
AQUA2 OLIE  | 100 ml 

INTENSIEF HYDRATERENDE 
HAAROLIE
Voedt het haar en maakt het glad. Voorkomt 
gespleten haarpunten en maakt het haar 
makkelijk kambaar. Speciaal geselecteerde 
ingrediënten beschermen het haar tegen 
dehydratatie. Masseer 1 druppel olie in het 
haar om het haar zacht en glanzend te 
maken (Wil je een spectaculairder effect? 
Voeg dan een paar druppels toe)

 ▫ Bevat jojoba-olie dat de haarconditie 
verbetert

 ▫ Kan zowel op droog als vochtig haar 
aangebracht worden

 ▫ Hydrateert het haar intensief en maakt het 
zacht en glanzend

 ▫ Voorkomt gespleten haarpunten

AQUA2 MASKER | 250 ml

MASKER  
VOOR DROOG HAAR
De remedie voor droog, beschadigd en 
kroezelig haar. Het masker hydrateert intensief 
en voedt het haar waardoor het haar er terug 
gezond en glanzend uit ziet. Maakt het haar 
makkelijk kambaar. Het effect? Sterk, glanzend 
haar. 

 ▫ Uitspoelen met water

 ▫ Bevat oliën: lijnolie, jojoba-olie en rijstolie 
die hydraterende eigenschappen hebben 

 ▫ Maakt het haar makkelijk kambaar

 ▫ Voorkomt statisch haar

 ▫ Wil je nog betere resultaten? Voeg dan een 
paar druppels AQUA2 OLIE toe

 ▫ Als je gekleurd haar hebt, voeg dan een 
paar druppels IDEAL2 COLOUR ELIXIR TOE. 
Dit zal je haarkleur doen herleven en glans 
toevoegen

AQUA2 SHAMPOO | 250 ml

SHAMPOO  
VOOR DROOG HAAR
Vergeet droog en dof haar! AQUA2 shampoo 
maakt zelfs het meest droge haar weer 
gezond en glanzend. Dankzij hyalyronzuur 
worden je haren intensief gehydrateerd, 
gevoed en versterkt. De shampoo is zacht 
voor zowel je haren als  hoofdhuid

 ▫ Bevat hyaluronzuur dat je haar intensief 
voed, 

 ▫ Verbetert de haarconditie: voedt en versterkt 
het haar,  

 ▫ Maakt het haar gezond en mooi,    

 ▫ Brengt de glans en flexibiliteit terug, 

 ▫ Je bereikt de beste resultaten wanneer je ze 
gebruikt in combinatie met het AQUA2 masker
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VOOR WIE?? 
De AQUA2-lijn is ontwikkeld voor personen met droog en dof haar, alsook mensen met statisch 
haar en gespleten punten.

THE EFFECT 
Dankzij de intensief voedende formule verrijkt met een extra dosis hyaluronzuur, hydrateert 
de AQUA2-lijn het haar dat droog, beschadigd en kroezelig is perfect. AQUA2 maakt het haar 
terug flexibel en zijdezacht en biedt glans en bescherming, zelfs voor gekleurd haar. Ervaar de 
hydraterende resultaten!

DE KRACHT VAN HYDRATERENDE INGREDIËNTEN:
Hyaluronzuur: geeft het haar en de hoofdhuid een langdurig hydraterend effect. Het voorkomt uitdroging  
 van je haren

Panthenol: verbetert de haarconditie, niet enkel door de haarstructuur te hydrateren maar ook door je haar  
 dikker te maken en meer volume te geven. Je haren zijn glanzend en makkelijk kambaar

Jojoba olie:  is vloeibaar goud in de haarzorg. Het brengt de elasticiteit en flexibiliteit van het haar terug  
 en maak het haar zacht en resistent tegen kroeshaar

Lijnolie: bevat essentiële vette zuren die bijdragen in de productie van fosfolipiden en ondersteunen zo  
 de lipidebalans

Rijstolie: maakt het haar glanzend en gezond

Diglycerine: het bindt water om te hydrateren en maakt haarlokken flexibeler          


