
Toepassing
• Voor lichte, natuurlijke styling
• Uitstekende verzorging voor droog en beschadigd haar
• Beschermt het haar op het strand en in zwembaden met

chloorwater
• Ook te gebruiken als haarmasker, voor extra intensieve 

verzorging

Effectieve ingrediënten
Aloë Vera gel 
Het basisingrediënt van Onima Haar-gel is 100% pure Aloë
Vera gel, minimaal gestabiliseerd om alle goede eigenschap-
pen van deze unieke plant te behouden. Aloë Vera voedt het
haar en dringt diep door in de vezels, waardoor het haar zacht
en soepel blijft.

De Aloe Vera gel wordt gecombineerd met een aantal 
zorgvuldig geselecteerde natuurlijke oliën:
Kokosolie en rozenolie houden het haar zacht en gezond 
en herstellen beschadigd haar.
Ceder voedt de haarvezel.
Grapefruitolie geeft de gel een aangename, frisse geur

Gebruik
Styling: wrijf een klein beetje gel tussen de handen, verdeel 
de gel door het haar en breng het met de vingers in model. 
Dagelijkse verzorging: wrijf een klein beetje gel in de punten
van het haar om de kwetsbare punten te voeden en te 
beschermen.
Als haarmasker: kam voor het slapen gaan een royale hoeveel-
heid gel door het haar, wikkel het hoofd eventueel in een 
handdoel en laat de gel gedurende de nacht intrekken. Pas
deze behandeling eens per week toe om het haar in perfecte
conditie te houden.

Om aan te denken
Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor 
een van de ingrediënten.
Bewaar dit product uit de zon, bij een temperatuur onder 
de 20 ˚C.
Onima producten zijn niet getest op dieren.

Meer informatie over de producten van Onima Aloë 
vindt u op onze website: www.onima-aloe.info
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Geeft het haar een lichte 
versteviging
Beschermt het haar tegen 
zon en chloorwater
Houdt uw haar mooi en gezond
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