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Bye bye „Bad Hair“ en haar-frustratie! Opstaan, in de spiegel kijken en je gewoon 

sterk, zelfverzekerd en mooi voelen. Met LR ALOE VIA Nutri-Repair haarverzorging 

is droog en beschadigd haar verleden tijd. Het nieuwe haarverzorgingssysteem met 

een unieke combinatie van aloë vera-gel en 7 natuurlijke oliën voedt, versterkt en 

repareert je haar en beschermt het tegen haarbreuk. Voor fluweelzacht, glanzend 

haar en zelfvertrouwen tot in je haarpunten. 

 
Elke persoon heeft ongeveer 90.000 tot 140.000 hoofdharen, waarvan men 
dagelijks 60-100 verliest. Een haar groeit ongeveer 0,35 mm per dag en blijft 2-6 

jaar op het hoofd. Nadien vormt er zich een nieuw haar.  
BOUW VAN HET HAAR  
Een doorsnede van het haar toont dat de opperhuidlaag zich buiten bevindt. Ze bestaat uit verschillende 
lagen van cellen die elkaar overlappen, wat zorgt voor een structuur zoals een dennenappel. Deze laag 
beschermt de zachtere structuur aan de binnenkant.  
Deze opperlaag maakt het makkelijk om te zien of het haar gezond is of niet. Als het haar gezond is, is 
deze laag vlak met een glad oppervlak. Zo blijft het nergens hangen, kan het makkelijk gekamd worden en 
reflecteert het licht gelijkmatig waardoor het glanst.  
Onder de opperhuidlaag bevindt zich de vezellaag („cortex“), die ongeveer 90% van het haar vormt. In het 
haar ligt het medulla-kanaal.  
KENMERKEN EN NODEN VAN DROOG EN  
BESCHADIGD HAAR  
Droog en beschadigd haar wordt gekenmerkt door een beschadigde, ongelijke en zelfs poreuze opperlaag. 
Het haar ziet er dof, broos en droog uit en breekt gemakkelijk af.  
De ideale haarverzorging bevat actieve ingrediënten om droog en beschadigd haar te voeden, versterken 
en herstellen. Bovendien moet het haaroppervlak na elke wasbeurt worden verzegeld om de binnenkant 
van het haar te beschermen, meer glans en een gemakkelijke styling te bieden.  
GOEDE HAARVERZORGING  
Goede haarverzorging begint bij het wassen. Borstel het haar voor het wassen door om productresten te 

verwijderen. Was het haar met warm water en gebruik een kleine hoeveelheid shampoo. Spoel het haar grondig uit 

en breng een conditioner aan om het haaroppervlak te verzegelen. Behandel je haar 1-2 keer per week met een 

haarmasker. Droog voorzichtig je haar met een handdoek. Nat haar is heel breekbaar, waardoor je het dan best niet 

borstelt. Je kan een kam met brede tanden gebruiken om de uiteinden van knopen te ontdoen. 

 

Aloe Vera  Nutri-Repair Haarshampoo  
INHOUD  
200 ml 

• Met 45% aloë vera-gel en biologisch bamboe-extract  
• Reinigt zachtjes, versterkt het haar van buiten en hydrateert het haar en de hoofdhuid 

 
Geschikt voor ieder haartype, vooral voor droog,  
beschadigd haar.  
EIGENSCHAPPEN  
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De shampoo opent de opperhuidlaag van het haar en reinigt ze zacht door vuildeeltjes aan te trekken en te ver-
wijderen als een magneet. Het haar wordt versterkt door vitamine B5 en het haar en de hoofdhuid worden gehy-
drateerd door de concentratie Aloe Vera gel van 45%.  
GEBRUIK  

Geschikt voor dagelijks gebruik. Breng een hoeveelheid shampoo ter grootte van een walnoot aan op nat haar, zeep 
het zachtjes in en spoel het grondig.  
CROSS SELLING TIP  
Gebruik de shampoo en conditioner bij iedere wasbeurt. Breng 1-2 keer per week het haarmasker 
aan in de plaats van de conditioner. Breng voor hittebescherming de leave-in kuur aan.  
WERKING  
De shampoo opent de haarschubben en verwijdert vuil, talg, roos en resten van (styling)producten. Het 
haar neemt de verzorgingsstoffen van het product op.  
Ingredients Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoyl Glutamate, Coco-Glucoside, 

Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG Trimonium Chloride, 

Potassium Sorbate, Starch Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lactic Acid, Sodium Lactate, Urea, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Levulinic 

Acid, p-Anisic Acid, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 

6), CI 42090 (Blue 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aloe Vera Nutri-Repair Conditioner   
INHOUD  
200 ml 

 
• Met 15% Aloe Vera Gel en Nutri Oil Repair Complex van 7 oliën  
• Voedt en herstelt het haar van binnenuit  
zonder het te verzwaren  
• Verzacht en verzegelt het haaroppervlak 

 
Vooral geschikt voor droog, beschadigd haar.  
EIGENSCHAPPEN  
Het Nutri-Oil Repair Complex voedt en herstelt het haar van binnenuit. Voedende actieve ingrediënten maken het haar glad en 
sluiten het haaroppervlak weer af.  
GEBRUIK  
Geschikt na iedere wasbeurt. Breng een hoeveelheid shampoo ter grootte van een walnoot aan op de lengtes en de punten van 
nat haar. Laat het een 2 à 3 minuten inwerken en spoel grondig.  
CROSS SELLING TIP  
Gebruik de shampoo en conditioner bij iedere wasbeurt. Breng 1-2 keer per week het haarmasker aan in de plaats van de 
conditioner. Breng voor hittebescherming de leave-in kuur aan.  
WERKING  
Na het openen van de haarschubben (door de shampoo) is het haar bijzonder gevoelig voor negatieve externe invloeden zoals hitte of 

kammen. De conditioner sluit deze laag weer af. Als gevolg hiervan verliest het haar geen hydratatie. Resultaat: een glad en glanzend 

haaroppervlak. 

 
Ingredients Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, Phenoxyethanol, Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, 

Panthenol, Citric Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Polyquaternium-37, Parfum (Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Persea Gratissima 

(Avocado) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, 

Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate 

 

Aloe Vera Nutri-Repair Haarmasker  
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INHOUD  
200 ml 

 
• Met 15% Aloe Vera Gel en Nutri Oil Repair Complex van 7 oliën  
• Voedt en herstelt het haar tot in de diepte, vult poreuze gebieden, geeft het haar stabiliteit en beschermt zo langdurig tegen 

haarbreuk 

Vooral geschikt voor droog, beschadigd haar.  
EIGENSCHAPPEN  
Het masker voedt en herstelt het haar van binnenuit met het Nutri-Oil Repair Complex bestaande uit 7 natuurlijke oliën. Het 
repareert het haar van binnenin door de beschadigde 18-MEA te herstellen en de poreuze delen te vullen. Het masker herstelt zo 
de stevigheid van het haar en beschermt het tegen breken op lange termijn. Het haaroppervlak is verzegeld en glad gemaakt.  
GEBRUIK  
Masseer een hoeveelheid ter grootte van een walnoot in op de lengtes en de puntjes. Laat het 3 minuten inwerken en spoel 
grondig uit.  
CROSS SELLING TIP  
Gebruik de shampoo en conditioner bij iedere wasbeurt. Breng voor hittebescherming de leave-in kuur aan.  
WERKING  
Het haar bestaat uit ongeveer 2 % lipiden (vetten). Lipiden beschermen het haar en maken het soepel. 18-MEA (methyl 
icosaanzuur) is het hoofdonderdeel van de vetten in het haaroppervlak. Negatieve invloeden van buitenaf zoals haarkleuring 
kunnen deze vetlaag beschadigen en zo ook de 18-MEA. Het resultaat is dat het haar broos en poreus wordt en er dof uit ziet. Het 
haarmasker van LR ALOE VIA Nutri-Repair herstelt beschadigde 18-MEA en vult de poreuze delen, terwijl het het haar beschermt 
tegen verdere schade.  
Ingredients Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetyl Alcohol, Glycerin, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Citric Acid, Polyquaternium-37, Helianthus Annuus (Sunflower) 

Seed Oil, Parfum (Fragrance), Behentrimonium Methosulfate, Amodimethicone, C10-40 Isoalkylamidopropylathyldimonium Ethosulfate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, 

Ethylhexylglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride, Cyclotetrasiloxane, Bambusa 

Vulgaris Leaf Extract, Cyclopentasiloxane, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Linalool, Benzyl Salicylate, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Potassium Sorbate 


