Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de nieuwe Juni en de oude Juni?
De fundamentele belofte van Juni om zuivere en veilige producten aan te bieden blijft dezelfde, maar in onze nieuwe Juni hebben
we de formules verfijnd zodat deze aan de Spa-kwaliteitsnormen voldoen. We hebben originele, 100% pure essentiële oliën
gecombineerd om uw lichaam en geest op te wekken, energie te geven en te ontspannen. Bovendien bieden we nu twee
soorten shampoos en conditioners aan, voor verschillende haartypes en persoonlijke voorkeuren.

Bevat Juni mangosteen?

Ja, natuurlijk! Juni werd geformuleerd met mangosteenvruchtolie, poeder van mangosteenvruchten en mangosteenaminozuren.

In wat verschillen Juni-producten van andere haarverzorging- en
lichaamsverzorgingsproducten?
Vanaf de eerste lancering van XANGO-producten voor persoonlijke verzorging hebben we beloofd om veilige en toxinevrije
producten aan te bieden. Wij blijven trouw aan onze bedrijfsfilosofie: onze producten zijn authentiek en nauwgezet veilig/vrij van
giftige en schadelijke chemicaliën voor zowel de consument als het milieu. De nieuwe Juni-producten zijn producten die reinigen,
verfrissen en voeden. Ze bevatten schone en veilige formules met de voedende mangosteen uit Thailand en bieden u een
aromatherapeutische ervaring met 100% zuivere etherische oliën die u ontspannen, energie geven en de zintuigen ontwaken.

Zijn Juni-producten gecertificeerd door de NPA (Natural Products Association)?
Op dit moment worden de Juni-producten gecontroleerd voor de NPA certificering. We formuleren onze Juni-producten volgens
de NPA-richtlijnen en onze producten bevatten voor 95% natuurlijke ingrediënten.

De Juni-producten ruiken zo lekker. Bevatten de Juni-producten synthetische geurstoffen?
Nee, Juni-producten bevatten uitsluitend 100% pure essentiële oliën.

Wat betekent 100% pure essentiële olie?
De essentiële oliën die in Juni worden gebruikt, zijn vrij van pesticiden, kunstmest en synthetische materialen. Het zijn 100% pure
essentiële oliën.

Welke Juni-producten zijn geschikt voor kinderen?
Hoewel alle Juni-producten veilig zijn voor kinderen, raden wij aan om uitsluitend gebruik te maken van Hair & Scalp Treatment
Oil, Clarifying Shampoo en Conditioner Clarifying, onder ouderlijk toezicht.
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Wat zijn de voordelen van Juni Hair & Scalp Treatment Oil?
Het mengsel van etherische oliën dat in Juni Hair & Scalp Treatment Oil wordt gebruikt, is gebaseerd op een klinische studie voor
de bevordering van een gezonde haargroei en hoofdhuid (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828867)

Hoe vaak kan ik Juni Hair & Scalp Treatment Oil gebruiken?
Juni Hair & Scalp Treatment Oil kan dagelijks worden gebruik.

Wat is het verschil tussen Clarifying Shampoo/Conditioner en Voedende Shampoo/
Conditioner?
Clarifying Shampoo & Conditioner geven met voedende mangosteen en balancerende plantaardige ingrediënten volume aan
futloos haar. Ideaal voor normaal tot fijn en vet haar.
De Voedende Shampoo & Conditioner maken met de vochtrijke mengeling van mangosteen en andere plantaardige ingrediënten
het haar glad en zacht zodat uw haar straalt van gezondheid. Ideaal voor normaal tot droog en fijn haar.

Ik kleur mijn haar. Mag ik Juni-haarverzorging gebruiken?
Ja. Juni-haarverzorging is sulfaatvrij. Sulfaten zijn detergenten die de natuurlijke oliën uit het haar verwijderen - en die essentieel
zijn om de gezondheid, volume, glans en kleur van het haar te behouden.

Ik heb heel fijn haar. Welke Juni-shampoo moet ik gebruiken?
Clarifying shampoo is ideaal voor fijn haar, aangezien het volume geeft en uw haar niet laat hangen.

Hebben Juni Hand & Body Bar en Hand & Body Wash exfoliërende eigenschappen, en
zo ja, zijn ze veilig voor dagelijks gebruik?
U zowel Juni Hand & Body Bar als Hand & Body Wash dagelijks gebruiken. Juni Hand & Body Bar bevat een ultrafijn poeder om
te helpen scrubben, maar het is zo zacht dat u het dagelijks kunt gebruiken.

Hoe verhoog ik de hydratatie van mijn huid tijdens extra-droge seizoenen?
Voor meer hydratatie raden wij aan om naast uw Juni Hand & Body Lotion 2 tot 3 dosissen van Glimpse Luminescence Repair
(mangosteenvruchtolie) te gebruiken. Deze behandeling werkt ook uitstekend voor ruwe hielen en ellebogen.

Zijn Juni-producten gluten-vrij?
Ja. Ze zijn glutenvrij.

Zijn Juni-producten geschikt voor veganisten?
Ja. Het zijn formules die geschikt zijn voor veganisten.

www.xango.eu

