
VERWACHT MEER VAN 
UW SHAMPOO
Het leven is al gevuld met te veel keuzes. Daarom 
hebben we een shampoo gemaakt die u niet laat 
kiezen. Goed voor uw haar. Goed voor het milieu. 
Het reinigt met een veilige formule en stimuleert met 
pepermuntolie. TrueScience Verkwikkende Shampoo 
is geformuleerd met Nrf2-ingrediënten en een mengsel 
van aminozuren om haarkroezen tegen te gaan en 
elke haarlok te versterken. Door milde oppervlakte-
actieve stoffen te kiezen die een zacht schuim creëren, 
krijgt u schoner en gezonder uitziend haar zonder 
compromissen te hoeven sluiten.

Benefits

VERWIJDERT
overtollige olie, viezigheid, vervuiling 
en stylingproducten zonder 
gebruik te maken van agressieve 
schoonmaakmiddelen 

HOUDT
het haar zacht en soepel 

VEILIG
voor chemisch behandeld en 
gekleurd haar

VERMINDERT
haarkroezen 

MET AANDACHT 
geformuleerd met Nrf2-
ingrediënten

98.9% 
natuurlijk afgeleid 

Product informatie

When we created TrueScience Invigorating 
shampoo, we wanted to give biohackers 
something better. A shampoo that didn’t force 
them to choose between safe an effective. 
One that’s scientifically formulated, and works 
hard to care for their hair the same way they 
care for their bodies. TrueScience Invigorating 
Shampoo is built on a simple philosophy: that 
less is more. Fewer chemicals and a clean 
formula that reduces toxic burden, and more 

results for healthier looking hair. It starts with 
clean ingredients mindfully formulated with Nrf2 
ingredients that strengthens each strand of hair, 
removing excess oil and dirt, while reducing frizz. 
The result is a shampoo that protects against hair 
damage caused by environmental assaults, and 
gives you stronger and healthier-looking hair that 
shines. Oh, and did we mention this shampoo is 
as good for your hair as it is for the environment? 
Well it is. 

INVIGORATING SHAMPOO
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Aqua, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Hydroxypropylsulfonate Laurylglucoside Crosspolymer, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Disodium 

Cocoamphodiacetate, Polyglyceryl-4 Caprate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycerin, Chrysanthellum Indicum Extract, Mentha Piperita Oil, 

Arginine, Aspartic Acid, PCA, Thymus Vulgaris Oil, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Hydroxyacetophenone, Caprylyl 

Glycol, Phenylpropanol, Propanediol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Sodium Lactate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Tocopherol, Histidine, Phenylalanine.

Ingrediënten

Routebeschrijving

INVIGORATING SHAMPOO

WAARSCHUWING Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd direct contact met de ogen. Als er 

oogcontact optreedt, spoel dan voorzichtig en grondig met water. Beëindig gebruik als uitbarsting of 

irritatie voorkomt. Als irritatie aanhoudt, raadpleeg dan uw 

BRENG DE

gewenste hoeveelheid TrueScience® Verkwikkende 
Shampoo aan op nat haar en hoofdhuid.  

MASSEER

in de hoofdhuid en haarpunten.   

GOED UITSPOELEN

Herhaal indien nodig. Volg met TrueScience®
Nourishing Conditioner. 
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