


Méér dan sulfaat-  
en parabeenvrij.

100% Vegan



Het Zweedse REF heeft een eigentijdse 

en complete haarverzorgings- en 

stylingslijn voor de professionele 

haarstylist. We geloven in Natural 

Beauty door Zweedse standaarden die 

overal toegankelijk zijn voor iedereen. 

Het zit in eenvoud, duurzaamheid en zeer 

goede kwaliteit in zowel het gebruik als in de 

uitstraling.

In lijn met onze filosofie gebruiken we enkel 

ingrediënten die 100% veganistisch zijn.  

Alle REF producten bevatten quinoa proteïnen 

die zorgen voor een groot antioxiderend 

vermogen en een kalmerende werking 

voor zowel de hoofdhuid als het haar. 

REF maakt het haar zichtbaar 

gezonder en krachtiger!

REF. Simple. 
Natural. 

Conscious.



Care

Weightless 
Volume 

WEIGHTLESS VOLUME SHAMPOO

Sulfaatvrije shampoo met plantaardige extracten van citrus 
paradisi en jojoba olie die speciaal geselecteerd zijn om 
het haar te beschermen, veerkracht te geven en fijn haar te 
voorzien van structuur. Revitaliserende eigenschappen die 
de volheid, dichtheid en glans intensiveren. Zorgt voor een 
langdurige lift en volume en behoudt kleur.

WEIGHTLESS VOLUME CONDITIONER

Gewichtloze conditioner met plantaardige extracten van citrus 
paradisi en jojoba olie die speciaal geselecteerd zijn om 
het haar te beschermen, veerkracht te geven en fijn haar 
te voorzien van structuur. Revitaliserende eigenschappen 
die de volheid, dichtheid en glans intensiveren. Zorgt voor 
een langdurige lift en volume en behoudt kleur





Ultimate  
Repair

Care

ULTIMATE REPAIR SHAMPOO
 
Sulfaatvrije shampoo met plantaardige extracten van 
murumuruboter en quinoa proteïnen die speciaal geselecteerd 
zijn om het haar te beschermen, veerkracht te geven en droog 
en beschadigd haar aan te sterken. Essentiële aminozuren van 
quinoa proteïnen doordringen de haarschacht tot in de kern 
voor langdurig herstel. Ideaal voor droog en beschadigd haar.

ULTIMATE REPAIR CONDITIONER

Conditioner met plantaardige extracten van murumuruboter en 
quinoa proteïnen die speciaal geselecteerd zijn om het haar 
te beschermen, veerkracht te geven en droog en beschadigd 
haar aan te sterken. Quinoa proteïnen maken het haar zacht 
en glad terwijl de cocktail van natuurlijke extracten het 
haar ontklit en kleurvervaging tegen gaat.

ULTIMATE REPAIR MASQUE

Een intensief herstellend masker. Voedt en herstelt droog 
en beschadigd haar. Een zachte, voedende behandeling 
die het haar versterkt, veerkracht en glans geeft.  
Gaat kleurvervaging tegen.





Illuminate  
Colour

Care

ILLUMINATE COLOUR SHAMPOO

Sulfaatvrije shampoo met plantaardige extracten van acai 
olie en lijnzaadolie, die de haarkleur behoudt en de kleur 
vitaliseert. Deze verlichtende formule is rijk aan Omega 
3, Omega 6 en heeft een breed scala aan vitaminen zoals 
vitamine B1, B2, B3 en vitamine C en D. Deze ingrediënten 
geven glans en voeden het haar tot in de wortel

ILLUMINATE COLOUR CONDITIONER

Conditioner met plantaardige extracten van acai olie en 
lijnzaadolie die speciaal geselecteerd zijn om het haar te 
beschermen, veerkracht te geven, te voeden en te ontklitten. 
Een unieke formule met voedingsstoffen die de haarkleur 
behoudt en de kleur vitaliseert. Gaat statisch haar tegen.

ILLUMINATE COLOUR MASQUE

Een intensief kleurbeschermend masker die speciaal 
ontwikkeld is voor een langdurige optimalisatie van de 
kleur. Voedt het haar tot in de wortel en zorgt voor  
natuurlijk glanzend haar.





Intense  
Hydrate

INTENSE HYDRATE SHAMPOO

Sulfaatvrije shampoo met plantaardige extracten van kokos- 
en bergamotolie die speciaal geselecteerd zijn om het haar 
te hydrateren, te beschermen en veerkracht te geven. De 
vetzuren van de kokosolie hebben een antioxiderend vermogen 
en hydrateren tot in de wortels voor zachter en beter 
behandelbaar haar. 

INTENSE HYDRATE CONDITIONER

Conditioner met plantaardige extracten van kokos- en 
bergamotolie die speciaal geselecteerd zijn om het haar te 
beschermen, veerkracht te geven en te hydrateren tot in de 
wortels voor zachter en beter behandelbaar haar.

INTENSE HYDRATE MASQUE

Een intensief hydraterend masker die de haarschacht doordringt 
en een herstellende werking heeft. Maakt het haar zacht, 
glanzend en beter behandelbaar.

Care





Cool Silver 
Shampoo

Care

COOL SILVER SHAMPOO

Sulfaatvrije shampoo met plantaardige extracten en violet 
pigmenten, op basis van blauwe bessen en lijnzaadolie, die 
speciaal geselecteerd zijn om het haar te beschermen en 
ongewenste geel- en goudtinten te neutraliseren in geval van 
highlighted haar, natuurlijk blond of door de zon gebleekt 
haar. Voegt een vleugje zilver toe aan grijs haar. 





HAIR AND BODY SHAMPOO

Sulfaatvrije shampoo en bodywash in één voor mannen op basis 
van organische almondolie, valkruid en kamille extracten, 
die voedt, verzacht en veerkracht geeft. Werkt hydraterend 
en kalmerend voor zowel de hoofdhuid als het haar. Bevat 
tamanu olie en heeft een zeer fijne geur. 

Hair and  
Body 





LEAVE IN CONDITIONER

Een gewichtloze conditioner op basis van marula olie, 
kokosolie en kamille olie die statisch haar herstelt, 
verzorgt en meer structuur geeft. Verrijkt met voedingstoffen, 
vitaminen en verzorgende ingrediënten met UV bescherming.

LEAVE IN TREATMENT

Intensieve styling behandeling op basis van zijdeproteïnen 
en helende plantaardige extracten zoals kokosolie, jojoba 
olie en natuurlijk verkregen glycerine tegen droog en futloos 
haar. Het geeft extra hydratatie en langdurige structuur 
aan het haar. Perfect als het haar extra verzorging nodig 
heeft tijdens het stijlen. 

Leave in  

Care





Wonder Oil

Care

WONDER OIL

Een innovatieve siliconenvrije olie, op basis van marula 
olie, jojoba olie en zonnebloemzaadolie, die zorgt voor 
buitengewoon zacht haar. Quinoa proteïne geeft het haar 
veerkracht, nieuwe vitaliteit en biedt UV bescherming.



Colour Boost 
Masque

Care

COLOUR BOOST MASQUE

Een intensief masker dat nieuwe kleur geeft aan het haar.
Verkrijgbaar in de kleuren Ash Blonde, Ash Brown, Briljant Pink, Intense 
Copper, Platinum Blonde, Radiant Red, Cool Chocolate, Dark Blonde, Vivid 
Turquoise en Golden Blonde. 



Style
FLEXIBLE SPRAY/333

Een flexibele en gewichtloze 
haarlak voor een bewerkbare 
finishing. Ideaal voor re-
styling en gaat pluizen 
tegen.

HOLD & SHINE SPRAY/545

Een tweevoudige effectieve 
textuurspray voor maximale 
controle én mooie glans met 
een natuurlijke finish aan 
het haar. 

EXTREME HOLD SPRAY/525
 
Een extra stevige haarlak die 
volume geeft en zorgt voor 
extra lift en stevigheid. 

MOUSSE/435

Een mousse voor meer 
body en volume met een 
duurzame werking. Geeft 
een gewichtloze controle 
aan alle haartypen zonder 
drogen.

FIBER MOUSSE/345

Een uniek product door de 
bodifying fibers die het 
haar extreem dikker en 
voller maken. De fibers 
worden geactiveerd wanneer 
de mousse tussen twee handen 
wordt gemasseerd.

THICKENING SPRAY/215

Een voedzame volume spray 
voor een snelle boost. Geeft 
volume en textuur aan fijn 
en futloos haar. 
 

Style





Style
ROOT TO TOP/335

Spray mousse die volume 
geeft aan het haar, van 
de haarwortel tot in de 
puntjes. Gemakkelijk aan 
te brengen op de plekken 
waar je de volume het meest 
nodig hebt. 

SPRAY WAX/434
 
Een spray wax die zorgt 
voor structuur en volume 
en makkelijk in gebruik is. 
Combineert de controle van 
een wax en de eenvoud van 
een spray. 

CURL POWER/244
 
Flexibele krullencrème voor 
een natuurlijke look. Werkt 
antistatisch en is voorzien 
van hittebescherming. Zorgt 
voor zachte en beweeglijke 
krullen.  

GET IT STRAIGHT/241
 
Crème die helpt het haar 
steil te maken, een 
antistatische werking 
heeft en de vochtbalans 
herstelt. Daarbij biedt het 
hittebescherming en geeft 
het een langdurige hold. 

STAY SMOOTH/141
 
Een zijdezachte crème die 
pluizig haar controleert en 
glad maakt. Ideaal voor een 
natuurlijke look.

HEAT PROTECTION 
SPRAY/230
 
Voedende spray die de juiste 
bescherming biedt bij het 
gebruik van hitte apparaten 
zoals föhns en stijltangen. 
Geeft naast een beschermende 
laag ook glans en een lichte 
versteviging aan het haar.

Style





Style
DRY SHAMPOO/204

Een droge gewichtloze 
volumespray om het haar op 
te frissen en vettigheid 
te maskeren. Geeft volume, 
stevigheid en textuur aan 
het haar. Voor haar met 
kleurhoogte 8.0 tot 12.0.

BROWN DRY SHAMPOO/204

Een droge gewichtloze 
volumespray om het haar op 
te frissen en vettigheid 
te maskeren. Geeft volume, 
stevigheid en textuur aan 
het haar. Voor haar met 
kleurhoogte 4.0 tot 8.0.

OCEAN MIST/303

Een mineraalrijke zout-
waterspray die zorgt voor 
een echte natuurlijke beach 
look. Geeft textuur en een 
matte finish.

ROOT CONCEALER

Spray die speciaal 
ontwikkeld is voor het 
verbloemen van een grijze 
uitgroei. Droogt snel en 
blijft zitten tot je het 
uitwast. In zwart, bruin, 
lichtbruin en donkerblond. 

FIRM HOLD SPRAY/544

Een extra stevige haarlak 
die volume geeft aan het 
haar. Ideaal om het haar in 
model te brengen voor het 
droog is.

SHINE SPRAY/050

Een spray verrijkt met argan 
olie die maximale glans 
geeft aan het haar zonder te 
verzwaren.

Style





Style
FORMING CREAM/424

Een flexibele shaper voor 
een medium hold en geeft 
textuur en body met een 
natuurlijke glans aan 
haar.

ROUGH WAX/505

Een vetvrije wax die 
maximale stevigheid, 
volume en structuur 
geeft. Voorziet het haar 
van ruige styling met een 
matte finish.

STYLING WAX/534

Wax die maximale controle 
biedt voor styling die 
extra sterke fixatie 
nodig heeft. Geeft volume 
en glans. Perfect voor 
styling en eventuele re-
styling.

POMADE/550

Een wax die zorgt voor 
langdurige stevigheid en 
glans.

SCULPTING GEL/433

Een gel die het haar 
versterkt en gewichtloze 
volume en glans geeft.

ROUGH PASTE/404

Een lichte en bewerkbare 
paste met een matte finish 
en stevigheid. Geeft het 
haar structuur, controle 
en volume.

Style





REF Hair Benelux

+31 (0)40 282 38 16

www.refhair.nl


