Optimale verzorging & bescherming
Uit onderzoek blijkt dat het haar te maken krijgt met vele omgevingsinvloeden die schadelijk zijn voor het haar, waardoor de kwaliteit van het haar onvermijdelijk achteruitgaat. Door factoren zoals stof, zonlicht, chloorwater, chemische
stoffen, pollutie (zoals fijn stof), föhnen en hardhandig borstelen gaan de haarschubben vlugger open staan. Hierdoor verliest de onderliggende vezellaag sneller vocht, met doffe en broze haren als gevolg. De producten van MAGNET
voorkomen haarpollutie, bieden bescherming tegen UV-stralen, herstellen het haar en bestrijden externe vervuiling. De HAIR SKIN NAIL BOOST is dan weer het ideale voedingssupplement om de (hoofd)huid te optimaliseren, het haar te
onderhouden en een goede haarstructuur te bieden.

Deel 1: Behandelingskuur EKSPERIENCE & MAGNET
EKSPERIENCE is onderdeel van Revlon Professional. Het Aquamaris Complex is de basis van het gamma: een combinatie van zuiver zeewater en ingrediënten uit de zee. Het zeewater dat men gebruikt komt uit Noirmoutier (Eiland in
Frankrijk), dat rijk is aan sporenelementen (ijzer, kalium, koper en zink) die uit de zeebodem omhoog komen aan een constante temperatuur van 14 graden. Dit zorgt dat de heilzame eigenschappen actief worden gehouden en
ongewijzigd blijven. Het zeewater bevat trouwens 3x meer voedingsstoffen dan elders.
MAGNET is onderdeel van Revlon Professional en is ontwikkeld om het haar te herstellen van externe invloeden (UV-stralen, fijnstof, kalk,...), alsook om het haar te beschermen.
Stap 1: MAGNET Intensive (Intensieve kapsalonbehandeling).
De perfecte start voor grondige reiniging met een optimaal resultaat door de zuiverende hoofdhuidscrub, delicate shampoo, intensieve booster en vitaminecocktail.
Stap 2: MAGNET Home Treatment (Thuisbehandeling).
De gerichte behandeling moet verder gezet worden door middel van de producten voor thuisgebruik.
Belangrijkste ingrediënten MAGNET:
- Cheleermiddelen: neutraliseren metaaldeeltjes en minerale deeltjes uit het haar.
- Moringazaadextract: maakt de haarwortels sterker, voedt de hoofdhuid en neutraliseert de vrije radicalen uit de lucht.
- Arginine: natuurlijk aminozuur met anti-oxidatieve eigenschappen.
- Keratineversterkers: voor bescherming en herstel.

Deel 2: Supplementenkuur BA’SIL
Met de supplementen van het Belgisch bedrijf BA’SIL zetten we in op het leveren van de juiste voedingsstoffen voor zowel de (hoofd)huid als het haar. Deze zijn de ideale stimulans wanneer de behandelingskuur (deel 1) is stopgezet,
maar zijn eveneens ook inzetbaar tijdens de behandelingskuur.
Stap 1: Beginkuur (gedurende 3 maanden)
In deze fase wordt er gewerkt aan een verbeterde opname van de gerichte voedingsstoffen. Door onafgebroken gedurende 3 maanden de minimum aanbevolen hoeveelheid voedingssupplementen in te nemen is er een
gegarandeerd merkbaar verschil ten opzichte van de opstart van deze kuur.
Stap 2: Onderhoudskuur (minimum 1 maand)
Na het opbouwen van een sterke basis is het aan te raden om opeenvolgend de onderhoudskuur te starten ter ondersteuning.
Belangrijkste ingrediënten BA’SIL:
BA’SIL werkt enkel met hoogkwalitatieve samenstellingen, waaronder het gepatenteerde bioactieve siliciumzuur en de bioactieve keratine, dat een merkbare verbetering waarborgt.
Het bioactieve siliciumzuur is gemengd met collageen dat na inname efficiënt wordt opgenomen door het lichaam. Silicium is een essentieel element voor het lichaam. De meeste siliciumvormen worden via de voeding niet goed
opgenomen door het lichaam, zelfs niet onder de vorm van grote hoeveelheden. Een goed opneembare actieve siliciumvorm zoals die in de producten van BA’SIL heeft dus zo zijn voordelen. Silicium is eveneens onmisbaar voor de
opbouw van het eiwit keratine dat voor 95% aanwezig is in onze haren/nagels en voor de opbouw van het voornaamste eiwit aanwezig in onze huid (collageen).
De bioactieve keratine is niet zomaar om het even welke keratine, maar een veilig, bijzonder goed opneembare en wetenschappelijk onderzochte keratine, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk. Keratine kent veel toepassingen in de
cosmetische industrie, maar keratine geschikt als voeding is minder gekend. Een goed opneembare keratine zoals in de BA’SIL voedingssupplementen:
bevordert de groei van het haar,
verstevigt het haar en geeft volume,
versoepelt, hydrateert en verzacht de huid, terwijl het diepe rimpels vermindert,
versterkt en schenkt glans aan nagels.
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Deel 1: Behandelingskuur EKSPERIENCE & MAGNET
MAGNET Intensive
Kapsalonbehandeling (50 minuten)





Intensieve behandeling: zuivert, revitaliseert en versterkt.
Meteen merkbaar resultaat: het haar is sterker en voelt zachter aan.
Exclusief te Eau contrhair: deze unieke behandeling is enkel mogelijk in het kapsalon.
Toepasbaar op de dag dat het haar wordt gestyled: combineer deze behandeling met een snit en/of brushing.

1)Zuiveren

2)Reinigen

3)Behandelen

4)Optimaliseren

Hoofdhuid

Hoofdhuid & Haar

Haar

Hoofdhuid

Booster
De diepgaande werking wordt geactiveerd van zodra het extract wordt gemengd met de gel tot
een smeuïge, luxueuze en doeltreffende crème.

BOOST
Scrub

MAGNET
Shampoo

Met ontgiftende Aziatische
massage.

Wasritueel met Mampoo-techniek voor
een unieke ervaring.

Voorbehandeling

BOOST
Versterkend Extract
*Verbetert de weerstand en beschermt het
haaroppervlak.
*Vermindert gespleten haarpunten.
*Revitaliseert het haar en maakt het zacht.

BOOST
Universele Gel

BOOST
Vitaminecocktail

*Voedt tot in de haarkern.
*Versterkt en verzorgt het haar.
*Hydrateert en geeft het haar glans.
*Ontwarrende, antistatische en verzorgende
eigenschappen.

Behandeling is inclusief Zweedse hoofdmassage die de
bloedsomloop stimuleert.

Intensieve behandeling

MAGNET Home Treatment
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Nabehandeling

Thuisbehandeling

1)Zuiveren

2)Reinigen

3)Verzorgen & Beschermen

4)Versterken

Hoofdhuid

Haar

Haar

Hoofdhuid & Haar

BOOST
Scrub

MAGNET
Shampoo

MAGNET
Haarmasker

Voordelen:
*Diepe reiniging van de hoofdhuid zodat alle
dode huidcellen en resten van
stylingproducten grondig worden
verwijderd.
*Zorgt voor een betere bloedcirculatie van
de hoofdhuid waardoor het haar gezonder
wordt.
*Maakt de poriën vrij waardoor de werking
van de shampoo geoptimaliseerd wordt.

Voordelen:
*Reinigt mild met een doeltreffende werking.
*Bestrijdt vervuiling op het haar zoals fijnstof, maar
elimineert ook de onzuivere deeltjes van het water (bij een
slechte waterkwaliteit).

Voordelen:
*Hydrateert tot in de haarkern.
*Versterkt, herstelt en
beschermt de haarvezel om
externe vervuiling te voorkomen.
*Maakt het haar zijdezacht.

Voordelen:
*Creëert een schild voor dagelijkse
bescherming tegen vrije radicalen en
milieu-agressoren (luchtvervuiling, fijn
stof, pollen,…).
*Biedt UV-bescherming en heeft een
anti-pluis werking.
*Neutraliseert onprettige geurtjes.
*Oppervlakkerige conditionering.

Voordelen:
*Maakt het haar soepel en verbetert de
elasticiteit.
*De vitamines E, C, B3, B5, B9 en B6
zorgen ervoor dat het haar sterker en
resistenter wordt.

Gebruik:
- Steeds bij droog haar aan te brengen.
- Twee pipetjes verdelen over de hoofdhuid.
- Een 2-tal minuten laten inwerken.
- Hierna is het verplicht het hoofd te wassen
met de professionele MAGNET-shampoo.

Gebruik:
- Kleine hoeveelheid gebruiken.
- Aanbrengen op vochtig haar.
- Laat enkele minuten inwerken alvorens het haar uit te
spoelen.
- Herhaal het wasritueel nogmaals.

Gebruik:
- Gelijkmatig verdelen over de
haarpunten op handdoekdroog
haar.
- 5 tot 10 minuten laten
inwerken, erna grondig
afspoelen.

Gebruik:
- Op vochtig haar aanbrengen voor
eventuele andere stylingsproducten.
- Niet uitspoelen.

Gebruik:
- Hoofdhuid: breng 1 pipetje aan op natte
of droge hoofdhuid zonder na te spoelen.
- Haar: verdeel 2 pipetjes op
handdoekdroog haar zonder na te
spoelen.

Advies:
- Minimaal 1 keer per week aanbrengen.
- Wanneer de hoofdhuid erg beschadigd is,
raden we aan om de scrub enkel aan te
brengen rond de geïrriteerde huid.

Advies:
- De specifieke shampoo steeds gebruiken.
- Masseer (indien mogelijk) de hoofdhuid tijdens het
wassen.
- Gebruik koud/lauw water bij het uitspoelen.
- Het is niet noodzakelijk om het haar iedere dag te wassen.

Advies:
- Kleine hoeveelheid gebruiken.
- Minimaal 1 keer per week te
gebruiken.

Advies:
- Steeds gebruiken.

Advies:
- Om een handeling minder uit te voeren,
kan dit product ook gemengd worden
met het haarmasker.

Voorkeursoptie

MAGNET
Leave-In Spray

Basisbehandeling

Dit stappenplan is gratis te downloaden op onze website www.eau-contrhair.be.

BOOST
Vitaminecocktail

Optie

Deel 2: Supplementenkuur BA’SIL
Met de supplementen van het Belgisch bedrijf BA’SIL zetten we in op het leveren van de juiste voedingsstoffen voor zowel de haren als de hoofdhuid. Deze zijn de ideale stimulans wanneer de behandelingskuur (deel 1) is stopgezet,
maar zijn eveneens ook inzetbaar tijdens de behandelingskuur.

Stap 1: Beginkuur (gedurende 3 maanden)
Vrouwen: HAIR SKIN NAIL BOOST (2 capsules per dag).
Mannen: HAIR SKIN NAIL BOOST (2 capsules per dag).
Kinderen (10-16 jaar): HAIR SKIN NAIL BOOST (2 capsules per dag).

Stap 2: Onderhoudskuur (minimum 1 maand)
Vrouwen: HAIR SKIN NAIL BOOST (1 capsule per dag).
Mannen: HAIR SKIN NAIL BOOST (1 capsule per dag).
Kinderen (10-16 jaar): HAIR SKIN NAIL BOOST (1 capsule per dag).
Ter info:
- Neem de capsules steeds voor en/of tijdens een maaltijd. Om een beter voedingsopname te garanderen raden we een maaltijd aan met zo min mogelijk vezels.
- De capsules zijn vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij en bevatten geen kleurstoffen.

FOOD FOR HAIR
Activerende formule voor vrouwen: optimale versteviging en groei van de haarstructuren.
Twee wetenschappelijk beproefde ingrediënten met een zeer hoge opneembaarheid
BA’SIL FOOD FOR HAIR bevat naast het bio-actief siliciumzuur (Collasil® OSA) eveneens keratine (Cynatine® HNS). De testresultaten zijn opmerkelijk: alle testpersonen rapporteren minder haarverlies, 90% heeft meer haren in volle
groeifase en 83% is zeer tevreden over de totale haarkwaliteit.
De haarformule is ook goed voor de huid, want het gepatenteerde Collasil® OSA biedt dubbele winst: bio-actief silicium voor mooiere haren én collageen voor een strakkere huid.
Het wateroplosbare ortho-siliciumzuur wordt ‘onder patent’ gemengd met collageen afkomstig uit vis. Hierbij ontstaat een stabiel mengsel waardoor het siliciumzuur zeer goed opneembaar is.
Andere ingrediënten FOOD FOR HAIR:
VIT B8: energieleverend metabolisme voor alle lichaamscellen, waaronder ook de snelwerkende haarcellen.
ZINK: bevordert de celvernieuwing (celdelingsproces) en zorgt voor normale synthese van eiwitten waaronder keratine en optimaliseert de werking van het immuunsysteem waarbij het bescherming biedt.
VIT B8 & ZINK: creëren een gezondere conditie van haar en huid.
VIT C: zorgt voor een betere ijzeropname en voor de heraanmaak van vitamine E.
ZINK + VIT C: optimaliseren de werking van het immuunsysteem zodat ze aan cellen bescherming bieden tegen oxidatieve stress.
KOPER: normale pigmentatie van haren en huid + bindweefsels zoals haarfollikels, huid en nagels.
Ter info
Collageen is een anti-rimpeleiwit dat zorgt voor een strakkere huid en de conditie van de (hoofd)huid ondersteunt. Meer dan 70% van de eiwitten in de huid is collageen. Bij het ouder worden functioneren de huidcellen stilaan minder
goed en daalt de aanmaak van collageen. Hierdoor wordt de huid minder stevig en vormen rimpels zich sneller en dieper.
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HAIR MEN AGE PERFECT
Activerende formule voor mannen: minder grijs en een vollere haardos.
Twee grondig beproefde ingrediënten met een zeer hoge opneembaarheid
BA’SIL HAIR MEN AGE PERFECT bevat naast het bio-actief siliciumzuur (Collasil® OSA) eveneens het pigmentrijke keratine (Melatine®). De testresultaten spreken voor zich: 90% van de testpersonen rapporteert minder haarverlies en meer
haargroei, 87% vindt het haar minder grijs en ervaart een opbouw in kleurverbetering naarmate het product langer gebruikt wordt (na 4 maanden reeds 13% donkerder).
Voedingsstoffen voor een natuurlijke haarkleur
Rond het 30ste levensjaar begint bij de meeste mannen het vergrijzingsproces. Het is een geleidelijk proces waarbij het haar steeds lichtgrijzer wordt door verlies aan pigment, namelijk verlies van de kleurstof melanine.
Om dit verlies tegen te gaan en de natuurlijke haarkleur van binnenuit terug op te bouwen bevat HAIR MEN AGE PERFECT koper en de pigmentrijke keratine die van nature rijk is aan melanine (Melatine®). Het bevat alle vereiste
aminozuren die men terugvindt in de haarvezel. Het gepatenteerde ontwikkelingsproces maakt het mogelijk om de authentieke, natuurlijke structuur zo goed mogelijk te behouden en tegelijk de keratine wateroplosbaar en dus goed
opneembaar te maken.
Voedingsstoffen voor een vollere haardos en gezonde haargroei
Door zowel haren als hoofdhuid in goede conditie te brengen (zonder pelletjes) wordt een zeer goede basis gelegd voor een gezonde haargroei.
Andere ingrediënten HAIR MEN AGE PERFCT:
VIT B8: energieleverend metabolisme voor alle lichaamscellen, waaronder ook de snelwerkende haarcellen.
ZINK: reguleert een normale hoeveelheden testosteron in het bloed, bevordert de celvernieuwing (celdelingsproces), zorgt voor normale synthese van eiwitten waaronder keratine en optimaliseert de werking van het
immuunsysteem waarbij het bescherming biedt.
VIT B8 & ZINK: creëren een gezondere conditie van haar en huid.
KOPER: voor een normale pigmentatie van haren, waarbij het ook de haarfollikels, huid en nagels gezond houdt.
WIJNGAARDSTOK: geeft een betere bloedcirculatie in de hoofdhuid door de krachtige werking van de antioxidanten die de cellen beschermen tegen oxidatieve stress.
Ter info
Silicium is een onmisbaar mineraal voor enerzijds het eiwit keratine dat structuur geeft aan de haren, en anderzijds het eiwit collageen dat structuur geeft aan de huid. De aanwezigheid van silicium in de haarvezels wordt geassocieerd
met minder haarverlies en meer glans. Collasil® OSA is een goede en stabiele siliciumvorm waarbij wateroplosbare ortho-siliciumzuur ‘onder patent’ gemengd is met collageen afkomstig uit vis. Hierbij ontstaat een stabiel mengsel
waardoor de silicium zeer goed opneembaar is.
HAIR MEN AGE PERFECT bevat meer keratine dan FOOD FOR HAIR.

HAIR SKIN NAIL BOOST
Basisondersteuning voor sterker haar, een gezonde huid en stevige nagels.
Silicium voor een perfecte boost
Het gepatenteerde goed opneembaar bio-actief siliciumzuur bevat het mineraal silicium. In het lichaam speelt silicium een grote rol bij de opbouw en het herstel van structuurelementen in haar, huid en nagels. Silicium is een onmisbaar
mineraal voor structuurgevende eiwitten zoals keratine (in haren en nagels), collageen (in de huid), en elastine (bindweefsel). Meer structuur betekent stevigere haren, minder rimpels en sterkere nagels. Kortom, met silicium geniet men
van een inwendige schoonheidsverzorging.
Andere ingrediënten HAIR SKIN NAIL BOOST:
VIT B8: energieleverend metabolisme voor alle lichaamscellen, waaronder ook de snelwerkende haarcellen.
VIT B8 + ZINK: voor een goede conditie van haar en (hoofd)huid.
VIT C: stimuleert de collageenvorming om een gezondere huid te garanderen.
ZINK + VIT C + SELENIUM: normaliseert de werking van het immuunsysteem en beschermt alle lichaamscellen tegen oxidatieve stress.
SELENIUM: voor gezonder haar en nagels.
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