RENÈ PROFESSIONAL – PURERENÈ VERZORGING
Ik weet het, ik ben vaak verliefd. Althans, ik roep vaak dat ik verliefd ben. Of dat ik een nieuwe liefde
heb gevonden. Maar deze keer krijg ik echte kriebels in mijn buik. En niet alleen ik. Ook Nevzat heeft
de kriebels te pakken. Als het straks allemaal goed gaat met de salon willen we zelfs gaan kijken of
we het hier op de markt kunnen brengen. Of er in ieder geval zelf mee kunnen gaan werken. Renè is
al twintig jaar kapper en sinds 2007 oprichter van Renè Professional. Renè professional heeft
inmiddels twee lijnen op de markt gebracht; ARTcolor en PureRenè. Vandaag laat ik jullie
kennismaken met de producten uit de lijn van PureRenè.

De producten van Renè Professional worden gekenmerkt door de balans tussen mens en natuur. De
producten bevatten hoogwaardige ingrediënten, voornamelijk plantenextracten en etherische oliën.
Hierdoor zijn de producten organisch en fairtrade. Maar ook tijdens het maken van de verpakkingen
is aan de natuur gedacht. Deze zijn namelijk hervulbaar waardoor het milieu wordt bespaard. Ik zei
het toch; een man naar mijn hart! Op dit moment maak ik zelf gebruik van de shampoo, conditioner,
conditioner spray, mousse en clay. In de salon hebben we (als testperiode) de gehele lijn in gebruik
en dit bevalt zo goed dat we echt hopen dat we er mee aan de slag kunnen gaan.

Orangemint Shampoo

Orangemint is een volumeshampoo met organische soja proteïnen, rozebottel, lime-extract, pure
essentiële oliën van pepermunt en citrusfruit en is verrijkt met vitamine E. De shampoo belooft body
en glans te geven aan fijn en futloos haar. De shampoo is tevens verkrijgbaar in Patchouli als
voedende, verzachtende en ontwarrende shampoo voor droog en beschadigd haar en in Sassafras,
een shampoo voor dagelijks gebruik. De fles bevat 250 ml en kost rond de twintig euro.

De PureRenè Orangemint shampoo zit in een fijne fles waarin je nog precies kunt zien hoeveel
product er nog in de fles zit. De structuur van de shampoo is een beetje gelly-achtig. Je hebt maar
weinig product nodig om het gehele haar te wassen en de shampoo is zeer gemakkelijk te verdelen.
De shampoo schuimt vrijwel niet, maar reinigt het haar grondig. Van de geur ben ik groot fan; een
frisse geur met een lichte waas citrus. Na gebruik voelt mijn haar vrij dof en stug aan, daarom gebruik
ik het ook -zoals op de fles aangegeven- in combinatie met de conditioner. Na het wassen heeft mijn
haar duidelijk meer volume.

Grapefruit Volumizing Conditioner

Grapefruit Volumizing Conditioner is conditioner met organische soja- en tarwe-extracten en pure
essentiële oliën van citrusfruit en groene munt. De conditioner belooft fijn en futloos haar extra
volume en kracht te geven en te beschermen tegen UV-straling. De conditioner is verrijkt met vitame
E en geschikt voor dagelijks gebruik. Tevens zijn verkrijgbaar zijn de conditioning crème Jojoba om
het haar te hydrateren, de Intensieve balsem Spirulina om het haar te beschermen tegen stylen en
fohnen en de leave-in conditioner Ylang Ylang voor droog en beschadigd haar. Een fles bevat 250 ml
en kost ongeveer twintig euro.

De PureRenè Grapefruit Volumizing Conditioner zit in een zelfde soort fles als de shampoo. De fles
ligt gemakkelijk in de hand en is goed afsluitbaar. Door middel van de dop kun je goed
doseren, al heb ik hier persoonlijk een beetje moeite mee omdat ik de conditioner zo fijn

vind dat ik vaak veel meer gebruik dan nodig is. Tot grote ergenis van Nevzat. De conditioner is lekker
dik, heerlijke romig en gemakkelijk te verdelen. Ik gebruik de conditioner in combinatie met de
shampoo, waarna mijn haar vrij stug aanvoelt, maar zodra de conditioner mijn haar raakt -en ik
overdrijf niet- voel ik mijn haar zacht worden. Je moet de conditioner goed aanbrengen en
ondertussen je haar ontwarren door met je vingers door je haar te gaan. Laat het product 1 tot 3
minuten intrekken. Iedere keer als ik mijn haar heb gewassen met deze shampoo en conditioner zijn
mijn en klitten verdwenen als zon voor de sneeuw, voelt mijn haar zacht en gezond aan en heb ik
duidelijk zichtbaar meer volume. Na gebruik fohn ik mijn haar en hoef ik nog maar heel weinig te
doen om het in model te brengen.
Ylang Ylang Conditioning Mist

Ylang Ylang Conditioning Mist is een leave-in conditioner voor droog en beschadigd haar met
organische lijnzaad, watermunt, citroenschil-extracten en pure essentiële oliën van rozenhout, ylang
ylang, druivenpit en kruidnagel. De conditioning mist ontwart het haar en zorgt voor volume en een
prachtige natuurlijke glans.

De PureRenè Ylang Ylang Conditioning Mist zit in een zelfde soort fles als de shampoo en conditioner,
maar bevat een spuitdop. De fles ligt gemakkelijk in de hand, waardoor je de mist gemakkelijk door je
haar kunt sprayen. De spray heeft een waterachtige structuur en heeft een subtiele bloesemgeur die
ik persoonlijk heel erg lekker vind. Indien gewenst kun je het haar ontwarren door er met je handen
doorheen te gaan, nadat je de spray op handdoekdroog haar hebt aangebracht. Zelf gebruik ik het
ook vaak om mijn haar letterlijk te onklitten. Maar haar klit ontzettend snel en vaak heb ik echt
onmogelijke klitten. Als ze er echt moeilijk uitgaan en ik Nevzat niet om hulp wil vragen, spray ik
gewoon een beetje Ylang Ylang Conditioning Mist in mijn haar waarna ik de klit er een stuk
makkelijker uit kan kammen zonder hele plukken haar te verliezen. Ik denk dat dit mijn favoriete
product uit de PureRenè lijn is.

Alle producten van Renè Professional zijn vrij van SLS, parabenen en siliconen en vekrijgbaar bij de
betere kapperszaken. De prijzen liggen gemiddeld rond de twintig euro per product. Het lijkt me
overbodig om weer te zeggen dat ik de producten echt heel erg goed vind, want dat lijkt me
nu wel duidelijk. We gebruiken de producten nu al een tijdje in de salon bij een bepaalde

groep klanten en ook zij zijn allemaal erg enthousiast. Ik heb mijn review aan Nevzat laten lezen (okè,
ik heb het voor hem vertaald naar het Turks) en hij is het overal volledig mee eens. Bij bepaalde
dingen gaf hij ook zijn professionele mening, maar ik heb besloten om deze niet in mijn review op te
nemen aangezien ik geen kappersblog heb, maar juist een persoonlijke.

