
C1 - Internal use

Chroma Crème.
Sales presenter Indirect.
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Als professionals, weten we hoe belangrijk kleur
corrigerende shampoos zijn om de kwaliteitvan de 
haarkleurtussen kleurbehandelingen te waarborgen…

Net gekleurd haar
bevat een mix van 
kleurstoffen.

Na een paar shampoos, 
vervagen sommige
kleurstoffen. Gele, 
Oranje & Rode 
ondertonen verschijnen.

Om ongewenste warme ondertonen in het haar te corrigeren, moet je de 
juiste kleur correctie kiezen. 
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Chroma Crème.
Dual expertise.
Exclusieve technologie.

[professioneel op maat gemaakte kleuren]

Zorgt voor een homogene neutralisatie* zonder kleur
onregelmatigheden op de meest poreuse haardelen.

[de meest verzorgende formule**]

Co-emulsie met 10x verzorgende elementen richt zich
op de meest beschadigde en poreuze gebieden. 

* Kappers’ feedback.

**binnen L’Oréal Professionnel.



C1 - Internal use

Een complete lijn met kleurshampoosvooralle haarkleuren.

Voor blond 
tot platinum 
blond haar.

Voor
donker

bruin tot 
zwart haar.

Voor licht
tot midden 
bruin haar.
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Purple shampoo is een favoriet:

Blondifier cool shampoo is gediscontinueerd. MAAR:

“Toner Shampoo voor blond haar” +150% 
MoM

Chroma Crème purple biedt neutralisatie+ uiterste
verzorging(vergelijkbaarmet VitaminoColor) !



C1 - Internal use

Of women have blonde 
hair.

Klanten kleuren hun haar ook bruin en zwart

Dit leidt tot een vraag naar het neutraliseren van andere
ongewenste kleurkarakters (oranje & rood).

90%
Van de neutraliserende
shampoos in de markt zijn
paars, met als doel gele
kleurkarakters te neutralizeren.*
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Innovation.

Exclusieve technologie: 
- Professionele op maat gemaakte kleuren neutralizen ongewenste warme kleurkarakters
- Nu in de meest verzorgende formule
- 3x Glanzender haar
- Richt zich op de meest beschadigde en poreuze gebieden

*at L’Oréal Professionnel.

Paars neutraliseert ongewenste gele karakters Blauw neutraliseert ongewenste oranje karakters Groen neutraliseert ongewenste rode karakters
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Beschikbare formaten.

€31.95 €12.70 €12.70 €12.70€20.60€20.60€20.60

Voor blond 
tot platinum 
blond haar.

Voor licht
tot midden 
bruin haar.

Voor
donker

bruin tot 
zwart haar.
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Start in de Salon: Makkelijk in gebruik, geen conditioner nodig.

Toepassing. Inwerktijd. Spoel grondig.

Pas eerst de metal detox shampoo toe.
Kies de kleur corrigerende shampoo

obv de haarkleur of obv het 
ongewenste kleurkarakter.

Inwerktijd hangt af van de shampoo + het 
gewenste level van kleur correctie. 

Paars: 2 tot 5 min.
Blauw & Groen: 5 tot 15 min.

Spoel grondig tot alle kleurstoffen zijn
verdwenen.
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Van salon naar thuis-routine.

Thuis.

Chroma Crème @Home: Start direct 
na de in-salon behandeling om het 

haar te beschermen tegen
ongewenste kleurkarakters. 

1 op de 3 shampoos toepassen.

Twee-delige routine.

[Neutralisatie routine] [Gewoonlijke routine]

Vanaf dag 1.

We bevelen aan Chroma Crème afwisselend te gebruiken
met Metal Detox shampoo voor optimaal kleurbehoud. 

Recap: Eerste snelle
kleur correctie bij de 

back-bar. 
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<Creëer pakketjes voor een thuis-routine

Andere suggesties richting de consument

Ook mogelijk te combineren met andere
kleurverzorgende shampoos van Serie Expert.

Is de klant bang voor het resultaat: 
Laat haar het effect van tevoren

testen met de Style My Hair Pro App!
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Inlay voorin de Groothandel

NL FR
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EAN + Prijs

Outer Box Barcode/EAN
Manufacture 

Code/Supplier 
Item Number

Product Description Currency

Suggested 

Prof Price or 
List price 

BEL

3474637066901 E3785800 LP SE CHROMA MATTE SHP 300ML GREEN EUR 12,70 € 

3474637066789 E3785000 LP SE CHROMA MATTE SHP 500ML GREEN EUR 20,60 € 

3474637066963 E3786000 LP SE CHROMA ASH SHP 300ML BLUE EUR 12,70 € 

3474637067144 E3785200 LP SE CHROMA ASH SHP 500ML BLUE EUR 20,60 € 

3474637067021 E3786200 LP SE CHROMA PURPLE SHP 300ML VIOLET EUR 12,70 € 

3474637066840 E3785400 LP SE CHROMA PURPLE SHP 500ML VIOLET EUR 20,60 € 

3474637067205 E3799700 LP SE CHROMA PURPLE SHP 1500ML VIOLET EUR 31,95 € 
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Perfecte digitale & educatie content voorde stylist.

1x Digitale Thuisroutine

1x Digital kit

1x Technical Sheet

1x Chroma Creme A4

Beschikbaarop 
Salon Marketing & 
Mediatheque

Beschikbaarop 
Access

Tutorials
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Key Chroma Crème take-aways voorJOU

1. De Shampoos zijn verkrijgbaar in drie varianten: Paars, 
Blauw & Groen.

1. De unique selling points van Chroma Crème Shampoo: 
Professioneel op maat gemaakte kleuren om 

ongewenste kleurkarakters te neutraliseren in de meest
verzorgende formule, vergelijkbaar met Vitamino Color.

2. Chroma Crème Purple vervangt Blondifier cool 
shampoo.

Wat te onthouden over Chroma Crème:
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Chroma Crème.
Color-correct & care, like a pro.


