
Midollo di BaMBoo 

terMékcsalád

A természet ereje új perspektívákat nyit meg a roncsolt 

hajak mély szerkezeti helyreállításában. A bambuszvelô 

tartalma a termékben található természetes hidrolizált fe-

hérjékkel helyreállítja a hajszál legmélyebb részét és három 

dimenzióban újítja meg a hajszerkezetet: újjáépíti a belsô 

szerkezetet, határozott kötést alakít ki a kortex és a kutikula 

közötti kohézióból, a kapilláris felületet pedig újra tömörré, 

egyenessé és rugalmassá teszi. A Midollo di Bamboo 

termékcsalád ápoló termékeivel még a legroncsoltabb haj 

is újra visszanyeri optimális állapotát: egészséges, erôs és 

ragyogó lesz, ami már az elsô kezelés után láthatóvá válik. 

Sôt, az ápoló termékek professzionális használatának és az 

otthoni szinten tartó kezelési eljárásnak köszönhetôen mind-

ezen kiváló eredmények hosszú ideig megôrizhetôek. 



restructuring 
hajszerkezet újjáépítô 
saMpon

Hatékony tisztító sampon, amely olyan összetevôkkel 
van gazdagítva, amelyek gazdag ásványianyag  
tartalma elôsegíti a hajrost szerkezetének újjáépítését.

Kiszerelés: 250 ml/1000 ml

recharing Maszk

Szerkezet visszaépítô, hajrost erôsítô ápoló termék, 
roncsolt és elgyengült hajra. Bambuszvelô, bio-vissza-
építô anyagot tartalmaz, amely globálisan regenerálja 
a haj struktúráját. Használatról-használatra a haj egyre 
egészségesebbé, ragyogóbbá és könnyen fésülhetôvé 
válik.

Kiszerelés: 250 ml/500 ml

renewal lotion 
Megújító aMpulla

Egyadagos kapilláris rostokat építô és erôsítô kezelés 
extrém módon roncsolt és elgyengült hajak számára. 
Nem kimosandó termék. A termék nem más, mint el-
lenôrzött hatóanyagok gazdag koktélja. Használatával a 
haj újra 100%-osan egészséges és gyönyörû lesz.

Kiszerelés: 12×13 ml

daily repair ápoló spray

Különösen roncsolt hajak számára készült ápoló spray, 
amit nem kell a hajból kiöblíteni. Azonnal újrastrukturál-
ja a hajat, befejezi a hajszerkezet visszaépítô folya-
matot, lezárja a kutikulát és védô réteget von a hajszál 
köré. Kozmetikai összetevôi optimális kifésülhetôséget, 
hidratáltságot és azonnali ragyogást eredményeznek.

Kiszerelés: 125 ml



cauterization 
Mélyrétegi újjáépítô 
széruM

Professzionális ápoló termék, az extrém módon ronc-
solt vagy elgyengült hajszál mélyrétegi újjáépítésére. 
Thermoaktív anyag azért, hogy mélyen tudja kifejteni 
reparáló hatását és új anyagot hozzon létre a hajszál 
belsejében.

Kiszerelés: 6×13 ml

therMal Filler color 
festett vagy szôkített hajra

Struktúrát ad a „kiürült” hajrostoknak. A hajat belülrôl
erôsíti meg és tölti fel; simává és tömörré varázsolva a
hajszálak külsô felszínét. 

Alapja tiszta, esszenciális édes mandula olaj.
Phyto-keratint tartalmaz, (egy szójából és kukoricából
származó növényi keratin), mely nagy erôvel tud
behatolni a hajszerkezetbe, hogy kitöltse a hézagokat
a struktúrában.

Kiszerelés: 6×5 ml

therMal Filler ForM 
egyenesített vagy dauerolt hajra

Stabilizálja a kén-hidakat a haj keratin láncában, 
erôsséget, rugalmasságot és ellenállást biztosítva a 
hajstruktúrának. 

Tiszta, esszenciális levendulaolajból készült. Phyto-
aminosavakat tartalmaz, melyek behatolnak a hajba, a 
haj legbelsô rétegeiben dolgozva, a keratin alfa-hélixek 
között; ezáltal stabilizálják a kémiai hidakat a keratin 
alfa-hélixeken belül és közöttük.

Kiszerelés: 6×5 ml

pro-concentrate 
intenzív proteinpakolás

Koncentrált összetételû ápoló anyag, amely a legron-
csoltabb és leggyengébb hajak belsô újjáépítésére 
szolgál. Használata exkluzív szalonszolgáltatás,  
amellyel garantálni lehet a globális hajszerkezet 
megújítását. Új anyagot hoz létre a hajszál belsejében, 
visszaadja a haj erejét, vitalitását és rugalmasságát.

Kiszerelés: 500 ml


