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EXKLUSIV HÅRVÅRD FRÅN NONIQUE!
TA STEGET OCH BYT TILL EKOLOGISK HÅRVÅRD
Ett sunt och vackert hår börjar med en frisk och sund hårbotten. I hårbotten har rötterna sitt fäste och den kraft och näring som tillförs håret, är helt avgörande av
hårbottens kondition. Där återfinns också produktionen av hårets ”naturliga balsam”, talg/sebum, vilket gör håret mjukt, lent och glänsande. Vid upprepad användning
av konventionella hårvårdsprodukter, rubbas den naturliga produktionen. Skadliga kemikalier torkar ut hårbotten och ökar därmed talgproduktionen. Många som
tycker sig ha mjäll, upplever i själva verket en uttorkad och irriterad hårbotten som flagnar och inte alls mjäll. Genom att byta till NONIQUEs schampo lindras enkelt och
effektivt problem med uttorkad hårbotten!
Byter du till NONIQUEs ekologiska, veganska schampo, kommer du att uppleva att de verksamma rengörande ämnena, såsom kokostensider, löddrar betydligt mindre.
Dessutom innehåller NONIQUEs produkter inga silikoner vilka lämnar en hinna runt varje hårstrå och får det att kännas mjukt. Detta kan medföra att en viss strävhet
upplevs till en början. Följ därför alltid upp med NONIQUEs balsam, även om du vanligtvis inte använder det. Att tänka på är också att även byta ut sina
stylingprodukter till ekologiska. Konventionell styling innehåller oftast så pass starka kemikalier att det ekologiska schampot inte klarar av att tvätta bort dem.
Vanligtvis brukar det ta upp till 10 tvättar innan talgproduktionen gått tillbaka till ursprungsnivån. När överproduktionen av talg bromsats, försvinner således också
känslan av att håret blir smutsigt snabbare och känns fett
När så håret detoxat alla gifter och kemikalier, bygger NONIQUEs schampon och balsam upp hår och hårbotten och resultatet är enastående!

SCHAMPO
ANTI-AGING SHAMPOO
Extremt milt och vårdande schampo berikat med arganolja och granatäppelkärneolja. Rengör milt och effektivt, samtidigt som det ger volym till fint -och tunt hår.
Dessutom det är skonsamt mot hud -och hårbotten. Framförallt de vegetabiliska, ekologiska oljorna lämnar håret mjukt, vackert och glänsande. Med en lyxig doft av
bla fruktiga söta bär, med inslag av mandelblom och vanilj som skänker njutning till sinnena. Massera in med mjuka cirkulära rörelser i vått hår, skölj noga och upprepa
vid extremt nersmutsat hår eller vid extrem användning av styling produkter. Avsluta med balsam.
Innehåll: 250 ml

INTENSIVE SHAMPO
Intensivt fukt –och näringsgivande schampo berikat med olivolja och avokadoolja. Schampot har en unik formula som ger extra mycket fukt och näring till torrt,
skaadat eller frizzigt hår. Hjälper till att återställa samt bibehålla fuktbalansen i både hår och hårbotten. Med en frisk örtig doft. Massera in med mjuka cirkulära
rörelser i vått hår, upprepa vid behov. Skölj ur noga och avsluta därefter med balsam.

Innehåll: 250 ml

BALSAM
ANTI-AGING BALSAM
Ett lätt balsam speciellt lämpat för fint och tunt hår. Berikat med arganolja och granatäppelkärneolja som gör att håret lämnas friskt och glänsande. Vid regelbunden
användning ger det mer volym och håret blir enkelt att kamma ut och vårdas ända fram till nästa tvätt. Använd efter noggrann tvätt av anti-aging schampo i
fuktigt/blött hår. Massera in och låt verka någon minut, skölj därefter noggrant ur. Tänk på att för bästa resultat även använda ekologiska styling produkter och
värmeskydd om du vanligtvis använder sådana produkter. Genom att massera detta balsam i håret ökas stimulansen av blodflödet som i sin tur ökar cirkulationen till
hårbotten. Tillsammans med dess unika sammansättning av ingredienser leder detta till ett starkt, friskt volumiöst hår.

Innehåll: 250 ml

INTENSIV BALSAM
Hårbalsam utvecklat för torrt och näringsfattigt hår samt för lite grövre hårstruktur. Berikat med olivolja och avokadoolja som lämnar håret mjukt och följsamt utan att
kännas oljigt. Passar särskilt bra i vårt skandinaviska klimat under vinterhalvåret då luften ärr och kall och luftfuktigheten låg. Använd efter noggrann tvätt med
intensive schampo i fuktigt/blött hår. Massera in och låt verka någon minut, skölj därefter noggrant ur. Tänk på att för bästa resultat även använda ekologiska styling
produkter och värmeskydd om du vanligtvis använder sådana produkter.
Innehåll: 250 ml

VÅRA CERTIFIERINGAR
För att säkerställa NONIQUES höga kvalitetskrav på råvaror räcker det inte med enbart certifierade ekologiska ingredienser från deras egna odlingar i bl.a. Panama,
dessutom kontrolleras produkterna regelbundet genom hela tillverkningsprocessen på fabriken i Tyskland. För att slutkonsumenterna ska känna sig trygga med
NONIQUE har produkterna även certifierats via två oberoende organ och försetts med två märkningar.
Natrue : NATRUE är ett oberoende granskande organ som via sin kommité definierar vilka kriterier som gäller angående vilka ingredienser som får eller inte får
användas, lägsta och högsta gränsvärden samt garanterar maximal naturlighet och minsta möjliga tillsatser i såväl mat, kosmetika, textilier m.m. Natrue kontrollerar
också att en omcertifiering av produkterna som märkts med denna certifiering sker vartannat år.
Läs gärna mer på www.natrue.org

Vegan: Vegansigillet garanterar att produkten är helt fri från animaliska ingredienser.

KONTAKTA OSS
Vi ser gärna ett samarbete med er som åf. Kontakta oss vid intresse för produkterna så berättar vi mer!
Ax & Lin
Norra Bryggerigatan 12
294 34 SÖLVESBORG
TEL: 0456 – 130 45
MAIL: info@axolin.se
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