UNLEASH YOUR
CREATIVITY

PERFECT STYLING
WITH YOUSTYLE

Youstyle stylingproducten geven jou alles wat je nodig hebt om mooi
verzorgd haar te stylen, de meest waanzinnige looks te creëren en iedere haarwens in
vervulling te laten gaan. Om het haar de perfecte vorm te geven, heb je de juiste
stylingproducten nodig. Ze moeten makkelijk in gebruik zijn en je creativiteit vergroten.
NIEUW: Alle YS-producten zijn VEGAN en bevatten het unieke Artistique Seaweed Complex.

YOUSTYLE HAIR STYLER
Een stylingproduct dat het haar een perlé glans geeft.
Hair Styler kan gebruikt worden om mee te föhnen of om het
haar te stylen. Kan zowel op droog als op nat haar gebruikt
worden. Holdfactor 3 - Shinefactor 2. 30 ml - 150 ml.
YOUSTYLE CURL POWER
Geeft het haar versteviging, glans en een schitterende
deﬁnitie aan de krullen. Kneed de crème in vochtig
haar en style het haar desgewenst met de diﬀuser en
scrunch-techniek voor voelbaar gedeﬁnieerde krullen.
Holdfactor 3 - Shinefactor 3. 30 ml - 150 ml.
YOUSTYLE ULTRA SPYKER
Harde, sneldrogende creme glue om extreme
stylingeﬀecten te maken in kort haar. Neem de glue
in de handpalm en scrunch het door het haar.
Holdfactor 5 - Shinefactor 3. 30 ml - 150 ml.
YOUSTYLE CURL CREAM
Crème voor natuurlijk krullend of gepermanent haar.
Geeft je krullen volume, glans, deﬁnitie en gaat pluis
tegen. Verdeel gelijkmatig over vochtig haar, gebruik
de diﬀuser en scrunch-techniek. Ook geschikt voor
de stijltang. Bevat hittebescherming.
Holdfactor 1 - Shinefactor 2. 30 ml - 150 ml.

Nieuw in de YS-lijn: Curl Power
en Curl Cream. Deze producten
zijn Curly Girl friendly.
Hiermee haal je het optimale uit je krullen.

Van nature krullend of gepermanent haar?
Zorg er dan voor dat je je haar voldoende
hydrateert. Definieer krullen en ga de
strijd aan met pluishaar!

YOUSTYLE SHINE WAX
Glanswax voor glossy styling eﬀecten. Verdeel de wax met de
vingertoppen over en door het haar.
Holdfactor 1 - Shinefactor 6. 125 ml.
YOUSTYLE WEB FIBRE
Vezelachtige wax voor gave ﬂexibele styling. Verdeel de ﬁbre
in de hand en verwerk het in en over het haar.
Holdfactor 2 - Shinefactor 4. 125 ml.
YOUSTYLE REWIND PASTE
Matte stylingpasta om een creatieve styling met een met een
nonchalante textuur te creëren. Neem een kleine hoeveelheid
in de hand en kneedt het door het haar.
Holdfactor 3 - Shinefactor 2. 125 ml.
YOUSTYLE GROOMY
Geeft volume, textuur en lang houdbare versteviging.
Aanbrengen op handdoekdroog haar en style vervolgens naar
wens. Goed laten drogen.
Holdfactor 5 - Shinefactor 3. 200 ml.

HOLD & SHINE FACTOR
De twee getallen achter op de
verpakking verwijzen naar de holden shinefactor. De range is 0 tot 6,
waarbij 0 staat voor een lage holdof shinefactor en 6 voor maximale
hold- of shinefactor.

YOUSTYLE CLAY
Droge stylingcream, geeft veel stevigheid en een matte ﬁnish.
Voor het aanbrengen van structuur en deﬁnitie bij kort tot
middellang haar. Een kleine hoeveelheid tussen de handpalmen
wrijven, verdelen over vochtig of droog haar.
Holdfactor 2 - Shinefactor 0. 125 ml.
YOUSTYLE POMADE
Voor een ﬂexibele styling. De pomade geeft controle en
deﬁnitie zonder het haar te verzwaren. Verdeel een kleine
hoeveelheid over het handdoekdroge haar, stijl je haar in de
gewenste vorm. Maak de look die blijft zitten zoals jij dat wilt.
Holdfactor 4 - Shinefactor 4. 125 ml.
YOUSTYLE SATIN SHAPE
Verander de style van het haar met een nieuwe twist, vorm of
textuur. De ﬂexibele vezelstructuur geeft ondersteuning en helpt
om krachtig stylen te creëren die gemakkelijk gestyled en
gerestyled kunnen worden. Door vochtig of droog haar verdelen.
Holdfactor 3 - Shinefactor 5. 125 ml.

YOUSTYLE SUNSHINE
Beschermt het haar, geeft zonnige
glans en maakt het haar zijdezacht.
Het haar krijgt volume en blijft luchtig.
Dankzij het UV-ﬁlter beschermt
YS Sunshine uw haar tegen de zon.
Bevat hittebescherming.
Holdfactor 0 - Shinefactor 6. 50 ml.

YOUSTYLE STAY CONTROL
Snelwerkende volume gelee voor trendy styling, zonder residu
achter te laten. Verdeel de Stay Control met de vingertoppen
over en door het haar.
Holdfactor 5 - Shinefactor 2. 150 ml.
YOUSTYLE JELLY STEEL
Styling gel voor extra stevigheid en glans. Fixeert iedere stijl. Neem
wat van het product in de handpalm en kneed het door het haar.
Holdfactor 6 - Shinefactor 3. 30 ml - 150 ml.
YOUSTYLE CRAZY STYLER
Harde gel om extreme styling eﬀecten te maken in kort haar.
Creëer en ﬁxeer creatieve styles. Neem de gel in de handpalm
en scrunch door het haar.
Holdfactor 6 - Shinefactor 1. 250 ml.

YOUSTYLE DYNAMIC SHAPE
Creëert gemodelleerde styles met elastische ﬂexibiliteit
en glans. De Dynamic Shape tussen je vingers bewerken,
vervolgens je haar modelleren om je style te vormen,
deﬁniëren of warrig te maken.
Holdfactor 4 - Shinefactor 1. 30 ml - 150 ml.
YOUSTYLE MATT STYLER
Zorgt voor een matte look met sterke versteviging en
deﬁnitie. Deze crème behoudt lang de look met een edgy
afwerking. Breng het met de vingertoppen door droog haar
voor ruwe looks en textuur met een matte afwerking.
Holdfactor 4 - Shinefactor 0. 30 ml - 150 ml.

THE SEA
WITHIN

Zeewier is een plantaardig organisme dat al eeuwen gebruikt wordt vanwege
zijn genezende en therapeutische werking. Zeewier bevat een combinatie van mineralen,
vitamines, aminozuren en antioxidanten. Zeewier heeft een hydraterende, revitaliserende en
reparerende werking en helpt de vochtbalans van het haar te herstellen. Artistique heeft het
unieke Seaweed Complex toe weten te passen in alle producten van de YS-lijn.

YOUSTYLE SETTING SPRAY
Maakt styling eenvoudiger. Speciaal voor föhn-, scrunch- en
watergolftechnieken. Zorgt voor een ﬂexibele versteviging.
Geeft het haar volume en glans. Bevat hittebescherming.
Holdfactor 3 - Shinefactor 2. 50 ml - 200 ml.
YOUSTYLE OCEAN SPRAY
Creëer een zorgeloze strandlook voor een onweerstaanbare
uitstraling. Spray op droog haar dicht bij de haaraanzet,
daarna met de vingers modelleren en aan de lucht laten
drogen. Voor een extra ruige textuur föhnen na modelleren.
Bevat hittebescherming.
Holdfactor 2 - Shinefactor 1. 50 ml - 200 ml.

YOUSTYLE GEL SPRAY
Voor alle voorkomende creatieve en trendy stylingtechnieken.
Houdt het haar langer in model, geeft volume en glans.
Te gebruiken op zowel nat als droog haar. Tevens zeer
geschikt om accenten in het haar aan te brengen.
Holdfactor 5 - Shinefactor 3. 50 ml - 200 ml.
YOUSTYLE CURLY GLAZE
Geeft het haar een supersterke versteviging. Te gebruiken op
zowel nat als droog haar. Tevens zeer geschikt om accenten in
het haar aan te brengen. Voor een soepele versteviging
kan Curly Glaze verdund worden met water.
Holdfactor 6 - Shinefactor 3. 50 ml - 200 ml.

THE
FINISHING
TOUCH
YOUSTYLE HAIR SPRAY
Normaal voor creatieve styling en ﬂexibele
ﬁxatie. Houdt het haar in model en geeft glans.
Is gemakkelijk uit te borstelen. Maakt het haar niet
vettig of plakkerig. Droogt snel en beschermt het
haar tegen vocht. Aangenaam geparfumeerd.
Holdfactor 3 - Shinefactor 2. 150 ml - 400 ml.
YOUSTYLE TREND SPRAY
Strong voor creatieve styling en stevige ﬁxatie.
Houdt het haar in model en geeft glans. Maakt
het haar niet vettig of plakkerig. Droogt snel en
beschermt het haar tegen vocht.
Aangenaam geparfumeerd.
Holdfactor 4 - Shinefactor 2. 150 ml - 400 ml.

DE YS HAARSPRAYS EN
MOUSSE WORDEN
VERWACHT IN SEPTEMBER

Gebruik YS haarsprays en
mousse om lang en kort haar
vorm te geven, te ﬁxeren en
te ﬁnishen.

YOUSTYLE MOUSSE NORMAL
Creëer een tastbaar volume met een verﬁjnde hold.
Voor het in model houden van het kapsel.
Geeft glans en volume. Speciale verzorgende
ingrediënten zorgen voor een goede
doorkambaarheid en antistatische werking.
Holdfactor 3 - Shinefactor 2. 150 ml - 400 ml.
YOUSTYLE MOUSSE STRONG
Creëer een indrukwekkend volume met een sterke
hold. Voor het in model houden van het kapsel.
Geeft glans en volume. Speciale verzorgende
ingrediënten zorgen voor een goede
doorkambaarheid en antistatische werking.
Holdfactor 4 - Shinefactor 2. 150 ml - 400 ml.

YOUSTYLE MINIS
De YS-producten zijn ook
verkrijgbaar als leuke mini’s.
Ideaal om te testen, als monster
aan de klant mee te geven of
als handige reis/tas verpakking.
30 ml - 50 ml.

CREATE
AMAZING LOOKS
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