HAJGYÓGYÁSZAT

HAJFESTÉS

COLORIANNE ESSENCE
krémhajfesték

COLORIANNE ESSENCE hajfesték
100ml
Ez a legmodernebb, innovatív és biztonságosan használható hajfesték
a piacon. Az új formula minden olyan anyagot mellőz, ami irritációt,
allergiás reakciókat okozhat.
0% PPD
0% REZORCIN
0% AMMÓNIA
0% PARABÉNEK
MIKROMOLEKULÁRIS TECHNOLÓGIA
Ez a technológia mikro- pigmentekkel került kifejlesztésre, amik működéséhez- köszönhetően speciális súlyuknak- nem szükséges a legmegfelelőbb Ph kialakítása.
1. Kompakt méretüknek köszönhetően könnyedén jutnak be és oszlanak el a hajszálak belsejében
2. Itt az aktivátorukkal kifejtik hatásukat, nagy színmolekulákat hoznak
létre
3. Beágyazódnak a rostokba, így a szín nem kopik el hajmosás során.
4. Megőrzi a haj lágyságát, finomságát, ápolja és fényessé varázsolja
azt.
AZ EREDMÉNY
• Tökéletes fedés
• Tiszta, intenzív és vibráló színek, extra fényes hatás
• Hosszan tartó szín
• Kiegyensúlyozott – minden egyes tónusban és árnyalatban
• Nem terheli a hajat, nem áll fenn a veszélye, hogy túl sok pigment
kerül a hajszálakba
• 100% tiszta szín, ragyogás és vibráló színek.
Keverési arány:1:1
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HAJFESTÉS

COLORIANNE PRESTIGE
krémhajfesték

Colorianne Prestige hajfesték
100ml
Több mint 30 éves gyártói és kutatói tapasztalatok forradalmi eredménye!

•
•
•
•

tökéletes őszhajfedés
hosszantartó extra fényvisszaverő hatás
egyedülálló színek
hydracolor technológia, amely 3 különleges összetevő a
Silkcrome, Aquarich, Diamantite kombinációja

Silkcrome: Innovatív polimer, amely a haj belsejébe hatol és így biztosítja a
szín pigmentek tapadását, valamint a színek tartósságát.
Aquarich: Funkcionális növényi eredetű összetevők legújabb keveréke,
amely ápolja és helyreállítja a hajszerkezetét. Védő filmréteggel vonja be a
haj felszínét, megvédve ez által a külső környezeti hatásoktól. Biztosítja a haj
puhaságát, fényét és védi a színét.
Diamantite(tükörreflex hatás): Értékes gyémánt mikropor, amely extra fényt
és csillogást biztosít.
89 színárnyalatban, 100 ml-es kiszerelésben kapható.
Keverési arány: alapszíneknél 1:1.5,
		
szupervilágosító szőkéknél(100-as sorozat): 1:2
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HAJFESTÉS

COLORIANNE PRESTIGE
szőkítőfolyadék és színkorrekció

Blonde Ambition
250 ml

Colorianne Prestige Remove
Színkorrekciós készlet

Öblítés nélküli világosító hajszesz a hajszín frissítéséhez. Az eredmény: 2 árnyalattal világosabb hajszín.
Használata: öntse a folyadékot egy edénybe, majd egy szivaccsal
vagy hajkefével vigye fel a szétválasztott, száraz tincsre, melyet
világosítani szeretne (a termék ne érintkezzen a fejbőrrel). Ezután gyors, ismétlődő mozdulatokkal, hajvasalóval egyenesítse ki
a bekent tincset. A hajvasaló hőmérséklete 170-190 °C között legyen, annál magasabb hőmérséklet nem ajánlott. Ne próbáljon
kettőnél több árnyalatot világosítani! Ne használja szőkített hajon. Figyelem: hidrogén-peroxidot tartalmaz. Használat közben
viseljen kesztyűt. Szembe ne kerüljön. Ha szembe kerül, bő vízzel
öblítse ki. Ne használja közvetlenül a fejbőrön. Ne használja szemöldök és szempilla szőkítésre. Használati utasításnak megfelelően alkalmazza a terméket. Gyermekektől elzárva tartandó.

A teljes vagy részleges hajmennyiség biztonságos és hatékony
korrekciójára, amely helyreállítja a haj eredeti azínét. A műpigmentek eltávolításával új fényt kap a haj. a haj puha, lágy és optimális állapotú lesz. A haj nem lesz tőle a természetes színénél
világosabb. A haj mennyiségétől és minőségétől függően 4-10
alkalomra elegendő.
1. Teljes színkorrekció: száraz hajon alkalmazzuk. Keverjünk ös�sze műanyag keverőtálban egyenlő arányú Remove Color System
1-et és Remove Color System 2-t. A keverés után azonnal vigyük
fel a hajra. Fedjük le a kezelt hajat polieitlén sapkával és hagyjuk
hatni 20 percig, közben ellenőrizve a haj minőségét és színét.
Ezután alaposan mossuk ki a hajat. Ha az eredmény nem megfelelő elsőre, akkor lehetőség van megismételni a folyamatot.
Hajmosás után szárítsuk meg a hajat és ezután következhet a
festés. Javaslat: Az eljárás használata után ajánlatos 2 árnyalattal
világosabb hajfestéket alkalmazni.
2. Részleges színkorrekció: vigyük fel a terméket törölköző nedves hajra. Keverjünk össze 10 ml Remove Color System 1-et és
2-t és adjuk hozzá a 30 ml Biotraitement sampon. Használjunk
gumikesztyűt. Az alkalmazott termékeket keverjük össze habosra
és alkalmazzuk azokon a területeken, amelyeken világosítani szeretnénk. Miután elértük a megfelelő eredményt, újra samponos
hajmosás.
www.brelil.hu

HAJFESTÉS

COLORIANNE PRESTIGE
technikai segédanyagok

Colorianne Prestige Wall Barrier
Cream 200 ml
konturkrém
Védőkrém, mely meggátolja, hogy a bőr
a festés folyamán elszíneződjön, illetve
alkalmas a hajtöveknél a festékmaradványok eltávolítására is.
Felhasználási javaslat: Hajfestés előtt
vékony rétegben vigyük fel a krémet a
hajtövekhez.

Colorianne Prestige Cleaner
200 ml
tisztítófolyadék

Finoman eltávolítja az esetlegesen a bőrön maradt festékanyagokat. Egy vattadarabot nedvesítsünk meg a készítménnyel
és óvat-osan töröljük végig a hajas fejbőr
széleit, majd bő vízzel öblítsük le.
Figyelmeztetés: Szem-be ne kerüljön! Ha
mégis ez történne, azonnal bő vízzel öblítsük ki. Gyermekektől távol tartandó.
Csak professzionális használatra.
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HAJFESTÉS

COLORIANNE
illatosított színelőhívók

Colorianne Oxilan
lágy illatosított színelőhívó emulzió 1000 ml
Lágy illatosított színelőhívó emulzió 250 ml és 1000 ml
Legújabb generációs, illatosított oxidáló 10 vol, 20 vol, 30 vol, 40 vol,
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HAJFESTÉS

COLORIANNE PRESTIGE
technikai segédanyagok

Absolute Plus szőkítő por
1000 g

Balayage szőkítő por
900 g

Szőkítő krém
250 ml

Nagy potenciájú kék szőkítő por, mely tökéletes az összes típusú melír vagy világosítás
létrehozásához, miközben a hajat puhává és
kezelhetővé teszi. Nagyon erős szőkítő por
sárga-ellenes tulajdonságokkal. Nem illékony
kék por menta illattal. Természetes és festett
hajon is alkalmazható. Az összes szőkítő technikára alkalmazható. Kiváltképp gyengéden
fejti ki hatóerejét.
Ideális keverési arány: 1:2 Oxilan-nal (10-2030-40) attól függően, hogy milyen technikát
alkalmazunk és milyen eredményt akarunk elérni. A hatóidő leteltével alaposan mossuk ki a
hajból az erre a célra kialakított Biotraitement
Color savasító tejet tartalmazó samponnal.
Szőkítő árnyalatok: 7-8 árnyalattal világosabb
tónus, mely nem roncsolja a haj szerkezetét.
Ható idő: max. 60 perc

A Balayage technika ideális a nagyon sötét hajon való alkalmazásra.
Koncentrált, erős hatású kék szőkítő por, mely
sárgaság elleni molekulákat tartalmaz. Csökkenti az oxidáció folyamata által kiváltott nem
kívánatos tónusok kialakulását.
Nem csak a szőke és vörös árnyalatok, hanem
a barna, sőt, még a fekete hajon is alkalmazható. Egyszerű és gyors keverhetőség, mely során
nem habzik. Sárgulás elleni tulajdonságokkal
rendelkezik. Nem illékony, szagtalan. Ideális
szabadkezi szőkítésre a hajon és a hajvégeken.
Fokozatosan és hatékonyan fejti ki hatását,
mely 7 árnyalattal is világosíthat a haj színén.
Nagyobb kezelhetőséget és látványosabb eredményeket nyújt a szőkítés folyamatában.
Ideális keverési arány: 1:3 Oxilan-nal (10-20-3040) attól függően, hogy milyen technikát alkalmazunk és milyen eredményt akarunk elérni. A
hatóidő leteltével alaposan mossuk ki a hajból
az erre a célra kialakított Biotraitement Color
savasító tejet tartalmazó samponnal.
Szőkítő árnyalatok: 7-8 árnyalattal világosabb
tónus, mely nem roncsolja a haj szerkezetét.
Hatóidő: max. 60 perc

Krémes kozmetikai szőkítő paszta. Különleges
állaga lehetővé teszi a hajhoz való jobb tapadást, ezáltal megkönnyíti az aktív összetevők
eloszlását.
Gyengéd formulájának és különleges állagának köszönhetően alkalmas akár egész fejes
szőkítésre; nem roncsolja a haj szerkezetét.
Ideális keverési arány: 1:2 Oxilan-nal (10-2030-40) attól függően, hogy milyen technikát
alkalmazunk és milyen eredményt akarunk elérni. A hatóidő leteltével alaposan mossuk ki a
hajból az erre a célra kialakított Biotraitement
Color savasító tejet tartalmazó samponnal. A
keverési arányt szigorúan tartsák be.
Szőkítő árnyalatok: 6-7 árnyalattal világosabb
tónus, mely nem roncsolja a haj szerkezetét.
Hatóidő: Természetes vagy festett hajon 1020 perc, 20-40 perc olyan árnyalatokon, melyek nehezen kezelhetők.
Egyszerű és gyors keverhetőség. Ideális természetes vagy festett hajon való alkalmazáshoz. Biztonságos (nincsenek belélegezhető
káros anyagok, köszönhetően krémes állagának). Összes szőkítő technikára alkalmazható.
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HAJFESTÉS

FANCY COLOR
hajfestés

Fancy Colour 2 in 1
80 ml

Fancy Colour Pure Pigment
60 ml

Szőkítő anyag és hajfesték egyben. Első lépésben szőkítő,
másodikban pedig színező hatását fejti ki.
Professzionális termék, aminek alkalmazásához mély szakértelem és széleskörű színskála tudás szükséges, hogy biztosak legyünk abban, hogy a termék megfelelően működik
és hat.
Kimagasló eredményeket csak akkor tud elérni, ha a szín
skála szabályokat betartja.
Fluoreszkáló színek kialakításához nem javasolt, azonban
tökéletes a tiszta, pasztel színek eléréséhez.

Egy tiszta, közvetlen szinezőanyag, savas PH értékkel (5.5)
Nincs szívó ereje (a haj színét nem szívja ki, nem világosítja
ki). Oxidálószer hozzáadása nélkül működik. Nem igényel
hőforrást a festés ideje alatt
Vibráló, intenzív, extrém színek.

Ezüst

Kék

Sárga

Fém

Piros

Pezsgő

Lila

Hamu

Zöld

Barna

Réz szőke
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HAJFESTÉS

COLORIANNE CLASSIC
krémhajfesték

COLORIANNE CLASSIC hajfesték
100ml
Több mint 30 éves gyártói és kutatói tapasztalatok forradalmi eredménye!
		

- 100% őszhajfedés

		

- hosszan tartó extra fényvisszaverő hatás

		

- egyedülálló színek

		

- 71 árnyalat

		

- 100 ml kiszerelés

		

- 1:1.5 keverési arány

A Colorianne Classis hajfesték egy kiváló minőségű 100 ml-is kiszerelésű termék,amely messze megelőzi versenytársait
az árkategóriájában. Az előhívó nem különbözik a Prestige és az Essence festékeink esetében is megszokott oxliantól.
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HAJFESTÉS

Hair Make-Up
hajfestés

Hair Make-Up
75 ml
A Hair make-up egy színkorrekciós spray, mely elfedi az ősz
hajszálakat a tökéletes szín elérése érdekében. Elfedi a fehér
hajtöveket, tökéletesen elvegyül a hajszínnel, a hajtövektől
egészen a hajvégekig. Használata egyszerű és gyors, nem
hagy nyomot. Samponnal könnyen kimosható. 5 árnyalatban kapható.
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HAJGYÓGYÁSZAT

HAIR CUR
hajhullás elleni program

Hair Cur Hajhullás elleni sampon
200 ml

Hair Cur Hajhullás elleni szérum
100 ml

Hair Cur Hajhullás elleni ampulla
10x6 ml

A hajhullás elleni sampon bőrgyógyászatilag tesztelt. Segít meghoszzabbítani a haj élettartamát, azáltal, hogy
egészségessé és életerőssé teszi az
újonnan növő hajszálakat, gyengéden
tisztít.

Hajhullást megelőző szérum, bőrgyógyászatilag tesztelt. Elősegíti az új
hajszálak természetes növekedését, a
hajhagymák fejlődését.

Hajhullást megelőző koncentrátum,
bőrgyógyászatilag tesztelt. Körülöleli a hajhagyma körül a szöveteket,
elősegíti az új hajszálak természetes
növekedését, és meghosszabbítja a
meglévő haj élettartamát, egészségessé és életerőssé téve azt.
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HAJGYÓGYÁSZAT

HAIR CUR
hajnövekedést serkentő program
Haircur Hairexpress Mask
200 ml

Haircur Hairexpress Spray
100 ml

Haircur Hairexpress Sampon
200 ml

Rendkívüli pakolás, ami a haj növekedésének sebességét növeli. Használható minden hajtípusra. Mélyen
ápolja a hajat, selymessé és lággyá
teszi azt.
Összetevők: proteinek, vitaminok és
aminosavak. A Hair Express a KI67 és
P63 protein termelését serkenti, ezek
alapvető szerepet játszanak abban,
hogy a hajhagymák megfelelően legyenek táplálva.

A spray erőt és vitalitástkölcsönöz a
hajnak, fokozza annak természetes
fényességét. Speciális összetevőinek
köszönhetően a hajat lággyá és selymessé varázsolja.
Összetevők: proteinek, vitaminok és
aminosavak. A Hair Express a KI67
és P63 protein termelését serkenti,
ezek alapvető szerepet játszanak abban, hogy a hajhagymák megfelelően
legyenek táplálva. Így tehát a haj is
gyorsabban növekszik majd.

Rendkívüli sampon, ami a haj növekedésének sebességét növeli. Használható minden hajtípusra. Gyengéden
tisztít, lággyá és szemmel láthatóan
fényesebbé teszi a hajat.
Összetevők: proteinek, vitaminok és
aminosavak. A Hair Express a KI67
és P63 protein termelését serkenti,
ezek alapvető szerepet játszanak abban, hogy a hajhagymák megfelelően
legyenek táplálva. Így tehát a haj is
gyorsabban növekszik majd.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
szerkezethelyreállító termékcsalád zabkivonattal

1000 ml

300 ml

1000 ml

300 ml

Numero Zabkivonatot tartalmazó szerkezethelyreállító sampon

Numero Zabkivonatot tartalmazó
szerkezethelyreállító hajpakolás

Kétfázisú mélytápláló,helyreállító
balzsam zabkivonattal
200 ml

Kifejezetten a folyamatos kémiai eljárások által igénybe vett, gyenge, sérült hajra kialakított szerkezethelyreállító és tápláló sampon. Gyengéden
tisztítja a hajat, helyreállítja szerkezetét, rugalmasságát és fényét.
Használata: vigye fel nedves hajra,
gyengéden masszírozza át a fejbőrt,
a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni
pár percig, majd alaposan öblítse ki
meleg vízzel. Ha szükséges, ismételje
meg a műveletet.

Mélyen hidratáló zabos pakolás kifejezetten gyenge, sérült hajra. Dússágot és fényt ad a hajnak, anélkül, hogy
elnehezítené. A pakolás segít a haj
szerkezetének tónusát és rugalmasságát megtartani, visszaállítva a haj
természetes szépségét.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye fel a kívánt
mennyiséget, gyengéden masszírozza
bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan meleg vízzel.

Kétfázisú mélytápláló balzsam, amely
ápolja és helyreállítja a kutikulát, így
könnyítve a kifésülést a legmakacsabb
gubancok esetén is. Visszaállítja a haj
természetes szépségét.
Használata: használat előtt jól felrázandó, hogy elvegyüljön a két fázis.
Permetezzük hajmosás után a törölköző száraz hajra. Gyengéden oszlassuk el a hajon. Öblítést nem igényel.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
tápláló termékcsalád shevajjal száraz hajra

1000 ml

300 ml

1000 ml

300 ml

Numero Tápláló sampon sheavajjal száraz hajra

Numero Tápláló hajpakolás sheavajjal száraz hajra

Tápláló sampon kifejezetten a száraz, kifakult haj szabályozására kialakítva, mely biztosítja a haj hidratációját és
ragyogását. A haj azonnal regenerálódik, ragyogóvá és puhává válik.
Használata: vigye fel nedves hajra, gyengéden masszírozza
át a fejbőrt, a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni pár percig, majd alaposan öblítse ki meleg vízzel. Ha szükséges,
ismételje meg a műveletet.

Intenzív, tápláló pakolás száraz, kifakult hajra. A pakolás
mélyen behatol a hajba, gondoskodva annak hidratációjáról és kiegyensúlyozottságáról, ultra fényessé és ragyogóvá
téve a hajat.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye
fel a kívánt mennyiséget, gyengéden masszírozza bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan
meleg vízzel.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
fényesítő termékcsalád értékes olajokkal
az extrém csillogásért

1000 ml

300 ml

1000 ml

300 ml

Numero Sampon értékes olajokkal az extrém csillogásért

Numero Hajpakolás értékes olajokkal az extrém csillogásért

Numero Hajfényolaj értékes olajokkal az extrém csillogásért 75 ml

Fényesítő sampon értékes olajokkal,
mely megerősíti és puhává teszi az
élettelen, kifakult hajat. Speciális formulája megköti a felhámot, a hajat
azonnal fényessé és ragyogóvá téve.
Használata: vigye fel nedves hajra,
gyengéden masszírozza át a fejbőrt,
a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni
pár percig, majd alaposan öblítse ki
meleg vízzel. Ha szükséges, ismételje
meg a műveletet.

Fényesítő pakolás értékes olajokkal,
mely visszaállítja a kifakult, élettelen
haj fényét és erejét. Formulája bevonja és megköti a felhámot, a hajat
azonnal puhává és ragyogóvá téve.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye fel a kívánt
mennyiséget, gyengéden masszírozza
bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan meleg vízzel.

Fényes ápolás a ragyogó hajért. A hajat puhává, rugalmassá és rendkívül
csillogóvá varázsolja, megelőzi a töredezett hajvégek kialakulását.
Használata: Kezével vigyen fel egy
kisebb mennyiséget törölköző száraz
vagy teljesen száraz hajra, ügyelve
arra, hogy a termék főként a hajvégekre kerüljön. Kezével szálanként
oszlassa el a terméket.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
selymesítő termékcsalád avokádó olajjal

1000 ml

300 ml

1000 ml

300 ml

Numero Selymesítő, egyenesítő sampon avokádó
olajjal

Numero Selymesítő, egyenesítő hajpakolás avokádó
olajjal

Tápláló sampon kifejezetten a száraz, kifakult haj szabályozására kialakítva, mely biztosítja a haj hidratációját és
ragyogását. A haj azonnal regenerálódik, ragyogóvá és puhává válik.
Használata: vigye fel nedves hajra, gyengéden masszírozza
át a fejbőrt, a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni pár percig, majd alaposan öblítse ki meleg vízzel. Ha szükséges,
ismételje meg a műveletet.

Intenzív, tápláló pakolás száraz, kifakult hajra. A pakolás
mélyen behatol a hajba, gondoskodva annak hidratációjáról és kiegyensúlyozottságáról, ultra fényessé és ragyogóvá
téve a hajat.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye
fel a kívánt mennyiséget, gyengéden masszírozza bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan
meleg vízzel.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
dúsító termékcsalád acai bogyó kivonattal

1000 ml

300 ml

Numero Acai bogyó kivonatot
tartalmazó dúsító sampon vékonyszálú hajra

Dúsító sampon vékonyszálú hajra,
mely gyengéden tisztítja és árnyalja
anélkül, hogy elnehezítené vagy szerkezetét megváltoztatná.
Használata: vigye fel nedves hajra,
gyengéden masszírozza át a fejbőrt,
a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni
pár percig, majd alaposan öblítse ki
meleg vízzel. Ha szükséges, ismételje
meg a műveletet.

1000 ml

300 ml

Numero Acai bogyó kivonatot tartalmazó dúsító hajpakolás vékonyszálú hajra

Numero Acai bogyó kivonatot tartalmazó dúsító hajhab vékonyszálú
hajra 250 ml

Dúsító pakolás vékonyszálú hajra,
mely táplálja és dúsítja a hajat, miközben a hajhosszt könnyűvé és selymessé teszi anélkül, hogy elnehezítené.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye fel a kívánt
mennyiséget, gyengéden masszírozza
bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan meleg vízzel.

Lágy textúrájának köszönhetően a
dúsító hajhab könnyen eloszlik a vékonyszálú hajon, növelve hosszantartó, dúsító hatását.
Használata: Használat előtt jól rázza
fel. A palackból fejjel lefelé tartva fújja
a terméket a kezébe, vigye fel nedves
hajra majd formázza a kívánt formára
haját. Nagyobb hatás elérése érdekében szárítsa haját fejjel lefelé.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
színvédő termékcsalád gránátalma kivonattal

1000 ml

300 ml

1000 ml

300 ml

Numero Színvédő sampon gránátalma kivonattal

Numero Színvédő hajpakolás gránátalma kivonattal

Színvédő sampon, mely kifejezetten a festett vagy melírozott haj színének védelmére alakítottak ki. Speciális formulája megelőzi a foto-oxidációt, védi a hajat a környezeti
hatásoktól, ezáltal meghosszabbítja a szín ragyogását és
intenzitását.
Használata: vigye fel nedves hajra, gyengéden masszírozza
át a fejbőrt, a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni pár percig, majd alaposan öblítse ki meleg vízzel. Ha szükséges,
ismételje meg a műveletet.

Színvédő pakolás kifejezetten festett vagy melírozott hajra
tervezve. Formulája gubancmentessé teszi a hajat, anélkül,
hogy elnehezítené. Intenzíven táplálja a rostokat és véd a
környezeti hatásokkal szemben, ezáltal növeli és meghos�szabbítja a szín tartósságát.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye fel
a kívánt mennyiséget, gyengéden masszírozza bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan
meleg vízzel.
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HAJÁPOLÁS

NUMÉRO
göndörítő termékcsalád olíva olajjal

1000 ml

300 ml

1000 ml

300 ml

Numero Anti-fríz hatású olíva olaj alapú sampon

Numero Anti-fríz hatású olíva olaj alapú hajpakolás

Sampon kifejezetten hullámos vagy göndör hajra kifejlesztve. Speciális formulája gyengéden tisztítja a hajat, mely által a göndör fürtök még meghatározóbbá és rugalmasabbá
válnak.
Használata: vigye fel nedves hajra, gyengéden masszírozza
át a fejbőrt, a hajat és a hajvégeket. Hagyja hatni pár percig, majd alaposan öblítse ki meleg vízzel. Ha szükséges,
ismételje meg a műveletet.

Pakolás kifejezetten hullámos vagy göndör hajra kialakítva.
Speciális formulája hidratálja és puhává teszi a hajat, kiküszöböli a fríz hatást, így a göndör fürtöket meghatározóbbá, hajlékonyabbá és könnyen fésülhetőbbé teszi.
Használata: Hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigye fel
a kívánt mennyiséget, gyengéden masszírozza bele, különösen a töredezett hajrészekre, majd öblítse ki alaposan
meleg vízzel.
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HAJÁPOLÁS

SEMI DI LINO
lenmagolajos termékcsalád

Bio Beauty Folyékony Kristályolaj
60 ml
Lenmag kivonatú hajfény, amely segít
megelőzni és kezelni a haj töredezettségét.
Azonnali megoldást nyújt minden
hajtípusra, ápolja a töredezett hajvégeket, és extrém csillogást biztosít.
Használata: Vigyük fel kézzel a nedves
hajra, majd oszlassuk el a haj teljes
hosszán fésű segítségével. Extra fény
elérése érdekében akár száraz hajon
is alkalmazhatjuk.

Bio Beauty Folyékony
Kristályfény
125 ml

Lenmag kivonatú hajfény különösen
vékony szálú, illetve ritkuló hajra. Remek szer a töredezettség kezelésére
anélkül, hogy elnehezítené a hajat.
Extrém csillogást biztosít a vékony
szálú hajnak.
Használata: Használat előtt felrázandó, vigyük fel kézzel a nedves hajra,
majd oszlassuk el a haj teljes hosszán
fésű segítségével. Extra fény elérése
érdekében akár száraz hajon is alkalmazhatjuk.

Bio Beauty Hajápoló tej
Ceramid A2-vel
125 ml

Hajápoló tej lenmag kivonattal és Ceramid A2-vel, kifejezetten vékony szálú és károsodott haj ápolására. Nem
zsírosítja és nehezíti el a hajszálakat,
miközben ápolja és erősíti a struktúrájukat. Puhává, könnyen fésülhetővé
és feltűnően fényessé teszi a hajat.
Használata: Fújjuk nedves hajra, hogy
megkönnyítsük a kifésülést és a szárítást.
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HAJÁPOLÁS

BIO ARGÁN TERMÉKCSALÁD

BioTraitement Argánkristály
50 ml

BioTraitement Kétkomponensű argánkristály
120 ml

Biológiai argánolaj alapú folyékony kristály. Erőt, extrém
fényt és rugalmasságot ad a száraz, igénybe vett, élettelen
hajnak anélkül, hogy zsírossá tenné.
Használata: Oszlassunk el néhány cseppet kezünkkel a
nedves hajon, majd szárítsuk meg a hajat.

Biológiai argánolaj és aloe vera tej alapú folyékony kristály. Biztosítja a haj hidratálását, extrém fényt kölcsönöz a
hajszálaknak. megakadályozza a haj kiszáradását anélkül.
hogy zsírosítaná. Vékony szálú hajra ajánlott.
Használata: alapos felrázás után, permetezzük a nedves
hajra, majd szárítsuk meg a hajat.

BioTraitement Mélyhidratáló
hajpakolás argánolajjal
1000 ml

Biológiai argánolaj és aloe vera tej alapú mély hidratáló hajpakolás. Egyesíti
a két összetevő kitűnő tulajdonságait,
ezáltal teljessé teszi a hajat, növeli a
volumenét, anélkül, hogy elnehezítené. Extrém fényt és selymességet biztosít, kiküszöböli a szöszösödést.
Használat: Vigyük fel a nedves hajra,
a gyökerektől egészen a hajvégekig,
jól masszírozzuk be, hagyjuk hatni 3-5
percig, majd öblítsük ki.

1000 ml
250 ml
BioTraitement Argan sampon
Biológiai argánolaj és aloe vera tej alapú szépítő sampon. Egyesíti a két összetevő kitűnő tulajdonságait, ezáltal a haj extrém fényt és selymességet kap. Növeli
a haj volumenét és csillogóvá teszi.
Használata: Vigyük fel a nedves hajra, a gyökerektől egészen a hajvégekig, jól
masszírozzuk be, hagyjuk hatni 3-5 percig, majd öblítsük le. Ha szükséges ismételjük meg.
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HAJÁPOLÁS

BIO BEAUTY
multifunkcionális haj és bőrápolás

Hair BB Cream Spray
Balzsam
150 ml

Multifunkcionális spray balzsam
• Könnyebb fésülhetőség, kevesebb gubanc
• Mély hidratálás
• Intenzívebbé teszi és
megvédi a haj színét az
idő múltával göndörödés szabályozása
• Javítja a haj tartását és
védi a hőhatástól rövidíti a száradási időt
• Volumennövelő hatás
javítja és táplálja a sérült hajat és megelőzi
a hajvégek töredezését

Bio Beauty BB OIL
Luxury
100 ml

BB Luxus test és hajápoló
olaj
• Hidratáló hatású
• Tápláló hatású
• Nyugtató hatású
• Revitalizáló hatású
• Lágyító hatású
• Antioxidánsokat tartalmaz
• Fénylő hatású
• Rugalmassá teszi a bőrt
• Bársonyossá tesz a bőrt
• Selymes hatás

Bio Traitement Beauty
BB Mousse
250 ml

Hajkondicionáló ápoló hab
• Megemeli és kihangsúlyozza a hajat
• Puhává és gubanc mentessé teszi a hajat
• Táplálja a haj rostjait
• Helyreállítja a töredezett, sérült hajat
• Még kezelhetőbbé teszi a hajat és csökkenti
a haj göndörségét
• Növeli a forma tartósságát
• Kellemes illatot kölcsönöz a hajnak
• Még rugalmassá teszi a
hajat
• Életerőt és testességet/tartást ad
• Megelőzi, megakadályozza a töredezett hajvégek kialakulását

Hair BB Powder
100 ml
Száraz dúsító hatású hajtőemelő
• Felfrissíti a formát
• Tartást ad a hajtöveknek, megemeli a hajtöveknél a hajat
• Testességet/tartást ad
a haj hossznak
• Felfrissíti a fejbőrt
• Fényesíti/feléleszti a
haj színét
• Texturálja a formát
• Mattít
• Eltávolítja a faggyúfelesleget
• Meghosszabbítja a forma tartósságát
• Megtartja a forma tartósságát a haj elnehezítése nélkül
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STÍLUS ÉS FINISH

UNIKE
göndör

Curly Memory Cream
Krém göndör hajra
200 ml

Folyékony táplálás göndör
és hullámos hajnak. Finom
bevonatot képez az epidermiszen, ezzel biztosítva a
hosszan tartó hatást. Növényi keratin komplex hozzáadásával készült, fényessé,
formázhatóvá és dússá teszi a hajat.

Re-Actin Curly Spray
Spray göndör hajra
150 ml

Megújítja a göndör haj
eredeti formáját. Nem nehezíti el a hajat, nem teszi
azt nedvessé. Megelőzi a
gubancolódást, a haj szerkezetét lággyá és fényessé
varázsolja.

Curl Boost
Göndörítő krém
200 ml

Megújítja a göndör haj eredeti formáját. Ideális krém
természetes és mesterséges göndör haj formázásához, erősíti és rugalmassá
teszi a hajat.

Unike Sea Salt
Texturizáló matt spray
150 ml

Sós vízhatású „tenger” hullám. Texturizáló spray matt
hatással és enyhe tartással.
Ideális a tengerparti laza
hullámok eléréséhez. Testet, volument és sós vizes
textúrát biztosít a hajnak.

www.brelil.hu

STÍLUS ÉS FINISH

UNIKE
egyenes és dús

Ultra Liss Spray
Ultra selymesítő spray
150 ml

Ideális vékonyszálú hajra. A termék
véd a hőhatásoktól, miközben csökkenti a gubancolódást, és rugalmassá
varázsolja a hajat.

Ultra Liss Milk
Ultra selymesítő tej
200 ml

Dús, erősszálú hajra: hosszantartó,
tökéletesen selymes hajat biztosít. A
termék megvédi az epidermiszt a hőhatásoktól, tartós selymességet biztosít a hajnak, kivédi a gubancolódást
és az elektromos feltöltődést.

Unike Volume Spray
Hajtógáz nélküli volumennövelő
150 ml
Innovatív, öblítést nem igénylő, hajtógázmentes spray, amely testet és volument biztosít egészen a haj gyökerektől. Növényi keratin complex fényt
és tartás biztosít a hajnak.
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STÍLUS ÉS FINISH

UNIKE
extrém formák

Unike Glossy Pomade
50 ml
Hajfény krém közepes tartással és
extra fényű fényvisszaverő hatással.
Kifejezetten extrém frizurák kedvelőinek. Növényi keratin komplexszel
készült, erőssé teszi a frizurát, véd a
gubancolódástól.

Aqva wax csere

Extra Strong Gel
Extra erős zselé
200 ml

Fényesítő wax a vizes hatásért. Maximális tartást biztosít, miközben hidratálja és védi a hajat. UV filtert tartalmaz, védi a hajat a napsugárzás-tól is.

Spray Wax
Modellező wax spray
150 ml

Hosszantartó, erős tartást biztosít, fényesebbé teszi a hajat. A haj teljes
mértékben kívánság szerint formázhatóvá válik. Magas koncentrációjának köszönhetően kis mennyiség is meglepő
eredményt hoz. A termék azok számára
ideális, akik nem szeretik a wax-ot ujjaikkal felvinni a hajra- csak néhány fújás
és kész! A spray hosszantartóan megakadályozza a gubancolódást, minden
hajtípushoz ideális, használata nagyon
egyszerű. Vékonyszálú hajhoz is használható- olyanhoz, melynek jobb tartásra
van szüksége.
Használata: Használat előtt felrázandó!
Fordítsuk a fekete kart egészen addig,
míg a fúvóka a nyíl egy irányba nem
kerül. Permetezzük nedves hajra, majd
alakítsuk ki a kívánt frizurát.
Permetezzük száraz hajra a frizura befejezéseként.
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STÍLUS ÉS FINISH

UNIKE
klasszikusok

Glossy Eco Spray
150ml

Natural Mousse
300ml

Strong Mousse
300ml

Hajtógáz nélküli pumpás spray, mely
ragyogó fényt ad a hajnak. Kiemeli a
hajszínt, fényt ad a fakó hajnak. Növényi keratinkomplexet tartalmaz,
finom bevonatot képezve megvédi
a hajat a nedvességtől, ugyanakkor
nem nehezíti el, és nem zsírosítja azt.

Természetes tartást biztosító hajhab.
Kifogástalan, természetes formázás.
Növényi keratin komplexszel készült,
erősíti a hajat, csökkenti a gubancolódást.

Erős tartást biztosító hajhab. Kifogástalan, természetes formázás. Növényi
keratin komplexszel készült, erősíti a
hajat, csökkenti a gubancolódást.
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STÍLUS ÉS FINISH

UNIKE
klasszikusok

Natural Ecospray
300 ml

Strong Ecospray
300 ml

Strong Spray
300 ml

Hajtógáz nélküli természetes spray.
Gyorsan szárad, könnyen kifésülhető.
Növényi keratin komplexszel készült,
megelőzi a gubancolódást.

Hajtógáz nélküli erős spray. Gyorsan
szárad, könnyen kifésülhető. Növényi
keratin komplexszel készült. Tartást
biztosít a hajnak, mindenféle hajviselet elkészítéséhez alkalmas.

Erős tartást biztosító spray. Nem nehezíti el a hajat. Maradék nélkül kifésülhető a hajból. Tartást biztosít a
hajnak, mindenféle hajviselet elkészítéséhez alkalmas.
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DESIGN

SALON
hajfixáló termékcsalád

Salon extra erős hajlakk
500 ml

Salon erős hajlakk
500 ml

Kizárólag professzionális, szalonokban való használatra szánt hajfixáló
lakk. Összetétele számos plusz lehetőséget kínál a szakember számára a
frizurakészítés utolsó fázisában:
• „emlékező” hatású hajformázás
K(styling)
• hosszantartó fixálás (lágy és erős)
• magas fény
• teljes takarás és természetes tartás
• anyagmaradvány-mentes
• gyorsan eltávolítható
• maximálisan egyenletes szórás
• llatosított
Extra erős, erős és gyengéd változatban kapható.
Felhasználási javaslat: Fújjuk a lakkot
a száraz hajra legalább 30 cm-ről.

Kizárólag professzionális, szalonokban való használatra szánt hajfixáló
lakk. Összetétele számos plusz lehetőséget kínál a szakember számára a
frizurakészítés utolsó fázisában:
• „emlékező” hatású hajformázás
K(styling)
• hosszantartó fixálás (lágy és erős)
• magas fény
• teljes takarás és természetes tartás
• anyagmaradvány-mentes
• gyorsan eltávolítható
• maximálisan egyenletes szórás
• llatosított
Extra erős, erős és gyengéd változatban kapható.
Felhasználási javaslat: Fújjuk a lakkot
a száraz hajra legalább 30 cm-ről.
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SZAKÁLLÁPOLÁS

BERRY’S
szakállápolási termékcsalád

Szakáll tisztító szappan

Szakáll olaj
50 ml

Arctisztító, speciális antibakteriális formulával, mely
ideális a napi arc szőrzet
tisztítására. Energizáló és
hidratáló tulajdonságai a
szakállat frissebbé, puhábbá és fényesebbé varázsolja. Gyengéden tisztít,
megelőzve a viszketést és
gyulladást.

Gyors felszívódású száraz
olaj formula. Az olaj táplálja, regenerálja és szabályozza az arc szőrzetet, a szakállat és bajszot fényessé és
védetté téve a környezeti
hatásokkal és szennyeződésekkel szemben.

100 ml

Precíziós borotválkozó
gél
100 ml

Átlátszó, nem habzó textúrája megengedi a pontos,
precíz borotválkozás kivitelezését. Kiváltképp alkalmas
az oldalszakáll vonalának és
a kecskeszakáll vonalának
élesítésére. Ideális érzékeny bőrre, valamint védi a
fejbőrt hajvágás közben.

Szakáll és bajusz wax

Modellező wax a szakáll és
bajusz alakítására és formálására. A wax formálja
és szabályozza a bajszot,
személyre szabott stílust kialakítva.
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SZAKÁLLÁPOLÁS

BERRY’S
szakállápolási termékcsalád

AFTER SHAVE BALM
Borotválkozás utáni balzsam

ENERGIZING SHAMPOO
Energetizáló sampon

EXTRA-MATT PASTE
Extra-matt paszta

Frissítő, borotválkozás utáni alkoholmentes balzsam.
Kellemesen frissíti a fejbőrt, harcolva
a szabad gyökök ellen, valamint védi a
bőrt az irritációtól.

Speciális készítmény, mely hatékony
antioxidáló hatásának köszönhetően
hidratálja és erősíti a hajat egészen a
hajtöveknél.
Gazdag B5 vitaminban, mely fényessé
és egészségessé teszi a hajat.

Extra matt wax, amely minden hajtípusra alkalmazható. Kiemelkedően
könnyű vele a hajat formázni.
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STÍLUS ÉS FINISH

DYNAMIX LISS
tartós hajegyenesítés program

Dynamix Liss Smoothing Treatment
Első lépés: Öntsön egy edénybe a DYNAMIX LISS SMOOTHING TREATMENT termékből.
A termék mennyisége a haj hosszúságától függ (közepes/rövid: 60/90 gr; hosszú/nagyon hosszú: 100/150 gr). Használjon
fésűt a haj 4 nagyobb területének szétválasztásához, majd ossza szét további szekciókra, kb. 1 cm szélességűekre. Húzzon
fel védőkesztyűt és vigye fel a terméket egy jól szellőző szobában.
Vigye fel a DYNAMIX LISS SMOOTHING TREATMENT terméket, kezdve a fejbőr hátsó részétől, a bőrtől 0.5 cm távolságból,
folytatva egészen az elejéig, a hajvégekig. Fésülje át széles fogú fésűvel. Masszírozza bele kezével minden egyes tincsbe,
hogy elősegítse a termék eloszlatását, valamint, hogy az bekerüljön a haj rostjaiba. Győződjön meg arról, hogy a haj nem
érintkezik az arccal vagy a szemekkel.
Második lépés: Várjon 5 percet, hogy a haj kellőképp lehűljön, majd öblítse át alaposan langyos vízzel. Ha szükséges, alkalmazza a DYNAMIX LISS SAMPONT is, de ne hagyja rajta, csak mossa át vele. Távolítsa el a felesleges vizet, majd törölköző szárazra készítse elő a hajat. Vigyen fel a nedves hajra DYNAMIX LISS PAKOLÁST, hagyja rajta 5-10 percig, majd öblítse
ki és szárítsa meg hajszárítóval, ha pedig szeretné, használhat hajvasalót is a szárítás után. Ha szükséges, használjon pár
csepp folyékony kristályfényt a hajvégeken.
Harmadik lépés: Hogy növelje a DYNAMIX LISS eredményének időtartamát, szükséges a DYNAMIX SMOOTHING LISS GÉL
alkalmazása mielőtt egy hajszalonban vagy otthon megszárítja.
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STÍLUS ÉS FINISH

DYNAMIX LISS
tartós hajegyenesítés program

Dynamix Liss Smoothing liss gel

Dynamix Liss Smoothing mask

Dynamix Liss Smoothing shampoo

Egyenesítő tej a szalonokban végrehajtott egyenesítés megtartására. Regenerálja a hajat, csökkenti a
tömeget, a fríz hatást és jelentősen
megkönnyíti a formázást.
Használata: vigye fel törölköző száraz hajra, oszlassa el a haj egészén
egy széles fogú fésűvel, majd szárítsa
meg.

Magasan savasító formulája lezárja a
haj rétegeit az egyenesítést követően,
hogy megőrizze a haj megfelelő hidratáltságának szintjét. Védőréteget
képez különösen a fényes hajért.
Használata: vigye fel törölköző száraz
hajra. Masszírozza bele a hajba, a tövektől a hajvégekig. Fésülje át alaposan egy ritkább fogú fésűvel. Hagyja
hatni 3-5 percig, majd alaposan öblítse ki.

Gyengéden tisztítja a hajat, megnyitva a kutikulát és felkészítve a hajat a
mosást követő technikai eljárás fogadására. Segít megvédeni a hajat
a hajszárító és a hajvasaló hője által
okozott károsodásoktól.
Használata: vigye fel a mosott, törölköző száraz hajra. Masszírozza bele a
sampont a hajba, a tövektől a hajvégekig, kezdve a tarkótól a homlokig.
Hagyja hatni 5 percig, majd langyos
vízzel alaposan öblítse ki.
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HAJÁPOLÁS

REINFORCE-B-COLORIANNE
Intenzív hajszerkezet helyreállító program

Reinforce-b-colorianne-500-ml
A REINFORCE-B a fodrászok legújabb barátja, mely engedi használójának a különféle technikai eljárások alkalmazását annak a kockázata nélkül, hogy a haj szerkezetét tönkretenné, viszont láthatóan sokkal szebbé teszi azt. Ez szabadságot ad
a fodrászoknak ahhoz, hogy olyan technikai eljárásokat használjanak, melyek vendégeik várakozásait is felülmúlja, még a
legbonyolultabb és legkényesebb esetekben is.
A hajban található keratin egy sor spirál alakú protein rostból épül fel; alakjuk erős, rugalmas, rostos szerkezetet ad, olyan,
mint egy fonott kötél. A különböző aminosavakból kialakult rostok Ciszteinben gazdag szerkezetet alakítanak ki. A Cisztein
különleges szerkezete lehetővé teszi olyan diszulfid hidak megtartását, amik stabilizálják a láncolatokat, biztosítják a kiemelkedő tulajdonságokat. Amikor ezek a hatások megszűnnek (például a magas hőmérséklet jelenléte, a rossz pH vagy
tisztító szerek miatt), a háromdimenziós szerkezetüket elveszítik, a protein is kiürül, így az semlegessé, gyengévé válik. Ez
az a pont, amikor a REINFORCE-B közbelép. Formulája borostyánkősavat tartalmaz (ez egy magasan poláris bikarbonsav),
ami elősegíti a diszulfid hidak újbóli kapcsolódását, visszaállítva a haj természetes szerkezetét és ragyogásátt. Ugyanakkor
glikolsavat is tartalmaz, amely az alfa-hidroxi-sav osztályának legkisebb savja: tulajdonságai elősegítik a hidrogén hidak
helyreállítását és hidratálja a hajat. Végül, de nem utolsó sorban növényi cukrokat is tartalmaz, melyeket cukorrépa melaszból nyertek ki, amely kiváló haj és bőr kondicionáló.
Látható eredmények a kezdetektől: Jobb színtartás, Fényesebb haj, Rendkívüli védelem hajegyenesítő és hajszárító hőjével szemben, Kiváló kondicionáló
Egy teljes világ lehetőségekkel: Láthatóan javítja a haj minőségét és szerkezetét, Fejlődő, építő hatású, Tökéletes biztonságot garantál az összes technikai alkalmazás alatt, Megelőzi a károsodást, melyet az agresszív kémiai vegyszerek okoznak, Nem igényel utólagos lépéseket a hagyományos festési és szőkítési eljárások mellett.
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HAJÁPOLÁS

Tiszta Pigment pakolás
termékcsalád

CC krém
Illatosított hajszerkezet helyreállító és hidratáló pakolás, direkt színező pigmentekkel
Intenzíven táplálja a festet hajat, kiemeli a hajszín természetes árnyalatait
Intenzívebbé varázsolja a szín mélységeit
Savas PH-nak köszönhetően a hajat selymessé és fényessé teszi már az első használattól kezdve
10 színben
150 ml kiszerelésben
Öblítést igényel, 5-15 perces hatóidővel
Sötétbarna • Csokoládé barna • Piros • Réz • Méz szőke • Jég szőke • Szürke • Lila • Rózsaszín • Kék
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HAJÁPOLÁS

REPAIR
termékcsalád

Repair Sampon

Repair Hajpakolás

Repair ampulla

250 ml

220 ml

1 doboz 12 db (10ml) ampullával

Bach virágcseppekkel és organikus
shea vajjal

Bach virágcseppekkel és organikus
shea vajjal

Bach virágcseppekkel és organikus
shea vajjal

Különleges formulája mélyen hidratálja és helyre állítja a haj állapotát,
visszaállítva annak rugalmasságát, fényét és színét.

Különleges formulája könnyebbé teszi
a fésülést, mélyen táplálja és helyreállítja a hajat, valamint rugalmasságot,
csillogást és intenzív színt biztosít.

Gyors helyreállító folyadék, mely csillogást és fényt ad a hajnak. Alkalmas
vegyi és technikai eljárások utáni kezelésre is.
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HAJÁPOLÁS

COLOUR
termékcsalád

Colour savasító tej

Colour hajpakolás

1000 ml

220 ml

Colour fényesítő
sampon
250 ml

Colour Hamvasító
sampon
250 ml

Bach virágcseppekkel és organikus argán olajjal

Bach virágcseppekkel és argán olajjal

Bach cirágcseppekkel és
organikus argán olajjal

Bach virágcseppekkel és argán olajjal

Kondicionáló kezelés az ös�szes hajtípusra vegyi eljárások előtti és utáni használatra egyaránt.
Visszaállítja és kiegyensúlyozza a hajrostok porozitását, növeli a haj felszívódási
képességét.
Helyreállítja a haj és a fejbőr természetes pH szintjét, csökkenti a korpa kialakulását.

Színfrissítő hajpakolás Bach
virágcseppekkel és organikus argán olajjal festett hajra. Speciális savas formulája mélyen táplálja a hajat,
növeli a festett haj tartósságát és ismét vibrálóvá
varázsolja a színt. Puhává,
ragyogóvá és könnyen fésülhetővé teszi a hajat.

Színfrissítő sampon Bach virágcseppekkel és organikus
argán olajjal festett hajra.
Speciális savas formulája
mélyen táplálja a hajat, növeli a festett haj tartósságát
és ismét vibrálóvá varázsolja a színt. Puhává, ragyogóvá és könnyen fésülhetővé teszi a hajat

Savas formulájú színfrissítő kezelés szőke és festett
hajra.
A szőke hajat hamvasítja,
gátolja a haj sárgulását.
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HAJÁPOLÁS

HYDRA
termékcsalád

Hydra hidratáló sampon

Hydra hidratáló hajpakolás

250 ml

220 ml

Hydra hidratáló kétfázisú spray
balzsam
150 ml

Bach virágcseppekkel és gleccser vízzel

Bach virágcseppekkel és gleccser vízzel

Bach virágcseppekkel és gleccser vízzel

Speciális formulája
lehetővé teszi a haj számára annak
nedvesség megőrzését, segít visszaállítani annak ideális egyensúlyát.

Speciális formulája csökkenti a fríz
hatást és megelőzi a haj töredezettséget. A hajat puhává varázsolja anélkül,
hogy elnehezítené.

Kondicionálja és selymessé varázsolja
a hajat,
miközben puhítja és gubanctalanítja
is egy lépésben.
A haj azonnal selymesebbé és csillogóbbá válik.
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HAJÁPOLÁS

LISS
termékcsalád

Liss selymesítő
sampon
250 ml

Bach virágcseppekkel és organikus avokádó olajjal
Speciális formulája selymesíti a haj rostjait, hidratálja, selymessé és fényessé téve a hajat.

Liss selymesítő
pakolás
220 ml

Bach Virágcseppekkel és organikus
avokádó olajjal

Speciális formulája behatol a hajszálakba, hidratálja és fényesíti a hajat anélkül, hogy elnehezítené.
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HAJÁPOLÁS

VOLUME
termékcsalád

Dúsító sampon

Dúsító hajpakolás

250 ml

220 ml

Bach virágcseppekkel és organikus avokádó olajjal
Gyengéd formulája finoman tisztítja a hajat, így téve azt
dússá és fényessé.

Bach Virágcseppekkel és organikus
avokádó olajjal
Speciális formulája erősíti a hajat, könnyebben fésülhetővé, dúsabbá és puhává téve azt.
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HAJÁPOLÁS

PURE
termékcsalád

PURE Calming Gel
Nyugtató gél
100ml

Bach virágcseppek és körömvirág kivonattal
Enyhíti a viszketést és irritációt.
Öblítés nélküli nyugtató gél.
Visszaállítja a fejbőr ideális hidratáltsági egyensúlyát, a gyors komfort érzetért.

PURE Peeling mud
Hámlasztó iszap
250 ml

Bach virágcseppekkel és szénnel
Méregtelenítő kezelés a fejbőr és a
haj számára
Kéthatású, iszap alapú bőrradír
Értékes ásványi anyagokat és tápláló
elemeket juttat be, miközben ezzel
egyidejűleg eltávolítja a toxinokat és
szennyeződéseket.
A szén felszívó tulajdonságainak köszönhetően könnyedén távolítja el a
por és szmog részecskéket a hajról.

PURE Primer
Méregtelenítő hajszesz
100 ml

Bach virágcseppekkel és kamilla kivonattal
A kezelés első lépése. Tisztítja és tonizálja a fejbőrt. Kellemes, hűsítő hatású.
Növeli a mikro keringést, valamint hatásos stressz oldó és szennyeződést
gátló hatást fejt ki.
Megtisztítja a szőrtüszőt a zsírtól és
felkészíti a fejbőrt a következő lépésre.
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HAJÁPOLÁS

PURE
termékcsalád

PURE Anti-Dandruff
Korpásodás elleni sampon
250 ml 1000 ml

Bach virágcseppek és árnika kivonattal
A zsíros és száraz korpára
Kiegyensúlyozó sampon, mely mélyen tisztítja a fejbőrt és megakadályozza a bakteriális flóra által okozott
irritációt.
Hatékony, nyugtató hatású, megszabadítja az irritációtól és viszketéstől a
fejbőrt.

PURE Calming Shampoo
Nyugtató Sampon
250 ml 1000 ml

PURE Sebum Balancing
Faggyúkiválasztást kiegyensúlyozó sampon 250 ml 1000 ml

Bach virágcseppekkel és körömvirág
kivonattal

Bach virágcseppekkel és árnika kivonattal

Gyengéd sampon mely enyhít az irritációt és viszketést, megvédve a
fejbőrt a környezeti tényezőktől és a
gyakori mosástól.
Gyengéden tisztítja és nyugtatja a fejbőrt, a hajat selymessé és felfrissültté
téve.

A zsíros fejbőrre és hajra, 250 ml és
1000 ml kiszerelésben.
A gyengéd kiegyensúlyozó formula egyensúlyba hozza és csökkenti a
faggyúkiválasztást a fejbőrön.
A sampon mélyen tisztít, gyors tisztaságérzetet nyújt anélkül, hogy a fejbőrt irritálná, mindemellett pedig a
hajat puhává, könnyűvé és láthatóan
fényessé teszi.
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HAJÁPOLÁS

Biotreatment SOFT
termékcsalád

Soft Liquid Crystals
Folyékony kristályfény
50 ml

Összes hajtípusra. Szilikon mentes. A
forradalmi szilikon mentes formula
gubancmentessé teszi a hajat, valamint puhává és fényessé varázsolja
anélkül, hogy elnehezítené és lelapítaná.

Soft Untangling Mask
Gubancmentesítő pakolás
250 ml 1000 ml

Bach virágcseppekkel, szilikon mentes
Könnyen fésülhetővé, puhává és hidratálttá teszi a hajat anélkül, hogy elnehezítené.

Soft Untangling Shampoo
Gubancmentesítő sampon
250 ml 1000 ml

Bach virágcseppekkel, szilikon mentes
Összes hajtípusra. A sampon gyengéd formulája mélyen tisztítja a hajat, könnyűvé, selymesen puhává és
könnyen fésülhetővé téve azt.
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