S UNR I S E

SUNRISE
HAIRCARE SYSTEM

Verrijkt met gecertificeerde
Chia Olie en Argan Olie

DE VOORDELEN EN DE BELANGRIJKSTE NATUURLIJKE EN
ORGANISCHE INGREDIËNTEN
Een speciale mix van schoonheid en bescherming die is ontstaan uit de samenvoeging van
twee waardevolle componenten van natuurlijke oorsprong.
Ecocert gecertificeerde Chia Olie*, met zijn buitengewone eigenschappen, werd
al gebruikt door de oude Maya en Inca beschavingen van Zuid-Amerika. Vandaag
herontdekken we dit natuurlijke product. Een geweldige bron van eiwitten, omega-3
vetten, calcium, magnesium, ijzer, vitamines en antioxidanten. Dankzij de eigenschappen
tegen vrije radicalen fungeert het als een protector. Het beschermt het haar tegen
schade, veroorzaakt door UV-stralen. Waardoor de kleur een betere houdbaarheid heeft
en het haar mooi glanst.
Ecocert gecertificeerde Argan Olie* wordt beschouwd als een natuurlijk geheim van
de eeuwige jeugd en wordt al eeuwen geproduceerd en gebruikt in Marokko. Het is rijk
aan essentiële vetzuren (EFA’s), vitamine E, omega-3 en omega-6. Het conditioneert
het haar diep, hydrateert en beschermt het haar tegen externe negatieve invloeden van
buitenaf, o.a. de UV-stralen. Door zijn eigenschappen is het een effectieve anti-aging van
plantaardige oorsprong, die het haar kracht en glans geeft.
* ECOCERT-certificering - 100% natuurlijk en organisch

SUNRISE
CARE FOR BEAUTY

THE SUN WARMS UP THE DAYS AND THE SEA
ENLIGHTENS THE HORIZON WITH ITS BLUE
REFLECTIONS
SUMMER ENVELOPS YOU WITH ITS CHARM AND ITS
IRRESISTIBLE SWEETNESS
De zon is een bron van energie en welzijn voor ons haar. Het haar moet worden
beschermd tegen de effecten van de zon en invloeden van buitenaf. Door het wassen
met de Sunrise shampoo wordt de natuurlijke hydrolipidenstructuur weer aangevuld.
Onze Research & Development laboranten hebben SUNRISE gecreëerd. Een essentiële
en complete haar en body zonnelijn. Drie fundamentele producten voor drie
schoonheidsgebaren:
SUN PROTECTIVE OIL - Beschermd het haar tegen chloride, mineralen en de zon;
NOURISHING HAIR & BODY SHAMPOO - Om haar en lichaam te reinigen en
conditioneren;
RESTORING NO RINSE FLUID - Om het haar te conditioneren zonder te verzwaren.
Deze zonnelijn heeft een delicate en zoete geur van Amber hout en Komijn.
Dankzij de werking van speciale beschermfilters worden de UV-stralen gefilterd en
zal het haar genieten van alle voordelen van de zon en zijn gezonde energie. Hierdoor
wordt de werking van vocht inbrengende, voedende en anti-radicale ingrediënten
bevorderd in de formuleringen.
Geef gezond en natuurlijk haar, voor en na blootstelling aan de zon, nooit op!

SUN P RO TEC TI V E O I L
UV bescherming – Kleurbescherming – Vochtinbrengend
EEN BESCHERMENDE ELIXIR DIE MOET WORDEN GEBRUIKT OM HET
HAAR TE BESCHERMEN TEGEN DE ZON

Voordelen: Beschermt het haar tegen schadelijke UV-stralen, wind, mineralen en chloride.
Conditioneert het haar zonder te verzwaren.
Eigenschappen: Chia Olie, houdbaarheid en bescherming van de kleur. Argan Olie, verzachtend
en conditionerend. Menthol, rustgevend en verfrissend.
Gebruik: Gebruik op droog of nat haar tijdens blootstelling aan de zon, zeewater of chloorwater.
Breng opnieuw aan na het zwemmen. Geschikt voor alle haartypes.

NO UR I SHI N G H A I R & B O D Y S H A M P O O
SLS / SLES Free - Conditionerend - Verzachtend - Kalmerend
VO O R H A AR - EN L I CH AAMSR EI N I GI N G

Voordelen: Het conditioneert en beschermt het haar. Het reinigt het haar en het lichaam, met
een kalmerende en conditionerende werking.
Eigenschappen: Chia Olie, beschermt en onderhoudt de kleur. Argan Olie, verzachtend en
conditionerend. Vitamine E, met antioxiderende eigenschappen. Betaine, natuurlijk aminozuur
met diep hydraterende en herstellende eigenschappen die de invloeden van de zon, mineralen
en chloor tegen gaan.
Gebruik: Masseer op nat haar en op het lichaam. Spoel uit en herhaal indien nodig. Geschikt
voor alle haartypes.

NO R I N S E R ES TO RI N G F L U I D
Conditioneren- Herstellen- Hydrateren - Ontwarren
O M H E T H AAR T E CON DI TI ON ER EN EN TE H ER STEL L EN

Voordelen: Leave in conditioner: conditioneert het haar, geeft bescherming en herstelt het
haar.
Eigenschappen: Chia Oil beschermt en onderhoudt de kleur. Argan Olie, verzachtend en
conditionerend. Keratine, een eiwit met herstellende en veerkrachtige eigenschappen.
Hyaluronzuur, diep hydraterend. Vitamine E, met anti-oxiderende eigenschappen.
Gebruik: Goed schudden voor gebruik. Aanbrengen op handdoekdroog haar en verdelen op
lengtes en punten. Niet uitspoelen. Aan de lucht laten drogen of föhnen. Geschikt voor alle
haartypes.

WITH SUNRISE
EVERY DAY CLEAN SUMMER ENERGY
FOR THE BEAUTY THAT YOUR HAIR
DESERVES
SUNRISE FOR PROTECTED, SHINY
AND HEALTY HAIR

www.artego.care

