
Salone the legendary 

ColleCtion

A vendégek 85-90 százaléka nem speciális, azon-

ban kiváló minôségû termékeket keres. Mostantól 

lehetôsége van vendégeinek olyan professzionális 

termékcsaládot ajánlani, amelyet a család minden tagja 

használhat. Legendás termékek, mostantól még jobb 

teljesítménnyel, új unisex illattal, családi kiszerelésben.



rigen SaMPon

Professzionális proteines sampon, normál vagy enyhén 
száraz hajra, ami mélységében tisztítja és hidratálja a 
hajat. A kondicionáló hatóanyagok visszaállítják a haj 
természetes lágyságát; a tejfehérjék pedig könnyen 
fésülhetôvé és fényessé teszik a hajat, kedvezôen 
hatva a fejbôr egészségére. A kellemes illatú sampon, 
ideális az egész család számára.

Kiszerelés: 1000 ml-es flakon / 3 literes kanna

rigen haJKondiCionÁlÓ

Professzionális balzsam, mindennapi használatra, 
normál vagy enyhén száraz hajra. A kondicionáló 
hatóanyagok hatásának köszönhetôen hidratálja, rugal-
massá és lágyan fésülhetôvé teszi a hajat. A tejfehérjék 
védôhatásának köszönhetôen segítenek megelôzni a 
haj kiszáradását. Kellemes illatú, tökéletes balzsam az 
egész család számára.

Kiszerelés: 1000 ml-es flakon / 3 literes kanna

rigen tÁPlÁlÓ PaKolÁS

A savas pH-értékû (pH=3,5) tápláló krém intenzíven 
kezeli és hidratálja a hajat, éppen ezért használata 
száraz és kezelt hajra ajánlott. A különleges összetételû 
pakolás, tej- és búzafehérjékben gazdag, amivel kön-
nyedén testessé és finommá varázsolja a hajat. Kiváló 
termék egy igazán legendás szalon számára!

Kiszerelés: 250 ml-es tubus / 1000 ml-es tégely



real ProteineS SaMPon

Az erôsen kiszárított hajra kifejlesztett professzionális 
sampon finoman tisztítja és táplálja a rendkívül száraz 
és sérült, erôsen igénybe vett hajat. Kondicionáló 
hatóanyagai visszaállítják a hajszál természetes 
puhaságát, miközben a tejfehérjék kiegyenlítô hatása 
selymessé, kifésülhetôvé és fényessé teszi a hajat. Kel-
lemesen illatosított sampon.

Kiszerelés: 1000 ml-es flakon / 3 literes kanna

real CreaM Ph4 
ÚJraStruKturÁlÓ MaSzK

A savas pH értékû (pH=4) újrastrukturáló maszk opti-
malizálja a haj fiziológiai pH-értékét. Tökéletes termék 
a hajápolás befejezéséhez, alkalmazása sérült hajon a 
legideálisabb, hiszen ceramid- és tejfehérje tartalmának 
köszönhetôen a termék szembeötlôen javítja a haj 
sérült szerkezetét. A búzafehérje pedig testessé és  
lággyá teszi a hajat. Kiváló kezelést biztosító termék 
egy igazán legendás szalon számára!

Kiszerelés: 250 ml-es tubus / 500 ml-es tégely


