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Symbiose van natuurlijke
proteïnen en plantenextracten
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TARWE PROTEINE

Beschermt en verzorgt
het haar.

Geeft volume en kracht.

Maakt het haar zijdezacht .

KAMILLE EXTRACT
Stimuleert de opname van de actieve stoffen.

Ontvet haar en hoofdhuid.

BRANDNETEL EXTRACT
Zuivert haar en hoofdhuid.

Stimuleert de doorbloeding
van de hoofdhuid en versterkt
zo de haarwortel.

ARNICA MONTANA EXTRACT
Vermindert irritatie door zijn

ontstekingsremmende eigenschappen.

KASTANJE EXTRACT
Herstelt de natuurlijke balans

in het haar.

BERK EXTRACT
Herstelt en regenereert de hoofdhuid.

BIO PROTEIN SHAMPOO
De oorzaak van droog en beschadigd haar is vaak terug te leiden naar een 
tekort aan proteïnen in de haarkern. Bio Protein Shampoo versterkt het 
haar van binnenuit door het gebruik van proteïnen zo klein dat ze met 
gemak de haarschacht binnendringen en het haar nieuw leven in blazen. 
Deze shampoo is een samenspel van tarwe proteïnen en extracten van 
kamille, brandnetel, berk en arnica. Door het dagelijks gebruik van de 
shampoo bouw je structureel aan sterk en krachtig haar.

BIO PROTEIN HAIR CONDITIONER
Aminozuren zijn eiwitten en vormen de bouwstenen van ons haar. Ze 
zorgen voor een natuurlijke veerkrachtigheid, terwijl externe elementen 
deze proteïnen afbreken (bv. kleuren, ontkleuren, föhnen).
Net daarom is het aangewezen het haar wekelijks een extra boost te 
geven.
Dat kan met de Bio Protein Hair Conditioner. De samenstelling op basis 
van tarwe proteïnen, paardenkastanje, vitamine F, biotine, berk, kamille en 
arnica is krachtig en voedt het haar.
De conditioner is ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met de 
shampoo en zal het haar niet verzwaren. 

BIO PROTEIN HAIR MASK
Het gebruik van Bio Protein Hair Mask in combinatie met de shampoo en 
conditioner is de sleutel tot herstel van zelfs het droogste en meest
beschadigde haar.
Een explosie van verzorgende bestandsdelen dringen het haar binnen en 
verrichten wonderen. 
Sheaboter zorgt voor een hydraterend en verzachtend effect. Argan olie 
verzorgt intensief en geeft een natuurlijke glans. Slechts enkele toepassin-
gen zijn voldoende om het haar te doen herleven.
Gebruik wanneer nodig en breng terug balans in je haar.


