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BOSCH STYLE
Bosch Style:
Beauty is a universal feeling. Some say it's in the eye of the beholder - others say it’s natural law.
There's an elegance inside each of us that can manifest many forms: The power of the tiger, the
strength of the spider, the tenacity of the hunter, the discipline of the Spartan Warrior. It's merging
these qualities together which requires a willingness to travel off the beaten path, seeking only the
best of what the world has to offer. By keeping your personal care as the highest priority, Bosch
Style has tapped into the balance.
We are a trading company based in the Netherlands specializing in the import, export, and
distribution of beauty and personal care products to countries all over the globe – and are also the
exclusive distributing agent of American Cosmetics. Our objective is simple: Provide major
shopping centres, beauty centres, and most importantly consumers with the finest quality products
to help your rightful elegance shine.
Bosch Style has strived to establish excellent business partnerships with both local and global
manufacturers, and actively seeks to encourage successful long-term relationships with our clients.
Our customers know that their dealings with us will be rooted in reliability, mutual benefit, and
respect and as such, we've positioned ourselves as the exclusive distributing agency for some of
Europe's most premium brands.

Schoonheid is een universeel gevoel. Sommigen zeggen dat het in de ogen van de toeschouwer zit anderen zeggen dat het een natuurwet is. Er is een elegantie in ieder van ons die zich in vele vormen
kan manifesteren: De kracht van de tijger, de kracht van de spin, de vasthoudendheid van de jager,
de discipline van de Spartaanse krijger. Het is het samenvoegen van deze kwaliteiten die de
bereidheid vereist om buiten de gebaande paden te reizen, op zoek naar het beste van wat de wereld
te bieden heeft. Door uw persoonlijke zorg als hoogste prioriteit te houden, heeft Bosch Style de balans
weten te vinden.
Wij zijn een in Nederland gevestigde handelsonderneming die gespecialiseerd is in de import, export
en distributie van schoonheids- en verzorgingsproducten naar landen over de hele wereld - en zijn
tevens de exclusieve distributeur van American Cosmetics. Ons doel is eenvoudig: Grote winkelcentra,
beautycentra en vooral consumenten voorzien van de beste kwaliteitsproducten om uw rechtmatige
elegantie te laten schitteren.
Bosch Style heeft gestreefd naar uitstekende zakelijke partnerschappen met zowel lokale als
wereldwijde fabrikanten en streeft actief naar succesvolle lange termijnrelaties met onze klanten.
Onze klanten weten dat hun relatie met ons geworteld zal zijn in betrouwbaarheid, wederzijds
voordeel en respect en als zodanig hebben wij ons gepositioneerd als het exclusieve distributiebureau
voor een aantal van Europa's meest vooraanstaande merken.

What is perhaps our most elegant partnership has spawned from where beauty is a cultural crown.
As the exclusive distributors of the American Cosmetics Co. in this region, we are proud to bring
their revolutionary range of products back home. Since 2005, American Cosmetics has evolved into
a globally influential brand spanning over 30 countries – and servicing more than 150 million
people worldwide. The unifying expertise of the brand behind the Elegance line resonates beyond
borders, beliefs, or bars.

Wat misschien wel onze meest elegante samenwerking is, is voortgekomen uit het feit dat schoonheid
een culturele kroon op ons werk is. Als de exclusieve distributeurs van de American Cosmetics Co. in
deze regio zijn we er trots op dat we hun revolutionaire productassortiment terug naar huis kunnen
brengen. Sinds 2005 is American Cosmetics uitgegroeid tot een wereldwijd invloedrijk merk dat zich
in meer dan 30 landen heeft ontwikkeld en wereldwijd meer dan 150 miljoen mensen bedient. De
verenigende expertise van het merk achter de Elegance-lijn resoneert buiten de grenzen, overtuigingen of bars.

Where other companies seek to compete endlessly for shrinking market share, American Cosmetics
Co. invests in innovation intended to improve our imperfect lives with only the highest quality
products. Bosch Style honours the brands that partner with the consumer to create a closeness that
yields the feedback necessary to continuously develop breakthroughs in beauty – and make them
accessible and affordable for all.

Waar andere bedrijven eindeloos proberen te concurreren om een krimpend marktaandeel,
investeert American Cosmetics Co. in innovatie om ons onvolmaakte leven te verbeteren met alleen
producten van de hoogste kwaliteit. Bosch Style eert de merken die samenwerken met de consument
om een nauwe band te creëren die de feedback geeft die nodig is om voortdurend doorbraken in
schoonheid te ontwikkelen - en ze toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen.

When it comes down to it, Elegance is our style. The products we deal reflect a global culture of
historical diversity in which we are fortunate to thrive. From the greatness and splendour of the
American dream to the romance of Paris and Vienna, the lotions and powders of the Elegance line
elicit your inner enchantress to become one with her beauty in the world. As the confidence of the
warrior inside you begins to take hold with increasing frequency, the Viking vigour of Elegance hair
wax will see you poised to meet any challenge head-on.

Als het erop aankomt, is Elegance onze stijl. De producten die we verhandelen weerspiegelen een
wereldwijde cultuur van historische diversiteit waarin we het geluk hebben te gedijen. Van de
grootsheid en pracht van de Amerikaanse droom tot de romantiek van Parijs en Wenen, de lotions en
poeders van de Elegance lijn lokken je innerlijke tovenares uit om één te worden met haar schoonheid
in de wereld. Terwijl het zelfvertrouwen van de krijger binnenin u zich steeds vaker begint vast te
houden, zal de Vikingkracht van Elegance hair wax u in staat stellen om elke uitdaging aan te gaan.

How we define ourselves isn't limited to one set of ideals. Bosch Style is a universal language
drawing from all of the deepest parts of our nature. To really shine to your fullest potential, the fox
must tame the bear. The spider must outwit the bull. Merging these faculties won't just put you on
the path to empowerment – you'll look magnificent walking it as well. It starts with a commitment
to quality, and a dedication to hearing all of the individual voices in the crowd.

Hoe we onszelf definiëren is niet beperkt tot één set idealen. Bosch Style is een universele taaltekening
uit de diepste delen van onze natuur. Om echt tot volle wasdom te komen, moet de vos de beer
temmen. De spin moet de stier te slim af zijn. Het samenvoegen van deze vermogens brengt je niet
alleen op het pad naar empowerment, maar je zult er ook prachtig uitzien als je het loopt. Het begint
met een toewijding aan kwaliteit en een toewijding aan het horen van alle individuele stemmen in de
menigte.

Who you are is only ever limited to who you want to be. At Bosch Style, we know what you're
capable of. We know that if you make a similar commitment to discovering only the best the Earth
has to offer, then only the best is what you'll receive. We know how beautiful you truly are, and we
want the world to know too. Your time to shine is upon you.

Wie je bent, is slechts beperkt tot wie je wilt zijn. Bij Bosch Style weten we waartoe u in staat bent. Wij
weten dat als u zich op dezelfde manier engageert om alleen het beste wat de aarde te bieden heeft
te ontdekken, dan is alleen het beste wat u zult ontvangen. Wij weten hoe mooi je werkelijk bent, en
we willen dat de wereld dat ook weet. Je tijd om te schitteren is aan jou.

Wax / Cire
SPARTAN HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX SPARTAN

E1

EN : Hair Wax Nourishing from Elegance Collection, characterized by natural Moroccan Argan oil,
which treats and nourishes the hair from the roots to the limbs giving it a distinctive luster and
attractive color.
NL : Hair Wax Nourishing uit de Elegance Collection, gekenmerkt door natuurlijke Marokkaanse
Arganolie, die het haar van de haarwortels tot de ledematen behandelt en voedt, waardoor het
een opvallende glans en aantrekkelijke kleur krijgt.

VIKING HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX VIKING
EN : Wax gives strength to hair as its special formulation helps to give hair a double size and
high density and is characterized by fresh Vantaa fragrance.
NL : Wax geeft kracht aan het haar, omdat de speciale formule helpt om het haar een dubbele
grootte en hoge dichtheid te geven en wordt gekenmerkt door een frisse Vantaa geur.

DEATH SKULL HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX DEATH SKULL

E3

EN : The Wax Therapy of the Elegance Group contains keratin, which fixes the brittle and
wrinkled hair, revitalizes it and gives it a soft feel.
NL : De Wax Therapy van de Elegance Group bevat keratine, dat het broze en gerimpelde
haar fixeert, revitaliseert en een zacht gevoel geeft.

BOUNTY HUNTER HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX BOUNTY HUNTER
EN : It is characterized by strong hair stabilization and contains protein that has several benefits
to protect hair and increase its length with high intensity.
NL : Het wordt gekenmerkt door een sterke haarstabilisatie en bevat proteïnen die verschillende
voordelen hebben om het haar te beschermen en de haarlengte met een hoge intensiteit te
vergroten.

E5

E2

E4
THE PIRATE HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX PIRATE

EN : The product is characterized by containing a group of vitamins nourishing the hair that
protects it and gives it a distinctive soft shine and distinctive hairstyle.
NL : Het product wordt gekenmerkt door een groep vitaminen die het haar voeden, beschermen
en het een kenmerkende zachte glans en een kenmerkende kapsel geven.

POWDER HAIR STYLING WAX
EN : New Powder Wax is designed to perform to the highest standard, enabling you to create
high-fashion, extreme looks as seen on the catwalks.
An exciting new concept for instant texture with a matt finish! Lightweight powder transforms
into a creamy wax to give root lift and texture hair.

E6
SILVER HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX SILVER

EN : Silver hair wax from Elegance offers you a temporary pigment solution that gives
your hair an attractive silver color, you can remove it whenever you like, and it will also
give you a special hairstyle for your hair.
NL : Silver hair wax van Elegance biedt u een tijdelijke pigmentoplossing die uw haar
een aantrekkelijke zilveren kleur geeft, u kunt het verwijderen wanneer u maar wilt, en
het geeft u ook een speciale haarstijl voor uw haar.

ES1
SPIDER PLUS HAIR WAX WITH KERATIN / CIRE A CHEVEUX
SPIDER PLUS AVEC KÉRATINE

EN : Spider plus with keratin hair gives your hair a very strong, powerful and shiny
finish. It also nourishes and preserves the scalp because it contains a great keratin.
NL : Spider plus hair geeft je haar een zeer sterke, krachtige en glanzende finish.
Het voedt en behoudt ook de hoofdhuid omdat het een geweldige keratine
bevat.

ES3

MATT HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX MATTE
EN : This product is suitable for those who have a classic taste who do not like glossy hair. It
is designed to control the thick and curly hair of all kinds.
NL : Dit product is geschikt voor mensen met een klassieke smaak die niet van glanzend
haar houden. Het is ontworpen om het dikke en krullende haar van alle soorten haar onder
controle te houden.

E7
SPIDER HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX SPIDER
EN : Spider hair wax contains the strawberry plant, gives the hair the final
shape after hair styling, it also maintains a wonderful hairstyle.
NL : Spider hair wax bevat de aardbeienplant, geeft het haar de uiteindelijke
vorm na het stylen van het haar, het behoudt ook een prachtige haarstijl.

ES2
SPIDER HAIR CREAM WITH MILK / CREME DE CHEVEUX
SPIDER AVEC DU LAIT

EN : Spider hair cream with vitamin milk, for a modern hairstyle, Nourishes and moisturizes the hair, and the most importantly, without leaving an oily layer on the hair.
NL : Spinnenhaarcrème met vitaminemelk, voor een modern kapsel, voedt en hydrateert
het haar, en het belangrijkste, zonder een vette laag op het haar achter te laten.

SPIDER HAIR CREAM WITH ARGAN / CREME DE CHEVEUX
SPIDER AVEC DE LA KÉRATINE
EN : The spider hair cream with Argan gives your hair a very strong fixation as well as strength
and luster, as it nourishes the scalp and maintains it because of containing Argan.
NL : De spinnenhaarcrème met keratine geeft je haar een zeer sterke fixatie en kracht en
glans, omdat het de hoofdhuid voedt en onderhoudt door de aanwezigheid van keratine.

ES4

Hair Gel
THE BEAR HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX BEAR

EG1

EN : The gel mixed with natural Argan oil gives your hair effective
nourishment with a very high and double stabilizing strength.
NL : De gel gemengd met natuurlijke Arganolie geeft uw haar
effectieve voeding met een zeer hoge en dubbele stabiliserende
kracht.

THE FOX HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX FOX

EN : The gel contains natural keratin, which gives your hair super
smoothness and high nourishment, giving your hair a very high strength
and nourishment at the same time.
NL : De gel bevat natuurlijke keratine, die je haar superzacht maakt en
een hoge voeding geeft, waardoor je haar een zeer hoge sterkte en
voeding krijgt.

EG2
REDBULL HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX REDBULL

EG3
THE TIGER HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX TIGER
EN : A great gel for people who want a simple hairstyle and do not want
Strong stabilization gel for hair.
NL : Een geweldige gel voor mensen die een eenvoudig kapsel willen en
geen sterke stabilisatiegel voor het haar willen.

EN : The gel gives the hair a high density, double size and a medium
stabilizing force, it features a striking fragrance.
NL : De gel geeft het haar een hoge dichtheid, dubbele grootte en een
gemiddelde stabiliserende kracht, het heeft een opvallende geur.

EG4

Granul Hard Wax
GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE
EN : For a soft and gentle body, we offer to you Elegance wax hair removal, with natural Moroccan Argan oil.

GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE
EN : Especially used for men, a safe and easy way to remove hair due to
its anesthetic substances to avoid the sensation of pain.

GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE

EN : Elegance wax with chamomile helps to remove excess hair in an
easy and quick way with the Possibility to get rid of dead skin, to get a
fresh and smooth skin.

GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE
EN : Especially for sensitive areas in women, contains cherry blossom
and a small amount of anesthetic to avoid the feeling of pain during hair
removal.

Protein Group

1
PROTEIN HAIR TREATMENT

EN : Protein Cream for hair Straightening is a natural treatment
for hair,Contains Moroccan argan oil, shea butter, algae and
several vitamins that Helps to strengthen and treat hair and
make it smooth and silky,its also free of formalin.

3
DAILY CONDITIONER
EN : The protein mask to fix the treatment and restore the
pH to the normal level.

CLARIFYING SHAMPOO
EN : Shampoo to clean the hair before the use of protein and
configured to become a degree of pH 8.5, which is the appropriate degree To enter the protein to the depth of the hair
and get a better result.

2
DAILY SHAMPOO
EN : Shampoo Elegance contains Protein, for daily use. To
keep the treatment of protein as long as possible, and does
not contain salt or any chemicals products.

4

Addres : Siloweg 688, 5222BM 's-Hertogenbosch - The Netherlands.
Tel

: +31 618 861 684 - +31 639 441 176

Email

: Headquarter : info@boschstyle.com
Customer service : customerservice@boschstyle.com
Sales department : sales@boschstyle.com

Web

www.boschstyle.com - www.elegancewax.fr
: www.elegancewax.nl - www.elegancewax.be
www.elegancewax.lu - www.elegancewax.es

