
Diep Hydraterend 
Extreem Luchtig

Oogverblindende Glans 

BEFORE AFTER



R I S A N A 
De professionele herstructurerings behandeling met 

slakkenslijm extract 

R I S A N A 
RISANA herstelt het haar, maakt het haar sterker en zorgt voor mooi glanzend haar. 
Het werkt in slechts 3-5 minuten op alle haartypes die gerepareerd moeten worden, 
het verbetert de hydratatie en elasticiteit van het haar. 
DAMAGED HAIR RISANA herstelt onmiddellijk de natuurlijke schoonheid van het 
haar dankzij slakkenslijmextract en garandeert elasticiteit, compactheid en 
hydratatie van het haar. 
RISANA is een echte boost voor de gezondheid en schoonheid van het haar. 

P L U S 

• Hydrateerd houdt de vochtigheid vast in het haar
• Repareert gelijk
• Versterkt het haar
• Schoonheid extra glanzend haar
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Shampoo 150/1000 ml

SLES VRIJ

Een delicate shampoo speciaal 
ontworpen voor beschadigd en 
gestrest haar. Het voedt de 
haarvezel diep en geeft het een 
geweldige body.

A two-component mask  15+15 ml

Een onmiddellijk herstructurerend 
tweecomponentenmasker, speciaal 
ontworpen voor beschadigd en 
gestrest haar.Voedt en 
herstructureert het haar zonder het te 
verzwaren, voor een zichtbaar 
glanzender, gezonder en compacter 
uiterlijk.Het hydrateert en verbetert 
het uiterlijk van broze en 
beschadigde haarvezels in maar 
3-5min.

Spray 150 ml

Een tweefasenspray die niet hoeft te 
worden uitgespoeld voor beschadigd 
en gestrest haar met een onmiddellijk 
herstructurerend effect.
Doordrenkt met slakkenslijm voedt het 
het haar, maakt het gemakkelijker te 
ontwarren en geeft het een geweldige 
body en glans.

SNAIL SLIME:

with regenerating, revitalizing and re-plumping action,

leaves hair feeling light

KERATIN:

with a film forming action 
o stengthen the hair

ANTHENOL and GLYCERIN:

guarantees intense hydration and elasticity 

OAT EXTRACTS:

restructure and fortify hair cuticles 

SNAIL SLIME HAS BEEN USED SINCE ANCIENT TIMES 

TO MAINTAIN YOUTH AND BEAUTY. 

Rich in elastin, collagen and allantoin, it guarantees elasticity, 

compactness and hydration. 

The	snail	slime	or	mucin	is	collected	and	filtered	in	two	phases,	
to	remove	residues	and	purify	it,	totally	naturally.

a real boost for hair 
health and beauty



GEBRUIKSAANWIJZING: 
Breng aan op het hele haar, beginnend bij de wortels. 
Masseer zachtjes in en spoel grondig uit. 
Herhaal indien nodig. 
We raden aan om het te gebruiken in combinatie met andere producten uit 
het DAMAGED HAIR RISANA-assortiment. 

INSTANT RESTRUCTURING SPRAY 

RESTRUCTURING SHAMPOO  

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Goed schudden voor gebruik. 
Spray fijn op schoon, handdoekdroog haar of droog haar, vanaf een afstand 
van ongeveer 20 cm. 
Kam door om een gelijkmatige verdeling te bevorderen. 
Droog en style zoals vereist, zonder spoelen. 
We raden aan om het te gebruiken in combinatie met andere producten in 
het RISANA-assortiment. 

INSTANT TWO-COMPONENT RESTRUCTURING 
MASK 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Meng de inhoud van RISANA 1 met RISANA 2 in een kom en meng goed tot een 
compacte en uniforme crème. 
Aanbrengen met de speciale borstel over het haar en de lengtes. Afhankelijk van 
het haartype 1 tot 5 minuten laten inwerken, daarna uitspoelen en naar behoefte 
stylen. We raden aan om het te gebruiken in combinatie met andere producten 
uit het DAMAGED RISANA-assortiment. 

GEBRUIKSAANWIJZING
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