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Hoe voer ik de behandeling uit?

Verdeel het haar in secties. Het is het gemakkelijkst om Rice & Glow aan te brengen 

als je het haar in ongeveer drie of vier gelijke delen verdeelt. Het maakt niet uit of het 

haar wel of niet gewassen is. 

Gebruik de Rice & Glow Spray Bottle om het product op alle secties aan te brengen, 

begin bij de wortels en werk zo richting de uiteinden.

Nadat je Rice & Glow op alle secties hebt aangebracht, neem je een middelgrote of 

grove kam (borstel kan natuurlijk ook!) en kam je het product erdoorheen. Dit zorgt 

ervoor dat het product gelijkmatiger over het haar wordt verdeeld.

Plaats een handdoek, douchemuts of andere bedekking over het haar en laat Rice & 

Glow een nacht intrekken. Tip: gebruik een panty bovenop je douchemuts om ervoor 

te zorgen dat alles op zijn plaats blijft zitten tijdens het slapen! :) 

Spoel het product 's ochtends uit onder de douche. Zorg ervoor dat je een 

conditioner gebruikt nadat je Rice & Glow hebt uitgespoeld. Zo herstel je de PH-

waarde van het haar weer. Wij raden aan om minimaal 24 uur te laten tussen de 

behandeling en het wassen van je haar met shampoo. Zo krijgen alle werkzame 

stoffen in Rice & Glow nog net iets langer hun werk doen. Style dan zoals gewoonlijk.

Belangrijk: Bovenstaande uitleg is een alleen maar een advies. Het is namelijk te 

allen tijde belangrijk om naar jouw eigen haar te luisteren! Mocht je er bijvoorbeeld 

achter komen dat je het prettiger vindt om tóch wel gebruik te maken van shampoo 

na de behandeling, doe dat van vooral! Rice & Glow is een 100% natuurlijk product, 

dus zal nooit schade kunnen aanrichten! :) 

Heb je nog andere vragen over (het gebruik van) Rice & Glow? Stuur ons gerust een 

berichtje via Instagram (@riceandglow) of info@riceandglow.com.

Hierbij een stapsgewijze uitleg waarin je alles kan lezen over het gebruik van Rice & Glow Rice Water. Voor het beste resultaat raden wij aan om Rice & Glow 1 a 2 keer per week te gebruiken.

Hoe bewaar ik de flessen Rice & Glow Rice Water?

Zorg ervoor dat je al je Rice & Glow-flessen in de vriezer bewaart. Haal één fles uit de vriezer zodra je klaar bent voor je eerste behandeling en laat deze ontdooien. Goed schudden voor 

gebruik! Schenk het product vervolgens in de Rice & Glow Spray Bottle en begin met de behandeling. Mocht je na afloop nog product over hebben in de Rice & Glow Spray Bottle, dan kan je dit 

gewoon terug in de fles schenken. De fles kan dan weer de vriezer in. Dit herhaal je elke keer als je de behandeling gaat uitvoeren. 

Een flesje Rice & Glow blijft 6 maanden houdbaar in de vriezer en 7 dagen in de koelkast. 


