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Sing your
lungs out.

Ik ben Original. Van buiten zie ik er misschien lief uit, maar er
gebeurt heel veel geks achter de douchegordijnen. Mijn enige
doel in het leven is om je bad hair days goed te maken en de
good hair days zelfs nog beter te maken. Oh, en mocht je het nog
niet weten; ik ben 100% vegan.
Voor het geval je het je afvraagt, ik ben ook dol op een
milieuvriendelijke omgeving. Tegenwoordig bestaat mijn
garderobe voornamelijk uit dingen die gemaakt zijn van
recyclebaar suikerrietplastic (je weet wel, het materiaal dat komt
van het maken van SUIKER, hoe sweet is dat).
Geweldig je te leren kennen. Stay weird, gorgeous.

%
0
10
100 % VEGAN

De producten zijn 100% vegan, wat betekent dat ze geen dierlijke
ingrediënten bevatten.

100 % GREEN CHOICE

Alle shampoo en haarverzorgingsproducten in de productlijn worden
vervaardigd in onze fabriek in Finland die 100% groene energie gebruikt.
Aerosol producten worden vervaardigd in Zweden. Alle plastic
verpakkingen zijn gemaakt van recyclebaar biogebaseerd suikerrietplastic, waardoor de ecologische voetafdruk van het product aanzienlijk
wordt verkleind.

100 % EMPOWERING

De verpakkingsteksten blijven humoristisch, maar hebben nu een breder
doel: ze willen alledaagse routines inspireren en versterken. Ze herinneren
de gebruikers van het product eraan hoe wonderbaarlijk mooi ze
zijn - onvolmaakt maar toch perfect.

100 % VALUE FOR MONEY

Bekend om de onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding zijn de
Four Reasons producten nu zelfs nog beter, met een gehalte aan
actieve ingrediënten dat bij sommige producten tot vijf keer hoger is.
Tegelijkertijd zijn alle onnodige ingrediënten eruit gehaald, wat resulteert
in eenvoudige, gebruiksvriendelijke en o, zo functionele producten voor
perfect hair days.

#1 Made for loving you, baby
#2 Born and bred in Helsinki, Finland
#3 Even my attitude has an attitude
#4 Totally vegan

CLEANSING &
CONDITIONING
COLOR

MOISTURE
ULTRA MOISTURE
REPAIR
VOLUME
BLOND & SILVER
SCALP CARE
DEEP CLEANSE

STYLING &
FINISHING

ALL ABOUT THAT BASE
STYLING MADE EASY
HOLD THE LINE

COLOR
#1 Better have protection
#2 Stay glossy
#3 Treat yo’ color
#4 Fruity AF
Als het dagelijkse leven somber en grijs aanvoelt,
breng dan je kleur weer tot leven en laat je gloed niet
vervagen. Onze Color care producten maken je haar
glanzend en vitaal: rijstextract en proteïne beschermen
de kleur tegen vervagen en helpen de gloed van je
haarkleur te behouden. Een heerlijk fruitige geur!

COLOR SHAMPOO

COLOR CONDITIONER

COLOR MIST

Kleurbeschermende shampoo geeft
gekleurd haar glans en vitaliteit.

Kleurbeschermende conditioner geeft
gekleurd haar glans en maakt het
zacht en gemakkelijk doorkambaar.

Kleurbeschermende conditioning
mist geeft het haar een mooie glans,
maakt het makkelijk doorkambaar en
verwijdert statisch haar.

Rijstextract en rijsteiwit beschermen
de haarkleur tegen vervagen en helpen
de gloed te behouden.
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 Better have protection
#2 Stay glossy
#3 Oh, so moist
#4 Fruity AF

Rijstextract en rijsteiwit beschermen
de haarkleur tegen vervagen en
voorkomen statisch haar.
Gebruik: Op gewassen haar
aanbrengen, enkele minuten laten
inwerken en zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 Treat yo’ color
#2 Stay glossy
#3 Anti-static, pro-ecstatic
#4 Fruity AF

Rijstextract en rijsteiwit beschermen de
haarkleur tegen vervagen en helpen de
glans te behouden.
Gebruik: Spray op vochtig of droog
haar. Niet uitspoelen.
250 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 Better have protection
#2 Treat yo’ color
#3 Anti-static, pro-ecstatic
#4 Fruity AF

MOISTURE
MOISTURE SHAMPOO

MOISTURE CONDITIONER

MOISTURE MIST

Vochtregulerende shampoo die zacht
reinigt en het haar zijdezacht en
glanzend maakt.

Vochtregulerende conditioner die het
haar voedt, statisch haar voorkomt
en het haar zijdezacht en gemakkelijk
doorkambaar maakt.

Verzorgende moisture mist maakt
het haar glanzend, zijdezacht en
gemakkelijk doorkambaar.

Bevat aloë vera, dat bekend staat
om zijn hydraterende en verzorgende
eigenschappen.
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 Oh, so moist
#2 Such softness
#3 The silkiest gloss
#4 Fresh lemony scent
Wie wil er niet meer hydratatie? Moisture producten
maken je haar zijdezacht en hydrateren effectief.
Elke fles bevat aloë vera, bekend om zijn hydraterende
en verzorgende eigenschappen.

Bevat aloë vera, dat bekend staat
om zijn hydraterende en verzorgende
eigenschappen.
Gebruik: Op gewassen haar aanbrengen,
enkele minuten laten inwerken en
zorgvuldig uitspoelen.

Bevat aloë vera, dat bekend staat
om zijn hydraterende en verzorgende
eigenschappen.
Gebruik: Spray op vochtig of droog haar.
Niet uitspoelen.
250 ml | adviesprijs: € 11,90

300 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 Oh, so moist
#2 Such softness
#3 The silkiest gloss
#4 Fresh lemony scent

#1 Oh, so moist
#2 Such softness
#3 Anti-static, pro-ecstatic
#4 Fresh lemony scent

#1 Oh, so moist
#2 Such softness
#3 The silkiest gloss
#4 Fresh lemony scent

ULTRA
MOISTURE
#1 Long-lasting moooisture
#2 Yogi-like flexibility and strength
#3 The silkiest gloss
#4 OMG that was intense
Als niets anders werkt. Ultra Moisture is precies wat er
staat: super hydraterende producten voor super droog
haar. Shampoo, conditioner en intensieve verzorging
versterken en hydrateren effectief droog en beschadigd
haar. De actieve ingrediënten zijn betaïne en glycerol in
de shampoo, sheaboter in de conditioner en vitamine B5
in de intensieve verzorgingsproducten. De shampoo en
conditioner bevatten erwteneiwit dat bekend staat om
zijn conditionerende eigenschap.

ULTRA MOISTURE SHAMPOO

ULTRA MOISTURE CONDITIONER

ULTRA MOISTURE TREATMENT

Super hydraterende shampoo die
effectief conditioneert en droog,
beschadigd haar versterkt.

Super hydraterende conditioner die
droog, beschadigd haar verwent,
ontwart en glans geeft.

Betaïne en glycerol hydrateren het
haar, terwijl het de glans, elasticiteit
en vitaliteit verhoogt. Bevat
erwteneiwit, dat bekend staat om zijn
conditionerende eigenschap.
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

Karitéboter verzacht het haaroppervlak
effectief en gaat pluis tegen. Bevat
erwteneiwit, dat bekend staat om zijn
conditionerende eigenschap.
Gebruik: Op gewassen haar aanbrengen,
enkele minuten laten inwerken en
zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

Super hydraterende intensieve
behandeling die droog, beschadigd
haar versterkt en geschikt is voor
alle haartypes.

#1 Long-lasting moooisture
#2 Yogi-like flexibility and strength
#3 The silkiest gloss
#4 Luxurious lather

#1 Long-lasting moooisture
#2 Yogi-like flexibility and strength
#3 Anti-static, pro-ecstatic
#4 The silkiest gloss

Bevat provitamine B5 dat de
haarstructuur herstelt en zachtheid en
glans geeft. Ontwart het haar effectief
en maakt het gemakkelijk doorkambaar.
Gebruik: Gelijkmatig aanbrengen op
gewassen, handdoekdroog haar. Laat
het 5-10 minuten intrekken en spoel het
zorgvuldig uit.
200 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 Almost too moist
#2 Nothing else can save you (SOS)
#3 So smooth, so silky
#4 OMG that was intense

REPAIR
REPAIR SHAMPOO

REPAIR CONDITIONER

REPAIR MIST

Herstellende shampoo die beschadigd
haar versterkt, hydrateert en pluis
tegen gaat.

Repair conditioner die beschadigd
haar versterkt, het makkelijk
doorkambaar maakt en een prachtige
glans geeft.

Repair mist die beschadigd haar
versterkt, het makkelijk doorkambaar
maakt en een prachtige glans geeft.

Plantaardig eiwitcomplex beschermt het
haar effectief tegen beschadiging. Bevat
een regeneratief kruidenextract van
Aziatische waternavel, papaja en iris.

#1 The ultimate repair
#2 Yogi-like flexibility and strength
#3 Nothing else can save you (SOS)
#4 Crisp apple scent
De situatie vraagt om krachtige maatregelen. Repair
producten versterken overbehandeld en gestrest haar
en bieden effectieve bescherming tegen verdere schade.
Elke fles bevat een regenererend plantenextract dat zijn
kracht krijgt van Aziatische waternavel, papaja en iris.

Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 The ultimate repair
#2 Yogi-like flexibility and strength
#3 Nothing else can save you (SOS)
#4 Crisp apple scent

Plantaardig eiwitcomplex beschermt het
haar effectief tegen beschadiging. Bevat
een regeneratief kruidenextract van
Aziatische waternavel, papaja en iris.
Gebruik: Op gewassen haar aanbrengen,
enkele minuten laten inwerken en
zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 The ultimate repair
#2 Yogi-like flexibility and strength
#3 Nothing else can save you (SOS)
#4 Crisp apple scent

Beschermt het haar effectief tegen
beschadiging en de hitte van een föhn.
Bevat een regeneratief kruidenextract
van Aziatische waternavel, papaja en
iris.
Gebruik: Spray op vochtig of droog haar.
Niet uitspoelen.
250 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 The ultimate repair
#2 Time to tame those tangles
#3 Nothing else can save you (SOS)
#4 Crisp apple scent

VOLUME
#1 Big is beautiful
#2 Oh, so moist
#3 The silkiest gloss
#4 Flowery vanilla scent
Liever meer dan minder. Volume producten geven
zelfs volume aan gevoelig haar, waardoor het luchtig,
glanzend en zacht wordt. Erwtenpeptiden hydrateren
het haar zonder te verzwaren. Vooral geschikt voor
hair do’s en voor iedereen die meer volume nodig heeft
in hun hairstyle!

VOLUME SHAMPOO

VOLUME CONDITIONER

Volumegevende shampoo die het haar
body geeft en het zijdezacht maakt.

Volumegevende conditioner die
statische elektriciteit voorkomt, het
haar body geeft en het gemakkelijk
doorkambaar maakt.

Erwtenpeptiden hydrateren het haar
zonder het haar te verzwaren.
Geschikt voor alle haartypes die meer
volume nodig hebben. Ideale basis voor
luchtige volume hairstyles!
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 Big is beautiful
#2 Oh, so moist
#3 The silkiest gloss
#4 Flowery vanilla scent

Erwtenpeptiden hydrateren het haar
zonder het haar te verzwaren. Geschikt
voor alle haartypes die meer volume
nodig hebben. Ideale basis voor luchtige
volume hairstyles!
Gebruik: Op gewassen haar aanbrengen,
enkele minuten laten inwerken en
zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 Big is beautiful
#2 Oh, so moist
#3 Anti-static, pro-ecstatic
#4 Flowery vanilla scent

Blond
& Silver
#1 Keepin’ it cool
#2 Treat yo’ hair
#3 Stay glossy
#4 Oh, so moist
Blonds always have more fun - en soms is het een beetje
moeilijker. Met onze Blond & Silver color care producten,
behoud jij de glans van je lichte haar. Blond shampoo
en conditioner behouden een blonde toon, zorgen voor
je behandelde haar en ruikt naar verse citroen. De
Silver-serie bevat een silvershampoo, conditioner en
treatmentspray die koele tinten koel houden en blonde
tinten blond. De producten verwijderen effectief gele
tinten en krijgen hun kracht van Aziatische waternavel,
papaja en iris.

BLOND SHAMPOO

BLOND CONDITIONER

Shampoo die blond tinten behoudt,
behandeld haar voedt en effectief
hydrateert.

Conditioner die blond tinten behoudt,
behandeld haar voedt, anti-statisch
werkt en het haar gemakkelijk
doorkambaar maakt.

Bevat citroenschil-extract, dat bekend
staat om zijn kleurverhelderende
eigenschappen. Frisse citrusgeur!
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

Bevat citroenschil-extract, dat bekend
staat om zijn kleurverhelderende
eigenschappen.Frisse citrusgeur!
Gebruik: Op gewassen haar aanbrengen,
enkele minuten laten inwerken en
zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 Keepin’ it cool
#2 Such softness
#3 Oh, so moist
#4 Fresh lemony scent

#1 Keepin’ it cool
#2 Anti-static, pro-ecstatic
#3 Treat yo’ hair
#4 Fresh lemony scent

SILVER SHAMPOO

SILVER CONDITIONER

SILVER MIST

Silver shampoo die effectief gele tonen
verwijdert, hydrateert en het haar
zacht maakt.

Silver conditioner die effectief gele
tonen verwijdert, het haar versterkt en
het gemakkelijk doorkambaar maakt.

Bevat een regeneratief kruidenextract
van Aziatische waternavel, papaja
en iris.
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en 1–5 minuten laten
inwerken. Spoel voorzichtig uit.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

Bevat een regeneratief kruidenextract
van Aziatische waternavel, papaja
en iris.
Gebruik: Op gewassen haar aanbrengen,
enkele minuten laten inwerken en
zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

Silver mist die effectief gele tonen
verwijdert, het haar body geeft en een
mooie glans geeft en het doorkambaar
maakt.

#1 Too cool for school
#2 Oh, so moist
#3 Such softness
#4 Flowery vanilla scent

#1 Too cool for school
#2 Treat yo’ hair
#3 Stay glossy
#4 Flowery vanilla scent

Werkt anti-statisch en voedt het
haar zonder te verzwaren. Bevat
een regeneratief kruidenextract van
Aziatische waternavel, papaja en iris
Gebruik: Spray gelijkmatig op vochtig
of droog haar. Niet uitspoelen. Bevat
kleurpigment; spray alleen op het
haar om vlekken op kleding of huid te
voorkomen.
250 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 Too cool for school
#2 Stay glossy
#3 Anti-static, pro-ecstatic
#4 Flowery vanilla scent

SCALP
CARE

DEEP
CLEANSE

SCALP CARE SHAMPOO

DEEP CLEANSE SHAMPOO

Voedende shampoo die verzorgt en
hoofdhuidproblemen voorkomt,
terwijl menthol een verfrissend, koel
gevoel geeft.

Diep reinigende shampoo die resten
van stylingproducten en onzuiverheden
effectief verwijdert.

Bevat climbazol en piroctone olamine,
dat helpt bij roos en jeukende hoofdhuid.
Gebruik: In vochtig haar inmasseren,
laten schuimen en goed uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90

#1 So long, dandruff
#2 That scalp’s so spoiled
#3 Time to cool off
#4 Refreshing menthol scent

#1 Squeaky clean
#2 Buh-bye, residue
#3 Yeah that's that super base
#4 Lemony lime scent

#1 So long, dandruff
#2 That scalp’s so spoiled
#3 Time to cool off
#4 Refreshing menthol scent

Beschermt het haar tegen verkleuring
die veroorzaakt wordt door mineralen
en metalen in water. Geschikt voor de
vette hoofdhuid en vóór het gebruik van
conditionerende treatments, waardoor
het haar de actieve ingrediënten
effectiever kan opnemen.
Gebruik: In het haar inmasseren,
schuimen en zorgvuldig uitspoelen.
300 ml | adviesprijs: € 11,90
#1 Squeaky clean
#2 Buh-bye, residue
#3 Yeah that’s that super base
#4 Lemony lime scent

All about
that base
BASE PRODUCTS

SMOOTH & SHINE SERUM

STYLING MIST

Conditionerend serum voor de finishing
touch. Het serum verwent het haar,
waardoor het zijdezacht voelt en
glanzend wordt.

Föhnspray die een flexibele hold geeft,
hittebeschermend is en een mooie
glans geeft.

Echte arganolie voedt diep en maakt het
haar glad en elastisch.
Gebruik: Enkele druppels aanbrengen op
vochtig of droog haar en stylen maar.
75 ml | adviesprijs: € 12,90

Een functionele basis is de sleutel
voor een geweldige hairstyle en een
meer stressvrij leven. Laat jezelf na
een verfrissende wasbeurt verrassen
door jouw favoriete producten, zet de
haardroger aan en doe waar je goed
in bent!

#1 So smooth, so silky
#2 Man, I’m moist!
#3 Yogi-like flexibility and strength
#4 Stay glossy

Biedt sterke maar flexibele
ondersteuning en handelbaarheid,
blijft luchtig en geeft een glinsterende
glans. Bevat panthenol, dat bekend staat
om zijn verzorgende eigenschappen
Gebruik: Spray op handdoekdroog of
droog haar en stylen. Goed schudden
voor gebruik.
250 ml | adviesprijs: € 12,90
#1 Hold the line
#2 Texture me later
#3 Blow-dry heat shield
#4 Stay glossy

VOLUME MOUSSE

ROOT BOOSTER

HEAT STYLER

Volumegevende stylingmousse die
het haar body geeft en elastische
ondersteuning biedt.

Volumegevende root lifter die
langdurige stevigheid en body geeft
aan de haaraanzet.

Maakt het haar luchtig en geeft een
mooie glans. Bevat gemberwortelextract.
Gebruik: Voor gebruik goed schudden.
Doseer in de palm van je hand,
gelijkmatig aanbrengen droog op het
haar. Stylen zoals gewenst.
200 ml | adviesprijs: € 12,90

Maakt het haar volumineus en laat het
natuurlijk bewegen. Bevat kamille en
panthenol, die bekend staan om hun
verzorgende eigenschappen.
Gebruik: Goed schudden. Spray op
handdoekdroog haar, direct op de
haaraanzet of in secties waar je extra
ondersteuning nodig hebt en dan föhnen
maar.

Hitte beschermingsspray die het haar
gemakkelijker onder controle brengt en
de styling versnelt zonder het haar te
beschadigen.
Beschermt het haar tegen hitte en
vochtigheid. Bevat hydraterend
kersenextract.
Gebruik: Spray op droog haar (één
sectie per keer) voordat je tools voor
warmtestyling gebruikt. Style zoals
gewenst.
250 ml | adviesprijs: € 12,90

250 ml | adviesprijs: € 12,90
#1 Turn up the volume
#2 Hold me dear
#3 Big is beautiful
#4 Fresh ‘n’ fruity

#1 Root up!
#2 A non-surgical hair-lift
#3 Get red-carpet ready
#4 Fresh green tea scent

#1 Better have protection
#2 Heat ‘n’ humidity shield
#3 Styling made easy
#4 Spicy vanilla scent

Styling
made EasY

Now it’s time to play - dit is het punt waarop we beloven om
jouw good hairday een beetje beter te maken. Doe wat je maar
wilt: Hollywood-waves, chignons op de tweede dag, de strakste
paardenstaarten, een stijlvol strakke wetlook, een stijle look of
vlechten hier en daar. Met deze stylingproducten kun je elke stijl aan.

STYLING PRODUCTS

FIBER WAX

MATTE PASTE

Fiber-rijke wax geeft het haar textuur en
flexibele hold

Matte wax geeft textuur en sterke hold.

Xanthaangom maakt de wax zacht en gemakkelijk
aan te brengen.
Gebruik: Activeren tussen de handpalmen en
aanbrengen op droog of vochtig haar. Stylen zoals
gewenst.
100 ml | adviesprijs: € 12,90

Maakt het haar veerkrachtig en gemakkelijk te
restylen. Bevat voedend extract van bamboesap.
Gebruik: Activeren tussen de handpalmen, over het
droge haar masseren en in model brengen zoals
gewenst.

#1 Hold me hard
#2 A good source of fiber
#3 Yogi-like flexibility
#4 Fresh ‘n’ fruity

#1 Hold the line
#2 Such a control freak
#3 Texture me later
#4 Fruity scent

100 ml | adviesprijs: € 12,90

POWER GEL

HAIR POWDER

Power gel geeft een sterke fixatie terwijl
het haar versterkt en gevoed wordt.

Hair powder tilt het haar van
de aanzet op en adsorbeert talg van
de hoofdhuid.

De look zal glanzen en blijven zitten
totdat het wordt uitgeborsteld.
Ginsengwortel voedt het haar.
Gebruik: In de handen wrijven, het haar
stylen en laten drogen.
100 ml | adviesprijs: € 12,90

#1 Hold the line
#2 Such a control freak
#3 Stay glossy
#4 Fresh scent

Verfrist het haar en laat het haar er
schoon uitzien. De spray zorgt ervoor dat
het haar niet elke dag gewassen hoeft te
worden. Aardappelzetmeel geeft
luchtig volume.
Gebruik: Voor gebruik goed schudden,
spray op de haaraanzet van droog haar
en naar wens stylen.
250 ml | adviesprijs: € 12,90
#1 Second day survivor
#2 Big is beautiful
#3 Hey Siri, wash my hair
#4 A non-surgical hair-lift

VOLUME POWDER

DRY SHAMPOO

Stylingpoeder geeft het haar volume,
maakt het gemakkelijker te controleren
en geeft textuur.

Droogshampoo verfrist het haar tussen
wasbeurten In.

10 g | adviesprijs: € 12,90

Rijstzetmeel reguleert de talg van de
hoofdhuid, waardoor het haar fris en
schoon aanvoelt. Geeft een lichte,
fluweelzachte textuur en fixatie.
Geschikt voor alle haarkleuren.
Gebruik: Goed schudden voor gebruik
en sprayen op de haaraanzet van
droog haar.
250 ml | adviesprijs: € 12,90

#1 Matte is the new shiny
#2 Such a control freak
#3 Texture me later
#4 A non-surgical hair-lift

#1 Second day survivor
#2 Hey Siri, wash my hair
#3 Turn up the volume
#4 I woke up like this

Voorkomt het inzakken van de look
tussen de wasbeurten in en creëert
volume en dikte voor het opbouwen
van een look.
Gebruik: Poeder bij de haaraanzet
strooien en inmasseren. Stylen
naar wens.

Hold
the line
HAIRSPRAYS

Wat dacht je van een haarlak voor elk haartype en elke hair do?
Vijf verschillende hairsprays lijkt misschien wat overdreven, maar
zoals je als professional weet, meer is altijd beter als het om haar
gaat! Droge en fijnkorrelige styling hairsprays zorgen voor grip
en de natuurlijke beweging van het haar, terwijl de Freeze & Shine
perfect is voor dagen waarop je niet wilt dat ook maar één lok
beweegt. Zowel Strong Hairspray als Super Strong Hairspray zijn
traditionele hairsprays tussen de andere genoemden: ze fixeren
alle looks en beschermen tegen vocht.

STYLING HAIRSPRAY

STRONG STYLING HAIRSPRAY

Sneldrogende, gewichtloze haarlak die
het haar luchtig maakt en ondersteund,
maar met een natuurlijke beweging.

Sneldrogende, gewichtloze haarlak
die het haar luchtig maakt en een
langdurige ondersteuning geeft.

Voor het stylen en bewerken van de
look en een natuurlijke finish aan het
haar geven. Bevat panthenol, dat
bekend staat om zijn conditionerende
eigenschappen.
Gebruik: Spray op droog haar en stylen
naar wens.
300 ml | adviesprijs: € 12,90

Laat het haar natuurlijk bewegen en
geeft een sterke finish aan de look. Bevat
panthenol, dat bekend staat om zijn
verzorgende eigenschappen.
Gebruik: Spray op droog haar en stylen
naar wens.
300 ml | adviesprijs: € 12,90

#1 Hold me dear
#2 OMG, are those natural?
#3 The quickest dry
#4 Fruity AF

#1 Hold me hard
#2 Enjoy the movement
#3 The quickest dry
#4 Fruity AF

STRONG HAIRSPRAY

SUPER STRONG HAIRSPRAY

FREEZE & SHINE HAIRSPRAY

Sterke haarlak die het haar duurzame,
elastische hold geeft en zorgt voor een
mooie glans.

Supersterke haarlak die het kapsel
vastzet en een mooie glans geeft.

Supersterke haarlak die intense,
onoverwinnelijke ondersteuning geeft
aan elk kapsel.

Beschermt tegen vocht. Bevat
panthenol, dat bekend staat om zijn
conditionerende eigenschappen.
Gebruik: Spray gelijkmatig op droog
haar tijdens het shapen van de hair do of
om een afgewerkte style te fixeren.
300 ml | adviesprijs: € 12,90

#1 Hold me hard
#2 Thick skin and an elastic heart
#3 Humidity shield
#4 Tutti frutti, oh Rudy

Beschermt tegen vocht. Bevat
panthenol, dat bekend staat om zijn
conditionerende eigenschappen.
Gebruik: Spray gelijkmatig op droog
haar tijdens het shapen van de hair do of
om een afgewerkte stylel te fixeren.
300 ml | adviesprijs: € 12,90

#1 Hold the line
#2 Such a control freak
#3 Humidity shield
#4 Exotic flower scent

Langdurige fixatie en glans waardoor
je haar er de hele dag en nacht
geweldig uitziet. Bevat panthenol,
dat bekend staat om zijn verzorgende
eigenschappen.
Gebruik: Spray op droog haar bij het
finishen van de look. Goed schudden
voor gebruik.
250 ml | adviesprijs: € 12,90
#1 The hair lacquer
#2 Hold the line
#3 Stay glossy
#4 Fresh scent

LARGE
SIZES

TRAVEL
SIZES

Cleansing & conditioning
500 ml | adviesprijs: €16,90

Cleansing & conditioning
60 ml | adviesprijs: €5,90

Color Shampoo
Color Conditioner
Moisture Shampoo
Moisture Conditioner
Ultra Moisture Shampoo
Ultra Moisture Conditioner

Color Shampoo
Color Conditioner
Moisture Shampoo
Moisture Conditioner
Moisture Mist
Silver Shampoo

Styling & finishing
300 ml | adviesprijs: €12,90
Hair Powder

Styling & finishing
100 ml | adviesprijs: €6,90

500 ml | adviesprijs: €16,90
Strong Hairspray
Super Strong Hairspray

Volume Mousse
Hair Powder
Strong Hairspray
Super Strong Hairspray

ACTIVE INGREDIENTS
ALOE VERA
Aloe Barbadensis Leaf Extract

Het natuurlijke actieve ingrediënt
gewonnen uit de bladeren van de
Aloë Vera plant behandelt droog,
vochtarm haar.
ARGAN OIL
Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil

Arganolie, verkregen uit de noten
van de Marokkaanse arganboom,
ook wel vloeibaar goud genoemd.
Het verzacht, maakt glad en temt
zelfs het fijnste, pluis haar tot
zijdezachte zachtheid. Rijk aan
voedingsstoffen, rijk aan vitamine
E en A en rijk aan antioxidanten
en omega-6-vetzuren. Arganolie
wordt snel opgenomen en herstelt
in een oogwenk de glans van
droog haar. Versterkt en hydrateert effectief en voorkomt breuk
door broos haar.

Bamboesap extract voedt en
versterkt het haar.
BETAINE
Betaine

Aminozuurderivaat verkregen
van suikerbieten als bijproduct
van suikerproductie. De betaïne
die we gebruiken komt uit
Finland. Behoudt de natuurlijke
vocht en zachtheid van het haar
en verhoogt de vitaliteit, glans en
elasticiteit. Voorkomt schilfering
van de hoofdhuid en jeuk.
KERSENEXTRACT
Malpighia Punicifolia-fruitextract,
Prunus Cerasus-extract

Het uit kersen gewonnen actieve
ingrediënt hydrateert en biedt
bescherming voor het haar.
CLIMBAZOLE
Climbazole

BAMBOO JUICE EXTRACT
Bambusa Vulgaris Sap Extract

grondstof die schilfering
voorkomt, reeds gevormde roos
verwijdert en jeuk op de hoofdhuid vermindert.

Bekend om zijn antimicrobiële
eigenschappen, is het een

EXTRACT VAN GEMBERWORTEL
Zingiber Officinale Wortelextract

Het uit gember gewonnen krachtconcentraat verzorgt het haar en
de hoofdhuid.
GINSENG ROOT EXTRACT
Panax Ginseng Wortelextract

Het voedende, genezende kruid
uit Azië versterkt en verzorgt zowel
het haar als de hoofdhuid.
GLYCEROL
Glycerine

Hydrateert diep en behandelt
droog, stug haar. Verhoogt de
elasticiteit en zachtheid en werkt
anti-statisch.
LEMON PEEL EXTRACT
Citroenschil-extract

Citroenschil-extract staat
bekend om zijn verhelderende
eigenschappen.
MENTHOL
Menthol

Verkoelt, stimuleert en verfrist
de hoofdhuid.
PANTHENOL of PROVITAMIN B5
Panthenol

Hydrateert en versterkt het haar
en verwent de hoofdhuid. Maakt
styling gemakkelijker en geeft
glans.
PEA PEPTIDE
Pisum Sativum (Erwt)

Peptide hydrateert het haar zonder te verzwaren, geeft het haar
body, dikte en ondersteuning.

OH, SO
!
N
E
E
R
G
			

balans van het haar te behouden
en geeft body.
PIROCTONE OLAMINE
Piroctone Olamine

Behoudt het welzijn van
de hoofdhuid en voorkomt en
behandelt roos
PLANTENEXTRACT

Gehydrolyseerde erwtenproteïne

Carica Papaya Fruit Extract,
Centella Asiatica Extract,
Iris Florentina Root Extract

Verzorgt het haar en de hoofdhuid, helpt de natuurlijke vocht-

Plantenextract van Aziatische
waternavel, papaja en iris.

PEA EIWIT

AARDAPPELZETMEEL

RIJSTZETMEEL

Solanum Tuberosum

Oryza Sativa zetmeel

(Aardappel)zetmeel

Vermindert de talg van de hoofdhuid, waardoor het haar fris en
schoon aanvoelt. Biedt lichte en
natuurlijke ondersteuning en een
fluweelzachte finish. Dankzij zijn
kleurloosheid is het geschikt voor
alle haarkleuren.

Verfrist het haar tussen wasbeurten door en geeft veel volume
en textuur.
RIJSTEIWIT EN -EXTRACT
Oryza Sativa (rijst)zaadproteïne,
Oryza Sativa (rijst)extract

Beschermt de haarkleur tegen
vervagen en maakt het haar
zacht, glanzend en gemakkelijker
doorkambaar.

SHEA BOTER
Butyrospermum Parkii-boter

De voedzame, verzorgende olie,
gewonnen uit de noten van de Afrikaanse sheaboom, hydrateert en
revitaliseert droog en behandeld
haar. Versterkt zelfs het ruwste
haar, waardoor het zijdezacht en
natuurlijk glanzend wordt

Show them:
@fourreasonsbenelux
#proudlyoriginal
#myfourreasons
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and taking pics.

FOUR REASONS BENELUX
Lorentzweg 1 | 5482 TP Schijndel, The Netherlands
Tel: 073-7676110 | info@fourreasonsbenelux.nl | www.fourreasonsbenelux.nl



