
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassen zonder shampoo 
Vivo Tono is aan te bevelen als haarverzor-
ging voor mensen die geen shampoo willen 
of kunnen gebruiken. 
Er zijn geen ontvettende of vet toevoegen-
de ingrediënten in het middel aanwezig, 
enkel voedende stoffen voor het haar, de 
haarwortels en de hoofdhuid. 
 
Voor gebruikers die beginnen met haar-
verzorging zonder shampoo, is het fijn om 
naast het gebruik van Vivo Tono het haar 
van tijd tot tijd te drogen met een 
microvezel doek. Hiermee kun je het te veel 
aan haarvet op een mechanische manier, 
wegnemen. Enkel uit je haren maar niet uit  
de haarzakjes. Daar zorgt het haarvet voor 
de ontwikkeling van gezonde haarwortels 
en sterk haar. 
 
Het kan even duren, maar langzaam aan zal 
het haar minder vet gaan produceren en 
krijgt het geleidelijk zijn natuurlijke glans 
terug. 

 
 

 
vivo tono 
voor blij, schoon en gezond haar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie of  
bestellingen kunt u  

contact opnemen met: 

 
Nesef Salt Products 

Spittaalstraat 30  
7201ED Zutphen 

0575 549 819 
www.nesef.com 

info@nesef.com 
 
 

 

 
 

 

 

 
voedende 

haarspoeling 

Voor  
schoon, blij  
en gezond  

haar 

Verpakking 

Vivo Tono is te verkrijgen in  

navul verpakking van 250 

gram en in cadeau verpakking 

(met maatbeker en –lepel). 
 

 

http://www.nesef.com/
mailto:info@nesefsaltproducts.nl


 

 
  

 

  
 

 

         voor blij haar 
  

 
 
 
 
 

 
Een weldaad voor je haar en hoofdhuid. Het haar 
krijgt een mooie glans, een levendige veerkracht en 
een groeistimulans. Het zout en de kruiden bevor-
deren de doorbloeding van de hoofdhuid en hebben 
een kalmerend effect op de (geïrriteerde) hoofdhuid.  
 
Vivo Tono is gemakkelijk toe te passen. Het is te 
gebruiken als nabehandeling na het haarwassen, als 
haarmasker of als haarverzorging voor mensen die 
geen shampoo willen of kunnen gebruiken. Vivo Tono 
bevat geen ontvettende of vetmakende bestanddelen.  
 
 
 

 
 
  

Vivo tono 
 

Voor mensen die 

geen shampoo 

willen of kunnen 

gebruiken. Er 

zijn geen 

ontvettende 

bestanddelen 

aanwezig. 
 

  
 

voedende 
haarspoeling 

                                    De cederhoutgeur die je ruikt verdwijnt na het uitspoelen. Vivo Tono is zo goed als geurloos.  
 

  De Voedende 

mineralen 

verspreiden zich 

automatisch via 

het vocht naar alle 

haarpunten. 

Het masseren van 

de hoofdhuid 

bevordert de 

werking.  

Vivo Tono (Spaans voor levendige veerkracht) is een 
haarvoeding op basis van 100% zuiver Atlantisch zee-
zout. Verrijkt met diverse zeewieren en kruiden. De 
ingrediënten voeden, zuiveren en stimuleren het 
haar, de haarwortels en de hoofdhuid.  
  
Het is ´onaangeklede´ haarvoeding. Natuurlijk wel 
verpakt, maar zonder toevoeging van ‘aankledingen’ 
zoals een vloeistof, viscositeitregelaars, vetoplossers, 
conserveer middelen en geurstoffen zoals gebrui-
kelijk. Even wennen, maar héérlijk puur.  

minder haaruitval 

mooie glans 

veerkracht 

soepel 

goed kambaar 

meer volume 
diepe reiniging zacht 

krult mooi stimuleert haargroei blijft beter en langer in conditie 

levendig 
beter in model vitaliserend 

schoon steviger 

gezond 
Minder snel vet 

 

Het zout wordt gewonnen uit de Atlantische 
oceaan in La Palma en Brazilië. Rustig 
gedroogd door de zon en de wind, in beddingen 
waar micro-organismen leven die het zout ver-
rijken met waardevolle stoffen. Een prachtige 
basis voor dit 100% zuivere natuurproduct. 
Bewust is de keuze gemaakt om alleen de 
werkzame stoffen toe te voegen die het haar 
en de hoofdhuid ondersteunen. Een zuivere 
zeebries, ook energetisch, door je haar. 


