
NUtrI sedUctION

Egy innovatív és összetett rendszer, amely visszaállítja 

a száraz és erôsen száraz haj optimális hidratációját, 

a hajtövektôl egészen a hajvégekig. A haj hidratálása 

mellett személyre szabott dózisú hatóanyaghoz is jut-

tatja a hajat: a fehérjék hiányzó anyagokat pótolnak, és 

különleges lágyságot kölcsönöznek; a lipidek hatékony 

védôréteget hoznak létre a hajszálak felületén, és mega-

kadályozzák annak kiszáradását; a vitaminok és ásványi 

anyagok révén pedig plusz energia jut a fejbôrbe.



Ultra mOIst HIdratálÓ 
samPON

A különlegesen erôs hidratáló sampon finoman tisztítja 
és táplálja a száraz hajat. Kasmírszármazékokat 
tartalmazó speciális összetétele révén fehérje kerül a 
hajba, erôsítve ezzel a kapilláris rostokat, míg a zab 
lipidjei megakadályozzák a haj kiszáradását. A bô 
mennyiségû, de egymással megfelelô egyensúlyban 
lévô tápanyagoknak köszönhetôen a haj egészséges, 
fényes és puha lesz, mint a kasmír.
Alkalmazás: A sampont egyenletesen vigye fel a nedves 
hajra, majd langyos vízzel habot képezve masszírozza 
a hajon, végül bô vízzel öblítse le. Szükség esetén 
ismételje meg az eljárást.

Kiszerelés: 250 ml és 1 liter

Ultra mOIstUre HIdratálÓ 
PakOlás

Ezzel az intenzív helyreállító kezeléssel táplálni tudja 
az erôsen száraz hajat, amivel könnyen visszaállítja a 
hajszerkezet hidratáltságát és fehérjetartalmát. A készít-
mény F-vitamin tartalma révén segíti a kutikula és a 
hajkéreg közötti lipides kötôanyag helyreállítását, erôsíti 
a hajszálat, míg a gyapjú- és kasmírkivonat, valamint a 
zab tápanyagai védelmet nyújtanak a kiszáradás, és az 
ártalmas külsô hatások ellen. Így a hajszál szerkezete 
helyreáll, hidratációja optimális lesz, aminek következ-
tében a haj visszanyeri erejét, puhaságát és kasmír-
szerû tapintását.
Alkalmazás: Az Ultra Moist sampon használata után 
vigyen fel a nedves hajra egy-két diónyi mennyiségû 
terméket, majd fésû segítségével, egyenletesen 
oszlassa el a haj teljes hosszán és a hajvégeken. A 
pakolást hagyja öt percig hatni, majd langyos vízzel, 
habot képezve masszírozza a fejbe, ezt követôen bô 
vízzel öblítse le.

Kiszerelés: 200 ml és 500 ml

wearable treatmeNt 
HajbaN maradÓ balzsam

Öblítés nélküli kezelés, amely a nagyon száraz és 
nehezen kezelhetô hajat gyengéddé és kezelhetôvé 
varázsolja, anélkül, hogy elnehezítené azt. Speciális 
kasmír-alapú készítmény, amely hidratálja és védi a 
hajszálat, miközben a növényi tápanyagok vitaminok-
hoz és ásványi anyagokhoz juttatják a hajat. A tökélete-
sen hidratált és táplált haj állandóan rendezett, puha és 
selymes, kasmírtapintású lesz.
Alkalmazás: Vigye fel a készítményt a vizes hajra, 
közvetlenül az Ultra Moist sampon használata, vagy az 
Ultra Moisture kezelés után, a még intenzívebb kezelés 
érdekében. A hajat a termék leöblítése nélkül szárítsa 
meg.

Kiszerelés: 250 ml és 1 liter



HYPer OIl INfUsION amPUlla

Különösen intenzív kezelés a haj hosszan tartó 
táplálása érdekében. Újrahidratálja és puhábbá vará-
zsolja a száraz és erôsen száraz hajat. A gyapjú- és 
kasmírkivonatok a megfelelô helyen erôsítik a haj 
szerkezetét, míg a búzából származó aminosavak 
hidratálják és táplálják a hajat. A Tahitiról származó 
értékes monoi biztosítja a kezelés tartósságát a lezáró 
bevonat segítségével, amely védi és tartósítja a létrejött 
jótékony hatásokat. Puha haj, megújult életerôvel, lágy, 
azonban erôteljes hatású érintéssel.
Alkalmazás: Tincsekre ossza fel a vizes hajat, majd 
oszlassa el egyenletesen a haj hosszán és a hajvé-
geken. Hagyja hatni 5-7 percig. Leöblítés után szárítsa 
meg a hajat.

Kiszerelés: 6 ×13 ml

GOld szérUm 

A szérum észrevehetetlen, kifejezetten lágy mikrofilm-
réteget képez a hajszál felületén. Kisimítja a kutikula 
apró hibáit, helyrehozza a kettôs hajvégeket. E-vi-
taminban és védô anyagokban gazdag készítmény, 
amely óvja a hajszálat, hihetetlenül határozott formát 
és áttetszôséget adva annak. Azonnal észrevehetô 
eredményt biztosít.
Alkalmazás: Tegyen egy pár cseppet az ujjbegyeire, 
vigye fel a száraz vagy nedves haj hosszára és a 
hajvégekre.

Kiszerelés: 30 ml

Pearl táPlálÓ samPON

A sampon tisztítja és mélységében táplálja a száraz és 
kreppes hajat, lággyá és simává téve azt. A kasmír- és 
pantenol-származékokban gazdag, innovatív összeté-
telû készítmény regenerálja és védi a kapilláris rostokat 
anélkül, hogy elnehezítené a hajat. A haj újra testes és 
életerôs lesz, hosszantartó kellemes illatot áraszt.
Alkalmazás: Egyenletesen vigye fel vizes hajra. 
Langyos vízzel habot képezve masszírozza a hajon, 
majd bô vízzel öblítse le. Szükség szerint ismételje meg 
az eljárást.

Kiszerelés: 250 ml és 1 liter.

lUXUrY táPlálÓ maszk

Revitalizálja és táplálja a száraz és kreppes hajat, 
visszaállítja a haj lágyságát és kibonthatóságát. A 
kasmír-származék és az E-vitamin együtt fejtik ki hatá-
sukat ebben az új, zselé állagú készítményben. A hajat 
széppé teszik anélkül, hogy elnehezítenék azt, egyúttal 
lágyítják és kisimítják a kutikulát, erôsítik és védik a 
kapilláris rostokat. A haj kellemes simogató érzésû lesz, 
visszanyeri fényét és simaságát.
Alkalmazás: A Pearl sampon használata után a vizes 
hajra vigyen fel egy-két diónyi mennyiségû Luxury 
hajpakolást. Fésû segítségével oszlassa el egyenlete-
sen a haj hosszán és a hajvégeken. Hagyja hatni 3-5 
percig. Langyos vízzel habot képezve masszírozza, 
majd bô vízzel öblítse le.

Kiszerelés: 200 ml és 500 ml



dIVINe fIzIkaI eGYeNesÍtô 
krém

Hidratáló hatású, hôvédô, simító krém, amely ideális 
egyenességét hosszú ideig megôrzô frizura létre-
hozásához, illetve a száraz és kreppes haj határozott-
ságának fokozásához. Orchidea-kivonatot és jojobao-
lajat tartalmaz, amelyek kondicionálják és lágyítják 
a hajszálat, garantálva a göndörödés elleni hosszan 
tartó hatást és az összehasonlíthatatlan fényességet. 
Az egyenes és sima haj hihetetlenül lágy és teljesen 
szabadon mozog.
Alkalmazás: Oszlassa el egyenletesen a vizes haj 
hosszán és a hajvégeken, majd szárítsa meg a hajat.

Kiszerelés: 150 ml

PUre VeIl Permet  
HajVasalásHOz

Védi a hajat a hajvasaló hôjétôl, megtartva ezzel a 
haj helyreállított hidrolipides egyensúlyát. Orchidea-
kivonatot és búzafehérjét tartalmazó készítmény, amely 
elejét veszi a haj kiszáradásának, egyúttal hosszú ideig 
egyenesen és fényesen tartja azt.
Alkalmazás: A Divine krém használata után, a hajsütô-
vas használata elôtt permetezze a száraz hajra. 
Alkalmazás elôtt alaposan rázza fel.

Kiszerelés: 125 ml

sUblIme sOrbet GÖNdÖrÍtô 
krém

Hajhidratáló készítmény, ideális a száraz és göndör 
haj volumenének szabályozására, tartósan határozott 
göndör és ragyogó tincsek kialakítására. Az innovatív 
összetételû, orchidea-kivonatban és lipoaminosavakban 
gazdag készítmény kondicionálja és lágyítja, könnyen 
kezelhetôvé teszi a hajat, és a kreppesedés ellen 
hosszantartó hatást biztosít. A haj újra hihetetlenül lágy 
és rugalmas lesz.
Alkalmazás: Fésû, vagy a tenyere segítségével 
oszlassa el egyenletesen vizes hajon a terméket. 
Szárítsa a hajat diffúzeres hajszárítóval a volumenes 
hatás elérése, és a nagyobb pontosságú formázás 
érdekében.

Kiszerelés:150 ml

delIcIOUs Glaze Permet 
GÖNdÖr Hajra

Védi a göndör haj vonalát, fényességét és annak 
helyreállított hidrolipides egyensúlyát. Használatával a 
göndörség tökéletes vonalú, a haj tömege kontrolált, a 
frizura rendkívül könnyed lesz.
Alkalmazás: A Sublime Sorbet krém használata után 
permetezze a száraz hajra.

Kiszerelés: 125 ml




