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WAT VROEGER M3K WAS, IS NU COLORGRACE

 M3K is het verhaal van ruim 20 jaar Sens.ùs.
M3K is traditie, veiligheid, vertrouwen, en vrouwelijkheid!

 Door de nieuwe M3K te vernoemen naar een vrouw die de geschiedenis van de schoonheid 
heeft geschreven, wil Sens.ùs vrouwen stimuleren om zich mooi, als een prinses te voelen.

Belangrijk, uniek zijn, ook naarmate de jaren voorbijgaan, is het beste wat wij onze vaste 
klanten en toekomstige generaties kunnen toewensen.

In de naam Grace ligt een diepe betekenis van schoonheid en verfijndheid besloten.

Grace is een icoon van stijl en elegantie die geliefd is bij vrouwen van alle generaties.
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Een product dat de evolutie van de eerste 20 jaar van Sens.ùs heeft doorgemaakt, van 
het ontstaan van de brand tot heden.

Een perfecte synergie tussen Natuur en Wetenschap, tussen Performance en Resultaat, tussen 
Duurzaamheid, Personalisering en Creativiteit.

Alle ervaring van Sens.ùs is vervat in ColorGrace, de Nieuwe Kleuren-Klassieker met 
100 nuances.

Een kleuring die als een traditie wordt doorgegeven, want schoonheid zit in elk van ons, 
in elke levensfase, in de meest uiteenlopende en ontelbare vormen.

Moeders en dochters praten over de ColorGrace-kleuring als een gewoonte die aan 
andere generaties wordt doorgegeven.

Een schoonheid die niet vervaagt, maar wordt doorgegeven en door de jaren behouden blijft.

ColorGrace garandeert namelijk niet alleen een perfecte dekking van grijs haar, maar 
geeft ook de lengtes van jonger haar sprankelende en stralende kleuren.

COLORGRACE IS DE 
GESCHIEDENIS EN DE ESSENTIE 
VAN ONZE ERVARING.

Colorgrace is de kleuring 
die miljoenen vrouwen 
over de hele wereld al 20 
jaar betrouwbaarheid 
garandeert.
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Ons haar brengt geluid voort dat wordt 
bepaald door de gezondheidstoestand 
ervan. Sens.ùs is het eerste Italiaanse 
bedrijf dat met dit interessante fenomeen 
experimenteert en het harmonische 
profiel van het haar bestudeert.

Onze O&O heeft in een geluidskamer met een professionele technicus een met 
ColorGrace behandelde lok en een natuurlijke lok geanalyseerd.

Het resultaat was verbazingwekkend.

De twee lokken brachten geluid met een vergelijkbare frequentie en kwaliteit voort, 
waarbij een vergelijkbaar harmonisch profiel ontstond.

HET GELUID VAN DE 
COLORGRACE-LOK IS HET 
GELUID VAN TIJDLOZE 
SCHOONHEID.

Een natuurlijke haar met een glad en egaal 
oppervlak zal een delicaat geluid voortbrengen, 

bijna een zacht, harmonieus gefluister.

Een schilferig, oneffen oppervlak, dat 
kenmerkend is voor door kleuring en 
cosmetische behandelingen gestrest haar, 
zal een intens, metaalachtig, hoog geluid 
voortbrengen.

HET GELUID VAN TIJDLOZE 
SCHOONHEID
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Dit is het oxidatiekleuringssysteem bij uitstek.

Dankzij onze 20 jaar ervaring in “kleurwetenschap” hebben de O&O-laboratoria van Sens.
ùs met behulp van de nieuwste ethische en duurzame technologieën de COLORGRACE-
formule ontwikkeld.

COLORGRACE biedt alle voordelen van een professionele permanente oxidatiekleuring, 
zonder parafenyleendiamine (PPD) en zonder resorcinol, voor een milde, veilige 
behandeling met een uitstekend resultaat.

  Mix 1:1,5
  Ruim kleurengamma 
  100% grijsdekking 
  Licht het haar tot 4 tinten en meer op met de serie

 Superoplichtende middelen - Mix 1:2 
  Mild voor hoofdhuid en haar 
  Stralend resultaat
  Perfecte balans basis-weerschijn 
  Herhaalbaar resultaat
  Eenvoudig te gebruiken
  Betrouwbare en duurzame kleur 
  Vele mogelijkheden op onze Sens.ùs App 
  Aangenaam neutraal parfum

COLORGRACE is een dynamische en multifunctionele kleurcrème met een rijke textuur 
en bijzonder vochtinbrengende en verzorgende eigenschappen, en geeft een zuivere, 
diepe en natuurlijke weerschijn.

COLORGRACE heeft een omhullende, cosmetische en beschermende werking dankzij 
het exclusieve K.A.P.SHINE TRIPLEX en garandeert een perfecte grijsdekking, een 
egale, stralende en lang houdende kleur waarvan de kleurtoon en weerschijn stabiel 
blijven.

De kleur heeft een natuurlijke, klassieke en heldere touch.

Dankzij het K.A.P. SHINE TRIPLEX
kunnen hoofdhuid en haar worden gekleurd 
en verzorgd terwijl ze van binnenuit worden 
gevoed.
KAPS keratines en met keratine 
geassocieerde eiwitten zijn de essentiële 
bestanddelen van de interne haarstructuur.

 KLEURWETENSCHAP KENMERKEN

GOEDE EIGENSCHAPPEN

 DE GEHEIMEN VAN COLORGRACE

COLORGRACE, HET 
KLEURINGSSYSTEEM BIJ UITSTEK
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INULIN

KAPS

ISOSORBIDE DICAPRILATE

Het natuurlijke complex dat de basis van ColorGrace vormt.

K.A.P.SHINE Triplex vormt het hart van de nieuwe formule van deze productlijn en 
heeft eigenschappen met uitzonderlijke resultaten.
Dankzij het K.A.P. SHINE TRIPLEX kunnen hoofdhuid en haar worden gekleurd terwijl 
ze van binnenuit worden gevoed!

 Dringt diep door in de vezellaag
van het haar dankzij algen en rijst- 

en soja-eiwitten
 EIGENSCHAPPEN: Herstellend

VOORDELEN: Gezonder haar

 Een behandeling voor de haarschubben
dankzij de isosorbide dicaprylate

 EIGENSCHAPPEN: Hydraterend
 VOORDELEN: Glanzend haar

Een betere bescherming van hoofdhuid
en haar dankzij Inuline met zijn pre- en probiotische werking

 EIGENSCHAPPEN: Zachtmakend
 VOORDELEN: Zacht haar

Eenvoudige dagelijkse gebeurtenissen, zoals blootstelling aan UV-stralen en het gebruik van 
stijltangen en haardrogers, beïnvloeden de gezondheid van het haar.

ColorGrace heeft een geavanceerde benadering waarbij de proteomica, dat wil zeggen de 
bestudering van eiwitten, wordt gebruikt om te ontdekken wat het haar nodig heeft. Daarbij 
worden natuurlijke ingrediënten met buitengewone eigenschappen gebruikt.

Zo wordt met eiwitten behandeld haar weer gezond en krachtig.

 COLORGRACE EEN GEAVANCEERDE 
BENADERING

ZO ONTSTAAT HET
K.A.P. SHINE TRIPLEX
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Lux

Economy

BROCHURE

STOFFEN BANNER 60X90

KLEURENKAART

POSTER 50X70

KLEED JE SALON MET 
COLORGRACE
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