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ECOCERT is een milieulabel. Het label geeft producten aan waarvan een deel van 
de ingrediënten afkomstig is uit de biologische landbouw. Ingrediënten van 
cosmetica moeten voor minimaal 95% van natuurlijke oorsprong zijn. Minstens 5% 
van de ingrediënten moeten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.  

Bij de productie mag slechts een beperkt aantal additieven en grondstoffen 
worden gebruikt. Nanomaterialen (elk materiaal met een structuur die is 
ontworpen op nanoschaal) zijn verboden. Het label hanteert strenge normen voor 
biologisch afbreekbaarheid van de producten en de toxiciteit van de producten 
voor het waterleven: hiervoor zijn drempelwaarden opgelegd.  
Ook zijn er criteria die de hoeveelheid verpakking per dosis begrenzen en een 
verbod op bepaalde verpakkingsmaterialen (bijv. PVC). ECOCERT verplicht 
producenten om een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- 
en energieverbruik en afvalbeheer. Er geldt een streng verbod op het gebruik van 
schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen. Bovendien is er een verbod 
op ggo’s*. 

De controles gebeuren door ECOCERT zelf. ECOCERT is een controleorganisme, 
aangeduid door de Franse overheid, dat onafhankelijke controles uitvoert. 

* Ggo staat voor “genetisch gemodificeerd organisme` en dat is een organisme
waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van
genetische technologie.

COSMEBIO BIO is een internationaal label voor biologische cosmetica en werd 
opgericht in 2002 in Frankrijk. 
Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze – dus met 
respect voor mens en milieu - gebeurt en dat een deel van de ingrediënten 
afkomstig zijn uit de biologische landbouw. 

Het label wordt beheerd door Cosmebio, een internationale sectororganisatie die 
meer dan 400 producenten van ecologische cosmetica vertegenwoordigd. 

1% FOR THE PLANET non-profit organisatie en werd in 2002 in de Verenigde 
Staten opgericht door Yvon Chouinard en Craig Mathews. Het betreft een platform 
voor ondernemers om een tastbaar positief effect op het milieu te hebben. Dit 
doen ze door jaarlijks 1% van hun jaaromzet te schenken aan een erkende non-
profit milieuorganisatie. 1% FOR THE PLANET begeleid en ondersteund dit en biedt 
een betrouwbare certificering voor derden. 

WAAR WE TROTS OP ZIJN.... 
DE CERTIFICERINGEN



De producten van Rodolphe & Co. zijn door Rodolphe Diotel ontwikkeld aan de hand van 
het boek “Die Wahrheit Über Kosmetik” van journaliste, onderzoekster en schrijfster Rita 
Stiens. 
Rita Stiens is al vele jaren een bekende naam in de cosmetica wereld, zij heeft - nationaal 
en internationaal – haar naam opgebouwd door kritisch naar cosmetica te kijken. Met het 
handboek “Die Wahrheit Über Kosmetik” presenteerde zij een handboek voor de selectie 
van effectieve en gezonde schoonheidsverzorging. In dit boek geeft ze aan de hand van 
“smileys” aan hoe goed of slecht een ingrediënt is voor mens en milieu. 

= 
= 
= 
= 
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Zeer goed 
Goed 
Neutraal 
Met mate 
Gebrekkig, probeer te vermijden
Schadelijk, vermijden. 

DE WAARHEID OVER COSMETICA VAN RITA STIENS



Mineral Colours
 



TECHNICAL SHEET :  

Mineral Colours

Rodolphe & Co MINERAL COLOURS is een natuurlijk en duurzaam haarkleur systeem. 
Gemaakt door en voor kappers. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Het doel van Rodolphe & CO MINERAL COLOURS is om meer natuurlijke en/of 
organische kleurstoffen te gebruiken. En hiermee een uitstekend resultaat te geven, 
met respect voor huid en haar.

Een innovatieve en technologisch geavanceerde formule op basis van pure natuurlijke 
extracten van Parelmoer uit Bretagne en Botanische oliën uit Castor. Haar- en 
hoofdhuid worden gevoed door mineralen uit gekleurde klei en Macadamia.

Het exclusieve complex, afgeleid van Arginine en Parelmoer van Rodolphe & Co zorgt 
voor grijsdekking. Rodolphe & Co MINERAL COLOURS bevat geen ammonia of 
ethanolamine (geurloze ammonia). Extracten van groene thee en klei worden 
toegevoegd aan Castor oliën, Macadamian oliën en Parelmoer extracten uit Bretagne. 
Dit zorgt voor zacht en glanzend haar. 
Organische en natuurlijke ingrediënten verbeteren de prestaties van ammonia-vrije 
kleurstoffen en zorgen voor een lange houdbaarheid.
Dankzij de zachte en gezonde formule hebben zelfs mensen die geen haarkleur kunnen 
verdragen door gevoeligheid van hoofdhuid nu een scala aan professionele kleuren tot 
hun beschikking. Zonder ammonia en derivaten, zonder slechte geur en met 100% 
kleur-resultaat!

Rodolphe& Co MINERAL COLOURS Eco-activator is een licht oxiderende samenstelling 
op basis van 2 peroxidebronnen: waterstofperoxide gekoppeld aan ureumperoxide. 
Deze zeer zachte “hybride” activator activeert de kleur op milde wijze (hier wordt bij 
vele andere merken ammonia of ethanolamine voor gebruikt). De natuurlijke 
bescherming en het hydratiseringsniveau van het haar worden sterk verhoogd. De 
structuur van het haar zal na het kleuren nog altijd perfect zijn. Het haar wordt 
gerespecteerd en niet beschadigd. Veganistisch en dus zonder dierlijke derivaten zoals 
lanoline.

ONZE GARANTIES:
 Directe pigmenten zonder PPD,

Resorcinol of PTD
 Dekt tot 100% grijs en wit haar
 Tubes en verpakkingen zijn

100% recyclebaar en ecologisch
 Ammonia Vrij
 Geen Sodium Persulfaten
 Eenvoudig en veilige hantering,

makkelijk in gebruik



 

KARAKTERS: 
.0 Deep = natuur, extra pigment voor grijsdekking 
.1 = as 
.3  = goud (grijsdekking) 
.4  = koper 
.6  = rood 
.77  = chocolade (grijsdekking) 



Ingrediënten INCI – Mineral Colours 6.0 

Aqua 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter 
Castor (Ricinus Communis) Seed Oil 
Cetearyl Glucoside 
Cetearyl Alcohol 
Cetyl Alcohol 
Ceteareth-20 
Isopentyldiol 
Sesame (Sesamum Indicum) Sedd Oil 
Macadamia Ternifolia Seed Oil 
Sodium Hydroxide 
Camellia Sinensis Leaf Extract 
Arginine 
Aminomethyl Propanol 
Fragrance 
Hydroxyethylcellulose 
Phytic Acid 
Sodium Metabisulfite 
Sodium Isoascorbate 
Kaolin 
Tocopherol 
Glycerin 
Mother of Pearl 
Toluene-2,5-Diamine Sulfate 
m-Aminophenol
4-Chlororesorcinol

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de 
meeste gevallen niet meer dan 1% aanwezig.

Ceteareth-20 = Ceteareth-20 helpt andere ingrediënten om op te lossen in een oplosmiddel waarin 
ze normaal niet zouden oplossen.
Toluene-2,5 Diamine Sulfate = Haarkleurstof, zeer lage concentratie aanwezig in kleuringen.
m-Aminophenol = m-Aminophenol wordt gebruikt bij de formulering van permanente
haarkleurmiddelen en geeft kleur aan het haar. De exacte kleur is afhankelijk van de andere
ingrediënten.
4-Chlororesorcinol = 4-chlororesorcinol wordt gebruikt voor de formulering van permanente
haarkleurmiddelen. Het verleent kleur aan het haar. De exacte kleur die wordt verkregen, is
afhankelijk van de andere ingredienten die gebruikt worden.



Ingredienten INCI – Mineral Colours Deep 7.0 

Aqua 
Butyrospermum Parkii Butter 
Cetyl Alcohol 
Ricinus Communis Seed Oil 
Cetearyl Alcohol 
Cetearyl Glucoside 
Ceteareth-20 
Isopentydiol 
Macadamian Ternifolia Seed Oil 
Sesamum Indicum Seed Oil 
Parfum 
Aminomethyl Propanol 
Toluene-2,5 Diamine Sulfate 
Sodium Metabisulfite 
Arginine 
Propylene Glycol 
Sodium Hydroxide 
4-Chlororesorcinol
Hydroxyethylcellulose
Hexyl Cinnamal
Sodium Erythorbate
Kaolin
Glycerin
M-Aminophenol
Butylphenyl Methylpropional
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde
Phytic Acid
Alpha-Isomethyl Ionone
2-Aminobutanol
Camelia Sinensis Leaf Extract
Mother Of Pearl Extract
Tocopheryl Acetate
Citronellol
Linalool

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste 
gevallen niet meer dan 1% aanwezig.

Ceteareth-20 = Ceteareth-20 helpt andere 
ingrediënten om op te lossen in een 
oplosmiddel waarin ze normaal niet zouden 
oplossen.
Toluene-2,5 Diamine Sulfate = Haarkleurstof, 
zeer lage concentratie aanwezig in kleuringen.
m-Aminophenol = m-Aminophenol wordt
gebruikt bij de formulering van permanente
haarkleurmiddelen en geeft kleur aan het
haar. De exacte kleur is afhankelijk van de
andere ingrediënten.
4-Chlororesorcinol = 4-chlororesorcinol wordt
gebruikt voor de formulering van permanente
haarkleurmiddelen. Het verleent kleur aan het
haar. De exacte kleur die wordt verkregen, is
afhankelijk van de andere ingredienten die
gebruikt worden.





TECHNICAL SHEET :  

Eco-Activator

Rodolphe& Co MINERAL COLOURS Eco-activator is een licht oxiderende samenstelling 
op basis van 2 peroxidebronnen: waterstofperoxide gekoppeld aan ureumperoxide. 
Deze zeer zachte “hybride” activator activeert de kleur op milde wijze (hier wordt bij 
vele andere merken ammonia of ethanolamine voor gebruikt). De natuurlijke 
bescherming en het hydratiseringsniveau van het haar worden sterk verhoogd. De 
structuur van het haar zal na het kleuren nog altijd perfect zijn. Het haar wordt 
gerespecteerd en niet beschadigd. Veganistisch en dus zonder dierlijke derivaten zoals 
lanoline.

Rodolphe & Co MINERAL COLOURS is een natuurlijk en duurzaam haarkleur systeem. 
Gemaakt door en voor kappers. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Het doel van Rodolphe & CO MINERAL COLOURS is om meer natuurlijke en/of 
organische kleurstoffen te gebruiken. En hiermee een uitstekend resultaat te geven, 
met respect voor huid en haar.

Een innovatieve en technologisch geavanceerde formule op basis van pure natuurlijke 
extracten van Parelmoer uit Bretagne en Botanische oliën uit Castor. Haar- en 
hoofdhuid worden gevoed door mineralen uit gekleurde klei en Macadamia.

Het exclusieve complex, afgeleid van Arginine en Parelmoer van Rodolphe & Co zorgt 
voor grijsdekking. Rodolphe & Co MINERAL COLOURS bevat geen ammonia of 
ethanolamine (geurloze ammonia). Extracten van groene thee en klei worden 
toegevoegd aan Castor oliën, Macadamian oliën en Parelmoer extracten uit Bretagne. 
Dit zorgt voor zacht en glanzend haar. 
Organische en natuurlijke ingrediënten verbeteren de prestaties van ammonia-vrije 
kleurstoffen en zorgen voor een lange houdbaarheid.
Dankzij de zachte en gezonde formule hebben zelfs mensen die geen haarkleur kunnen 
verdragen door gevoeligheid van hoofdhuid nu een scala aan professionele kleuren tot 
hun beschikking. Zonder ammonia en derivaten, zonder slechte geur en met 100% 
kleur-resultaat!

ONZE GARANTIES:
 Directe pigmenten zonder PPD,

Resorcinol of PTD
 Dekt tot 100% grijs en wit haar
 Tubes en verpakkingen zijn

100% recyclebaar en ecologisch
 Ammonia Vrij
 Geen Sodium Persulfaten
 Eenvoudig en veilige hantering,

makkelijk in gebruik

ECO-ACTIVATORS:

 15 Volume = 4,5% (grijsdekking)
 25 Volume = 7,5%
 35 Volume = 10,5% 



Ingrediënten INCI – Eco Activator 

Aqua 
Hydrogen Peroxide 
Cetearyl Glucoside 
Cetearyl Alcohol 
Ceteareth-20 
Cetyl Alcohol 
Urea Peroxyde 
Glycerin 
Mother of Pearl Extract 
Hydrolyzed Wheat Protein 
Phytic Acid 
Sodium Stannate 
Phosphoric Acid 

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en 
www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste 
gevallen niet meer dan 1% aanwezig.

Hydrogen Peroxide = Waterstofperoxide wordt ook wel eens aangeduid als zuurstofwater. Het is 
een verbinding van waterstof en zuurstof. Het voorkomt infecties. 
Ceteareth-20 = Ceteareth-20 helpt andere ingredienten om op te lossen in een oplosmiddel waarin 
ze normaal niet zouden oplossen. Zodat olie en vuil weggespoeld kan worden
Phosphoric Acid = Fosforzuur is een kleurloze, geurloze, kristallijne vloeistof. Voorkomt de groei van 
schimmels en bacterien. Wordt in cosmetica veelal als zuurteregelaar gebruikt.



TECHNICAL SHEET :  

Mineral Whitener 100% 

Mineral Bleaching

Rodolphe & Co Mineral Whitener is een 100% Ammoniak en Natrium Persulfaat vrije 
bleacher die in combinatie met Rodolphe & Co Eco Developer (of andere activators) 
volledig naar wens en haartype van uw klanten kan worden aangepast

De Mineral Whitener van Rodolphe & Co is erg zacht voor het haar. Bevat het mineraal 
Silica, Diamant poeder en witte klei voor de mooiste en professionele kleur resultaten. 
Een perfecte formule garandeert perfecte resultaten en kan tot wel 6 tinten oplichten 
(afhankelijk van de oorspronkelijke haarkleur). 

Rodolphe & Co Mineral Whitener met toegevoegde mineralen is speciaal ontwikkeld om 
het haar en de hoofdhuid te beschermen, zonder afbreuk te doen aan een perfect 
resultaat. Dit product is getest door ECARF, The European Centre of Allergy Research 
Foundation.

Gebruiksaanwijzing:
De Mineral Whitener kan met puur water en onze Eco-activators van 4.5%, 7.5% en 10.5 
gebruikt worden middels onderstaande mengverhouding:

1 deel Mineral Whitener en 2 delen Eco-Activators

• Laat het product 15 tot 45 minuten inwerken. i

• Spoel met ruim warm water na, totdat het volledige product uit het haar
verwijderd is.

• Was het haar met Rodolphe & Co NI+ Shampoo.

ONZE GARANTIES:

 Tot 6 tinten oplichting
 Geen Parabenen
 Geen PPD, SLS, EDTA
 Geen Resorcinol
 Geen Sodium Persulfaten
 Geen Ammoniak
 Natuurlijke geur en 100%

mineraal product



Ingredienten INCI - Mineral Whitener:
Sodium Silicate
Potassium Persulfate (Mineral Ingredient) 
Cyamopsis Tetragonolobus Gum 
Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum 
Kaolin
Silica
Sodium Stearate
Paraffinum Liquidum / Mineral Oil 
Disodium Lauryl Sulfosuccinate 
Diamond Powder
Magnesium Stearate
Trisodium Phosphate
Magnesium Oxide ??
Cyclodextrin
Parfum (Fragrance) ??
Geraniol

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
http://www.laveritesurlescosmetiques.com 

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste gevallen niet meer dan 1% aanwezig.





Organic Infused
Colors

 



Technical 
Sheet : Organic 
Infused Colors 

Rodolphe & Co Organic Infused Colors is een exclusief 
kleurensysteem dat traditie en geavanceerde innovatie 
combineert. De kleuring is rijk aan pure plantpigmenten en 
wordt gebruikt met heet water of onze optionele Hydro-Gel. De 
Hydro-Gel zorgt ervoor dat de kleur het haar binnendringt en de 
langdurige werking van pigmenten vergemakkelijkt. De unieke 
formule met 100% vegan ingredienten garandeert kleur met 
natuurlijke reflecties. En voldoet aan de hoge standaarden van 
professionele kappersproducten.

Let op!
Bij de volgende kleuren: Black, Brown,  Deep Chestnut en 
Walnut raden wij in het geval van meer dan 30% wit haar, aan 
om eerste stap kleur aan te brengen (Burgundy). 

ONZE GARANTIES:

 100% gecertificeerde, biologische kruiden en plantaardige ingrediënten
 0% peroxide, ammonia, zware metalen, PPD, PTD, Resorcinol, GMO....
 Dermatologisch getest (in Europa)
 Dierproefvrij
 Dit product wordt op een milieuverantwoorde wijze geproduceerd, verwerkt en

verpakt (incl. het gebruik van zonne-energie)
 Ingredienten zijn afkomstig van Fair-Trade en ethische productie.



 



Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors BLACK 
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors BROWN 
Cassia auriculata (Cassia) Leaf Powder 
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 

Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Beta vulgaris (Beet root) Root Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Hibiscus sabdariffa (Roselle) Flower Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors BURGUNDY 

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors CARAMEL 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors DARK BLONDE 
Cassia auriculata (Cassia) Leaf Powder 
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 



Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors DEEP CHESTNUT 
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors GOLDEN BLONDE 
Cassia auriculata (Cassia) Leaf Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors RED WINE
Hibiscus sabdariffa (Roselle) Flower Powder 
Rubia cordifolia (Manjistha) Root Powder 
Beta vulgaris (Beet root) Root Powder 
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder 
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder 
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder 
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder 
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder 
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder 

Ingrediënten INCI – Organic Infused Colors WALNUT
Lawsonia inermis (Henna) Leaf Powder
Indigofera tinctoria (Indigo) Leaf Powder
Emblica officinalis (Amla) Fruit Powder
Ziziphus spina-Christi (Ziziphus) Leaf Powder
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Powder
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Powder
Curcuma longa (Turmeric) Rhizome Powder
Matricaria recutita (Chamomile) Flower Powder

100% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. 
100% van de ingrediënten zijn afkomstig van biologische landbouw. 
COSMOS ORGANIC gecertificeerd door Ecocert Greenlife volgens de COSMOS-norm.



Verzorging
 



TECHNICAL SHEET : 
Light Hydration 

Shampoo 
Rodolphe & Co Light Hydration Shampoo bevat sterk geconcentreerde, 
natuurlijke en gecertificeerde organische actieve ingrediënten. Deze ingrediënten 
herstellen behandeld en/of beschadigd haar. 
Rodolphe & Co Light Hydration Shampoo is rijk aan eiwitten, bevat kostbare 
Parelmoer extracten en Aloe Vera. De shampoo is zacht voor het haar en 100% 
Sulfaat- en dierproef vrij.

Gebruiksaanwijzing:
Verdeel een kleine hoeveelheid shampoo aan op nat haar en was als gebruikelijk. 
Spoel het haar grondig na. Herhaal indien nodig. We raden u aan om na gebruik 
van de Rodolphe & Co Light Hydration Shampoo het haar te behandelen met 
Rodolphe & Co Hydrating Hair Mask. Hiermee worden de haren nog meer 
beschermd en blijft de kleur langer behouden.
Kenmerken:
Rodolphe & Co Light Hydration Shampoo is een diep reinigende shampoo dat het 
haar op zachte wijze ontdoet van giftige en schadelijke stoffen. 

ONZE GARANTIES:

 Essentiele oliën
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 100% Natuurlijke geur/

parfum
 Professionele kwaliteit
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Ingredienten INCI - Light Hydration Shampoo:
Aqua (Water)
Decyl Glucoside
Caprylyl/Capryl Glucoside
Glycerin **
Hydrolysed Wheat Protein
Cocamidopropyl Betaine
Parfum (Fragrance) ??
Aloe Bardadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder* 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Expressed* 
Litsea Cubeba (Ynnan Verbena) Fruit Oil* 
Mother of Pearl Extract 
Sodium Benzoate
Xanthan Gum
Sodium Chloride
Citric Acid
Limonene
Linalool
Geraniol

99.% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
22% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

*Ingrediënten van biologische landbouw
** Gemaakt met behulp van biologische ingrediënten
   Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en

      www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste 
gevallen niet meer dan 1% aanwezig.



TECHNICAL SHEET :  
Moisturizing 
Shampoo

Rodolphe & Co Moisturizing Shampoo is een zachte en voedende shampoo 
gebaseerd op Inuline en Franse Parelmoer extracten. Deze natuurlijke 
ingrediënten zijn effectieve verzachters, in het bijzondere de Inuline afkomstig uit 
de Cichorei plant. 

U zult verrast worden door de zachte en royale schuim, de bloemengeur en de 
unieke en professionele effectiviteit in de wereld van biologische shampoos. 
Rodolphe & Co Moisturizing Shampoo is uitermate geschikt voor gekleurd, droog 
en beschadigd haar.

Gebruiksaanwijzing:
Verdeel een kleine hoeveelheid shampoo aan op nat haar en was als gebruikelijk. 
Spoel het haar grondig na. Herhaal indien nodig. We raden u aan om na gebruik 
van de Rodolphe & Co Moisturizing Shampoo het haar te behandelen met 
Rodolphe & Co Hydrating Hair Mask. Hiermee worden de haren nog meer 
beschermd en blijft de kleur langer behouden.
Rodolphe’s tips:
Voeg voor gebruik enkele klein druppels Rodolphe & Co Botanic Oil toe aan de 
shampoo. Dit zal zorgen voor extra glans bij gekleurd en droog haar. 
Kenmerken:
Rodolphe & Co Moisturizing Shampoo is uitermate geschikt voor gekleurd, droog 
en beschadigd haar, de shampoo verzacht het haar, voegt vocht aan het haar toe, 
zonder het haar te verzwaren en is een natuurlijke antioxidant.  

ONZE GARANTIES:

 Inuline afkomstig uit
biologische Cichorei plant

 Luxe Parelmoer extracten
(Mother of Pearl)

 0% Siliconen
 0% Sulfaten
 Professionele kwaliteit



Ingrediënten INCI -  Moisturizing Shampoo:
Aqua (Water)
Lauryl Glucoside
Cocamidopropyl Betaine
Glycerin
Sodium Chloride
Polyquaternium-7 ?
Limonene
Starch Hydroxypropul Trimonium Chloride 
Citrus Sinensis (Orange) Peel Extract
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice 
Powder Citrus Limon (Lemon) Peel Oil
Inulin
Mother of Pearl Extract 
Sodium Lactate
Urea
Citrus Paradisi (Grapfruit) Peel Oil
Propylene Glycol
Sodium Cocoyl Glutamate Stearyl Citrate 
Benzoic Acid
Sodium Benzoate
Citric Acid
Lactic Acid
Citral
Linalool

21% Van alle ingrediënten komen van biologische landbouw
     Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
     www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste gevallen niet meer dan 1% 
aanwezig.

Starch Hydroxypropul Trimonium Chloride = Anti-statisch middel, 
emulsiestabilisator, haar conditioner.



Technical Sheet : 
Volumizing Mineral 
Shampoo (poeder)

Rodolphe & Co Mineral Shampoo is een 100% natuurlijke en 
gecertificeerde biologische formule die volume en glans geeft 
aan natuurlijk en gekleurd haar. De combinatie van aarde en zee 
op basis van Bentoniet-klei en poeder van Oester schelpen, 
heeft een natuurlijk herstellend effect op haar en hoofdhuid. 
Deze exclusieve formule geeft "balans" aan de hoofdhuid, vormt 
een beschermd schild tegen vervuiling en reguleert de 
talgproductie waardoor het haar langer schoon blijft.

Gebruiksaanwijzing:
Breng 1 theelepel shampoo aan op je handen of rechtstreeks in 
het natte haar. Laat het schuimen en 2-3 minuten inwerken. 
Goed uitspoelen met water. Herhaal indien nodig.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Vermijd oogcontact, 
ingeval van contact, spoelen met schoon water.

ONZE GARANTIES:

 100% natuurlijke ingrediënten
 Geeft volume aan het haar
 Reguleert de talgproductie
 Bentoniet-klei
 Poeder van oesterschelpen



Ingrediënten INCI – Volumizing Mineral Shampoo (Poeder) 

Sodium Coco-sulfate 
Bentonite 
Maltodextrin 
Inulin 
Citric Acid 
Xanthan Gum 
Parfum 
Ostrea Shell Powder 
Limonene  
Linalool 
Citronellol 
Geraniol 

100% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
18% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en 
www.laveritesurlescosmetiques.com



Technical Sheet : 
Anti Dandruff 

Shampoo

Rodolphe & Co Anti Dandruff shampoo bevat meer Aloe Vera 
dan water. Door deze uitzonderlijke samenstelling worden  
schilfers op milde wijze verwijderd en wordt de hoofdhuid 
gereinigd. De regulerende en stimulerende formule is verrijkt 
met ectoine, citrusroos en hamamelis (toverhazelaar). Uiteraard 
is deze shampoo Ecocert Cosmebio gecertificeerd.

Gebruiksaanwijzing:
Verdeel een kleine hoeveelheid shampoo op nat haar en was als 
gebruikelijk. Spoel het haar grondig na. Herhaal indien nodig.

ONZE GARANTIES:

 62% biologische ingrediënten
 Anti roos
 Aloe Vera
 Glutenvrij
 Ontgiftende werking
 2 patenten
 Ecocert Cosmebio

gecertificeerd



Ingrediënten INCI – Anti-Dandruff Shampoo 

Aloe Barbadensis (Aloe Vera) leaf juice 
Aqua 
Coco-glucoside 
Glycerin 
Cocamidopropyl Betaine 
Ectoin 
Cistus Incanus Flower/Leaf/Stem extract 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract 
Mother of Pearl Extract 
Pinus Cembra Wood Extract 
Propanediol 
Zizyphus Joazeiro Bark Extract 
Maltodextrin 
Xanthan Gum 
Parfum 
Sodium Benzoate 
CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex) 
Citric Acid 
Limonene 

97,65% du total est dórigine naturelle 
62,39% agriculture biologique 
Ecocert 
Cosmetique Bio 

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en 
www.laveritesurlescosmetiques.com



Technical Sheet : 
Hydrating hair Mask 

Rodolphe & Co Hydrating Hair Mask bevat sterk 
geconcentreerde, natuurlijke en biologisch gecertificeerde 
ingredienten om uw behandeld/beschadigd haar te herstellen. 
Rodolphe & Co Hydrating Hair Mask is rijk aan Proteinen, Aloe en 
Parelmoer extracten. Het betreft een zacht en evenwichtig 
masker geschikt voor dagelijks gebruik, zorgt voor zacht haar en 
geeft glans. Uitermate geschikt voor droog en beschadigd haar.
Bevat:
 Biologische honing
 Biologische Argan
 Biologische Shea Boter
 Biologische Advocado Olie
 Biologische Cacao Boter
 Biologische Aloe Vera Sap
 Arnica Montana Extract
 Parelmoer uit Bretagne

Gebruiksaanwijzing:
Verdeel een kleine hoeveelheid Hydrating Hair Mask door 
gewassen haar. 5 Minuten inwerken en daarna grondig spoelen.
Kenmerken:
Rodolphe & Co Hydrating Hair Mask voegt vocht toe aan het 
haar, hersteld het haar en ontwart het haar.   

ONZE GARANTIES:

 Biologische extracten
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 100% Natuurlijke geur/

parfum
 0% Sulfaten
 Professionele kwaliteit



Ingrediënten INCI - Hydrating Hair Mask:
Aqua (Water)
Cetearyl Alcohol
Cetyl Alcohol 
Glycerin**
Behentrimonium Chloride
Parfum (Fragrance) ??
Isopropyl Palmitate
Mel* (Honey)
Argania Spinosa (Argan) Seed Oil* 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter* 
Panthenol
Persea Gratissima (Avocado) Oil* 
Propylene Glycol
Threobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter* 
Glycerin
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* 
Guar Hydroxyprpyltrimonium Chloride 
Arnica Montana Flower Extract 
Tocopheryl Acetate
Dehydroacetic Acid
Citric Acid
Mother of Pearl Extract 
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate
CI 42090 (fd&c Blue n1)
Benzyl Alcohol 
Limonene
Linalool
Geraniol

94% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong
25% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste 
gevallen niet meer dan 1% aanwezig.

Behentrimonium Chloride = Behentrimonium Chloride is een ammoniumzout dat gebruikt wordt als 
conserveringsmiddel en antistatischmiddel voor haarconditionerings-producten. 
Guar Hydroxyprpyltrimonium Chloride = Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride is een afgeleide van 
Guar Gom (harsachtig materiaal gemaakt van de Guar boon). Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride wordt voornamelijk gebruikt als emulsiestabilisator, het werkt anti statisch en verhoogt de 
viscositeit van waterige middelen. 



TECHNICAL SHEET : 
Hydrating Care Leave-in 

Conditioner
Rodolphe & Co Hydrating Care Leave-in Conditioner bevat sterk geconcentreerde en 
gecertificeerde biologische ingrediënten om het behandelde- en/of beschadigde haar 
te herstellen. Rodolphe & Co Hydrating Care Leave-in Conditioner is rijk aan eiwitten en 
bevat Parelmoer extracten waardoor deze professionele Leave-in Conditioner zeer 
zacht is voor het haar en haar en hoofdhuid worden gevoed. Een milde en 
evenwichtige spray, geschikt voor dagelijks gebruik. Geeft zachtheid en glans aan het 
haar en uitermate geschikt voor droog-, behandeld- en/of beschadigd haar.

Gebruiksaanwijzing:
Spray gelijkmatig op handdoek droog haar en kam het goed door. Niet uitspoelen. 
Rodolphe’s tips:
Indien het haar gedurende dag blootgesteld wordt aan zon of flinke wind, kunt u de 
Hydrating Care Leave-in Conditioner op droog haar, in de lengtes sprayen. 
Kenmerken:
Vocht in brengend, hersteld het haar en het haar is makkelijk door te kammen. 

ONZE GARANTIES:

 Biologische extracten
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 Plantaardige keratine

toegevoegd
 0% Sulfaten
 100% Natuurlijke geur/

parfum
 Professionele kwaliteit



Aqua (Water)
Glycerin
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*
C14-22 Alcohols
Hydrolysed Wheat Protein
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*
Mother of Pearl Extract
Tilia Tomentosa Bud Extract*
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Expressed* 
Litsea Cubeba (Yunnan Verbana) Fruit Oil*
Sodium Hyaluronate
Parfum (Fragrance) ??
C12-20 Alkyl Glucoside
Citric Acid
Xanthan Gum
Tocopherol
Glycine Soja (Soybean) Oil
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate
Linalool
Geraniol
Limonene
Citral

99% van de ingredienten zijn van natuurlijke oorsprong 
32% van de ingredienten komen van biologische landbouw
* Gecertificeerde biologische ingredienten

Bron: Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste 
gevallen niet meer dan 1% aanwezig.

Ingredienten INCI - Hydrating Care Leave-in Conditioner:



Ultimate Care Blond 

De Rodolphe & Co Ultimate Care Blond is speciaal ontwikkeld om blond haar langer mooi te houden. 
Het gaat een groene en/of gele gloed van blond haar tegen. Tevens wordt het haar gehydrateerd en 
hersteld. Bevat natuurlijke en gecertificeerde ingrediënten. 

Gebruiksaanwijzing: 
Breng na het gebruik van shampoo een kleine hoeveelheid Ultimate Care Blond over handdoekdroog 
haar. Verdeel het product zorgvuldig en laat 5 tot 15 minuten inwerken. Spoel zorgvuldig uit. De 
kleur reflectie is tot ca. 3-5 wasbeurten zichtbaar. 

Onze garanties: 

• 96% natuurlijke ingrediënten
• 33% ingrediënten afkomstig van biologische landbouw
• Silicone vrij
• Beschermd tegen UV-stralen en verontreinigende

stoffen
• Hydrateert en herstelt geblondeerd haar
• Tevens zeer geschikt voor grijs haar



Ingrediënten INCI – Ultimate Care Blond 

Aqua (water) 
Malus Domestica Fruit Water 
Cetearyl Alcohol 
Lactobacillus Ferment 
Isoamyl Laurate 
Behentrimonium Chloride 
Glycerin 
Parfum (fragrance) 
Cinnamomum Cassia Bark Extract 
Argania Spinosa Kernel Oil 
Butyropermum Parkii (Shea) Butter 
Panthenol 
Persea Gratissima (Avocado) oil 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter 
Tocopherol 
CI 77019 (MICA) 
Propylene Glycol 
CI 60730 (ext. Violet 2) 
CI 77891 (Titanium Dioxide) 

96% van de ingredienten zijn van natuurlijke oorsprong 
33% van de ingredienten komen van biologische landbouw
       Bron: Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en        
www.laveritesurlescosmetiques.com



Technical Sheet : 
D+Tox

Rodolphe & Co D+Tox is een reinigingscrub voor het haar die 
wordt toegepast als een scrub of kompres. Sulfaat en Siliconen 
vrij. D+Tox is rijk aan actieve stoffen zoals Parelmoer en Zeewier 
uit Bretagne. Gué-Rande Zout zorgt voor re-mineralisatie op de 
hoofdhuid tijdens een kompres-behandeling. Aloe Vera en 
Damascus-roos extracten zorgen voor zachtheid.
Deze uitzonderlijke behandeling laat je een nieuwe methode van 
haarverzorging ontdekken. Je hoofdhuid wordt zacht ontgift en je 
haar krijgt zijn schittering en glans terug. 
Doelen:

 Hoofdhuid ontgiften
 Het haar krijgt weer glans
 Geeft zachtheid en

comfort aan de hoofdhuid

Gebruiksaanwijzing:
Als Scrub: Masseer 2 theelepels D+Tox over de gehele hoofdhuid. Na spoelen met veel 
water. Wij raden aan om het Rodolphe & Co Mask na deze behandeling te gebruiken. 
Dit om de lengte en punten te hydrateren. Gebruik 1 a 2 keer per week. 
Als kompres: Verdeel het handdoek-droge haar in rijen van 2cm. Breng het product rij 
voor rij op de hoofdhuid en 2cm van het haar aan. Gebruik een mutsje om te 
voorkomen dat het product te snel droogt. Laat het gedurende 10min. inwerken. Begin 
vervolgens met een zachte stroom water het haar te spoelen en creëer hiermee een 
soort schuim. Vervolgens na spoelen met veel water. Wij raden aan om het Rodolphe & 
CO Mask na deze behandeling te gebruiken. Dit om de lengte en punten te hydrateren. 
Deze behandeling indien nodig 2x per maand toepassen om de huid te laten genezen. 
Vermijd contact met de ogen. 
Kenmerken:
Rodolphe & Co D+Tox ideaal bij een jeukende, vette, schilferige of geïrriteerde 
hoofdhuid.

ONZE GARANTIES:
 Zeewier uit Bretagne
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 Natuurlijke extracten van

Aloe Vera en Damascus Roos.
 0% Sulfaten en Siliconen
 Professionele kwaliteit
 Gecontroleerd zoutniveau



Ingrediënten INCI - D+Tox:
Kaolin
Aqua (Water)
Sodium Chloride
Decyl Glucoside
Hydrated Silica
Cocamidopropyl Betain
CI 77891 (Titanium Dioxide)
Glycerin**
Parfum (Fragrance)
Laminaria Digitata Extract
Maris Sal (Sea salt)
Aloe Barbadensis Leaf Juice* 
Mother of Pearl Extract
Rosa Damascene Flower Water*
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 
Potassium Sorbate
Sodium Benzoate
Citric Acid 
Limonene
Linalool

* Ingrediënten uit de biologische landbouw
** Verwerkt uit biologische ingrediënten
98,35% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong
16,83% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
www.laveritesurlescosmetiques.com

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride = Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride is een afgeleide van Guar Gom 
(harsachtig materiaal gemaakt van de Guar boon). Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride wordt voornamelijk 
gebruikt als emulsiestabilisator, het werkt anti statisch en verhoogt de viscositeit van waterige middelen. 



TECHNICAL SHEET: 
Biotanical Hair Oil IV Rodolphe & Co Biotanical Hair Oil IV bevat sterk geconcentreerde, 

natuurlijke en gecertificeerde biologische Argan-, Sesam- en 
Macadamia olie. Deze olie is zeer rijk aan Vitamine E, essentiële 
vetzuren en andere vitale voedingsstoffen. Rodolphe & Co Biotanical 
Hair Oil verzacht het haar en voegt vocht toe, geeft glans en verzorgt 
het haar. Uitermate geschikt voor droog en/of beschadigd haar. 

Gebruiksaanwijzing:
Breng op (handdoek)droog haar aan en werk van hoofdhuid tot 
haarpunt. Een paar druppels is voldoende om pluizen tegen te gaan 
en glans toe te voegen. 
Rodolphe’s tips:
De Botanical Hair Oil is ook uitermate geschikt voor zeer droog- of 
Afro haar. Breng dan een kleine hoeveelheid Rodolphe & CO 
Botanical Hair Oil aan op lengte en punten. Spoel dit vervolgens uit 
en was het haar met Rodolphe & Co NI+ Shampoo .
Kenmerken:
Vocht inbrengend zonder het te verzwaren, haar herstellend en UV-
protector. 

ONZE GARANTIES:

 Plantaardige oliën:
Argan-, Avocado-,
Macadamia-, Sweet
Almond- en Sesam olie.

 Geen chemicaliën
 Professionele kwaliteit



Ingrediënten INCI - Biotanical Hair Oil IV:

Coco-Caprylate/Caprate
Dicaprylyl Carbonate
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil*
Parfum (Fragrance) 
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*
Macadamia Ternifolia (Macadamia) Seed Oil*
Persea Gratissima (Avocado) Oil*
Farnesol
Tocopherol
Glycine Soja (Soybean) Oil
Benzyl Benzoate
Benzyl Salicylate
Citral
Citronellol
Eugenol
Geraniol
Limonene 
Linalool

100% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
22% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

* Gecertificeerde biologische ingrediënten

Bron: Wie Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de meeste 
gevallen niet meer dan 1% aanwezig.



TECHNICAL SHEET: 
Skin Protech+

Rodolphe & Co Skin Protech+ is een huid beschermende crème die 
de opname van minerale kleuren beperkt. Deze in het Franse 
Bretagne gemaakte crème is rijk aan parelmoer en 
zeewierextracten. Tevens is deze creme uitermate geschikt voor het 
dagelijks beschermen en hydrateren van gevoelige en droge handen.

Gebruiksaanwijzing:
Breng de crème aan op de haarlijn voordat de haarverf aangebracht 
wordt. Na het kleurproces met shampoo verwijderen.
Rodolphe’s tips:
Dagelijks te gebruiken voor het beschermen en hydrateren van 
gevoelige en droge handen.
Kenmerken:
Beschermend tegen opname van minerale kleuren.
Hydraterend voor de huid.

ONZE GARANTIES:

 Zeewierextracten uit
Bretagne.

 Luxe parelmoer extracten
(Mother of Pearl).

 Professionele kwaliteit



RODOLPHE & CO. SKIN PROTCH+ 

Aqua (water) 
Glycerin 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
Cetearyl Alcohol 
Cera Alba (Beeswax) 
Glyceryl Stearate Citrate 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter 
Parfum (Fragrance) 
CI 77891 (Titanium Dioxide) 
Laminaria Digitata Extract 
Maris Sal (Sea Salt) 
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice 
Mother of Pearl Extract 
Tocopherol 
Cetearyl Glucoside 
Glycine Soja (Soybean) oil 
Xanthan Gum 
Dehydroacetic Acid 
Potassium Sorbate 
CI 75810 (Chlorophyllin Copper Complex) 
Citric Acid 
Benzyl Alcohol 
Citral 
Citronellol 
Geraniol 
Limonene 
Linalool 

99,19% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong
48,42% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
www.laveritesurlescosmetiques.com



Stappenplan
verzorging

 



GreenCompany 
Klein Oirlo 22  

5811AW 
Castenray 

tel: 0478-503206 

Stap 1: 
Light Hydration Shampoo

Geschikt voor elke dag. Ook voor medium droog en gekleurd haar 

Stap 2: 
Breng een kleine hoeveelheid van Hydrating Hair Mask aan 

Laat dit gedurende 3-5 minuutjes inwerken, voor een grondige treatment (service 

salon behandeling) 15 min met een warmtebron Climazon of warmte kap.  

daarna grondig uitspoelen 

Stap 3: 
Spray Hydration Care leave-in Conditioner in het haar. Deze leave-in is rijk aan  

ingrediënten en zorgt voor zachtheid en 

het makkelijk doorkammen van het haar. 

Niet uitspoelen 

Stap 4:  
Breng voor het drogen van het haar een hele kleine hoeveelheid Botanical Hair Oil 

aan in het haar. Na het drogen kan de olie gebruikt worden als stylingsproduct. 
Dit product heeft een verzorgende en beschermende werking 

en zorgt het voor een mooie natuurlijke glans.

Let op! Indien het haar extreem droog/beschadigd is, vervang dan de Light 
Hydration Shampoo door Moisturizing Shampoo. Volg daarna alle stappen zoals 

hierboven beschreven. 



Stappenplan Rodolphe & Co. 

Normaal en/of droog haar 
1. Verdeel de Light Hydration Shampoo goed door het haar. Was 3 tot 5 minuten voor een

optimale opname van de werkbare stoffen.
2. Breng Hydrating Hair Mask aan op de lengten en punten van het haar. Laat ca. 3 tot 5

minuten inwerken. Daarna grondig uitspoelen.
3. Verdeel Hydrating Care Leave-in Conditioner door het haar. Doorkammen en niet uitspoelen.

Droog en/of gekleurd haar 
1. Verdeel de Moisturizing Shampoo goed door het haar. Was 3 tot 5 minuten voor een

optimale opname van de werkbare stoffen.
2. Breng Hydrating Hair Mask aan op de lengten en punten van het haar. Laat ca. 3 tot 5

minuten inwerken. Daarna grondig uitspoelen.
3. Verdeel een kleine hoeveelheid Botanical Hair Oil door het haar. Doorkammen en niet

uitspoelen.

Extreem droog en/of beschadigd haar 
1. Verdeel Botanical Hair Oil door het haar. Even in laten werken en vervolgens uitspoelen.
2. Was het haar met Moisturzing Shampoo.
3. Breng Hydrating Hair Mask aan op de lengten en punten. Laat dit gedurende 10 minuten

inwerken onder een hittebron. Vervolgens grondig uitspoelen.
4. Verdeel een kleine hoeveelheid Botanical Hair Oil door het haar. Doorkammen en niet

uitspoelen.

Afro haar 
1. Verdeel Botanical Hair Oil door het haar. Even in laten werken en vervolgens uitspoelen.
2. Was het haar met Moisturzing Shampoo.
3. Meng Hydrating Hair Mask met 1 volle pipet Botanical Hair Oil en verdeel over de lengten en

punten. Laat dit gedurende 15 minuten inwerken onder een hittebron. Vervolgens grondig
uitspoelen.

4. Verdeel een kleine hoeveelheid Botanical Hair Oil door het haar. Niet uitspoelen.

Normaal en/of (gemengd) vet haar 
1. Verdeel de Light Hydration Shampoo goed door het haar. Was 3 tot 5 minuten voor een

optimale opname van de werkbare stoffen.
2. Verdeel Hydrating Care Leave-in Conditioner door het haar. Doorkammen en niet uitspoelen.



Dermo Specific
 



Dermo Specific - Dermo Sensitive Serum

Het Rodolphe & Co Dermo Sensitive Serum uit de Dermo Specific lijn is een anti-dandruff serum, 
zuivert en herstelt de hoofdhuid. Dandrilys®, ECTOIN® patenten en verrijkt met Spirulina. 

Dandrilys® (1%): Anti-Dandruff: 
Reduceert overmatige talgproductie.

ECTOIN®:
Van 100% natuurlijke oorsprong verkregen door biofermentatie. Dit molecuul is een krachtige, 
multifunctionele actieve stof die het mogelijk maakt om de cellulaire functies herstellen. Dit 
resulteert in een gezonde hoofdhuid.

Resultaat na 15 dagen*:
• DANDRILYS® is 33% effectiever tegen roos dan het chemische molecuul Pyrithione Zinc (veelal 

aanwezig in anti-roos shampoos), Resultaat merkbaar na slechts 3 á 4 wassingen. 
• 74% van het testpanel (m&v) ervaart een betere gezondheid van de hoofdhuid
• 50% van het testpanel (m&v) ervaart duidelijk minder jeuk op de hoofdhuid.

*2 maal daags gebruik, niet uitspoelen



Ingrediënten INCI – Dermo-Sensitive Serum 

Aqua (Water) 
Malus Domestica Fruit Water 
Alcohol 
Glycerin 
Lactobacillus Ferment 
Ectoin 
Cinnamomum Cassia Bark Extract 
Arthrospira Platensis Extract 
Propanediol 
Sodium Hyaluronate 
Zizyphus Joazeiro Bark Extract 
Malotdextrin 
CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex) 
Citric Acid 

100 % van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
36,25 % van de totale ingrediënten zijn afkomstig van biologische landbouw 



Dermo Specific - Dermo Chute Serum

Het Rodolphe & Co Dermo Chute Serum uit de Dermo Specific lijn gaat haaruitval tegen en 
stimuleert de cel vernieuwing en verbetert hiermee de haardichtheid. 
AnaGain™ patent & Malva Sylvestris. 

AnaGain™ patent:
Ondersteunt het haar om de haardikte en haar dichtheid te behouden. 

AnaGain™ patent is ontwikkeld op basis van jonge, biologische erwtenscheuten. Het serum gaat 
haaruitval tegen door in de kern van Derma Papilla, de celmoleculen te activeren.

Resultaat na 3 maanden, bij beginnende kaalheid*:
• 75% van het testpanel ervaart verbeterde haardichtheid in de groeifase (anagene fase)
• 85% van het testpanel ervaart minder haardichtheid in de telogene fase (rustfase) 

waardoor er meer ruimte is voor haren in de anagene fase (groeifase)

Voordelen:
• Stimuleert de haargroei
• Verlengt de levensduur van het haar
• Herstelt de vitaliteit van het haar
• Voller haar in slechts 3 maanden

*2 maal daags gebruik, niet uitspoelen



Ingrediënten INCI – Dermo-Chute Serum 

Aqua (water) 
Malus Domestica Fruit Water 
Alcohol 
Glycerin 
Lactobacillus Ferment 
Cinnamomum Cassia Bark Extract 
Malva Sylvestris (Mallow) Leaf Extract 
Pisum Sativum (Pea) Sprout Extract 
Sodium Hyaluronate 
Maltodextrin  
Hydrolyzed Gardenia Florida Extract 

100 % van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
36,98 % van de totale ingrediënten zijn afkomstig van biologische landbouw 



Dermo Specific - Dermo Grey Serum

Het Rodolphe & Co Dermo Grey Serum uit de Dermo Specific lijn ondersteunt bij het verminderen 
van grijze haren en verbetert de aanmaak van natuurlijk kleurpigment.
Acrolys® patent en Pioenroos extracten.

Acrolys® 1% - Resultaat na 2,5 maand*:
• Arcolys® vermindert het percentage grijs haar met 9%
• Arcolys® vermindert de hoeveelheid grijs haar met 16% per cm2.

Acrolys® 1% - Resultaat na 5 maanden:
• Arcolys® vermindert het percentage grijs haar met 15%
• Arcolys® vermindert de hoeveelheid grijs haar met 19% per cm2
• Arcolys® verhoogt het gevoel van zelfvertrouwen met 8%
• Arcolys® vermindert negatieve emoties met 22%
• 70% van de vrouwen ervaart dat het vergrijzingsproces vertraagt
• 80% van de vrouwen ervaart minder grijs haar
• 80% van de vrouwen ervaart dat het haar meer kleurpigmenten bevat
• 75% van het testpanel (m&v) ervaart meer glans
• 75% van het testpanel (m&v) ervaart meer soepelheid
• 75% van het testpanel (m&v) ervaart betere gezondheid van het haar

*2 maal daags gebruik, niet uitspoelen



Ingrediënten INCI – Dermo-Grey Serum 

Aqua (water) 
Malus Domestica Fruit Water 
Alcohol 
Glycerin 
Lactobacillus Ferment 
Cinnamomum Cassia Bark Extract 
Paeonia Officinalis Flower Extract 
Neopicrorhiza Scrophulariiflora Root Extract 
Propanediol 
Sodium Hyaluronate 
Maltodextrin 
Hydrolyzed Gardenia Florida Extract 
Citric Acid 

100 % van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
36,7 % van de totale ingrediënten zijn afkomstig van biologische landbouw 



Dermo Specific - Hair Force Voedingssupplementen

Rodolphe & Co voedingssupplementen: speciaal ontwikkeld om het haar te versterken en haaruitval 
tegen te gaan. Deze voedingssupplementen zijn rijk aan natuurlijke en biologische ingrediënten. 

Biologisch Wakame uit Bretagne: 
Doordat Wakame een soort zeewier is dat van nature magnesium bevat, is het als ingrediënt 
toegevoegd om het haar te voeden. Fucoxanthine, natuurlijk zeewierpigment heeft als de 
haarschacht te versterken en gelijkmatige groei te stimuleren.

Biologische Zeeboon uit Bretagne:
Bevat van nature vitamines, vezels en kalium.

Biologische Zoete Kelp uit Bretagne:
Kelp is een soort zeewier dat van nature rijk is aan antioxidanten. Deze reinigen en verzachten het 
haar.

Biologische Hennepolie uit Frankrijk:
De olie-vetzuren uit de hennepolie versterken het haar en bieden bescherming tegen uitdroging. 
Deze olie is koudgeperst en afkomstig van biologische landbouw. 100% puur en van natuurlijke 
oorsprong.



Specifieke samenstelling – Hair Force Supplementen 
Voor 2 capsules 

Plantaardige capsule: Coating Agent: 
Hydroxypropylmethylcullulose 
Haricot de Mer Thalle Bio (Himanthalia Elegata): 150 mg 
Wakame Thalle Bio (Undaria Pinnatifida): 150 mg 
Gluconate de Zinc: 87,692 mg 
Acide Ascorbique: 80 mg 
Oxyde de Magnesium Marin: 63,56 mg 
Extrait de Tige et Resine de Bambou (Bambusa Bambos): 40 mg 
Levure de Selenium: 27,5 mg 
Gluconate de Manganese: 19,642 mg 
Nicotinamide: 16 mg 
D-Alpha Tocopheryl Succinate: 15,462 mg
Laminaire Sucree Thalle Bio (Saccharina Latissima): 10 mg
Hulie de Graine de Chanvre Bio (Cannabis Sativa): 10 mg
Gluconate de Cuivre: 7,144 mg
D-Panthothenate de Calcium: 6,552 mg
Cyanocobalmine: 2,5 mg
Cholecalciferol: 1,906 mg
Chlorhydrate de Pyridoxine: 1,702 mg
Chlorhydrate de Thiamine: 1,4 mg
Riboflavine: 1,4 mg
Acide Pteroylmonoglutamique: 0,2186 mg
Biotine: 0,05 mg

2 capsules ADH* 
Zink 10 mg 100 % 
Vitamine C 80 mg 100 % 
Magnesium 37,5 mg 10 % 
Selenium 55 µg 100 % 
Mangaan 2 mg 100 % 
Vitamine B3 16 mg 100 % 
Vitamine E 12 mg 100 % 
Koper 1 mg 100 % 
Vitamine B5 6 mg 100 % 
Vitamine B12 2,5 µg 100 % 
Vitamine D3 5 µg 100 % 
Vitamine B6 1,4 mg 100 % 
Vitamine B1 1,1 mg 100 % 
Vitamine B2 1,4 mg 100 % 
Vitamine B9 200 µg 100 % 
Vitamine B8 0,05 mg 100 % 

* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid



Styling
 



TECHNICAL SHEET : 
Styling Emulsion De Styling Emulsion Cream bied een lichte maar flexibele 

houdbaarheid, perfect om krullen te definiëren en 
structuur aan te brengen. Zorgt voor houdbaarheid aan 
het kapsel zonder dat het plakt. 

De Styling Emulsion Cream is bereid met parelmoer en 
andere kostbare ingrediënten zoals Arganolie, Cacaoboter, 
Sheaboter en organische Aloë Vera en Silica. Deze 
ingrediënten zijn rijk aan vitamine en mineralen en zorgen 
voor een natuurlijke glans, zonder het haar klam aan te 
laten voelen. Het haar behoudt flexibiliteit en het geeft 
body aan het haar.

Gebruiksaanwijzing:
Breng een kleine hoeveelheid aan op (handdoek)droog 
haar (een kleine hoeveelheid is voldoende voor een dag 
lang effect). Style het haar naar wens. Om krullen te 
definiëren, voeg dan nog een kleine hoeveelheid toe en 
laat het haar natuurlijk drogen. Verwijderd houden met 
ogen, in geval van contact met ogen, grondig spoelen met 
water.
Kenmerken:
Biedt lichte stevigheid, geschikt voor het definiëren van 
krullen, te gebruiken bij lang en kort haar.

ONZE GARANTIES:

 Essentiele oliën
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 100% Natuurlijke geur/

parfum
 Professionele kwaliteit



Ingrediënten INCI - Styling Emulsion:
Aqua (water)
Cetearyl Alcohol
Glycerin**
Glyceryl Stearate Citrate
Dicaprylyl Carbonate
Silica
Citrus Sinensis Peel Oil Expressed* 
Limonene
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil* 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter * 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter* 
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice* 
Lavandula Latifolia (Lavander) Herb Oil* 
Mother of Pearl Extract
Tocopherol
Glycine Soja (Soybean) Oil
Xanthan Gum
Parfum (Frangrance) ??
Dehydroacetic Acid
Cl 77891 (Titanium Dioxide)
Benzyl Alcohol
Benzyl Salicyte
Citral
Citronellol
Farnesol
Linalool

99.2% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
20.27% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

*Ingrediënten van biologische landbouw
** Gemaakt met behulp van biologische ingrediënten

   Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en
      www.laveritesurlescosmetiques.com



TECHNICAL SHEET : 
Ocean Mist 

De Ocean Mist Texturizing Hair Spray is geformuleerd met hetzelfde zoutgehalte als de oceaan. 
Naast het geven van volume aan je haar, geeft het ook veel textuur waardoor je een “golvend” 
effect creëert. 
De Ocean Mist Texturizing Hair Spray is rijk aan essentiële oliën van lavendel, mint en orange. Deze 
oliën zorgen voor een frisse en verfijnde geur. Gemaakt met onze parelmoer extracten en zeezout 
uit de zoutmoerassen van Guerande. Perfect om volume aan het haar toe te voegen.

Gebruiksaanwijzing:
Schudden voor gebruik, spray op (handdoek)droog haar en “scrunch” om het haar textuur en 
volume te geven. Beach-effect gegarandeerd. Niet uitspoelen.
Kenmerken:
Geeft volume, een perfect product voor een “wavy”effect.

ONZE GARANTIES:

 Essentiele oliën
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 100% Natuurlijke geur/

parfum
 Professionele kwaliteit
 0% Sulfaten



Ingrediënten INCI - Ocean Mist:
Aqua (water)
Polyglyceryl-4 Caprate
Sodium Chloride
Glycerin**
Citrus Sinensis Peel Oil Expressed* 
Limonene
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice* 
Lavandula latifolia (Lavander) Herb Oil* 
Mentha Piperita (Peppermint) Oil* 
Mother of Pearl Extract 
Sodium Benzoate
CI75810 (Chlorophyllin-Copper Complex) 
Citric Acid
Citral
Citronellol
Coumarin 
Farnesol
Geraniol
Linalool

99.41% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
26% van de ingredienten komen van biologische landbouw

* Ingredienten van biologische landbouw
** Gemaakt met behulp van biologische ingredienten
     Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en

          www.laveritesurlescosmetiques.com

Ingrediënten die onder aan de lijst staan zijn in de 
meeste gevallen niet meer dan 1% aanwezig.



Technical Sheet : 
Styling Paste

Rodolphe & Co Medium-Hold Styling Paste geeft het kapsel een 
natuurlijke look. Organische extracten van argan olie, aloë Vera, 
zee water en klei voeden en stylen het haar zonder olieachtig 
residu. Ideaal voor kort tot middellang haar. Matte finishing.

Gebruiksaanwijzing:
Een kleine hoeveelheid Styling Paste in de handen opwarmen. 
Gelijkmatig aanbrengen op droog haar. Kan ook gebruikt worden 
in handdoek droog haar. Long lasting, medium hold. 
Vermijd oogcontact, in geval van contact, spoelen met
schoon water.

ONZE GARANTIES:

 Medium Hold
 Matte finishing
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 Zeewater
 Organische Aloë Vera

extracten



Ingrediënten INCI – Styling Paste 

Aqua (water) 
Argania Spinosa Kernel Oil 
Glycerin 
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter 
Cetearyl Alcohol 
Glyceryl Stearate Citrate 
Kaolin 
Cera Alba (Beeswax) 
Hydrogenated Castor Oil 
Parfum (Fragrance) 
Cetearyl Glucoside 
CI 77007 (Ultramarines) 
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax 
Helianthus Annuus (Sun-Flower) Seed Oil 
Maris Aqua (Sea Water) 
Mother of Pearl Extract 
Salicylic Acid 
Tocopherol 
Caesalpinia Spinosa Gum 
Potassium Sorbate 
Sodium Benzoate 
Sorbic Acid 
Sodium Hydroxide 
Benzyl Alcohol 
Citral 
Citronellol 
Geraniol 
Limonene 
Linalool 

99,029% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
79,042% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en 
www.laveritesurlescosmetiques.com



Technical Sheet : 
Pearly Gel

Rodolphe & Co Pearly Gel is rijk aan parelmoer, zee water en 
proteïne afkomstig van rijst en aloë vera. Deze natuurlijke en 
organische ingredienten hydrateren en beschermen het haar en 
bieden een natuurlijke UV bescherming, zonder chemische 
toevoegingen. Deze luxe Pearly Gel geeft zachtheid, glans en een 
lichte versteviging aan het haar.

Gebruiksaanwijzing:
Goed schudden voor gebruik. Breng een kleine hoeveelheid aan 
op droog of handdoek droog haar. Verdeel het product 
voornamelijk in de lengtes en punten. Hierna is het haar direct 
doorkambaar. Ook uitermate geschikt voor krul-haar. 
Vermijd oogcontact, in geval van contact, spoelen met schoon 
water. 

ONZE GARANTIES:

 UV bescherming
 Directe hydratatie
 Direct doorkambaar
 Geeft mooie krul aan kroes

haar
 Luxe Parelmoer extracten

(Mother of Pearl)
 Proteine uit Rijst en Aloe Vera
 Zeewater



Ingrediënten INCI – Pearly Gel 

Aqua (water) 
Glycerin 
Alcohol 
Parfum (Fragrance) 
Calcium Gluconate 
Oryza Sativa (Rice) extract 
Oryza Sativa (Rice) Seed Protein 
Phytic Acid 
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice 
Gluconolactone 
Maris Aqua (Sea Water) 
Mother of Pearl Extract 
Salicylic Acid 
Caesalpinia Spinosa Gum 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 
Polyglyceryl-4 Caprate 
Potassium Sorbate 
Sodium Benzoate 
Sorbic Acid 
CI 77891 (Titanium Dioxide) 
CI 77019 (MICA) 
Citric Acid 
Sodium Hydroxide 
Benzyl Alcohol 
Citral 
Citronellol 
Geraniol 
Limonene 
Linalool 

98% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
28% van de ingrediënten komen van biologische landbouw

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en 
www.laveritesurlescosmetiques.com



Technical Sheet : 
Botanical Hair 

Spray

Rodolphe & Co Botanical Hairspray is een 100% natuurlijke 
haarspray, die voldoet aan de wensen van professionals. Deze 
haarspray is vrij van polymeer en PVP. Geformuleerd zonder 
parfum, zonder kleurstof en zonder conserveermiddelen. 

Gebruiksaanwijzing:
Schudden voor gebruik. Spray een kleine hoeveelheid op 
gestyled haar. Houdt ca. 20 centimeter afstand van het haar. 

ONZE GARANTIES:

 100% natuurlijk
 Bevat natuurlijke alcohol
 Bestaat uit zeer weinig 

ingrediënten 
 Made in France
 Glutenvrij



Ingrediënten INCI – Botanical Hair Spray 

Alcohol 
Aqua (water) 
Shellac 
Glycerin 
Potassium hydroxide 

Bron: Die Wahrheit uber Kosmetik van Rita Stiens en 
www.laveritesurlescosmetiques.com

100% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong 
65% van de ingrediënten komen van biologische landbouw



Styling tips 

Kort haar: 
Sterke versteviging: 
Verdeel de Styling Emulsion door het haar en spray vervolgens lichtjes de Ocean Mist Spray over 
het haar. Drogen naar wens.
Lichte / normale versteviging: 
Verdeel de Styling Emulsion door het haar. Of voor meer volume kun  je ook kiezen om de Ocean 
Mist Spray gelijkmatig over het haar te sprayen.

Krullen:
Verdeel de Styling Emulsion goed en gelijkmatig door het haar. Spray vervolgens lichtjes de 
Ocean Mist Spray over het haar. Drogen met diffuser. 

Half lang haar:
Verdeel de Styling Emulsion met 3 druppels Biotanical Hair Oil IV door het haar. Voor eventueel 
extra volume spray dan lichtjes nog wat Ocean Mist Spray door het haar. Drogen naar wens. 

Lang haar: 
Verdeel de Styling Emulsion met 3 druppels Biotanical Hair Oil IV door het haar. Drogen naar 
wens.

Wil je een wax creëren voor het finishen van een kapsel? Meng dan de Styling Emulsion met 
enkele druppels Biotanical Hair Oil IV.



Ingrediënten
uitleg

 



2,4-Diaminophenoxyethanol HCI
Komt voor als een lichtgrijs tot licht roze poeder. Wordt gebruikt voor de formulering van 
permanente haarkleurmiddelen. Het geeft kleur aan het haar. De exacte kleur die wordt 
verkregen, is afhankelijk van de andere ingredienten die bij de bereiding worden gebruikt.

4-Chlororesorcinol
4-chlororesorcinol wordt gebruikt voor de formulering van permanente haarkleurmiddelen. Het
verleent kleur aan het haar. De exacte kleur die wordt verkregen, is afhankelijk van de andere
ingredienten die gebruikt worden.

A
Aloe Bardadensis (Aloe Vera) Leaf Juice
Aloe Vera bevat naast enkel- en meervoudige suikers ook vitamines en eiwitten. Het vormt een
hydraterende, verkoelende en beschermende laag op de huid. Wordt veel gebruikt voor
de onzuivere, geirriteerde of droge huid. 
Aminomethyl Propanol
Dit ingredient wordt in de cosmetica vaak gebruikt bij de formulering van crèmes, lotions, 
haarsprays en haarkleurmiddelen. Het reguleert de pH-waarde.
Aqua
Water.
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil
Arganolie bestaat voor ongeveer 80% uit olie- en linolzuur. De olie wordt heel snel door de huid
opgenomen en zorgt dat de huid zacht aanvoelt. Deze olie optimaliseert de barrièrefunctie
van de huid en is daarom uitermate geschikt voor de verzorging van de droge huid.
Arginine
Arginine behoort tot de belangrijke aminozuren voor het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam
maakt zelf Arginine aan. Arginine speelt een cruciale rol in celverdeling, wondgenezing, het
verwijderen van ammoniak uit het lichaam en in het vrijkomen van hormonen. 
Naast alle bovenstaande eigenschappen, kan aan aan arginine essentiele eigenschappen met 
betrekking tot de haargroei worden toegeschreven. Uit Arginine gevormde stikstofoxiden openen
de kalium kanalen van de cellen. Daardoor kan de doorbloeding van de haarwortels 
verbeteren en de haargroei gestimuleerd worden. 
Arnica Montana Flower Extract
Dit extract van de Arnica-plant, ook wel valkruid genoemd, is rijk aan flavonoiden (antioxidanten),
kiezelzuur, carotonoiden (natuurlijke kleurstof) etherische olien. Het heeft een herstellende 
invloed op gewrichten en spierweefsel. Het verminderd schilfering en helpt de soepelheid van 
de huid te herstellen.

B
Behentrimonium Chloride
Behentrimonium Chloride is een ammoniumzout dat gebruikt wordt als conserveringsmiddel
en antistatischmiddel voor haarconditioneringsproducten. 
Benzoic Acid
Benzoic Acid (Benzoezuur) is een conserveermiddel en een antischimmelmiddel. Het komt in de 
natuur voor in vrije en gecombineerde vormen. 

INGREDIËNTEN UITLEG



Vervolg B
Benzyl Alcohol
Benzyl Alcohol is een natuurlijk bestanddeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Benzyl Alcohol behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor 
geurstoffen.
Benzyl Benzoate
Benzyl Benzoate is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Benzyl Benzoate behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor 
geurstoffen.
Benzyl Salicylate
Benzyl Salicylate is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Benzyl Salicylate behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor 
geurstoffen.
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter
Shea Butter is een halfvast, boterachtig plantaardig vet met zachte consistentie. Sheabutter, ook 
Karitéboter genoemd, is erg huidvriendelijk en wordt hoofdzakelijk gebruikt om consistentie
te geven aan de producten. Karitéboter laat een fijne film achter op de huid die het vocht in de 
huid vasthoudt en de huid glad maakt. Hierdoor blijft de huid gezond en is het instaat zichzelf 
sneller te herstellen. Verzacht en verzorgt de droge, beschadigde huid.

C
C12-20 Alkyl Glucoside
Akyl Glucosiden bestaan uit alkylgroepen gebonden aan glucose. Het fungeert als opper-
vlakteactieve stof en emulgator. 
C14-22 Alcohols
C14-22 Alcohol is een mengsel van synthetische vetalcoholen met 14 tot 22 koolstofatomen
in de alkylketen.
Camellia Sinensis Leaf Extract
Groene thee blad extract, is ontrokken van de groene thee plant Camelia Sinensis. 
Het extract zit vol antioxidanten, het heeft een verzachtende werking met een UV beschermende 
functie. 
Caprylyl/Capryl Glucoside
Zeer milde wasactieve stof uit suiker.
Castor (Ricinus Communis) Seed Oil
Plantaardige olie bereidt uit de zaden van de ricinusstruik. Een zeer goede haarconditioner en 
versterkt de haarschacht.
Ceteareth-20
Ceteareth-20 helpt andere ingredienten om op te lossen in een oplosmiddel waarin ze normaal 
niet zouden oplossen. Zodat olie en vuil weggespoeld kan worden. Ceteareth is gemaakt van 
Cetearylalcohol, een mengsel van Cetyl en Stearylalcohol en Ethyleenoxide. De numerieke waarde 
vertegenwoordigt het gemiddelde aantal moleculen dat is toegevoegd om het specifieke 
Ceteareth ingredient te genereren. Bijv. Ceteareth-2 wordt gemaakt door Cetearyl Alcohol te 
laten reageren met een gemiddelde van 2 moleculen Ethyleenoxide. 



Vervolg C
Cetearyl Alcohol
Plantaardig vetalcohol, een mix van cetyl- en stearyl alcohol. Zeer zachte alcohol.
Een schuimende en oppervlakteactieve stof, heeft een verzachtende werking op huid en haar. 
Water en olie kunnen door dit ingredient goed mengen en het zorgt dat een product de juiste 
dikte krijgt. Helpt de huid water vast te houden, waardoor het ook een hydraterend effect heeft. 
Cetearyl Glucoside
Cetearylglucoside is een op suiker gebaseerde emulgator van plantaardige oorsprong die als 
stabilisator van olie-in-water emulsies wordt gebruikt. Deze emulgator doet de huid aangenaam 
zacht aanvoelen.
Cetyl Alcohol
Cetyl Alcohol zorgt ervoor dat een product als een rijke crème aanvoelt. Het heeft verzachtende 
en verzorgende eigenschappen. Het is een verdikkingsmiddel, schuimverbeteraar en wordt vaak 
toegepast om zijn emulgerende werking. Cetyl Alcohol wordt gewonnen uit plantaardige
olien, meestal kokosolie.
CL 42090 (fd&c Blue n1)
Blauwe kleurstof.
CL 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex)
Chlorofyl (Bladgroen) is een beschermend ingredient. Het heeft een ontgiftende werking. 
Tevens brengt het de talgproductie in evenwicht. Bladgroen zit vol antioxidanten.
CL 77891 (Titanium Dioxide)
Natuurlijk wit pigment. Wordt ook toegepast als minerale zonnefilter.
Citral
Citral is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Citral behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor 
geurstoffen.
Citric Acid
Citroenzuur is een fruitzuur. Dit ingredient wordt in geringe concentraties
gebruikt in emulsies om de PH-waarde te regelen. 
Citronellol
Citronellol is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Citronellol behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor 
geurstoffen.
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel oil Expressed
Bloedsinaasappelolie is een etherische olie uit de schil van de bloedsinaasappel. Deze olie wordt 
gebruikt als geurmiddel. Tevens werkt het als emulsie stabilizator, dat voorkomt dat de olie zich 
afscheidt van vloeibare componenten. Ook verbeterd het de soepelheid en glans van het haar 
bij haar dat fysiek is beschadigd (evt. chemische behandeling).
Citrus Limon (Lemon) Peel Oil
Citrus Limon Peel Oil is een etherische olie uit de schil van de citroen. Deze olie wordt gebruikt 
als geurmiddel.
Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil
De olie van de Grapefruitschil is een etherische olie. Deze olie wordt gebruikt als geurmiddel. 
Citrus Sinensis (Orange) Peel Extract
De olie van de Sinaasappelschil is een etherische olie. Deze olie wordt gebruikt als geurmiddel.



Vervolg C
Cocamidopropyl Betaine
Cocamidopropyl Betaine is een schuimvormend middel en wrodt gemaakt van kokosnootolie.
Over het algemeen is het een mild- en huidvriendelijk ingredient en zorgt ervoor dat cosmetica 
een mooi schuimlaagje vormen. 
Coco-Caprylate/Caprate
Coco-Caprylate/Caprate is een mengsel van esters (chemische verbindingen tussen alcohol en
carbonzuur) van kokosnootalcohol met caprylzuur en caprinezuur. Dit ingredient wordt 
gebruikt voor zijn verzachtende werking. Het betreft een natuurlijk afgeleid ingredient en wordt
gebruikt als natuurlijke moisturizer. 
Coumarin
Coumarin is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Coumarin behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor
geurstoffen.
Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum
Cyamopsis Tetragonoloba Gum is een wit-gelig guarmeel uit de zaden van de guarplant en
bezit suikers met lange keten. In waterige oplossingen wordt guarmeel gebruikt als 
emulgator of verdikkingsmiddel.
Cyclodextrin
Cyclodextrin wordt in cosmetica vooral gebruikt vanwege de geurabsorptie. Naast het stabiliseren
van geuren werkt het ook om de oplosbaarheid en afgifte van andere ingredienten in een 
product te verbeteren. In combinatie met vitamine A zorgt het ervoor dat andere ingredienten
niet verdampen en de werkzaamheid verliezen. 

D
Decyl Glucoside
Decyl Glucoside is een natuurlijke, niet ionische oppervlakteactieve stof afkomstig van glucose
en mais. Het zorgt voor schuim dat help om olie op haar en huid wateroplosbaar te maken
zodat het weggespoeld kan worden. 
Dehydroacetic Acid (Dehydroazijnzuur)
Conserveringsmiddel. Dehydroacetic Acid organische verbinding die schimmels en bacterien
tegen gaat.
Diamond Powder (Diamantpoeder)
Diamant poeder wordt vaak in scrubs gebruikt. Wordt gebruikt als schuurmiddel.
Dicaprylyl Carbonate
Dicaprylyl Carbonate functioneert als een huidverzorgingsmiddel, verzachtend middel en oplos-
middel.  Het zorgt voor een makkelijke verspreiding en laat een zacht gevoel achter, zonder
vettig te lijken. Het draagt ook bij aan de opname van andere ingredienten om zo een 
cosmetische formule te verbeteren.
Disodium Lauryl Sulfosuccinate
Disodium Lauryl Sulfosuccinate is een oppervlakte actief reinigingsmiddel en schuimversterker.



E
Eugenol
Eugenol is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Eugenol behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor
geurstoffen.

F
Farnesol
Farnesol is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Farnesol behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor
geurstoffen. Tevens heeft Farnesol een antibacteriele werking.

G
Geraniol
Geraniol is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Geraniol behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor
geurstoffen.
Glycerin
Glycerine is een natuurlijk bestanddeel van plantaardige vetten dat overwegend bestaat uit
triglyceriden (verbinding van glycerine met 3 vetzuren). Deze huideigen stof wordt in cosmetica-
producten als vochtinbrenger gebruikt omwille van de hygroscopische (wateraantrekkende) 
eigenschappen. Glycerine maakt tevens de huid glad en zorgt voor bescherming.
Glyceryl Stearate Citrate
Glyceryl Stearaat Citrate is een emulgator die zowel in olie-in-wateremulsies als in
water-in-olie emulsies kan worden gebruikt. Glyceryl Stearaat Citraat draagt bij tot een glad,
aangenaam gevoel dat de emulsie op de huid achterlaat. Glyceryl Stearaat Citraat wordt 
vervaardigd uit verschillende plantenolien en citroenzuur. Wordt gebruikt als vochtvasthouder,
huidconditioner en moisturizer.
Glycine Soja (Soybean) Oil
Sojaolie. Het wordt gebruikt als basis voor in olie oplosbare ingredienten.
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride is een afgeleide van Guar Gom (harsachtig materiaal
gemaakt van de Guar boon). Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride wordt voornamelijk 
gebruikt als emulsiestabilisator, het werkt anti statisch en verhoogt de viscositeit van waterige
middelen. 

H
Hydrogen Peroxide (Waterstofperoxide)
Waterstofperoxide wordt ook wel eens aangeduid als zuurstofwater. Het is een verbinding
van waterstof en zuurstof. Het voorkomt infecties. 



Vervolg H
Hydrolyzed Wheat Protein
Tarwe staat symbool voor kracht en evenwicht. Tarwekiemolie, is rijk aan vitamine E en heeft
een revitaliserend en rustgevend effect op haar en hoofdhuid. Het haar krijgt hierdoor opnieuw
structuur en balans. Verder zorgt het voor een goede elasticiteit van het haar waardoor 
haarbreuk verkomen wordt. 
Hydroxyethylcellulose
Hydroxyethylcellulose is een van planten afgeleid aminozuur dat wordt gebruikt als conserveer-
middel, bindmiddel en verdikkingsmiddel in cosmetica. Het is een in wateroplosbaar polymeer
dat kan worden verdikt of verdunt om zo in verschillende producten te worden gebruikt. 

I
Inulin (Inuline)
Inuline is een meervoudige koolhydraat. Dat wil zeggen dat het opgebouwd is door meerdere
enkelvoudige koolhydraten. Inuline conditionerende werking en zorgt voor goede vochtingbreng
voor de huid.
Isopentyldiol
Isopentyldiol is een diol (een organische verbinding die twee hydroxylgroepen bevat).
Wordt gebruikt om zijn functie als oplosmiddel. 
Isopropyl Palmitate
Isopropyl Palmitate is een heldere, kleurloze, vrijwel geurloze vloeistof. De Palmitate ingredienten
werken als smeermiddel op het huidoppervlak, waardoor de huid zacht en glad aanvoelt. Ook
wordt het gebruikt als bindmiddel.

K
Kaolin
Kaolin is een witte klei die goed door de huid wordt verdragen. Kaolin wordt in emulsies, crèmes,
tandpasta of gels als stabilisator gebruikt. Kaolin is het eindproduct van de verwering
van graniet en veldspaat die de voornaamste gesteentevormende mineralen van de aardkorst
vormen. 

L
Lactic Acid
Lactic Acid (Melkzuur) is een natuurlijk bestanddeel van de zuurbeschermingsmantel van de
huid. Deze stof komt ook in de natuur voor en wordt verkregen door de omzetting van 
koolhydraten tijdens de melkzuurgisting. Wordt gebruikt om de pH-waardevan producten te
reguleren.
Lauryl Glucoside
Emulgator gemaakt van suiker. Een zeer zacht, mild schuimend ingredient.
Laminaria Digitata Extract
Algen extract. Wordt vaak gebruikt als huid beschermer en geur-Ingrediënt. 
Lavandula Latifolia (Lavander) Herb Oil
Lavandula Latifolia Herb Oil wordt veelal gebruikt om zijn sterke antibacteriele werking, het 
is ook een uitstekende keuze bij hoofdpijn, ontstekingen en ademhalingsproblemen.



Vervolg L
Limonene
Limonene is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Limonene behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor
geurstoffen.
Linalool
Linalool is een natuurlijk bestandsdeel van diverse etherische olien die in cosmetica-
producten als geurmiddel worden gebruikt. Linalool behoort tot de 26 geurstoffen die 
sinds 2005 in de EU in de INCI-opgaven moeten worden vermeld als ze in dusdanige 
hoeveelheden aanwezig zijn dat ze relevant kunnen zijn voor personen met een allergie voor
geurstoffen.
Litsea Cubeba (Ynnan Verbena) Fruit Oil
Litsea Cubeba Fruit Oil is een essentiele olie en wordt gewonnen door stoomdestillatie van 
gerijpt en gedroogd fruit van de Litsea Cubeba-boom. Het heeft een kenmerkende citrusachtige
geur. De olie is effectief in cosmetica, vooral als samentrekkend middel voor de vette huid.
Enkele voordelen van deze olie: bestrijding van infecties, behandelt bij pijn en ontstekingen,
reguleert de bloeddruk, voorkomt acne en behandelt de vette huid.

M
Macadamia Ternifolia Seed Oil
Macademia  Oil is voedend en maakt de huid soepel. Deze olie trekt snel in en is niet vet. Bevat
een hoog gehalte aan palmiteenzuur, een substantie die ook in talg voorkomt. Macademia Olie
voorkomt uitdroging en houdt de huid soepel. H Verder heeft het een beschermende werking
tegen beschadigende invloeden zoals zonlicht (SPF6). Geschikt voor dagelijks gebruik bij alle
huidtypen, maar in het bijzonder voor (zeer) droge huid.
Magnesium Oxide
Magnesium Oxide is een witte poeder en wordt veelal gebruikt als pH-regelaar. Ook wordt het 
gebruikt als een ingredient om vloeistoffen te absorberen of op te nemen. Magnesium Oxide is
een mineraal.
Magnesium Stearate
Magnesium Stearate is het magnesiumzout van stearine zuur (magnesium is een natuurlijk
metaal, stearinezuur is afgeleid van plantaardige olie). Wordt gebruikt als: witkleurstof, vulmiddel
niet-gelerend verdikkingsmiddel, emulgator, filmvormend middel en smeermiddel. 
m-Aminophenol
m-Aminophenol wordt gebruikt bij de formulering van permanente haarkleurmiddelen en geeft
kleur aan het haar. De exacte kleur is afhankelijk van de andere ingredienten.
Maris Sal (Sea Salt)
Door het hoge gehalte aan natriumchloride en sporen van kalium, magnesium en angaan is
zeezout een hoogwaardig ingrediënt voor cosmetica producten. De verscheidenheid van
voedingsstoffen en mineralen ondersteunt de regeneratie van de huid, kan de doorbloeding
bevorderen, de stofwisseling stimuleren en de huid van vocht voorzien. De weerstand van je huid
wordt verhoogd. Door de antibacteriele en ontstekingsremmende werking kan zout irritaties
verzachten en de huid in goed conditie houden.
Mel (Honey)
Mel (Honing) heeft een vochtinbrengende werking en geeft glans aan het haar.



Vervolg M
Mentha Piperita (Peppermint) Oil
Pepermuntolie is een etherische olie uit het bloeiende pepermuntkruid. Deze olie wordt
gebruikt als geurmiddel.  
Mother of Pearl / Nacre
Parelmoer. Deze parelmoer is verkregen uit de schelp van weekdieren. Voor deze parelmoer 
worden alleen (open)schelpen gebruikt die op het strand aangespoeld zijn (dus zonder week-
dieren erin). Deze schelpen worden vermalen en vervolgens wordt er een natuurlijke alcohol
en olie aan toegevoegd. Door dit mengsel scheidt de parelmoer zich van de vloeistoffen en  
drijft naar boven. Hierdoor is het mogelijk de parelmoer van het mengsel af te scheppen en toe
te voegen aan de producten van Rodolphe & Co. Parelmoer heeft een verzorgende werking en 
zorgt voor prachtige glans.

N
Natural Fragrance

P
Panthenol
Panthenol is een Pro-vitamine B5. Deze vitamine is goed voor het haar, geeft het haar glans,
vocht en elasticiteit. Maakt het haar dikker. Voordeel voor de huid: het voegt vocht toe aan de 
huid.  
Paraffinum Liquidum / Mineral Oil
Minerale olie, niet chemisch, niet toxisch. Mineralen olien zorgen voor een klein laagje om het  
haar waardoor het vocht in de huid blijft en het haar niet zo snel uitdroogt. 
Er zijn voor- en tegenstanders van minerale olien. Dit om dat het ingredient in huidverzorgings-
producten voorkomt, en hier dan dus een laagje op de huid achter laat. Tegenstanders denken
dat talg dan de porien niet kan verlaten en hierdoor acne ontstaat. Dit is echter niet het geval, is 
uit onderzoek gebleken. Het laagje zorgt ervoor dat het vocht de huid niet verlaat en zo dus 
minder snel uitdroogt. Uit onderzoek is gebleken dat Talg wel gewoon de porien kan verlaten
en dat dit ingredient dus niet de veroorzaker is van acne.
Persea Gratissima (Avocado) Oil
Avocado-olie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en houdt de huid zacht en soepel.
Bevat vitamine A en E.
Phosphoric Acid (Fosforzuur)
Fosforzuur is een kleurloze, geurloze, kristallijne vloeistof. Voorkomt de groei van schimmels
en bacterien. Wordt in cosmetica veelal als zuurteregelaar gebruikt.
Phytic Acid
Plantaardig antioxidant dat bijdraagt aan de stabiliteit van de formule om zo vervuiling of
verkleuring te voorkomen. Phytic Acid (Fytinezuur) reguleert de pH-waarde. 
Polyglyceryl-4 Caprate
Emulgator. Een veilige vervanger van bijv. PEG, Polythyleenglycol of Triethadolamine. Wordt heel
vaak gebruikt in combinatie met organische ingrediënten in cosmetica.
Polyquaternium-7
Anti-statisch middel. Ook helpt Polyquaternium-7 bij het in stijl houden van het haar, door zijn
vermogen om vocht te absorberen af te remmen.
Potassium Persulfate (Mineral ingredient)
Wordt gebruikt om te helpen het haar te ontkleuren of lichter te maken.



Vervolg P
Potassium Sorbate
Potassium Sorbate (Kaliumsorbaat) is een conserveermiddel en vooral actief tegen schimmels 
en bacterien. Kaliumsorbaat is het kaliumzout van sorbinezuur en wordt van nature gevonden 
in bepaalde vruchten.
Propylene Glycol
Een geur- en kleurloze vloeistof. Wordt in cosmetica gebruikt om vocht vast te houden vanwege 
zijn vocht aantrekkende eigenschappen.
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
De fijne, licht amandelolie is bijzonder huidvriendelijk en is erg geschikt voor de 
verzorging van de gevoelige en droge huid. De olie is rijk aan onverzadigde vetzuren, zoals
olie- en linolzuur. Deze olie heeft een kalmerende werking.

R
Rose Damascene Flower Water 

S
Sesame (Sesamumindicum) Seed Oil
Sesamolie is zeer geschikt als haarconditioner. De olie is rijk aan antioxidanten en heeft huid-
verzorgende eigenschappen. Sesamolie is rijk aan onverzadigde vetzuren, zoals linol- en oliezuur, 
maar bevat ook fytosterolen en vitamine E.
(Hydrated) Silica
Kiezelzuur dat vocht kan absorberen en wordt gebruikt om emulsies consistentie te geven. 
Sodium Benzoate
Sodium Benzoate is een conserveermiddel dat schimmel- en bacteriegroei tegengaat.
Sodium Chloride
Sodium Chloride is een keukenzout en heeft een kalmerende werking op de huid en wordt 
daardoor vaak gebruikt als minerale hulpstof in cosmetica. In emulsies kan Sodium Chloride 
stabiliserend werken.
Sodium Cocoyl Glutamate
Deze stof behoort tot de mildste aminozuurtensiden die uit hernieuwbare natuurlijke materialen 
worden gewonnen. Werkt als een milde huidreiniger en is gemaakt van kokosolie en geferment-
eerde suiker. Het bezit reinigende en schuimvormende eigenschappen, is milieuvriendelijk en 
zeer geschikt voor gevoelige huidtypes.
Sodium Hyaluronate
Sodium Hyaluronate (Hyaluronzuur) vertraagt het verouderingsproces. Het bindt water en ver-
traagt de uitdroging van je huid. Het is als het ware een vulmiddel tussen je cellen van je huid. 
Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof, dat ook in je huid voorkomt. Hyaluronzuur wordt 
microbiologisch gemaakt uit de culmembranen van gekweekte micro-organismen.
Sodium Hydroxide
Natriumhydroxide wordt op de ingrediëntenlijst aangeduid als Sodium Hydroxide. Het is een 
bijtende stof die al eeuwen gebruikt wordt om zeep te maken. Het lost op in water. 
het ingrediënt controleert de pH-waarde en ontdoet de huid van vet. Dit ingrediënt is in pure 
vorm erg schadelijk. Maar in cosmetica kan het geen kwaad. Omdat er (vaak) maar een hele 
lage dosering in een product zit en in combinatie met andere ingrediënten al heel erg verdund 
is. 
Sodium Isoascorbate
Dit product wordt gebruikt als anti-oxidant en ook om de pH-waarde van een product te 
regelen. Vaak afkomstig van citrusvruchten. 



Vervolg S
Sodium Lactate
Sodium Lactate is zout van melkzuur (plantaardig), houdt het vocht vast. 
Sodium Metabisulfate/sulfite
Dit ingrediënt wordt vaak gebruikt bij de formulering van haarkleurmiddelen omdat ze werken 
als reductiemiddelen, wat betekent dat ze waterstofmoleculen doneren aan andere stoffen 
in cosmetica.
Sodium Silicate
Natriumsilicaat (waterglas), dat ontstaan is door kwartszand op hoge tempratuur met de 
natuurlijke zout Soda (natriumcarbonaat) te smelten. Werkt jeukverminderend.
Sodium Stannate
Natriumstannaat is een op tin gebaseerd anorganisch zout. Zorgt voor stabilisering en 
viscositeit. 
Sodium Stearate
Natriumstearaat is een wasactieve stof. De stof wordt gewonnen door verzeping van planten-
olien. Het betreft een natriumzout van het vetzuur stearinezuur (Stearic Acid). 
Werkt als emulgator.
Starch Hydroxypropul Trimonium Chloride
Anti-statisch middel, emulsiestabilisator, haar conditioner.
Stearyl Citrate
Zie Citric Acid.

T
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter
Cacaoboter is een harde, plantaardige boter die de consistentie van emulsies verbetert en een 
beschermende film vormt op de huid. Hierdoor blijft de huid gehydrateerd. Cacaoboter is zeer 
geschikt voor de verzorging voor de gevoelige, droge huid.
Tilia Tomentosa Bud Extract
Dit is een extract van de toppen van Tilia Tomentosa (Zilverlinde). 
Functie: weekmaker en huidconditionering.
Tocopherol
Vitamine E, een vetoplosbare vitamine, speelt een rol bij de aanmaak van rode bloedcellen en 
het in stand houden van spier- en andere weefsels. Ook is het een belangrijke vitamine voor de 
weerstand. Vitamine E is een anti-oxidant: het beschermt de cellen in het lichaam tegen vrije  
radicalen. Het beschermt tevens het bederf van het cosmeticaproduct zelf door inwerking 
van zuurstof tegen te gaan.
Tocopheryl Acetate
Tocopheryl Acetate wordt onttrokken uit plantenolien en wordt gebruikt als antioxidant tegen 
vrije radicalen en stimuleert celvernieuwing.
Toluene-2,5 Diamine Sulfate
Haarkleurstof, zeer lage concentratie aanwezig in kleuringen.
Trisodium Phosphate
Een anorganisch zout. pH-regelaar. 



U
Urea
Vaak te vinden in huidverzorgings- kleur- en niet kleurende haarverzorgingsproducten. Ureum 
minimaliseert de verandering in de zuur- en basebalans van een product wanneer andere 
ingrediënten aan het product worden toegevoegd. Het vertraagt ook het verlies van vocht van
een product tijdens gebruik. 
Urea Peroxyde
Ook wel Carbamide Peroxide genoemd. Wordt in haarcosmetica gebruikt als oxidatiemiddel.
Urea Peroxyde maakt Waterstofperoxide vrij. Een formulering met 10% Urea Peroxide 
staat gelijk aan ongeveer 3% Waterstofperoxide.

X 
Xanthan Gum
Xantan Gum is een hoogmoleculair koolhydraat met lange keten (polysacharide), dat als 
natuurlijke gelvormer, bindmiddel en stabilisator van emulsies wordt gebruikt. Bovendien 
zorgt het voor viscositeit en geeft het een zachte huidstructuur.

Y
Yellow Clay
Klei. Dit is een natuurlijk product dat in vele verschillende soorten voorkomt, alle soorten 
hebben specifieke eigenschappen. Klei bevat veel mineralen, het zuivert de huid en wordt
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