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WELCOME
TRINITY haircare stands for many things: For 
traditional family values, for practised friend-
ship, for sustainability and for its Swiss origin. 
But most importantly it stands for the things 
that facilitate your daily business: our profes-
sional, 100% salon exclusive products. This 
product catalogue gives you an overview of 
our whole portfolio: From colour and care to 
styling and other salon services. So you know 
exactly, which products fulfils the demands of 
your clients – and we also tell you how to ad-
vice it to them.
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WIJ ZORGEN VOOR...

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID &

DIERENWELZIJN

In de toekomst zullen we projecten en dierenbescher-

mingsorganisaties ondersteunen in verschillende lan-

den. Wij staan ook ingeschreven bij Peta, omdat onze 

producten 100% dierproefvrij zijn.

Meer informatie: www.peta.org

HUIDVRIENDELIJKHEID

De nuances van onze vogue de TRINITY  zijn 

dermatologisch getest en alle nuances zijn gewaardeerd 

met een A beoordeling.  Dit is heel belangrijk voor ons. 

Alleen op deze manier kunnen we een langdurige 

relatie opbouwen met onze partnersalons én de 

eindconsumenten. 

Meer informatie: www.dermatest.de

KLIMAAT NEUTRALE PRINTPRODUCTEN

Met betrekking tot print projecten die worden gerealiseerd 

door printers die samenwerken met Climate Partner, 

FirstClimate of andere specialisten voor klimaat neutrale 

diensten, compenseren wij de geproduceerde CO2 

door middel van het betalen van een extra vergoeding. 

Met deze vergoeding compenseren we de door ons 

geproduceerde CO2. 

ECO GECERTIFICEERDE VERPAKKINGEN

Verpakkingen die gelabeld zijn met ‘FSC Mix’ zijn 

geproduceerd uit gecertificeerde en gecontroleerde 

materialen. Vaak ontstaan er misvattingen over het ‘FSC 

Mix’ label: het betekent niet dat er slechts kleine aantallen 

van gecertificeerde materialen worden gebruikt; 

alle gebruikte houtvezels zijn van gecertificeerde en 

gecontroleerde herkomst.

Meer informatie: www.ic.fsc.org

ECO GECERTIFICEERDE INGREDIENTEN

Producten met het ECOCERT label bevatten ingrediën-

ten die geproduceerd zijn op een gecertificeerde en 

milieuvriendelijke manier. ECOCERT is een bio certifi-

ceringsorganisatie. Ze doen inspecties en onderzoek in 

meer dan 80 landen, wat ervoor zorgt dat ECOCERT tot 

een van de grootste bio certificeringsorganisaties van 

de wereld behoort. 

Meer informatie www.ecocert.com

…een betere toekomst! Beginnend met klimaat-neutrale printproducten op FSC gecertificeerde 
verpakkingen tot gecertificeerde en milieuvriendelijke ingrediënten. Maar dat is slechts het be-
gin! Je kunt van ons nog meer duurzaamheid en een goed geweten verwachten in combinatie 
met de hoogste kwaliteit.
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COLOUR SERIES



colour // THE COLOURS OF TRINITY 134 kleurnuances voor een natuurlijk, briljant en houdbaar kleurresultaat 
en unieke ingrediënten – het Keratin Infusion Complex en Pyrazol – voor 
een adembenemende glans en een fantastisch kleurresultaat.

Overtuig jezelf van de hoogwaardige kwaliteit van onze 

colours of TRINITY met het Keratin Infusion Complex.

Nog INTENSER

Nog GLANZENDER

Nog CRÈMIGER 

Nog LANGER HOUDBAAR

Nog MEER VARIATIE 

... gewoon NOG BETER!

De beste resultaten worden behaald door belangrijke 

ingrediënten zoals het Keratin Infusion Complex en de 

pigment-boost Pyrazol.

Opmerking

Kan gebruikt worden als permanente en als demi-  

permanente kleuring.

Verkoopargumenten

• Briljante kleuren met lange houdbaarheid

• Geringer ammonia aandeel 

• Keratine beschermt en verzorgt het haar al tijdens 

 het opbrengen

Belangrijke ingrediënten

Keratine, bijenwas, kokos olie, ascorbinezuur (vitamine C)

Inhoud

90 ml

the colours of 

KERATIN infusion complex
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Pigment booster Pyrazole

Veel violet- & roodtinten bevatten het 

unieke kleurmolecuul Pyrazol, waardoor 

de pigmenten zich bijzonder stabiel ver-

ankeren en daardoor beter in het haar 

worden ingebracht. Bovendien helpt Py-

razol bij het voorkomen van het snel teruglopen van de 

pigmenten.

De chemische samenstelling van Pyrazol zorgt er tevens 

voor, dat uitsluitend het rode aandeel van het haar in het 

licht gereflecteerd wordt. Het gevolg is een stralende, 

glanzende roodnuance met een ongelofelijke houdbaar-

heid!     

KERATIN infusion complex

Het haar bestaat voor 88% uit 

keratine. Als bouwsteen voor 

het Keratin Infusion Complex 

wordt keratine samen met de 

pigmenten in de haarkleuring diep in de binnenste kern 

van het haar getransporteerd.

Micro pigments

Micropigmenten van de nieuwste gene-

ratie zorgen voor een ongelofelijke kleur-

diepte en -sterkte.

Verbeterde crème samenstelling

De natuurlijke inhoudsstoffen kokos olie 

en bijenwas zorgen voor een crèmige 

samenstelling. Het is nu eenvoudiger om 

de mengverhouding te optimaliseren en 

beter te doseren. Het ammonia aandeel 

van de colours of TRINITY is zeer gering (max. 4%).

Natural antioxidant

Ascorbinezuren (vitamine C) werken als 

natuurlijke antioxidanten. Let op: wij ra-

den aan om de behandeling af te maken 

met onze CRÉASOIN colour gloss inten-

sive treatment.

Creatieve vrijheid 

Wij bieden 134 verschillende nuances 

aan. Zodoende blijft geen enkele wens 

van de kapper onvervuld!

Meerdere natuurtinten

We bieden drie verschillende natuurtinten-series, met 

elk een eigen unieke eigenschap:

X / X koele natuurtinten

X / X X warme natuurtinten

X X / X intensieve natuurtinten

met dubbelpigmentatie voor inten-

sieve grijsdekking.

Verbeterde 12/ serie

Een uitgebreide serie met meerdere 

nuances. Op grond van nieuwe tech-

nologieën is de mengverhouding voor 

alle nuances uit deze series 1:2. Voor nog betere resul-

taten.

1 deelcolour cream 
+ 2 delen OXIGEN cream peroxide

(9 % of 12 %)

KEY FACTS OVER THE COLOURS OF TRINITY
Bij de colours of TRINITY zijn permanente kleuringen en demi-permanente kleuringen in één en dezelfde tube verpakt! 

In het volgende overzicht hebben wij de belangrijkste feiten en het gebruik van de colours of TRINITY samengevat:

 Permanente kleuring Oplichtend kleuren Demi-permanent

Toepassing op droog haar op droog haar op handdoekdroog/droog haar

Mogelijke 
oxidanten /
Mogelijke 
oplichting

  3 % = geen oplichting      
  6 % = max. 1 kleurhoogte 
  9 % = 2 kleurhoogtes
12 % = 3 kleurhoogtes

  9 % = 2-3 kleurhoogtes 
12 % = 4-5 kleurhoogtes

1,9 % = geen oplichting
   3 % = lichte opheldering bij                 
             toepassing op droog 
             haar

Meng 
verhouding

1 deel C.o.T. + 
1 deel OXIGEN crème oxyd

1 deel C.o.T. + 
2 delen OXIGEN crème oxyd

1 deel C.o.T. + 
2 delen OXIGEN crème oxyd

Inwerktijd
30 min. met hitte
40 - 45 min. zonder hitte

45 - 50 min. met hitte 
60 min. zonder hitte 

15 - 20 min. met hitte
20 - 30 min. zonder hitte 

Grijsdekking Natuurtint 100 % - 30 %

Opmerking

Voor een 100% grijsdekking en 
bij kleurdiepteveranderingen
van meer dan een kleurhoog-
te, modetinten altijd 1:1 met 
natuurtinten mengen.

De kleur licht eerst op voordat de 
mattering wordt ingezet > niet te 
vroeg afspoelen. Bij gebruik van 
warmte voor het verkorten van 
de inwerktijd, de warmte pas na 
10 min. toevoegen.

3 % licht op in lichte mate
> meer helderheid
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Please only use oxigen cream
peroxides when colouring with

the colours of trinity KC.

Onze 141 tinten in een oogopslag. Ons brede spectrum van kleuren ver-
vult alle behoeften en helpt je om altijd de juiste kleur te kiezen in de salon

 natural

12/0 extra natural blonde

11/0 special blonde

10/0 pearl blonde

9/0 pale blonde

8/0 light blonde

7/0 medium blonde

6/0 dark blonde

5/0 light brown

4/0 medium brown

3/0 dark brown

2/0 black

99/0 pale intense blonde

88/0 light intense blonde

77/0 medium intense blonde

66/0 dark intense blonde

55/0 light intense brown

44/0 medium intense brown

33/0 dark intense brown

10/00 warm pearl blond

9/00 warm pale blonde

8/00 warm light blonde

7/00 warm medium blonde

6/00 warm dark blonde

5/00 warm light brown

4/00 warm medium brown

3/00 warm dark brown

9/01 pale blonde natural ash

8/01 light blonde natural ash

7/01 medium blonde natural ash

12/03 extra blonde natural gold

10/03 pearl blonde natural gold

9/03 pale blonde natural gold

8/03 light blonde natural brown

7/03 medium blonde natural gold

8/07 light blonde natural brown

7/07 medium blonde natural brown

6/07 dark blonde natural brown

5/07 light brown natural brown

4/07 medium brown natural brown

 ash

12/1 extra ash blonde

11/1 special ash blonde

10/1 pearl ash blonde

9/1 pale ash blonde

8/1 light ash blonde

7/1 medium ash blonde

6/1 dark ash blonde

5/1 light ash brown

12/16 extra ash violet blonde

10/16 pearl ash violet blonde

9/16 pale ash violet blonde

 gold | copper

11/3 special golden blonde

10/3 pearl golden blonde

9/3 pale golden blonde

8/3 light golden blonde

7/3 medium golden blonde

6/3 dark golden blonde

5/3 light golden brown

4/3 light golden brown

9/33 light golden brown

8/33 light intense golden blonde

7/33 medium intense golden blonde

10/34 pearl golden copper blonde

9/34 pale golden copper blonde

8/34 light golden copper blonde

7/34 medium golden copper blonde 

 red

7/4 medium red blonde

6/4 dark red blonde

5/4 light red brown

4/4 medium red brown

8/41 light violet red blonde

7/41 medium violet red blonde

6/41 dark violet red blonde

5/41 light violet red brown

4/41 medium violet red brown

8/43 light golden copper blonde

7/43 medium golden copper blonde

5/43 light golden copper brown

8/45 light mahogany red blonde

6/45 dark mahogany red blonde

5/45 light mahogany red brown

6/46 dark red violet blonde

5/46 light red violet brown

 mahogany | violet

6/55 dark intense mahogany blonde

5/55 dark intense mahogany blonde

4/55 medium intense mahogany brown

3/55 dark intense mahogany brown

5/65 light violet mahogany brown

4/65 medium violet mahogany brown

10/6 pearl violet blonde

5/66 light intense violet brown

4/66 medium intense violet brown

3/66 dark intense violet brown

2/6 violet black 

 brown

12/7 extra brown blonde

9/7 birch

8/7 oak

7/7 beech

6/7 walnut

5/7 teak

7/71 violet caramel

6/71 violet cappuccino

5/71 violet chocolate

4/71 violet cocoa

9/73 golden cinnamon

8/73 golden amaretto

7/73 golden caramel

6/73 golden cappuccino

8/75 hazelnut

7/75 macadamia

6/75 chestnut

5/75 mahogany

4/75 cedar

7/77 intense caramel

6/77 intense cappuccino

5/77 intense chocolate

4/77 intense cocoa

 pearl

12/81 extra pearl blonde irisée

10/8 pearl silver blonde

2/8 blue black

12/89 extra pearl blonde cendré 

 mix

0/1 ash

0/28 teal

0/33 gold

0/43 copper

0/44 red

0/65 pink

0/66 violet

0/81 silver

0/88 blue 

0/9 cendré

 the colours of grey

 light grey

 grey

 dark grey

 coverAGE

 dark brown

 medium brown

 light brown

 dark blonde

 medium blonde

 light blonde

 bright blonde

 accelerator

1000 bleaching accelerator

Van een normale kleuring tot de meeste speciale technieken: met behulp 
van waardevolle verzorgingsbestanddelen die speciaal zijn ontwikkeld 
om de beste resultaten en een optimale bescherming van het haar en de 
hoofdhuid zeker te stellen.

Met waardevolle verzorgingsolie voor de beste resultaten 

en een optimale bescherming bij de toepassing met de 

kleuren van Colours of TRINITY en OXIBLONDE hi.7. Zorgt 

door speciaal gekozen proteïnen voor een zijdeachtige 

glans.

Verkoopargumenten

• Met waardevolle verzorgingsolie

• Voor een optimale bescherming van 

 het haar en de hoofdhuid

• Rijstkiem olie voor een zijdeachtige 

 glans

Belangrijke ingrediënten

Rijstkiem olie, moerasbloem olie

Inhoud

1.000 ml, 5.000 ml (6 %)

OXIGEN crème oxyd

OXIGEN crème oxyd 1,9 %
 Gebruiken voor spoelingen.
 Heeft geen oplichtende eigenschappen.
 Voor de neutralisatie van blondtinten.

OXIGEN crème oxyd 3 %
 Voor kleine oplichtingen bij demi-permanente kleuringen.
 Geen 100% bedekking van grijsaandelen bij kleuringen.
 Geen 100% bedekking van grijsaandelen bij kleuringen.

OXIGEN crème oxyd 9 %
 Kan 2 kleurhoogtes oplichten.
 Bij extra-blond: Oplichting van 2-3 kleurhoogtes op natuurhaar.

OXIGEN crème oxyd 6 %
 Voor ton-sur-ton toepassingen & helderheid bij kleuringen.
	Kan 1 kleurhoogte oplichten.
 Te gebruiken bij grijsaandeel.

OXIGEN crème oxyd 12 %
 Kan tot 3 kleurhoogtes oplichten.
 Bij extra-blond: Oplichting van 4-5 kleurhoogtes op natuurhaar.
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Een vijftal voedingsrijke en verzorgende ontwikkellotions 

(VDT crème oxyd 1,9%, 3%, 6%, 9%, 12%) zorgen voor een 

bijzonder crèmige kleursubstantie. Deze oxidanten zijn 

verrijkt met argan olie, dat ervoor zorgt dat het haar direct 

gevoed wordt en een nog betere glans meekrijgt.

Opmerking

Kan gebruikt worden als permanente en demi-

permanente kleuring. 

Verkoopargumenten

• Huidverdraagzaamheid als ‘zeer goed‘ beoordeeld  

 door dermatest®

• Vibrant-Care-Complex: zacht voor het haar en de   

 hoofdhuid en geeft tot 45% meer glans

• Tot 50% langere houdbaarheid

Belangrijke ingrediënten

Vibrant-Care-Complex, granaatappel kern olie,

linoleenzuur, bijenwas, jojoba olie

Inhoud

60 ml

Key facts over vogue de TRINITY
Bij onze VDT zijn permanente kleuringen en demi-permanente kleuringen in een en dezelfde tube verpakt!

In het volgende overzicht hebben wij de belangrijkste feiten en het gebruik van de VDT samengevat:

140 mengbare, intensieve en briljante kleurnuances 

vormen tezamen ons uitgebreide kleurenspectrum uit alle 

werelden: van chocoladebruin, granaatappelrood en vurig 

koper tot paarlemoer blond: alles is mogelijk.

Dermatest® heeft VDT dermatologisch getest en de gehele 

lijn gecertificeerd als zeer verdraagzaam voor de hoofdhuid. 

Met VDT kleur je dus huid en haar verdraagzaam.

Het Vibrant-Care-Complex garandeert een optimale 

verrijking van het haar en de hoofdhuid en verzorgt 

het haar al tijdens het gebruik. Ook zorgt het voor een 

adembenemende glans, tot wel 45% meer in vergelijking 

tot andere permanente haarkleuringen. 

VDT is het antwoord op alle mogelijke kleurproblemen 

en biedt een intensieve, langdurige houdbaarheid. Deze 

nieuwste kleursensatie garandeert een perfecte dekkracht 

tot 100% en tot wel 50% langere houdbaarheid.

crème hair colour

Laat je verbazen door de unieke kwaliteit van onze vogue de TRINITY 
kleurlijn. Perfecte dekkracht, groot aanbod van nuances en perfect mat-
chende kleuren bieden adembenemende, natuurlijke kleurresultaten met 
een langdurige briljante glans

 Permanente kleuring Oplichtend kleuren Demi-permanent

Toepassing op droog haar op droog haar op handdoekdroog/droog haar

Mogelijke 
oxidanten /
Mogelijke 
oplichting

  3 % = geen oplichting      
  6 % = max. 1 kleurhoogte 
  9 % = 2 kleurhoogtes
12 % = 3 kleurhoogtes

  9 % = 2-3 kleurhoogtes 
12 % = 4-5 kleurhoogtes

1,9 % = geen oplichting
   3 % = lichte opheldering bij                 
             rood,koper & violet           
             tinten

Meng 
verhouding

1 deel VDT + 
1 deel VDT crème oxyd

1 deel VDT + 
2 delen VDT crème oxyd

1 deel VDT + 
2 delen VDT crème oxyd

Inwerktijd
30 min. met hitte
40 - 45 min. zonder hitte

45 - 50 min. met hitte 
60 min. zonder hitte 

15 - 20 min. met hitte
20 - 30 min. zonder hitte 

Grijsdekking Natuurtint 100 % - 30 %

Opmerking

Een toevoeging van een natuur- 
toon is alleen noodzakelijk bij 
een grijsaandeel vanaf 30% en 
bij extreme intensieve nuance-
wijzigingen.

De kleur licht eerst op voordat de 
mattering wordt ingezet > niet te 
vroeg afspoelen. Bij gebruik van 
warmte voor het verkorten van 
de inwerktijd, de warmte pas na 
10 min. toevoegen.

De pasteltint kleuringen altijd 
zonder warmte toepassen.
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Fantastische dekkracht en houdbaarheid

De zorgvuldig geselecteerde inhoudsstoffen van de VDT 

haarkleuringen en oxidanten zijn dusdanig op elkaar 

afgestemd, dat zij een fantastische dekkracht en een 

langdurige houdbaarheid garanderen, ook in de mode-

nuances, zonder toevoeging van natuurtinten. De kleur-

resultaten van VDT tonen na interne studies tot wel 45% 

meer glans en tot wel 50% langere houdbaarheid in ver-

gelijking tot andere permanente haarkleuringen.

Meer verzorgend voor haar en hoofdhuid

Speciale bestanddelen zoals jojoba olie, bijenwas, granaa-

tappelkern olie, citroenzuren, argan olie en nog veel meer 

inhoudsstoffen stabiliseren de haarstructuur al tijdens het 

gebruik. Zo behoudt het haar veerkracht en blijft het haar 

licht doorkambaar. Ook zorgen deze en andere bestand-

delen voor een adembenemende glans.

Geringer ammonia aandeel

De VDT kleursensatie kenmerkt zich door een geringer 

ammonia-aandeel. Het ammonia-aandeel varieert,  af-

hankelijk van de kleurnuance, tussen de 1% en 4%.

Dermatologisch geteste verdraagbaarheid

Alle kleurnuances en oxidanten zijn dermatologisch ge-

test door enkele onafhankelijke onderzoeksinstituten in 

Zwitserland en Duitsland. VDT is verdraagzaam bevon-

den voor zowel het haar als de hoofdhuid. Dankzij de 

overwegend natuurlijke inhoudsstoffen, die het haar en 

de hoofdhuid al tijdens het gebruik verrijken, voeden en 

verzorgen, is VDT verdraagzamer dan vergelijkbare per-

manente haarkleuringen.

pH-waarden

De pH-waarden van de VDT haarkleuringen liggen, af-

hankelijk van de kleurnuance, tussen de 10 en 11,6.

Vibrant-Care-Complex 

Het verzorgende complex, bestaande uit jojoba olie, vita-

mine A en vitamine B, verrijkt, voedt en verzorgt het haar 

en de hoofdhuid al tijdens het gebruik met verzorgende 

en voedende inhoudsstoffen en voorkomt daarmee een 

beschadiging door de chemische behandeling.

Pomegranate seed oil 

De uit de kern van granaatappels 

gewonnen olie werkt als anti-

oxidant en UV-filter en verlengt 

daarmee de glans van de haar-

kleuring.

Linoleenzuur

Linoleenzuur is een van de 

hoofdbestanddelen van de olie 

van lijnzaden. Dit zorgt voor een 

verzachtende haarstructuur 

en maakt het haar licht 

doorkambaar. Ook verleent het 

het haar volume, veerkracht en 

een briljante glans en zorgt het voor een gelijkmatige 

verdeling van de kleursubstantie of kleur crème. Het 

werkt bovendien ontstekingsremmend. 

Bijenwas

Bevordert de huidverdraagzaam-

heid van de haarkleuring, zorgt 

voor een adembenemende glans 

en zorgt voor een behoud van de 

natuurlijke elasticiteit en veerkracht van het haar.

Argan olie

De VDT oxidanten zijn verrijkt 

met een hoogwaardige argan 

olie en deze zijn daardoor direct 

verzorgend en voedend voor haar 

en hoofdhuid. Marokko’s goud, 

zoals argan olie ook wel genoemd 

wordt, wordt voornamelijk in 

het hooggebergte van Accra 

verbouwd en werkt helend en verzorgend al tijdens 

het gebruik. Bovendien zorgt argan olie ervoor dat de 

hoofdhuid rustiger wordt.

Aangename geur

VDT heeft een erg aangename geur. In tegenstelling tot 

andere kleuringen, ruik je bij VDT geen ammonia of an-

dere chemische luchtjes.

Geen brandend gevoel

VDT veroorzaakt geen brandend gevoel op de hoofdhuid, 

zelfs niet bij hoge concentraties waterstofperoxide.

AMOUNT OF AMMONIA

pH-value

alkalineacidic
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Onze 141 tinten in een oogopslag. Ons brede spectrum van kleuren vervult alle 
behoeften en helpt je om altijd de juiste kleur te kiezen in de salon.

 brown 
10.7 maple
9.7 birch
8.7 oak
7.7 beech
6.7 walnut
5.7 teak
4.7 ebony
7.71 caramel iris
6.71 cappuccino iris
5.71 chocolate iris
4.71 cocoa iris
9.73 cinnamon gold
8.73 amaretto gold
7.73 caramel gold
6.73 cappuccino gold
5.73 chocolate gold
7.74 caramel red
6.74 cappuccino red
5.74 chocolate red
8.75 hazelnut
7.75 macadamia
6.75 chestnut
5.75 mahogany
4.75 cedar
8.77 amaretto intensive
7.77 caramel intensive
6.77 cappuccino intensive
5.77 chocolate intensive
4.77 cocoa intensive
 pearl 
10.8 extra blonde pearl
9.8 light blonde pearl
8.8 light blonde pearl
2.8 blue black
 mixing tones 
0.11 ash
0.28 petrol
0.33 gold
0.43 copper
0.44 red
0.66 violet
0.81 silver
0.88 blue
 VDT DILUTIONISTE
 purpure
 sepia
 magenta
 pistachio
 cobalt
 cyan
 accelerator 
1000 bleaching accelerator

 ultra blonde 
12.0 ultra blonde natural
12.06 ultra blonde natural violet
12.07 ultra blonde natural brown
12.1 ultra blonde ash
12.3 ultra blonde gold
12.61 ultra blonde violet ash
12.7 ultra blonde brown
12.81 ultra blonde pearl iris
12.89 ultra blonde pearl cendré
 natural 
10.0 extra blonde
9.0 light blonde
8.0 light blonde
7.0 medium blonde
6.0 dark blonde
5.0 light brown
4.0 medium brown
3.0 dark brown
2.0 black
9.00 warm light blonde
8.00 warm light blonde
7.00 warm medium blonde
6.00 warm dark blonde
5.00 warm light brown
4.00 warm medium brown
3.00 warm dark brown
99.0 light blonde intensive
88.0 light blonde intensive
77.0 medium blonde intensive
66.0 dark blonde intensive
55.0 light brown intensive
44.0 medium brown intensive
33.0 dark brown intensive
 ash 
10.1 extra blonde ash
9.1 light blonde ash
8.1 light blonde ash
7.1 medium blonde ash
6.1 dark blonde ash
5.1 light brown ash
 gold 
10.3 extra blonde gold
9.3 light blonde gold
8.3 light blonde gold
7.3 medium blonde gold
6.3 dark blonde gold
5.3 light brown gold
4.3 medium brown gold
10.38 extra blonde gold pearl
9.38 light blond gold pearl

 copper 
8.34 light blonde gold copper
7.34 medium blonde gold copper
6.34 dark blonde gold copper
5.34 light brown gold copper
9.334 light blonde intensive-gold
8.334 light blonde intensive-gold
7.334 medium blonde intensive-gold
6.334 dark blonde intensive-gold
6.344 dark blonde gold intensive
5.344 light brown gold intensive-red
10.43 extra blonde copper gold
9.43 light blonde copper gold
8.43 light blonde copper gold
7.43 medium blonde copper gold
6.43 dark blonde copper gold
 red 
9.04 light blonde natural red
8.44 pomegranate red light
7.44 pomegranate red medium
6.44 pomegranate red
5.44 pomegranate red dark
5.45 light brown red mahogany
6.46 dark blonde red violet
5.46 light brown red violet
4.46 medium brown red violet
 mahogany 
7.5 medium blonde mahogany
6.5 dark blonde mahogany
5.5 light brown mahogany
4.54 medium brown mahogany red
7.56 medium blonde mahogany violet
6.56 dark blonde mahogany violet
5.56 light brown mahogany violet
 violet
10.06 extra blonde natural violet
9.06 light blonde natural violet
8.6 light blonde violet
7.6 medium blonde violet
7.65 medium blonde violet mahogany
6.6 dark blonde violet
6.65 dark blonde violet mahogany
5.6 light brown violet
5.65 medium brown violet mahogany
4.6 medium brown violet
3.6 dark brown violet
10.61 extra blonde violet ash
9.61 light blonde violet ash
8.61 light blonde violet ash

VDT crème oxyd – de ideale aanvulling aan het VDT kleurenspectrum. De formule 
met hoogwaardige argan olie is speciaal ontwikkeld voor de toepassing met de 
nuances van VDT haarkleuringen en onze OXIBLONDE evolution.

VDT crème oxyd 3 %
 Geen 100% dekking van grijsaandelen bij kleuringen.
 Voor donkere kleuren bij kleuringen zonder grijsaandeel.
 Voor demi-kleuringen (geen intensieve kleuringen).

3 %

VDT crème oxyd 6 %
 Voor ton-sur-ton toepassingen & helderheid bij kleuringen.
 Kan 1 kleurhoogte oplichten.
 Te gebruiken als grijsdekking.

6 %

VDT crème oxyd 12 %
 Kan op natuurhaar tot 3 kleurhoogtes oplichten.
 Bij extra-blond: Oplichting van 4-5 kleurhoogtes op natuurhaar.

12 %

9 %
VDT crème oxyd 9 %
 Kan 2 tinten oplichten.
 Bij extra-blond: Oplichting van 2-3 kleurhoogtes op natuurhaar.
 Voor helderheid op gekleurde lengtes in dezelfde kleurdiepte.

VDT crème oxyd met waardevolle argan olie voor een zij-

de achtige glans, de beste resultaten en een optimale be-

scherming. Toepassing met VDT en OXIBLONDE Evolution.

Verkoopargumenten

• Met waardevolle argan olie

• Voor een optimale bescherming van het haar en de  

 hoofdhuid

Belangrijke ingrediënten

Argan olie

Inhoud

1.000 ml (1,9%, 3 %, 6 %, 9 %, 12%),

60 ml (3 %, 6 %, 9 %)

VDT crème oxyd 1,9 %
 Uitsluitend toepassen bij demi-permantente tinten, pasteltinten en mixtinten.
 Heeft geen oplichtende eigenschappen.
 Voor de neutralisatie van blondtinten.

1,9 %

Please only use vDT oxides 
when colouring with the vDT.

cream peroxide
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CONTRASTE

CONTRASTE
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De unieke formulering maakt het mogelijk om gekleurd haar tot 4 tinten 

op te lichten en weer in  te kleuren in slechts één stap. De pigment-

booster Pyrazol garandeert een niet-vervagende en lang houdbare 

kleuring.

Het onverslaanbare Vibrant-Care-Complex bestaande uit 

jojobaolie, Vitamine A en Vitamine B verzorgt het haar met 

voedende ingrediënten tijdens het gebruik en voorkomt eventuele 

schade aan het haar. Jojoba olie verbetert de haarstructuur en 

onderhoud het vochtigheidsniveau van het haar tijdens het proces.

De fascinerende tinten van VDT Contraste ontstaan op natuurlijk 

haar en op reeds gekleurd haar. Deze intensieve kleuren kunnen 

onderling worden gemengd - dat betekent oneindige creativiteit!

Red Contraste − opvallend rood

Violet Contraste − spannend violet

Copper Contraste − expressief koper

VDT creme oxyd ontwikkelaar, met zijn speciaal gecreëerde for-

mule met kostbare arganolie, is uitermate geschikt voor VDT Con-

traste.

6% = 2 tinten lichter

9% = 3 tinten lichter

12% = 4 tinten lichter

Let op!

VDT Contraste is alleen geschikt als highlight kleuring!

Het mag niet worden gebruikt voor totaal kleuringen en mag nooit 

in contact komen met de hoofdhuid! Deze briljante accentuerende 

kleuren zijn NIET geschikt voor grijs-dekkingen. VDT Contraste 

mag niet worden gemengd met andere VDT kleuren. VDT Con-

traste mag alléén gemengd worden met de VDT Crème Oxyd 

ontwikkelaars.

Verkoopargumenten

• Oplichten en kleuren in 1 stap

• Verrijkt met jojoba olie

• Tinten kunnen onderling gemixt worden 

Belangrijke ingrediënten

Jojoba olie

Inhoud

60 ml

De expressieve oplichtende VDT Contraste kleuring is ideaal voor creatieve 
highlighting technieken en is geschikt voor maagdelijk haar, evenals voor gekleurd 
haar.
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DILUTIONISTE

colour // VDT DILUTIONISTEcolour // VDT DILUTIONISTE

De laboratoria van TRINITY haircare ontwikkelde 6 in-

tensieve, maar zachte demi permanente pastel kleuren:

 

• cyan

• magenta 

• pistachio

• purpure

• cobalt

• sepia

Deze 6 pastel kleuren voorzien het haar van geweldige, 

zachte en glanzende nuances. Door de samenstelling 

van pure pastelverfpigmenten in combinatie met, speciaal 

voor deze kleurlijn ontwikkelde kleurontwikkelaar, dringen 

deze pigmenten, op een zachte, geleidelijke manier diep in 

het haar en wordt het haar tijdens het kleuren beschermd 

en verzacht. Naast bovengenoemde 6 pastel kleuren, 

waar oneindig mee kan worden gemengd, ontwikkelde 

TRINITY haircare ook een zevende “opaque white”. Deze 

kleurloze witte nuance kan toegevoegd worden aan alle 

kleuren van VDT DILUTIONISTE, om deze, naar behoefte, 

nog meer te verzachten. Opaque white geeft een zachtere 

nuance aan de kleuren zodat ze minder intensief zijn als 

op de kleurenkaart. Om het beste resultaat te bereiken, 

om het haar en de hoofdhuid optimaal te beschermen 

en te voeden én om de basis van de pastel kleuren 

lichtelijk te verhelderen, hebben we, naast de kleuren, 

de VDT DILUTIONISTE kleurontwikkelaar ontwikkeld. 

Deze kleurontwikkelaar is speciaal ontwikkeld voor en 

afgestemd op de samenstelling van de kleuren van VDT 

DILUTIONISTE. Hierdoor wordt het beste kleurresultaat 

gecreëerd.

Door de toevoeging van Corymbosa olie (pinksterbloemolie), 

voorziet deze kleurontwikkelaar zowel het haar als de 

hoofdhuid van een grote hoeveelheid vitamine B, E en K. 

Daarnaast heeft Corymbosa olie (pinksterbloemolie) een 

zeer verzorgende, antibacteriële, sterk zuiverende en 

verzachtende werking op zowel het haar als de hoofdhuid.

Verkoopargumenten

• Trendy pastel kleuren

• Veel mixmogelijkheden met OPAQUE WHITE

• Demi permanente kleuren 

Belangrijke ingrediënten

Meadowfoamzaad olie

Inhoud

60 ml

Deze 6 pastel kleuren voorzien het haar van geweldige, zachte en glanzende 

nuances.
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colour nutri mask

DE FORMULE STAAT VOOR EEN RADICALE 

REVOLUTIE:

• revitaliseert de kleur van geverfd haar.

• geeft het haar een geweldige glans en helderheid.

• verzorgt het haar intensief en verbetert de   

 haarconditie.

• essentiële re-hydratatie.

• onderhoudt de kleur.

EERSTE EFFECT: KLEUROPFRISSING

Dankzij de revolutionaire, nieuwe formulering van de co-

lour nutri mask, die ontwikkeld is in de laboratoria van 

TRINITY haircare, is het mogelijk haarkleuringen snel en 

eenvoudig op te frissen en de helderheid te verhogen.

TWEEDE EFFECT: VERZORGING 

We hebben succesvol een micro-emulsie kunnen 

toevoegen en kunnen stabiliseren waardoor de formule 

de volgende voordelen heeft gekregen:

• langhoudende kleuren, zelfs na meerdere   

 wasbeurten.

• het haar droogt sneller na het wassen.

• na aanbrengen vlekt het haar niet op kussens en  

 kleding.

ACTIEVE INHOUDSSTOFFEN EN HUN 

EFFECTEN:

Cetrimonium chloride: extreme verzorging en anti-

statisch

D-Panthenol: een B5 vitamine die het haar en de haar-

wortel versterkt

Vloeibare keratine uit schaapswol: vloeibare ke-

ratine met perfecte verzorgende eigenschappen die de 

haarstructuur verbetert en het haar hydrateert

Plantaardige extracten: verbeteren de doorkam-

baarheid en herstellen het haar in optimale conditie

MET THX7 TECHNOLOGY

Brengt de originele kleur van geverfd haar weer tot leven, 

heeft een verzachtende en verzorgende werking en ge-

eft het haar glans en helderheid. 

Het is extreem gecompliceerd om pigmenten die in het 

haar reeds volledig zijn opgenomen, tegen uitwassen te 

beschermen. Toch is dat precies waar de revolutionaire 

en door TRINITY haircare ontwikkelde formulering met 

een micro-emulsie voor zorgt. Wij hebben deze uitvin-

ding THX7 technologie genoemd.

DE THX7 TECHNOLOGY HEEFT FANTASTISCHE 

EIGENSCHAPPEN:

• De reeds ingewerkte haarkleur wordt verzegeld. 

  zelfs na veelvuldig wassen blijft de haarkleur intact.

• Kortere droogtijd van het haar. 

  daardoor wordt het haar tijdens het föhnen minder  

  lang blootgesteld aan hitte.

• De THX7 Technology is extreem verzorgend.

DAARNAAST ZIJN ER NOG 2 BELANGRIJKE 

EIGENSCHAPPEN:

•  Een diep herstellende, verzorgende en hydraterende  

 werking.

•  Een uitstekende drager van kleine pigmentdeeltjes.

Zonder gebruik van THX7 
Technology

Penetratie van high
definition pigmenten

Beschadigde cuticula Cuticula na behandeling 
met THX7 Technology

micro-emulsion wikkelt om de cuticula

Long lasting 
colours,
long lasting fun
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De kleuropfrissende kuur van TRINITY haircare brengt de originele kleur 
van het geverfde haar weer tot leven, heeft een verzachtende en verzor-
gende werking en geeft het haar glans en helderheid.

VDT colour nutri mask - cocoa

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 5.x / 6.x / 7.x: 

 Mooi en zacht bruin.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - curry

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 6.x / 7.x / 8.x: 

 Intensief en glanzend koper.

• 9.x en lichter: 

 Glanzend met een vleugje rood.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - caramel

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 7.x en lichter: 

 zachte en lichte caramel tint. 

 Perfect voor blonde lokken.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - teak

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 4.x / 5.x / 6.x: 

 Een neutraal koel en diep  

 resultaat.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - blonde

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 10.x en lichter: 

 Pastel tinten met licht goud/ 

 beige nuances.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - red

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 6.x / 7.x / 8.x: 

 Glanzend met een vleugje rood.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - silver

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 9.x en lichter: 

 matteert blondnuances.

• Wit haar: 

 Neutraliseert geeltinten.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - mahogany

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 7.x / 8.x: Mahonie-Bordeaux tint.

• 5.x / 6.x: Pure mahonie tint.

• 3.x / 4.x: Zachte mahonie tint. 

 

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

VDT colour nutri mask - copper

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 7.x en lichter: 

 Intensief en glanzend koper.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml 

VDT colour nutri mask - paprika

Kan gebruikt worden bij de 

volgende basiskleuren:

• 6.x / 7.x / 8.x: 

 Intensief normaal tot donker  

 rood.

Opmerking

Gebruik geschikte handschoenen.

Inhoud 150 ml

Verkoopargumenten

• Gekleurd haar straalt opnieuw met een nieuwe glans en een langere houdbaarheid.

• Het haar wordt vochtregulerend verzorgd en de algemene toestand van het haar wordt verbeterd.

• De droogtijd van het haar wordt verkort.

Belangrijke ingrediënten

Panthenol, Plantenproteinen (witte), Keratine, Guar, Urea.
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We hadden een simpele eis voor KALEID: intense, heldere kleuren die het haar verzorgen en 
het haar niet breken. Onmogelijk? Niet met onze THX7-Technologie in combinatie met hoog-
waardige ingrediënten. 

Micro fibrillen

Macro fibrillen

Vezel boom

Bindings- 
substantie

KALEID
Belangrijkste ingrediënten

Cuticula

Beschadigde Cuticula

Cuticula na behandeling van 
treatment met THX7 

Technology

FLAMINGO
TOPAZ

CHERRY
TOPAZ

RUBY

EMERALD

ROSE
QUARTZ

DIAMOND

AMETHYST 

IOLITE 

PURPURA 
SPINEL

CITRIN

LAPIS 
LAZULI

TURQUOISE

• Panthenol: De provitamine B5 Panthenol versterkt 

de cuticula en verdikt de haarschacht. Zo is het haar in 

perfecte conditie en zal de haarstructuur niet aangetast 

worden. Geeft een beschermende laag om het haar en 

sluit het haar. Ook reduceert het de statische lading van 

het haar.

• Vloeibare plantenproteine: Deze garanderen de 

perfecte vochtinbrengende balans van het haar en 

sluiten het vocht in het haar. 

• Vloeibare keratine: Keratine is één van de 

belangrijkste componenten van het haar. Vloeibare 

keratine restructureert en beschermt het haar aan de 

oppervlakte. 

Colours:

colour // KALEIDcolour // KALEID

• Tarwe amino zuur: Hydraterende tarwe amino zuren 

creëren een beschermende laag en houden de negatieve 

invloeden van buitenaf tegen. 

• We gebruiken geen: toevoegingen zoals ammonia, 

PPD of resorcinol. 

Simpel, snel en divers, dat is waar KALEID voor staat. 

Semi-permanente directe kleuren betekenen immers 

geen ontwikkelaar en geen ammonia, wat verschillende 

voordelen met zich meebrengen: geen berekeningen, 

geen mengingen en minder inwerktijd. Alleen 

aanbrengen, laten inwerken voor 15 tot 30 minuten, 

uitspoelen met water en het resultaat is verbluffend 

intens, helder en een trendy kleur.

 

Creativiteit: alle kleuren van de KALEID serie kunnen met 

elkaar gemengd worden, zodat je nog meer effecten 

kunt creëren. KALEID kan gebruikt worden als een 

creatieve kleuring over reeds gekleurd haar (met vogue 

de TRINITY,  Colours of TRINITY en VDT Colour nutri 

mask).
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We dachten dat het centrale thema 
voor onze nieuwe care lijn zou moeten 
worden gerealiseerd rondom het 
meest waardevolle geschenk van de 
natuur. De bron van het leven zelf. In zijn 
puurste vorm. PURIFIED MOUNTAIN 
WATER. Bij het opstellen van het 
masterplan voor onze nieuwe care 
lijn hebben we niet alleen gesproken 
over de diversiteit aan producten die 
we willen aanbieden, we hebben ook 
nagedacht over het centrale thema 
dat alle producten van het assortiment 
met elkaar verbindt. Net zoals de 
natuur en de wereld waarin we leven, 
kwamen onze gedachten neer op 
één element - Water. We konden dit 
voor de hand liggende en tegelijker- 
tijd opwindende idee niet loslaten, 
dus we deden ons uiterste best om 
te onderzoeken hoe we dit element, 
de bron van de mooie en pure natuur 
in de Zwitserse Alpen (ons thuisland), 
konden benutten. Het resultaat van 
ons werk: echt Gletsjerwater. Dit water 
is afkomstig van het natuurlijke erfgoed 
van de Zwitserse Alpen, met name in 
de regio Wallis. Na jaren van onderzoek 
en experimenteren in samenwerking 
met het onderzoeksteam van 
CNRS Laboratory Environment and 
Dynamics of Mountain Territories, wist 
TRINITY haircare een milieuvriendelijke 

methode te vinden om deze kostbare 
substantie uit de gletsjer te halen. Deze 
uitgekiende procedure voldoet niet 
alleen aan de criteria van de Europese 
cosmeticaverordening, maar ook aan 
de aanvullende Zwitserse vereisten en 
de strikte Zwitserse wetgeving om de 
natuur en het milieu te beschermen. 
Het water wordt verkregen bij het 
smelten van de sneeuw zonder dat de 
gletsjer zelf daarbij wezenlijke schade 
lijdt. Zijn waarde zit voornamelijk in de 
hoge hoeveelheid mineralen en vooral 
in calcium en silicium, vanwege het 
pad dat het water heeft afgelegd door 
de alpenrotsen. Deze stoffen bieden 
onvergelijkbare herstructurerende 
eigenschappen aan het water, het 
bindt zich aan de keratine in het haar 
en stimuleert de opbouw van nieuwe 
keratine. Zo wordt het haar van 
binnenuit geherstructureerd, gevoed 
en versterkt. Silicium is als factor van 
het proces van prolylhydroxylase 
betrokken bij fibroblaststimulatie en 
elastinesynthese. Dit effect versterkt 
het haar, verbetert de elasticiteit en 
voorkomt zo haarbreuk. Het allerbeste 
wat de wereld ons te bieden heeft - 
in de meest pure vorm geëxtraheerd 
- verwerkt in hoogwaardige 
haarcosmetica voor jou.

We vinden dat ons onderzoek en 
ontwikkeling nooit de natuur of dieren 
zouden mogen schaden. Vanaf dag 
1 ontwikkelen we al onze producten 
100% dierproefvrij. Evolutie heeft de 
mensheid mogelijkheden gegeven 
om de wereld vorm te geven. 
Maar we kunnen niet vergeten 
dat samen met dat feit ook de 
verantwoordelijkheid bestaat zorg te 
dragen voor de natuur en alle andere 
wezens die op deze planeet leven. 
Het is onze diepste overtuiging dat 
we geen weerloze dieren mogen 
gebruiken of laten lijden voor het 
testen van laboratoriummonsters, 
grondstoffen of enig ander 

onderdeel van de producten die we 
produceren. Dit is de reden waarom 
TRINITY haircare nooit dierproeven 
uitvoert, laat uitvoeren of ondersteunt 
en regelmatig leveranciers van 
grondstoffen of andere delen 
van onze formuleringen screent. 
Verder ondersteunen we actief 
PETA, een wereldwijde organisatie 
die dierproeven tegengaat en 
voortdurend bewustwording en 
verbetering van dat probleem 
realiseert. Dat is ook de reden 
waarom wij  één van de weinige 
haarcosmeticamerken zijn die op de 
officiële Cruelty Free-lijst van PETA 
staan vermeld.
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We zijn van mening dat we onze 
sociale verantwoordelijkheid als 
bedrijf serieus moeten nemen en 
dat we ook iets moeten teruggeven 
aan de gemeenschap. Dat is de 
reden waarom we actief een aantal 
liefdadigheids- en humanrights-
organisaties ondersteunen: we 
steunen ze, zodat ze hun inspirerende 
en uitdagende werk kunnen 
voortzetten; de wereld in de toekomst 
een betere plek maken. Van lokale 
initiatieven om kanker te bestrijden 
(Nederland) of om daklozen te helpen 

door ze een GRATIS knipbeurt te 
geven (Duitsland), door wereldwijde 
steun voor grotere internationale 
liefdadigheidsorganisaties, zoals 
bijvoorbeeld de Movember-stichting. 

We care. We take care. We cherish. 
We share. We act. Om deze reden 
hebben we aan ons Recycling Concept 
een Donatieprogramma verbonden 
dat de TRINITY-familie over de hele 
wereld in staat stelt om wereldwijde 
en lokale liefdadigheidsinitiatieven te 
ondersteunen.

We dachten dat het concept van onze 
nieuwe care lijn alle eigenschappen 
zou moeten bevatten die we zo 
waarderen aan onze roots: kwaliteit 
en betrouwbaarheid, precisie en 
creativiteit, verfijning en traditie. 
100% SWISSNESS.. 
Elk land, elke regio en elke persoon 
heeft zijn oorsprong en heeft zijn 
eigen kenmerken, gewoonten en 
roots. De meesten van ons zijn trots 
op wie we zijn, waar we vandaan 
komen en willen dit aan de wereld 
laten zien. TRINITY haircare vindt 
zijn oorsprong in het prachtige 
Zwitserland. De roots van ons 
bedrijf en onze visie en waarden 
voor het merk komen uit het Duitse 
deel van Zwitserland, dicht bij de 
prachtige Bodensee en niet ver van 
de Zwitserse Alpen. We zijn er trots 
op Zwitsers te zijn en we zijn er trots 
op dat we enkele van de typische 
en geweldige eigenschappen van 
Zwitserland wereldwijd kunnen 
laten zien. Zoals producten van 
superieure kwaliteit, een strak, 
modern en functioneel ontwerp en 
een sterke focus op het milieu en op 
de natuur. Binnen ons hele team van 

professionals, veelal internationale 
mensen met een eigen specialisme 
en elk met hun eigen professionele 
ervaring, proberen we onze 
Zwitserse roots en de Zwitserse 
karakteristieken te integreren in 
alles wat we doen. Van onze R&D 
tot onze keuze van (zoveel mogelijk) 
natuurlijke, maar ook andere 
ingrediënten, van het uiterlijk van 
de producten tot de functionaliteit 
en klantvriendelijkheid van onze 
producten en onze verpakking.
Elk concept, elk productidee, elk 
project en elke ontwikkeling, alles 
wat we doen, is gebaseerd op waar 
we vandaan komen en ademt en 
leeft, zoals we dit noemen: 100% 
SWISSNESS. 
We zijn er trots op dat we onze roots 
kunnen tonen en in staat zijn om 
elke dag opnieuw te voldoen aan 
de verwachtingen van de wereld om 
een professioneel Zwitsers premium 
kwaliteitsproduct te ontwikkelen, 
produceren, promoten en verkopen. 
Een product dat eenvoudig levert 
wat u ervan verwacht. En soms... 
zelfs een beetje meer.

care // ELEMENTS care // ELEMENTS36 37



We vinden dat het veel zinvoller is om 
te wijzen op de goede dingen die onze 
producten uniek maken, in plaats van 
te verkondigen wat we níét aan onze 
producten hebben toegevoegd. Van 
de basis, de actieve ingrediënten en 
de specifieke functionele extracten, 
tot de functie van een product. Hoe 
het te gebruiken en te promoten in 
de professionele kapsalon. Maar ook 
hoe jouw klanten onze producten thuis 
zouden moeten gebruiken. Dat is de 
informatie die wij jou willen geven. 
Onze aanpak is duidelijk, open en 
eerlijk. We geloven niet dat het de 
toekomst heeft om onze producten 
negatief te promoten, door bepaalde 
ingrediënten te benoemen die niet in 
onze producten zitten. Helaas is het 
populair geworden om „vrij van“ -claims 
te verklaren zonder uit te leggen wat 
het ingrediënt feitelijk doet en vooral 
wat de potentiële vervanger is en wat 
deze eigenlijk doet. Onze belangrijkste 
focus is om zo natuurlijk mogelijk te zijn 
en tegelijkertijd te garanderen dat onze 
partnersalons producten krijgen die de 
prestaties leveren die ze verwachten 
en die ze dagelijks nodig hebben in 
de professionele salons. We voldoen 

aan alle voorschriften en normen voor 
haarcosmetica en gaan vaak zelfs 
nog verder wanneer we onze 100% 
Zwitserse premiumkwaliteitsproducten 
ontwikkelen. Dit is de boodschap die 
we jou en ook jouw klanten in de salon 
willen geven. Regelmatig bekijken we 
onderwerpen als parabenen, gluten, 
allergene parfums, siliconen opbouw 
enz. en laten we deze ingrediënten 
indien mogelijk weg. Als we echter 
ontdekken dat een ingrediënt nodig is 
om de prestaties of de hoge kwaliteit 
van ons product te garanderen of dat 
de potentiële vervanger het probleem 
zelfs verergert, gebruiken we jou niet 
als proefpersoon. We gebruiken het 
goedgekeurde ingrediënt en leggen jou 
uit wat het doet. Focus op het positieve 
in plaats van op het negatieve, focus 
op de functionaliteit en het gebruik 
van een product, in plaats van op wat 
het product niet voor jou kan doen. 
Maar vooral: focus op jou, zodat je 
in staat bent om positief, oprecht en 
eerlijk te blijven en precies datgene te 
leveren waar we voor staan bij TRINITY 
haircare: de best mogelijke producten 
in combinatie met een transparant, 
eerlijk en duidelijk concept.
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We vinden dat we in onze producten 
gebruik zouden moeten maken 
van het beste wat de natuur 
ons te bieden heeft en gebruik 
moeten maken van de modernste 
onderzoeksmethoden. Het 
controleren en verbeteren van de 
prestaties van onze producten, dat is 
waar we voor elke dag aan werken. 
De haarverzorgingslaboratoria van 
TRINITY haircare beschikken over 
de meest professionele en moderne 
middelen en kennis om het beste 
uit de natuurlijke ingrediënten te 
halen die we gebruiken en de best 
werkende en nuttige aspecten 
van de moderne chemie eraan 
toe te voegen. Vanuit die kennis  
ontwikkelen we de meest 

geavanceerde haarcosmetica 
die de voordelen die de natuur 
van de Zwitserse Alpen biedt, 
gecombineerd met de prestaties 
en betrouwbaarheid van de 
wetenschap. Met betrekking tot alle 
behoeften van het haar, taken in 
kapsalons en verzorgingsproducten 
voor de cliënten thuis, maakt TRINITY 
haircare niet alleen een lijn van 
natuurlijke en duurzame producten, 
maar ook een toonaangevend 
salonmerk dat jou de tools geeft 
om een succesvol en winstgevend 
bedrijf te runnen terwijl het de 
creativiteit ondersteunt van jouw 
beroep. Hoogwaardige, stabiele, 
verfijnde en duurzame producten - 
dat is TRINITY haircare.
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We willen dat onze verpakkingen de 
wereld die we aan onze kinderen 
nalaten niet zouden mogen vervuilen. 
Duurzaamheid en recycling zijn 
belangrijke aandachtspunten voor 
TRINITY haircare. TRINITY haircare 
cares. Voor mensen. Voor de natuur. 
Voor de omgeving. Voor de toekomst. 
Daarom besteedt TRINITY haircare 
veel aandacht, geld en moeite aan 
de ontwikkeling en het onderzoek 
naar betere (hernieuwbare) 
bronnen en duurzame oplossingen 
met betrekking tot producten, 
verpakkingen, het gebruik van 
papier, CO2-reductie, enz. We 
maken gebruik van verschillende 
gecertificeerde productverpakkingen 

en materiaalcertificeringen, zoals 
FSC (hout), Ecocert (karton), enz. We 
gebruiken nu al recyclebare en zelfs 
herbruikbare materialen (kunststoffen) 
en zullen zelfs in de (nabije) toekomst 
duurzame en biologisch afbreekbare 
verpakkingsmaterialen gaan gebrui-
ken! Ook zullen we binnenkort 
een van de meest innovatieve en 
opwindende recyclingprojecten in 
onze branche lanceren! Een project 
dat echt uniek zal zijn! 

Nieuwe verpakking, recyclebare en 
herbruikbare materialen, recycling-
concept EN goede doelen in één 
keer!

We dachten dat onze Care lijn alle 
goede en natuurlijke extracten 
zouden moeten bevatten die 
onze Zwitserse natuur te bieden 
heeft. We noemen dit onze Alpine 
Spa Concept. De natuur biedt 
ons de grootste verscheidenheid 
aan voedende, genezende en 
mooier makende  substanties. Het 
ontspannend en helend effect van 
een spa-behandeling, dat is wat onze 
verzorgingsproducten aan het haar 
moeten geven. Daarom hebben we 

ons Alpine Spa Concept ontwikkeld, 
dat bestaat uit natuurlijke extracten uit 
het Alpengebied en geselecteerde 
natuurlijke oliën en extracten die we 
hebben geïdentificeerd als de beste 
combinaties om het effect van deze 
ingrediënten te ondersteunen en 
versterken. Op die manier zullen 
de producten van TRINITY haircare 
essentials en de TRINITY haircare 
therapies de meest natuurlijke en 
effectieve verzorging aan het haar 
gaan geven.
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We vonden dat we een care lijn 
moesten ontwikkelen die aan 
alle eisen van een professionele 
kapsalon voldoet. Niet alleen de 
eisen van vandaag, en niet alleen 
voor 1 haartype, maar voor iedereen 
en altijd! We staan dicht bij onze 
TRINITY-familieleden over de hele 
wereld, dicht bij stylisten en dicht 
bij de dagelijkse uitdagingen van 
kapsalons. Dat is waarom we ons 
realiseerden dat we de juiste balans 
moeten vinden voor het bereik van 
onze nieuwe care lijn. We wilden 
voorkomen dat wij jou overspoelen 
met honderden verschillende 
producten, maar tegelijkertijd 
garanderen dat jij altijd het juiste 
antwoord vindt in het assortiment van 

TRINITY haircare, voor elk probleem 
dat je ondervindt met het haar van 
jouw klant in jouw salon. Zo hebben 
we de essentiële eigenschappen 
van TRINITY haircare essentials 
en de TRINITY haircare therapies 
ontwikkeld. Zoals de namen 
illustreren, hebben we erkend dat we 
basishulpmiddelen nodig hebben 
- essentials - die je altijd nodig 
hebt in de salon en oplossingen - 
therapies - voor speciale problemen 
die je misschien alleen bij een 
bepaald aantal klanten tegenkomt, 
maar die je deskundigheid als 
expert onderstrepen. De sub-lijnen 
bevatten altijd Shampoo-, Masker- 
en Finishproducten om aan alle 
behoeften van het haar te voldoen.
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OUR ELEMENTS
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TRINITY haircare essentials colour shampoo verzorgt 

gekleurd haar en geeft het glans en souplesse. Het spe-

ciale actiefcomplex uit gletsjer water, granaatappel olie 

en rozenbottel extract reinigt, beschermt en stabiliseert 

gekleurd haar.

Verkoopargumenten

• Beschermt en stabiliseert de kleur

• Intensieve hydratatie voor een verbeterde haar-  

 structuur en een geïntensiveerde kleurintensiteit

• Voegt glans en zachtheid toe aan gekleurd haar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, granaatappel olie, rozenbottel

Inhoud

25 ml, 75 ml, 300 ml, 1.000 ml

TRINITY haircare essentials colour spray conditioner is 

de effectieve directe verzorging voor gekleurd haar. Het 

maakt de haarstructuur glad en verbetert duidelijk de 

doorkambaarheid.

Verkoopargumenten

• Leave in verzorging voor gekleurd haar met UV-filter

• Beschermt de levendigheid van de haarkleur

• Verbetert direct de doorkambaarheid

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, granaatappel olie, rozenbottel

Inhoud

75 ml, 200 ml

TRINITY haircare essentials colour elixir verzegelt 

het haar met een anti-fading bescherming die de 

levendigheid van de kleur beschermt. Granaatappel en 

rozenbottelextract zorgen voor een brilliante glans en 

handelbaar, zijdezacht haar, zonder het te verzwaren. 

Voorkomt kroezen en repareert gespleten haarpunten.

Verkoopargumenten

• Verzegelt het haar met een anti-fading bescherming  

 en geeft een adembenemende glans

• Beschermt gekleurd haar voor het behoud van de  

 levendigheid van de kleur 

• Voorkomt kroezen en repareert gespleten haarpunten

Belangrijke ingrediënten

Granaatappel olie, rozenbottel

Inhoud

50 ml

TRINITY haircare essentials colour mask met gletsjer 

water, granaatappel olie en rozenbottel extract maakt 

de haarstructuur glad, verbetert duidelijk de doorkam-

baarheid en zorgt ervoor dat de glans van gekleurd haar 

behouden blijft. Het hoogontwikkelde kleurbescher-

mingscomplex met UV-filter en anti-oxidant beschermt 

de kleuring zorgvuldig.

Verkoopargumenten

• Diep en intensief masker voor een blijvend kleur-  

 resultaat

• Neutraliseert het haar

• Voorkomt dat de kleur vervaagt

• Maakt het haar soepel en verbetert de zachtheid  

 en glans

  

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, granaatappel olie, rozenbottel

Inhoud

75 ml, 200 ml, 1.000 ml

shampoo spray conditioner mask elixir

COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR

essentials // COLOUR Deze essential lijn van TRINITY haircare geeft glans en souplesse aan gekleurd haar. 
Gletsjerwater, granaatappelolie en rozenbottel extract beschermen en stabiliseren de 
haarkleur.
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TRINITY haircare essentials moisture shampoo is uiter-

mate geschikt voor dagelijks gebruik. Door het speciale 

actiefcomplex uit gletsjer water, aloë vera en provitamine 

B5 wordt het haar intensief vochtregulerend verzorgd. 

Het verbetert de doorkambaarheid en de glans van het 

haar.

Verkoopargumenten

• Shampoo voor dagelijks gebruik. Zorgt voor een  

 insentieve vochtregulerende verzorging

• Verbetert de elasticiteit van het haar

• Verbetert de doorkambaarheid en de glans van  

 het haar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, aloë vera

Inhoud

25 ml, 75 ml, 300 ml, 1.000 ml

TRINITY haircare essentials moisture spray conditioner 

verbetert onmiddelijk de doorkambaarheid en veer-

kracht van het haar. Geeft een onweerstaanbare glans 

aan het haar. 

Verkoopargumenten

• Leave in verzorging voor droog haar

• Reguleert het vochtgehalte van hoofdhuid en haar

• Vebetert de doorkambaarheid en veerkracht van  

 het haar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, aloë vera

Inhoud

75 ml, 200 ml

TRINITY haircare essentials moisture split ends milk 

verzegelt droge en beschadigde haarpunten met 

het Repair Complex van gletsjer water, aloë vera en 

provitamine B5. Hydrateert, beschermt tegen hitte en 

maakt het haar ruw. 

Verkoopargumenten

• Verzegelt droge en beschadigde haarpunten

• Beschermt het haar tegen hitte

• Hydrateert en vermindert gespleten haarpunten

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, aloë vera

Inhoud

75 ml

TRINITY haircare essentials moisture mask geeft het 

haar een langdurige vochtigheid en verzorgt het haar 

met waardevolle voedingsstoffen. Het rijke, cremige 

masker met gletsjer water, argan olie en lijnzaad extract 

repareert en verzorgt beschadigd droog haar en zorgt 

voor een adembenemende glans. Verbetert de elastici-

teit van het haar, maakt het veerkrachtig en verbetert de 

doorkambaarheid aanzienlijk. 

Verkoopargumenten

• Diep en intensief vochtinbrengend masker

• Repareert en verzorgt beschadigd droog haar en   

 geeft een adembenemende glans

• Verbetert de elasticiteit en maakt het haar veer- 

 krachtig en doorkambaar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, argan olie, lijnzaad extract

Inhoud

75 ml, 200 ml, 1.000 ml

shampoo spray conditioner mask split ends milk

MOISTURE MOISTURE MOISTURE MOISTURE

Deze essential lijn van TRINITY haircare is ontworpen voor dagelijks gebruik. Gletsjer-
water, aloë vera en pro-vitamine B5 hydrateren het haar intensief, waardoor het glan-
zend en gezond blijft.
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TRINITY haircare essentials volume shampoo geeft fijn 

haar merkbaar meer stabiliteit en volume. Het phytocom-

plex met gletsjer water, bamboe en salie extract zorgt voor 

een verbeterde vochthuishouding en stevigheid van het 

haar. Werkt antistatisch en verbetert de doorkambaarheid 

zonder het haar slap te maken.

Verkoopargumenten

• Geeft fijn haar merkbaar meer stabilteit en volume

• Werkt antistatisch en geeft stevigheid aan het haar

• Verbetert de doorkambaarheid zonder het haar slap  

 te maken

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, bamboe, salie extract

Inhoud

25 ml, 75 ml, 300 ml, 1.000 ml

TRINITY haircare essentials volume spray condi-

tioner geeft kracht aan het haar en maakt fijn haar 

vol en volumineus. Het actief complex van gletsjer-

water, bamboe en salie extract vitaliseert het haar 

en geeft een voortreffelijke glans. Geeft veerkracht 

aan dof haar en maakt het soepel en handelbaar. 

Verkoopargumenten

• Leave in verzorging voor fijn haar

• Geeft kracht aan het haar en maakt fijn haar vol en  

 volumineus

• Geeft veerkracht aan dof haar en maak het haar   

 soepel en handelbaar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, bamboe, salie extract

Inhoud

200 ml

TRINITY haircare essentials volume form cream verzorgt 

het haar intensief, werkt vochtregulerend met gletsjer 

water, geeft een gezonde glans en maakt het haar niet 

zwaar. Vormt het haar en geeft het karakter. De formu-

latie met pure argan olie en anti-frizz-effect kalmeert en 

verzorgt het haar gelijktijdig. 

Verkoopargumenten

• Werkt vochtregulerend, geeft een gezonde glans en  

 maakt het haar niet zwaar

• Geeft karakter en vormt het haar

• Met anti-frizz-effect en styling/finishing mogelijkheden

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, argan olie, lijnzaad

Inhoud

200 ml

TRINITY haircare essentials volume mask geeft innerlijke 

kracht aan het haar en maakt fijn haar vol en volumineus. Het 

actieve complex van gletsjerwater, bamboe en salie extract 

vitaliseert het haar en geeft een voortreffelijke glans. Geeft 

veerkracht aan dof haar en maakt het soepel en handelbaar. 

Verkoopargumenten

• Intensief masker voor fijn haar

• Vitaliseert het haar en geeft een voortreffelijke glans

• Geeft veerkracht aan dof haar

• Maakt het haar soepel en handelbaar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, bamboe, salie extract

Inhoud

75 ml, 200 ml, 1.000 ml

shampoo spray conditioner mask form cream

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Deze essential lijn van TRINITY haircare geeft meer volume en veerkracht aan fijn haar. 
Gletsjerwater, bamboe & salie extract reguleren de vochtbalans en versterken het haar. 
Vermindert statisch haar en verbetert de doorkambaarheid zonder te verzwaren.
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TRINITY haircare essentials blonde shampoo met glet-

sjer water, platinum en lavendel olie reinigt zacht, re-

pareert en beschermt natuurlijk blond, geblondeerd of 

highlighted haar. Lichtdoorlatende micropigmenten neu-

traliseren geeltinten, maken blonde tinten helderder, her-

stellen levendigheid van de highlights en maken contrast 

intensiever.

Verkoopargumenten

• Reinigt zacht, repareert en beschermt natuurlijk blond,  

 geblondeerd of highlighted haar

• Lichtdoorlatende micropigmenten neutraliseren  

 geeltinten

• Maken blonde tinten helderder, herstellen levendig- 

 heid van de highlights en maken contrast intensiever

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, platinum, lavendel olie

Inhoud

25 ml, 75 ml, 300 ml, 1.000 ml

TRINITY haircare essentials silver shampoo met gletsjer 

water en lavendel olie geeft grijs en blond haar meer 

glans en zorgt voor een betere veerkracht van het haar. 

Neutraliseert ongewenste vergeling. De intensieve 

vochtregulerende verzorging verbetert duidelijk de 

haarstructuur.  

Verkoopargumenten

• Reinigt grijs en blond haar zacht

• Neutraliseert ongewenste vergeling

• Geeft grijs en blond haar meer glans en souplesse

• De intensieve vochtregulerende verzorging verbetert  

 duidelijk de haarstructuur

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, lavendel olie, citroenzuur

Inhoud

25 ml, 300 ml, 1.000 ml

TRINITY haircare essentials blonde mask met gletsjer 

water, platinum en lavendel olie is intensief voedend, 

hydrateert en ontwart natuurlijk blond, geblondeerd of 

highlighted haar. Lichtdoorlatende micropigmenten neu-

traliseren geeltinten en maken het haar zijdezacht en 

luchtig.

Verkoopargumenten

• Voedt, hydrateert en ontwart diep natuurlijk blond en  

 in de salon geblondeerd haar

• Lichtdoorlatende micropigmenten neutraliseren  

 geeltinten

• Het maakt het haar zijdeachtig, zacht en licht

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, platinum, lavendel olie

Inhoud

75 ml, 200 ml

shampoo silver shampoo mask elixir

BLONDE BLONDE BLONDE BLONDE

Deze essential lijn van TRINITY haircare reinigt, herstelt en beschermt highlights, natuur-
lijk blond, volledig geblondeerd en zelfs wit haar. Gletsjerwater, platina en lavendelolie 
neutraliseren geelnuances, accentueren blond tinten, herstellen de vitaliteit van high-
lights en versterken contrasten in het haar.
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TRINITY haircare essentials blonde elixir herstelt de 

glans van het blond, geblondeerd of highlighted haar. 

Verrijkt met gletsjer water, platinum en lavendel olie 

elimineert het statisch haar, gespleten punten en 

sluit het de schubben om het haar te beschermen 

tegen uitdrogen. Disciplineert en beschermt het haar 

tijdens het stylen, maakt het haar zijdezacht en geeft 

glans. Lichtdoorlatende micropigmenten neutraliseren 

geeltinten.

Verkoopargumenten

• Herstelt de glans van het blond, geblondeerd of high- 

 lighted haar. Lichtdoorlatende micropigmenten  

 neutraliseren geeltinten

• Elimineert het statisch haar, gespleten punten en sluit  

 het de schubben om het haar te beschermen tegen  

 uitdrogen

Belangrijke ingrediënten

Platinum, lavendel olie

Inhoud

50 ml
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TRINITY haircare essentials summer shampoo met glet-

sjer water, amandel olie en bruine alg extract is de in-

tensieve hydraterende verzorging voor droog en door de 

zon beschadigd haar. Beschermt het haar tegen nega-

tieve effecten van warmte en UV stralen, maakt het glad 

en zorgt voor een stralende glans. 

Verkoopargumenten

• Reinigt het haar voorzichtig van zeezout en chloor

• Beschermt het haar tegen negatieve effecten van   

 warmte en UV stralen

• Maakt het haar soepel en glanzend 

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, bruine alg extract, amandel olie

Inhoud

75 ml, 300 ml

TRINITY haircare essentials summer spray conditioner is 

de intensieve vochtinbrengende verzorging voor droog 

en door de zon beschadigd haar. Beschermt het haar 

tegen negatieve effecten van warmte en UV stralen. Ver-

betert direct de doorkambaarheid en veerkracht van het 

haar. Maakt het haar glad en glanzend. 

Verkoopargumenten

• Intensieve hydraterende leave in verzorging voor   

 droog en door de zon beschadigd haar

• Beschermt het haar tegen negatieve effecten van   

 warmte en UV stralen

• Verbetert direct de doorkambaarheid en veerkracht  

 van het haar 

• Maakt het haar soepel en glanzend

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, bruine alg extract, amandel olie

Inhoud

75 ml, 200 ml

TRINITY haircare essentials summer mask met 

gletsjer water, amandel olie en bruine alg extract is 

de intensieve hydraterende verzorging voor droog 

en door de zon beschadigd haar. Beschermt haar 

tegen negatieve effecten van warmte en UV stralen, 

maakt het glad en zorgt voor een stralende glans. 

Verkoopargumenten

• Intensieve hydraterende verzorging voor droog en   

 door de zon beschadigd haar 

• Beschermt het haar tegen negatieve effecten van   

 warmte en UV stralen

• Maakt het glad en zorgt voor een stralende glans

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, bruine alg extract, amandel olie

Inhoud

75 ml, 200 ml

shampoo spray conditioner mask

SUMMER SUMMER SUMMER

Deze essential lijn van TRINITY haircare beschermt het haar tegen de negatieve effec-
ten van hitte en UV-stralen in de zomer. Gletsjerwater, amandelolie en bruinalg extract 
hydrateren uitgedroogd en door de zon beschadigd haar intensief en maken het haar 
soepel en glanzend.

essentials // SUMMER essentials // SUMMER

TRINITY haircare essentials summer body spray geeft 

een directe bescherming van de huid en is zweet- en 

waterbestendig. De transparante formulatie absorbeert 

snel, is niet vettig en gemakkelijk in gebruik. Geeft een 

zijdeachtig gevoel op de huid en een betrouwbare be-

scherming tegen de schadelijke UVA en UVB stralen.

Verkoopargumenten

• UVA / UVB bescherming

• Factor 30

• Zweet- en waterbestendig

Belangrijke ingrediënten

Bruine alg extract

Inhoud

100 ml

body spray

SUMMER
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shampoo spray conditioner mask hand cream

WINTER WINTER WINTER WINTER

Deze essential lijn van TRINITY haircare beschermt het haar tegen de negatieve effecten 
van koude en droge radiatorlucht in de winter. Gletsjerwater, aloë vera en provitamine B5 
reguleren het vochtgehalte van huid en haar.

essentials // WINTER essentials // WINTER

TRINITY haircare essentials winter shampoo beschermt 

het haar tegen de negatieve effecten van koude en droge 

radiatorlucht in de winter. Gletsjer water, aloë vera en pro-

vitamine B5 reguleren het vochtgehalte van huid en haar.

Verkoopargumenten

• Hydrateert diep door de kou aangetast haar

• Laat het haar en de hoofdhuid gevoed, gezond en  

 glanzend

• Regelt kroes en werkt tegen statische lading

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, aloë vera

Inhoud

300 ml

TRINITY haircare essentials winter spray conditioner is 

de effectieve vochtinbrengende verzorging tijdens de 

wintermaanden. Het actieve complex van gletsjer water, 

aloë vera en amandel olie verbeteren direct de door-

kambaarheid en veerkracht van het haar.  

Verkoopargumenten

• Intensieve vochtinbrengende verzorging voor door de  

 kou aangetast haar

• Verbetert de doorkambaarheid van het haar zonder  

 deze te verzwaren

• Zorgt voor een perfecte vochtbalans

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, aloë vera

Inhoud

200 ml

TRINITY haircare essentials winter mask beschermt het 

haar tegen de negatieve effecten van koude en droge 

radiatorlucht in de winter. Gletsjer water, aloë vera en 

provitamine B5 reguleren het vochtgehalte van huid en 

haar.

Verkoopargumenten

• Voedt dof en droog haar met waardevolle  

 voedingsstoffen

• Zorgt voor het behouden van vocht in de haarvezels  

 en laat het opvallend glanzen

• Het haar is levendiger, gladder en gemakkelijk bij te  

 houden

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, aloë vera

Inhoud

200 ml

TRINITY haircare essentials winter hand cream verzorgt en 

beschermt de gestresste handen, vooral voor de behoef-

ten tijdens de wintermaanden. Gletsjer water, aloë vera en 

provitamine B5 geven een waardevolle vochtigheid. De 

handen worden beschermd, gerepareerd en krijgen een 

zachte huid. De creme is snel absorberend en laat geen 

vettig gevoel achter op de huid.

Verkoopargumenten

• Kalmeert droge handen onmiddellijk

• Is rijk en vol met vocht

• Is snel absorberend

Belangrijke ingrediënten

Aloë vera

Inhoud

75 ml
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therapies // CAFFEIN

TRINITY haircare therapies caffein shampoo 

stimuleert en verstevigt de haarwortels door het 

actieve complex van cafeïne en provitamine B5. 

Reguleert de vochtbalans van hoofdhuid en haar 

en verbetert de groeiomstandigheden van het haar.  

Verkoopargumenten

• Stimuleert en verstevigt de haarwortels

• Reguleert de vochtbalans van hoofdhuid en haar

• Verbetert de groeiomstandigheden van het haar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, cafeïne

Inhoud

25 ml, 300 ml

TRINITY haircare therapies caffein tonic stimuleert en 

verstevigt de haarwortels door het actieve complex van 

cafeïne en zinklactaat. Gaat haarverlies tegen. Verbetert 

de bloedcirculatie en verbetert de groeiomstandigheden 

van het haar.

Verkoopargumenten

• Stimuleert en verstevigt de haarwortels

• Reguleert de vochtbalans van hoofdhuid en haar

• Verbetert de groeiomstandigheden van het haar

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, cafeïne

Inhoud

200 ml

TRINITY haircare therapies caffein mask stimuleert en 

verstevigt de haarwortels door het actieve complex van 

cafeïne en provitamine B5. Reguleert de vochtbalans 

van hoofdhuid en haar en verbetert de groeiomstandig-

heden van het haar. 

Verkoopargumenten

• Stimuleert het bloedvat en kan de levenscyclus van  

 haar verlengen

• Herstelt de haarvezel

• Hydrateert de hoofdhuid

• Haarstructuur is kalm en soepel. Het haar ziet er  

 levendig, glanzend en gezond uit

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, cafeïne

Inhoud

200 ml

shampoo tonic mask

CAFFEIN CAFFEIN CAFFEIN

Deze therapy lijn van TRINITY haircare stimuleert en versterkt de haarwortels en voor-
komt haaruitval. Gletsjerwater, caffeïne & pro-vitamine B5 regelen de vochthuishouding 
van de hoofdhuid en het haar en bevorderen de groei van het haar.
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TRINITY haircare therapies argan shampoo reinigt zacht, 

werkt vochtregulerend en geeft het haar veerkracht, 

glans en elasticiteit. Het therapy complex met gletsjer 

water, argan olie en lijnzaad extract herstelt het haar 

dieptewerkend.

Verkoopargumenten

• Reinigt zacht en werkt vochtregulerend

• Herstelt het haar dieptewerkend

• Geeft veerkracht, een stralende glans en nieuwe   

 elasticiteit

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, argan olie, lijnzaad extract

Inhoud

25 ml, 300 ml, 1.000 ml

TRINITY haircare therapies ONE12 met keratine, argan 

olie, macadamia olie, nyamplung olie en UV Filter is het 

ideale antwoord op iedere behoefte van het haar.  Voedt 

en herstelt het haar dieptewerkend. 

Verkoopargumenten

• EEN (ONE) product tegen de 12 meest voorkomende  

 problemen

• Voedt en herstelt het haar dieptewerkend

• Bevat een combinatie van hoogwaardige oliën

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, argan olie, macadamia olie

Inhoud

75 ml, 200 ml

TRINITY haircare therapies argan mask is zeer rijk aan 

proteinen en argan olie, zorgt voor een dieptewerking en 

herstelt de elasticiteit van zeer beschadigd haar. gletsjer 

water geeft het haar direct een intensieve vochtigheid en 

een gezonde glans zonder het haar te verzwaren. Ver-

betert langdurig de structuur van het haar bij regelmatig 

gebruik. 

Verkoopargumenten

• Herstelt de elasticiteit van zeer beschadigd haar

• Geeft een gezonde glans zonder het haar te  

 verzwaren

• Verbetert langdurig de structuur van het haar bij  

 regelmatig gebruik

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, argan olie, shea butter

Inhoud

200 ml

shampoo ONE12 mask

ARGAN ARGAN ARGAN

Deze therapielijn van TRINITY haircare reinigt zacht, herstelt de vochtbalans van het haar 
en geeft zachtheid, glans en nieuwe elasticiteit. Gletsjerwater, arganolie en lijnzaad extract 
herstructureren het haar diep.

therapies // ARGAN therapies // ARGAN

elixir

ARGAN

TRINITY haircare therapies argan elixir geeft weerbarstig 

en rusteloos haar een briljante glans en een soepel 

structuur. Het maakt het haar vormbaar en beter 

beheersbaar en verleent het haar een gezond uiterlijk. 

Geschikt voor alle haartypen. 

Verkoopargumenten

• Geeft weerbarstig en rusteloos haar een briljante   

 glans

• Het maakt het haar vormbaar en beter beheersbaar

• Geeft een gezond uiterlijk en maakt het haar  

 eenvoudig te stylen en te föhnen

Belangrijke ingrediënten

Argan olie

Inhoud

50 ml

• Nourishes & hydrates dry/coloured  
 and damaged hair
• Detangles unruly hair 
• Eliminates frizz
• Effective anti static action
• Seals cuticles
• Enhances and protects the hair colour
• Restores body and volume of fine hair
• Protects from heat, humidity  
 and UV rays
• Eliminates and prevents split ends
• Speeds up blow drying     
• Counters cellular aging
• Leaves hair brilliant and shiny
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TRINITY haircare therapies sensitive shampoo verwijdert 

roos en jeuk en kalmeert de geïrriteerde hoofdhuid. Glet-

sjerwater, rozemarijn en zonnebloem extract en climba-

zole zorgen voor volume en beschermen de haarkleur 

tegen vervaging. Zorgt voor een gezonde vochtbalans 

van het haar en de hoofdhuid. Houdt het haar glanzend, 

schoon en fris.

Verkoopargumenten

• Verwijdert roos en jeuk en kalmeert de geïrriteerde  

 hoofdhuid

• Zorgt voor volume en beschermt de haarkleur tegen  

 vervaging

• Zorgt voor een gezonde vochtbalans van het haar en  

 de hoofdhuid. Houdt het haar glanzend, schoon en  

 fris

Belangrijke ingrediënten

Glacier water, sunflower oil, rosemary

Inhoud

25 ml, 300 ml

TRINITY haircare therapies mild shampoo voor alle 

haartypes en dagelijks gebruik, onderhoudt het welzijn 

van de gevoelige en jeukende hoofdhuid en voorkomt 

roos. Verbetert de toestand van het haar en de hoofdhu-

id. Geeft het haar glans en souplesse.

Verkoopargumenten

• Voor alle haartypes en dagelijks gebruik

• Onderhoudt het welzijn van de gevoelige en jeukende  

 hoofdhuid en voorkomt roos

• Verbetert de toestand van het haar en de hoofdhuid

• Geeft het haar glans en souplesse

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, rozemarijn

Inhoud

25 ml, 300 ml

TRINITY haircare therapies sensitive mask voor geïrriteer-

de hoofdhuid verzacht de haarstructuur en verwijdert mild 

de dode huidcellen van de hoofdhuid. Het care and repair 

complex met gletsjerwater, rozemarijn en climbazole laat 

het haar glanzend, elastisch en heeft een antistatisch effect 

op kroeshaar. Verwijdert roos, geneest jeuk en irritatie op 

de hoofdhuid.

Verkoopargumenten

• Verzacht de haarstructuur, kalmeert geïrriteerde  

 hoofdhuid en is parfumvrij

• Pelt dode huidcellen mild van de hoofdhuid, verwijdert  

 roos, geneest jeuk en irritaties op de hoofdhuid

• Heeft een antistatisch effect op kroeshaar

• Verbetert de elasticiteit en geeft soepelheid en glans

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, rozemarijn

Inhoud

200 ml

shampoo mild shampoo mask

SENSITIVE SENSITIVE SENSITIVE

Deze therapy lijn van TRINITY haircare verwijdert roos en jeuk en kalmeert de 
geïrriteerde hoofdhuid. Gletsjerwater, rozemarijn en zonnebloem extract en climbazole 
zorgen voor volume en beschermen de haarkleur tegen vervaging. Parfumvrij voor de 
beste bescherming tegen allergische reacties.

therapies // SENSITIVE therapies // SENSITIVE

TRINITY haircare therapies sensitive serum kalmeert de 

gevoelige hoofdhuid die neigt naar irritatie, vooral voor of 

na chemische behandelingen. De kalmerende formule 

voedt de hoofdhuid, verwijdert roos, talg en jeuk en on-

dersteunt de snelle regeneratie van de natuurlijke pH-

waarde van de hoofdhuid na chemische behandelingen. 

Stimuleert de microcirculatie, verhelpt een overschot aan 

talg en bevordert een gezonde haargroei.

Verkoopargumenten

• De kalmerende formule voedt de hoofdhuid en  

 ondersteunt de snelle regeneratie van de natuurlijke  

 pH-waarde van de hoofdhuid

• Stimuleert de microcirculatie, verhelpt een overschot  

 aan talg en bevordert een gezonde haargroei

Belangrijke ingrediënten

Gletsjer water, rozemarijn, tea tree olie

Inhoud

200 ml

serum

SENSITIVE
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triniforce // SYSTEM CARE

TRINIFORCE bevat geen ftalaten 

en gluten en is grotendeels vrij 

van siliconen en sulfaten. Dankzij 

het TRINIFORCE COMPLEX, een 

combinatie van actieve natuurlijke 

ingrediënten, dringt TRINIFORCE tot 

diep in de schubbenlaag door. 

TRINIFORCE is uiteraard gepro- 

duceerd - net als al onze producten - 

zonder dierproeven. Wij ondersteunen 

hierbij verschillende wereldwijde 

organisaties, zoals bijvoorbeeld PETA.

Restoring the DNA of your hair.

Fijn haar, beschadigd haar, haar dat wordt beschadigd door 

chemische behandelingen - elke vrouw (of man) kent de 

problemen. Problemen die lange tijd niet konden worden 

opgelost. Maar de wetenschappers in het TRINITY haircare 

laboratorium hebben non-stop gewerkt aan het vinden van 

de oplossing; en met succes! Na jaren van onderzoek zijn ze 

nu klaar om hun resultaten te presenteren:

THE TRINITY HAIRCARE SYSTEM CARE!

Dit trio verslaat de meest voorkomende haarproblemen:

KERATIN FILLER 

repareert beschadigd haar en vult het opnieuw met keratine

FIBRE THICKENER 

verdikt de haarschubbenlaag en creëert zo dikker haar

BOND AMPLIFIER / TRINIPLEXX 

beschermt het haar tijdens een kleuring of tijdens een blon-

dering en handelt voordat schade wordt aangericht

Wat maakt the TRINITY haircare system care zo 

speciaal: 

Alle drie combineren ze een salonbehandeling met een 

intensieve thuisbehandeling. Elk van de drie behandelingen 

bevat zijn eigen complex van actieve ingrediënten die 

speciaal is ontworpen voor de respectievelijke behoeften 

van het haar.

Hierdoor kan iedereen nu uitkijken naar gezond, dik haar dat 

zelfs bestand is tegen chemische behandelingen.
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Het maakt niet uit hoe zacht de formule is, een chemische 

behandeling beschadigt altijd de haarstructuur. Het 

meest van alles lijdt de schubbenlaag (cuticula), omdat 

deze buitenste laag als eerste wordt geopend tijdens álle 

chemische behandelingen. Speciaal om deze gevoelige 

laag bescherming te bieden, ontwikkelden de TRINITY 

laboratoria een uniek nieuwe formule:

TRINIFORCE KERATIN FILLER

De schubbenlaag is de buitenste laag van het haar. Deze 

gevoelige laag dient als een beschermende laag, het 

beschermt de vezellaag (cortex) tegen o.a. schadelijke 

milieu-invloeden, UV-stralen of hitte van haardrogers. 

Verven, bleken, permanenten, maar ook atmosferische 

invloeden zijn de belangrijkste redenen voor de 

beschadiging en vernietiging van de schubbenlaag. 

Een haar heeft ongeveer 10-15 schubbenlagen, hoe 

meer schubbenlagen aanwezig zijn, des te sterker en 

gezonder het haar is. 

Triniforce KERATIN FILLER is speciaal ontwikkeld voor 

poreus, beschadigd en chemisch behandeld haar. De 

unieke mix van drie natuurlijke ingrediënten geeft een 

buitengewoon krachtige therapeutische werking aan het 

TRINIFORCE KERATIN FILLER COMPLEX.

Dankzij de nieuwe TRINIFORCE KERATIN FILLER 

COMPLEX wordt poreus haar van binnenuit 

geregenereerd, versterkt en verstevigd. Dankzij het 

door ons speciaal ontwikkelde opslagsysteem wordt 

de formulatie van natuurlijke actieve ingrediënten diep 

naar de binnenste schubbenlaag getransporteerd. Het 

resultaat: Sterk, volumineus haar dat glans, jeugdigheid 

en gezondheid uitstraalt. 

Vanwege de revolutionaire formulatie en de speciale 

applicatietechniek wordt er niet meer product dan nodig 

is in het haar opgeslagen en kan daarom voor alle 

haartypes worden gebruikt.

HOE WERKT HET?

TRINIFORCE KERATIN FILLER is voortgekomen 

uit de combinatie van hoogwaardige, natuurlijke, 

ingrediënten en baanbrekende nieuwe technologieën. 

Zodoende worden de haarvezels van binnenuit 

opgebouwd en krijgen ze nieuwe kracht en energie! 

We gebruiken hiervoor een natuurlijk ingrediënt van 

het haar  –  Keratine.  Keratine is een haar-eigen stof en 

wordt gebruikt als een soort van „transplantatiemiddel”. 

TRINIFORCE KERATIN FILLER COMPLEX

De belangrijkste componenten van de behandeling 

zijn keratine, moringa en granaatappel extract.  

Keratin: Keratine is een haar-eigen stof, dit bestanddeel 

herstelt de eiwitstructuur, versterkt het haar en geeft 

het nieuwe veerkracht en volume = transplantatie 

effect.

Moringa: Moringa is gewonnen uit het zaad van de 

tropische Moringa boom. Het micro-eiwit in de olie 

beschermt het haar tegen milieu-invloeden en UV-

straling. Het ondersteunt het duurzame herstel van het 

haar en verbetert de haarstructuur. 

Vrije radicalen kunnen chemische reacties in de 

vezellaag veroorzaken en kunnen de haarstructuur 

beschadigen. De microproteïnen werken als een filter 

en beschermen de haarstructuur tegen invloeden van 

buitenaf en ze bevorderen en stabiliseren de keratine 

structuur van het haar = filter effect.

Granaatappel Extract: Granaatappel Extract is een 

hoogwaardig natuurlijk geneesmiddel. Dit ingrediënt 

wordt gebruikt in de haarcosmetica als anti-oxidant. 

Een zeer effectief UV-filter zorgt voor onweerstaanbare 

glans. Het natuurlijk extract is intens vochtinbrengend 

en beschermt het haar tegen invloeden van buitenaf. 

= glans booster.
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K E R A T I N  F I L L E R

Repairs damaged hair and refills it with keratin.86 87triniforce // KERATIN FILLER triniforce // KERATIN FILLER
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keratin filler fluid

KERATIN FILLER FLUID is de heropbouwende therapie 

voor beschadigd, weerbarstig en gebroken haar. 

Het TRINIFORCE complex met keratine, moringa 

en granaatappel extracten versterkt de gevoelige 

haarstructuur, heeft een anti-oxiderende werking en 

bouwt de haarstructuur van binnenuit op. De hoge 

dosis keratine bouwt het haar van binnenuit op en de 

eiwitstructuur wordt versterkt. Het hydraterende en 

beschermende effect van granaatappel extract en 

moringa geven het haar een zijdeachtige glans en sluiten 

het af met een natuurlijk UV-filter. 

Belangrijke ingrediënten

Keratine, moringa, granaatappel extract

Inhoud

200 ml

keratin filler mask keratin filler home kit

KERATIN FILLER MASK is het intensief versterkende, afs-

luitende product van onze TRINIFORCE KERATIN FILLER 

therapy. Het TRINIFORCE complex met keratine, shea 

butter, moringa en granaatappel extract voeden het haar 

intensief en reconstrueren het haar intens.

Belangrijke ingrediënten

Keratine, moringa, granaatappel extract

Inhoud

1000 ml

KERATIN FILLER SHAMPOO is de uiterst voedende, 

zachte en versterkende shampoo voor haar dat is be-

handeld met de TRINIFORCE KERATIN Filler Fluid. Het 

reinigt het haar, het geeft een schitterende glans en het 

behoudt de resultaten van de TRINIFORCE behandeling 

in de salon.

KERATIN FILLER Conditioner maakt het haar zacht en 

geeft een schitterende glans. De speciale formule be-

houdt de resultaten van de TRINIFORCE behandeling in 

de salon. 

Belangrijke ingrediënten

Keratine, moringa, granaatappel extract

Inhoud

2 x 100 ml

keratin filler prep wash

KERATIN FILLER PREP WASH is de ideale basis voor 

deze TRINIFORCE hair therapy. De speciale alkalische 

pH-waarde opent de schubben van het haar en verwijdert 

verontreinigingen en product residuen. Het TRINIFORCE 

complex met keratine, moringa en granaatappelextract 

vormt de perfecte basis voor het opnemen van de 

KERATIN FILLER ingrediënten. 

Belangrijke ingrediënten

Keratine, moringa, granaatappel extract

Inhoud

1000 ml

triniforce // KERATIN FILLER triniforce // KERATIN FILLER



De schubbenlaag (cuticula) is een zeer gevoelige laag 

van het haar en dient als een „beschermende mantel“, 

het beschermt de vezellaag (cortex) onder meer tegen 

schadelijke milieu-invloeden, UV-straling, de hitte tijdens 

het föhnen en het gebruik van krul- en stijltangen.

Chemische behandelingen, suboptimale voeding, at-

mosferische invloeden, erfelijkheid, stress en een hor-

monale onbalans zijn de belangrijkste redenen voor 

schade en vernietiging van de schubbenlaag. Een haar 

heeft ongeveer 10 - 15 overlappende schubbenlagen. 

Wanneer deze lagen worden verwijderd, wordt het haar 

automatisch dunner. Wat overblijft is ongezond, fijn haar!

De unieke formule van de TRINIFORCE FIBRE THICKE-

NER THERAPY is speciaal voor fijn, zwak, slap, futloos 

en breekbaar haar ontwikkeld.

Door het nieuwe TRINIFORCE FIBRE THICKENER 

COMPLEX wordt fijn haar van binnenuit gevoed, 

verstevigd en versterkt. Dankzij het door ons speciaal 

ontwikkelde opbouwsysteem worden de actieve 

en natuurlijke ingrediënten diep in de binnenste 

schubbenlagen opgeslagen. Het resultaat: krachtig 

en volumineus haar dat straalt, glanst en een mooie 

gezonde look heeft.

Een van de belangrijkste doelen van het TRINITY hairca-

re laboratorium én een van de grootste voordelen van de 

TRINI-FORCE FIBRE THICKENER serie is de eenvoudige 

toepassing in de salon. Het innovatieve ontwerp van de 

TRINIFORCE FIBRE THICKENER werkt diep in de haar-

vezels, herstructureert de schubbenlaag en versterkt 

deze met natuurlijke ingrediënten: vergelijkbaar met een 

Botox-behandeling. Dankzij de revolutionaire samen-

stelling en de speciale applicatietechniek wordt er nooit 

meer product dan nodig is in het haar opgeslagen en 

kan het daarom zeer goed worden gebruikt voor dun, 

fijn, broos en verouderend haar.

HOE WERKT HET?

Fibre Thickener is ontstaan door een combinatie van 

hoogwaardige, natuurlijk ingrediënten en baanbrekende 

technologie. Hierdoor worden de vezels van binnenuit 

opgebouwd en krijgt het haar nieuwe kracht en ener-

gie! Daarbij hebben we gebruik gemaakt van bekende 

technologieën die al langer in de huidcosmetica worden 

gebruikt. 

TRINIFORCE FIBRE THICKENER COMPLEX

De belangrijkste ingrediënten van de behandeling zijn 

hyaluronzuur, collageen en oligopeptide:

Hyaluronzuur: vochtinbrengend en aanvullend karakter 

= vochtversterker

Collageen: vult het haar van binnenuit, gaat het 

verouderingsproces tegen = anti-aging effect

Oligopeptide: verbetert de elasticiteit en doorkambaarheid 

van het haar = push-up effect

90 91

R
e

s
to

ri
n

g
 t

h
e

 D
N

A
 o

f 
y

o
u

r 
h

a
ir

Layers at the cuticula and thus creates thicker hair.triniforce // FIBRE THICKENER triniforce // FIBRE THICKENER
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fibre thickener serum fibre thickener mask fibre thickener home kitfibre thickener prep wash

triniforce // FIBRE THICKENER triniforce // FIBRE THICKENER

FIBRE THICKENER SERUM is de Botox therapie voor 

fijn, slap en futloos haar. Het TRINIFORCE complex 

met hyaluronzuur, collageen en oligopeptide verbetert 

het volume en versterkt het haar van binnenuit. Het 

vochtinbrengende en aanvullende karakter van 

hyaluronzuur geeft natuurlijke elasticiteit, een natuurlijke 

glans en vitaliteit aan het haar. Collageen en oligopeptide 

geven volume aan de haarstructuur en werken anti 

verouderend. Het haar wordt sterker, levendiger en ziet 

er jonger uit. 

Belangrijke ingrediënten

Hyaluronzuur, collageen, oligopeptide

Inhoud

200 ml

FIBRE THICKENER MASK is het gewichtloze, elasticiteit-

verbeterende afsluitende product van onze TRINIFORCE 

FIBRE THICKENER therapy. Het TRINIFORCE complex 

met hyaluronzuur, collageen en oligopeptide hydrateert 

en versterkt het haar. 

Belangrijke ingrediënten

Hyaluronzuur, collageen, oligopeptide

Inhoud

1000 ml

FIBRE THICKENER SHAMPOO is de voedende en ver-

sterkende shampoo voor haar dat is behandeld met de 

TRINIFORCE FIBRE Thickener Serum. Het reinigt het 

haar, geeft een schitterende glans en het behoudt de 

resultaten van de TRINIFORCE behandeling in de salon.

FIBRE THICKENER CONDITIONER maakt het haar 

zacht en geeft een schitterende glans. Het behoudt de 

resultaten van de TRINIFORCE behandeling in de salon.

Belangrijke ingrediënten

Hyaluronzuur, collageen, oligopeptide

Inhoud

2 x 100 ml

FIBRE THICKENER PREP WASH is de ideale basis voor 

deze TRINIFORCE hair therapy. De speciale alkalische 

pH-waarde opent de schubben van het haar en verwijdert 

verontreinigingen en product residuen. Het TRINIFORCE 

complex met hyaluronzuur, collageen en oligopeptide 

vormt de perfecte basis voor het opnemen van de FIBRE 

THICKENER ingrediënten.   

Belangrijke ingrediënten

Hyaluronzuur, collageen, oligopeptide

Inhoud

1000 ml
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TRINIPLEXX is een unieke en revolutionaire salon behan-

deling en is ontwikkeld in de Zwitserse laboratoria van 

TRINITY haircare. TRINIPLEXX herstelt en vermenigvul-

digt beschadigde haarvezels en gebroken zwavelbrug-

gen in het haar. Met haar unieke en revolutionaire tech-

nologie van het TRINIPLEXX complex, een samenstelling 

van “Natural Origin Actives”, gecombineerd met de ver-

volgbehandeling voor thuis in de vorm van een Home-

care set, garandeert TRINIPLEXX een blijvend resultaat 

en herstelt en verbetert haarvezels.

TRINIPLEXX KEYFACTS

TRINIPLEXX kan worden gebruikt in combinatie met een 

breed scala aan verschillende chemische salonbehan-

delingen, zoals toning, kleuring, highlights, blondering en 

permanent.

Het resultaat van TRINIPLEXX is blijvend. Herstelde en 

verbeterde haarvezels blijven permanent hersteld en 

verbeterd, uiteraard alleen wanneer het haar thuis, op 

de correcte wijze met onze Homecare producten, wordt 

behandeld.

TRINIPLEXX is vrij van siliconen, sulfaten, ftalaten, alde-

hyden en gluten en penetreert diep in het haar dankzij 

het TRINIPLEXX Complex, een samenstelling van “Natu-

ral Origin Actives”.

TRINIPLEXX is uiteraard hetzelfde als al onze producten, 

volledig dierproefvrij. Wij steunen diverse internationale 

organisaties, zoals PETA.

WELKE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK MET 

TRINIPLEXX?

TRINIPLEXX kan gebruikt worden met alle soorten 

chemische behandelingen zoals:

• direct colours

• toners

• semi-permanente kleuren  

• permanente kleuren   

• blondering (de aanzet)

• blondering (de punten) 

• highlights

• balayage

• lowlights

• chemische straighteners  

• permanenten

KAN IK TRINIPLEXX MET 

EXTENSIONS GEBRUIKEN? 

Het is volkomen veilig om TRINIPLEXX te gebruiken 

met extensions, mits het correct gebruikt wordt. Het is 

niet alleen veilig, het verbetert zelfs de kwaliteit van de 

extensions en voorziet het haar én de extensions van 

een voedend, glanzend en glad effect.

KAN IK TRINIPLEXX MET KERATINE 

BEHANDELINGEN GEBRUIKEN?

TRINIPLEXX kan worden gebruikt met keratine 

behandelingen, mits het correct gebruikt wordt. 

Vanwege de uitgebreide verscheidenheid aan keratine 

behandelingen die beschikbaar zijn in de markt, 

kunnen we niet dezelfde resultaten garanderen voor 

elke keratine behandeling.

Act before damages are done – during a coloration or during bleaching.

T R I N I P L E X X
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triniplexx fluid triniplexx mask triniplexx home kit
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TRINIPLEXX MASK is de intensieve behandeling die de 

zwavelbruggen, die zijn ontwikkeld door TRINIPLEXX 

FLUID, met elkaar verbinden. Met het gevolg dat het 

haar intensief gehydrateerd en gevoed wordt. Niet alleen 

wordt de salon behandeling voltooid met behulp van dit 

TRINIPLEXX MASK, maar zal het haar tegelijkertijd ge-

neutraliseerd en gevoed worden.

Belangrijke ingrediënten

Gist extract, zonnebloemzaad olie, abrikozenpit olie

Inhoud

1000 ml

TRINIPLEXX SHAMPOO is dé verzorgende en versterken-

de shampoo voor haar dat is behandeld met TRINIPLEXX 

FLUID. Het reinigt zacht en biedt een briljante glans aan 

het haar.  

TRINIPLEXX CONDITIONER verbetert de souplesse en 

biedt eveneens een briljante glans. Alleen door gebru-

ik te maken van de TRINIPLEXX Home care producten, 

kunnen de behaalde resultaten van de TRINIPLEXX be-

handeling in de salon gegarandeerd blijven.

Belangrijke ingrediënten

Gist extract, zonnebloemzaad olie, abrikozenpit olie

Inhoud

2 x 100 ml

De TRINIPLEXX behandeling wordt gestart met de TRI-

NIPLEXX FLUID, het meest geconcentreerde en belan-

grijkste product, dat kan worden toegevoegd aan elke 

vorm van chemische behandeling. Het gebruik van de 

TRINIPLEXX FLUID wordt verder verbeterd en de salon 

behandeling wordt voltooid met behulp van het TRINI-

PLEXX MASK, een masker dat uitsluitend is ontwikkeld 

voor salongebruik. 

Belangrijke ingrediënten

Gist extract, zonnebloemzaad olie, abrikozenpit olie

Inhoud

200 ml
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glamour gloss shine spray 

Voor een glamoureuze, lang houdbare glans zonder het 

haar te verzwaren. Verzacht het haar en bevordert de 

draagbaarheid.

Verkoopargumenten

• Perfect voor elke styling en is bruikbaar als  

 eindproduct

• Ook in vochtig haar te gebruiken 

• Verbetert de doorkambaarheid en geeft een   

 natuurlijke glans 

Opmerking

Perfect te gebruiken bij het opsteken

Inhoud

150 ml

reload flexx structure paste 

Voor het definiëren en structureren van het haar. Voor 

een glanzende uitstraling met lichtnatuurlijke verstevi-

ging.

Verkoopargumenten

• Flexibele versteviging voor elke styling

• Geeft structuur en een natuurlijke glans

• Zelfs in een vochtig klimaat blijft het haar in model  

 zitten

Belangrijke ingrediënten

Carnabau was, limoen olie, muscoviet

Inhoud

75 ml

Adembenemende glans en flexible versteviging.

protector forming lotion 

Voorziet het haar van een elastische versteviging, be-

schermt het haar tegen hitte, UV-straling en vrije radica-

len en laat zich gemakkelijk uitborstelen.

Verkoopargumenten

• Vormgevende lotion voor een flexibele versteviging

• Beschermt tegen UV-straling, hitte en vervaging van  

 de haarkleur

• Perfect te gebruiken in combinatie met föhnen en  

 stijlen door de toegevoegde hitte bescherming

Belangrijke ingrediënten

Ricinusolie, creatine, keratine

Inhoud

200 ml
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twister curl mousse 360° spiral spin

Deze mousse geeft krullen met glamoureus volume, 

unieke veerkracht en een krachtige glans. Het TRIFLEX 

Curl-Complex met recoil-moleculen en panthenol zorgt 

voor een langdurige en krachtige bundeling van de 

krullen en is speciaal ontwikkeld om gepermanent haar 

en natuurlijke krullen te beschermen.

Verkoopargumenten

• Geeft een langdurige en krachtige bundeling van de  

 krullen zonder het haar te verzwaren

• Breng het in droog haar aan, om het haar op te   

 frissen

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

300 ml

Deze crème zorgt voor krullen met glamoureus volume, 

unieke veerkracht en een krachtige glans. 

Het TRIFLEX Curl-Complex met recoil-moleculen zorgt 

voor een langdurige en krachtige bundeling van de 

krullen en is speciaal ontwikkeld om gepermanent haar 

en natuurlijke krullen te beschermen.

Verkoopargumenten

• Zorgt voor een langdurige en krachtige bundeling  

 van de krullen

• Breng het in droog haar aan, om het haar op te frissen

• Houdt zelfs de wildste krullen onder controle

Inhoud

100 ml

Voor krachtige gekrulde stijlen met een elastische 
versteviging en volume. 
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Voorziet het haar van een sterke en elastische verstevi-

ging, zorgt merkbaar voor meer volume zonder dat het 

haar gaat plakken en laat zich gemakkelijk uitborstelen.

Verkoopargumenten

• Geeft een sterke versteviging zonder dat het haar  

 plakkerig wordt

• Perfect om mee te föhnen

• Laat geen residuen achter en droogt het haar niet uit

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

125 ml, 300 ml

Modelleert op een ruige en matte manier om zo een 

uitdagende look met een provocerende individualiteit te 

creëren.

Verkoopargumenten

• Voor middelsterke versteviging

• Het haar kan steeds opnieuw gerestyled worden

• Voor een extreem matte en ruige look

Belangrijke ingrediënten

Bijenwas, kaoline, titaan oxide

Inhoud

75 ml

Voorziet het haar van meer textuur en geeft de aanzet 

van fijn haar meer volume. Deze poeder heeft een mat-

terend effect en zorgt voor een natuurlijk gevoel en een 

gedefinieerde uitstraling.

Verkoopargumenten

• Zorgt voor textuur en geeft meer volume aan de  

 aanzet van fijn haar

• Voorkomt een vettige hoofdhuid

• Geeft een matterend effect

Belangrijke ingrediënten

Citroenzuur

Inhoud

10 g

extender styling mousse strong muddy putty stardust
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finalizermd (aerosol)

De finalizer MD voorziet het haar van een sterke en elas-

tische versteviging en een verhelderende glans, droogt 

snel zonder dat het plakkerig wordt en laat zich gemak-

kelijk uitborstelen.

Verkoopargumenten

• Voor een lange houdbaarheid, zonder dat het haar  

 plakkerig wordt

• Modelleerspray. Het kapsel kan tot 30 seconden na  

 gebruik gerestyled worden 

• Laat zich gemakkelijk uitborstelen zonder residuen  

 achter te laten

Inhoud

300 ml, 500 ml

finalizer NA (non aerosol) stage staff

Deze natte lak voorziet het haar van een sterke en elas-

tische versteviging en een verhelderende glans, droogt 

snel zonder dat het plakkerig wordt en laat zich gemak-

kelijk uitborstelen.

Verkoopargumenten

• Voor een lange houdbaarheid zonder het gebruik  

 van drijfgas

• Modelleerspray. Het kapsel kan tot 30 seconden na  

 gebruik gerestyled worden 

• Laat zich gemakkelijk uitborstelen zonder residuen  

 achter te laten

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

50 ml, 200 ml

Onze stage staff voorziet het haar van een sterke verste-

viging en een verhelderende glans, droogt snel zonder 

dat het plakkerig wordt en laat zich gemakkelijk uitbors-

telen.

Verkoopargumenten

• Een klassieke, droge hairspray

• Perfect te gebruiken voor het opsteken van het haar  

 en fixeren van passés

• Perfecte finish voor elke styling

Inhoud

125 ml, 300 ml, 500 ml

maui mizzle beach look spray

Voorziet het haar van een sexy strandlook alsof je een 

dag aan zee hebt doorgebracht. Het geeft het haar tex-

tuur, volume en een matte finish.

Verkoopargumenten

• Styling spray met mineraalzout

• Beschermt tegen schadelijke UV-stralen en hitte

• Hydrateert het haar

Opmerking

Kan ook gebruikt worden als haarlak. Gebruik dit als de 

protector forming lotion te sterk is.

Belangrijke ingrediënten

Citroenzuur, zeezout

Inhoud

200 ml
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Voorziet het haar van een adembenemende glans, zorgt 

voor een flexibele controle, geeft textuur en een elegante 

souplesse aan uw styling.

Verkoopargumenten

• Voor een adembenemende glans

• Voor flexibele controle

• Speciaal voor gekruld of gepermanent haar

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

100 ml

waterdrop crystal waxreroot root mousse

Textuur, een liftend effect en maximale volume, van de 

aanzet tot de punten, voor elk haartype.

Verkoopargumenten

• Voor een extra liftend effect en maximaal volume  

 aan de aanzet

• Voor meer volume door het hele haar, doorkammen  

 tot in de punten

• Kan ook bij lang haar gebruikt worden

Inhoud

200 ml

pearl on

Ideaal om het haar te modelleren, textuur aan te brengen 

en te accentueren. Voorziet het haar van maximaal volu-

me en een parelachtige glans.

Verkoopargumenten

• Geeft een parelachtige glans 

• Kan, om te modelleren en textuur aan te brengen, zo 

 wel op droog als vochtig haar worden gebruikt

• Sterke maar elastische versteviging. Perfect om te  

 accentueren en kan door het hele haar gebruikt   

 worden

Belangrijke ingrediënten

Ricinusolie, muscoviet

Inhoud

30 ml, 100 ml
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Voor meer stijl in je leven. Extra lange houdbare en extra sterke 
versteviging, zonder dat het haar plakkerig wordt.

wind it up fiber paste hard volume gel

Variabele styling met een langdurige houdbare verste-

viging.

Verkoopargumenten

• Variabele haarstijlen met langdurig houdbare   

 versteviging 

• Kan worden gebruikt op droog of vochtig haar

Belangrijke ingrediënten

Silicium

Inhoud

125 ml

Deze stevige, elastische gel geeft merkbaar meer   

volume.

Verkoopargumenten

• Sneldrogende gel

• Extra sterke houdbaarheid voor de hele dag

• Perfect voor een stijlvolle en individuele look. No limits!

Belangrijke ingrediënten

Ricinus olie, panthenol

Inhoud

100 ml

extender plus styling mousse
extra strong

Geeft het haar een sterke en lang houdbare versteviging 

en geeft merkbaar meer volume zonder dat het haar 

plakkerig wordt.

Verkoopargumenten

• Geeft het haar extra sterke versteviging zonder dat  

 het haar plakkerig wordt

• Perfect voor drogen van het haar

• Laat geen residuen achter en droogt het haar niet uit 

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

300 ml
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salon service salon service

Deze substantie is speciaal ontwikkeld om de kleuren van 

Colours of TRINITY te verdikken. Door deze nieuwe ont-

wikkeling is het mogelijk om het gewenste kleurmengsel 

op maat te maken. 

Verkoopargumenten

• Verdikt de kleursubstantie.

• Eenvoudiger aan te brengen.

Opmerking 

De aanbevolen mengverhouding aanhouden.

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

100 ml

De TRINITY haircare colour care lotion is het ideale huid-

beschermende product ter voorkoming van kleurresten 

en huidirritaties op de hoofdhuid bij demi-kleuringen en 

verfbehandelingen.

Verkoopargumenten

• Maximale bescherming en comfort voor de hoofdhuid.

• Beschermt de hoofdhuid tegen verf resten en irritaties.

Opmerking

Om te voorkomen dat de haarkleuring op de contouren 

afgeeft, kan een dun laagje Colour Care Lotion worden 

aangebracht rond de haargrens.

Belangrijke ingrediënten

Panthenol

Inhoud

150 ml, 500 ml

colour care lotion the thickener

Waardevolle aanvullende producten die het kleuren in de salon 
vereenvoudigen en optimaliseren.
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OXIBLONDE 
e v o l u t i o n

Deze milde en unieke blondeerpoeder heeft een extreem 

oplichtend vermogen (tot 8 kleurhoogten oplichten). 

Daarnaast biedt de Oxiblonde evolution, al tijdens het 

blondeerproces, de beste bescherming aan het haar 

door de toevoeging van het unieke KERATIN INFUSION 

COMPLEX. 

What to say to your client

• Oplichten tot wel 8 kleurhoogten

• Inclusief Keratin infusion complex voor perfecte   

 verzorging

• Beste kleefkracht

Opmerking

Voordeelverpakking beschikbaar.

Belangrijke ingrediënten

Keratin infusion complex

Inhoud

500 g, 4 x 500 g

Milde en zachte blondeercrème, 100% stofvrij, voor 

gelijkmatige, consistente en harmonieuze blondtinten. 

Tot 8 niveaus oplichten. Met bijenwas voor bescherming 

van de hoofdhuid, waardevolle jojoba olie voor het 

voeden van het haar tijdens de behandeling en shea 

butter voor een gezonde uitstraling van het haar.

Verkoopargumenten

• Oplichten tot wel 8 kleurhoogten

• 100 % stofvrij

• Bijenwas en jojoba olie verzorgen haar en hoofdhuid

Belangrijke ingrediënten

Bijenwas, jojoba olie, shea butter, Keratin infusion com-

plex

Inhoud

200 g

Het blonderingsassortiment van TRINITY haircare. Voor adem-be-
nemende pure blondtinten zonder geel en oplichtend tot maximaal 
8 niveaus. OXIBLONDE biedt alles wat je nodig hebt voor dagelijks 
gebruik in de salon.

bleaching powder

OXIBLONDE 
e v o l u t i o n

bleaching cream

Blondeerpoeder voor oplichting tot 7 kleurhoogten. 

Ongelimiteerde creativiteit en perfecte verzorging dankzij 

de voedende oliën gecombineerd met de frisse geur van 

kokosnoot.

Verkoopargumenten

• Zuiver blond resultaat zonder geelaandeel

• Voedzame oliën verzorgen het haar tijdens de   

 behandeling

Opmerking

Voordeelverpakking beschikbaar.

Belangrijke ingrediënten

Waardevolle en voedende oliën, keratine, silica

Inhoud

400 g, 4 x 400 g

bleaching powder

OXIBLONDE hi.7 

 OXIBLONDE hi.7 OXIBLONDE evolution poeder OXIBLONDE evolution crème

pH-waarde 10,0 - 11,5 10,3 - 10,6 9,9 - 10,5

Ingrediënten
Waardevolle en voedende 
oliën, keratine, silica

Keratin infusion complex
Bijenwas, jojoba olie, shea but-
ter, Keratin infusion complex

Oplichting Tot 7 kleurhoogten Tot 8 kleurhoogten Tot 8 kleurhoogten

meng-
verhouding

1:2 1:2 1:2

Inwerktijd 20 - 50 min. 20 - 50 min. 20 - 50 min.

Classificering/
gebruik

Classic
Voor alle standaard behande-
lingen en technieken
Perfect voor tinten vanaf 5.0.

Economy
Alle technieken die een extre-
me oplichting eisen. Bijv.: voor 
lastige en donkere tinten. Per-
fect voor tinten vanaf 2.0.

Comfort
Heel zacht voor de haar-
structuur en hoofdhuid.
Perfect voor highlights vanaf 5.0.
Perfect voor highlights en reeds 
geblondeerd haar (7.0-10.0).

Special / tips

Standaard gebruik voor nor-
maal haar. 
Pure blondtinten.
Voedende ingrediënten.

Erg zacht door Keratin infusion 
complex.
Meer kracht om erg donkere 
tinten op te lichten.
Tijdbesparend door de snelle 
oplichting.

Zeer voedend voor haar en 
hoofdhuid.
Zeer voedzaam bij oplichten 
of highlights en bij gebruik op 
reeds geblondeerd haar.
Geen beschadiging aan het 
haar bij gebruik van 1,9% or 3%.
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Verkoopargumenten: 

• Oplichtend tot 8 kleurhoogten

• Bevat het Keratin Infusion Complex voor de beste  

verzorging

• Combineert revolutionaire technologieën in één  

product

Belangrijke ingrediënten: 

Keratine

Inhoud:

500 g

OXIBLONDE 
e v o p l e x x

bleaching powder

We combineren het beste van 2 werelden, daarom 

presenteren we jou: the Evolution of the Revolution: Evo-

plexx! 

De allereerste blondering met TRINIFORCE bond 

amplifier:

• Oplichtend tot 8 kleurhoogten

• Repareert verbroken zwavelbruggen

• Creëert nieuwe zwavelbruggen

• Gelijkmatig resultaat van aanzet tot punten

• Neutraliseert vergelings-effecten

• Beschermt en verzorgt het haar

• Biedt een hoge huidtolerantie

• Geeft het haar een extreme glans

• Is easy-to-use voor professionele haarstylisten

• Geeft elasticiteit en kracht aan het haar

• Verbetert de conditie en soepelheid van het haar

• Combineert revolutionaire technologieën in één 

product

Maleïnezuur is een organische verbinding en een van de 

belangrijkste ingrediënten die is gebruikt in de Evoplexx 

blondering serie. Deze verbinding kan diep doordringen 

in de cortex (de binnenste kern van het haar), waar het 

extreem goed bindt met de keratine structuur van het 

haar.

In combinatie met verschillende voedende en vooral an-

dere organische of natuurlijke ingrediënten, maar zon-

der enige ondermaats chemische toevoegingen, wordt 

het haar hersteld, gerepareerd en opnieuw opgebouwd 

van binnenuit en onmiddellijk beschermd voor eventu-

ele schadelijke effecten tijdens het blondeerproces. De 

structuur van het haar wordt verbeterd, evenals de elas-

ticiteit en sterkte van het haar.

Het extreem witte poeder en de crème zijn beiden erg 

gemakkelijk te gebruiken door professionele kappers en 

neutraliseren alle vergelingseffecten. Bij correct gebruik 

(goede toepassing, gelijkmatige verdeling, degelijk ge-

bruik van product, correcte verwerkingstijden, etc.), biedt 

de Evoplexx blondering een gelijkmatig resultaat van de 

wortels tot de uiteinden en geeft het haar een extreme 

glans.

De optimale combinatie van blonderen en oplich-

ten tot maximaal 8 kleurhoogten zonder het haar 

te beschadigen. Door twee revolutionaire produc-

ten te combineren uit de TRINITY laboratoriums 

wordt de conditie van het haar en de soepelheid 

van het haar verbeterd. 

Vanwege onze gespecialiseerde en bewezen formule van aanvullen-
de voedende ingrediënten beidt de Evoplexx blondering een hoge 
huidtolerantie, jeukt het niet en doet het geen pijn. 
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Deze unieke “warmte permanent” zorgt voor mooie natuur-

lijk ogende krullen en slagen voor normaal en weerbarstig 

haar. De amandel proteïne zorgt voor versteviging en geeft 

elasticiteit aan het haar.

Verkoopargumenten

• zelf verwarmend. Geen extra warmte nodig dus  

 milieuvriendelijk

• amandel proteïne zorgt voor versteviging van het haar

• natuurlijke, mooie krullen en slagen

Opmerking

Het is belangrijk om je aan de handleiding te houden.

N - voor normaal haar

S - voor beschadigd en gekleurd haar

Belangrijke ingrediënten

Amandel proteïne

Inhoud

set (57 ml permanent vloeistof, 75 ml fixatie, 18 ml activator, 

sponsje) 

Met SONARITY biedt TRINITY haircare professionele permanent 
producten aan, die aan al jouw eisen voldoen. Er zijn drie verschillende 
versies van SONARITY, speciaal voor normaal, gekleurd en zwaar 
weerbarstig haar

perm lotion (ammonia-free) thermo wave

SONAR ITY SONAR ITY 42

Deze ammoniavrije permanentvloeistof creëert intens 

natuurlijke en verzorgde krullen met geweldige veer-

kracht. SONARITY garandeert lang houdbare, glanzen-

de krullen, die jouw haarstijl ondersteunen. Daarnaast 

beschermt SONARITY de hoofdhuid.

Verkoopargumenten

• voor natuurlijk gevoede krullen met een   

 intensieve, langdurige veerkracht

• natuurlijke slagen

• heel verzorgend en ammoniavrij

Opmerking

N - voor normaal haar

F - voor zwaar weerbarstig haar

C - voor gekleurd haar

Inhoud

set (60 ml permanent vloeistof + 60 ml fixatie)

De ideale snelfixatie voor onze SONARITY en NATU-

RAL WAVE producten, welke het haar lang houdbare 

en glanzende krullen geven. Mengverhouding: 1 op 9 

(met water).

Inhoud

500 ml

rapid fix 1 + 9 

SONAR ITY
fixation ready to use

SONAR ITY

De ideale kant en klare fixatie voor onze SONARITY en 

NATURAL WAVE producten, welke het haar lang houd-

bare en glanzende krullen geven.

Inhoud

1000 ml

106 107



NATURAL WAVE

De zachte, milde kruidenpermanentvloeistof van TRINI-

TY haircare voor natuurlijke, verzorgde krullen met een 

intensieve veerkracht.

Verkoopargumenten

• voor krachtige, goed verzorgde krullen

• mild alkalische formule

• lange houdbaarheid

Opmerking

Beide sonarity fixaties kunnen gebruikt worden voor alle 

versies van NATURAL WAVE

N - voor normaal haar

F - voor zwaar weerbarstig haar

C - voor gekleurd haar

Belangrijke ingrediënten

Ricinus olie, citroenolie, boommos extract

Inhoud

80 ml, 500 ml

 zachte kruidenpermanentvloeistof

Met Natural Wave, biedt TRINITY haircare je een zachte, milde 
kruidenpermanentvloeistof die een natuurlijke, volumineuze  krul-
lenbos, met een intensieve veerkracht creëert. NATURAL WAVE 
bestaat uit 3 verschillende versies: normaal haar, gekleurd haar en 
zwaar weerbarstig haar.
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