




HIGHLIGHT THE COLORS  
IN YOUR LIFE
Het leven is nooit zwart-wit. Op zijn best is het geweldig, gepassioneerd, leuk en  
verleidelijk. De vrijheid en moed om precies te zijn wie je bent.
Four Reasons Colour Mask is een up-to-date selectie van toning haarproducten die de 
kleur van je haar op een subtiele of gedurfde manier accentueren. De veganistische en 
pigmentrijke samenstelling van Color Mask verlengt de levensduur van je haarkleur en 
houdt de haarkleur intens. 

 #1 VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN JE HAARKLEUR

 #2 HERSTELT DE INTENSITEIT VAN DE TOON

 #3 GEEFT JE HAAR EEN NIEUWE NUANCE

 #4 BEHOUDT DE KOELHEID OF WARMTE VAN DE TOON



EEN VEELZIJDIG MASKER 
Tonen voor drie doeleinden
Ontworpen voor gekleurd donker, blond en rood haar, voldoen de toning Four Reasons Color Mask-
producten aan veel verschillende behoeften en wensen. Je kunt de levensduur van je bestaande 
haarkleur verlengen, zijn koelte of warmte behouden of je haar een nieuwe, frisse tint geven.

DE HAARKLEUR BEHOUDEN TUSSEN DE KLEURING
Color Mask is een moeiteloze oplossing voor de meest voorkomende uitdaging van geverfd haar: 
vervagende kleur. De royale hoeveelheid pigment in de producten zorgt ervoor dat je haar tussen 
de daadwerkelijke kleuringen door lange tijd een fris gekleurde gloed zal hebben.

DE KOELHEID OF WARMTE VAN DE TOON BEHOUDEN
Color Mask-producten behouden effectief de koele of warme toon van je haarkleur. Blond haar 
blijft helder en koel, warm bruin blijft rijk en vol, en koele donkere tinten behouden hun stijlvolle 
koelte. Color Mask maakt het ook gemakkelijk om de intensiteit van uitdagende rode tinten te 
behouden.

TONING
Als je wat afwisseling zoekt, kun je Color Mask-producten gebruiken om je haar gemakkelijk een 
nieuwe nuance te geven. Geniet van luxueuze roségouden of intens roze tinten blond haar, toon 
lichtbruin haar met een prachtig metallic brons of geef donker haar een vleugje paars.







FOUR REASONS 
COLOR MASK  
TONING SHAMPOO
Color Mask Toning Shampoos zijn rijk aan kleurpigmenten en reinigen gekleurd haar 
zo voorzichtig mogelijk, verhogen de glans en verwijderen effectief statische  
elektriciteit. Gebruik het in plaats van traditionele shampoo wanneer je de intensiteit 
van jouw haarkleur wilt versterken en de glans wilt vergroten. Sulfaatvrije en  
veganistische samenstelling.

 #1 GEEFT EEN INTENSE TOON

 #2 REINIGT ZACHT

 #3 VERSTERKT GEKLEURD HAAR

 #4 SNEL EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Platinum

Een toning shampoo voor gekleurd 
blond of grijze haren. Zijn kleurpig-
menten geven je haar een koele, licht 
zilverachtige nuance, voorkomen 
vergeling en behouden de haar-
kleur. Reinigt zacht gekleurd haar; 
vervaardigd zonder sulfaten. Verwijdert 
effectief statische elektriciteit en geeft 
je haar glans. 
250 ml | adviesprijs: € 16,90

#1 Voor gekleurd blond en grijs haar
#2 Geeft je haar een blonde,  
   grijze toon en verwijdert gele tinten
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Pearl

Een toning shampoo voor gekleurd 
blond haar. Zijn kleurpigmenten geven 
je haar een parelachtige glans, voor-
komen vergeling en behouden de haar-
kleur. Reinigt gekleurd haar voorzichtig; 
vervaardigd zonder sulfaten. Verwijdert 
effectief statische elektriciteit en geeft 
je haar glans. 
250 ml | adviesprijs: € 16,90

#1 Voor gekleurd blond haar
#2 Geeft je haar een prachtige    
   parelmoer glans en verwijdert  
   gele tinten
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Rose

Een toning shampoo voor gekleurd 
blond of intens roze haar. Zijn kleur- 
pigmenten geven je haar een sterke 
roze tint en behouden de haarkleur. 
Reinigt gekleurd haar voorzichtig; 
vervaardigd zonder sulfaten. Verwijdert 
effectief statische elektriciteit en geeft 
je haar glans.  
250 ml | adviesprijs: € 16,90

#1 Voor gekleurd blond en roze haar
#2 Biedt een intens, rosé roze toon
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Rose Gold

Een toning shampoo voor gekleurd  
blond of lichtbruin haar. De kleur- 
pigmenten geven je haar een roségouden 
tint en behouden de haarkleur. Reinigt zacht 
gekleurd haar; vervaardigd zonder sulfaten. 
Verwijdert effectief statische elektriciteit en 
geeft je haar glans. 
250 ml | adviesprijs: € 16,90

#1 Voor gekleurd blond en lichtbruin 
haar
#2 Geeft je haar een roségouden toon
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Apricot

Een toning shampoo voor gekleurd, licht 
koper / blond haar. Kleurpigmenten 
geven het haar een lichte, goudkleurige 
koperkleur en behouden de haarkleur. 
Reinigt gekleurd haar zacht; gemaakt 
zonder sulfaten. Voorkomt statisch haar 
en geeft glans.  
250 ml | adviesprijs: € 16,90

#1 Voor gekleurd licht koper / blond  
      haar
#2 Geeft een lichte, gouden  
      kopertint
#3 Reinigt gekleurd haar zacht
#4 Verfrist en versterkt de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Bronze

Een toning shampoo voor gekleurd 
lichtbruin haar. Zijn kleurpigmenten 
geven je haar een koele  
metallic-bronzen nuance en behouden 
de haarkleur. Reinigt gekleurd haar  
voorzichtig; vervaardigd zonder  
sulfaten. Verwijdert effectief statische  
elektriciteit en geeft je haar glans. 
250 ml | adviesprijs: € 16,90

#1 Voor gekleurd blond en lichtbruin  
   haar
#2 Geeft je haar koel  
   metallic-bronzen toon
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Red

Een toning shampoo voor gekleurd 
rood haar. De kleurpigmenten geven je 
haar een rijke rode tint en behouden de 
haarkleur. Reinigt zacht gekleurd haar; 
vervaardigd zonder sulfaten. Verwijdert 
effectief statische elektriciteit en geeft 
je haar glans.  

250 ml | adviesprijs: € 16,90  

#1 Voor gekleurd rood haar
#2 Geeft je haar een rijke rode tint
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING SHAMPOO Chocolate

Een toning shampoo voor gekleurd 
bruin haar. De kleurpigmenten geven 
je haar een rijke bruine nuance en 
behouden de haarkleur. Reinigt zacht 
gekleurd haar; vervaardigd zonder 
sulfaten. Verwijdert effectief statische 
elektriciteit en geeft je haar glans. 

250 ml | adviesprijs: € 16,90  

#1 Voor gekleurd bruin haar
#2 Geeft je haar een rijke bruine tint
#3 Reinigt zachtjes
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur





FOUR REASONS 
COLOR MASK  
TONING TREATMENT
Naast een rijke dosis pigment, geven onze toning Color Mask Treatments je haar kracht 
en voeding met behulp van plantaardige eiwitten en aminozuren. Het eindresultaat is 
gezond haar met een levendige kleurenpracht. Gebruik het in plaats van traditionele 
conditioner wanneer jouw haarkleur moet worden opgefrist. Veganistische  
samenstelling.

 #1 HERSTELT DE GLOED VAN JE HAARKLEUR

 #2 LAAT JE HAAR ER GEZOND EN GLANZEND UITZIEN

 #3 VERSTERKT GEKLEURD HAAR

 #4 INTENSIEVE BEHANDELING VOOR LUXE SELF-CARE



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Silver

Een toning, intensieve behandeling 
voor zeer blond of grijs gekleurd haar. 
De kleurpigmenten geven je haar 
een koele, licht zilverachtige nuance, 
voorkomen vergeling en behouden de 
haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond.  
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd, extreem blond  
       en grijs haar
#2 Geeft haar een blonde, zilver- 
       achtige tint en verwijdert gele     
       tinten
#3 Laat je haar er gezond en    
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Pearl

Een toning, intensieve behandeling  
voor gekleurd blond haar. De kleur- 
pigmenten geven je haar een parel- 
achtige glans, voorkomen vergeling en  
behouden de haarkleur. De plant- 
aardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90 

#1 Voor gekleurd blond haar
#2 Geeft je haar een prachtige   
       parelachtige glans en verwijdert   
       gele tinten
#3 Laat je haar er gezond en    
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Vanilla

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd blond haar. De kleur- 
pigmenten geven je haar een koele, 
lichtbeige nuance, voorkomen vergeling 
en behouden de haarkleur. De plant- 
aardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90 

#1 Voor gekleurd blond haar
#2 Geeft het haar een koele,  
       blonde beige nuance en   
       verwijdert gele tinten
#3 Laat je haar er gezond en     
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Rose

Een verstevigende, intensieve 
behandeling voor gekleurd blond 
of intens roze haar. Kleurpigmenten 
geven een intens roze tint aan het 
haar en behouden de haarkleur. De 
plantaardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond.  
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd blond / intens  
       roze haar
#2 Geeft een intens roze tint
#3 Maakt het haar gezond en   
       glanzend
#4 Verfrist en versterkt de haarkleur



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Rose Gold

Een toning, intensieve behandeling 
voor gekleurd blond of lichtbruin haar. 
De kleurpigmenten geven je haar 
een roségouden tint en behouden de 
haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd blond en  
       lichtbruin haar
#2 Geeft je haar een roségouden   
       toon
#3 Laat je haar er gezond en  
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Apricot

Een toning, intensieve behandeling 
voor gekleurd blond koper haar. De 
kleurpigmenten geven je haar een licht 
gouden kopernuance en behouden de 
haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar en 
geven het een schitterende glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90 

#1 Voor gekleurd blond koper en 
blond haar
#2 Geeft haar een blonde, gouden 
kleur koperen toon
#3 Laat je haar er gezond en 
glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Bronze

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd blond of lichtbruin haar. De 
kleurpigmenten geven je haar een koele 
metallic-bronzen nuance en behouden 
de haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond.  
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd blond en  
       lichtbruin haar
#2 Geeft je haar een koele  
       metallic-bronzen toon
#3 Laat je haar er gezond  
       en glanzend uitzien 
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Champagne

Een verstevigende, intensieve 
behandeling voor gekleurd blond haar. 
Kleurpigmenten geven het haar een 
warme, lichtbeige tint en behouden 
de haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd blond haar
#2 Geeft een warme, lichtbeige tint
#3 Maakt het haar gezond en   
       glanzend
#4 Verfrist en versterkt de haarkleur



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Caramel

Een toning, intensieve behandeling 
voor gekleurd blond of lichtbruin 
haar. De kleurpigmenten geven je 
haar een licht goudbruine nuance 
en behouden de haarkleur. De  
plantaardige eiwitten en aminozu-
ren versterken je haar en geven het 
een prachtige glans. Je haarkleur 
blijft stralend levendig en je haar 
gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90 

#1 Voor gekleurd blond en  
       lichtbruin haar
#2 Geeft je haar een blonde,  
       goudbruine tint
#3 Laat je haar er gezond en   
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Latte

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd blond of lichtbruin haar. De 
kleurpigmenten geven je haar een koele, 
lichtbruine nuance en behouden de 
haarkleur. De plantaardige eiwitten en 
aminozuren versterken je haar en geven 
het een prachtige glans. Je haarkleur blijft 
glanzend levendig en je haar gezond.

200 ml | adviesprijs: € 14,90 

#1 Voor gekleurd blond en lichtbruin haar
#2 Geeft je haar een koele, lichtbruine tint
#3 Laat je haar er gezond en glanzend 
uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Toffee

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd lichtbruin haar. De kleur- 
pigmenten geven je haar een goud- 
bruine nuance en behouden de haar-
kleur. De plantaardige eiwitten en  
aminozuren versterken je haar en geven 
het een prachtige glans. Je haarkleur 
blijft stralend levendig en je haar 
gezond.  
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd lichtbruin haar
#2 Geeft je haar een goudbruine tint
#3 Laat je haar er gezond en 
glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Mahogany

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd bruin haar. De kleur- 
pigmenten geven je haar een  
mahoniebruine nuance en behouden 
de haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd bruin haar
#2 Geeft je haar een mahonie- 
       bruine tint
#3 Laat je haar er gezond en     
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Copper

Een toning, intensieve behandeling  
voor gekleurd koperhaar. De kleur- 
pigmenten geven je haar een  
koperachtige nuance en behouden  
de haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd koperhaar
#2 Geeft je haar een koperkleurige  
       tint
#3 Laat je haar er gezond en   
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Red Copper

Een toning, intensieve behandeling voor haar 
met een sterke kopertint. De kleurpigmenten 
geven je haar een intense roodkoperkleurige 
nuance en behouden de haarkleur. De  
plantaardige eiwitten en aminozuren  
versterken je haar en geven het een prachtige 
glans. Je haarkleur blijft stralend levendig en  
je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90  

#1 Voor haar dat sterk koper en rood  
       gekleurd is
#2 Geeft het haar een intense rood- 
       koperkleur
#3 Laat je haar er gezond en glanzend  
       uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Red

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd rood haar. De kleurpigmenten 
geven je haar een intense rode tint en 
behouden de haarkleur. De plant- 
aardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90  

#1 Voor gekleurd rood haar
#2 Geeft een intense rode toon
#3 Laat je haar er gezond en   
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Plum

Een toning, intensieve behandeling voor 
paars gekleurd haar. De kleurpigment-
en geven je haar een intens paarse 
tint en behouden de haarkleur. De 
plantaardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90 

#1 Voor gekleurd paars haar
#2 Geeft je haar een intens  
       paarse tint
#3 Laat je haar er gezond en     
       glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Chocolate

Een toning, intensieve behandeling voor 
gekleurd bruin haar. De kleurpigmenten 
geven je haar een warme bruine 
nuance en behouden de haarkleur. De 
plantaardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90  

#1 Voor gekleurd bruin haar
#2 Geeft je haar een warme,   
       chocoladebruine tint
#3 Laat je haar er gezond en   
       glanzend uitzien 
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur

FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Graphite

Een toning, intensieve behandeling 
voor haar dat koel donkerbruin 
of donkergrijs gekleurd is. De 
kleurpigmenten geven je haar een 
donkere, koele grijze nuance en 
behouden de haarkleur. Behoudt 
de koele toon van donker haar. De 
plantaardige eiwitten en aminozuren 
versterken je haar en geven het een 
prachtige glans. Je haarkleur blijft 
stralend levendig en je haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd koel bruin en grijs haar
#2 Geeft je haar een donkere, koele   
       grijstint
#3 Laat je haar gezond en glanzend   
        achter
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur



FOUR REASONS COLOR MASK
TONING TREATMENT Coffee

Een toning, intensieve behandeling 
voor gekleurd donkerbruin of zwart 
haar. Haar kleurpigmenten geven je 
haar een donkere, koele bruine nuance, 
verwijderen warme tinten en behouden 
de haarkleur. De plantaardige eiwitten 
en aminozuren versterken je haar 
en geven het een prachtige glans. Je 
haarkleur blijft stralend levendig en je 
haar gezond. 
200 ml | adviesprijs: € 14,90

#1 Voor gekleurd donkerbruin en  
         zwart haar
#2 Geeft je haar een koele, donkerbruine  
         nuance en verwijdert warm tonen
#3 Laat je haar er gezond en  
         glanzend uitzien
#4 Versterkt en verfrist de haarkleur



SHAMPOO OR CONDITIONER,  
DONKER OF BLOND,  
KOUD OF WARM?  
Tips voor het kiezen van het juiste product
FOUR REASONS COLOR MASK SHAMPOOS
Kies een shampoo als je snel resultaat, verfrissende reiniging en een intense toon wilt. Onze pig-
mentrijke shampoo reinigt gekleurd haar zachtjes en geeft het een intense toon. De
gehydrolyseerd tarwe-eiwit en panthenol (vitamine B5) in de shampoo versterken het haar met 
kleur is behandeld

FOUR REASONS COLOR MASK TREATMENTS
Kies een conditioner als je gezond, glanzend haar wilt, een nieuwe glans voor je haarkleur en een
conditioneringsproduct voor luxueuze zelfzorg. Een toning, intensieve behandeling kleurt effectief 
en verzorgt het haar met behulp van plantaardige eiwitten en aminozuren.
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Deel jouw eigen ervaringen met  
Four Reasons Color Mask producten: 

@fourreasonsbenelux

#fourreasonscolormask 
#fourreasons
#welovetherealyou

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


