






Bestaat voor meer dan 97%
uit vetzuren en vitamine E 

om het haar te beschermen
en te hydrateren.

Ook revitaliseert deze olie
haar en hoofdhuid.

S P I R E A Z A A D
O L I E

l i m n a n t h e s
a l b a( (

“De spijs van de Goden”
is een microzeewier dat rijk is aan 
vitaminen, mineralen en proteïnen 

en aminozuren. Het is een 
onmisbaar middel om droog en 
futloos haar weer levendig te 

maken. Het zorgt voor een intense 
kleurbeleving en glans wat leidt tot 

sterker en 
glanzender haar. 

S P I R U L I N A
a r t h r o s p i r a
p l a t e n s i s( (

Heeft verzachtende en herstellende 
eigenschappen. Het bevat vitamine E,
vitamine A en aminozuren die haar en 

hoofdhuid reguleert en beschermd.  

O L I V E  O I L

( (o l e a  e u r o p a e a
- o l i v e s -  

Vervang het water en 
restant om perfectie 

te creëren.

De Aloë Vera gel is zacht 
en rijk aan vitamines, 

dit verbetert de gezondheid 
van haar en huid.

A L O E  V E R A
a l o e

b a r b a d e n s i s( (

WaterLESS is MORE
De eerste en enige waterloze kleur 
ontwikkeld met Aloë Vera.

Door het vervangen van water is er 
ruimte gecreëerd om stoffen toe te 
voegen die het kleurproces 
verbeteren en die de gezondheid 
van het haar garanderen. 

Verrijkt met:

SPIRULINA

OLIVE OIL

LIMNANTHES ALBA OIL

VETIVER OIL

BABASSU OIL

SHEA BUTTER

MARINE COLLAGEN

COMPLEX OF AMINOACIDS

SUBSTANCE

C O L O R
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De kostbare olie, verkregen uit de 
vetiver plant, heeft verzachtende, 
hydraterende en neutraliserende 
eigenschappen voor de huid en 

voedt het haar. Vetiver olie is tevens 
een rijke bron aan vitamine E wat 

zorgt voor glanzend en gezond haar.

V E T I V E R  O I L

V e t i v e r i a
z i z a n o i d e s

r o o t  o i l( (

Dit is een proteolytisch eiwit 
wat eiwitten en 

aminozuren afbreekt en helpt 
het haar gezond te houden. 

De voordelen van Papaïne zijn 
het versterken en revitaliseren 

van het haar. Ook zorgt 
Papaïne voor meer glans en 

intensiveert het de kleur.

P A P A Ï N E

Vergelijkbaar in alle “volumes” 
om optimale vrijheid te bieden 
en transformeert DOC COLOR 
in zowel permanente als 
demi-permanente kleuringen.  

Babassu olie staat bekend om zijn 
verzachtende, voedende, 

beschermende en herstellende 
eigenschappen. Deze eigenschappen 

komen voort uit een samenstelling van 
tocoferol, sterol en vetzuren. Het is 

het aangewezen beauty product voor 
droog, levenloos of geblondeerd haar. 

Het verzorgt zonder het haar te 
overbelasten en herstelt glans en 

zachtheid.

B A B A S S U  O I L

( (O r b i g n y a
o l e i f e r a  o i l

De plant behoort tot de 
Bromeliaceae familie waarvan het 

extract een enzym bevat met 
proteolytische en anti-oedemateuze 
werking. Dit houdt in dat het enzym 

eiwitten afbreekt en ervoor zorgt dat 
het haar niet opzwelt. Het extract 
zorgt ervoor dat de microcirculatie 
wordt verbeterd en stimuleert het 

transport van voedende stoffen. Het 
staat bekend om de verzachtende 

eigenschappen en vermindert 
roodheid.  

A N A N A S
S T E E L

B r o m e l a i n( (

A C T I V

DOC ACTIVE ENZYME is een uiterst speciale emulsie dat verrijkt is met 

enzymen die verkregen zijn uit papaya van de ananasplant. Samen met 

kostbare actieve Oliën en zee collageen, zorgt DOC ACTIVE ENZYME voor een 

rijke textuur dat diep in het haar dringt, heeft het verzorgende 

eigenschappen die het haar hydrateren en herstellen. Ook biedt het een 

krachtige werking tijdens het gehele kleurproduces. DOC ACTIVE ENZYME 

garandeert geweldige resultaten en is tegelijkertijd zacht voor het haar in 

vergelijking met traditionele activaters.  

Verrijkt met:

SPIRULINA

ENZYMES DERIVED
FROM PAPAYA AND PINEAPPLE

BABASSU OIL

VETIVER OIL

MARINE COLLAGEN

SUBSTANCE

ENZYME
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Precious protective
and moisturizing oils:

RICE OIL

OLIVE OIL

ARGAN OIL

BABASSU OIL

LIMNANTHES ALBA OIL

DE EERST AMMONIA-VRIJE 
BLONDEER ME T

OLIEBA D SYSTEEM

ZACHT VOOR
DE ST YLIST

Dit bijzondere ammonia-vrije 
oliebad preparaat is speciaal 

ontwikkeld om stofwolken in de 
werkruimte te vermijden tijdens 

het voorbereiden van de blondeer.

PROGRESSIEVE
WERKZAAMHEID

De hydraterende werking van de 
oliën zorgen voor een 

geavanceerd blondeerresultaat. 
Waar traditionele haarontkleuring 

snel uitdroogt en daarmee het 
blondeerproces verhinderd, blijft 
de werking van DOC OLEODEC 
door de oliën constant en zorgt 
het voor een vooruitstrevender 

resultaat.

ZACHT VOOR HUID EN HAAR 
Door middel van kostbare oliën 

stelt DOC OLEODEC het in staat 
om volledig veilig te werken en 

gegarandeert het een 
hydraterende, verzachtende en 

beschermende werking tijdens het 
blondeerproces.

GESCHIKT VOOR ALLE
BLONDEER TECHNIEKEN

O L E O D E C

SUBSTANCE
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De verpakking is buitengewoon 
bijzonder en toont bij eerste oogopslag 
de perfectue van DOC in een sublieme 
display.

REVOLUTIONAIR ZACHT EN 
GECERTIFICEERD VOLGENS
VOEDINGSNORMEN

RECYCLEBAAR

HERBRUIKBAAR

PRAKTISCH

GOURMET
PACKAGING

D E S I G N
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DOC ACTIV ENZYME 0.2
Code ACTIV20

DOC ACTIV ENZYME 0.05
Code ACTIV05

DOC ACTIV ENZYME 0.1
Code ACTIV10

DOC ACTIV ENZYME 0.3
Code ACTIV30

DOC ACTIV ENZYME 0.4
Code ACTIV40

A C T I V

DOC OLEODEC Code OLDEC1

O L E O D E C

1 liter fles
5 VOLUMES

ENZYME

500 ml pot

werkmaterialen

GOURMET
ACCESSOIRES

HAIR FUSION
Transparante strips die zorgen voor 
optimale vrijheid tijdens het 
aanbrengen van kleur of blondeer. 
Met water oplosbare kleefstof voor 
optimaal comfort voor de klant.

Code STRI100

LIBRA
Digitale weegschaal met 
een bamboehouten plaat.

Code BIL001
 

SCHAAL

Code CIO080

KWAST

Code PEN030

KLEURENBOEK
Kleurentabel met uitneembare haarlokken 
voor optimaal gemak. Instructies en 
technische aanwijzingen zijn bijgesloten.

Code COU133

WEGWERPMANTELS 
Pakket met 50 bedrukte 
mantels.

Code MAN050 

HOUTEN LEPEL

Code CUK090



marketing materialen

EMOTIONAL
DOC ACCESSORIES

DOC COLOR SALON

Raampaneel met 

dubbelzijdige bedrukking op 

vurenhout.

Code TAG03
Formaat 20X20cm 

RAAMDECORATIE DOC COLOR

Licht doorlatende raamdecoratie om kleur 

contrast te benadrukken.

Code LUM013
Formaat 47X140cm

DOC COLOR DISPLAY GROOT

Code EXP870
Formaat 36X51cm

KLEURENKAST

Het meubilair item met twee 

display mogelijkheden: een ruige 

chique uitstraling van het 

kleurenspectrum en een complete 

werkruimte voor het mixen van de 

kleur.

Code ESP50
Formaat
H 188cm X W 80cm X D 35cm

DOC COLOR
RAAM DISPLAY

Dubbelzijdige raamafbeelding

Code T0T08
Formaat 64X129cm

INTERIER DOC COLOR DOEK 

Een elegante en delicate afbeelding 

op gewoven doek voor de sublieme 

DOC COLOR uitstraling.

Code BAN232
Formaat 70X140cm

DOC COLOR TROLLEY 

Multifunctionele rolwagen met lades 

en planken voorzien van een 

plexiglas laag. Geleverd met 

haarbestendige wielen.

Code CAR346
Formaat
H 86cm X W 80cm X D 40cm

COLOR GOURMET MENU

Speciaal voor de kleurenlief- hebber 

om de klanten te verleiden, te 

inspireren en kennis te maken met 

een ongekende kleurervaring in de 

salon.

Code CGM01

VERLICHT DOC COLOR FRAME 

Lumineus frame dat zorgt voor een 

sterke visuele impact. 

Code ILLOO2
Formaat 69,4X52cm

Vervanging voor verlicht frame.
Code LUM014
Formaat 59,4X42cm





RESET
Oxilock Plasma Reset is een natuurlijk product dat wordt 
gebruikt om het haar te detoxen. Het is een primer voor het 
haar en zorgt voor een levendige kleur en zacht haar. Door 
het verven van het haar kunnen zware metalen in het haar en 
op de hoofdhuid zich vastzetten. De Reset verwijdert deze 
metalen, herstelt het natuurlijke welzijn van het haar en zorgt 
voor schoon gereinigd haar om een behandeling te starten. 
Ook verwijdert het siliconen en ‘build-up’ van andere 
producten uit het haar

DOC OLEODEC
+ DOC COLOR

+ DOC ACTIV ENZYME
Het DOC kleur- en 

blondeersysteem dat de volledige 
vrijheid geeft om elk gewenst 

effect te creëren

OXILOCK PLASMA
Oxilock Plasma is het revolutionaire 
moleculair reconstructiesysteem 
dat beschadigd haar herstelt van 
kleur- of blondeerbehandelingen.
Toe te passen tijdens een 
kleurbehandeling of te gebruiken 
als een herstelbehandeling.

NAVITAS ORGANIC TOUCH
SHAMPOO & MASK 

Met de speciale formule zorgt 
Navitas Organic Touch Milk ervoor 

dat de kleur ingesloten blijft en dat 
de kleur onderhouden wordt. Het 
is een perfecte treatment na een 

kleurbehandeling of als onderhoud 
voor thuis. Verder is er ook de 
optie om de ideale kleurtint te 

kiezen zodat de glanzende kleur 
behouden wordt. 

Liberate & Balance 
Restore & Strengthen

Color & Create 

1.
3.

4.

2.
Blocks  maintains & protects 

THE COLOR
GOURMET

EXPERIENCE

Transformeer de basis 
kleurenservice tot een 
onmisbare ervaring met 
de COLOR GOURMET 
EXPERIENCE: het 
complete wellness pakket 
voor hoofdhuid en haar 
in iedere gewenste kleur.

Voor een onvergetelijke 
ervaring.



RESET
Oxilock Plasma Reset is een natuurlijk product dat wordt 
gebruikt om het haar te detoxen. Het is een primer voor het 
haar en zorgt voor een levendige kleur en zacht haar. Door 
het verven van het haar kunnen zware metalen in het haar en 
op de hoofdhuid zich vastzetten. De Reset verwijdert deze 
metalen, herstelt het natuurlijke welzijn van het haar en zorgt 
voor schoon gereinigd haar om een behandeling te starten. 
Ook verwijdert het siliconen en ‘build-up’ van andere 
producten uit het haar

DOC OLEODEC
+ DOC COLOR

+ DOC ACTIV ENZYME
Het DOC kleur- en 

blondeersysteem dat de volledige 
vrijheid geeft om elk gewenst 

effect te creëren

OXILOCK PLASMA
Oxilock Plasma is het revolutionaire 
moleculair reconstructiesysteem 
dat beschadigd haar herstelt van 
kleur- of blondeerbehandelingen.
Toe te passen tijdens een 
kleurbehandeling of te gebruiken 
als een herstelbehandeling.

NAVITAS ORGANIC TOUCH
SHAMPOO & MASK 

Met de speciale formule zorgt 
Navitas Organic Touch Milk ervoor 

dat de kleur ingesloten blijft en dat 
de kleur onderhouden wordt. Het 
is een perfecte treatment na een 

kleurbehandeling of als onderhoud 
voor thuis. Verder is er ook de 
optie om de ideale kleurtint te 

kiezen zodat de glanzende kleur 
behouden wordt. 

Liberate & Balance 
Restore & Strengthen

Color & Create 

1.
3.

4.

2.
Blocks  maintains & protects 

THE COLOR
GOURMET

EXPERIENCE

Transformeer de basis 
kleurenservice tot een 
onmisbare ervaring met 
de COLOR GOURMET 
EXPERIENCE: het 
complete wellness pakket 
voor hoofdhuid en haar 
in iedere gewenste kleur.

Voor een onvergetelijke 
ervaring.



EDUCATION

DOC COLOR TRAINING
Exploreer de indrukwekkende wereld 
van DOC en de revolutie van de DOC 
COLOR door middel van theorie en 
praktijk. 


