HAAR SERUM 5.5
Dit effectieve Haar Serum bevat 4 krachtige, 100% natuurlijke, biologische ingrediënten om de
hoofdhuid 5 x beter in balans te brengen;
1 Het herstelt beschadigd haar
2 Versterkt het haar
3 Reduceert haaruitval
4 Maakt de hoofdhuid gezond
5 Bevordert de haargroei
Gebruikersadvies: Goed schudden voor gebruik.
5.5 Haar Serum op het droge haar toepassen voor verzorging van hoofdhuid en haar: Verdeel drie
druppels over de vingertoppen en masseer je hoofdhuid 2-3 minuten. Doe dit het liefst met het
hoofd naar beneden hangend om de doorbloeding van de hoofdhuid extra te stimuleren. Hierna 1
druppel (2 druppels bij lang haar) over de handpalmen verdelen en in de puntjes van het haar
aanbrengen. Doe dit de eerste week elke avond, daarna 1 à 2 x in de week.
5.5 Haar Serum op nat haar aanbrengen: Na het wassen 2-3 druppels over de handpalmen verdelen
en in het haar strijken. Niet uitspoelen.
5.5 Haar Serum gebruiken in combinatie met lijnzaadwater: Haren rijkelijk besproeien met
lijnzaadwater. Strijk nu met de handpalmen over de haren, van boven naar beneden. Breng nu 2-3
druppels Haar Serum aan op de handpalmen en verdeel dit over het haar, wederom met
strijkbewegingen van boven naar onder. Bij stijl haar kun je de haren nu eventueel kammen of
borstelen, in het geval van krullen niet kammen of borstelen, maar de krullen erin knijpen.
Vervolgens aan de lucht laten drogen. Je merkt dat er een ‘cast’ ontstaat. Dit is een hard laagje.
Wanneer de haren droog zijn knijp je de cast eruit. De krullen zijn weer fris, glanzend en
veerkrachtig! Probeer producten met alcohol en hitte-apparaten te vermijden, dit zorgt voor droog
en breekbaar haar!

Soopie Haar Serum 5.5 maakt het haar niet vet of zwaar, mits je je aan de aanbevolen hoeveelheid
houdt. Het is ook nog eens super zuinig in gebruik!
Ingrediënten: Avocado-olie*: hydrateert droog en beschadigt haar. Het is een lichte olie die snel en
gemakkelijk wordt geabsorbeerd door het haar en de hoofdhuid. Avocado olie bevat veel
voedingsstoffen zoals vit A, B, D, E, eiwitten, aminozuren, ijzer, koper, magnesium en foliumzuur. Al
deze voedingsstoffen zijn gunstig voor het voeden van het haar en het bevorderen van de haargroei.
Heermoes*: is een kruid dat beschadigd, broos en dunner wordend haar kan versterken vanwege de
hoeveelheid mineralen die in dit kruid zitten. Vooral het mineraal silicium is ruim aanwezig in dit
kruid en ondersteunt de haargroei enorm, maakt het haar sterk en is effectief in het bestrijden van
haaruitval. Brandnetel*: staat bekend om haar stimulerende effect op de haargroei en om haaruitval
te bestrijden. Het is ook het ideale kruid voor het zuiveren van de hoofdhuid met haar rijkdom aan
sporenelementen. Voorkomt ook roosvorming. Brandnetel zorgt voor een versterkend effect op elke
hoofdhuid! Rozemarijn*: maakt het haar zacht, het reinigt de hoofdhuid én gaat roos tegen. Het
stimuleert tevens de bloedcirculatie en stimuleert de haargroei.
INCI: Persea Gratissima oil*, Oil Urtica Dioica*, Equisetum arvense*, Rosmarinus Officinalis*
*biologische oorsprong
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