Happy
hair day!
Elke dag wordt een good hair day
met de gloednieuwe stylingproducten
van Etos. De Etos eigen merk
haarstyling-lijn bevat uiteenlopende
producten voor hem en haar én voor
elke coupe: van gel tot haarolie en
van kort tot krullend haar. En dat
allemaal met de vriendelijke prijs die
je van Etos gewend bent.

Happy
hair day!

Nieuw!

De totaal vernieuwde en verbeterde haarstyling-lijn van
Etos bestaat uit een zeer breed assortiment van maar
liefst 20 producten, zoals gels voor hem en mousses en
haarlak voor haar.
Allemaal voorzien van een geweldige hold factor en super makkelijk
in gebruik. Nieuw toegevoegd aan de lijn zijn de verzorgende Hair
Oil, het herstellende Hair Serum en de Sea Salt Spray. Kortom: Etos
heeft voor iedere behoefte, haartype en coupe het perfecte
stylingproduct. Zo zit je haar beter dan ooit!
De haarstylingproducten zijn gemakkelijk te kiezen door de aangegeven hold factor. Hoe hoger het cijfer, hoe sterker de hold!

Haarstyling-weetjes
• Dagelijks besteden we gemiddeld minder dan 15 minuten aan ons haar.
• Je hebt ongeveer 120.000 tot 150.000 haren op je hoofd, maar per dag
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verlies je gemiddeld 50 tot 100 haren.
• Voor het beste resultaat hou je hair spray ongeveer 30 cm van je hoofd af
en spuit je in een constante stroom heen en weer.
• Haarstylingproducten blijven heel lang goed. Alleen extreme hitte of kou
heeft invloed.
• 36% van alle tienerjongens gebruikt haarspray of styling gel.

Care & Styling
Hair serum
Speciaal haar serum dat je haar zacht en glanzend
maakt, zonder het haar vet te maken. Verzorgt droog
en beschadigd haar en verbetert de haarconditie.

Sea Salt Spray

3.99

Geeft je haar extra textuur en body voor een

30 ml

nonchalante beach look met een natuurlijke slag.
Geeft in droog haar vooral textuur.

4.99
Gebruik voor meer volume de föhn.

150 ml

Hair oil
Een olie speciaal voor beschadigd haar die intensief
verzorgt zonder het haar vet te maken. Voorkomt
tevens pluizen en maakt het haar zacht en

3.99
handelbaar.

Hair cream Curl
Zachte, verzorgende en beschermende hair cream
die dof en pluizig haar perfect glad en soepel maakt.
Geeft daarnaast een mooie glans zonder te
verzwaren.

1.99
200 ml

125 ml

Gel spray
Speciale gelspray die de sterke fixatie van een gel
combineert met het gemak van een spray. Plakt niet
na het opdrogen, geeft een extra sterke hold met

1.99
een langdurige fixatie.

150 ml

Hairspray & Mousse
Styling Mousse Extra Strong Volume
Hair Spray Extra Strong Volume

Geeft langdurig volume en extra sterke, maar wel

Geeft maximaal volume zonder het haar te verzwaren

flexibele fixatie. De mousse heeft een verzorgende

en geeft een mooie glans. De extra sterke hold geeft

werking en helpt je haar te beschermen tegen de

langdurige fixatie, maar blijft flexibel. Voor een

hitte van styling tools.

1.99

optimaal styling resultaat combineer je de Hair Spray

1.
met de Etos Styling Mousse Volume.

250 ml

99

200 ml

Styling Mousse Ultra Strong Curl
Accentueert je krullen op een natuurlijke
Hair Spray Ultra Strong

manier zonder ze hard of plakkerig te maken.

Geeft 24 uur lang een extra sterke hold en kamt

Daarnaast beschermt de mousse je haar

gemakkelijk uit. Combineer voor een optimaal

tegen de hitte van styling tools waardoor

styling resultaat met één van de Etos Styling

pluis wordt voorkomen.

1.
Mousses.

250 ml

99

1.99
200 ml

Hair Spray Mega Strong
Geeft 24 uur lang een mega sterke versteviging aan

Styling Mousse Mega Strong

je coupe en kamt gemakkelijk uit. Combineer voor

Geeft mega versteviging en helpt je haar te

een optimaal styling resultaat met één van de Etos

beschermen tegen de hitte van styling tools.

1.
Styling Mousses.

250 ml

99

Combineer voor een optimaal styling resultaat met
één van de Etos Hair Sprays.

1.99
200 ml

Hairstyling voor mannen
Invisible Gel Ultra Strong
Lichtgewicht gel met een vloeibare
textuur die niet plakt of het haar
hard maakt. Geeft 24 uur lang een
ultra sterke hold en is makkelijk uit
te wassen.

2.49
200 ml

Shine Wax Light
Makkelijk te verdelen wax die je
haar verstevigt en voor een langdurig, glanzend effect
zorgt. De wax geeft een lichte hold en wordt niet
hard waardoor het haar de hele dag te
restylen is.
75 ml

Gel Ultra Strong
Gel die het haar vanaf de haaraanzet versterkt zonder het te
verzwaren. Geeft 24 uur lang een
ultra sterke hold en is makkelijk
uit te wassen.

0.
150 ml

99

Cream Gel Extra Strong
Zachte gel cream die het haar
flexibele fixatie geeft zonder het haar kleverig te
maken. De gel geeft een extra stevige hold en
wordt niet hard waardoor het haar de
hele dag te restylen is.
150 ml

Powerglue Gel Extreme Strong
Gel die niet plakt na het opdrogen
en je haar extra volume geeft.
Geeft 24 uur lang een extreem
sterke hold en is makkelijk uit te
wassen.
Pot 250 ml

49
2.99
2.
Tottle 300 ml

Styling Shaper Extreem Strong
Shaping paste die het haar een
warrig effect geeft mét een extreem sterke hold
en langdurige fixatie. De Shaper is
makkelijk uit te wassen.
75 ml

1.25 2.49 1.25
Fibre Paste Ultra Strong
Geeft je haar een extra langdurige
fixatie en een semi matte finish, zonder het haar
te verzwaren. De Paste geeft een ultra
sterke hold en is makkelijk uit te
wassen.
150 ml

2.49
Gel Wax Strong
Een gel wax die structuur en glans
geeft. De wax wordt niet hard waardoor je de hele
dag kunt restylen. Droogt het haar niet uit en is
makkelijk uit te wassen.

1.25
75 ml

Alle Etos Haarstyling producten
zijn vanaf 10 oktober
verkrijgbaar in de Etos winkels
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Mooi PR – Michelle van Donge T 020 60 60 773 E michelle@mooipr.nl
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in
Nederland. We geloven dat met een goede verzorging de wereld aan
je voeten ligt. Elke dag staan 5.000 medewerkers klaar om klanten te
verwelkomen en hen een deskundig en betrouwbaar advies te geven.
Het assortiment bestaat uit gezondheids-, lichaamsverzorging-, babyen beautyproducten, aangeboden in A-merk en een goed en voordelig
eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse prijzen

die Etos gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen
van 2015’ in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen van Nederland
is de grootste consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos al 5
keer verkozen tot ‘Beste Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919
opgericht als coöperatie voor werknemers van het Philips concern en
in 1931 geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is het bedrijf
onderdeel van Koninklijke Ahold NV.

