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FOUR REASONS PRO BODY BOOST 250 ML01

Jak używać

Spray zwiększający objętość, który nadaje luksusowe 
wypełnienie i puszystość oraz sprawia, że włosy wydają się 
widocznie grubsze. Delikatny spray wykańczający nadaje 
włosom miękkość i naturalną objętość. Usuwa nadmiar 
tłustości z cebulek i nadaje świeżą objętość i lekkość. Podnieś 
swój styl na nowe wyżyny! Four Reasons Professional Body 
Boost to produkt profesjonalnej jakości stworzony z 
najlepszych składników. Posiada wegańską formułę i 
opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Co zawiera

Dobrze wstrząsnąć. Spryskaj suche włosy w końcowej fazie stylizacji, aby 
unieść i rozdzielić loki.

Butan, denat. alkoholu, izobutan, propan, skrobia ryżowa Oryza Sativa, 
kopolimer oktyakryloamid/akrylany/metakrylan butyloaminoetylu, 
krzemionka, aminometylopropanol, woda, chlorek cetrimonium, stearynian 
magnezu, perfumy, cytronellol, limonen, kumaryna. 43,46 zł

79,02 zł



FOUR REASONS COOL BLONDE DRY SHAMPOO 250 ML02

Jak używać

Srebrzysty puder do włosów, który dobrze komponuje się z 
włosami blond i siwymi, jednocześnie subtelnie neutralizując 
cieplejsze odcienie z włosów. Nadaje włosom aksamitne 
wykończenie, lekkość i siłę oraz stanowi bazę pod stylizację, 
jednocześnie zapewniając puszystość i uniesienie do nasady. 
Pochłania nadmiar przetłuszczania się od nasady i odświeża 
dotyk włosów. Również subtelnie zanika odrost korzeni. 
Niezbędny produkt dla wszystkich blondynek! Four Reasons 
Professional Cool Blonde Dry Shampoo to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

2 w pakiecie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Podnieś włosy i obficie spryskaj suche 
włosy. Styluj tak, jak lubisz. Proszę zanotować! Zawiera kolorowy pigment. Spryskaj 
tylko włosy.

butan, izobutan, propan, denat alkoholowy, skrobia oryza sativa (ryżowa), wodna 
krzemionka, metosiarczan koktrimoniowy, chlorek cetrimoniowy, perfumy, 
butylofenyl metylopropional, heksylocynamal, CI 77007. 43,46 zł

79,02 złCo zawiera

SUCHY SZAMPON COOL BLOND



FOUR REASONS PRO DRY SHINE SPRAY 200 ML03

Jak używać

Spray do suchego połysku, który nadaje suchym włosom 
lśniący połysk i miękkość bez spłaszczania. Delikatna mgiełka 
wykończy każdą fryzurę pięknym, naturalnym połyskiem. 
Uzyskaj lśniące włosy w każdą pogodę! Four Reasons 
Professional Dry Shine Spray to produkt profesjonalnej jakości 
stworzony z najlepszych składników. Posiada wegańską 
formułę i opakowanie nadające się do recyklingu.

2 w pakiecie

Spryskać suche włosy z odległości 20–25 cm. Jeśli dysza się zatka, odłącz ją i 
spłucz ciepłą wodą.

butan, alkohol denat., izobutan, propan, kaprylol metykon, trisiloksan etylowy, olej 
z nasion krokosza barwierskiego Carthamus Tinctorius, olej Prunus Amygdalus 
Dulcis, olej z nasion argania spinosa, olej Cocos Nucifera, adypinian diizopropylu, 
metoksycynosulfonian etylowy, chloroksycyna , perfumy. 43,46 zł

79,02 złCo zawiera

Spray do suchego połysku



ELASTIC VOLUME SPRAY 300 ML04

Jak używać

Lakier zwiększający objętość włosów do stylizacji i 
wykańczania. Nadaje zwiewną konsystencję i elastyczne, 
długotrwałe utrwalenie.

3 w pakiecie

Spryskaj suche włosy.

Alkohol, eter dimetylowy, butan, izobutan, kopolimer oktyakryloamid/akrylany/
metakrylan butyloaminoetylu, kopolimer akrylanów, pantenol, 
aminometylopropanol, stearynian izopropylu, woda, dimetikon PEG-12, polisorbat 
80, perfumy. 43,46 zł

79,02 złCo zawiera

ELASTYCZNY SPRAY DO OBJĘTOŚCI



EXTREME HOLD SPRAY 300 ML05

Jak używać

Silny lakier do włosów, który utrwali nawet najśmielszy styl i 
zapewni długotrwałe utrwalenie bez spłaszczania włosów. Ta 
delikatna mgiełka kontroluje Twoją stylizację tak, jak chcesz – 
przez cały dzień lub noc! Four Reasons Professional Extreme 
Hold Spray to produkt profesjonalnej jakości stworzony z 
najlepszych składników. Posiada wegańską formułę i 
opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Spryskać suche włosy z odległości 20–25 cm. Jeśli dysza się zatka, odłącz ją i 
spłucz ciepłą wodą.

Denat. alkoholu, eter dimetylowy, butan, kopolimer oktyloakrylamid/akrylany/
metakrylan butyloaminoetylu, izobutan, woda, aminometylopropanol, propan, ester 
butylowy kopolimeru PVM/MA, tokoferol, pantenol, adypinian diizopropylu, 
dimetikon trimetylosiloksyfenylowy, propylocytrynian etylowy Polisorbat 20, kwas 
cytrynowy, perfumy, limonen.

43,46 zł

79,02 złCo zawiera

SPRAY DO EKSTREMALNEGO ZATRZYMANIA 300 ML



FIBER MOUSSE 200 ML06

Jak używać

Pianka z włókien, która nadaje fryzurze elastyczność, 
długotrwałe utrwalenie i sprężystość. Włókna wspierają 
stylizację, jednocześnie pozwalając włosom poruszać się 
naturalnie. Ciesz się gęstymi włosami, które trwają! Four 
Reasons Professional Fibre Mousse to produkt o 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

3 w pakiecie

Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką, dozuj do dłoni i aktywuj, pocierając dłonie. 
Nałożyć równomiernie na osuszone ręcznikiem włosy. Wysusz włosy suszarką, aby 
uzyskać maksymalną objętość.

Aqua, Butane, Propane, Alcohol Denat., Polyquaternium-68, Propylene Glycol, 
Izobutan, Polyquaternium-11, Cocotrimonium Methosulfate, uwodorniony olej 
rycynowy PEG-40, Ceteareth-20, Laureth-4, PEG-90M, trietanoloamina, 
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna , Parfum, Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl 
Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool.

43,46 zł

79,02 złCo zawiera

PIANKA Z WŁÓKNA 200 ML



FIBER WAX 100 ML07

Jak używać

Bogaty w błonnik wosk, który zapewnia strukturę i trwałość. 
Ułatwia układanie włosów. Włókna sprawiają, że efekt jest 
trwały i elastyczny! Four Reasons Professional Fibre Wax to 
produkt o profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

2 w pakiecie

Aktywuj produkt między dłońmi, zacznij od nasady, a następnie stylizuj tak, jak 
lubisz. Może być stosowany na wilgotne i suche włosy.

Aqua, uwodorniony olej rycynowy Peg-40, wazelina, Ceteareth-30, Ceteareth-25, 
kopolimer Vp/Va, Steareth-2, alkohol cetearylowy, etyloksylogliceryna, Peg-90 M, 
hydroksyetyloceluloza, fenoksyetanol, mocznik imidazolidynowy, perfumy, limonen.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

WOSK FIBROWY 100 ML



FINISHING SPRAY 300 ML08

Jak używać

Silnie trzymający lakier do utrwalania i wykańczania fryzury. 
Uzyskaj elastyczne i trwałe wsparcie dla stylizacji oraz piękny 
połysk. Szybkoschnąca formuła, która łatwo się rozczesuje. 
Nałóż produkt, aby uzyskać jeszcze mocniejsze utrwalenie! 
Four Reasons Professional Finishing Spray to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

3 w pakiecie

Spryskać suche włosy z odległości 20–25 cm. Jeśli dysza się zatka, odłącz ją i 
spłucz ciepłą wodą.

Alkohol, eter dimetylowy, butan, kopolimer oktyloakrylamid/akrylany/metakrylan 
butyloaminoetylu, izobutan, pantenol, aminometylopropanol, woda, dimetikon 
PEG-12, stearynian izopropylu, perfumy.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

SPRAY DO WYKOŃCZENIA 300 ML



GEL GLUE 100 ML09

Jak używać

Klej żelowy zapewnia niezwykle mocne i trwałe utrwalenie 
nawet najśmielszych stylizacji. Stwórz idealny mokry wygląd 
lub gładki styl, który pozostanie taki. Siła jest Twoim 
najlepszym przyjacielem, gdy chcesz, aby Twój styl się 
utrzymał! Four Reasons Professional Gel Glue to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

2 w pakiecie

Wmasuj w dłonie, ułóż włosy i pozostaw do wyschnięcia.

Aqua, kopolimer VP/VA, glikol propylenowy, kopolimer akrylanów/itakonian 
Ceteth-20, kopolimer akrylanów, uwodorniony olej rycynowy PEG-40, 
etyloheksylogliceryna, perfumy, fenoksyetanol, PEG-25 PABA, 
aminometylopropanol, amyl cynamal, salicylan benzylu, cytronellol, Geraniol, 
heksylocynamal, hydroksycytronellal, limonen, linalol, CI 19140, CI 42090.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

KLEJ ŻELOWY 100 ML



HEAT SHIELD 200 ML10

Jak używać

Spray termoochronny, który skutecznie chroni włosy przed 
ciepłem rozgrzanych narzędzi do stylizacji. Formuła 
kondycjonująca zapobiega wysuszaniu i zniszczeniu włosów w 
wyniku stylizacji na gorąco. Ułatwia stylizację, nawilża i 
odżywia włosy. Ciesz się połączonymi zaletami kilku 
produktów w jednym sprayu! Four Reasons Professional Heat 
Shield to produkt profesjonalnej jakości stworzony z 
najlepszych składników. Posiada wegańską formułę i 
opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Rozpyl równomiernie na suche włosy, wymodeluj i wykończ tak, jak lubisz.

Aqua, Butane, Propane, Alcohol Denat., Polyquaternium-68, Propylene Glycol, 
Izobutan, Polyquaternium-11, Cocotrimonium Methosulfate, uwodorniony olej 
rycynowy PEG-40, Ceteareth-20, Laureth-4, PEG-90M, trietanoloamina, 
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna , Parfum, Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl 
Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

TARCZA TERMICZNA 200 ML



HUMIDITY SHIELD 250 ML11

Jak używać

Spray chroniący przed wilgocią zapewnia skuteczną i 
niewidoczną ochronę przed spłaszczeniem i puszeniem się 
spowodowanym wilgocią. Utrzymuje fryzurę gładką i sprężystą 
przez cały dzień.

3 w pakiecie

Spryskaj wykończoną fryzurę z odległości 20–30 cm.

Denat alkoholu, butan, izobutan, propan, kopolimer akrylanów/oktyloakryloamidu, 
aminometylopropanol, hydrolizowane białko roślinne, woda, gliceryna, benzoesan 
sodu, perfumy, butylofenyl metylopropional, heksylocynamal, limonen.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

OSŁONA WILGOTNOŚCI 250 ML



 INVISIBLE DRY SHAMPOO 250 ML12

Jak używać

Suchy szampon w postaci drobnego pudru, który pochłania 
nadmiar przetłuszczania się włosów. Sprawia, że włosy są 
czyste oraz odświeża ich wygląd i dotyk. Nadaje włosom 
lekkość, siłę i elastyczną konsystencję oraz stanowi dobrą 
bazę do stylizacji włosów i warkoczy. Znakomity produkt 
wydłużający czas między myciem szamponem! Four Reasons 
Professional Invisible Dry Shampoo to produkt profesjonalnej 
jakości stworzony z najlepszych składników. Posiada 
wegańską formułę i opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Spray od ok. 1 godz. 20 cm od nasady, 
przeczesać i ułożyć według uznania.

Butan, Isobutan, Alcohol Denat., Propane, Oryza Sativa (Rice) Starch, Cetrimonium 
Chloride, Aqua, Ribes Rubrum (Currant) Fruit Extract, Hydrated Silica, 
Cocotrimonium Methosulfate, Propylene Glycol, Parfum, Butylphenyl 
Methylpropional, Hexyl Cinnamal.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

NIEWIDOCZNY SUCHY SZAMPON 250ML



MULTIBENEFIT DETANGLING SPRAY 250 ML13

Jak używać

Wielofunkcyjny, aktywowany ciepłem spray pielęgnacyjny 
łączy w jednym sprayu najlepsze zalety kilku różnych 
produktów pielęgnacyjnych. Pozostawia włosy odżywione i 
jedwabiście miękkie oraz zdrowy połysk. Skutecznie chroni 
przed codziennymi stresami i dba o równowagę nawilżenia 
włosów. Dużo dobroci w jednym sprayu! Four Reasons 
Professional Multi-Benefit Detangling Spray to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

3 w pakiecie

Spryskać wilgotne włosy, ułożyć, a następnie wysuszyć.

Aqua, glikol propylenowy, glikol dipropylenowy, dimetikon PEG-12, uwodorniony 
olej rycynowy PEG-40, bisamino PEG/PPG-41/3 aminometylo PG 
propylodimetikon, estry glicereth-8 oleju kokosowego, benzoesan sodu, eter 
allilowy PEG-12, sód Aminokwasy kokosowe, sorbinian potasu, dimetikon potasu 
PEG-7, fosforan pantenylowy, sarkozynian sodu, EDTA tetrasodu, salicylan 
benzylu, cytronellol, d-limonen, linalool, perfumy.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

Wielofunkcyjny spray do rozczesywania



ROOT BOOSTER 200 ML14

Jak używać

Aktywowany termicznie podnośnik do korzeni zapewnia 
długotrwałe utrwalenie obszaru korzenia lub żądanych 
fragmentów. Włosy stają się bardziej obszerne i poruszają się 
naturalnie. Świetny produkt do liftingu cienkich włosów i do 
stylizacji grzywki! Four Reasons Professional Root Booster to 
produkt profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

3 w pakiecie

Dobrze wstrząsnąć. Spryskaj włosy osuszone ręcznikiem, bezpośrednio u nasady 
lub w miejscach, gdzie potrzebujesz dodatkowego wsparcia. Osuszyć.

Aqua, eter dimetylowy, denat. alkoholu, butan, kopolimer VP/VA, PVP, izobutan, 
propan, pantenol, Polyquaternium-11, kopolimer akrylanów, trietanoloamina, 
polisorbat 20, Laureth-4, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, perfumy, alfa-
izometylojonon , Salicylan benzylu, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 
Geraniol, Limonene, Linalool.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

WZMACNIACZ NA ODROSY



SALT MIST 250 ML15

Jak używać

Mgiełka solna, która nadaje objętościową konsystencję, 
ułatwia stylizację i uwydatnia loki. Świetnie nadaje się do 
tworzenia zmysłowego plażowego wyglądu lub jako baza do 
teksturowania kucyków, warkoczy i bułek. Ostra tekstura, 
niesamowite rezultaty! Four Reasons Professional Salt Mist to 
produkt profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

2 w pakiecie

Spryskaj suche lub wilgotne włosy i dopasuj je do pożądanego stylu. Wysuszyć lub 
pozostawić do wyschnięcia w sposób naturalny.

Aqua, Sodium Chloride, PVP, Sorbitol, PPG-26-Buteth-26, Benzophenone-4, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Tetrasodium EDTA, Potassium Sorbate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Alkohol benzylowy, Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Hexyl cynamal, limonen, linalol.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

Mgiełka solna 250 ml



SMOOTHING FOAM 100 ML16

Jak używać

Bez spłukiwania, pieniący się krem pielęgnacyjny pozostawia 
włosy miękkie, odżywione i elastyczne. Uzyskaj pięknie 
gładkie włosy, które wyglądają i wyglądają zdrowo! 
Profesjonalna pianka wygładzająca Four Reasons to produkt o 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

3 w pakiecie

Wyciśnij na dłoń porcję produktu wielkości winogrona. Nakładaj na osuszone 
ręcznikiem włosy i układaj w dowolny sposób. Można stosować również na suche 
włosy!

Aqua, Bis-Cetearyl Amodimethicone, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butan, 
Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Fenoxyethanol, Glycol Stearate, 
PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Propane, Polyquaternium-37, Dicaprylyl 
Carbonate, Butylene Glycolyglycer, Eth , kwas cytrynowy, glukozyd laurylowy, 
kumaryna.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

PIANKA WYGŁADZAJĄCA 100 ML



STYLING PRIMER 100 ML17

Jak używać

Produkt podkładowy dający lekkie podparcie, nawilżający i 
wyrównujący strukturę włosa. Produkt stosowany samodzielnie 
daje naturalną kontrolę i elastyczność. Odświeża loki i chroni 
fryzurę przed wilgocią. Zawiera ochronę UV.

3 w pakiecie

Krem nanieść równomiernie na osuszone ręcznikiem włosy od nasady aż po same 
końce. Stylizuj tak, jak lubisz i w razie potrzeby użyj innych produktów do stylizacji. 
Dodaje objętości i objętości suchym włosom.

Aqua, Glycerin, PVP, Cetyl Alcohol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Oleth-20, Polysorbate 20, Butyrospermum Parkii Butter, Hydrolizowana keratyna, 
Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolized Silk Protein, Hydrolized Wheat Protein, 
Cocodimonium Hydroxypropyl Starheat Hydrolized Keratin, Hydroxedthe Wheat 
Wheat Uwodorniony olej rycynowy PEG-40, perfumy, amodimetikon, fenoksyetanol, 
glikol kaprylilowy, kwas sorbowy, trideceth-12, chlorek cetrimoniowy, PEG-25 PABA, 
sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas cytrynowy, cynamal heksylu, salicylan 
benzylu, limonen, hydroksycycyna Linalol, CI 19140, CI 17200.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

PODKŁAD STYLIZACYJNY 100 ML



TEXTURE WAX 100 ML18

Jak używać

Nadający się do ponownego użycia wosk do stylizacji, który 
zapewnia mocne utrwalenie i teksturę. Stwórz styl, który 
pozostanie! Four Reasons Professional Texture Wax to 
produkt o profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

2 w pakiecie

Aktywuj między dłońmi, nałóż na włosy, a następnie wymodeluj za pomocą palców 
lub grzebienia.

Aqua (woda), Ceteareth-20, wazelina, Cera Microcristallina (wosk mikrokrystaliczny), 
Copernicia Cerifera Cera (wosk Copernicia Cerifera (Carnauba), bis-diglicerol 
Polyacyladipate-2, kopolimer VP/VA, Oleth-5, gliceryna, Triticum Vulgare Olej z 
kiełków pszenicy, aminokwasy pszenne, perfumy (zapach), Polyquaternium-11, 
uwodorniony olej rycynowy PEG-40, polisorbat 20, glikol kaprylowy, benzoesan 
sodu, kwas cytrynowy, chlorek sodu, fenoksyetanol, sorbinian potasu, EDTA disodu, 
CI 17200 (D&C czerwony nr 33), CI 19140 (FD&C żółty nr 5).

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

WOSK DO STRUKTURY 100 ML



VIOLET STYLING MOUSSE 200 ML19

Jak używać

Pianka do stylizacji zwiększająca objętość neutralizuje żółte 
tony i nadaje subtelny chłodny ton wszystkim jasnym włosom. 
Pozostawia włosy aksamitne i puszyste, jednocześnie długo 
utrzymując fryzurę. Idealny produkt bazowy do stylizacji blond 
włosów! Four Reasons Professional Violet Styling Mousse to 
produkt o profesjonalnej jakości, stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

2 w pakiecie

Nakładaj na umyte, osuszone ręcznikiem włosy. Suszyć i stylizować tak, jak lubisz.

Woda, Sodium Laureth Sulfate, Butan, Propan, Izobutan, Kokoamidopropylobetaina, 
Perfumy, Estry Etylowe Masła Shea, Hydrolizowane białko roślinne PG-
Propylosilanetriol, Chlorek hydroksypropylotrimoniowy Guar, Distearynian glikolu, 
Kokamid MEA, EDTA, Ucynoamid, G, G Fruktoza, chlorek sodu, mleczan sodu, PCA 
sodu, benzoesan sodu, sorbinian potasu, fenoksyetanol, kwas mlekowy, kwas 
cytrynowy, cytronellol, limonen, kumaryna, linalol, CI 60730, fiolet kwasowy 43.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

FIOLETOWY PIAN STYLIZACYJNY 200 ML



WORKING SPRAY 300 ML20

Jak używać

Lakier do włosów, który zapewnia elastyczne utrwalenie i 
modeluje fryzurę lub nadaje jej naturalne wykończenie. 
Szybkoschnąca formuła łatwo się rozczesuje bez 
pozostawiania śladów. Uzyskaj kontrolowany styl, który nadal 
wygląda i jest naturalny! Four Reasons Professional Working 
Spray to produkt o profesjonalnej jakości stworzony z 
najlepszych składników. Posiada wegańską formułę i 
opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Spryskać suche włosy z odległości 20–25 cm. Jeśli dysza się zatka, odłącz ją i 
spłucz ciepłą wodą.

Alkohol, eter dimetylowy, butan, izobutan, kopolimer oktyakryloamid/akrylany/
metakrylan butyloaminoetylu, kopolimer akrylanów, pantenol, aminometylopropanol, 
stearynian izopropylu, woda, dimetikon PEG-12, polisorbat 80, perfumy.

43,46 zł
79,02 zł

Co zawiera

SPRAY ROBOCZY 300 ML



BRILLIANT COLOR CONDITIONER 300 ML21

Jak używać

Odżywka chroniąca kolor nawilża, rozczesuje i nadaje połysk 
farbowanym włosom. Utrzymuje blask koloru dodając 
jednocześnie nawilżenia i ciała. Odżywcza formuła zawiera 
keratynę i ekstrakt z oliwek, które pielęgnują i wzmacniają 
włosy bez spłaszczania. Odżywka ma świeży, owocowy 
zapach. Poziom pH wynosi 5,5. Świecący kolor, piękny połysk! 
Four Reasons Professional Brilliant Color Conditioner to 
produkt profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

4 w pakiecie

Nałożyć na umyte włosy, pozostawić na chwilę i dokładnie spłukać. Keratyna i 
ekstrakt z oliwek pielęgnują i wzmacniają włosy poddane zabiegom chemicznym.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Bis-Cetearyl Amodimethicone, 
Glycol Stearate, Hydrolyzed Vegetable Protein, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, 
Glycerin, Quaternium-87, Dipalmitoiloethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, 
Isopropyl Alcohol, Sodium Benzoethly-20, Pro , sorbinian potasu, cetyl 
hydroksyetyloceluloza, polisilikon-15, kwas cytrynowy, kwas sorbowy, CI 16255, 
perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

BRILLIANT COLOR ODŻYWKA 300 ML



BRILLIANT COLOR SHAMPOO 300 ML22

Jak używać

Szampon chroniący kolor nawilża i nadaje połysk farbowanym 
włosom. Delikatnie myje i pozostawia włosy lekkie. Kolor 
włosów pozostaje żywy i promienny. Odżywcza formuła 
zawiera keratynę i ekstrakt z oliwek, które kondycjonują i 
wzmacniają włosy. Odżywka ma świeży, owocowy zapach. 
Poziom pH wynosi 5,5. Obszernie czyste włosy, piękny połysk! 
Four Reasons Professional Brilliant Color Shampoo to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

4 w pakiecie

Nałożyć na mokre włosy, spienić i dokładnie spłukać.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-4 Rapeseedamide, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Polysorbate-80, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, 
hydrolizowane białko roślinne, kwas mlekowy, distearynian glikolu, benzoesan sodu, 
mleczan alkilu C12-13, kokamid MEA, polisilikon-15, chlorek sodu, sorbinian potasu, 
Laureth-10, gliceryna, perfumy, di-t-butylo-4-hydroksyhydrocynamonian oktadecylu, 
fenoksyetanol, kwas sorbowy, linalol, CI 16255.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

BRILLIANT COLOR SZAMPON 300 ML

Aktywne komponenty
Białko roślinne i ekstrakt z oliwek kondycjonują i wzmacniają włosy poddane 
obróbce chemicznej.



DAMAGE CONTROL CONDITIONER 300 ML23

Jak używać

Odżywka regenerująca uszkodzenia zawiera białko roślinne, 
które odbudowuje i wzmacnia leczone i porowate włosy. 
Przywrócona zostaje witalność i blask. Rozczesuje i ułatwia 
układanie włosów bez spłaszczania. Zmęczone włosy zyskują 
nową siłę, nawilżenie i elastyczność. Ekstrakty z papai, irysa i 
centelli pielęgnują włosy. Zyskaj zdrowe, lśniące włosy! 
Odżywka Four Reasons Professional Damage Control to 
produkt profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające 
się do recyklingu.

4 w pakiecie

Nałożyć na umyte włosy, pozostawić na chwilę i dokładnie spłukać.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Glycol Stearate, Hydrolized Vegetable Protein, 
Cantella Asiatica Extract, Carica Papaya Extract, Iris Florentina Extract, 
hydroksyetyloceluloza, Silicone Quaternium-18, Isopropyl Alcohol, Sodium 
Benzoate, Ceteareth-20, 43, perfumy, Trideceth-6, gliceryna, sorbinian potasu, 
linalol, polisilikon-15, Trideceth-12, kwas cytrynowy, fenoksyetanol.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

ODŻYWKA KONTROLUJĄCA USZKODZENIA 300 ML

Aktywne komponenty
Białko roślinne odbudowuje i wzmacnia zniszczone włosy.



DAMAGE CONTROL SHAMPOO 300 ML24

Jak używać

Szampon regenerujący uszkodzenia zawiera białko roślinne, 
które odbudowuje i wzmacnia leczone i porowate włosy. 
Przywrócona zostaje witalność i blask. Delikatnie myje i 
ułatwia rozczesywanie. Zmęczone włosy zyskują nową siłę, 
nawilżenie i elastyczność. Ekstrakty z papai, irysa i centelli 
pielęgnują włosy. Uzyskaj czyste, lśniące włosy! Four Reasons 
Professional Damage Control Shampoo to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.

4 w pakiecie

Nałożyć na mokre włosy, spienić i dokładnie spłukać.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 
Hydrolizowane białko roślinne, Cantella Asiatica Extract, Carica Papaya Extract, Iris 
Florentina Extract, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Hydrolycol Distearynian propylo, kwas cytrynowy 
Chlorek, Benzoesan sodu, D-limonen, EDTA disodu, Laureth-4, Betaina 
kokamidopropylowa, Sorbinian potasu, Fioletowy kwas 43, Aminokwasy kokosowo-
sodowe, Dimetikon potasu PEG-7 Pantenyl fosforan, Linalool, Glikol propylenowy, 
Tetrazosynian sodu, Perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

SZAMPON USZKODZENIA KONTROLI 300 ML

Aktywne komponenty
Białko roślinne odbudowuje i wzmacnia zniszczone włosy.



DEEP CLEANSING SHAMPOO 300 ML25

Jak używać

Szampon głęboko oczyszczający skutecznie usuwa z włosów 
resztki produktów do stylizacji i inne zanieczyszczenia. Dobry 
wybór na przetłuszczającą się skórę głowy, a także do 
stosowania przed zabiegami pielęgnacyjnymi, ponieważ 
składniki aktywne lepiej wchłaniają się we włosy. Niezalecany 
do intensywnie ufarbowanych włosów do codziennego użytku. 
Czyste włosy, nowy początek! Four Reasons Professional 
Deep Cleansing Shampoo to produkt profesjonalnej jakości 
stworzony z najlepszych składników. Posiada wegańską 
formułę i opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Nałożyć na mokre włosy, spienić i dokładnie spłukać.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Citrus 
Limon (Lemon) Extract Peel, Pantenol, Distearynian glikolu, Laureth-4, 
Polyquaternium-44, Disodium EDTA, Benzoesan sodu, Sorbinian potasu, Kwas 
cytrynowy, Glikol propylenowy, Limone Linalol, Sorbitol, Perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

SZAMPON USZKODZENIA KONTROLI 300 ML

Aktywne komponenty



NO YELLOW SHAMPOO 300 ML26

Jak używać

Fioletowe pigmenty zawarte w szamponie neutralizują 
niesmaczne, żółte tony na jasnych włosach. Szampon jest 
świetnym wyborem do włosów rozjaśnionych i rozjaśnionych, a 
także siwych i naturalnie blond. Delikatny, owocowy zapach 
sprawia, że mycie włosów jest pysznym przeżyciem. Uzyskaj 
chłodne, stonowane, lśniące blond włosy! Four Reasons 
Professional No Yellow Shampoo to produkt o profesjonalnej 
jakości stworzony z najlepszych składników. Posiada 
wegańską formułę i opakowanie nadające się do recyklingu.

3 w pakiecie

Wmasuj obficie w mokre włosy, spień i pozostaw na 1-5 min. Dokładnie spłucz.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Cantella Asiatica Extract, Carica Papaya Extract, Iris Florentina Extract, 
hydrolizowane białko roślinne, tlenek kokamidopropyloaminy, distearynian glikolu, 
chlorek hydroksypropylotrimonu Guar, kwas cytrynowy, laureth-4, chlorek, sól 
disodowa EDTA, sorbinian potasu, benzoesan sodu, polisilikon-15, fiolet kwaśny 43, 
limonen, perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

ANTY ŻÓŁTY SZAMPON 300 ML

Aktywne komponenty
Ekstrakty roślinne, takie jak papaja, tęczówka i centella pielęgnują włosy. Białko 
roślinne wzmacnia i naprawia uszkodzenia.



SILKY MOISTURE CONDITIONER 300 ML27

Jak używać

Intensively moisturizing conditioner detangles hair quickly and 
gives beautiful shine without flattening. It is a wonderful choice 
for dry and chemically treated hair. Pea protein stengthens and 
improves hair’s condition, shea butter nourishes and makes 
hair healthy soft. Powdery floral scent will charm you. 
Voluminous, shiny hair! Four Reasons Professional Silky 
Moisture Conditioner is a professional-quality product created 
from the best ingredients. It has a vegan formula and 
recyclable packaging.

4 w pakiecie

Nałożyć na umyte włosy, pozostawić na chwilę i dokładnie spłukać.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Betaina, Butyrospermum Parkii Butter, Behentrimonium 
Chloride, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Glycol Stearate, 
Hydrolizowane białko grochu, Quaternium-87, Parfum, Ceteareth-20, Sodium 
Benzoate, Propylene Glycol, Polysilsilic Alcohol, Alkohol izopropylowy, , kwas 
cytrynowy, fenoksyetanol, sorbinian potasu.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

JEDWABISTA ODŻYWKA NAWILŻAJĄCA 300 ML

Aktywne komponenty
Masło shea nadaje włosom jedwabistą miękkość i ogranicza puszenie. Betaina 
nawilża, a białko grochu wzmacnia i chroni włosy.



SILKY MOISTURE SHAMPOO 300 ML28

Jak używać

Szampon intensywnie nawilżający jest idealny do włosów 
suchych i poddanych zabiegom chemicznym. Oczyszcza, 
kondycjonując włosy, nadając im blasku i witalności. Białko 
grochu wzmacnia i poprawia kondycję włosów, betaina 
pomaga utrzymać idealną równowagę nawilżenia. Włosy są 
delikatnie oczyszczane, a pudrowy kwiatowy zapach czaruje. 
Czyste, lśniące włosy! Four Reasons Professional Silky 
Moisture Shampoo to produkt profesjonalnej jakości stworzony 
z najlepszych składników. Posiada wegańską formułę i 
opakowanie nadające się do recyklingu.

4 w pakiecie

Nałożyć na mokre włosy, spienić i dokładnie spłukać.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfobursztynian, Cocamidopropyl 
Betaine, Betaina, Gliceryna, Hydrolizowane Białko Grochu, Sodium Cocoyl Amino 
Acids, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Benzoate, 
Kwas cytrynowy, Chlorek Sodu, Sorbinian Potasu, Fosfonian-7, Potassium 
Sorbaticone , glikol propylenowy, sarkozynian sodu, fenoksyetanol, tetrasodowy 
EDTA, mleczan alkilu C12-13, perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

JEDWABISTY SZAMPON NAWILŻAJĄCY 300 ML

Aktywne komponenty
Betaina nawilża, a białko grochu wzmacnia i chroni włosy.



SILKY MOISTURE TREAT 150 ML29

Jak używać

Głęboko kondycjonująca maska do włosów zapewnia siłę, 
gładkość, nawilżenie i zdrowy połysk. Masło shea skutecznie 
odżywia i nawilża, białko roślinne odbudowuje i wzmacnia 
włosy.

4 w pakiecie

Nałożyć na mokre włosy, spienić i dokładnie spłukać.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behenamidopropyl Dimethylamine, Bis-Ctearyl 
Amodimethicone, Dipalmitoiloethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, 
Butyrospermum Parkii Butter, Kwas mlekowy, Hydrolizowane białko roślinne PG-
Propyl Silanetriol, Parfum, Polyquaternium-37, Dikaprylo-węglan sodu, C-Gu 
Benzoesan, sorbinian potasu, glukozyd laurylowy, fenoksyetanol, EDTA.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

JEDWABISTY KURACJA NAWILŻAJĄCA 150 ML

Aktywne komponenty
Masło shea nadaje włosom jedwabistą miękkość i ogranicza puszenie. Białko 
roślinne odbudowuje i wzmacnia włosy.



WEIGHTLESS VOLUME COND 300 ML30

Jak używać

Odżywka zwiększająca objętość nadaje objętości i 
sprężystości wszystkim rodzajom włosów, które potrzebują 
większej objętości za pomocą peptydów z grochu. Rozczesuje, 
nawilża i nadaje włosom miękkość i piękny połysk. Utrzymuje 
włosy gładkie, zapobiegając elektryzowaniu i puszeniu.

3 w pakiecie

Nałożyć na umyte włosy, pozostawić na chwilę i dokładnie spłukać.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Pisum Sativum Peptide, Quaternium-87, Betaina, 
Dipalmitoiloethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Pantenol, Polyquaternium-37, 
Behentrimonium Chloride, Dicaprylyl Carbonate, Propylene Glycol, Sodium 
Benzoate, Ceteareth-20, Potassium Sor Filtrat lizatu fermentacji korzeni rzodkiewki/
leukonostoku, D-limonen, glukozyd laurylowy, cynamon heksylowy, perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

NIE OBCIĄŻAJĄCA ODŻYWKA DO OBJĘTOŚCI 300 ML

Aktywne komponenty



WEIGHTLESS VOLUME SHAMPOO 300 ML31

Jak używać

Szampon zwiększający objętość nadaje objętości i 
sprężystości wszystkim rodzajom włosów, które potrzebują 
większej objętości dzięki peptydom z grochu. Sprawia, że 
włosy stają się jedwabiście miękkie, dobrze nawilżone i 
gładkie. Nadaje piękny połysk i ułatwia rozczesywanie.

3 w pakiecie

Nałożyć na mokre włosy, spienić i dokładnie spłukać.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Pisum Sativum Peptide, 
Decyl Glucoside, Sodium Chloride, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Poliglicerylo-6-
estry oleju kokosowego, Metoksy-7/3 Aminopropylo Dimetikon, kwas cytrynowy, 
filtrat lizatu fermentacji korzeni leuconostoc/rzodkiewki, D-limonen, heksylocynamal, 
perfumy.

38,33 zł
69,68 zł

Co zawiera

NIE OBCIĄŻAJĄCY SZAMPON DO OBJĘTOŚCI 300 ML

Aktywne komponenty



RAZEM   
RABAT zł 
RABAT % 
CENA

Pakiet  #01  #02  #03

6 974,90 zł 
3 138,62 zł 
45 % 
3 836,28 zł

Zalecana cena sprzedaży produktów dla klienta n jest podana na czerwono +10 zł

https://gwiazdyfryzjerstwa.pl/four_reasons


Dystrybutor główny marki w Polsce:  
Juran ART Company sp. z o.o.

juranart@gmail.com

+48 573 296 854

https://gwiazdyfryzjerstwa.pl/four_reasons
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