
HYdrateXtUre

Az elsô olyan rendszer, ami a formák világának szentel 

egy új lehetôséget. Az új szisztémával tartósan megvál-

toztathatjuk a formát, könnyen és rugalmasan alkalmaz-

hatjuk. E négy termék segítségével göndör, egyenes  

és multitextúrás, határok nélküli frizurák készíthetôk,  

teljes biztonsággal.



mOVemeNt daUerVÍz

Folyékony textúrájú termék, amellyel újra rajzolható a 
haj vonala és dús göndör hajtömeg képezhetô csavarók 
segítségével.

Kiszerelés: 500ml-es flakon, ami 5-7 alkalomra eleg-
endô

straIGHteN eGYeNesÍtô 
krém
Krém állagú termék, ideális a haj újraformázására, 
természetes hatás elérésére, extra tömör, egyenes 
frizurák kialakítására, vagy a göndör haj lazítására.

Kiszerelés: 300 ml-es tubus, ami 2-3 alkalomra eleg-
endô



mIracle restrUktUrálÓ 
szérUm

Aktív restrukturáló koncentrátum, amit össze kell 
keverni a dauervízzel, vagy az egyenesítô krémmel, 
így védi a kezelt és érzékeny hajat a vegyi eljárás 
alatt. Egyenesítenél, vagy dauerolásnál, vagyis már 
vegyileg kezelt, érzékeny haj esetében elegendô az 
ampulla használata, amivel egy lépésben megóvjuk és 
újrastrukturálhatjuk a haj szerkezetét. 
Keverési arány: 1 fiola minden 100g termékhez.

Kiszerelés: 6 db 10ml-es fiola

NeUtralIzer fIXálÓ  
fOlYadék

Visszaállítja a haj kémiai kötéseit, a hajat tökéletesen 
fényessé és rugalmassá teszi. Az elsô fixáló, ami 
minden munkafázis befejezéséhez alkalmazható. A 
Hydra Texture nagyszerû technológiájának köszönhet-
ôen használható akár dauerhoz, egyenesítéshez, vagy 
multitextúrájú firzurák készítéséhez.

Kiszerelés: 1000ml-es flakon, ami 10 kezelésre eleg-
endô

Heat PrOtectOr 
HôVédô HajPermet

Anti-dehidratáló védôpajzs meleg egyenesítéshez. A 
B5 provitaminnal gazdagított formula tökéletes hidra-
táltságot biztosít, és igazi védelmet nyújt a hô ellen. A 
haj azonnal ragyogó és jó tapintású lesz.
Alkalmazás: A hôvédô permetet száraz és nedves 
hajra is egyaránt felvihetjük. Nedves hajra a mosást 
követôen, a szárítás elôtt, száraz hajra pedig a vasalást 
megelôzôen kell felvinnünk.  Vasalás elôtt válasszon le 
1,5 cm-es tincseket, majd permetezzen rá HydraTexture 
hôvédô permetet és vasalja ki. A fixálót vizezô segít-
ségével, tincsenként, alulról felfelé haladva vigye fel a 
hajra, majd a folyamat befejeztével mossa le alaposan 
langyos vízzel, és kezdje meg a formázást

Kiszerelés: 150 ml




