


NATURAL LUXURY KEEP NATURE CLOSE. TAKE OFF  
YOUR SHOES AND FEEL THE  
GRASS. FEEL THE WIND IN YOUR HAIR.
Four Reasons Nature haarverzorgingsproducten zijn ontwikkeld 
om jouw schoonheid naar buiten te laten treden op de meest 
natuurlijke manier, zonder compromissen te hoeven doen. 
De Nature lijn combineert vrijheid met de wil om vandaag 
de dag een betere toekomst te creëren. De Nature lijn heeft 
het internationale CODSMOS-certificaat. Je kunt er dus op 
vertrouwen dat de ingrediënten in de Nature lijn natuurlijk 
zijn en dat de productie en verpakking volledig ecologisch en 
ethisch zijn.

Het Four Reasons Nature-assortiment wordt geproduceerd 
in Finland volgens de principes van duurzame ontwikkeling. 
Dat is waarom het een goede keuze is voor zowel jou als het 
milieu. Minstens 95% van de inhoud van de producten is 
van natuurlijke oorsprong – hun samenstellingen en actieve 
ingrediënten zijn echt natuurlijk en veganistisch. Four Reasons 
Nature is luxe gemaakt voor je haar door de natuur.

#1 Verantwoorde schoonheid voor jouw haartype
#2 Plantaardige actieve ingrediënten
#3 Natuurlijke formules
#4 Milieuvriendelijke verpakking

CERTIFIED NATURAL COSMETICS FROM FINLAND.



#1 BESCHERMING VOOR JE HAARKLEUR
#2 SCHITTERENDE GLANS
#3 GLADHEID
#4 GEZONDE ZACHTHEID

COLOR 
Natuurlijke bescherming en  
glans voor gekleurd haar 

Kleur beschermende producten die het proces van 

kleurverlies vertragen. Ook geven de color

producten een indrukwekkende glans aan het haar 

waardoor een kleur extra goed tot zijn recht

komt. Zelfs fijn haar geniet van de zachtheid die 

deze productlijn biedt. Perfect geconditioneerd

haar geeft de kleur een nog sprankelender 

eindresultaat



COLOR 
Natuurlijke 
bescherming  
en glans voor 
gekleurd haar 

#1 Beschermt je haarkleur tegen vervagen
#2 Reinigt zachtjes
#3 Laat je haar zacht aanvoelen
#4 Natuurlijke luxe

#1 Beschermt je haarkleur tegen vervagen
#2 Geeft je haar een prachtige glans
#3 Laat je haar zacht en glad aanvoelen
#4 Natuurlijke luxe

#1 Beschermt je haarkleur tegen vervagen
#2 Geeft je haar een prachtige glans
#3 Laat je haar zacht en glad aanvoelen
#4 Natuurlijke luxe

Reinigt gekleurd haar zacht en verlengt 
de levensduur van de kleur. Jouw haar zal 
buitengewoon zacht en schoon zijn. Naast 
het actieve ingrediënt olijfextract, houden 
antioxidanten je haarkleur levendig en geven 
je haar een prachtige glans. De versterkende 
en verzorgende formule vermindert haarbreuk 
en maakt het haar gemakkelijk doorkambaar. 
De shampoo bevat ook biologische 
granaatappel en vlas extract. Het resultaat is 
gezond haar met een zuivere glans! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

DEZE NATUURLIJKE PRACHTIGE SHAMPOO HOUDT JE HAARKLEUR 
LANGERE TIJD HELDER!

EEN NATUURLIJKE PRACHTIGE CONDITIONER DIE JE HAARKLEUR 
LANGER HELDER HOUDT!

EEN NATUURLIJKE PRACHTIGE CONDITIONER DIE JE HAARKLEUR 
LANGER HELDER HOUDT!

Deze moisturizing conditioner verlengt de 
levensduur van je haarkleur, terwijl je op een 
natuurlijke manier voor je haar zorgt. Je haar 
wordt heerlijk zacht en glad, met een glans 
die de kleur prachtig laat uitkomen. Het laat 
je haar licht en vol volume aanvoelen en het 
vermindert breuk. De antioxidanten in het 
actieve ingrediënt olijf extract, houden je 
haarkleur levendig. Deze conditioner bevat 
ook biologisch granaatappel en vlas extract. 
Mooie glans en langdurige kleur! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

Verleng de levensduur van je haarkleur. Color 
Mist geeft je haar een prachtige glans die de 
kleur mooi naar voren laat komen. Je haar wordt 
goed gehydrateerd, zacht en soepel. Tegelijkerti-
jd laat Color Mist je haar dik en licht aanvoelen. 
De antioxidanten in het actieve ingrediënt ge-
maakt van olijven houden je haarkleur levendig. 
Color Mist bevat ook biologische granaatappel 
en vlas extract. Het resultaat is een mooie glans 
en langdurige kleur! 
150 ml | adviesprijs: €17,90

FOUR REASONS NATURE
COLOR SHAMPOO

FOUR REASONS NATURE
COLOR CONDITIONER

FOUR REASONS NATURE
COLOR MIST



MOISTURE 
Elasticiteit & hydratatie, zijdezacht

Moisturizing Four Reasons Nature Moisture-producten 

geven droog haar de zachtheid die het nodig 

heeft en zorgen ervoor dat het haar zijn optimale 

vochtbalans terugkrijgt. Deze verzorgende producten 

voorzien je haar van een krachtige dosis natuurlijke, 

heilzame voedingsstoffen, waardoor droog haar weer 

elastisch en levendig wordt.

#1 HYDRATATIE
#2 ZIJDE GLAD
#3 VOEDING
#4 ELASTICITEIT



MOISTURE 
Elasticiteit & 
hydratatie, 
zijdezacht

 

#1 Maakt droog haar zacht
#2 Reinigt zachtjes
#3 Laat je haar licht aanvoelen
#4 Natuurlijke luxe

#1 Maakt droog haar zacht
#2 Geeft zijdezachtheid
#3 Laat je haar gezond en elastisch aanvoelen
#4 Natuurlijke luxe

#1 Maakt droog haar zacht
#2 Intensieve hydratatie voor je haar
#3 Maakt je haar zacht en glanzend
#4 Natuurlijke luxe

Een intensief hydraterende shampoo die 
je haar zachtjes reinigt en je haar helpt 
zijn natuurlijke vochtbalans te behouden. 
Versterkt de structuur van het haar, 
vermindert breuk en beschermt het haar 
tegen beschadiging. Het actieve ingrediënt 
van de shampoo, gewonnen uit suikerbieten, is 
betaïne, dat een jeukende en droge hoofdhuid 
voedt. Het laat je haar zacht, elastisch en 
glanzend aanvoelen. Bevat ook biologisch 
zoete amandel- en avocado-extract. Zachte 
reiniging, prachtig gehydrateerd haar! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

EEN NATUURLIJK HYDRATERENDE SHAMPOO DIE NORMAAL EN 
DROOG HAAR DE HYDRATATIE GEEFT DIE HET NODIG HEEFT!

EEN NATUURLIJK HYDRATERENDE SHAMPOO DIE NORMAAL EN 
DROOG HAAR DE HYDRATATIE GEEFT DIE HET NODIG HEEFT!

NATUURLIJK HYDRATERENDE OLIE TER REDDING VAN DROGE EN 
VERWARDE PUNTEN!

Een intensief hydraterende conditioner die je haar 
glad en zacht maakt. Deze conditioner zorgt voor 
de natuurlijke vochtbalans van je haar, versterkt de 
structuur en voorkomt beschadiging. Maakt zelfs het 
fijnste haar niet plat, maar geeft het body en laat het 
licht aanvoelen. Het actieve ingrediënt is betaïne uit 
suikerbiet, dat een droge en jeukende hoofdhuid voedt 
en het haar elasticiteit en kracht geeft. Karitéboter 
maakt je haar glad, goed gevoed en glanzend. Bevat 
ook biologisch zoete amandel- en avocado-extract. 
Het resultaat is betoverend zacht en gehydrateerd 
haar! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

Een intensief hydraterende olie die je haar luxueus 
zacht maakt en luchtig en licht laat aanvoelen. Deze 
verzorgende olie bevat ook biologische zoete  
amandel- en avocado-olie die je haar voedt. 
Biologische jojoba-olie hydrateert je haar extreem 
effectief. Het resultaat is betoverend goed verzorgd 
en gehydrateerd haar! 
30 ml | adviesprijs: €19,90

FOUR REASONS NATURE
MOISTURE SHAMPOO

FOUR REASONS NATURE
MOISTURE  CONDITIONER

FOUR REASONS NATURE
MOISTURE OIL



#1 SCHADE REPARATIE
#2 GEZONDE KRACHT
#3 CONDITIONING
#4 BESCHERMING VOOR GESTREST HAAR

REBUILD 
Schade reparatie en kracht  
voor gestrest haar

Een intensief voedende lijn voor beschadigd haar die het 

haar herstelt en de natuurlijke veerkracht teruggeeft. Haar 

herstellende producten die het haar voeden en versterken

De formule is rijk aan voedingstoffen en proteïnes die het 

haar herstellen en hydrateren. Beschadigd haar wordt 

weer gezond, zacht en komt weer tot leven.



#1 Herstelt gestrest, beschadigd haar
#2 Versterkt het haar en reinigt het zachtjes
#3 Verbetert de conditie van je haar  
       met langdurig effect
#4 Natuurlijke luxe

#1 Herstelt gestrest, beschadigd haar
#2 Versterkt het haar en maakt het goed gevoed,  
       glanzend en gezond
#3 Verbetert de conditie van je haar  
       met langdurig effect
#4 Natuurlijke luxe

Een herstellende shampoo die beschadigd haar 
op milde wijze reinigt en tegelijkertijd versterkt. 
Je haar absorbeert de rijst- en soja-eiwitten in de 
shampoo die het haar van binnenuit beschermen 
en haarbreuk verminderen. Plantaardig eiwit 
herstelt effectief de schade die is veroorzaakt 
door chemische behandelingen en mechanische 
belasting. Vermindert gespleten haarpunten en 
verbetert de weerstand van je haar tegen externe 
stress. Bevat ook biologisch extract van zoete 
amandel- en hennepzaad. Het resultaat is gezond, 
levendig en sterk haar! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

DE PERFECTE SHAMPOO VOOR BESCHADIGD HAAR DAT LIEFDE EN 
ZORG NODIG HEEFT!

DE PERFECTE CONDITIONER VOOR BESCHADIGD HAAR DAT 
LIEFDE EN ZORG NODIG HEEFT!

Een herstellende conditioner die beschadigd 
haar versterkt en ontwart. Je haar absorbeert 
de rijst- en soja-eiwitten in de conditioner die 
bescherming bieden tegen externe schade en 
haarbreuk en gespleten punten verminderen. 
Plantaardig eiwit herstelt effectief schade 
veroorzaakt door chemische behandelingen 
en mechanische belasting. Karitéboter zorgt 
voor een intensieve voeding voor beschadigd 
en broos haar. Maakt je haar gezonder en 
gemakkelijker doorkambaar. Bevat ook 
biologisch zoete amandel- en hennepzaad 
extract. Het resultaat is gezond, glanzend en 
verzorgd haar! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

FOUR REASONS NATURE
REBUILD SHAMPOO

FOUR REASONS NATURE
REBUILD CONDITIONERREBUILD 

Schade reparatie  
en kracht voor 
gestrest haar



#1 VOLUME
#2 HYDRATATIE
#3 GLADHEID
#4 VEERKRACHTIG VOLUME 

Aantrekkelijke volume, frisse volheid

Volume-boosting producten geven een 

fijne structuur, natuurlijk volume en een vol 

eindresultaat. De vochtbalans in het haar wordt 

optimaal en het haar is kroesvrij. Veerkrachtig 

haar dat dikker, zachter en geconditioneerd 

aanvoelt.



#1 Voegt volume toe aan fijn haar
#2 Hydrateert 
#3 Voorkomt kroezen
#4 Natuurlijke luxe

#1 Voegt volume toe aan fijn haar
#2 Hydrateert 
#3 Voorkomt kroezen
#4 Natuurlijke luxe

#1 Voegt volume toe aan broos haar
#2 Biedt volume dat natuurlijk aanvoelt
#3 Biedt een uitstekende hold
#4 Natuurlijke luxe

Een volume gevende shampoo die je 
haar reinigt en het tegelijkertijd een rijke 
volheid geeft. Je haar voelt dik aan zonder 
kroezend te worden. Het knop-extract 
van de zilveren linde voegt volume toe en 
hydrateert het haar effectief, terwijl het wordt 
beschermd tegen externe stress. Voorkomt 
statische elektriciteit in je haar en maakt 
het gemakkelijker te hanteren. Bevat ook 
biologisch duindoornbessensap en biologisch 
abrikozenfruit-extract. Het resultaat is 
veerkrachtig haar met veel volume en body! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

EEN SHAMPOO DIE NATUURLIJK VOLUME TOEVOEGT EN BROOS 
HAAR VOLLER LAAT AANVOELEN EN ER VOLLER LAAT UITZIEN!

EEN CONDITIONER DIE NATUURLIJK VOLUME TOEVOEGT EN BROOS 
HAAR VOLLER LAAT AANVOELEN EN ER VOLLER LAAT UITZIEN!

USE BEFORE BLOW-DRYING TO CREATE NATURAL VOLUME FOR 
ANY HAIRSTYLE!

Een conditioner die volume toevoegt, je 
haar een rijke volheid geeft en het direct 
ontwart. Je haar voelt volumineus aan zonder 
kroezend te worden. Het actieve ingrediënt 
is het knop-extract van de zilveren linde, 
dat effectief volume en hydratatie aan 
je haar toevoegt en het beschermt tegen 
externe stress. Je haar voelt glad aan met 
verminderde statische elektriciteit. Bevat ook 
biologisch duindoornbessensap en biologisch 
abrikozenfruit-extract. Het resultaat is goed 
verzorgd haar met veel volume en body! 
250 ml | adviesprijs: €17,90

Texture Mist biedt volumineuze textuur en onders-
teuning voor jouw kapsel. Vermindert statische 
elektriciteit en geeft houvast. Beschermt het haar 
tegen vocht en verlengt de duur van het kapsel. Het 
knopextract van de zilveren linde voegt volume toe 
en hydrateert het haar effectief, terwijl het wordt 
beschermd tegen externe stress. Texture Mist bevat 
ook biologisch duindoornbessensap en biologisch 
abrikozenfruit-extract. De lichte formule maakt het 
haar niet plat en is ook geschikt voor broos haar. 
Textuur en hold zonder kroezen! 
150 ml | adviesprijs: €17,90

FOUR REASONS NATURE
VOLUME SHAMPOO

FOUR REASONS NATURE
VOLUME CONDITIONER

FOUR REASONS NATURE
VOLUME TEXTURE MIST

VOLUME 
Aantrekkelijke 

volume, 

frisse 

volheid



NATURE’S POWER FOR YOUR HAIR
De actieve ingrediënten van het Four Reasons 
Nature-assortiment zijn natuurlijke en plantaardige 
extracten, eiwitten en oliën. Hun heilzame 
ingrediënten voeden, hydrateren, herstellen en geven 
volume afhankelijk van het haartype, op effectieve 
wijze en volgens de voorwaarden van de natuur.

AVOCADO OIL 
(Persea Gratissima Oil) 
Deze voedzame olie 
wordt gewonnen uit 
het vruchtvlees van de 
avocado en is rijk aan 
vitamines, antioxidanten 
en gezonde vetten.

LIJNZAAD EXTRACT
(Linum Usitatissimum Seed 
Extract) Gewonnen uit de 
zaden van de vlasbloem, 
is dit extract rijk aan 
omega-3 vetzuren en 
vitamines.

EXTRACT VAN 
GRANAATAPPEL
(Punica Granatum 
Fruit Extract) Rijk aan 

antioxidanten en 
flavonoïden.

PLANTAARDIGE OLIE
(Olus Oil)Plantaardige 
persolie zorgt voor een 
intensieve behandeling 
van het haar. Maakt het 
haar niet plat. Vermindert 
effectief haarbreuk en 
gespleten punten.

SHEA BOTER
Deze plantboter, gewonnen 
uit de pitten van de vrucht 
van de sheaboom, is rijk 
aan gezonde vetzuren. 
Hydrateert effectief en 
maakt het haar glad. 
Maakt het haar zachter, 
sterker en glanzender.

ABRIKOOS FRUIT EXTRACT
(Prunus Armeniaca 
Fruitextract) Dit voedzame 
extract bevat gezonde 
mineralen, antioxidanten 
en zuren.

ZEE WEGEDOORN BERRY SAP
(Hippophae Rhamnoides 
Fruitsap) Dit sap wordt 
gewonnen uit de zee wegedoorn 
die rijk is aan voedingsstoffen, 
waaronder antioxidanten, 
flavonoïden, mineralen en 
vitamines.

FRANS EIKEN 
EIKELEXTRACT
(Quercus Petraea 
Fruitextract) Neutraliseert 
de schadelijke effecten 
van vrije radicalen 
en vermindert de 
oxidatieve schade aan 
het haar veroorzaakt door 
veroudering.

ZILVEREN LINDEN  
KNOP-EXTRACT
(Tilia Tomentosa 
Extract) Laat het haar er 
volumineuzer uitzien en 
aanvoelen. Hydrateert 
de hoofdhuid en maakt 
het oppervlak van het 
haar glad, waardoor het 
gemakkelijker te ontwarren 
en te stylen is. Maakt het 
haar gladder en zijdezacht. 
Vermindert statisch haar. 

PLANTAARDIG EIWIT 
(Gehydrolyseerde 
plantaardige proteïne) 
Bevat rijst- en soja-
proteïne. Herstelt 
effectief structurele 
schade in het haar en 
verbetert de weerstand 
van het haar tegen 
mechanische belasting. 
De haarstructuur wordt 
sterker en gezonder en het 
haar wordt gemakkelijker 
doorkambaar. Vermindert 
de effecten van 
veroudering op haar. 
Voorkomt oxidatieve 
schade aan haar als 
gevolg van chemische 
behandelingen en 
luchtverontreiniging.

BETAINE
Een aminozuurderivaat 
gewonnen uit suikerbiet 
als bijproduct van de 
suikerproductie. Verhoogt
de kracht en glans van het 
haar. Maakt het haar zacht 
en flexibel. Voorkomt roos 
en jeuk.

SWEET ALMOND 
OIL
(Amygdalus Dulcis 
Oil) Rijk aan vitamine 
E en omega-vetzuren.

HENNEPZAAD-EXTRACT 
EN OLIE
Rijk aan gezonde omega-
vetzuren en antioxidanten.

JOJOBA SEED OIL
(Simmondsia Chinensis 
Seed Oil) Hydrateert het 
haar extreem effectief.

OLIJFFRUIT EXTRACT
(Olea Europaea 
Fruitextract) Beschermt  
het haar tegen UV-schade 
en verlengt de levensduur  
van de haarkleur.  
Verhoogt de glans van  
het haar en verbetert  
de conditie van  
chemisch behandeld  
haar.



Alle producten in het assortiment van Four Reasons Nature zijn geclassificeerd als gecertificeerde 
natuurlijke cosmetica. Maar wat houdt dit precies in? 

Alle ingrediënten die in natuurlijke cosmetica worden 
gebruikt zijn zo natuurlijk mogelijk. Vriendelijkheid 
voor het milieu, natuurlijkheid en ethiek zijn belangrijke 
waarden bij de productie en verpakking van natuurlijke 
cosmetica. Een fabrikant van natuurlijke cosmetica 
kan voor zijn producten een certificaat aanvragen. 
De strenge criteria van het certificaat zorgen ervoor 
dat de producten voldoen aan de kwaliteitseisen voor 
gecertificeerde natuurlijke cosmetica. Tegenwoordig 
worden tal van producten als natuurlijk op de markt 
gebracht, maar alleen door een gecertificeerd product te 
kiezen, kun je er zeker van zijn dat het echt voldoet aan 
de internationale criteria voor natuurlijke cosmetica.

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN ZIJN BELANGRIJK
De criteria gelden bijvoorbeeld voor de ingrediënten in 
de productsamenstelling: er mogen geen synthetische 
geur- of kleurstoffen in de producten worden gebruikt. 
Als er een grondstof van natuurlijke oorsprong 
beschikbaar is, mag een overeenkomstige grondstof van 
synthetische oorsprong niet worden gebruikt.

NATURAL COSMETICS  
= RESPONSIBLE BEAUTY

ECOLOGISCHE EN ETHISCHE 
HAARCOSMETICA
De certificaten bewaken ook de 
milieuvriendelijkheid van productverpakkingen: 
alle Four Reasons Nature-verpakkingen moeten 
ofwel recyclebaar ofwel biologisch afbreekbaar 
zijn. De ethische aspecten van de producten worden 
ook meegenomen, aangezien geen genetisch 
gemodificeerde ingrediënten zijn toegestaan.

De instanties die de certificaten voor natuurlijke 
cosmetica verlenen, eisen ook dat de leveranciers 
van grondstoffen het bewijs leveren dat de gebruikte 
grondstof of delen ervan niet op dieren zijn getest.

Natuurlijke cosmetica zijn aan precies dezelfde 
wetgeving gebonden als andere soorten  
cosmetica, en daarom zijn ze even veilig als 
”traditionele” cosmetica.

Minstens

Van de Four Reasons Nature-producten  
is natuurlijk.

95 %



DE VRAAG NAAR NATUURLIJKE 
COSMETICA GROEIT FORS
 

MENSEN WILLEN MEER NATUURLIJKE 
ALTERNATIEVEN NAAST DE TRADITIONELE
De vraag van consumenten naar natuurlijke 
cosmetica groeit snel. Het wordt versterkt door een 
wereldwijde trend waarbij natuurlijkheid zich steeds 
verder uitbreidt. Buiten de activiteiten van een kleine 
marginale groep vindt er een zichtbare verandering 
plaats qua bredere levensstijl opvatting. Traditionele 
consumenten kiezen ook steeds vaker voor natuurlijke 
cosmetica als ze producten willen die gebaseerd zijn 
op hun eigen waarden: minder milieubelasting en 
meer natuurlijke, ethische producten voor zichzelf. 
Kortom, aankoopbeslissingen worden steeds meer 
gestuurd door ethisch en ecologisch motivaties.

MENSEN MAKEN ZICH ZORGEN OVER DE 
CHEMICALIËN DIE IN COSMETICA WORDEN 
GEBRUIKT; HUN AANKOOPBESLUITEN WORDEN 
VAAK GELEID DOOR HET VERLANGEN OM 
BEPAALDE INGREDIËNTEN TE VERMIJDEN
Een groter bewustzijn van de dagelijkse chemische 
belasting die door de moderne levensstijl wordt 
gecreëerd, ondersteunt ook de groeiende vraag 
naar natuurlijke cosmetica. Vaak worden natuurlijke 
cosmetica juist gekocht omdat de koper bepaalde 
chemicaliën wil vermijden en een meer natuurlijke 
optie wil kiezen. Mensen willen ook producten met 
actieve ingrediënten uit de natuur, in plaats van 
chemische verbindingen.

GESCHIKTHEID VOOR EIGEN HAAR TYPE  
IS BELANGRIJK
De aankoopbeslissing van een consument wordt ook 
bepaald door de vraag of het productassortiment 
dat wordt overwogen producten omvat die geschikt 
zijn voor hun specifieke behoeften en haartype, 
zonder in te leveren op de effectiviteit. Een van de 
voordelen van het Four Reasons Nature assortiment 
is dat de producten die zijn ontworpen voor 
verschillende haartypes toepasbaar zijn. De effectieve 
samenstellingen zijn op basis van natuurlijke actieve 
ingrediënten die grondig zijn onderzocht.

DE VRAAG ZAL IN DE TOEKOMST GROEIEN
Volgens een ledenonderzoek uitgevoerd door de 
Finse vereniging voor natuurlijke cosmetica, Pro 
Luonnonkosmetiikka ry, groeide de verkoop van 
natuurlijke cosmetica met 22% in de aangesloten 
bedrijven van de vereniging in 2018. De ledenenquête 
van de vereniging werd afgenomen door 20 bedrijven 
die natuurlijke cosmetica produceren of importeren. 
Een derde van de bedrijven die aan de enquête 
deelnam, meldde een groei van meer dan 50% in de 
verkoop van natuurlijke cosmetica; de totale omzet 
groeide bij 75% van de bedrijven. Volgens de enquête 
waren de vooruitzichten voor de toekomst positief en 
wist 90% van de deelnemende bedrijven het zeker  
of waarschijnlijk zeker dat de activiteiten met  
betrekking tot natuurlijke cosmetica in de  
toekomst zullen groeien.



 1.  De grondstoffen moeten afkomstig zijn van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, het productieproces 
moet milieuvriendelijk zijn en de producten moeten een verantwoorde verpakking hebben. 

2. Gecertificeerde natuurlijke cosmeticaproducten mogen geen van de volgende ingrediënten bevatten: 

         • Genetisch gemodificeerde grondstoffen 
• Parabenen 
• Fenoxyethanol 
• Nanodeeltjes 
• Siliconen 
• PEG-verbindingen 
• Synthetische geur- en kleurstoffen 
• Grondstoffen van dierlijke oorsprong

(Ecocert Cosmos Natural-certificaat staat grondstoffen toe die van nature door dieren zijn geproduceerd, 
zoals melk en honing, maar de producten van Four Reasons Nature bevatten geen dierlijke ingrediënten;  
ze zijn 100% veganistisch).

3.  Een Ecocert-auditor controleert persoonlijk of de grondstoffen, fabricageprocessen en verpakkingen van 
de producten voldoen aan de criteria voordat de producten op de markt worden gebracht.

FOUR REASONS NATURE IS THE 
ANSWER TO THE WISHES OF AN 
AWARE CONSUMER. IT DOES YOUR 
HAIR GOOD, NATURALLY.

CERTIFIED NATURAL 
COSMETICS  

MADE IN FINLAND.

DE GARANTIE  
VAN NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN EN 
KWALITEIT

ECOCERT® Cosmos Natural  
    CERTIFICATE:

ECOCERT® Cosmos Natural GECERTIFICEERDE HAARPRODUCTEN MOETEN 
VOLDOEN AAN DE VOLGENDE STRENGE CRITERIA:

Alle producten van Four Reasons Nature zijn bekroond 
met het internationale Ecocert Cosmos Natural 
Cerfiticate, dat garandeert dat de producten en hun 
fabricagemethoden ecologisch zijn.
Ecocert was de eerste instantie ter wereld die 
internationale standaarden voor natuurlijke cosmetica 
ontwikkelde en biedt vandaag de dag een van de 
bekendste certificaten aan. Ecocert houdt ook actief 
toezicht op de naleving van haar criteria.



Deel jouw eigen ervaringen met
Four Reasons Nature producten:

@fourreasonsbenelux

#fourreasonsnonothing
#fourreasons
#welovetherealyou

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


