GEIRRITEERD? KIES EEN
HAARPRODUCTENLIJN DAT
NIEMAND IRRITEERT.

Say yes to no.

Geurvrij Four Reasons No Nothing bevat geen
veel voorkomende gevoelige of irriterende
ingrediënten, waardoor de producten een
uitstekende keuze zijn voor de gevoelige huid en
als je de belasting van geuren en chemicaliën op
je lichaam wilt verminderen. Alle haarproducten
in deze lijn hebben het Allergy-Label gekregen
van de Finse Allergie- en Astma Federatie.
De productlijn omvat haarverzorgingsproducten
voor vier verschillende haartypes, verpakt in
ecologische bio-based suikerriet plastic. Maak
een goede keuze voor je haar en het milieu - zeg
nee tegen alles wat niet nodig is.

#1 Geen geur
#2 Geen loze beloftes
#3 Geen compromissen
#4 Niets overbodig

ALLERGY LABEL:
KWALITEIT EN
BETROUWBAARHEID
GEGARANDEERT
Alle Four Reasons No Nothing-producten hebben het
Allergy-Label van de Finse Allergie-, Huid- en Astma Federatie.
Dit vertrouwde label wordt toegekend aan objectief onderzochte
producten als bewijs van de over het algemeen niet-allergene
inhoud, die geen astma, huidirritatie of geurgevoeligheid
veroorzaken. Allergy-Label-producten bevatten niet de volgende
ingrediënten:
- Geuren
- Oliën
- Over het algemeen
sensibiliserende of irriterende
ingrediënten of concentraties
daarvan

- Asteraceae-verbindingen
- Fenyleendiamines
- Formaldehyde

“Wij zeggen NEE tegen superallergenen, geuren, chemische
huidirriterende stoffen en
een onverschillige houding.“
- Niki Malmros, Communication and
Partnership director, Finse Allergie-,
Huid- en Astma Federatie.

MILIEU
VOOROP
De verpakking van de Four Reasons No Nothing is gemaakt
van biobased suikerrietplastic. De productie van biobased
plastic vermindert de olieafhankelijkheid en stoot minder
kooldioxide uit dan conventionele plastics. De verpakking is
ook volledig recyclebaar; door biobased plastic te recyclen,
realiseren we een nog kleinere ecologische voetafdruk.

GEEN DIERLIJKE
INGREDIËNTEN
Four Reasons No Nothing-producten zijn
100% veganistisch, dat wil zeggen dat ze geen
dierlijke ingrediënten bevatten.

REINIGING & VERZORGING
Zeg nee tegen alles wat niet nodig is.
We hebben de Four Reasons No Nothing haarverzorgingsproducten
ontwikkeld, speciaal voor de gevoelige huid, geurgevoelige
personen en voor degenen die de belasting van geuren en
chemicaliën op hun lichaam willen verminderen. De productlijn
bevat shampoo en haarverzorgingsproducten voor vier
verschillende haartypes, waardoor je gemakkelijk je persoonlijke
favorieten kunt vinden. Al onze No Nothing-shampoos en
haarverzorgingsproducten hebben het door de Finse Allergie- en
Astma Federatie verleende Allergy-Label. De producten zijn
100% veganistisch.

COLOR
Zeg NEE tegen vervaagde kleur
De geurvrije, haarkleur beschermende Four Reasons
No Nothing reinigings- en conditioneringsproducten
hydrateren efficiënt en geven je gekleurde haar een
prachtige glans. De producten bevatten in water
oplosbare katoenzaadolie.
De producten zijn een uitstekende keuze voor de
gevoelige huid en als je de belasting van geuren en
chemicaliën op je lichaam wilt verminderen.

#1 Geen geur
#2 Geen vervaagde kleur
#3 Geen saai, futloos haar
#4 Niets overbodig

SENSITIVE COLOR SHAMPOO

SENSITIVE COLOR CONDITIONER

Geurloze kleurbeschermende
shampoo, geschikt voor de gevoelige
hoofdhuid.

Geurvrije kleurbeschermende
conditioner, geschikt voor de
gevoelige hoofdhuid.

Glycerine hydrateert het haar
effectief en rijstproteïne beschermt
de haarkleur. Conditionerende
formule houdt het haar gezond.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

Ontklit onmiddellijk en maakt het
haar goed geconditioneerd en zacht.
Geeft beheersbaarheid en een mooie
glans die de haarkleur verbetert.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen vervaagde kleur
#3 Geen droog haar
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen vervaagde kleur
#3 Geen verward haar
#4 Niets overbodig

# 1 Geen geur
# 2 Geen droog haar
# 3 Geen ruw en stijf haar
# 4 Niets overbodig

MOISTURE
Zeg NEE tegen droog haar.
Geurvrije Four Reasons No Nothing Moisture
reinigings- en conditioneringsproducten halen
hun kracht uit avocado-olie. Avocado-olie
hydrateert en voedt effectief droog haar, waardoor
het een prachtige glans krijgt.
De producten zijn een uitstekende keuze voor de
gevoelige huid en als je de belasting van geuren
en chemicaliën op je lichaam wilt verminderen.
Het voegt ook het broodnodige vocht toe aan
droog haar.

SENSITIVE MOISTURE SHAMPOO

SENSITIVE MOISTURE CONDITIONER

SENSITIVE MOISTURE TREATMENT

SENSITIVE MOISTURE MIST

Geurloze hydraterende shampoo,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije hydraterende conditioner,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije hydraterende conditionering spray,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Avocado-olie voedt en hydrateert
effectief droog haar en zorgt voor
een prachtige glans. Maakt het haar
zijdezacht en voorkomt statisch haar.
Conditionerende formule houdt het
haar gezond.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

Avocado-olie voedt effectief en
hydrateert droog haar, voor een mooie
glans. Maakt het haar zijdezacht

Geurvrije hydratatie intensieve
behandeling, geschikt voor een
gevoelige hoofdhuid.

#1 Geen geur
#2 Geen droog haar
#3 Geen ruw en stijf haar
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen droog haar
#3 Geen ruw en stijf haar
#4 Niets overbodig

en voorkomt statisch haar.
Conditionerende formule houdt het
haar gezond.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

Maakt het haar gemakkelijk
doorkambaar, geeft superieure
zachtheid met een goed
geconditioneerde look en feel.
Voorkomt kroezen en hydrateert
het haar intensief.
150 ml | adviesprijs: € 15,90

Avocado-olie voedt effectief en hydrateert droog
haar en zorgt voor mooie glans. Maakt het haar
zijdezacht en gemakkelijker te behandelen
terwijl het statisch haar voorkomt. Geweldig voor
revitaliserende droge, kroezige punten. Werkt
goed als een ontwarrende spray voor gemakkelijk
verward haar.
250 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen droog haar
#3 Geen ruw en stijf haar
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen droog haar
#3 Geen ruw en stijf haar
#4 Niets overbodig

VOLUME
Zeg NEE tegen plat, ongestructureerd haar.
Geurvrij, verdikkende Four Reasons No Nothing
Volume reinigings- en conditioneringsproducten
voegen volume en volheid toe aan fijn haar. De
shampoo bevat erwt peptide en plantaardig eiwit.
De conditioner bevat plantaardig eiwit.

#1 Geen geur
#2 Geen vlakheid
#3 Geen zwaar haar
#4 Niets overbodig

De producten zijn een uitstekende keuze voor de
gevoelige huid en als je de belasting van geuren en
chemicaliën op je lichaam wilt verminderen, terwijl
je structuur en luchtigheid toevoegt aan je haar.

SENSITIVE VOLUME SHAMPOO

SENSITIVE VOLUME CONDITIONER

Geurvrije volumizing shampoo,
geschikt voor de gevoelige
hoofdhuid.

Geurvrij volumizing conditioner,
geschikt voor de gevoelige
hoofdhuid.

Volumizing formule geeft het haar
extra body en volheid. Behoudt de
ideale vochtbalans van het haar.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

Ontwart en verzorgt het haar,
waardoor het licht en veerkrachtig
aanvoelt. Geeft elasticiteit,
zachtheid en volume.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen vlakheid
#3 Geen zwaar haar
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen vlakheid
#3 Geen zwaar haar
#4 Niets overbodig

REPAIR
Zeg NEE tegen broos, futloos haar.
Zeg NEE tegen broos, futloos haar.
Geurvrije Four Reasons No Nothing Repair
reinigings- en conditioneringsproducten voeden
behandeld en beschadigd haar. De producten
bevatten plantaardig eiwit.

#1 Geen geur
#2 Geen schade
#3 Geen zwakte
#4 Niets overbodig

De producten zijn een uitstekende keuze voor
gevoelige huid en als je de belasting van geuren en
chemicaliën op je lichaam wilt verminderen, terwijl
het broos haar versterkt.

SENSITIVE REPAIR SHAMPOO

SENSITIVE REPAIR CONDITIONER

Geurloze, repair shampoo,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije, repair conditioner,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

De verzorgende formule versterkt
beschadigd en broos haar. Hydrateert
effectief en vermindert breuk.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

Geeft zachtheid en ontklit het haar.
Conditionerende formule vermindert
statisch haar. Versterkt effectief
het haar en vermindert breuk.
300 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen schade
#3 Geen zwakte
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen schade
#3 Geen zwakte
#4 Niets overbodig

STYLING & FINISHING
Zeg NEE tegen doffe haarproducten voor de gevoelige huid.
Four Reasons No Nothing styling- en finishing
producten geven je haar de mogelijkheid
om zijn eigen houding en persoonlijkheid te
tonen met opvallende kapsels, zelfs als je een
gevoelige huid of geurgevoeligheid hebt, of
als je belasting van geur en chemicaliën op
je lichaam wilt verminderen. Alle styling- en
afwerkingsproducten van No Nothing hebben
het Allergy-Label gekregen van de Finse Allergieen Astma Federatie. De producten zijn 100%
veganistisch.

#1 Geen geur
#2 Geen bad hair days
#3 Geen compromissen
#4 Niets overbodig

SENSITIVE DRY SHAMPOO

SENSITIVE DRY SHAMPOO FOAM

SENSITIVE HEAT PROTECTION SPRAY

SENSITIVE STYLING MIST

Geurvrije droogshampoo,

Geurvrije droogshampoo,

geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije heat protection spray,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije veelzijdige stylingspray,
geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

Natuurlijk rijstzetmeel absorbeert overtollige vettigheid uit het haar. Verfrist het
haar, waardoor het er schoon uitziet en
aanvoelt. Geschikt voor alle haarkleuren.
250 ml | adviesprijs: € 15,90

Natuurlijk rijstzetmeel absorbeert overtollige vettigheid uit het haar. Verfrist het
haar, waardoor het er schoon uitziet en
aanvoelt. Geschikt voor alle haarkleuren.
200 ml | adviesprijs: € 15,90

Beschermt het haar effectief tegen
hitteschade veroorzaakt door hete
stijltangen. Maakt het oppervlak van
het haar glad, zodat de stijltangen
gemakkelijker door het haar kunnen glijden.
200 ml | adviesprijs: € 15,90

De door warmte geactiveerde formule geeft een
sterke, langdurige hold voor kapsels en werkt vooral
goed als een basisproduct voor gekrulde kapsels.
Beschermt kapsels tegen vocht en geeft een mooie
glans. Beschermt en hydrateert het haar terwijl de
gestileerde look behouden omvangrijk en flexibel
blijft.
250 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen vettig haar
#3 Geen vlakheid
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen vettig haar
#3 Geen vlakheid
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen hitteschade
#3 Geen kroezen
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen vlakheid
#3 Geen stijf haar
#4 Niets overbodig

SENSITIVE STRONG HAIRSPRAY

SENSITIVE SUPER STRONG HAIRSPRAY

SENSITIVE STRONG MOUSSE

SENSITIVE WAX

Geurvrije sterke finishing spray,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrij extra sterk finishing spray,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije stylingmousse,
geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije styling wax,
geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

Herstelt het kapsel en geeft een mooie
glans. Houdt het haar pluisvrij en
glad. Laat het haar op natuurlijke
wijze bewegen

Fixt alle kapsels met een langdurige hold
en geeft haar een mooie glans. Houdt
het haar pluisvrij en glad.

Geeft een flexibele maar sterke houvast
aan alle kapsels. Geeft een schitterende
glans en volume. Maakt het haar glad
terwijl kroezen wordt voorkomen.

Geeft flexibele, ruwe textuur en een
sterke hold voor alle kapsels. Bamboesap-extract versterkt en voedt het haar.

300 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen stijfheid
#3 Geen ongecontroleerd haar
#4 Niets overbodig

100 ml | adviesprijs: € 15,90

200 ml | adviesprijs: € 15,90

300 ml | adviesprijs: € 15,90

#1 Geen geur
#2 Geen losse eindjes
#3 Geen ongecontroleerd haar
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen vlakheid
#3 Geen kroezen
#4 Niets overbodig

#1 Geen geur
#2 Geen ongecontroleerd haar
#3 Geen vlakheid
#4 Niets overbodig

TRAVEL-SIZE PRODUCTEN
Zeg nee tegen zware bagage!
Met de Four Reasons No Nothing haarverzorgingsproducten kun
je minder geuren en chemicaliën gebruiken en tegelijkertijd je
bagage lichter maken. Of je nu dichtbij of ver reist, deze geurvrije producten hebben het perfecte formaat voor de kleinste
handbagage, weekendtas of sporttas.
De moisturizing producten in reisformaat houden je haar
gezond terwijl je herstelt van een lange reis, jezelf verfrist na
een dag vol avonturen of een persoonlijk record bereikt in de
sportschool. Onze hair powder is de perfecte oplossing voor die
backpacktochten waarbij water schaars is. Zie er op je best uit
tijdens het reizen - de stylingproducten in reisformaat zijn klein
genoeg om in een heuptas te passen!

SENSITIVE MOISTURE SHAMPOO

SENSITIVE MOISTURE CONDITIONER

SENSITIVE HEAT PROTECTION SPRAY

Geurloze hydraterende shampoo,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije hydraterende conditioner,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije heat protection spray,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Avocado-olie voedt en hydrateert effectief
droog haar en zorgt voor een prachtige
glans. Maakt het haar zijdezacht en voorkomt
statisch haar. Conditionerende formule houdt
het haar gezond.
60 ml | adviesprijs: € 5,90

Avocado-olie voedt effectief en hydrateert
droog haar, voor een mooie glans. Maakt het
haar zijdezachten voorkomt statisch haar.
Conditionerende formule houdt het haar
gezond.
60 ml | adviesprijs: € 5,90

Beschermt het haar effectief tegen hitteschade
veroorzaakt door hete stijltangen. Maakt het
oppervlak van het haar glad, zodat de stijltangen
gemakkelijker door het haar kunnen glijden.
100 ml | adviesprijs: € 6,90

SENSITIVE DRY SHAMPOO

SENSITIVE STRONG MOUSSE

SENSITIVE STRONG HAIRSPRAY

Geurvrije droogshampoo,
geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije stylingmousse,
geschikt voor een gevoelige hoofdhuid.

Geurvrije sterke finishing spray,
geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

Natuurlijk rijstzetmeel absorbeert
overtollige vettigheid uit het haar. Verfrist het
haar, waardoor het er schoon uitziet en
aanvoelt. Geschikt voor alle haarkleuren.
100 ml | adviesprijs: € 6,90

Geeft een flexibele maar sterke houvast aan
alle kapsels. Geeft een schitterende glans en
volume. Maakt het haar glad terwijl kroezen
wordt voorkomen.
100 ml | adviesprijs: € 6,90

Herstelt het kapsel en geeft een mooie glans.
Houdt het haar pluisvrij en glad. Laat het
haar op natuurlijke wijze bewegen.
100 ml | adviesprijs: € 6,90

Deel jouw eigen ervaringen met
Four Reasons No Nothing producten:
@fourreasonsbenelux
#fourreasonsnonothing
#fourreasons
#welovetherealyou

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



