
With this belief in mind Juan 
created PLATINUM, the 
ultra luxurious haircare line 
designed to help fullfill the 
hairdressers creativity. Platinum 
is a line thattransforms hair into                         
ART.

HAIR 
IS 
A 

WORK 
OF 

ART 
-Juan Juan-
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Premier producten die zorgen dat een 
man er goed uitziet, waar hij ook gaat! 
Een compacte range producten om te 
voldoen aan alle verzorgings en  styling 
wensen Speciaal ontworpen voor de  
moderne professional.

PLATINUM 

De ultra luxueuze lijn haar producten 
die Juan speciaal ontwierp omdat hij 
gelooft dat alle kappers artiesten zijn 
Platinum’s performance zorgt voor 
complete vrijheid van expressie en ve-
randert haar in pure KUNST!



COLOUR
Dankzij het gebruik van de puurste en kleinste kleurpigmen-
ten ter wereld, kan onze Colour line een ongeëvenaard nivo 
van haarkwaliteit, kleurintensiteit, levendigheid en glans 
bereiken, met het laagste level van ammonia en developer, en 
zonder toevoeging van externe warmte. Dit compacte enkel-
lijnsconcept voorziet in semi, demi, permanente, transparante, 
of  dekkende resultaten, allemaal uit èèn en dezelfde tube, met 
alleen een andere developer!

BLUE
Met de steeds veranderend  beauty standaards en eindeloze 
styling mogelijkheden, blijft de wens om er geweldig uit te 
zien hetzelfde, Het definiëren van je schoonheidsroutine is 
een missie die al op jonge leeftijd begint, BLUE is de lijn die 
daarin in elke fase met je meegroeit.

Great Hair 
Comes From 

Great HairCare!
-Juan Juan-

  

J   Beverly Hills is in 2004 door de bekende celebrity stylist Juan Juan uit Beverly Hills opgericht, en 
is de producent van professionele Premier Hair Care en Colour producten. Juan's visie was om 
kennis en producten beschikbaar te stellen voor die top haarstylisten die zich willen onderschei-
den met een geïndividualiseerde aanpak, en perspectief zien in de steeds veranderende  

       en steeds uitdagender haar industrie.

Juan werkt nog steeds zelf, samen met een team van specialisten, om ieder product te ontwikkelen en 
te testen. Gebruik makend van alleen s’werelds puurste en beste botanische extracten, en producerend 
in de eigen moderne, innovatieve, en milieuvriendelijke fabriek, kan J Beverly Hills de kwaliteit van 
zijn producten steeds op een ongekend hoog nivo houden. En dat merk en zie je.
Want geweldig haar komt van geweldige producten! 

     * Professionele haircare  
     * Exclusief Premium Brand
     * Allerhoogste kwaliteit botanische ingredienten
     * Cruelty free
     * Handgemaakt in de eigen fabriek in Beverly Hills
     * Parabeen, sulfaat, en siliconen vrij

             Gecreerd door een hairstylist, voor hairstylisten. 
                 Omdat wij als geen ander kappers begrijpen! 
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