
BEST ADVICE IN LIFE
COMES FROM A
HAIRDRESSER





B.R.A.N.D.5 is een Nederlands merk dat scoort met  
haarproducten van topkwaliteit. Speciaal ontwikkeld  
en getest in samenwerking met professionele  
hairstylisten die het vak tot in de (haar)puntjes  
beheersen.

B.R.A.N.D.5 is een no nonsense merk en biedt super 
mooie resultaten. De producten zijn gemakkelijk in 
gebruik en doen wat ze beloven. Namelijk het creëren 
van mooi, verzorgd en gezond haar.

B.R.A.N.D.5 is gewoon en toch bijzonder.  
Geen poeha, het is zoals het is. Betrouwbaar. Recht 
voor z’n raap. De ‘look & feel’ van de mooie, strakke 
verpakking weerspiegelt de filosofie; puur en eerlijk. 
Onze haarproducten bevatten geen parabenen en 
zijn dierproefvrij.

B.R.A.N.D.5 producten hebben nog iets speciaals.  
Geurbeleving. Er is uitgebreid geëxperimenteerd met 
ingrediënten die naast doeltreffende verzorging ook 
zorgen voor een ‘eigenwijs’ B.R.A.N.D.5 geurtje. Elk 
haarproduct heeft zijn unieke geuraccent. 

B.R.A.N.D.5 is exclusief verkrijgbaar in professionele  
kapsalons en in onze webshop. Logisch. Kappers 
kiezen alleen voor de beste haarproducten. Give me 
5, give me… B.R.A.N.D.5! Dat is betaalbare luxe, een 
professionele lijn haarproducten met de nadruk op 
verzorging en styling voor ieder haartype.

B.R.A.N.D.5 is a Dutch brand that scores with top  
quality hair products. Specially developed and tested  
in collaboration with professional hair stylists who 
have mastered the profession to perfection.

B.R.A.N.D.5 is a no-nonsense brand and offers  
great results. The products are easy to use and  
do what they promise. Namely creating beautiful, 
well-groomed and healthy hair.

B.R.A.N.D.5 is ordinary and yet special.  
No fuss, it is the way it is. Reliable. Straight forward. 
The “look & feel” of the beautiful, sleek packaging 
reflects the philosophy; pure and honest. Our hair 
products do not contain parabens and are not tested 
on animals.

B.R.A.N.D.5 products have something special about 
them.Scent experience. Extensive experiments have 
been conducted with ingredients that, in addition 
to effective care, also provide a typical, “stubborn” 
B.R.A.N.D. 5 fragrance. Each hair product has its  
unique fragrance accent. 

B.R.A.N.D.5 is exclusively available in professional  
hairdressing salons and in our webshop. Logical.  
Hairdressers only choose the best hair products.  
Give me 5, give me… B.R.A.N.D. 5! That is affordable 
luxury, a professional line of hair products with an 
emphasis on care and styling for every hair type.
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B.R.A.N.D.5 Brilliant Jam

»  Een haargel met een bijzondere geur en sterke 
grip. Speciaal ontwikkeld door professionals in 
de haarindustrie.  
 
De gel kan zowel op vochtig als droog haar 
worden aangebracht. Ondanks de stevige 
structuur is de gel gemakkelijk uit te wassen 
en uit te kammen.

»  A hair gel with a special scent and strong grip. 
Specially developed by professionals in the 
hair industry.  
 
The gel can be applied to both damp and dry 
hair. Despite the firm structure, the gel is easy 
to wash out and comb out.

GEBRUIK

Wrijf een klein beetje Brilliant Jam tussen je  

handpalmen. Breng het aan op handdoekdroog  

of droog haar en creëer je eigen stijl.

HOW TO USE

Rub a little bit of Brilliant Jam between your palms. 

Apply it to towel-dried or dry hair and create your 

own style.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, Acrylates Copolymer, PVP, Acrylates/Palmeth-25 

Acrylate Copolymer, Panthenol, Sodium Hydroxide, Propylene 

Glycol, Benzophenone-4, DMDM Hydantoin, Disodium EDTA, 

Parfum, Butylene Glycol, Citric Acid, Lodopropynyl  

Butycarbamate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool,  

CL 42053, CL 42090.





B.R.A.N.D.5 Brilliant Paste

»  B.R.A.N.D.5 Brilliant Paste is een fantastisch 
product om je haar mee te stylen. Het heeft 
een medium hold en een natuurlijke glans.  
 
Briljant Paste houdt het haar de hele dag  
in model, zonder dat het hard of plakkerig 
wordt. Het is perfect voor het creëren van 
een warrige look.

»  B.R.A.N.D.5 Brilliant Paste is a fantastic product 
to style your hair with. It has a medium hold 
and a natural shine.  
 
Brilliant Paste keeps hair in shape all day long, 
without making it hard or sticky. It’s perfect for 
creating a messy look.

GEBRUIK

Wrijf een klein beetje Brilliant Paste tussen je  

handpalmen. Breng het aan op handdoekdroog  

of droog haar en creëer je eigen stijl.

HOW TO USE

Rub a little bit of Brilliant Paste between your 

palms. Apply it to towel-dried or dry hair and 

create your own style.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, Paraffinum Liquidum, Hydrogenated Polyisobutene,  

Petrolatum, Lanolin, VP/VA Copolymer, Ethylhexyl Palmitate, 

PVP, Cetearyl Alcohol, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 

Cera Microcristallina, Propylene Glycol, Ceteareth-25, Parfum, 

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate,  

Panthenol, Triticum Vulgare Germ Oil, Limonene, Linalool,  

Alcohol, Coumarin, Citronellol, Triticum Vulgare Flour Lipids, 

Geraniol, Betula Alba Bark Extract, Chamomilla Recutita Flower 

Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Urtica Dioica Leaf 

Extract, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, CI 47005, Citric Acid, 

Potassium Sorbate, CI 42053.





B.R.A.N.D.5 Brilliant Shaper

»  Creëer de ultieme matte look met deze  
flexibele crème. Het haar krijgt meer volume, 
meer body.  
 
Eenvoudig in gebruik en uitermate geschikt 
voor een korte haarstijl en creëren van een 
warrige look. Brilliant Shaper houdt jouw haar 
de hele dag in model.

»  Create the ultimate matte look with this  
flexible cream. The hair gets more volume, 
more body.  
 
Easy to use and ideal for a short hairstyle or 
for creating a messy look. Brilliant Shaper 
keeps your hair in shape all day long.

GEBRUIK

Wrijf een klein beetje Brilliant Shaper tussen je 

palmen. Breng het aan op handdoek of droog 

haar en creëer je eigen stijl.

HOW TO USE

Rub a small amount of Brilliant Shaper between 

the palm of your hands. Apply to towel-dry or  

dry hair. Style as needed.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Lanolin, PVP, Kaolin, 

Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Copernicia Cerifera 

Wax, Cera Microcristallina, Propylene Glycol, Ceteareth-25, 

Panthenol, Hexyl Cinnamal, Ethylhexylglycerin, Linalool,  

Phenoxyethanol, Parfum, DMDM Hydantoin, Limonene,  

Butylene Glycol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Geraniol,  

Citric Acid, Acid Violet 43, Basic Blue 99, Basic Brown 16,  

Basic Red 76, Basic Yellow 57.





B.R.A.N.D.5 Brilliant Aqua Wax

»  B.R.A.N.D.5 Brilliant Aqua Wax is een  
lichtgewicht wax/pomade en heeft een  
heerlijk frisse geur. De wax geeft een medium 
hold aan het haar met een natuurlijke glans.  
 
Het is wateroplosbaar, dus gemakkelijk uit  
te wassen. Brilliant Aqua Wax zorgt met een  
perfecte formule dat je haar de hele dag in 
model blijft zitten.

»  B.R.A.N.D.5 Brilliant Aqua Wax is a lightweight 
wax/pomade and has a wonderfully fresh 
scent. The wax gives a medium hold to the 
hair with a natural shine.  
 
It is water soluble, so easy to wash out.  
Brilliant Aqua Wax has a perfect formula  
and ensures that your hair stays in shape  
all day long.

GEBRUIK

Wrijf een klein beetje Brilliant Aqua Wax tussen  

je handpalmen. Breng het aan op handdoekdroog 

of droog haar en creëer je eigen stijl.

HOW TO USE

Rub a small amount of Brilliant Aqua Wax  

between your palms. Apply it to towel-dried  

or dry hair and create your own style.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, Ceteareth-25, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 

Propylene Glycol, Parfum, Phenoxyethanol, Hexyl Cinnamal, 

Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Benzyl Salicylate, CI 19140, Citral, CI 17200, CI 42053. 





B.R.A.N.D.5 Brilliant Bouncy Liquid

»  Vloeibare gel met een krachtige hold.  
 
Het perfecte product met een heerlijke geur 
van bloesem voor het stylen van je krullen  
en slag zonder het te verzwaren.  
 
Natuurlijk is dit product CG Proof! 

»  Liquid gel with a powerful hold.  
 
A perfect product with a wonderful scent  
of blossom for styling your curls without  
weighing it down.  
 
Of course this product is CG Proof!

GEBRUIK

Op vochtig haar aanbrengen en goed verdelen 

over de lengtes en punten. De krullen en of slag 

goed in model draaien en het haar op laten drogen 

of gebruik een diffuser. De vloeibare gel heeft een 

krachtige hold, creëert maximale anti pluis.

HOW TO USE

Apply to damp hair and divide evenly over lengths 

and ends. Let your hair dry or use a diffuser to dry. 

The liquid gel has a powerful hold, and creates 

maximum anti-frizz.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, VP/VA Copolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose, 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyquaternium-11, Parfum, 

Hydrolyzed Wheat Protein, Citric Acid, Phenoxyethanol,  

Sodium Chloride, Limonene, Sodium Benzoate,  

Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal,  

Hexyl Cinnamal, Ethylhexylglycerin.





B.R.A.N.D.5 Brilliant Hairspray

»  Een professionele hairspray met een  
strong hold.  
 
Deze spray houdt het haar langdurig in model 
zonder het te verzwaren en geeft een mooie 
glans. Sneldrogend en geschikt voor ieder 
haartype. Fixeer je haar met deze fijne hair-
spray. Met Brilliant Hairspray kun je oneindig 
veel looks creëren.

»  A professional hairspray with a strong hold.  
 
This spray keeps the hair in shape for a long 
time without weighing it down and gives  
it a beautiful shine. Fast drying and suitable  
for all hair types. Fix your hair with this fine 
hairspray. With Brilliant Hairspray you can  
create endless looks.

GEBRUIK

Vanaf 30 cm gelijkmatig op droog of licht vochtig 

haar sprayen zorgt voor maximale versteviging en 

briljante glans, ideaal om het haar te stylen en te  

fixeren. De spray plakt niet en is gemakkelijk uit te 

kammen of uit te wassen.

HOW TO USE

Spraying evenly on dry or slightly damp hair from 

30 cm provides maximum hold and brilliant shine, 

ideal for styling and fixing the hair. Spray does not  

stick and is easy to brush or wash out.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Alcohol Denat., Isobutane, Propane, Octylacrylami- de/ 

Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Butane, 

Aminomethyl Propanol, Parfum, Panthenol, D-Limonene,  

Linalool, Citronellol.





B.R.A.N.D.5 Brilliant Ocean Mist

»  B.R.A.N.D.5 Brilliant Ocean Mist is een lichte en 
flexibele styling spray op basis van zout water 
welke definitie en langdurig volume aan het 
haar geeft.  
 
Brilliant Ocean Mist bevat zeemineralen die  
het haar voeden en versterken. Het haar  
voelt dikker en stugger aan en is gemakkelijk 
te stylen.

»  B.R.A.N.D.5 Brilliant Ocean Mist is a light and 
flexible styling spray based on salt water that 
gives definition and long-lasting volume  
to the hair.  
 
Brilliant Ocean Mist contains sea minerals that 
nourish and strengthen the hair. The hair feels 
thicker and stiffer and is easy to style.

GEBRUIK

Goed schudden. Spray de Brilliant Ocean Mist 

vervolgens vanaf 20 cm afstand op het haar  

en breng het in model.

HOW TO USE

Shake well. Then spray the Brilliant Ocean Mist  

on the hair from a distance of 20 cm and style it.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, Alcohol, Sodium Chloride, Magnesium Sulfate, PVP, 

Sodium Methoxy PEG-16 Maleate/Styrene, Sulfonate  

Copolymer, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,  

Ceteareth-20, DMDM Hydantoin, PEG-25 PABA, Panthenol, 

Citric Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Benzyl  

Salicylate, Butylene Glycol, Linalool, Limonene, Lodopropynyl 

Butylcarbamate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Glycerin,  

Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Undaria. Pinnatifida Extract. 





B.R.A.N.D.5 Brilliant Styler

»  Dit stylingproduct kan gebruikt worden om het 
haar mee te föhnen of te stylen. Het kan zowel 
op droog als op nat haar gebruikt worden.  
 
Brilliant Styler geeft het haar een parelmoer-
glans, het haar voelt zacht aan en wordt  
minder snel vet. Krullen, mooie slagen of een 
steile look… Het haar blijft lang in model.

»  This styling product can be used to blow-dry 
or style the hair. It can be used on both dry 
and wet hair.  
 
Brilliant Styler gives the hair a pearly shine,  
the hair feels soft and is less greasy. Curls,  
beautiful strokes or a straight look…  
Your hair stays in shape for a long time.

GEBRUIK

Creëer een stevige, flexibele hold en textuur met 

een parelmoerglans. Verdeel 1 tot 2 pompjes in je 

handpalm en breng het aan op handdoekdroog  

of droog haar en creëer je eigen stijl.

HOW TO USE

Create a firm, flexible hold and texture with  

a pearly shine. Divide 1 to 2 pumps in the palm  

of your hand and apply it to damp or dry hair  

and create your own style.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Aqua, VA/Crotonos Copolymer, Sorbitol, Carbomer,  

Aminomethyl Propanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 

Parfum, Mica, DMDM Hydantion, Panthenol, CI 77891,  

PEG-25 PABA, Butylene Glycol, lodopropynyl Butylcarbamate, 

Limonene, Citric Acid.





TOPKWALITEIT

TOP QUALITY

EIGEN LOOK & FEEL

OWN LOOK & FEEL

BETAALBARE LUXE

AFFORDABLE LUXURY

PUUR EN EERLIJK

PURE AND HONEST

GEURBELEVING

SCENT EXPERIENCE
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»   B.R.A.N.D.5 
James Wattstraat 2 
8912 AR Leeuwarden 
The Netherlands 
 
Phonenumber: +31 58 84 48 369 
Emailaddress: info@brand5.nl

»   Have a question?  
Call or email us or ask it directly via Instagram 
(brand5.nl).

Dealer worden? Become a dealer?

Contact Contact

»   B.R.A.N.D.5  
James Wattstraat 2 
8912 AR Leeuwarden 
Nederland 
 
Telefoonnummer: +31 58 84 48 369 
E-mailadres: info@brand5.nl

»   Heb je een vraag?  
Bel of mail ons of stel hem direct via Instagram 
(brand5.nl).

BRAND5.NL

Are you the owner of a professional hairsalon? 
Do you like to become a B.R.A.N.D.5 dealer?

Mail (info@brand5.nl) 
- your salonname
- name
- emailaddress 
- phone number 

We will contact you as soon as possible. 

Heb je een professionele kapsalon? Wil je onze 
B.R.A.N.D.5 producten ook gaan verkopen?

Mail ons (info@brand5.nl) 
- de naam van je salon
- je eigen naam
- je emailadres 
- telefoonnummer 

We nemen z.s.m. contact met je op.  
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