BEHOEFTEN VAN HET HAAR
IN DE ZON
Voeding en herstel na blootstelling in de zon.

Het bestrijden van het uitdrogende effect.
Haarvezel en oppervlakte versterken
voor bescherming en glans.

Persoonlijk advies voor dagelijkse verzorging:
Het gebruik van de producten van série expert Solar Sublime is niet
seizoensgebonden.
Veel mensen zwemmen regelmatig (blootstelling aan chloorwater)
en gaan onder de zonnebank (blootstelling aan UV stralen).
De Solar Sublime producten beschermen het haar onder deze
omstandigheden en zijn dus ook goed het gehele jaar door te
gebruiken.
Bijvoorbeeld ook tijdens de wintersport, want in de bergen is de
UV straling alleen nog maar sterker en wordt het des te belangrijk je
haar extra goed te beschermen.

Verzorgende bescherming
in de zon.

Solar Sublime

INNOVATIE
Daarom introduceert L’Oréal Professionnel:

solar sublime
met
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Spray
Glittergel
Shampoo
Balsem
Powermousse

Uw volgende afspraak is op:

.......................................................................................................................

MEXORYL S.O
UV-PROTECT
MEXORYL S.O UV-PROTECT is een UV-filter die zich hecht aan de
oppervlakte van het haar en bescherming biedt tegen de schadelijke
UV-stralen. Het haar wordt beschermd, hersteld en verzorgd in de zon.

De vicieuze cirkel is doorbroken
en het haar is volledig beschermd.

Kijk voor meer informatie op www.lorealprofessionnel.com.
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DE INVLOED VAN DE ZON
We weten hoe belangrijk het is om onze huid
goed te beschermen in de zon door ons goed in
te smeren met een hoge beschermingsfactor.

IN DE ZON

NA DE ZON

Onzichtbare, beschermende spray

Beschermende, herstellende shampoo

125 ml
• Het haar is makkelijk doorkambaar.
• Voor soepel en luchtig haar met een natuurlijke glans!

225 ml
• Met vitamine E & Glycerol
• Zachte reiniging van het haar, verwijdert residu (zand, zout en chloor)
• Voor zijdezacht haar dat gemakkelijk te stylen is!

Beschermende glittergel

Intensief voedende, herstellende balsem

150 ml
• Parelmoer, licht reflecterende gel
• Lichte verstevigingsfactor
• Het haar wordt controleerbaar
• Het haar heeft een ongekende glans!

200 ml
• Met vitamine E & Glycerol
• Ontwarrend effect, voor gemakkelijk doorkambaar en zijdezacht haar
• Brengt zachtheid en glans!

Maar we vergeten hierbij dat ons haar ook
beschermd moet worden tegen de schadelijke
invloeden van de zon!

De vicieuze cirkel van beschadiging
AANVAL
• Vrije radicalen beschadigen
de 3 zones van het haar
• Het intercellulair cement
wordt aangetast

BROOSHEID
• Het haar wordt poreus.
• Hoe meer het haar
beschadigd wordt,
hoe brozer het wordt

Luchtige, direct herstellende powermousse
OXIDATIE
• De haarschubben gaan openstaan
• Het haar wordt gevoeliger voor beschadigingen
• Water versterkt de negatieve effecten (haar zwelt op)

Met iedere blootstelling is het haar kwetsbaarder
en verslechtert de staat: een vicieuze cirkel!

Poreus, droog, stug en broos haar.
Verkleuring van gekleurd- en natuur haar.

150 ml
• Natuurlijke avocado en jojoba oliën versterken de beschermende laag
van lipiden van de haarvezel
• Het haar is makkelijk doorkambaar, soepel en glanzend!
Het resultaat is makkelijk controleerbaar, luchtig en volumineus haar

