Staat voor oneindige
mogelijkheden met kleur

VRIJHEID
EENVOUD
FLEXIBILITEIT
DELICAAT
NATUURLIJK
CREATIVITEIT
INTENSITEIT
PRESTATIES

Hoe zou het zijn oneindig veel kleuren te
kunnen creëren met een tijdelijk effect en
de maximale vrijheid om haarkleuren te
veranderen?

NAVITAS
ORGANIC TOUCH

Is een assortiment van kleurshampoos en
maskers op basis van direct ontwikkelde organische pigmenten. Navitas Organic Touch is de
sleutel tot creativiteit om de haarkleur op een
eenvoudige en gezonde manier te veranderen,
te corrigeren, te ondersteunen en op te frissen.

13 nuances om te gebruiken.
Zowel puur of om te mengen
voor oneindig veel effect en een
oogverblindende glans.

Gusto delicato
— delicaat

Gusto dolce
— zoet

Gusto piccante
— intens

Gusto aspro
— koel

Gusto delicato

— delicaat

Gusto aspro
— koel

Gusto dolce

— zoet

Gusto piccante
— intens

NAVITAS ORGANIC TOUCH
SHAMPOO

Een lichte substantie die marine collageen, haver en tarwe-eiwitten bevat voor een
hydraterende en voedende werking.
Vrij van sulfaten, SLS en SLES.
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NAVITAS ORGANIC TOUCH
MASK

Een zachte structuur met een compacte
consistentie, rijk aan aminozuren en ceramden
die een krachtige reconstructie geeft, zelfs bij
zeer beschadigd haar.Argan, muskusroos en
lijnzaadolie voeden en hydrateren het haar.
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NAVITAS ORGANIC TOUCH
VOORDELEN

Eenvoudig

Het gemak van een shampoo en masker ...
Mix, breng het aan, laat het inwerken ...
Laat je creativiteit gaan en maak een kleurrijke
cocktail en pas het toe.

Multitasking

Door de werking van de producten wordt het haar
gekleurd en gevoed tijdens dezelfde
behandeling. Een buitengewone mix van eiwitten,
collageen en organische pigmenten voedt en hydrateert de haarstructuur.

Veelzijdig

Je kunt de kleur veranderen en corrigeren op een
zachte manier, waarbij de oxidatieve werking van
een permanente kleur wordt vermeden.

Natuurlijk
en veilig

Moderne technologie draagt bij aan
productprestaties die maximale intensiteit
bieden met respect voor het welzijn van
het haar. Dankzij de aanwezigheid van
organische pigmenten is het resultaat
gegarandeerd.

Creatief

Smaken en pigmenten afkomstig van kruiden
staan symbool voor een creatieve lijn met een
kruidige smaak, maar ook de variaties: zoet,
zuur en delicaat. Alles hangt van jou af, mix en
creëer nuances.

Prestatie

Het verlangen naar creativiteit wordt vervuld
door grenzeloze kleurrijke resultaten.
Hydrateert, voedt en geeft glans aan het
haar. Houdbaarheid van 4-5 wasbeurten bij
eenmalige applicatie. Biedt de mogelijkheid en
vrijheid het kleurnuance op elk moment aan te
passen.

DE WERKING

1
Navitas Organic Touch werkt op de schubbenlaag van het haar. De ontwikkelde kleurpigmenten
geven een demi-permanente kleur.

2
De kleur blijft intens en briljant gedurende
4-5 wasbeurten. De intensiteit van de glans en
de kleur hangt af van de mix en inwerktijd.

3
De kleur zal bij eenmalige applicatie geleidelijk
op een natuurlijke manier vervagen en uiteindelijk
volledig uit het haar verdwijnen.

4
De basis bestaat uit ontwikkelde pigmenten zonder
oxidatie. Bevat collageen en eiwitten. Hierdoor krijgt het haar na 4-5 wasbeurten zijn oorspronkelijke
kleur terug en wordt het haar gevoed van binnenuit.

HOE TE
GEBRUIKEN
Kies een van de kleurnuances uit de lijn of maak een
mix op maat welke de klant ook thuis kan toepassen.
Het is simpel, snel en eenvoudig.

1
Gebruik de shampoo
met de juiste kleur
om het haar te
reinigen en de
gewenste nuance te
geven.

4
Laat het masker
inwerken voor het
gewenste effect
(minimaal 3 minuten
maximaal 20
minuten).

2
Kies de kleur van
het masker of
creëer de gewenste cocktail.

5
Spoel het haar
grondig uit en gebruik een olie of
serum.

3
Toepassen op
het haar.

6
De behandeling
is klaar.

JIJ BEPAALT
DE INTENSITEIT

Bepaal de
intensiteit

Bepaal de
inwerktijd

Mix&Match
Shampoo
en masker

De intensiteit van de kleur varieert en is
afhankelijk van de basiskleur en de kleurkeuze. Hoe lichter de basis des te intenser
en zichtbaar is het resultaat. Bij een donkere basis zal het effect genuanceerder
zijn.

Zowel de shampoo als het masker vereisen een minimale inwerktijd van
3 minuten tot maximaal 20 minuten
afhankelijk van het gewenste effect
en de basiskleur. Een lange inwerktijd
verhoogt de intensiteit en houdbaarheid
van de kleuren.

De mogelijkheid om te “spelen” met
shampoo en masker biedt ongelimiteerde
mogelijkheden de intensiteit van de kleur
te reguleren.

BEPAAL DE
WERKWIJZE

Wil je maximale
intensiteit behalen?

Gebruik het masker direct op droog haar en bepaal
de inwerktijd.
Onthoud: maximaal 20 minuten voor een extra
intens resultaat.
Spoel uit en was met de gewenste kleurshampoo.
Laat deze, indien nodig voor een intens resultaat,
3 tot 20 minuten inwerken.
Spoel uit en sluit af met een masker of conditioner.

Wil je een
pastel effect?

Breng de shampoo aan op vochtig haar en
masseer zachtjes door.
Houd de kleur in de gaten en spoel uit als een zacht
pastel effect is bereikt.
Sluit de behandeling af met een masker of
conditioner.

NAVITAS ORGANIC TOUCH
GARANDEERT
EEN DRIEVOUDIG EFFECT

Kleur
Glans
Reconstructie

Shampoo en
masker zijn ideaal
voor:

— Milde reiniging van de hoofdhuid en het haar
— Verlevendig de kleur door creatief te zijn
— Toon het haar na highlights of een kleuring
— Verander en speel met vervaagde kleuren

EN JIJ?
WAT IS JOUW SMAAK?

Gusto
dolce
— Curry
— Tumeric
— Cinnamon
— Carob

Gusto
piccante
— Sumac
— Paprika

Gusto
delicato
— Milk
— Sesame

Gusto
aspro
— Cumin
— Poppy seeds
— Grey pepper
— Blueberry
— Blueberry Ice

ONTDEK
ALLE NUANCES

Milk

Sesame

Curry

Tumeric

Om kleurnuances te
vezachten.

Om warme goud/
kopertinten intenser te
maken.

Cinnamon

Warme kaneelkleur met
een “roestig” randje.

Om blond haar te
voorzien van een
gouden tint.

Om kopertinten te maken,
te ondersteunen of zachte
effecten te creëren door te
mengen.

Carob

Warme bruintint om in te
kleuren of te voorkomen
dat bruine kleuren vaal
worden.

Paprika

Intens fel rood om rode
haarkleuren te ondersteunen. Geschikt om
voor te pigmenteren
of pasteltinten mee te
maken.

Cumin

Om rood pigment
te onderdrukken en
te neutraliseren.

Grey Pepper

Om grijs haar te
verlevendigen.

Blueberry Ice

Sumac

Diep paarse kleur voor
zowel lichte al donkere
haarkleuren. Ook geschikt
om pasteltinten mee te
maken.

Poppy Seeds

Geschikt voor zeer donkere
kleurhoogtes. Onderdrukt
rood pigmenten en voorkomt
het vervagen van donkere
kleuren.

Blueberry

Zilvershampoo is
ideaal voor het koeler
maken van blondnuances op een subtiele manier.

Het assortiment is verrijkt met een ultrasterk prestatieproduct, uitzonderlijk voor extremere koel tinten. Een zilvershampoo met een ultra “ijs” effect. Neutraliseert geeltinten bij alle
soorten blond. Houd de kleuring tijdens de inwerktijd nauwlettend in de gaten. De maximale inwerktijd is 5 minuten.

SWEET
JUNIPER
“Ik vind het heel leuk het masker en
de shampoo te mixen en zo met
Navitas Organic Touch te spelen.
Het is prachtig om te zien dat je het
haar kunt kleuren zonder oxidatie
met als resultaat zijdezacht haar.”
Roza Sogomonian
Jean Paul Mynè Nederland Ambassadeur

Werkwijze

Ingrediënten

Applicatie methode

Frozen Deco
Activ Pulp Enzyme 0.2
Oxilock Plasma Miracle N.1
Oxilock Plasma Come
True N.2
Milk shampoo
Sumac shampoo
Carob mask
Cinnamon mask
Hatha Come True

Natuurlijk balayage-effect gecreëerd met de
Fusion Strips van Jean Paul Mynè. Frozen Deco
+ Activ Pulp 0.2 (mix 1:2), met toevoeging van
Oxilock Plasma Miracle N.1.

Applicatie en inwerktijd van de mix

De inwerktijd varieert en is afhankelijk van de
basiskleur en gewenst
eindresultaat. Bij Sweet Juniper was dit 50 minuten. Spoel en breng Oxilock Plasma Miracle N.2
aan op handdoekdroog haar en laat 10 minuten
inwerken. Was het haar met een shampoo naar
keuze.

Toner met Navitas Organic Touch
Milk shampoo 10 gr
Sumac shampoo 3 gr
Carob mask 10 gr
Cinnamon mask 15 gr

Applicatie en inwerktijd van de mix

Breng de mix aan op vochtig haar en laat 5 - 15
minuten inwerken en spoel grondig uit.

Afsluiten en in model brengen

Breng een mix van Hatha Come True en Cinnamon mask aan, laat 5 minuten inwerken en spoel
uit. Style het haar zoals gewenst. Gebruik hiervoor
de HUG stylingproducten.

PINK
PEPPER
“Voor een koeler effect kies ik
ervoor 10 gram Blueberry toe
te voegen om een ultieme koel
roze tint te bereiken.”
Roza Sogomonian
Jean Paul Mynè Nederland Ambassadeur

Werkwijze

Ingrediënten

Applicatie methode

Frozen Deco
Activ Pulp Enzyme 0.2
Oxilock Plasma Miracle N.1
Oxilock Plasma Come
True N.2
Milk shampoo
Sumac shampoo
Blueberry shampoo
Hatha Come True

Plaats naar keuze babylights over het haar.
Frozen Deco + Activ Pulp 0.2 (1 :1,5) Met toevoeging van Oxilock
Plasma N.1.

Inwerktijd

De inwerktijd varieert afhankelijk van de basiskleur
en gewenst eindresultaat. Bij Pink Pepper was dit
60 minuten. Spoel en breng Oxilock Plasma Miracle
N.2 aan op handdoek-droog haar en laat 10 minuten inwerken. Was het haar met een shampoo naar
keuze.

Toner met Navitas Organic Touch
Milk shampoo 15 gr
Sumac shampoo 8 gr
Blueberry shampoo 10 gr

Applicatie en inwerktijd van de mix

Breng de mix aan op vochtig haar en masseer licht.
Laat 5 - 15 minuten inwerken. Voeg wat extra water
toe en masseer de lengte en punten zachtjes door.
Spoel grondig uit.

Afsluiten en in model brengen

Breng Hatha Come True aan op het haar en laat 5
minuten inwerken, spoel uit en finish het haar zoals
gewenst. Gebruik hiervoor de HUG stylingproducten.

SAFFRON
CAKE

“Het geheim van een volledige
ontkleuring die er toch natuurlijk
uitziet, kan met de Fusion Strips
worden bereikt door deze 1 cm vanaf de aanzet te
plaatsen waardoor de ontkleuring
super mooi blend.”
Roza Sogomonian
Jean Paul Mynè Nederland Ambassadeur

Werkwijze
Applicatie methode

Zet iedere passe in met de Fusion Strips en
houd 1 cm afstand van de aanzet. Oleodec +
Doc Activ Enzyme 0.2 (mix 1: 1) voor de eerste
5 cm. Blend over in de lengtes en punten met
Oleodec + Doc Activ Enzyme 0.3 mix 1:1, met
toevoeging van Oxilock Plasma N.1.

Inwerktijd

De inwerktijd varieert en is afhankelijk van
de basiskleur en gewenst eindresultaat. Bij
Saffron Cake was dit 60 minuten. Spoel en
breng Oxilock Plasma Miracle N.2 aan op
handdoekdroog haar en laat 10 minuten
inwerken. Was het haar met een shampoo naar
keuze.

Toning met Navitas Organic Touch
Curry shampoo 10 gr
Sumac shampoo 4 gr
Tumeric shampoo 20 gr
Cinnamon shampoo 10 gr

Applicatie en inwerktijd van de mix

Breng de mix aan op vochtig haar en masseer
licht. Door het toevoegen van Sumac shampoo
aan de mix krijgt de kopertint iets mysterieus.
Laat 15 minuten inwerken en spoel grondig uit.

Ingrediënten
Doc Activ Enzyme 0.2
Doc Activ Enzyme 0.3
Doc Oleodec
Oxilock Plasma Miracle N.1
Oxilock Plasma Come
True N.2
Curry shampoo
Sumac shampoo
Tumeric shampoo
Cinnamon shampoo
Hatha Come True

Silver
Grey
“Blueberry Ice is echt een favoriet
van mij en geeft mij de maximale
controle over het neutraliseren van
geeltonen met een ongekend resultaat. Ik ben blij dat ik heb mogen
helpen met het ontwikkelen van deze
nieuwe zilvershampoo.”
Roza Sogomonian
Jean Paul Mynè Nederland Ambassadeur

Werkwijze
Applicatie methode

Plaats naar keuze highlights over het haar.
Frozen Deco + Activ Pulp 0.3 ( mix 1:1,5), met
toevoeging van Oxilock Plasma N.1.

Inwerktijd

De inwerktijd varieert en is afhankelijk van de
basiskleur en gewenst eindresultaat. Bij Silver
Grey was dit 80 minuten. Spoel en breng Oxilock
Plasma Miracle N.2 aan op handdoekdroog haar
en laat 10 minuten inwerken. Was het haar met
een shampoo naar keuze.

Toner met Navitas Organic Touch
Blueberry Ice shampoo 20 gr
Grey Pepper shampoo 6 gr

Applicatie en inwerktijd van de mix

Breng de mix aan op vochtig haar en masseer
licht. De maximale inwerktijd is 5 minuten. Spoel
grondig uit.

Afsluiten en in model brengen

Breng Hatha Come True aan op het haar en
laat 5 minuten inwerken, spoel uit en finish het
haar zoals gewenst. Gebruik hiervoor de HUG
stylingproducten.

Ingrediënten
Frozen Deco
Activ Pulp Enzyme 0.3
Oxilock Plasma Miracle
N.1
Oxilock Plasma Come
True N.2
Blueberry Ice shampoo
Grey Pepper shampoo
Blueberry mask
Hatha Come True

NAVITAS
ORGANIC TOUCH
VOOR THUIS

Milk
250 ml

Sesame
250 ml

Curry
250 ml

Tumeric
250 ml

Cinnamon
250 ml

Milk shampoo
Cod. NOT312
Milk mask
Cod. NOT410

Sesame shampoo
Cod. NOT302
Sesame mask
Cod. NOT402

Curry shampoo
Cod. NOT303
Curry mask
Cod. NOT403

Tumeric shampoo
Cod. NOT305
Tumeric mask
Cod. NOT405

Cinnamon shampoo
Cod. NOT304
Cinnamon mask
Cod. NOT404

Carob
250 ml

Paprika
250 ml

Carob shampoo
Cod. NOT309
Carob mask
Cod. NOT408

Paprika shampoo
Cod. NOT307
Paprika mask
Cod. NOT406

Cumin
250 ml

Grey Pepper
250 ml

Blueberry Ice
250 ml

Cumin shampoo
Cod. NOT311

Grey Pepper shampoo
Cod. NOT306

Blueberry Ice shampoo
Cod. NOT313

Sumac
250 ml

Poppy Seeds
250 ml

Blueberry
250 ml

Sumac shampoo
Cod. NOT308
Sumac mask
Cod. NOT407

Poppy Seeds shampoo
Cod. NOT310
Poppy Seeds mask
Cod. NOT409

Blueberry shampoo
Cod. NOT301
Blueberry mask
Cod. NOT401

NAVITAS
ORGANIC TOUCH
IN DE SALON

Milk
1000 ml

Sesame
1000 ml

Curry
1000 ml

Milk shampoo
Cod. NOT112
Milk mask
Cod. NOT210

Sesame shampoo
Cod. NOT102
Sesame mask
Cod. NOT202

Curry shampoo
Cod. NOT103
Curry mask
Cod. NOT203

Carob
1000 ml

Paprika
1000 ml

Sumac
1000 ml

Poppy Seeds
1000 ml

Blueberry
1000 ml

Carrob shampoo
Cod. NOT109
Carrob mask
Cod. NOT208

Paprika shampoo
Cod. NOT107
Paprika mask
Cod. NOT206

Sumac shampoo
Cod. NOT108
Sumac mask
Cod. NOT207

Poppy Seeds shampoo
Cod. NOT110
Poppy Seeds mask
Cod. NOT209

Blueberry shampoo
Cod. NOT101
Blueberry mask
Cod. NOT201

Cumin
1000 ml

Grey Pepper
1000 ml

Blueberry Ice
1000 ml

Cumin shampoo
Cod. NOT111

Grey Pepper shampoo
Cod. NOT106

Blueberry Ice shampoo
Cod. NOT113

Tumeric
1000 ml
Tumeric shampoo
Cod. NOT105
Tumeric mask
Cod. NOT205

Cinnamon
1000 ml
Cinnamon shampoo
Cod. NOT104
Cinnamon Mask
Cod. NOT204

NAVITAS ORGANIC TOUCH
TOOLS

Expo Banco
Navitas
Organic Touch
Cod. ESP130
Size: 45 x 46,7 x 15 cm

Color
Experience

Hair Color
Menù

Cod. ARGCOL1
Size: 23,5 x 27 cm

Cod. BRODOC2
Size: 16,8 x 32 cm

Styling _ Roza Awetisian Jean Paul Mynè Nederland Ambassador

Shooting _Daisy Von Dutch

Jean Paul Mynè Nederland
www.jpmpro.nl
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