geirriteerde hoofdhuid
•  Hoofdhuid blijft fris en zacht

WHAT’S INSIDE
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
    keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
    haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
    elasticiteit en glans te geven
•  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en
    verbetert kracht & elasticiteit
•  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht &
    herstelt de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor zachte
    hydratatie en herstelt de zuurgraad

SOOTHE 
OPERATOR



 

 
rescue intense repair   
shampoo 
1000ml / 300ml / 100ml
 
Een luxueuze shampoo, die geformuleerd is om te voeden, versterken en herstellen.
Rescue shampoo herbouwt, rehabiliteert en herstelt droog, broos en beschadigd haar,
door het zacht te voeden zonder het te verzwaren. Verrijkt met volledig bio-actieve
keratine en ontwikkeld om het keratinegehalte, geleverd door de salon exclusieve
bhave rescue intense repair therapy te behouden en te complementeren.

 USE ME...
 • Alle zwaar beschadigde haar types – door chemische
  behandelingen, hitte & schade van buitenaf
 
 THE GOOD STUFF
 • Herstelt de kracht, conditie en elasticiteit
  van zwaar beschadigd haar
 • Reinigt zacht en voedt
 • Maakt het haar zijdezacht, prachtig glanzend
  en perfect beheersbaar
 • Biedt bescherming tegen schade
 • Verzwaart niet
 • Voedt dik, stug haar

 WHAT’S INSIDE?
 • Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
  keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
  haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
  elasticiteit en glans te geven.

DAMAGE 
CONTROL

AWARD 

WINNER DAMAGE 
CONTROL
 
rescue intense repair  
conditioner 
1000ml / 300ml / 100ml

Gewichtsloze, vochtinbrengende conditioner die ontwikkeld is om droog, broos en
beschadigd haar te herstellen. Rescue intense repair conditioner is een luxueuze 
formule die door onze krachtige gepatenteerde bio-actieve keratine het haar versterkt 
en de door de bhave rescue therapy aangebrachte keratine behoudt.

 
USE ME...

 •  Zwaar beschadigd haar – door bijvoorbeeld blonderen,
  hitte of schadelijke invloeden van buitenaf, etc

 THE GOOD STUFF
 •  Vochtinbrengend zonder te verzwaren,
	 	 waardoor	het	geschikt	is	voor	fijn	of	dik	haar.
 •  Helpt kracht, conditie en elasticiteit te herstellen
  voor gewillig haar dat beter in model blijft
 •  Biedt bescherming tegen schade

 WHAT’S INSIDE?
 •  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
  keratine proteïne, dat zich hecht aan zwaar beschadigd
  haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
  elasticiteit en glans te geven
 •  Argan olie - rijk aan vitamine E, essentiële vetzuren en
     anti-oxidanten, werkt vochtinbrengend en voedend
 

AWARD 

WINNER



 

 
nourish shampoo
1000ml / 300ml / 100ml

Blaas je haar nieuw leven in en ontdek een veelzijdig inzetbare, voedende shampoo die
beloftes waar maakt. Zacht reinigend, vochtinbrengend en geeft droog haar zijn kracht
terug laat het glanzen, maakt het zijdezacht en makkelijk in model te brengen.

USE ME...
•  Dik, normaal, droog, beschadigd of onhandelbaar haar

THE GOOD STUFF
•  Voedend en vochtinbrengend voor droog haar
•  Herstelt kracht, conditie en elasticiteit
•  Zacht reinigend
•  Beschermt tegen schade
•		Verzwaart	fijn	haar	niet
•  Voedt stug, dik haar
•  Directe voeding & hydratatie

WHAT’S INSIDE
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
    keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
    haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
    elasticiteit en glans te geven

MOTHER 
NURTURE

 

 
nourish conditioner
1000ml / 300ml / 100ml

Een luxueuze conditioner verrijkt met een combinatie van gewichtsloze actieve
ingrediënten die droog, vermoeid en onhandelbaar haar veranderen in zijdezachte,
glanzende lokken.

USE ME...
•  Dik, normaal, droog, beschadigd of onhandelbaar haar
    
THE GOOD STUFF
•  Vochtinbrengend zonder te verzwaren, waardoor
					het	geschikt	is	voor	fijn	of	dik	haar.
•  Helpt kracht, conditie en elasticiteit te herstellen
     voor gewillig haar, dat beter in model blijft
•  Beschermt tegen schade
•  Directe voeding & hydratatie

WHAT’S INSIDE
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen keratine
     proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd haar om de
     interne structuur te herstellen en kracht, elasticiteit en glans
     te geven
•  Argan olie - rijk aan vitamine E, essentiële vetzuren en   
     antioxidanten, werkt vochtinbrengend en voedend
•  Druivenpitolie - helpt het haar te hergroeien en beschermt
     tegen UV straling
•  Rozenbottelolie - rijk aan vitamine c dat glans en kracht
     herstelt

MOTHER 
NURTURE



 

magnify volumising shampoo 
1000ml / 300ml / 100ml

Een vitaliserende formule die zacht reinigt en volume geeft aan alle haartypes. Magnify
volumising shampoo is verrijkt met bio-actieve keratine en macadamia olie, verzwaart
het haar niet en is geschikt voor normaal, fijn, futloos of vet haar.

USE ME...
•  Fijn en futloos haar
•  Haar zonder volume

THE GOOD STUFF
•  Volume boosting shampoo
•  Lichtgewicht
•  Voor zijdezacht haar met volume

WHAT’S INSIDE
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
    keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
    haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
    elasticiteit en glans te geven
•  Teunisbloemolie - Rijk aan essentiële vetzuren die
    helpen het haar te versterken, voeden, verzachten &
    hydrateren
•  Vitamine E - rijk aan antioxidanten welke het haar
    versterken, voeden en glans geven
•  Pro vitamine B5 - verzorgt de hoofdhuid terwijl het het
    haar hydrateert
•  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht &
    herstelt de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor zachte
    hydratatie en herstelt de zuurgraad

BODY 
GUARD

 

 
magnify volumising conditioner
1000ml / 300ml / 100ml

Een lichtgewicht, body building conditioner die alle haartypes vitaliseert en  
veerkracht geeft. Magnify volumising conditioner is verrijkt met bio-actieve keratine 
en gecertificeerde argan olie en is geschikt voor normaal, fijn, futloos of vet haar en 
een vette hoofdhuid.

USE ME...
•  Fijn en futloos haar

THE GOOD STUFF
•  Volume boosting conditioner
•  Lichtgewicht
•  Maakt het haar zijdezacht en vitaal

WHAT’S INSIDE?
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
    keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
    haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
    elasticiteit en glans te geven
•  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en
    verbetert kracht & elasticiteit
•  Teunisbloemolie - Rijk aan essentiële vetzuren die
    helpen het haar te versterken, voeden, verzachten &
    hydrateren.
•  Gecertificeerde biologische argan olie - rijk aan
    vitamine E, essentiële vetzuren & anti-oxidanten - zeer
    vochtinbrengend en voedend
•  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht &
    herstelt de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor zachte
    hydratatie en herstelt de zuurgraad

BODY 
GUARD



MOISTURE 
SURGE

hydrator moisturising shampoo 
1000ml / 300ml / 100ml

Synergetisch geformuleerd om zacht te reinigen, te hydrateren en droog, beschadigd
haar te herstellen. Hydrator shampoo is geschikt voor normaal, dik, droog of
beschadigd haar.

 USE ME...
 •  Alle haartypen 

 THE GOOD STUFF
 •  Houdt de vochtbalans op peil
 •  Directe voeding & hydratatie
 •  Maakt het haar zijdezacht en gehydrateerd

 WHAT’S INSIDE?
 •  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
     keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
     haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
     elasticiteit en glans te geven
 •  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en
     verbetert kracht & elasticiteit
 •  Pro vitamine B5 - verzorgt de hoofdhuid en
     hydrateert het haar
 •  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht &
     herstelt de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor zachte
     hydratatie en herstelt de zuurgraads

 

 
hydrator moisturising conditioner 
1000ml / 300ml / 100ml

Met de kracht van zijde proteïne en macadamia olie, verzacht de hydrator moisturising
conditioner en voedt intens. Hydrator conditioner is geschikt voor normaal, dik, droog
of beschadigd haar dat extra vocht nodig heeft.

 USE ME...
 •  Alle haartypen 

 THE GOOD STUFF
 •  Houdt de vochtbalans op peil
 •  Directe voeding & hydratatie
 •  Maakt het haar zijdezacht en gehydrateerd

 WHAT’S INSIDE?
 •  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk
     verkregen keratine proteïne dat zich hecht aan
     zwaar beschadigd haar om de interne structuur te
     herstellen en kracht, elasticiteit en glans te geven
 •  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen
     en verbetert kracht & elasticiteit
 •  Teunisbloemolie - rijk aan essentiële vetzuren die
     helpen het haar te versterken, voeden, verzachten
     & hydrateren
 •  Vitamine E - rijk aan antioxidanten welke het haar
     versterken, voeden en glans geven
 •  Pro vitamine B5 - verzorgt de hoofdhuid en
     hydrateert het haar
 •  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht
     & herstelt de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor
     zachte hydratatie en herstelt de zuurgraad

MOISTURE 
SURGE



 

bombshell blonde shampoo 
1000ml / 300ml / 100ml

Verlevendig je blonde haar en verban goudtonen met bombshell blonde shampoo.
Verrijkt met argan olie en bio-actieve keratine om te revitaliseren en futloos goudblond
haar tot leven te brengen.

USE ME...
•  Blond haar / haar met highlights

THE GOOD STUFF
•  Verrijkt met pigmenten om blond te onderhouden
•  Beschermt blond haar / haar met highlights
•  Houdt blond haar / haar met highlights helder

WHAT’S INSIDE?
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen keratine
    proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd haar om de
    interne structuur te herstellen en kracht, elasticiteit en glans
    te geven
•  Gecertificeerde biologische argan olie - rijk aan
    vitamine E, essentiële vetzuren & anti-oxidanten - zeer
    vochtinbrengend en voedend
•  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en
    verbetert kracht & elasticiteit
•  Pro vitamine B5 - verzorgt de hoofdhuid en
    hydrateert het haar
•  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht & herstelt
    de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor zachte hydratatie en
    herstelt de zuurgraad

BANISH 
THE 
BRASS

 

bombshell blonde conditioner 
1000ml / 300ml / 100ml

Breng goudachtig, vermoeid haar tot leven met de perfect blonde conditioner.
Geformuleerd met een vleugje violet om gele ondertonen te neutraliseren terwijl
het hydrateert, repareert en verfrist.

USE ME...
•  Blond haar / haar met highlights
                 
THE GOOD STUFF
•  Verrijkt met pigmenten om blond te onderhouden
•  Beschermt blond haar / haar met highlights
•  Houdt haar helder
•  Hydrateert zonder te verzwaren
•  Helpt kracht, conditie en elasticiteit te herstellen voor haar
    dat makkelijker in model te brengen is
•  Maakt het haar zijdezacht en gehydrateerd
•  Directe voeding & hydratatie

WHAT’S INSIDE
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
    keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd haar
    om de interne structuur te herstellen en kracht, elasticiteit
    en glans te geven
•  Argan olie – rijk aan vitamine E, essentiële vetzuren & anti-     
    oxidanten - zeer vochtinbrengend en voedend
•  Druivenpitolie – helpt het haar te hergroeien en beschermt
    tegen UV straling
•  Rozenbottelolie – rijk aan vitamine C dat de glans en
    kracht herstelt

BANISH 
THE 
BRASS



 

deep intense conditioning masque 
400g pot / 145ml / 35ml

Hydrateert en helpt gekleurd, overbehandeld, droog of beschadigd haar te herstellen.
Deep intense conditioning masker is verrijkt met gecertificeerde biologische argan olie
en bio-actieve keratine.

USE ME...
•  Beschadigd / droog / overbehandeld haar

THE GOOD STUFF
•  Zorgt voor intense hydratatie en herstel
•  Herstelt de elasticiteit
•  Geeft kracht
•  Versterkt de glans

WHAT’S INSIDE?
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk
    verkregen keratine proteïne dat zich hecht aan
    zwaar beschadigd haar om de interne structuur
    te herstellen en kracht, elasticiteit & glans te
    geven
•  Macadamia olie helpt haarbreuk te
    voorkomen en verbetert kracht & elasticiteit
•  Gecertificeerde biologische argan olie - rijk
    aan vitamine E, essentiële vetzuren & anti- 
    oxidanten - zeer vochtinbrengend en voedend
•  Vitamine E - deze olie, rijk aan anti-oxidanten
    versterkt en voedt het haar en geeft het glans

AWARD 

WINNERDEEP
AND 
MEANINGFUL



 

intense toning masque Violet 
400g pot  / 145ml

Blondes have more fun! Of je nu platina blond, natural blond of iets ertussen bent, het 
intense toning masque Violet zorgt ervoor dat de “BOMB” look optimaal blijft!
Het masker neutraliseert ongewenste warme tonen in het haar, onderhoudt & verzorgt je 
prachtige blonde lokken met gemak zodat je altijd perfect blond bent.

USE ME...
•   Blond/ haar met highlights

THE GOOD STUFF
• Neutraliseert warme tonen
• Herstelt en beschermt
• Hydrateert en voedt

WHAT’S INSIDE?
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk
    verkregen keratine proteïne dat zich hecht aan
    zwaar beschadigd haar om de interne structuur
    te herstellen en kracht, elasticiteit & glans te
    geven
•  Lavendel - helpt haargroei te bevorderen en
 de haarschubben te sluiten voor een glad effect 
•  Jasmijn - maakt het haar sterker door
 verbazingwekkende hydraterende    
 eigenschappen
•  Ylang ylang blad extract – verbetert de   
 haarconditie en zorgt voor een geweldige glans

BRING 
THE “BOMB”
BACK 

 

intense toning masque
400g pot / 145ml

Zeg maar dag tegen ongewenste brassy blonde tonen en zeg hallo tegen frisse coole 
lokken met een geweldige glans. Neutraliseert geleidelijk warme tonen 
naar mooie frisse coole tonen, voor blondines en brunettes.  

USE ME...
• Blond / haar met highlights  

THE GOOD STUFF
• Neutraliseert warme tonen
• Herstelt en beschermt
• Hydrateert en voedt 

WHAT’S INSIDE?
• Indische lotus – geeft een natuurlijke glans,   
 sterkte en elasticiteit aan broos, dof haar 
• Zwarte bes – rijk aan vitamine A om haar   
 gehydrateerd te houden. 
• Jasmijn – maakt het haar sterker door    
 verbazingwekkende hydraterende eigenschappen

FROM
BRASSY
TO CLASSY



 

leave-in-créme 
145ml / 35ml

Verzacht, voed, en tem onhandelbaar haar met onze rijke leave-in-créme. Verrijkt
met bio-actieve keratine en macadamia olie, bhave leave-in créme is geschikt voor
alle haartypes en aanbevolen voor het föhnen.

USE ME...
•  Haar dat extra verzorging nodig heeft

THE GOOD STUFF
•  Beschermt tegen haarbreuk
•  Herstelt elasticiteit & glans
•  Beschermt tegen hitte

WHAT’S INSIDE?
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen keratine
    proteïne dat hecht aan zwaar beschadigd haar om de   
  interne structuur te herstellen en kracht, elasticiteit en glans   
  te geven
•  Slow releasing ceretonia peptide / aminozuur - Peptiden
    hechten zich aan de haarvezels na het wassen om schade te
    herstellen. Zwaarder beschadigd haar bevordert hechting,   
  dus optimale verzorging zonder residue achter te laten.
•  Gecertificeerde biologische argan olie - rijk aan vitamine E,
  essentiële vetzuren & anti-oxidanten - hydrateert en voedt
•  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en   
  verbetert kracht & elasticiteit
•  Vitamine E - deze olie, rijk aan anti-oxidanten versterkt en
  voedt het haar en geeft het glans
•  Jojoba olie - hydrateert de hoofdhuid, bevordert haargroei,  
 verzorgt - voorkomt broos, dof haar, geeft elasticiteit en   
  maakt glad
•  Zonnebloemzaadolie - stimuleert haargroei, herstelt de
    hoofdhuid, helpt pluizig haar voorkomen, maakt het haar
  zijdezacht en glanzend door hoog gehalte omega 6 vetzuren

SMOOTH 
OPERATOR



 

frizz control crème
50ml 

We gaan er geen doekjes om winden en gaan het nu maar rechtuit zeggen - het ergste 
F-woord in de wereld! - FRIZZ! Als jouw wilde pluizige bos haar je laat brullen als een 
leeuw - kijk dan niet verder want wij hebben de perfecte temmer voor jouw manen - 
Frizz Control by bhave  jouw geheim voor smooth, handelbaar sexy haar!

USE ME...
• Alle haartypes
• Pluis en krulsoorten

THE GOOD STUFF
• Het temmen van ongewenste pluis
• Bescherming tegen vocht
• Heat protection / hitte schild
• Een geweldige glans en maakt styling makkelijk
• Rustig glad en handelbaar haar

WHAT’S INSIDE?
• Murumuru boter – Helpt pluizig, droog, 
 beschadigd haar te behandelen door de rijke   
 combinatie van vitamine en omega vetzuren.  
 Door de hydraterende eigenschappen helpt  
 het haar te verzachten en te laten glanzen
• Volledig bio-actieve keratine - Natuurlijk verkregen   
 keratine proteïne dat hecht aan zwaar beschadigd   
 haar om de interne structuur te herstellen en kracht,   
 elasticiteit en glans te geven
• Abessijnse olie - Lichtgewicht wonder uit Afrika die

      het haar voedt, glans boost, verzorgt en belachelijk
     volume geeft

F THE
F-WORD 

AWARD 

WINNER

 

fresh ends 
50ml 

Herstel, bescherm en maak gespleten punten glad met slow releasing ceratonia
peptiden, keratine en gecertificeerde biologische argan olie. Helpt pluizig haar
voorkomen zonder het haar te verzwaren. Geschikt voor gespleten en beschadigde
punten. Gebruik na het föhnen of stylen.

USE ME...
•  Beschadigde / gespleten punten

THE GOOD STUFF
•  Herstelt en maakt gespleten punten glad
•  Verbetert kracht elasticiteit
•  Maakt zijdezacht

WHAT’S INSIDE?
•  Volledig bio-actieve keratine - natuurlijk verkregen
    keratine proteïne dat zich hecht aan zwaar beschadigd
    haar om de interne structuur te herstellen en kracht,
    elasticiteit en glans te geven
•  Slow releasing ceretonia peptide / aminozuur
    Peptiden hechten aan de haarvezels na het wassen
    om schade te herstellen. Zwaarder beschadigd haar
    bevordert de hechting, dus optimale verzorging 
    zonder residue.
•  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en
    verbetert kracht & elasticiteit
•  Gecertificeerde biologische argan olie - rijk aan
    vitamine E, essentiële vetzuren & anti-oxidanten -
    zeer vochtinbrengend en voedend
•  Gecertificeerde biologische aloë vera - verzacht &
    herstelt de hoofdhuid en het haar. Zorgt voor zachte
    hydratatie en herstelt de zuurgraad

REPAIR 
AND 
PROTECT



 

volumising foam
200ml

Je bent slecht één pompje verwijderd van body en volume met onze 4-in-1 liquid
foam mousse.

USE ME...
•  Alle haartypes, haar dat extra volume
    en textuur nodig heeft

THE GOOD STUFF
 •  Helpt body & volume te creëeren
	 •		Medium	flexibele	hold
 •  Verzorgt & geeft glans
 •  Plakt niet (voelt niet hard aan)
 •  Perfect voor föhnen en knedend drogen
 •  Met een klein beetje kom je een heel eind

WHAT’S INSIDE
 •  Macadamia olie - helpt haarbreuk te voorkomen en
     verbetert kracht & elasticiteit
 •  Jojoba olie - hydrateert de hoofdhuid, helpt nieuwe
     haargroei te bevorderen en verzorgt - voorkomt
     broos en dof haar, geeft elasticiteit maakt glad
 •  Abessijnse olie - Lichtgewicht wonder uit Afrika die
     het haar voedt, glans boost, verzorgt en belachelijk
     volume geeft

PUMP UP 
THE 
VOLUME

RUBBERISED NON-SLIP BOTTLE 
(perfect bij natte, glibberige handen)

 

curl defining créme
145ml / 35ml

Weg met subtiel! Accentueer je krullen en verban pluzig haar in een gladde beweging.
Verrijkt met jojoba olie en murumuru butter, doet deze weelderige curl defining créme
het allemaal.

USE ME...
•  Krullend, pluizig, onhandelbaar haar

THE GOOD STUFF
•		Definieert	krullen
•  Anti-pluis eigenschappen
•  Hydraterende eigenschappen

WHAT’S INSIDE?
•  Jojoba zaad olie - hydrateert de hoofdhuid,
    helpt haargroei stimuleren en verzorgt –
    voorkomt broos en dof haar en herstelt
    elasticiteit & glans.
•  Zonnebloemzaadolie - stimuleert haargroei,
 herstelt de hoofdhuid, helpt pluizig haar
 voorkomen en maakt het haar zijdezacht en
 glanzend door hoog gehalte omega 6 vetzuren
•  Murumuru boter - helpt pluizig, droog,
 beschadigd haar te behandelen door de
 rijke combinatie van vitamine en omega vetzuren.
 Door de hydraterende eigenschappen helpt het
 het haar te verzachten en te laten glanzen
•  Carnauba Wax - biedt prachtige glans

DANGEROUS 
CURLS
AHEAD



 

riot control oil 
100ml / 15ml 

Bestrijdt pluizig haar met gemak, versterk de glans en breng het eenvoudig in model.
Deze lichtgewicht olie is verrijkt met gecertificeerde biologische argan olie en 
antioxidantenen geschikt voor alle haartypes. Gebruik voor of na het föhnen.

USE ME...
•  Alle haartypes 

THE GOOD STUFF
•  Tegen pluizig haar
•  Gladmakend
•  Versterkt en voedt
•  Geeft prachtige glans
•  Beschermt tegen hitte van stylingtools

WHAT’S INSIDE?
•  Gecertificeerde biologische argan olie - rijk
    aan vitamine E, essentiële vetzuren &  
    anti-oxidanten - zeer vochtinbrengend en      
    voedend
•  Vitamine E - deze olie, rijk aan anti-oxidanten
    versterkt en voedt het haar en geeft het glans

YOUR TIME 
TO SHINE

 

super nova leave-in elixir 
120ml

Een multifunctionele, all-in-one oplossing voor het hydrateren, beschermen en 
gladmaken van droge, beschadigde lokken terwijl het ontwart en versterkt. Super 
nova’s super power zorgt ervoor dat je haar er verzorgd uitziet in een makkelijke 
applicatie. 

USE ME...
•  Chemisch behandeld haar
•  Droge structuur

THE GOOD STUFF
•  Helpt gespleten punten voorkomen
•  Helpt pluizig haar voorkomen
•  Helpt beschadigd haar te voeden en te herstellen
•  Beschermt de kleur tegen UV straling
•  Helpt broos haar te versterken
•		Helpt	fijn	haar	dikker	aan	te	voelen
•  Voedt en balanceert de hoofdhuid
•  Glanzend haar dat makkelijk in model brengt

WHAT’S INSIDE
•  Zonnebloemzaad olie - herstellend & versterkend
    door essentiële vetzuren
•  Aloë blad extract - verzacht en balanceert de
    hoofdhuid en het haar
•  Citrus limon fruit extract - tegen pluizig haar  
    & helpt het haar verdikken en ter versterken
•  Druivenpitextract - stimuleert haargroei en
    beschermt de kleur tegen UV straling
•  Calendula extract - herstelt glans
•  Rozemarijn, kamille, venkel & appel extract -
				anti-inflammatoire	en	anti-bacteriele	werking
•  11 natuurlijke fruit & groente extracten - voor
    zacht, glanzend & handelbaar haar

STAR 
POWER



 

beach bod salt spray
145ml 

Er is geen twijfel mogelijk dat warrige, getextureerde beach waves behoren tot een 
van de sexy summer looks. En als het erop aankomt om die perfecte “beach-hair-don’t-
care”style te behalen, hoef je niet alles uit de kast te trekken om dit effect te creëren. 
Je geeft in een handomdraai body aan je lokken met deze echte must-have,  
beach bod salt spray!

USE ME...
• Alle haartypes

USE ME NOT!
• Op haar waar een keratine behandeling is toegepast,
  op zout gebaseerde producten tasten de keratine aan 
  en verkorten daardoor de houdbaarheid van de keratine   
 behandeling.

THE GOOD STUFF
•	Geeft	volume	en	body	aan	fijn	en	dunner	wordend	haar
• Creëert het gevoel van dikker haar 
• Zorgt voor structuur
•	Natuurlijke	matte	finish
• Verstevigt bij föhnen
•	Versterkt	en	definieert	golvend,	krullend	haar
•	Styling	/	finishing	spray

Checken a.u.b.

GET BEACH 
BODY READY

 

tease me volumising texture shake
145ml 

We gaan je een geheim onthullen... Het geheim voor volumineus, va-va-voom hair.
Zeg maar dag tegen futloos haar en zeg hallo tegen sexy haar met volume en texture!

Wij introduceren tease me shake by bhave  een volume texture shake spray die het haar 
voller maakt, volume en texture geeft zonder toupage en hairspray.  

USE ME...
• Haar dat va-va-voom volume en of texture nodig heeft

THE GOOD STUFF
• Creëert het gevoel van dikker haar
• Geeft va-va-voom-volume
• Dik haar biedt sexy, warrige texture
• Verstevigt bij föhnen
• Heeft een droogshampoo effect

Checken a.u.b.

AMP 
IT UP
VAMP 
IT UP



 

sleek pomade 
75g 

Nu kan je profiteren van het beste van twee werelden – veelzijdige styling pomade
voor mannen en vrouwen die de sterke versteviging van gel combineert met het
gladde van wax. Wanneer het is gedroogd voelt het haar dikker met een matte finish,
dat vrijheid geeft om te spiken, stylen of glad te maken, zoals jij het wilt.  
Makkelijk uitwasbaar.

USE ME...
•  Alle haartypes

THE GOOD STUFF
•  Kort haar - ziet er dikker uit
•  Lang haar - wordt minder pluizig
•		Geeft	volume	en	body	aan	fijn	haar
•  Temt dik haar
•		Geeft	textuur	aan	fijn	haar
•  Verstevigt bij föhnen
•  Voor alle haartypes

W
ET

 5
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GET A GRIP 
ON 
YOUR HAIR

 

gun powder matte dust 
40ml

Pump up the volume bij je slappe en futloze haar met gunpowder matt volumising
& texturising dust. Een vleugje powder dust tovert geweldig volume in futloos en
vermoeid haar in no time.

USE ME...
•  Alle haartypes, haar dat extra volume
    en textuur nodig heeft
•		Speciaal	geschikt	voor	fijn	haar

THE GOOD STUFF
•  Va-va voom volume
•  Geweldige textuur
•  Elimineert overtollige olie, verfrist
    tussen wasbeurten in
•		Geeft	body	aan	fijn	haar
•  Houdt het haar in model
•  Makkelijker in model brengen
•		Matte	finish

CLEVER WAND DESIGN
(jij bent de baas - gebruik het waar nodig)

3.5

AWARD 

WINNERKNOCK 
‘EM DEAD
VOLUME & TEXTURE



 

Neem de mini’s mee opreis!
Ideaal voor in je toilettas!            

       USE ME...
•  Handige travel size verpakkingen 
•  Perfect kado

CARE:
1. DAMAGE CONTROL
Rescue shampoo 100ml
Rescue conditioner 100ml

2. MOISTURE SURGE
Hydrator shampoo 100ml
Hydrator conditioner 100ml

3. BODY GUARD
Magnify shampoo 100ml
Magnify conditioner 100ml

4. MOTHER NURTURE
Nourish shampoo 100ml
Nourish conditioner 100ml

5. BOMBSHELL BLONDE
Blonde shampoo 100ml
Blonde conditioner 100ml

6. SCALP
Scalp shampoo 100ml

TRAVEL
IN 
STYLE

*toilettas niet inbegrepen

STYLING:
Riot Control oil 15ml
Deep intense conditioner masque 35ml
Leave-in créme 35ml
Curl	defining	créme	35ml
Let's spray strong hold hairspray 66ml

USE ME...
• Alle haartypes

THE GOOD STUFF
•  Ultra-strong hold
• Geeft volume
• Dry spray
• Geeft structuur 
• Vochtwerend
• Subtiele geur
• Houdt het haar met gemak onder controle
• Makkelijk uitwasbaar
• Bevat olijfblad extract en bamboeblad extract  
 die zorgen voor glans en kracht.

 

let's spray strong hold hairspray
439ml / 66ml  

In de wereld van styling producten, is de hairspray een must-have in het assortiment 
van een hairstylist. Of je nu een up-do voor een stralende bruid maakt, een prachtige 
bouncy geföhnde coupe wil finishen of je wil onze industrie inspireren op jou eigen 
podium, dan kun je nu met alle zekerheid je creaties vast zetten met onze Strong hold 
hairspray! Met zijn opmerkelijke sterkte die elke hair-do vast zet, is deze dry spray niet 
plakkerig en maakt zijn belofte waar.

READY – SET – STYLE
LET’S SPRAY!



 

colour seal
250ml

Helpt kleur in te sluiten, te intensiveren en de houdbaarheid ervan te verhogen, 
terwijl het beschermt tegen UV straling en kleurvervaging.

USE ME...
•  Alle haartypes

THE GOOD STUFF
•  Sluit de kleur in
•  Helpt de houdbaarheid te verhogen
•  Beschermt tegen UV straling - helpt vervagen te
    verminderen

WHAT’S INSIDE?
•  Bamboe extract - verrijkt met silica, een
    belangrijk mineraal dat helpt:
 - bij het vasthouden van hydratatie
 - tegen irritatie en met anti-oxidanten -
 fantastisch voor gevoelige huid of hoofdhuid
 - glans geeft aan dof haar
 - de haarfollikels van essentiële
 mineralen voorziet voor haargroei en vitaliteit
 - om haar sterker te laten worden
 - het haar er gezond uit te laten zien
•  Combinatie van tarwe & soja aminozuren -
 helpt te hydrateren, droogheid te elimineren en
 schade te herstellen

SEAL 
THE DEAL
Salon professional



 

bhave 360
100ml

Wees creatief met onderling mengbare hybride tinten. Een kleur technologie die de
inwerktijd tot 70% verkort, de conditie van het haar verbetert en complete dekking
garandeert met SLECHTS 10 minuten inwerktijd.*

USE ME...
• Alle haartypes

THE GOOD STUFF
•  Gereduceerde inwerktijd = meer mogelijkheden
    + MEER WINST
•  Economische hybride kleuren – kan gebruikt
    worden voor zowel semi-permanent als
    permanente kleuring
•  Behoudt de haarstructuur
•  Prachtige grijsdekking in een fractie van de tijd**
•  Levendige, langhoudende kleuren

WHAT’S INSIDE?
•  Prophyte™ keratin – NIEUW plantaardig keratine
    inclusief een mix van 18 vetzuren die...
-   Helpt de haarconditie te verbeteren met een
    prachtig kleurresultaat, voor zacht, glanzend
    gezond haar
-   Helpt de hydratatie en elasticiteit te verbeteren
-   Helpt langhoudende kleurresultaten te bereiken
-   Helpt vervaging te voorkomen en verzorgt
-   Helpt beschermen tegen schadelijke invloeden
    van buitenaf
-			UVA	en	UVB	filters	werken	tegen	kleurvervaging

360
COLOURS
Salon professional
Fast colour - Colour fast

WITH
PROPHYTE™ 

KERATIN

 

bhave 360 créme developer
1000ml

Speciaal geformuleerd voor de bhave 360 colour range.

USE ME...
•  Alle haartypes

THE GOOD STUFF
Verkrijgbaar in 5 sterkten
•  Complete (1.5%) toning
•  12 Volume (3.6%) semi kleur / (grijs gedekt)
    inkleuren
•  21 Volume (6.3%) tot 2 tinten verhelderen /  
    optimale grijsdekking
•  32 Volume (9.6%) tot 3 tinten verhelderen /  
    optimale grijsdekking
•  40 Volume (12%) tot 4 tinten verhelderen in  
     de extreme colour range

360
DEVELOPER
Salon professional



 

bhave 180
100ml

Een efficient en revolutionair oplichtend systeem dat het haar tot 7 tinten kan 
verhelderen en kleur afzet in een applicatie. Mooie kleuren bereiken zonder eerst 
te hoeven ontkleuren, gebruikmakend van de keratine technologie om het haar en 
de hoofdhuid optimaal te beschermen. 

USE ME...
•  Alle haartypes

THE GOOD STUFF
•  Unieke NIEUWE kleur technologie met
    dubbele werking
•  Verhelderen en voorzien van kleur in EEN-STAP
•  GEEN vervelende ontkleuringen nodig
•  Zacht voor de hoofdhuid
•  Behoud de gezondheid van het haar

WHAT’S INSIDE?
•  Mix van voedende oliën
•  Keratine – beschermt en herstelt haar tijdens
    het verhelderen en kleuren. Haar voelt zacht en
    glanst

180
LIFT & LOAD
Salon professional

 

bhave 180 créme developer
1000ml 

Speciaal geformuleerd voor de bhave 180 colour range. 

USE ME...
•  Alle haartypes 

THE GOOD STUFF
Verkrijgbaar in 4 sterkten

     •  Light Weight (1.6%) – verheldert tot maximaal  
     2 tinten. Best geschikt voor een natuurlijke 

	 	 	sun-kissed	look	/	finish
     •  Mild Mannered (4.5%) – ideaal voor een kleine
   verandering en verheldert tot 4 tinten
     •  Happy Medium (7.2%) – geschikt voor sneller
   verhelderen en intense kleuren. Verheldert 5 tot  

     6 tinten.
     •  Strong Willed (11.7%) – geschikt voor extreem
   verhelderen en zorgt dat 180 lift & load tot 7   

  tinten kan verhelderen.

180 
DEVELOPER
Salon professional



 

aqua lite bleach powder
500g

Aqua lite bleach powder is een oplichtend poeder dat werkt in combinatie met water.
Aqua lite verheldert de natuurlijke haarkleur of gekleurd haar met 2 tinten tot een
maximale inwerktijd van 30 minuten, waarna het niet meer actief is, voor een optimaal
en veilig resultaat.

USE ME...
•  Alle haartypes 

THE GOOD STUFF
•  Geschikt voor zacht verhelderen zonder
    ongewenste ondertonen, applicatie technieken
    met een helder fashion effect & kleuropfrissing
•  Keratine maakt het haar zacht en gezond
•  Komt minder warmte vrij tijdens het proces
    dan bij traditionele blondeerpoeders
•  Kan vermengd worden met bhave 360 basics

LITE 
HEADED
Salon professional

 

bleach powder met keratine
500g

Een fijn en stuifvrij (niet-opzwellend) blondeerpoeder dat natuurlijk of gekleurd haar
verheldert terwijl het beschermt dankzij de speciale op keratine gebaseerde formule
Bereik een snelle en intense verheldering met de beste kwaliteit. 

USE ME...
•  Alle haartypes

THE GOOD STUFF
•  Zwelt niet op
•  Verheldert op en beschermt tegelijkertijd
•  Kan natuurlijk en gekleurd haar tot 7 tinten
   verhelderen
•  Kan als traditioneel blondeerpoeder worden
    gebruikt om gedeeltelijk of compleet te
    ontkleuren

LITE HEADED
(WITH BENEFITS)
Salon professional



 

We maken het makkelijk om bhave
in jouw salon te promoten met
onze serie marketing materialen...

1. banner op aanvraag
 wisselend assortiment 

 
2. bhave smooth XT brochure
 brochure die de voordelen van bhave 
 keratin smooth therapy toelicht

MARKETING 
SUPPORT + 
ACCESSORIES

3.  bhave window sticker
 promoot jouw salon als
 een bhave leverancier

COMING

SOON!



	 A5	flyer:	curl	defining	crème

A5	flyer:	gun	powder	dust

A5	flyer:	riot	control	oil

A5	flyer:	super	nova	elixir

COMING

SOON!

4. brochure – rescue therapy
 brochure die de voordelen 
 van bhave intense repair 
 rescue therapy toelicht

5. promotie poster
 intense repair rescue therapy

6.  bhave retail brochure
 show de bhave 
 producten aan je 
 klanten!
 
 

7.  Promotie flyers, leuk voor op de balie! 
	A5	flyer:	sleek	pomade	

 

COMING

SOON!



 

A5	flyer:	tease	me	shake

A5	flyer:	frizz	control	crème

A5	flyer:	volumising	foam

A5	flyer:	fresh	ends

COMING

SOON!



 
10.  bhave tangle brush
 Handig en compact, onmisbaar bhave item voor in de salon!
 ontwart het haar pijnloos en beschadigt het haar niet.  
 Geschikt voor alle haartypen en is bruikbaar bij  
             zowel nat als droog haar.

11. alligator clips - 6 pack
 dubbele anti-slip alligator clips met een brede 
 beet, waardoor je grotere secties van het haar 
 kan vastzetten

12.  bhave cape
 kapmantel voor in de salon

13. bhave schort
 bescherm je kleren tijdens het aanmaken van 
 de kleurapplicatie

14. bhave towel regular
Deze	superlichte,	sterk	absorberende	suède	
handdoek van microvezelstof is een musthave 
voor jouw salon!

 

8. bhave tas 
     recyclebare papieren draagtas

9. bhave spray water bottle 125 ml



YOUR HAIR
YOUR LIFE
YOUR RULES! 

15. verfkwast small 
 ergonomisch gevormd handvat,
 stevige haren voor alle kleurproducten

16. verfkom zwart
 verfkom met rubberen anti-slip
 bodem om verschuiven en
 omvallen te voorkomen

17. bhave technische kleurbrochure
 kom alles te weten over bhave  

 360 & 180 colour serie

18. bhave colour chart
 prachtige bhave kleurkaart met  
 de hele bhave 360 & 180 colour serie

COMING

SOON!




