A Four Reasons innovatív termékek hiánytalan sorozata, amely európai hajtípus esetén hibátlanul

teljesíti a hajmosás, hajápolás és hajformázás

feladatát. A Sokoldalú professzionális márkánk
mögött a fodrászszakma vezető szakemberei

állnak. Folyamatos termékfejlesztésünk alapkövetelménye mindig az, hogy a formula teljesítse

mindazt, amit ígér, és otthon éppoly könnyen le-

gyen használható, mint a fodrászszalonokban.

A sorozat tagjai természetes, intenzíven kondicionáló,
ápoló összetevőket tartalmaznak. Formulájukban tápláló
növényi koncentrátumok és proteinek erősítik a kényes,
sérülékeny hajszálakat. Csúcsminőségű, korszerű hatóanyagok garantálják a termékek kiváló teljesítményét és
rendkívüli sokoldalúságát.
Meglátod, neked is lesz legalább négy okod arra, hogy ezeket a termékeket válaszd. A Four Reasons termékek játszva
teljesítik, amit ígérnek. A sorozat díjnyertes csomagolása messziről felismerhető és jól megkülönböztethető. Az
egyedi megjelenés sok mosolygós pillanatot szerez azoknak a fodrászoknak, akiknek mindig szól a zene az üzletében, és akik pár angol szóból is értik a tréfát. A finnországi
szalonokban ez a No.1, a legkeresettebb márka a kiskereskedelmi eladások listáján. Szeretni fogod friss, gyümölcsös illatukat, és a sok csodás eredményt, ami velük jár.
A siker okkal történik meg velünk újra és újra!

REASON # 1

REASON #2

REASON #3

CLEANSING & CONDITIONING
HAJMOSÁS ÉS HAJÁPOLÁS
2844,-

2844,-

3144,-

MOISTURe | HIDRATÁLó

COLOR | Színvédő

REPAIR | Regeneráló

Életre kelti és rugalmassá teszi a száraz, fénytelen,
durva tapintású hajat. Alkalmas a natúr és kémiailag
kezelt haj hidratálására. Fenntartja a haj és fejbőr
természetes nedvességtartalmának egyensúlyát.
Antisztatikus hatású, és csodás fényt ad.
Friss, gyümölcsös-citromos illattal.

Fenntartja a festett, színezett haj élénk árnyalatait
és ragyogását. Hatékonyan véd a szín gyors
kifakulásáért felelős szabad gyököktől. Regenerál,
könnyen kezelhetővé teszi a hajat, és csökkenti
a hajszálak sérülésének esélyét. Antisztatikus hatású.
Könnyed olívás-gyümölcsös illattal.

Erő és ragyogás a kémiailag kezelt, sérült hajnak.
Formulája újjáépíti és megerősíti a töredezett,
elvékonyodott és élettelennek látszó hajszálakat.
Komplex növényi kivonat ad selymes textúrát,
és helyreállítja a haj egészséges fényét.
Élénkítő zöldalma illattal.

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Aloe vera
Betain
Keratin
Kókusztenzid
Növényi glicerin

Sampon: 300 ml | pH 4.8–5.4
Kondicionáló: 300 ml | pH 3.8–4.5
Permet: 250 ml | pH 4.0–5.0

Betain
Keratin
Növényi glicerin
Olívakivonat

Sampon: 300 ml | pH 4.8–5.4
Kondicionáló: 300 ml | pH 3.8–4.5
Permet: 250 ml | pH 4.0–5.0

Növényi glicerin
Növényi-komplex:
ázsiai gázló olaja,
kerti nőszirom,
papaya
Panthenol

Sampon: 300 ml | pH 4.8–5.4
Kondicionáló: 300 ml | pH 3.8–4.5
Permet: 250 ml | pH 4.0–5.0

2844,-

2844,-

HEALING | FEJBŐRPROBLÉMÁKRA

DEEP CLEANSE | MÉLYTISZTÍTó

SZALONKISZERELÉS

Hatékonyan kezeli a különböző fejbőrproblémákat,
megelőzi a korpásodást. Csillapítja az irritált fejbőr
tüneteit, csökkenti a viszketést. Formulájában
a természetes mentol stimulálja a fejbőrt.
Hozzáadott illatanyagot nem tartalmaz, hűsítő
aromája természetes mentoltartalmának
köszönhető.

Eltávolítja a styling-termékek összes maradványát
és a kémiai szennyeződéseket. Zsíros fejbőrre
és könnyen zsírosodó hajra kitűnő megoldás,
de festett hajon mindennapos használatra
nem javasolt.
Élénkítő citromos illattal.

Professzionális használatra
pumpás kiszerelésben

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Klimbazol
Mentol
Pirokton-olamin
Rozmaring kivonat

Sampon: 300 ml | pH 4.5–5.0

Kíméletes
felületaktív
anyagok,
pl. kókusztenzid

Sampon: 300 ml | pH 4.8–5.4

1000 ml
Moisture/Hidratáló sampon & kondicionáló
Color/Színvédő sampon & kondicionáló
Deep Cleanse/Mélytisztító sampon
Silver/Ezüstsampon
Ultra Moisture/Mélyhidratáló intenzív hajpakolás
500 ml
Blond/Regeneráló sampon & kondicionáló
világos és szőke hajra
Ultra Moisture/Mélyhidratáló sampon & kondicionáló

Válaszd azt a sampont és kondicionálót,
ami maximálisan kiszolgálja hajad igényeit!
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Deep Cleanse | MÉLYTISZTÍTÁS SAMPON
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NORMÁL HAJ FEJBŐRPROBLÉMÁKKAL

PERMET

SÉRÜLT ÉS VÉKONY SZÁLÚ HAJ

X

VÉKONY SZÁLÚ HAJ

X

SZŐKE, SZŐKÍTETT ÉS SÉRÜLT HAJ

X

VILÁGOSÍTOTT, MELÍROZOTT ÉS ŐSZ HAJ

Kondicionáló

FESTETT, SÉRÜLT HAJ

X

GYORS FAKULÁSRA HAJLAMOS,
FESTETT HAJ

X

SAMPON

SILVER

SPECIÁLIS

X

KÉMIAI ANYAGOKKAL STRESSZELT, ÉS
TERMÉKMARADVÁNYOKKAL TELÍTETT HAJ

ULTRA MOISTURE

SAMPON

ZSÍROS ÉS GYORSAN ZSÍROSODÓ HAJ

HIDRATÁLÁS

NORMÁL ÁLLAPOTÚ, FESTETT VAGY
SZÍNEZETT HAJ

MOISTURE

KEZELETLEN, NATÚR HAJ

Ha nem tudsz választani, ha bizonytalan
vagy abban, hogy melyik termék adná
a legjobb megoldást neked, válaszd:
1. a hajtípusodnak megfelelő sampont,
2. a hajad jelenlegi állapotának megfelelő
kondicionálót!

SZÁRAZ, ÉLETTELEN ÉS KÉMIAILAG KEZELT
HAJ

MILYEN A HAJAD? HAJTÍPUS ÉS PROBLÉMÁK

X
fourreasonshungary.com

Belvedere Szalon Kft., a Four Reasons márka együttműködő partnere és magyarországi forgalmazója.

Aktív hatóanyagok

VEGÁN TERMÉK
UV-VÉDELEM
HőVÉDELEM HAJSZÁRÍTÁSHOZ

aloevera-kivonat | Aloe barbadensis levele

A hidratáló kivonat olyan vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmaz, amelyek hozzájárulnak az erős, rugalmas
hajszálakhoz. Aminosavak és enzimek segítik leküzdeni
a hajhullást, serkentik a növekedést, és egészségesen tartják
a fejbőrt.

Ázsiai gázló olaja | CENTELLA ASIATICA

Serkenti a kollagén termelődést, kiválóan kondicionál, és
regenerálja a hajszálakat.

2844,-

2844,-

BETAIN

Cukorrépa melaszból kivont anyag, amely kiválóan hidratál, és
őrzi a haj nedvességtartalmát. Csökkenti a mechanikai stressz
hatásait, véd az irritáció ellen.

Borsóprotein

Vasban gazdag aminosavforrás, amelynek hajdúsító hatása
kiváló. Erősíti a hajszálak szerkezetét, regenerálja a fénytelen
hajat. Optimalizálja a hajszálak nedvességtartalmát.

Búzából kivont aminosavak

Feltölti életerővel és megerősíti a haj szerkezetét. Regenerálja
a töredezett hajat, és serkenti a hajnövekedést.

CITROMHÉJ-KIVONAT

Ragyogó fényt és extra vitalitást ad a zsírosodásra hajlamos,
vékony szálú szőke hajnak.

EZÜSTHÁRS-KIVONAT | TILIA TOMENTOSE

Hatékony védelmet és hidratáltságot biztosít. Különösen
vékony szálú, sérülékeny haj esetében okoz látványos
változást, dús hatást.

VOLUME | Volumennövelő

SILVER | Hamvasító ezüst

Extra volumen és tartósan dús hatás a vékony
szálú, könnyen formáját vesztő hajnak.
Megfelelő módon hidratál, miközben nem engedi
elnehezedni, lelapulni a hajat. Antisztatikus hatású.
Fehér virágok illatával és egy csepp vaníliával.

Hamvasszőke, világosított, melírozott és ősz hajra
kifejlesztett formulája lila pigmenteket tartalmaz.
Megerősíti a haj porózus szerkezetét, és semlegesíti
a nemkívánatos sárgás tónusokat. Keratinnal
táplálja és védi a hajat, fokozza egészséges
ragyogását és fényét.
Fehér virágok illatával és egy csepp vaníliával.

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Ezüsthárs-kivonat
Növényi glicerin

Sampon: 300 ml | pH 4.8–5.4
Kondicionáló: 300 ml | pH 3.8–4.5

Keratin
Növényi glicerin
Növényi-komplex:
ázsiai gázló olaja,
kerti nőszirom,
papaya

Sampon: 300 ml | pH 5.7– 6.2
Permet: 250 ml | pH 4.0–5.0

2844,-

Hidrolizált búzaprotein

Kiváló tápláló, hidratáló és öregedésgátló tulajdonságaival
kisimítja a hajszálakat, és megelőzi a haj kreppesedését.

Hidrolizált kukoricaprotein

Mélytápláló tulajdonságaival segít helyreállítani a hajszálak
egyensúlyi állapotát és rugalmasságát.

Hidrolizált szójaprotein

Regeneráló, hajnövekedést serkentő hatású. Megerősíti
a hajszálak szerkezetét, csökkenti a hajhullást és
a szöszösödést.

Keratin

Erősítő növényi protein, amely a haj töredezettsége és
kreppesedése ellen dolgozik. Feltölti a haj külső rétegének
sérüléseit, regenerálja, megújítja a hajszálakat, így az
egészséges fényt és selymes tapintást is kap.

kertinőszirom-kivonat | IRIS FLORENTINA

Szabályozza a haj nedvességtartalmát. Öregedésgátló
tulajdonságai selymesen lágy és rugalmas hajszálakat
eredményeznek.

Klimbazol

3144,-

3844,-

Megszünteti a korpásodást okozó gombák szaporodását és
enyhíti az irritációt, viszketést.

kókusztenzid

Kókuszolajból kivont kíméletes felületaktív hatóanyag, amely
alaposan tisztít, miközben segít helyreállítani a hajszálak
egészséges állapotát, és eltünteti a kreppesedést.

MENTOLKIVONAT

Stimulálja a hajhagymákat, és serkenti a hajnövekedést.
Nyugtatja és felfrissíti az irritációra hajlamos fejbőrt.
Antibakteriális hatású.

Növényi glicerin

Kiválóan hidratál, feltölti a hajszálakat a hiányzó
nedvességtartalommal. Antisztatikus hatású.

OLÍVAKIVONAT | OLEA EUROPEA GYÜMÖLCSKIVONAT

Kiváló antioxidáns tulajdonságokkal véd a szabad gyökök
okozta roncsolástól és a hajszín fakulásától. Segít fenntartani
a hajszálak megfelelő hidratáltságát.

Panthenol | B5-provitamin

BLOND | Hideg szőke hajra

ULTRA MOISTURE | Mélyhidratáló

Keratintartalma revitalizál, és életteli ragyogást
ad a szőke, világosított vagy melírozott hajnak.
Regenerálja és erősíti a kémiailag kezelt, roncsolt,
töredezett haj szerkezetét. Ezüst és lila pigmentekkel
és a citrom erejével élénkíti a szőke tónusokat, segít
fenntartani a tiszta színt. A citrom friss, üdítő illatával.

Új élettel tölti fel a száraz, töredezett, durva tapintású
hajat, visszaadja a hajszálak rugalmasságát és
vitalitását. Eltünteti a sérüléseket, és megszünteti
a kreppesedést. A megnövelt nedvességtartalom
könnyebb formázhatóságot és selymes fényt biztosít
a hajnak. Friss, gyümölcsös illattal.

Aktív hatóanyagok

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Betain
Citromhéj-kivonat
Keratin
Növényi glicerin

Sampon: 300 ml | pH 5.0
Kondicionáló: 300 ml | pH 5.0

Aktív hatóanyagok
ACTIVE
INGREDIENTS
Sampon:
Betain, Borsóprotein,
Növényi glicerin
Kondicionáló: Shea vaj
Pakolás: Búza aminosav,
Búza-, szója- és kukorica
protein, Keratin, Növényi
glicerin, Panthenol

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Sampon: 300 ml
Kondicionáló: 300 ml
Pakolás: 200 ml

Hatékonyan revitalizálja az elvékonyodott, élettelen hajat.
Erősíti a sérült hajszálak szerkezetét, és egységesebbé teszi
a haj megjelenését.

Papayakivonat | Carica Papaya

Növeli a haj volumenét, és csökkenti a haj elvékonyodását.
Energetizálja a fakó, élettelen hajat. Táplálja a hajhagymákat,
erősít és serkenti a hajnövekedést.

PIROKTON-OLAMIN

Gomba- és baktériumölő hatással rendelkezik, megszünteti
a fejbőr irritációját és a korpásodást.

Rozmaringkivonat | ROSMARINUS OFFICINALIS

Csökkenti a hajvesztést, és növeli a volument. Megszünteti
a haj elvékonyodását, és serkenti a növekedést. Kiválóan
alkalmas az irritált fejbőr kezelésére, csillapítja a viszketést és
a korpásodást.

SHEA VAJ

Magas E-vitamin és karotin tartalmának köszönhetően az
erősen igénybevett, rendkívül kezelhetetlen hajat is simává,
selymes tapintásúvá teszi, és ragyogó fényt ad.

STYLING & FINISHING
Hajformázás

3844,-

3844,-

VOLUME MOUSSE

3844,-

POWER GEL

HEAT STYLER

Volumennövelő hajhab

Intenzív hajzselé

HŐVÉDŐ formázó spray

Dús hatás, volumen és kellemes tapintás a vékony
szálú hajnak. Tökéletes megoldás testesebb
frizurák kidolgozásához. Erős, mégis rugalmas és
természetes tartást biztosít.
Friss citrusos virágillattal.

Strapabíró tartás, határozott és hangsúlyos forma.
Sokféle stílus kidolgozására alkalmas, a vizes
hatású, vagy extrém rövid férfi frizurát is stabilan
rögzíti. Ereje kitart a következő fésülésig, de
átkeféléssel könnyedén eltávolítható.
Friss lime illattal.

Hatékony és innovatív hővédő spray, amely
nemcsak óvja a hajat a forró eszközök okozta
károsodástól, de táplál is. Könnyen formázhatóvá
teszi a tincseket, és felgyorsítja a hajvasalóval
vagy hajsütővel végzett munkát.
Isteni vanília illat, csipetnyi fahéjjal.

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

Használat előtt alaposan
rázd fel a flakont!
Kis mennyiséget adagolj
a tenyeredbe, és
egyenletesen oszlasd el
a hajon, majd szárítsd
és formázd a frizurát!

KISZERELÉS
200 ml

Betain
Gyömbérkivonat
Hidrolizált
búzaprotein

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

Aktiváld az anyagot
a tenyeredben, és
dolgozd bele a hajba!
Igazítsd formára
a frizurát, és hagyd
megszáradni a zselét!

Ginzeng
Magnézium
aszpartát
Panthenol

3844,-

KISZERELÉS
200 ml

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

Hajvasaló vagy hajsütő
használata
közben szakaszonként
fújd a hajra! Extra
védelemért hajszárítás
előtt is használhatod.

Acerola cseresznye
kivonat
E-vitamin
Glicerin
Lecitin
Meggymagolaj
Ricinusolaj

3844,-

KISZERELÉS
250 ml

3844,-

CRISTAL STYLING MIST

ARGAN BEAUTY SERUM
Argánolaj szérum

Extra erős formázó spray

Tartósan rögzít, extra fényt és volument ad
minden stílusú, hajszárítóval elkészített frizurának.
Megbízható hővédelmet biztosít. Kiváló alapozó
hajcsavarókhoz és kontyokhoz, rugalmas tartást és
kristályfényű csillogást ad az alkalmi frizuráknak.
Friss citromos illattal.

Lágyító és kondicionáló hatású szérum, amelynek
fő eleme a valódi argánolaj. Csodás fényt és
selymes tapintást ad a hajnak. Táplálja és kisimítja
a hajszálakat, megakadályozza a kiszáradást és a
töredezést. A szérum kiváló hővédő tulajdonságokkal
rendelkezik. Az argánolaj luxusillatával.

Hajtógáz nélküli formulája tökéletes
befejezést ad a frizurának. Szépen kiemeli
a részleteket, akkor is jól működik, ha még
több fényre van szükséged. Stabil és tartós
hatása szupererőt ad a hajnak.
Friss görögdinnyés illattal.

HASZNÁLAT

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

KISZERELÉS

HASZNÁLAT

Nedves, vagy
megszárított hajra
vigyél fel pár cseppet,
majd formázd
a frizurát!

Argánolaj

75 ml

Megszárított hajra fújd,
miközben befejezed
a frizurát!

Hajformázó fényspray

Nedves hajra
egyenletesen fújd,
majd hajszárítóval
szárítsd, vagy tedd
csavaróra a tincseket!
Ideális fényspray a már
megszárított hajra.

AKTÍV HATÓANYAGOK
Betain
Búzaprotein
Növényi keményítő
Panthenol
Ricinusolaj

KISZERELÉS
250 ml

FREEZER

AKTÍV HATÓANYAGOK
Panthenol

KISZERELÉS
250 ml

Az árak ajánlott fogyasztói árak. Tartalmazzák az áfát.

3844,-

3844,-

SPIDER

3844,-

hard wax

SHAPER

Szálas hajformázó paszta

Matt styling wax

Rugalmas hajlakk

Egyedülálló formulájában a rugalmas rostszálak
adnak új struktúrát, tartós volument és
elasztikus tartást a hajnak. Megkönnyíti a haj
kezelhetőségét. Rövid és középhosszú frizura
kidolgozásához egyaránt kiváló.
Uniszex tutti-frutti illattal.

Erős tartás mellett a haj rugalmas, elasztikus
marad, és kellemes struktúrát kap. Krémes, könnyen
felvihető anyaga garantálja, hogy a frizura bármikor
újraformázható lesz. Különösen ajánlott vastag
szálú és durva tapintású hajra. Kondicionálja és
selymessé teszi a hajat. Citrusos illattal.

Megkönnyíti a forma kialakítását.
Az aprócseppes permettől a haj természetes
esésű és rugalmas marad, mégis megfelelő
tartást kap. Óvja a frizurát a párától, és védi
a hajszínt a fakulástól.
Isteni sárgadinnyés illattal.

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

Aktiváld az anyagot
a tenyeredben, majd
a hajtövektől indulva
vidd fel, és közben
formázd a hajat!

Ricinusolaj

KISZERELÉS

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

100 ml

Aktiváld az anyagot a
tenyeredben, és dörzsöld
bele a már megszárított
hajba, miközben
formázod a frizurát.
Még erősebb tartásért
több waxot használj!

Karnaubaviasz,
Bambuszkivonat

3844,-

KISZERELÉS

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

100 ml

Használat előtt alaposan
rázd fel a flakont, majd
a megszárított hajra
egyenletesen fújd, és
formázd a frizurát
kedved szerint!

KISZERELÉS

Selyemprotein
Panthenol

3844,-

300 ml
500 ml

3844,-

SUPER SHAPER

HAIR POWDER

BROWN HAIR POWDER

Stabilan rögzíti a már kidolgozott frizurát,
hosszantartó és erős tartást ad. A hajat
ragyogással látja el, de megőrzi annak
természetes esését és rugalmasságát.
Védi a hajszínt a fakulástól.
Egzotikus virágillattal.

Selymes tapintást, dús hatást és extra
volument ad a frizurának. Finoman bevonja
a hajtöveket, és magába szívja a felesleges
zsírt. A mosások között felfrissíti a könnyen
zsírosodó és lelapuló hajat.
Enyhe púderes illattal.

A barna pigmenteket tartalmazó formula
láthatatlanul belesimul a sötét hajba, selymes, dús
hatást és extra volument biztosítva a frizurának.
Finoman bevonja a hajtöveket, és magába szívja
a felesleges zsírt. Felfrissíti a hajat a mosások
között. Enyhe púderes illattal.

Szuper erős hajlakk

HASZNÁLAT
Használat előtt alaposan
rázd fel a flakont, majd
a megszárított hajra
egyenletesen fújd, és
formázd a frizurát
kedved szerint!

AKTÍV HATÓANYAGOK
Selyemprotein
Panthenol

Szárazsampon

KISZERELÉS

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

500 ml
300 ml

Alaposan rázd fel
a flakont! Emeld
meg a hajtincset,
egyenletesen fújd
alá az anyagot, majd
formázd a frizurát!

Kovasav
Növényi keményítő
Silica

Barna szárazsampon

KISZERELÉS
250 ml

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

Alaposan rázd fel a flakont! E-vitamin
Emeld meg a hajtincset,
Kovasav
egyenletesen fújd alá az
Növényi keményítő
anyagot, majd formázd
a frizurát! Színpigmenteket
tartalmaz, ruhára ne
kerüljön!

KISZERELÉS
250 ml

UV-VÉDELEM
VEGÁN TERMÉK
HőVÉDELEM HAJSZÁRÍTÁSHOZ
HőVÉDELEM FORRÓ ESZKÖZÖKHÖZ
páravédelem

3844,-

1844,-

Aktív hatóanyagok
Acerola cseresznyekivonat | Malpighia
Punicifolia

Antioxidáns anyagai erősítik a hajhagymákat és óvják
a hajat a gyökerektől a hajvégekig. Kiváló hajvégápoló,
magas C-vitamin tartalma a legjobb természetes hajerősítő.

Bambuszkivonat | Bambusa Vulgaris

Gazdag aminosav- és proteinforrás, amely ellenállóbbá,
rugalmasabbá teszi a hajat. Mélyen hidratál és újraépíti
a hajszálak szerkezetét, így csökkenti a töredezett hatást.

BETAIN

Cukorrépa melaszból kivont anyag, amely kiválóan hidratál, és
őrzi a haj nedvességtartalmát. Csökkenti a mechanikai stressz
hatásait, véd az irritáció ellen.

Cukorból fermentált xantángumi

Javítja a termék állagát, és megkönnyíti egyenletes felvitelét.
Könnyű és tartós bevonatot képez a hajon, amely segíti
a nedvességtartalom megőrzését, és erősíti a külső, irritáló
hatások elleni védelmet.

E-vitamin | Tokoferil-acetát

Hatékony antioxidáns, amely egészséges megjelenést ad
a hajnak, és mérsékli a hajvégek töredezettségét.

Ginzengkivonat | PANAX GINSENG

Puhít és kondicionál. Élénkíti a vérkeringést, megelőzi
a hajhullást, véd a korpásodástól.

Gyömbérgyökér-kivonat | Zingiber Officinale

Antioxidáns tartalma a fejbőr érzékenysége és a haj
töredezettsége ellen hat, megbízhatóan kondicionál és védi
a hajszálakat a sérülésektől.

DUSTER

Hidegen sajtolt argánolaj | Argania Spinosa
magolaj

Hajtőemelő por

Kondicionálja és puhítja a hajat azzal, hogy feltölti
a hajszálakat az összes hiányzó tápanyaggal. Serkenti az
egészséges, erős hajnövekedést.

Jó kontrollt és textúrát ad a hajnak. Megnöveli
a volument és megemeli a hajtöveket.
Különösen azoknak a frizuráknak válik előnyére,
ahol fontos szempont a nagyobb tömeg és
a kidolgozott struktúra.
Kellemesen matt hatással, és púderes illattal.
HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

Szórd egyenesen
Kovasav,
a hajtövekre, vagy ujjaid Ricinusolaj
között morzsolgatva
vidd fel az anyagot, majd
formázd a frizurát!
Erősebb tartásért több
port használj!

Travel size

Karnaubaviasz | Copernica cerifera cera

Utazáshoz, repülőgépre,
80 vagy 100 ml-es kiszerelésben

KISZERELÉS
10 g

Hidrolizált búzaprotein

Kiváló tápláló, hidratáló és öregedésgátló tulajdonságaival
kisimítja a hajszálakat, és megelőzi a haj kreppesedését.

Moisture/Hidratáló sampon & kondicionáló
Color/Színvédő sampon & kondicionáló
Shaper/Rugalmas hajlakk
Hair Powder/Szárazsampon

Elősegíti a jó tartást, lágyítja, selymessé teszi és kondicionálja
a hajat.

kovasav | Szilícium-dioxid

Lassítja a hajszálak elöregedésének folyamatát, csökkenti
a töredezést. Kiváló vízmegkötő hatású, javítja a sprőd haj
állagát. Növeli a hajszálak kollagéntartalmát és vastagságát.
Felszívja az izzadságot és a zsírt a bőrről és a hajszálakról.

LECITIN

Egészséges színt és fényt ad a hajnak, támogatja és erősíti
a hajszerkezetet, és csökkenti a hajhullást.

MAGNÉZIUM ASZPARTÁT

3844,-

3844,-

Erősíti a hajszálak szerkezetét, meghosszabbítja azok
élettartamát.

Meggymagolaj | Prunus Cerasus

Antioxidáns flavonoidforrás, amely kiváló hidratáló,
kondicionáló, hajregeneráló és sejtvédő tulajdonságokkal
rendelkezik.

Növényi glicerin

Kiválóan hidratál, feltölti a hajszálakat a hiányzó
nedvességtartalommal. Antisztatikus hatású.

Növényi keményítő

Kiváló hajtőemelő. Magába szívja a felesleges zsírt
a hajtövekről és a fejbőrről, felfrissítve ezzel a frizurát.
Nem engedi elnehezülni, lelapulni a hajat.

Panthenol | B5-provitamin

Hatékonyan revitalizálja az elvékonyodott, élettelen hajat.
Erősíti a sérült hajszálak szerkezetét, és egységesebbé teszi
a haj megjelenését.

DRY SHAPER

Ricinusolaj

DRY SUPER SHAPER

Száraz hajlakk

Szuper erős száraz hajlakk

Súlytalan, száraz styling spray, amely kiváló
befejezése a frizurának. Villámgyorsan szárad,
és könnyű vele dolgozni. Hozzájárul a tartós,
természetesen dús hatás eléréséhez.
Finom tutti-frutti illattal.

Hosszú időre erős, mégis természetesen rugalmas
tartást, volument és extra fényt ad a hajnak.
Villámgyorsan szárad, és könnyű vele dolgozni.
Egzotikus virágillattal.

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

KISZERELÉS

HASZNÁLAT

AKTÍV HATÓANYAGOK

KISZERELÉS

Kontrollálható tartás:
a felvitt rétegek
számának növelésével
fokozható a tartás
erőssége.

Panthenol
Selyemprotein

300 ml

Kontrollálható tartás:
a felvitt rétegek
számának növelésével
fokozható a tartás
erőssége.

Panthenol
Selyemprotein

300 ml

Hajhullás elleni hatása közismert. Használata a hajat fényessé
és selymes tapintásúvá, valamint könnyen kezelhetővé teszi.
Erősíti a hajszálakat, és szép fényt ad.

Római kamillakivonat | Anthemis nobilis

Segíti a haj szerkezetének megújulását. Látványos dúsító és
hidratáló tulajdonságaival nem csak a világos, szőke hajakra
gyakorol kiváló kondicionáló hatást.

Selyemprotein

Elősegíti a sérült hajszálak regenerálódását, pajzsszerű
védelmet képez a környezeti stressz ellen. Rugalmasságot és
természetes csillogást kölcsönöz. Javítja a haj hidratáltságát,
és kellemesen sima tapintást ad.

REASON #4

FOUR REASONS ULTRA MOISTURE

MÉLYHIDRATÁLÓ TERMÉKEK

A KISZÁRADT, SZOMJAS HAJNAk
REASON #5
Senki nem választ önszántából száraz hajat, de számunkra ez az egyik legkönnyebben megoldható
probléma. A Four Reasons Ultra Moisture három profi terméke hatékonyan hidratál, segít fenntartani
a haj szerkezetének természetes egyensúlyát, visszahozza annak vitalitását és rugalmasságát. A
termékek összetételében szereplő shea vaj, keratin és protein azonnal feltölti a hajszálakat a szükséges
nedvességtartalommal. Instant hidratáló hatásuk eredményeként te is visszakaphatod egészséges,
fényes hajkoronádat. A sampon és a kondicionáló napi használatra is tökéletes, a hajpakolás a haj
állapotától függően hetente egyszer, de akár többször is alkalmazható. Ints búcsút a kezelhetetlen
szalmakazalnak, a szálkás, kreppesedő hajnak, és válaszd helyette az erőt, a fényt és a selyem érzetét!

A kiszáradt hajnak sok tünete
és még több magyarázata van.
A durva tapintású, szálkás haj
egyenlő a száraz hajjal. Külső
tényezők, mint a gyakori hajmosás,
a
hővel
működő
formázó
eszközök, a kémiai beavatkozások,
a szolárium vagy a napsugárzás,
sőt a központi fűtés is kiszárítja
és törékennyé teszi a hajszálakat.
Mire a haj szárazsága szemmel
láthatóvá válik, már rég elveszítette
természetes nedvességtartalmát és
egyensúlyi állapotát. A szomjas haj
élettelennek látszik és töredezett.
Megfakul, és búcsút int természetes
ragyogásának. A frizura alakját
veszíti, és nehezen kezelhető,
keservesen formázható lesz. A haj
nem megfelelő hidratáltsága sokat
ront a frizura stílusán, ezért tényleg
fáj, ha száraz!

REASON #6

REASON #7

FOUR REASONS
MÉLYHIDRATÁLÓ
SAMPON

Kíméletes formula erősítő
hatású kerti zöldborsóból
kivont proteinnel. Természetes betain és növényi glicerin
tartalma hatékonyan hidratál,
fényt, rugalmasságot és sok
energiát, életerőt ad a hajnak.

FOUR REASONS
MÉLYHIDRATÁLÓ
KONDICIONÁLÓ

Korszerű összetétel shea vajjal és természetes betainnal.
Ezek a hatóanyagok táplálják
a hajat, növelik a fényét és
megkönnyítik a kifésülését
anélkül, hogy elnehezítenék,
lelapítanák a hajat.

FOUR REASONS
MÉLYHIDRATÁLÓ
PAKOLÁS

Intenzív regeneráló maszk
B5‑provitaminnal és keratinnal. Hatóanyagai újjáépítik és erősítik a hajszálakat,
helyreállítják a haj lágyságát
és egészséges fényét.

