




Botéa Elements:

synthese van topingrediënten en 

state-of-the-art technologie.

 

Zowel kapper als consument vragen 

steeds betere, kwalitatievere en 

gezondere producten. Zo worden we 

voortdurend uitgedaagd om te zoeken 

naar nog efficiënter werkende stoffen.

 

15 jaar na de lancering van “botéa” 

wordt “Botéa Elements” geboren. De 

ambitie? De know-how koppelen aan de 

allernieuwste actieve ingrediënten en 

efficiënt werkende stoffen om zo aan 

de vraag van de markt te 

beantwoorden.

 

Onze “passion for beauty” vertaalt zich 

in een compleet nieuw verzorgingsgamma 

met nadruk op de actieve ingrediënten 

en hun wetenschappelijk bewezen 

effect.





Repair & Moisture Shampoo is geschikt voor zowel droog, stug, 
beschadigd als chemisch behandeld en gekruld haar.

De specifieke ingrediënten zoals arganolie, Pro Vitamine B5 en 
gehydroliseerde plantaardige proteïnen maken dat deze shampoo het 
haar hydrateert en versterkt.

Repair & Moisture Mask is een intensieve behandeling voor droog, 
beschadigd en poreus haar.
Soja en rijstproteïnen dringen diep tot in de haarschacht en herstellen het 
haar van binnenin.
Arganolie en sheabutter voeden en hydrateren het haar waardoor het 
beter bestand is tegen de nadelige effecten van hittebehandelingen 
(föhnen, stijl- en krultang).

Maak het haar na de toepassing van de Repair & Moisture Shampoo 
handdoekdroog en breng het masker aan. Laten pauzeren voor 5 minuten 
alvorens uit te spoelen en over te gaan tot de styling van het haar.

Repair & Moisture Serum is verrijkt met arganolie & jojoba-olie die 
gespleten punten bestrijdt.
Het resultaat is een prachtig glanzende, gehydrateerde haardos.
Het transparante serum heeft geen invloed op de haarkleur.

Het serum aanbrengen op de lengtes & punten op handdoekdroog of 
droog haar, niet uitspoelen. 





Volume Boost Shampoo is geschikt voor alle haartypes en brengt leven en 
structuur in fijn, dof haar.

Het actieve bestanddeel, Pisum Sativum extract, maakt het haar voller, 
dikker en lift het haar.

Deze shampoo is geschikt voor frequent tot dagelijks gebruik

Volume Boost No Rinse Conditioner heeft een superlichte structuur
waardoor deze het haar niet verzwaart bij gebruik. 

De aanwezigheid van Pisum Sativum extract staat garant voor een vollere 
& glanzende haardos.

De Volume Boost No Rinse Conditioner aanbrengen op vochtig haar en 
doorkammen met een brede kam, niet uitspoelen.





Pure Shampoo is een milde shampoo ontwikkeld voor een gevoelige en/of 
geïrriteerde hoofdhuid.
Deze shampoo bevat derivaten van kokosnoot, fruitsuikers en glycerine 
voor een optimale hydratatie.

Deze huidvriendelijke shampoo is geschikt voor dagelijks gebruik en 
uitermate geschikt voor kinderen, zij die een medische behandeling 
(chemo) ondergaan en mensen met een allergie aan parfums, kleurstoffen 
of SLS (Sodium Laureth Sulfate).
De zacht schuimende shampoo zorgt voor een goede doorkambaarheid 
van het haar.

Detox shampoo beschermt het haar en de hoofdhuid tegen alle externe, 
dagelijkse stressfactoren zoals uitlaatgassen, UV-stralen en fijn stof.

Micro-proteïnen van Moringa zaden versterken het haar van binnenuit.

Deze shampoo is geschikt voor dagelijks gebruik voor alle haartypes.





Color Protect Shampoo & Color Protect Conditioner zijn geschikt voor 
gekleurd en ontkleurd haar.

Deze milde, verzorgende shampoo en conditioner bevatten Aloë Vera die 
het kleurpigment fixeert in het haar.
De aanwezigheid van UVA-UVB filters beschermen het haar tegen direct 
zonlicht.

Gebruik de shampoo dagelijks in combinatie met de conditioner, waarbij u 
de conditioner 5 min laat inwerken, voor een langdurig en kleurrijk 
resultaat.

Color Protect Spray is een leave-in conditioner voor gekleurd en ontkleurd 
haar.

De Color Protect Spray beschermt het haar tegen de hitte van styling 
apparaten. De UVA-UVB filters beschermen tegen de invloed van direct 
zonlicht.

Breng deze spray aan op gewassen, vochtig haar voor een maximaal 
resultaat.





Re-new Therapy is een pre-shampoo behandeling voor jeukende, 
geïrriteerde en/of vette hoofdhuid.
Deze voorbehandeling zorgt voor een zuivere en ontspannen hoofdhuid 
alvorens een specifieke behandeling op te starten. 

De aanwezigheid van actieve bestanddelen maakt van deze 
voorbehandeling een prima opstart voor het verhelpen van hogervermelde 
problemen. Piper Nigrum extract heeft ontstekingsremmende 
eigenschappen. Inga Alba extract brengt de vochtbalans in haar en huid 
in evenwicht. Sodium Lauroyl Lactylate heeft een diepreinigende werking 
op de hoofdhuid.

De Re-New Therapy toepassen op de hoofhuid en gedurende 10 minuten 
laten inwerken, daarna emulsifiëren en grondig uitspoelen. 
Na deze voorbehandeling kunt u dan naar gelang uw situatie de 
behandeling verder zetten met een combinatie van Botéa Elements Scalp 
Control Shampoo’s & Lotions.





Anti Dandruff Shampoo en 
Lotion zijn geschikt voor 
de reiniging en 
ontsmetting van de 
hoofdhuid.

De shampoo en lotion 
bevatten Piroctone 
Olamine, een actief 
ingrediënt met 
antibacteriële werking die 
de schilfervorming vanaf 
het eerste gebruik 
reduceert.
Een ander actief 
bestanddeel is Urtica 
Dioca (brandnetel) en 
Betula Alba (berk) extract. 
Deze extracten zijn o.a. rijk 
aan foliumzuur, Vitamine A 
& C. De toepassing van 
deze extracten staat door 
de eeuwen gelijk aan een 
zuiverende, astringente 
werking.
De toevoeging van Arnica 
zorgt voor een 
verlichtende en 
beschermende invloed 
alsook voor een goede 
doorbloeding van de 
hoofdhuid.

Gebruik beide producten 
dagelijks tot het probleem 
verholpen is. 

De lotion toepassen in 
intersecties van 3 cm op 
de hoofdhuid, inmasseren 
en niet uitspoelen.





Sebum Control Shampoo en Sebum Control Lotion worden aanbevolen ter 
behandeling van een vette hoofdhuid, vet haar. 

Beide producten bevatten een complex van Zink PCA en veenbes die de 
talgsecretie afremmen, de hoofdoorzaak van deze aandoening.
Beide hebben antibacteriële eigenschappen en zullen de conditie van de 
hoofdhuid weer stabiliseren.

Gebruik beide producten dagelijks, tot het probleem verholpen is.

De lotion toepassen in intersecties van 3 cm op de hoofdhuid, inmasseren 
en niet uitspoelen.





Vital Shampoo is specifiek ontwikkeld voor de preventie van haaruitval en 
dunner wordend haar.

Het hoofdbestanddeel van de shampoo is Bio-Capigen™ VEG, een 
natuurlijk alternatief voor dierlijke keratine. Dit complex van plantaardige 
oorsprong bestaat uit 21 actieve ingrediënten waaronder als belangrijkste 
Ginseng, glucose, zink PCA, sojaproteïnen en vitamine B3, B6, B8 en 
panthenol.

De Vital Lotion op basis van 
Follicusan™ remt de 
haaruitval bijna onmiddellijk 
af en stimuleert de haargroei.

Het gebruik van beide 
producten zal het 
metabolisme van de 
haarfollikel versnellen 
waardoor de haarwortel meer 
zuurstof opneemt uit het 
bloed en zodoende sterker 
wordt en minder snel uitvalt.

Gebruik beide producten op 
dagelijkse basis tot het 
probleem verholpen is
(+/- 12 weken).

De lotion 2 maal daags 
toepassen in intersecties van 
3 cm op de hoofdhuid, 
inmasseren en niet 
uitspoelen.
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