
NEW ZERO HEAT Air Dry Styling Crèmes
Houd je van die moeiteloze, aan de lucht gedroogde look, maar niet van de krokante 
onhandelbaarheid die gepaard gaat met die blowdry-vrije dagen? NIEUW ZERO HEAT Air 
Dry Styling Crème is de no-heat, no-gedoe styler die jij nodig hebt wanneer je een 
luchtdroge stijl wilt dragen en er toch gepolijst uit wilt zien. Met twee gepersonaliseerde 
formules – voor fijn/medium of dik haar – die de natuurlijke stijl van uw haar definiëren. En 
een verbeterde textuur, die de hele dag kroes onder controle houdt.
Kortom, een ‘no-blow’ stylingvrijheid voor iedereen.
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• Minimaliseert kroes en verbetert de natuurlijke textuur
van het haar

• Verkort de natuurlijke droogtijd
• Biedt 24-uurs vocht bescherming
• Geeft glans
• Laat geen plakkerige resten achter

Let’s Use It…
Omarm je natuurlijke textuur en geef je haar een pauze
van schadelijke warmtestyling.

• Werk een kleine hoeveelheid door handdoekdroog haar
• Scrunch en draai om de textuur te verbeteren
• Laat drogen aan de lucht

Krullend haar tip:
• Terwijl het haar aan de lucht droogt, knijp er af en toe in
met je handen voor lift aan de wortel en toegevoegde body;
• Draai strengen met je vingers voor meer gedefinieerde
golven / krullen.

Een Kijkje Binnenin… 
Unieke ingrediënten werken samen om uw natuurlijke 
textuur te verbeteren en halen het beste uit je haar.

Flexibele polymeren: multifunctionele polymeren helpen 
een flexibele greep te creëren om de natuurlijke textuur te 
definiëren en langdurig stijlbehoud en definitie te bieden 
zonder plakkerig gevoel.

Rozenbottelolie: rijk aan antioxidanten, vitamines en 
Omega zuren; gemakkelijk opgenomen in het haar 
zonder vettig aan te voelen; helpt het haar te hydrateren 
en glans toe te voegen.

FAQ 
Q: Welk JOICO-product combineert het beste met Zero 
Heat?
A: JOICO Body Shake is een geweldige textuurafwerker 
voor fijn / medium haar en Beach Shake werkt prachtig om 
meer textuur en glans aan dik haar toe te voegen. Gebruik 
een van beide shake finishers op luchtgedroogd haar.

Q: Moet ik Zero Heat van de hoofdhuid houden?
A: Breng eerst aan vanaf de lengte tot de uiteinden en werk 
dan uw helemaal naar de hoofdhuid om kroes te temmen
rond de haarlijn. Vermijd het aanbrengen van Zero Heat op 
de wortelgebied als u gevoelig bent voor een vette 
hoofdhuid.

Q: Kan ik Zero Heat met oliën of serums cocktailen?
A: We raden cocktailing af bij Zero Heat omdat de 
combinatie van oliën of serums ervoor kunnen zorgen dat de 
natuurlijke textuur van het haar te zwaar wordt.

Q: Kan ik de twee formules combineren?
A: Dit wordt niet aanbevolen.

PERFECT VOOR:

Fijne / Medium Haartypes
ZERO HEAT voor fijn / medium haar
Zonder het gewicht van een zware crème levert Zero Heat 
een natuurlijk ogende, niet-föhnen stijl terwijl het kroezen 
wordt verminderd en het een boostende glans geeft.

Dikke Haartypes
ZERO HEAT voor dik haar
Neem je natuurlijke golven en krullen terug zonder 
"crunch"of stijfheid. Deze luchtdrogende formule levert 
controle over het oncontroleerbare volume en kroezen van 
grovere strengen.

Dit is waarom je er dol op zal zijn...
Stijl je haar in seconden - dat is het mooie van deze
tijdbesparende polijstcrème die, langhoudbare stijl, door 
lucht wordt gedroogd, terwijl kroes op afstand blijft.

BEFORE AFTER
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