










LET YOUR
HAIR SHINE!

IVY REPAIR SET
Wil jij je lokken nog even een 
verzorgings boost geven voor 
de feestdagen? Dat kan met de 
Repair lijn van IVY Hair Care. Begin 
het nieuwe jaar goed en laat je 
lokken stralen. Met de IVY Repair 
lijn creëer je een heerlijk wellness 
momentje bij jou thuis!  IVY 
Repair shamoo biedt jouw lokken 
een intensieve verzorging. Deze 
shampoo reinigt en verzorgt en 

legt je lokken echt in de watten. 
Meng twee pompjes IVY Treats 
serum door drie pompjes IVY 
Repair mask. Breng dit  na het 
wassen aan in de lengte en punten 
van je haar. op handdoekdroog 
haar, laat het masker 5 tot 10 
minuten in laten werken en spoel 
vervolgens grondig uit. Onze 
meest intensieve verzorging geeft 
jouw haar kracht, volume en laat 
het stralen.

BINGO!
CHRISTMAS
EDITION

Wéér geen 
witte kerst.

Foute kersttrui

Iemand draagt 
een glitterjurk

Gourmetten

All You 
Need Is Love 
kerstspecial

Home Alone

Saai 
kerstpakket

Last Christmas, 
I gave you my 

heart...

Ga je op 
kerstvakantie?

De periode rondom kerst staat ook bol van de clichés: goede voornemens 
maken, Non stop Mariah Carey en Wham op de radio en de gourmet set 
die op tafel komt. Herkenbaar? Doe mee met de Christmas Bingo en 
streep alle clichés weg. Heb jij ze allemaal al voorbij horen komen?

HOOR JIJ JE FAMILIELEDEN ÉÉN VAN 
DEZE DINGEN ZEGGEN? STREPEN MAAR!





MAAK HET VERSCHIL
IVY Hair Care is het allereerste haarmerk met statiegeld op de lege 
verpakkingen. Lever je lege IVY verpakkingen bij onze AMI salons in voor 
statiegeld. Dit bedrag kun je inzetten als korting bij de aanschaf van een 
nieuw IVY product of op een behandeling in één van onze salons. IVY Hair 
Care recycled haar lege flacons tot nieuwe producten. Samen op weg naar 
een duurzame toekomst. Dat is echt mooi.

MUST-SEE
KERSTFILMS

Deze combinatie is niet van 
elkaar los te denken: Kerst en 
films! Wij hebben onze favoriete 
Kerstfilms op een rijtje gezet. 
heb jij ze allemaal al gezien? 

LOVE ACTUALLY
Onze nummer 1: Love Actually. 
In de verhalen vol spanning en 
liefde word je meegesleurd in 
de verhalen van deze klassieke 
kerstfilm. Dat wordt weer weg-
zwijmelen bij Hugh Grant! 

ALLES IS LIEFDE
Nederlands antwoord op Love 
Actually. Deze heerlijke roman-
tische komedie waarin Carice van 
Houten letterlijk in de armen van 
haar prins valt als een cadeautje. 

“I JUST WANT TO DRINK HOT 
CHOCOLATE AND WATCH CHRISTMAS 
MOVIES”

FROZEN
Niet per se een typische kerstfilm, 
maar wel eentje die het kerstgevoel 
goed vangt. En een film die het 
goed doet bij alle leden van de 
familie.  

THE HOLIDAY
Heerlijke kerstfilm uit 2006: 
The Holiday! Na een verbroken 
en mislukte relatie gooien de 
Amerikaanse Amanda en de 
Britse Iris het roer compleet om: ze 
ruilen van huis. De dames bloeien 
helemaal op aan de andere kant 
van de wereld en er ontstaan 
nieuwe vriendschappen en liefdes.

IT’S
MOVIE
TIME

#ECHTMOOI




