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Metal Detox 
Het best-seller Serie Expert-gamma.

100% toongetrouwe kleur

2x meer glans

Glicoamine

Te gebruiken met elk kleur merk

-97% haarbreuk
Anti-breuk kampioen



Het volledige Metal Detox-gamma.

- 97% minder haarbreuk**

- 100% toongetrouwe kleur

- 2x meer glans

Ontdek alles over 
Metal Detox op Access

Pre-Treatment Spray: 
- Beschermt de haarvezel 
- Neutraliseert overmatige koper
- Bevordert een optimale kleuropname
- Homogeen resultaat

Stap 1 

Stap 2

Stap 3 

Stap 4 

Ultra-verzorgende shampoo: 
- Verwijdert metaal
- Reinigt zacht de haarvezel
- Glanzender en gezonder haar

Masker:
- Herstelt het haar.
- Intense hydratatie
- Beschermt het haar

Geconcentreerde olie
- Anti-pluis, hittebeschermend, discipline,
Onweerstaanbare geur, voller haar, voeding, 
verderlicht gevoel.

Gamma
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[De olie] [Ondersteuning] 

NIEUW: De L’Oréal Professionnel innovatie van het jaar.



De Olie categorie.
#1 verzorgings zoekopdracht 
online.

Bron: CSA_Synthesis Color Treated Haircare Routine_Oct 2021 / Haircare category - Amazon search report/ Buycoor report

#1 zoekopdracht op Amazon / #1 stijgende Tmall-trend. 

[De olie] 
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beschermt geen enkele olie tegen
de gevolgen van metaal:

HAARBREUK.

KLEURVERANDERING.

Tot nu toe
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Een unieke, gepatenteerde methode in 3 
stappen om glicoamine in een olie te 
injecteren.

1
VERKNIPPEN

In miljoenen 
microdruppels met 
een 3.000/min. 
turbine.

OLIE.
INJECTEREN

GLICOAMINE.
Aanwezig in een 
oplossing van 
werkstoffen.

2

Stabiliseren
MICROGEL.

Glicoamine in de 
formule stabiliseren in 
de loop van de 
tijd.

3

Vs. 70/min. bij een normale olie.

INNOVATIE.

0201



[Nieuw]

[Metal Detox]

Stop haarbreuk 
& kleurverandering.
-97% haarbreuk
100% toongetrouwe kleur
2x meer glans

Elke keer als je je haar wast, dringt metaal uit het water 
je haar binnen
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[Nieuw]

[Metal Detox]

Stop haarbreuk 
& kleurverschuiving.
-97% haarbreuk.
100% langhoudende karaktergetrouwe kleur.

Wasbeurt na wasbeurt dringt er metaal in je haar.
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Stop haarbreuk
& kleurverandering. PLUS DE VEREISTEN WAAR EEN BEST 

IN CLASS OLIE AAN MOET VOLDOEN

DE BESTE METAALBESCHERMING.

▪ Extreme glans. 2x glanzender haar.

▪ Anti-pluis. 4x minder pluis na 24 uur.

▪ Voeding. 2x meer voeding

▪ Vol haar. +10% onmiddellijk voller haar.

▪ Discipline.
▪ Vederlicht gevoel.
▪ Onweerstaanbare geur.

-97% haarbreuk.
100% toongetrouwe kleur.

De kracht van Metal Detox in een geconcentreerde olie.
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[Ondersteuning] - lancering.

A4 inlay: Laat de unique selling
points van de olie zien)

Tester (om de 
klanten in de 

wholesaler de olie
te laten proberen)

Digital Kit (om maximale impact te 
generen voor de B2C olie lancering online)
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[Ondersteuning] - Educatie.

Ontdek alles over 
Metal Detox op 
Access.

Vernieuwde technische sheet
E-Learning: Over het gehele gamma
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