PRODUCT CATALOGUE

ONS VERHAAL
REF is een wereldwijd bekend Zweeds haarverzorgingsmerk dat
haarproducten creëert voor professionals - door professionals.
Binnen REF staat een ware passie voor creativiteit, innovatie en
hoogwaardige producten die écht een verschil maken centraal.
Onze Zweedse oorsprong is sterk verweven met ons gevoel voor design
en duurzaamheid. REF biedt kwalitatief hoogwaardige producten,
waarbij geen concessie wordt gedaan als het gaat over zorg en aandacht
voor het milieu en het welzijn van dieren.
Een verfijnde reis sinds 2004. Wij heten jou welkom in de wereld van
REF waar natuur en wetenschap elkaar ontmoeten om de uniekheid en
natuurlijke schoonheid van alle haartypes naar boven te brengen.
✓ REFine Your Hair
✓ REFine Your Style
✓ REFine Nature

VISSIE
Het toonaangevende, professionele haarmerk zijn dat voldoet aan
de eisen van onze wereldwijde gemeenschap. Voor professionals - door
professionals. Een moderne keuze die haarformules met een hoge impact
combineert en tegelijkertijd een beperkte voetafdruk op het milieu
achterlaat.

MISSIE
REF staat voor betaalbare luxe, het maken van bewuste keuzes en het
versterken van natuurlijke schoonheid voor alle haartypes. De missie
is om professionele haarverzorging en styling opnieuw uit te vinden
voor elk kapsel en elke kapper. REF creëert een uniek samengesteld
assortiment dat de industrie uitdaagt. Dit wordt gedaan door middel van
geavanceerde technologie, Zweedse kwaliteit en inzicht in de behoeften
van professionele haarstylisten.

WASH & CARE

WASH & CARE

U LT I M AT E RE PA IR

W E IG H T L E S S VO L U ME

Intens herstellende producten voor beschadigd of chemisch

Bevat een voedende mix van biologische ingrediënten.

behandeld haar. Op basis van biologische murumuru butter en

Grapefruit olie voor een bodifying effect en jojoba olie

proteïnen om het haar te beschermen en te voorzien van een

voor een verbeterde zachtheid, zonder het haar te verzwaren.

shampoo / conditioner / masque

shampoo / conditioner / masque

breed scala aan essentiële aminozuren voor langdurig herstel.

AA N B EVOLE N VOOR:

AAN B E VO L E N VO O R :
Alle haartypes, vooral fijn en dun haar.

Alle haartypes, vooral droog, beschadigd
of chemisch behandeld haar.

H O OFD I N GRE DIË NTE N

H OO FD I N GR E D I Ë N T E N

Biologische murumuru butter

Biologische grapefruit olie

Versterkend quinoa eiwit

Biologische jojoba olie

Colour Preserve System

Versterkend quinoa eiwit
Colour Preserve System

60 ml / 285 ml / 750 ml

60 ml / 245 ml / 750 ml

ALTIJ D

A LT I J D

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

250 ml

60 ml / 285 ml / 750 ml

60 ml / 245 ml / 750 ml

250 ml

WASH & CARE

WASH & CARE

I N TENS E H YDRATE

C OO L S I LV E R

Intens hydraterende producten met biologische oliën

Op basis van een mix van biologische bosbes- en lijnzaadolie

verkregen uit kokosnoot en bergamot. Voorziet droog

met blauwe en violet pigmenten. Resulterend in een koele

en krullend haar van vocht en een stralende glans.

haartint, vol hydratatie en verhelderende glans.

AA N B EVOLE N VOOR:

AAN B E VO L E N VO O R :

shampoo / conditioner / masque

shampoo / conditioner

Alle haartypes, vooral droog en krullend haar.

Alle natuurlijk blonde, witte of gehighlighte haarkleuren.
Geschikt voor een niveau 8 of hoger.

H O OFD I N GRE DIË NTE N

H OO FD I N GR E D I Ë N T E N

Organische kokosnootolie

Biologische bosbes olie

Organische bergamot olie

Biologische lijnzaadolie

Versterkend quinoa eiwit

Versterkend Quinoa Eiwit

Colour Preserve System

Colour Preserve System

60 ml / 285 ml / 750 ml

60 ml / 245 ml / 750 ml

ALTIJ D

A LT I J D

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

250 ml

60 ml / 285 ml / 750 ml

60 ml / 245 ml / 750 ml

WASH & CARE

WASH & CARE

I L LU M I NAT E C OLOUR

H AIR & B O DY

Ontwikkeld om de haarkleur te onderhouden- en

Een mix van biologische amandelolie en camelina-extract voor

extra glans te geven, ook voor natuurhaar. De serie bevat

voeding en zachtheid van zowel lichaam als haar. Uitstekend

heilzame en gladmakende oliën van biologische acaí en jojoba.

duo product om mee te nemen naar de sportschool of op reis.

AA N B EVOLE N VOOR:

AAN B E VO L E N VO O R :

H O OFD I N GRE DIË NTE N

H OO FD I N GR E D I Ë N T E N

Organische acai olie

Biologische amandelolie

Versterkend quinoa eiwit

Versterkend quinoa eiwit

Colour Preserve System

Colour Preserve System

shampoo / conditioner / masque

shampoo

Alle haartypes, vooral gekleurd haar.

60 ml / 285 ml / 750 ml

60 ml / 245 ml / 750 ml

Alle haar- en huidtypes.

ALTIJ D

A LT I J D

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

250 ml

285 ml / 750 ml

LEAVE IN PRODUCTS

PROTECT & PREPARE

Hydraterende producten met versterkende quinoa proteïne om op de lengten van

100% vegan producten die het haar beschermen en voorbereiden op warmtestyling

het haar aan te brengen en in te laten trekken voor extra voeding en zachtheid.

en föhnen. Ze geven een natuurlijke, werkbare hold en zorgen

Ze helpen te beschermen tegen UV-stralen en vrije radicalen.

voor een prachtige glans - de beste primer voor elk kapsel.

LEAVE IN
TREATMENT

HEAT PROTECTION
N°230

Ultiem leave in product voor

Beschermt het haar en voorkomt

elke dag, voor een diepe, intense

beschadiging door hitte tot 230°C.

hydratatie. Verzacht en ontklit

Voegt natuurlijke glans en lichte

zonder het te verzwaren.
Ideaal voor krullen!
125 ml

WONDER OIL

versteviging toe.
100 ml / 175 ml

Lichte siliconenvrije olie
versterkt en voedt stug
haar terwijl het glans geeft.
Werkt ook geweldig op
baarden.
15 ml

LEAVE IN
CONDITIONER
Conditionerende spray om
het haar te verzachten en
een natuurlijke glans te
geven. Lichte formule met
föhnbescherming.
Ideaal voor krullen!
175 ml

GET IT STRAIGHT
N°241

HYDRA ALTIJD

Zachte antistatische gel

HEAT ALTIJD

✓ SULFAATVRIJ

die beschermt tegen vocht.

✓ SULFAATVRIJ

✓ UV-BESCHERMING

Ontspant krullen en

✓ UV-BESCHERMING

✓ 100% VEGAN

geeft glans.
125 ml

✓ 100% VEGAN

TEXTURE & FORM

TEXTURE & FORM

100% vegan producten met texturiserend effect dat het haar vorm geeft met
een matte of glanzende textuur. Welk product je ook kiest, elk product zorgt
voor een natuurlijke, moeiteloze look - met een gewichtloos gevoel.

SPRAY WAX
N°434

CURL POWER
N°244

Innovatieve niet-klevende wax,

Versterkt natuurlijke

helpt een veelheid aan looks

krullen met glans en

te creëren. Controleert elke

veerkracht. Zorgt voor

haarlok voor langdurige fixatie.

een antistatisch effect,

Ideaal voor krullen!

zodat krullen perfect zijn.

250 ml

125 ml

OCEAN MIST
N°303
Mineraalrijke zeezout spray
voegt textuur toe voor een
natuurlijke beach look.
Geeft body met matte
finishing touch.

DRY SHAMPOO
N°204

TEXTURE ALTIJD
✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

Verfrist het haar tussen wasbeurten door overtollige olie
bij de haaraanzet te absorberen.
Laat een matte finishing touch
achter en geeft het haar extra
volume en textuur.

100 ml / 175 ml
75 ml / 200 ml

VOLUME & BODYFYING
100% vegan producten met een bodifying effect dat gewichtloos volume opbouwt,
waardoor het haar voller wordt terwijl het nooit wordt verzwaard.

MOUSSE
N°435

VOLUME & BODYFYING
THICKENING SPRAY
N°215

ROOT TO TOP
N°335

Voedende volumespray

Geeft maximaal

voor een snelle boost

volume met langdurige

van textuur en volheid.

fixatie. De innovatieve

Geeft body en beschermt

spraymousse is perfect

tegen vocht.

voor het opbouwen van
gewichtloos volume.

Gewichtloze mousse die

300 ml

structuur en langdurige fixatie

250 ml

geeft. Creëert volume zonder
het haar uit te drogen.
75 ml / 250 ml

Wij hebben voor alle REF stylingproducten een uniek
numeriek prestatiesysteem gecreëerd om jou te helpen

FIBER MOUSSE
N°345

het perfecte REF stylingproduct te vinden.

Hoeveel stevigheid?
Hoeveel glans?
Hoeveel volume?

Een unieke, zachte mousse
voor body, textuur en volume.
Laat het haar voller aanvoelen
door middel van vezels die

De nummers op het product zullen je helpen kiezen welk product het

geactiveerd worden door
warmtecontact. Ideaal voor
krullen!
75 ml / 250 ml

VOLUME ALTIJD

best bij jou past.

✓ SULFAATVRIJ
✓ UV - BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

N° 545

100 % VE GAN

UNIQUE N° SYSTEM

STYLING & FINISH

STYLING & FINISH

100% veganistische producten voor de finishing touch van je kapsel, waardoor
het een extra glans, betrouwbare fixatie en volume geeft - voor jouw beste look
ooit.

FLEXIBLE SPRAY
N°333

HOLD & SHINE SPRAY
N°545

Veelzijdige spray voor een

Haarspray met sterke fixatie

gewichtloze look. Temt en verfijnt

en hoge glans. Geeft een

het haar terwijl het beschermt

prachtige, glanzende finishing

tegen vochtigheid voor een

touch zonder het haar

pluisvrij resultaat.

te verzwaren.

300 ml

75 ml / 300 ml

EXTREME HOLD SPRAY
N°525

SHINE SPRAY
N°050

Finishing spray voor extra

Lichtgewicht spray die het

lift en extreme, langdurige

haar een stralende glans geeft.

stevigheid. Beschermt tegen

Maximaliseert de glans en

vocht en wind. Sneldrogende

geeft het haar een elegante

formule.

uitstraling.

75 ml / 300 ml

150 ml

FINISHING ALTIJD
✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

STYLING & FINISH

TEXTURE & FORM

100% vegan producten voor de finishing touch van je kapsel,

100% vegan producten met texturiserend effect dat het haar vorm geeft met

waardoor het een extra glans, betrouwbare fixatie en volume geeft - voor jouw

een matte of glanzende textuur. Welk product je ook kiest, elk product zorgt

beste look ooit.

voor een natuurlijke, moeiteloze look - met een gewichtloos gevoel.

FIRM HOLD SPRAY
N°545

POMADE
N°550

Non-aerosol spray voor

Hoogglanzende gel wax

maximale fixatie en volume.

met maximale fixatie

Deze vochtbestendige spray

voor een klassieke, strakke

finished het haar tot in de
perfectie.

look. 100% vegan.

175 ml

85 ml

STAY SMOOTH
N°141

FORMING CREAM
N°424

Luchtige, gladmakende crème

Volumiserende crème met

die pluis bestrijdt en kroes

sterke fixatie. Helpt het haar

onder controle houdt.

in zijn natuurlijke beweging,

Maakt zacht met
een natuurlijke glans.
125 ml

FINISH ALTIJD
✓ SULFAATVRIJ
✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

voegt volume toe en maakt
het haar handelbaar. Bevat
bijenwas.
85 ml

TEXTURE & FORM

TEXTURE & FORM

100% vegan producten met texturiserend effect dat het haar vorm geeft met

TEXTURE ALTIJD

een matte of glanzende textuur. Welk product je ook kiest, elk product zorgt

✓ SULFAATVRIJ

voor een natuurlijke, moeiteloze look - met een gewichtloos gevoel.

✓ UV-BESCHERMING
✓ 100% VEGAN

ROUGH WAX
N°505

SCULPTING GEL
N°433

Olievrije wax die het haar een

Multitasking gel die

matte finishing touch geeft. Voegt

textuur en flexibele fixatie

volume, structuur en maximale

geeft. Gebruik in droog of

fixatie toe. Bevat bijenwas.

vochtig haar.

85 ml

150 ml

STYLING WAX
N°534

ROUGH PASTE
N°404

Sterke hold met maximale,

Verwerkbare pasta met sterke

langdurige controle en natuurlijke

fixatie en matte finishing touch.

glans. Bevat bijenwas.

Geeft structuur en volheid aan
alle haartypes. Bevat bijenwas.

85 ml
75 / 150 ml

ROOT CONCEALER

COLOUR BOOST
MASQUES

Een gepigmenteerde spray met 100% veganistische ingrediënten die uitgroei

Voedende kleurbehandelingen die het haar snel een kleurboost geven met een

en ongewenste grijze haren effectief en tijdelijk camoufleert. Root Concealer

onweerstaanbare glans. Bevat een verzachtende cocktail van Shea Butter en

is verkrijgbaar in vier kleuren en bevat unieke pigmenten die het oppervlak van

avocado-olie. Aanbrengen op gewassen, handdoekdroog haar. 10-30 minuten.

de haarlok effectief bedekken om uitgroei naadloos te camoufleren. De formule

laten inwerken, afhankelijk van de gewenste intensiteit. Spoelen en afwerken

droogt snel en blijft zitten tot de volgende haarwasbeurt.

met REF Conditioner.

125 ml

Verkrijgbaar in 10 kleuren / 200 ml

Dark Blonde Light Brown

Brown

Black

Brilliant Pink

Dark Blonde

Vivid Turquoise

Cool Chocolate

Intense Copper

Platinum Blonde

Radiant Red

Golden Blonde

Ash Blonde

Brilliant Pink

Ash Brown

REF COLOURING
SYSTEM

REF CREAM DEVELOPER

H O OGT ECH NOLOGISC HE F O RM UL E

E E N VOU D I G I N GE B R U I K !

Zachte innovatieve formules, ontwikkeld met de beste ingrediënten.

REF Cream developer is beschikbaar in:

REF biedt kleuren die gemakkelijk te gebruiken zijn in vele fantastische tinten.
6 VOL/1.9%

R EF PERMA NE NTE KLE URE N

10 VOL/3%
20 VOL/6%

Verbluffende grijsdekking

30 VOL/9%
40 VOL/12%

Minder dan 2% ammoniak
100% vegan

1000 ml

60% kleurpigment gehalte

INWERKTIJD

Vochtinbrengende eigenschappen en verzachtende
ingrediënten voor de hoofdhuid
Helpt de natuurlijke schoonheid van het haar
te behouden
Betaalbaar - 1 deel kleur op 1,5 deel
developer

60 ml

•

30 minuten voor normaal haar

•

45 minuten voor resistent haar

•

50 minuten voor permanent
kleur Highlights

SOFT COLOUR

SOFT COLOUR BOOSTER

Een zachte transparante kleuring op oliebasis die daardoor eenvoudig aan

Soft Colour Booster kan worden toegevoegd aan de bestaande Soft Colours om

te brengen is op gewassen handdoekdroog haar. De Soft colours bevatten

de primaire pigmenten van een bestaande Soft Colour kleur te versterken. Soft

versterkende Quinoa proteïne, verzachtende Aloë Vera en hydraterende olijfolie

Colour Booster kan alleen worden gebruikt om de basiskleur te benadrukken.

voor optimale kwaliteit en glans. Soft Colours kunnen met elke gewenste

Creëer transparante resultaten en pasteltinten/glans met Booster en Clear,

applicatietechniek worden aangebracht.
50 ml

door deze toe te voegen aan een bestaande Soft Colour Tint. Al onze REF
Soft Colour Boosters bevatten versterkende quinoa proteïne, verzachtende aloë
vera en hydraterende olijfolie.
50 ml

S O FT COLOUR IS:

G E B RU I K O M:

Ammonia-vrij

Gewenste tinten te versterken

100% vegan

Ongewenste tonen te neutraliseren

Colour Preserve System

Aanpassing te maken
Nieuwe tinten en pastels te creëeren

BLONDE.ID
Samen met een wereldwijd netwerk van kappers en hairstylisten heeft REF
twee nieuwe, baanbrekende bleach producten ontwikkeld voor professioneel
gebruik. Het nieuwe concept BLONDE.ID werd gecreëerd om te voldoen aan
de behoeften van kappers om verschillende blond resultaten te bereiken door
middel van verschillende technieken. Of je nu op zoek bent naar een volledig
blonde high-lift, of een subtiele maar unieke balayage, REF helpt je bij het
creëren en vinden van jouw BLONDE.ID.
500 gr

B A LAYAGE BLE A C H

HIGH-L IFT B L E AC H

REF Balayage Bleach met 8 lift-

REF High-Lift Bleach met 9+ niveaus

niveaus heeft een flexibele textuur

van verhelderen heeft een romige,

met een krachtige grip, om perfect

zachte textuur die kan worden

gedetailleerde freehand- en balayage-

aangepast aan de gewenste techniek

resultaten te bereiken.

van de colorist.

8 LIFTNIVEAUS

EENVOUDIG
MIXEN

STOFVRIJ
POEDER

GUAR GUM
HELPT DE
TEXTUUR TE
DEFINIËREN

DUBBELE
DOSIS VAN
MINERALE
WITTE KLEI

DIKKERE
FORMULE
GESCHIKT VOOR
TECHNIEKEN UIT
DE VRIJE HAND

9+
VERHELDER
NIVEAUS

STOFVRIJ
POEDER

EENVOUDIG
MIXEN

MIXING
RATIO 1:2

OPTIMAAL VOOR
GEDETAILLEERDE
TOEPASSING

MENGVERHOUDING
1:1.5-1:2

ANTI-GEEL
MOLECULEN

GARANDEERT
EEN SNELLE
MAAR EEN ZACHTE
BLEACH SERVICE

PROPLEX

DIRECT COLOUR

REF ProPlex is een effectief product dat volledig nieuwe mogelijkheden

Een Direct Colour die perfect is voor creatieve haarkleuringen.

biedt voor kappers. De wetenschappelijk ontwikkelde combinatie van

Geeft een levendig resultaat met levendige glans. 100% vegan,

6 actieve ingrediënten zorgt voor baanbrekende resultaten voor het haar.

ammonia-vrij, één-component. Directe kleuren zijn gemakkelijk te gebruiken

100 ml (0.3) en 500 ml (01 en 02.)

en hebben geen developers nodig.

H O OFD I NGRE DIË NTE N

Bevat versterkende quinoa proteïne, kalmerende aloë vera en kleurbehoud

Versterkende quinoa proteïne

Vitamine E

Jojoba zaad olie

Colour Preserve Systeem

Vitamine B5

Styling agents

systeem. Wordt geleverd in zes verschillende tinten en een clear waarin alle
kleuren kunnen worden gemengd zonder limiet aan jouw creativiteit!
100 ml

Een treatment die beschadigd, droog en (over) behandeld haar weer
herstelt en de structuur van het haar versterkt.

HO E T E GEBRUIKE N:

H OO FD I N GR E D I Ë N T E N

Behandeling in drie stappen, twee voor de salon en één voor de klant

100% vegan

om mee naar huis te nemen.

01. BONDER
Vermengd met het kleur- of ontkleuringsproduct, herstelt ProPlex
de verbindingen en beschermt de bestaande interne structuur van het haar.

02. PERFECTOR
Een versterkende crème die de 01. Bonder versterkt en vastzet in het haar en
tevens het haar optimaal voedt, verzorgt en herstelt.

03. MAINTAINER
Een versterkende crème met dezelfde eigenschappen als de 0.2 perfector om
het haar thuis optimaal te voeden en verzorgen.

Verzachtende aloë vera
Versterkend quinoa eiwit
Colour Preserve System

LOFT HAIRCARE
Lorentzweg 1 | 5482 TP Schijndel | The Netherlands
+31 (0)73 7676110 | www.lofthaircare.com

