


Wij bij Four Reasons geloven dat iedereen het mooist is als zijzelf. We willen het 
concept van schoonheid diversifiëren, alle mensen een mooi gevoel geven. Dat is 
de kern van ons merk en onze producten. We willen iedereen aanmoedigen om hun 
eigen, unieke goede eigenschappen te zien en eraan te herinneren dat er veel soorten 
schoonheid zijn die niet in één uniforme mal passen.

We hebben een nieuwe productlijn voor haarverzorging en styling gelanceerd,  
Four Reasons Professional. Wij geloven dat door samen te werken met professionele 
haarstylisten, we een goed gevoel van eigenwaarde voor mensen kunnen creëren.  
Dat begon met het idee om een haarproductlijn te creëren die good hairdays 
geweldig maakt en zelfs de bad hairdays beter maakt.

Feel beautiful



#1 ALLEEN VOOR SALONS

#2 HOGE KWALITEIT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

#3 DUURZAME KEUZE

#4 LUXE ERVARING VOOR DE KLANT

PURE PREMIUM, VOOR JOU  
EN JOUW KLANT

Je kent jezelf en weet wat je leuk vindt. Je laat je 
sterke punten zien en durft te zijn wie je werkelijk bent. 
Wij creëerde Four Reasons Professional-productlijn 
voor jou, omdat je iets unieks en geweldigs verdient. 
Onze producten zijn ontworpen voor de veeleisende 
behoeften van professionals in de haarindustrie 
en zijn gemaakt van hoogwaardige, veganistische 
ingrediënten op een manier die het milieu respecteert.



BRILLIANT COLOR  > 

SILKY MOISTURE  >

DAMAGE CONTROL  >

WEIGHTLESS VOLUME  >

NO YELLOW  >

DEEP CLEANSING  >

#1 Luxe formules

#2 Haar dat er geweldig uitziet en aanvoelt

#3 Professionele kwaliteit

#4 Beste ingrediënten

Hoogwaardige Four Reasons Professional 
haarverzorgingsproducten doen wonderen 
voor jouw haar, professionele stijl. De formules 
reinigen, conditioneren en verzorgen 
verschillende haartypes op de best mogelijke 
manier. Vind de haarproducten die perfect bij 
je passen en verricht kleine wonderen elke keer 
dat je ze gebruikt.

Shampoos & Conditioners



#1 Zorgt ervoor dat de haarkleur langer meegaat
#2 Behoudt de levendigheid van de haarkleur
#3 Maakt het haar super glanzend
#4 Frisse perzik geur

#1 Zorgt ervoor dat de haarkleur langer meegaat
#2 Reinigt het haar voorzichtig
#3 Maakt het haar super glanzend
#4 Frisse perzik geur

Kleurbeschermende shampoo hydrateert 
en geeft glans aan gekleurd haar.

Reinigt zachtjes en laat het haar licht 
aanvoelen. De haarkleur blijft levendig 
en stralend. De voedende formule bevat 
keratine en olijfextract, die chemisch 
behandeld haar conditioneren en 
versterken. Volumineus schoon haar met 
prachtige glans! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

Kleurbeschermende conditioner 
hydrateert, ontwart en geeft glans aan 
gekleurd haar.

Behoudt de glans van de kleur terwijl 
het vocht en body toevoegt. De 
voedende formule bevat keratine en 
olijfextract, die het haar conditioneren 
en versterken zonder het af te vlakken. 
Vurige kleur, mooie glans! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

Wanneer haar gekleurd is, en het 
belangrijkste is om de kleur zo lang 
mogelijk rijk en levendig te houden, 
geeft Brilliant Color-producten het 
haar:

BRILLIANT COLOR SHAMPOO BRILLIANT COLOR CONDITIONER

BESCHERMING VOOR HAARKLEUR
GEWELDIGE GLANS
KRACHT
VOEDING

Uitstekende shampoo voor een zachte reiniging. Perfecte ontklitter voor gekleurd, gestrest haar.



Silky  
Moisture

#1 Flexibiliteit en zachtheid voor droog haar
#2 Helpt bij het creëren van een perfecte vochtbalans
#3 Geeft een prachtige glans
#4 Poederachtige bloemengeur

#1 Flexibiliteit en zachtheid voor droog haar
#2 Helpt bij het handhaven van een perfecte vochtbalans
#3 Verwijdert kroezen en maakt het haar glanzend
#4 Poederachtige bloemengeur

Intensief hydraterende shampoo geeft het 
haar flexibiliteit, zachtheid en natuurlijke 
balans.

Reinigt en verzorgt het haar, geeft glans en 
vitaliteit. Erwteneiwit versterkt en verbetert de 
conditie van het haar, betaïne helpt de ideale 
vochtbalans te behouden. Schoon, glanzend 
haar! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

Intensief hydraterende conditioner ontwart het 
haar snel en geeft een prachtige glans zonder het 
haar plat te maken.

Een geweldige keuze voor droog haar dat 
gehydrateerd moet worden. Erwtenproteïne 
versterkt en verbetert de conditie van het haar, 
sheaboter voedt en maakt het haar gezond en 
zacht. Volumineus, glanzend haar! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

SILKY MOISTURE SHAMPOO SILKY MOISTURE CONDITIONER

Perfecte shampoo om het haar  
een dagelijkse dosis zachtheid en glans te geven!

Maakt het haar elke dag gezond,  
glad en zacht!

Wanneer het haar elasticiteit heeft 
verloren en het kroezig is met veel 
pluis, of dik en grof is, geven Silky 
Moisture-producten het haar: 

HYDRATATIE
ELASTICITEIT
GLANS
VITALITEIT

#1 Een wekelijkse conditioneringsbehandeling
#2 Verzorgt en hydrateert het haar effectief
#3 Maakt het haar zacht en glanzend
#4 Poederachtige bloemengeur

Diep conditionerend, intens hydraterend 
haarmasker zorgt voor kracht, gladheid en  
een gezonde glans.

Verwent en hydrateert droog haar dat speciale 
zorg nodig heeft. Karitéboter voedt het haar en 
geeft het een zijdezacht, zacht en gezond gevoel! 
150 ml | adviesprijs: € 16,90

SILKY MOISTURE TREATMENT

Luxe behandeling voor wekelijkse verwennerij.  
Welkom, zachtheid!



Damage Control

#1 Herstelt beschadigd haar
#2 Maakt kwetsbaar haar sterker
#3 Hydrateert en geeft elasticiteit
#4 Maakt het haar glanzend

#1 Herstelt beschadigd haar
#2 Maakt kwetsbaar haar sterker
#3 Hydrateert en geeft elasticiteit
#4 Maakt het haar glanzend

Damage control shampoo bevat 
plantaardig eiwit om te reconstrueren en 
versterkt behandeld en poreus haar.

Vitaliteit en glans worden hersteld. Reinigt 
zachtjes en maakt het haar gemakkelijker 
te behandelen. Gestrest haar krijgt nieuwe 
kracht en flexibiliteit. Papaja-, iris- en 
centella-extracten verzorgen het haar. 
Krijg schoon, gezond haar! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

Damage control conditioner bevat plantaardig 
eiwit om behandeld en poreus haar te 
reconstrueren en te versterken.

Vitaliteit en glans worden hersteld. Ontwart en 
maakt het haar gemakkelijker te behandelen 
zonder het plat te maken. Gestrest haar krijgt 
nieuwe kracht en flexibiliteit. Papaja-, iris- en 
centella-extracten verzorgen het haar. Krijg 
gezond, gezond haar! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

DAMAGE CONTROL  SHAMPOO DAMAGE CONTROL  CONDITIONER

Geeft gewichtloze verzorging en glans, 
maakt haar flexibeler en gezonder!

Een ideale shampoo voor gestrest haar!

Wanneer het haar gestrest is door 
chemische behandelingen zoals 
bleken, breekt het gemakkelijk en 
voelt het kwetsbaar en levenloos 
aan. Damage Control-producten 
geven het haar:

GEZOND GEVOEL
SCHADE REPARATIE
KRACHT
ZACHTHEID



Weightless Volume

#1 Voegt volume en body toe
#2 Geeft een prachtige glans
#3 Hydrateert en maakt het haar zacht
#4 Houdt haar pluisvrij

#1 Voegt volume en body toe
#2 Ontwart en voorkomt statische elektriciteit
#3 Hydrateert en verzorgt
#4 Geeft een prachtige glans

Volumizing shampoo geeft body en 
veerkracht aan alle haartypes die meer 
volheid nodig hebben met behulp van 
erwtenpeptiden.

Maakt het haar zijdezacht, goed 
gehydrateerd en glad. Geeft een 
prachtige glans en maakt het haar 
makkelijk doorkambaar! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

Volumizing conditioner geeft body en veerkracht 
aan alle haartypes die meer volheid nodig hebben 
met behulp van erwtenpeptiden.

Ontklit, hydrateert en maakt het haar zacht 
met een mooie glans. Houdt het haar glad en 
voorkomt statische elektriciteit en kroezen! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

WEIGHTLESS VOLUME SHAMPOO WEIGHTLESS VOLUME CONDITIONER

Geeft fijn haar volume en luchtigheid, laat 
zacht en gezond aanvoelen!

Perfecte volume-boostende shampoo 
voor fijn haar!

Als je haar fijn en plat is, of als 
je extra volume wilt, geven de 
Weightless Volume-producten  
het haar:

VOLUME EN BODY
GLANS
HYDRATATIE 
ZACHTHEID



Deep Cleansing 
Shampoo

#1 Voor blond, licht en grijs haar
#2 Neutraliseert effectief gele tinten
#3 Behoudt een koele toon in het haar
#4 Zachte, frisse en fruitige geur

#1 Voor wekelijks gebruik voor alle haartypes
#2 Gebruik voor intensieve behandelingen of directe kleurstoffen
#3 Verwijdert resten van stylingproducten en andere onzuiverheden
#4 Perfect schoon haar

De violette pigmenten in de shampoo helpen 
bij het neutraliseren van ongewenste gele 
tinten in blond haar.

De shampoo is een uitstekende keuze voor licht 
en gehighlight haar, maar ook voor grijs en 
natuurlijk blond haar. Krijg koel, glanzend,  
blond haar! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

COOL BLONDE TONE

De Deep Cleansing shampoo verwijdert 
effectief resten van stylingproducten en andere 
onzuiverheden uit haar.

Een goede keuze voor een vette hoofdhuid 
en ook te gebruiken vóór conditionerende 
behandelingen, aangezien de actieve 
ingrediënten beter in het haar kunnen worden 
opgenomen. Niet aanbevolen voor dagelijks 
gebruik bij levendig gekleurd haar. Schoon haar, 
een nieuw begin! 
300 ml | adviesprijs: € 16,90

CLEAN FEELING FROM  
ROOTS TO ENDS

KOELE TOON
VERLICHTING  
VOOR BLONDINES
GLANS
CONDITIE

PERFECTE REINIGING
HAAR DAT LICHT VOELT
FRISSES HOOFDHUID
VOEDINGSSTOFFEN  
VOOR HAARZAKJES

Gebruik wanneer je gele tinten in je 
haar wilt neutraliseren!

Reinigt je haar één keer per week perfect. 
Gebruik het vooral als je veel styling-
producten gebruikt!



HOE HERKEN JE DROOG HAAR DIE HYDRATERENDE 
PRODUCTEN NODIG HEEFT:

HAAR DAT NAAR HYDRATATIE HUNKERT:
• is kroezig, heeft zijn natuurlijke veerkracht en elasticiteit verloren

• is niet zo flexibel als het zou moeten zijn en voelt hard, droog en dorstig aan

• kan zelfs als het nat is hard en stijf aanvoelen, moet verzacht en elastisch worden

• is dik, grof, golvend, van nature gekruld of kroezig

Hydraterende producten herstellen de zachtheid, elasticiteit en gladheid 
van haar. Je kunt tijden een wasbeurt vocht toevoegen of spray na het 
wassen een leave-in conditioner. Hydraterende leave-in sprays zijn een 
uitstekende manier om voor het verzachten en verzorgen van droge 
punten.

HOE HERKEN JE BESCHADIGD HAAR DAT PRODUCTEN 
NODIG HEEFT VOOR REPARATIE VAN SCHADE:

HAAR DAT NAAR SCHADE REPARATIE HUNKERT: 
• breekt en scheurt, is onaangenaam om te stylen en ziet er levenloos uit

• al het felle en gebleekte haar

• frequente, radicale veranderingen van haarkleur

• haar met gebroken en gespleten punten

Producten voor haar dat een herstelbehandeling nodig heeft de schade: 
versterken, geven body en herstellen. Ze bevatten vaak stoffen die van 
nature in het haar voorkomen en die na verloop van tijd zijn verdwenen 
als gevolg van externe belasting.

HYDRATEREN OF REPAREREN?  
WAT VOOR VERZORGINGS-
PRODUCTEN HEEFT JE HAAR
ECHT NODIG?

Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wat je 
haar nodig heeft; droogheid kan verschijnen als grove 
punten, dofheid of haar dat aanvoelt als stro, maar 
het probleem is dat structurele schade vergelijkbare 
effecten veroorzaakt. Daarom is het belangrijk om de 
geschiedenis van je haar te kennen - welke soorten 
chemische behandelingen zijn er gedaan en hoe vaak.

Hoe sterker de behandelingen (oplichten, kleuren,  
permanenten, etc.), hoe groter de behoefte aan  
verzorging en reparatie. En hoe zachter de  
behandelingen, hoe zachter de vochtinbrengende  
producten die nodig zijn om het haar te verzorgen.

De ideale situatie bij het gebruik van verzorgingsproducten is een balans tussen de twee behoeften: hydratatie en 
herstel van beschadigingen. Voldoende vocht om het haar elasticiteit, beweging en zachtheid te geven, maar ook  
voldoende schadeherstel wanneer dat nodig is, zodat eerdere behandelingen en andere beschadigingen uit het  
verleden hersteld kunnen worden waardoor het haar gezond en vitaal aanvoelt. Vaak is de ideale oplossing om  
producten die hydrateren en repareren af te wisselen om ervoor te zorgen dat aan beide behoeften wordt voldaan.



#1 Professionele resultaten

#2 Combineerbare producten

#3 Premium-ingrediënten

#4 Luxe formules

Het is gemakkelijk om duurzame kapsels van 
hoge kwaliteit te creëren met onze professionele 
stylingproducten. De formules zijn ontwikkeld voor de 
veeleisende behoeften van professionele haarstylisten 
en ze werken fantastisch in dagelijkse styling en 
het creëren van gala kapsels. Door verschillende 
producten te combineren, kun je een stijl creëren die 
de beste kwaliteiten van je haar naar voren brengt 
– de producten zijn ontworpen voor elk haartype en 
stijl. Je bent klaar voor elke nieuwe dag en nacht. 
Breng je stijl naar een hoger niveau!

Styling & finishing  
products



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Ontwart terwijl het conditioneert, voedt en beschermt
#2 Hittebescherming voor het föhnen
#3 Geeft schitterende glans, flexibiliteit en vitaliteit
#4 Maakt lang haar gemakkelijker te stylen en te behandelen

De veelzijdige, door warmte geactiveerde 
conditioneringsspray combineert de 
beste voordelen van verschillende 
verzorgingsproducten in één spray.

Geeft het haar een verzorgd en zijdezacht gevoel 
met een gezonde glans. Beschermt effectief tegen 
dagelijkse stress en zorgt voor de vochtbalans van 
het haar. Veel goedheid in één spray! 
250 ml | adviesprijs: € 17,90

MULTI-BENEFIT DETANGLING SPRAY

Creëer het perfecte föhnresultaat, zelfs 
met beschadigd en breekbaar haar!

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Beheersing van grof en moeilijk te behandelen haar
#2 Maakt het haar zacht, geconditioneerd en flexibel
#3 Hittebescherming voor het föhnen
#4 Schuimcrème met een heerlijke geur 

Leave-in, schuimende verzorgende crème 
maakt het haar zacht, geconditioneerd en 
flexibel.

Werkt goed als basisproduct voor het föhnen; 
geeft lichte, zachte hold en hittebescherming. 
Ook perfect om langer haar de juiste 
hoeveelheid conditioner te geven en houdt vast 
terwijl u de porositeitsverschillen in de lengtes 
egaliseert. Krijg prachtig haar dat glad aanvoelt 
en er gezond uitziet! 
100 ml | adviesprijs: € 17,90

SMOOTHING FOAM

De voordelen van een conditioner &  
een stylingproduct in één verpakking!

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 De perfecte basis voor het stylen van dun en normaal haar
#2 Laat het haar natuurlijk aanvoelen
#3 Alles-in-één stylingproduct
#4 Romige gel met een gouden gloed

Haarprimer geeft lichte ondersteuning, 
hydrateert, beschermt tegen de hitte van 
een föhn en egaliseert de structuur van  
het haar.

Als het alleen wordt gebruikt, geeft het 
natuurlijke controle en flexibiliteit. Verfrist 
krullen en beschermt het kapsel tegen vocht. 
Begin hiermee bij het stylen! 
100 ml | adviesprijs: € 17,90

STYLING PRIMER

Als je maar één stylingproduct wilt, dan is  
dit degene die je nodig hebt! 



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Een fiber mousse die een haarstijl 
flexibele, langdurige fixatie en 
veerkracht geeft. 

Vezels voegen ondersteuning toe aan de 
haarstijl terwijl het haar natuurlijk blijft 
bewegen. Geniet van volumineus haar 
dat lang blijft zitten! 
200 ml | adviesprijs: € 17,90

FIBER MOUSSE

#1 Het ideale basisproduct voor alle geföhde en 
gekrulde stijlen
#2 Gewichtloos volume en flexibele hold
#3 Hittebescherming voor het föhnen
#4 Werkt vooral goed met fijn haar

Krijg veerkrachtige, superzachte krullen 
die de hele dag blijven zitten!

#1 Perfect stylingproduct voor blond haar
#2 Neutraliseert gele tinten met violet pigment
#3 Fluweelzachte ondersteuning voor het kapsel
#4 Voegt volume en body toe terwijl het haaroppervlak 
wordt verzachten

Fluweelzachte afwerking en koele heldere 
toon voor blond haar!

ROOT BOOSTER

#1 Sterke hold en liftend effect voor de wortels
#2 Volume en volheid
#3 Blijvende hold
#4 Schuimende spray voor het föhnen

Ook voor het stylen van je haarpunten of pony!

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Volumizing stylingmousse neutraliseert 
gele tinten en geeft een subtiele koele 
tint aan blond haar. 

Maakt het haar fluweelzacht en 
volumineus, terwijl het kapsel langdurig 
vasthoudt. Het perfecte basisproduct 
voor het stylen van blond haar! 
200 ml | adviesprijs: € 17,90

VIOLET STYLING MOUSSE

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Door warmte geactiveerde Root 
Booster geeft langdurige houvast aan 
het wortelgebied of aan gewenste 
secties.

Haar wordt volumineuzer en beweegt 
natuurlijk. Geweldig product om een 
liftende boost te geven aan fijn haar en 
voor het stylen van je pony! 
200 ml | adviesprijs: € 17,90



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Flexibele hold
#2 Textuur en definitie
#3 Vormbare structuur
#4 Groene appelgeur

Dep een kleine hoeveelheid op je hand-
palm en verdeel de webachtige vezels 
door de lengtes om textuur te geven!

Vezelrijke wax die zorgt voor structuur en fixatie.

Maakt het haar gemakkelijker te stylen. Vezels 
zorgen voor een langdurig en elastisch resultaat!  
100 ml | adviesprijs: € 17,90

FIBER WAX

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Sterk en flexibel vasthouden
#2 Ruwe textuur
#3 Herwerkbare afwerking
#4 Zachte toffeesgeur

Edgy textuur en een sterke hold  
in minder dan 60 seconden!

Herwerkbare styling wax die zorgt voor een sterke hold en 
textuur.

Geweldig voor het stylen van kort haar en voor het 
afwerken van stijlen die sterke ondersteuning nodig hebben. 
Geeft een edgy, ruwe textuur. Maak een stijl die blijft!  
100 ml | adviesprijs: € 17,90

TEXTURE WAX

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Salt spray die zorgt voor een 
volumineuze textuur, styling 
gemakkelijker maakt en krullen 
verbetert.  
Geweldig voor het creëren 
van een sensuele strandlook of 
als textuurbasisproduct voor 
paardenstaarten, vlechten en knotjes. 
Edgy textuur, fluweelzachte resultaten! 
250 ml | adviesprijs: € 17,90 

SALT MIST

#1 Gemakkelijke styling voor lang en kort haar
#2 Geeft een strandachtige, ruwe textuur aan het haar
#3 Verbetert golven en krullen
#4 Perfect voor gevlochten stijlen en ontspannen strandgolven

Spray, scrunch, ga en wees fantastisch!



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Gel glue geeft een extreem sterke en langdurige 
fixatie voor zelfs de meest gewaagde stijlen.

Creëer de perfecte wetlook of een gladde stijl die 
zo blijft. Kracht is je beste vriend als je wilt dat je 
stijl lang meegaat! 
100 ml | adviesprijs: € 17,90

GEL GLUE

Perfect voor het modelleren van 
strakke stijlen!

#1 Maximale hold
#2 Droogt snel
#3 Langdurige stijl
#4 Geen plakkerige handen

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Hittebeschermingsspray die het haar effectief 
beschermt tegen de hitte van verwarmde 
stylingtools.

De verzorgende formule voorkomt dat haar droog 
en beschadigd wordt door warmtestyling.

Maakt het stylen gemakkelijker, hydrateert en 
voedt het haar. Geniet van de gecombineerde 
voordelen van verschillende producten in een 
enkele spray! 
200 ml | adviesprijs: € 17,90

HEAT SHIELD

Voor een ideaal resultaat, spray dit elke 
keer op je haar als je gebruik maakt van 
verwarmde tools!

#1 Maakt styling met verwarmde gereedschappen eenvoudig
#2 Verzorgt en beschermt tegen hitteschade
#3 Effectieve hittebescherming tegen stijltangen
#4 Flexibele hold, langdurige en veerkrachtige krullen



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Beschermt alle kapsels tegen vocht
#2 Geeft een natuurlijke, zachte hold
#3 Houdt glad, glad en krullend krullend
#4 Zorgt ervoor dat het gecreëerde kapsel langer meegaat

Vochtbeschermingsspray biedt 
effectieve maar onzichtbare 
bescherming tegen platheid en kroezen, 
veroorzaakt door vochtigheid.

Houdt je kapsel soepel en veerkrachtig 
de hele dag. Houd de controle en 
bescherm je stijl tegen vochtigheid! 
250 ml | adviesprijs: € 17,90

HUMIDITY SHIELD

Houd natuurlijk krullend haar onder controle en  
de hele dag kroesvrij!

#1 Droomproduct om het haar dikker te laten lijken
#2 Volumineus haar gemakkelijk en snel
#3 Voegt fluweelzachte textuur en dikte toe
#4 Laat het haar op natuurlijke wijze bewegen

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Volumespray die luxe volheid en body geeft en 
het haar zichtbaar dikker laat lijken.

Fijne finishing spray maakt het haar zacht en 
natuurlijk volumineus. Verwijdert overtollige 
vettigheid van de wortels en geeft fris volume 
en lichtheid. Spray op droog haar om lift en 
body te krijgen en gemakkelijk en snel textuur te 
creëren. Til je stijl naar nieuwe hoogten! 
250 ml | adviesprijs: € 17,90

BODY BOOST

Spray op het haar voordat je een gevlochten 
look creëert of touper om de stijl langer te 
laten zitten!

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Maakt het kapsel af met een natuurlijke glans
#2 Houdt kroeshaar onder controle
#3 Maakt het haar zacht en glad
#4 Zal het haar niet verzwaren

Dry shine spray die een sprankelende 
glans en zachtheid toevoegt aan droog 
haar zonder het plat te drukken.

De fijne nevel maakt elk kapsel af met 
een mooie, natuurlijke glans. Spray op 
droog haar en borstel het vervolgens 
door of strijk het haar glad met de 
palm van je hand voor maximale 
glans. Krijg glanzend haar in alle 
weersomstandigheden! 
200 ml | adviesprijs: € 17,90

DRY SHINE SPRAY

Spray dit product ná de haarlak over een  
afgewerkt kapsel om een natuurlijke glans en 
zachtheid te creëren!



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Elastische, langdurige hold
#2 Volume en veerkracht
#3 Laat het haar natuurlijk aanvoelen
#4 Laat het haar bewegen

Volumizing haarlak voor een luchtige 
styling en afwerking.

Geeft een luchtige textuur en een 
flexibele, langdurige hold. Biedt 
structuur en flexibele, langdurige 
ondersteuning. Laat het haar natuurlijk 
en veerkrachtig aanvoelen. Natuurlijke 
beweging, mooie krullen! 
300 ml | adviesprijs: € 17,90

ELASTIC VOLUME SPRAY

Een precisieproduct voor veerkrachtige krullen 
die een volumineuze textuur geeft!

Haarlak die flexibele fixatie biedt om 
het kapsel vorm te geven of het een 
natuurlijke finish geeft.

De sneldrogende formule is gemakkelijk 
uit te borstelen zonder residu achter 
te laten. Krijg een gecontroleerde stijl 
die er nog steeds natuurlijk uitziet en 
aanvoelt! 
300 ml | adviesprijs: € 17,90

WORKING SPRAY

#1 Helpt het kapsel vorm te geven en geeft een lichte finish
#2 Fijne nevel zorgt ervoor dat het haar niet nat aanvoelt
#3 Geeft een flexibel, natuurlijk bewegend resultaat
#4 Onmisbaar product voor alle kapsels

Gebruik ook voor het afwerken van het kapsel  
wanneer je flexibiliteit en een natuurlijk gevoel wilt!

HOLD FACTOR
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Hairspray met een sterke hold voor het fixeren en 
afwerken van het kapsel.

Krijg flexibele en langdurige ondersteuning voor 
het kapsel en een mooie glans. Sneldrogende 
formule die gemakkelijk uitborstelt. Breng het 
product in laagjes aan om een nog sterkere hold 
te krijgen! 
300 ml | adviesprijs: € 17,90

FINISHING SPRAY

Krijg de supermodel-look door te spuiten op fris  
gekruld haar, borstel het dan door het haar!

#1 Sterke hold om het kapsel te fixeren
#2 Droogt snel en is gemakkelijk uit te borstelen
#3 Langdurig, natuurlijk bewegend resultaat
#4 Zal het haar niet verzwaren



HOLD FACTOR
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Zilverachtig haarpoeder dat goed mengt met 
blond en grijs haar terwijl het subtiel warme 
tonen in het haar neutraliseert.

Geeft het haar een fluweelzachte finish,  
lichtheid en kracht, en vormt een basis voor 
hairstyling terwijl het body en lift naar de  
wortels geeft. Absorbeert overtollige vettigheid 
van de wortels en verfrist het gevoel van het 
haar. Ook vervaagt het subtiel de uitgroei.  
Een must-have product voor alle blondines! 
250 ml | adviesprijs: € 17,90

COOL BLONDE DRY SHAMPOO

#1 Fluweelzachte textuur en een koele toon voor licht haar
#2 Violet pigment verheldert en neutraliseert gele tinten
#3 Verfrist het haar en verwijdert overtollige vettigheid
#4 Geweldige basis voor alle kapsels

Zilverachtige toon en zachte textuur voor  
alle blondines!

HOLD FACTOR
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#1 Voor alle haarkleuren en -types
#2 Fluweelzachte textuur voor haar
#3 Verfrist het haar en verwijdert overtollige vettigheid
#4 Geweldige basis voor alle kapsels

Droogshampoo met fijne poeder die 
overtollige vettigheid uit het haar 
absorbeert.

Laat het haar schoon aanvoelen en 
verfrist de look en feel van het haar. 
Brengt lichtheid, kracht en flexibele 
textuur aan het haar en vormt een 
goede basis voor hairstyling en vlechten. 
Uitstekend product om de tijd tussen 
wasbeurten met shampoo te verlengen! 
250 ml | adviesprijs: € 16,90

INVISIBLE DRY SHAMPOO

Fris gevoel en fluweelzachte textuur in één fles 
- perfect voor drukke ochtenden!

#1 Extreem sterke hold
#2 Langdurig en betrouwbaar
#3 Gewichtloze formule
#4 Betrouwbare afwerking voor het kapsel

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Een sterke haarlak die zelfs de meest 
gedurfde stijl en biedt langdurige hold 
zonder het haar plat te maken.

Deze fijne nevel controleert je stijl op de 
manier je wilt - voor de hele dag of nacht! 
300 ml | adviesprijs: € 17,90

EXTREME HOLD SPRAY

Ideale haarlak voor kort haar! 



FIBER MOUSSE

Een fantastisch product 
voor alle soorten föhnen! 
Geeft een prachtig 
luchtig en veerkrachtig 
eindresultaat. Houdt het 
haar lang vol volume.

SALT MIST

Body en structuur voor glazig, 
glad haar. Kan vóór of na het 
drogen worden gebruikt. Werkt 
ook uitstekend met stijf, moeilijk 
te stylen haar van mannen. Voor 
droog, natuurlijk golvend of gekruld 
haar, schud het haar terwijl je het 
product in je haar spuit. Je zult 
fantastische body creëren voor een 
strandlook.

SMOOTHING FOAM

Verzacht en geeft het haar een fluweelzacht 
gevoel. Een geweldig product speciaal voor 
droog, hard en stug haar.  

Licht gebruiken in fijn haar.  

Het perfecte product voor "de tweede 
en derde dag": maakt droge punten die 
uitsteken glad en zacht. Smoothing Foam 
kan op dezelfde manier worden gebruikt 
voor natuurlijk krullend haar; Wanneer het 
op droog haar wordt aangebracht, zal het 
product de gedroogde punten gladstrijken en 
als je het haar omhoog richting de hoofdhuid 
kneedt, ontstaan er veerkrachtige krullen.

ROOT BOOSTER

Ontworpen voor een precies 
doel. Het mondstuk maakt 
het product gemakkelijk 
aan te brengen waar 
nodig. Ikzelf wrijf over mijn 
hoofdhuid met mijn vingers 
om ervoor te zorgen dat de 
Root Booster gelijkmatig 
wordt verdeeld over de 
wortels. Dan föhn ik mijn 
haar terwijl ik het optil van 
de hoofdhuid. Een geweldig 
product voor de wortels als 
je een ander product nodig 
hebt voor de haarpunten, 
bijvoorbeeld vanwege 
verschillen in poreusheid.

De grondstoffen en verpakkingsmaterialen die we hebben gekozen voor 
onze productreeks Four Reasons Professional zijn een concrete stap in de 
richting van onze milieudoelstellingen. Momenteel is ons assortiment voor 
95% veganistisch, en ons doel is om ons volledige productportfolio 100% 
veganistisch te maken. Dit doel is al volledig gerealiseerd in ons Four 
Reasons Professional-productassortiment - er zijn geen ingrediënten van 
dierlijke oorsprong gebruikt in hun formules. 

We streven er ook voortdurend naar om meer ecologische alternatieven 
voor onze verpakkingen te vinden, en ons doel is om al onze plastic 
verpakkingen te vervangen door gerecycled plastic en bioplastic of andere 
meer ecologische verpakkingsmaterialen zonder de productkenmerken 
en gebruikerservaring in gevaar te brengen. De verpakkingen van onze 
Four Reasons Professional-producten bestaan   voornamelijk uit gerecycled 
plastic. Op onze website vind je instructies voor het recyclen van onze 
producten.

Onze verantwoordelijkheidsdoelstellingen omvatten ook het 
minimaliseren van onze ecologische voetafdruk. De Four Reasons 
Professional was- en verzorgingsproducten worden in Finland 
vervaardigd en de stylingproducten in Europa in onze gecertificeerde 
samenwerkingsfabrieken.

Verantwoorde keuze 

Four Reasons
Artistic Director of Education
Jonna Karjunen deelt haar
favoriete tips voor het gebruik 
van onze  professionele  
producten:



Product Voordelen van de actieve ingrediënten voor je haar
INCI-namen van  
actieve ingrediënten Bevat ook 

Brilliant Color 
shampoo

Zorgt ervoor dat het haar goed en verzorgd, zacht en glad aanvoelt. Sodium Lauroyl Sarcosinate, C12-13 
Alkyl Lactate

Olijf extract,
plantaardig eiwit

Brilliant Color 
conditioner

Maakt het haar gemakkelijk te kammen en te behandelen, zowel nat 
als droog. Geeft het haar een zijdezachte zachtheid zonder een zwaar, 
egaliserend effect. Geeft glans en vermindert kroezen. Helpt het haar te 
beschermen tegen hitteschade. Verbetert het vermogen van het haar 
om de haarkleur te behouden.

Behentrimonium Chloride, Isopropyl 
Alcohol, Quaternium-87, Propylene 
Glycol, Cetearyl Alcohol, Dipalmito-
ylethyl Hydroxyethylmonium Metho-
sulfate, Ceteareth-20, Bis-Cetearyl 
Amodimethicone

Olijf extract,
groente
proteïne,  
siliconen *

Damage Control 
Shampoo

Maakt het haar gemakkelijk te kammen en te behandelen, zowel nat 
als droog. Geeft het haar glans en vocht en een zijdezacht gevoel. Haar 
voelt heerlijk, zacht en glad aan.

Sodium Lauroyl Sarcosinate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride

Plantaardige 
proteïne,
uittreksels van
papaja, centella
asiatica en iris

Damage Control 
Conditioner

Maakt het haar gemakkelijk te kammen en te hanteren, zowel nat als 
droog. Maakt het haar zacht en zijdezacht. Conditioneert het haar 
effectief.

Behentrimonium Chloride, Isopropyl 
Alcohol, Cetearyl Alcohol, Dipal-
mitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate, Ceteareth-20

Plantaardig eiwit;
uittreksels van
papaja, centella
asiatica en iris

Silky Moisture 
Shampoo

Maakt het haar gehydrateerd, zacht en glad. Vermindert de neiging van 
het haar om rond te vliegen, terwijl het toch zijn luchtigheid en volume 
behoudt. Geschikt voor alle haartypes, inclusief haar dat is beschadigd 
door verlichten en kleur. Bindt vocht in het haar en helpt een ideale 
vochtbalans te behouden. Maakt het haar sterker, glanzender en elas-
tischer. Helpt ook om jeuk en roos in de hoofdhuid te verminderen.

C12-13 Alkyl Lactate, Hydroxypro-
pyl Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Betaine

Betaïne, erwt
eiwit

Silky Moisture 
Conditioner

Maakt het haar gehydrateerd, glad en sterker. Verhoogt glans. Bindt 
vocht in het haar en helpt een ideale vochtbalans te behouden. Maakt 
het haar zachter en elastischer. Helpt ook om jeuk en roos in de hoofd-
huid te verminderen.

Betaine, Butyrospermum Parkii 
Butter

Shea boter,
betaïne, erwt
eiwit

Product Voordelen van de actieve ingrediënten voor je haar
INCI-namen van  
actieve ingrediënten Bevat ook 

Silky Moisture 
Treatment

Maakt het haar gemakkelijker te kammen en te stylen, zowel bij nat als 
droog haar. Voegt vocht en glans toe. Laat het haar zijdezacht  
aanvoelen. Versterkt het haar, beschermt het tegen beschadiging en 
vermindert breuk en kroezen.

Butyrospermum Parkii Butter, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chlori-
de, Hydrolyzed Vegetable Protein 
PG-Propyl Silanetriol, Phenoxyethan-
ol, Potassium Sorbate, EDTA

Plantaardig 
eiwit, shea boter, 
siliconen

Weightless  
Volume Shampoo

Geeft volume en hydrateert het haar. Geeft glans en maakt het haar 
zijdezacht en glad. Maakt het haar gemakkelijker doorkambaar, zowel 
bij nat als droog haar.

Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Pisum Sativum Peptide, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment 
Lysate Filtrate

In water  
oplosbare  
kokosolie

Weightless  
Volume 
 Conditioner

Verzorgt, geeft volume en hydrateert het haar. Maakt het haar gemak-
kelijker doorkambaar, zowel bij nat als droog haar. Vermindert statische 
elektriciteit, geeft glans en laat het haar zacht aanvoelen.

Cetearyl Alcohol, Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethylmonium Methosulfate, 
Ceteareth-20, Quaternium-87, 
Behentrimonium Chloride, Isopropyl 
Alcohol, Pisum Sativum Peptide, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment 
Lysate Filtrate

Betaïne, 
panthenol

No Yellow 
Shampoo

Maakt het haar gemakkelijker om zowel nat als droog te kammen. Geeft 
het haar glans en vochtigheid. Laat het haar heerlijk, zijdezacht en glad 
aanvoelen. Effectief neutraliseert tinten geel

Glycerin, Guar Hydroxypropyltri-
monium Chloride, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Acid Violet 43

Plantaardig eiwit;
uittreksels van
papaja, centella
asiatica en iris;
violet pigment

Multi-Benefit  
Detangling Spray

De door warmte geactiveerde formule biedt de voordelen van verschil-
lende verzorgingsproducten zonder zich op te hopen op het haarop-
pervlak. Maakt het haar zacht en verzorgt het, waardoor het zacht en 
glanzend maar niet zwaar wordt. Ontwart en maakt het haar gemakke-
lijker doorkambaar. Beschermt effectief de interne eiwitstructuur van het 
haar en ook de buitenste laag door de keratinestructuur te behouden. 
Beschermt het haar tegen externe belasting, zoals borstelen, chemische 
behandelingen, warmtestyling en luchtvervuiling.

Dipropylene Glycol, Bisamino PEG/ 
PPG-41/3 Aminomethyl PG-Propyl 
Dimethicone, PEG-12 Dimethicone, 
PEG-12 Allyl Ether, Sodium Cocoyl 
Amino Acids, Potassium Dimethicone 
PEG-7 Panthenyl Phosphate, Sodium 
Sarcosinate, Propylene Glycol, Coco-
nut Oil Glycereth-8 Esters

Wateroplosbaar
kokosnootolie,
siliconen *

Deep Cleansing 
Shampoo

Reinigt zowel haar als hoofdhuid diep. Voorziet de haarwortels van vita-
mine B5 en versterkt het haar. De hydraterende formule maakt het haar 
glanzend en gemakkelijk doorkambaar.

Disodium EDTA, Polyquaternium-44, 
Panthenol, Citric Acid

D-panthenol,
Citroen schil
extract

Effectieve, verzorgende formules - gegarandeerd

*) De siliconen die in onze producten worden gebruikt, zijn modern, specifiek ontworpen voor haar en hopen zich niet op het haaroppervlak op



Deel jouw eigen ervaringen met  
Four Reasons Professional producten: 

@fourreasonsbenelux

#fourreasonsprofessional 
#fourreasons
#welovetherealyou

FOUR REASONS BENELUX
Lorentzweg 1 | 5482 TP Schijndel, The Netherlands
Tel: 073-7676110 | info@fourreasonsbenelux.nl | www.fourreasonsbenelux.nl �� � �


