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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

www.brelil.hu

HAJFESTÉS

COLORIANNE PRESTIGE
szőkítőfolyadék és technikai segédanyagok

Blonde Ambition
250 ml
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.

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

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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HAJGYÓGYÁSZAT

Biotreatment Antiloss hajhullás
elleni program

Biotreatment Anti Hair Loss
sampon
200 ml 1000 ml

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

Biotreatment Anti Hair Loss
Hajhullás elleni szérum
100 ml

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

Biotreatment Anti Hair Loss
10x6 ml ampulla

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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HAJÁPOLÁS

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 sheavajjal 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

1000 ml

300 ml

Numero Acai bogyó kivonatot tartalmazó dúsító
sampon vékonyszálú hajra

Numero Acai bogyó kivonatot tartalmazó dúsító hajpakolás 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.

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.
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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 meghoszszabbítja 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.
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HAJÁPOLÁS

BIO ARGÁN TERMÉKCSALÁD

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.

BioTraitement Argánkristály
50 ml

BioTraitement Argan sampon

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 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.

1000 ml

250 ml
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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

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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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Art Creator Natural Ecospray

Art Creator Extreme Volume

Art Creator Curl Boost

Hajtógáz mentes, természetes tartást
biztosító hajlakk
Gazdag kaktusz kivonatban és
Hold&Shine Technológiával.
Tapadás mentes, természetes hatást
biztosító hajlakk, mely visszaállítja a
kimerült haj puhaságát és fényét.
Gyorsan szárad és könnyen kifésülhető

Hajtógáz mentes dúsító spray
Hold&Shine Technológiával, kaktusz
kivonatban gazdag formula, mely extrém tartást és volument kölcsönöz a
hajtöveknek.
Öblítés nélküli spray, mely kiemelkedő dús hajkorona kialakítására is tökéletesen alkalmas.

Határozott hullámok
Krém göndör hajra
Speciális formula Hold&Shine technológiával, mely gazdag kaktusz kivonatban.
Határozott, erős hullámok védelmére
és kialakítására. Természetes tartást
és rugalmasságot biztosít, valamint
megkönnyíti a göndör hajjal való
munkát hőkezelés alatt.

Használata:
1. Jól rázza fel
2. Permetezze száraz hajra 20-30 cm
távolságból

Használata:
1. Permetezze a törölköző száraz hajtövekre
2. Szárítsa be

Használata:
1. Vigyen fel egy érményi nagyságú
terméket nedves hajra
2. Masszírozza addig, míg teljesen be
nem szívja a terméket a haj
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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Art Creator Natural Mousse

Art Creator Extra Matt Paste

Art Creator Aqua Wax

Természetes tartást biztosító hajhab
Formázza a hajat, miközben rugalmasságot , puhaságot és természetes
tartást biztosít.
Az innovatív Kaktust kivonat, valamint
a Hold&Shine Technológia védi a hajat a kiszáradástól, míg azt szárítják.
Nem ragad, nem hagy felesleges maradványokat a hajon.

Extra-matt hatású paszta
Ultra modellező wax a matt és száraz
hatásért. Ideális természetes és trendi hajformázáshoz.
Láthatatlan hatás, közepes tartás.

Csillogó hatást kölcsönző wax
Hold&Shine technológiával, kaktusz
kivonatban gazdag.
Maximális tartást biztosít, miközben
hidratálja a hajat.
Ideális nedves hatás elérésére, valamint egyszerű, természetes és hoszszantartó hatás kialakítására.

Használata:
1.Jól rázza fel
2.Nyomjon egy keveset tenyerébe,
majd oszlassa el nedves hajon
3.Szárítsa meg

Használata:
1. Vigyen fel egy keveset a termékből
a tenyerébe, majd száraz hajon oszlassa el
2. Formázza haját a kívánt stílusra ujjaival

Használata:
1. Vigye fel kézzel a terméket száraz
hajra
2.Nedves hajon is alkalmazható, még
csillogóbb hatást elérve
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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Art Creator Glossy Ecospray

Art Creator Primer

Art Creator Curly Memory Cream

Hajtógáz mentes, ultra könnyű spray
A kaktusz kivonatban, valamint a
Hold&Shine technológiában gazdag
formula visszaállítja a fakó és fénytelen haj csillogását.
Frissíti a hajszínt és anti-fríz hatással
is bír.
Egyedi, selymes és könnyed textúrájának köszönhetően nem nehezíti el
a hajat és csökkenti a szárítási időt is.

Ultra könnyű védő spray
Védő réteget képez a haj körül, pajzsot emelve a nagyfokú hővel szemben, melyet a hajszárító és hajvasaló
bocsát ki, anélkül, hogy elnehezíteni
azt.
Hold&Shine Technológiával, kaktusz
kivonatban gazdag formula. A hajat
puhává és fényessé teszi, miközben
száműzi a fríz hatást.

Hidratáló memory-effect krém göndör hajra
Hold&Shine Technológiával, kaktusz
kivonatban gazdag formula. Határozott, különálló göndör fürtök, valamint természetes textúra kialakítására szolgál. Hosszantartó, tökéletes
tartást biztosít.
Száműzi a fríz hatást, valamint extrém
csillogást kölcsönöz a hajnak.

Használata:
1. Permetezze hajára 20-30 cm távolságból
2. Ne öblítse ki

Használata:
1. Permetezze törölköző száraz hajra
2.Ha szükséges, használja szokásos
styling termékét
3.Szárítsa meg
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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Art Creator Ultra Liss Milk

Art Creator Extra Glossy Pomade

Öblítés nélküli selymesítő tej
Hold&Shine Technológiával, kaktusz kivonatban gazdag
formula. Fellép a fríz hatással szemben és ragyogó csillogást kölcsönöz.
Védi a hajat a hőhatásokkal szemben, valamint megkönnyíti a hajjal való munkátmagasabb hőfokon.
Csökkenti a szárítási időt.

Könnyed tartást biztosító fényes wax
Könnyed tartást biztosít a hajnak, miközben ultra fényes
hatást kölcsönöz.
Köszönhetően az új, kaktusz kivonatban és Hold&Shine
Technológiában gazdag formulának, erősíti, hidratálja és
védi a hajat anélkül, hogy elnehezíteni azt.

Használata:
1.Vigyen fel egy kevés terméket a tenyerébe
2.Oszlassa el nedves hajon a tövektől a végekig, majd
masszírozza át addig, míg fel nem szívódik.
3.Szárítsa meg

Használata:
1. Tegyen egy kevés terméket a tenyerébe
2.Vigye fel száraz hajra, majd formázza kedvére ujjaival haját
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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Art Creator Strong Spray

Art Creator Strong Ecospray

Art Creator Strong Mousse

Erős tartást biztosító spray
Erős tartást biztosít, anélkül, hogy
elnehezítené a hajat, köszönhetően
a Hold&Shine Technológiának, valamint a kaktusz kivonatnak.
Gyorsan szárad és könnyű kifésülni.

Erős tartást biztosító spray
Erős tartást biztosít, anélkül, hogy
elnehezítené a hajat, köszönhetően
a Hold&Shine Technológiának, valamint a kaktusz kivonatnak.
Gyorsan szárad és könnyű kifésülni.

Erős tartást biztosító hajhab
Innovatív Hold&Shine formula, mely
kaktusz kivonatban gazdag, formázza
és extra-erős tartást biztosít a hajnak.
Ideális kreatív hajkreációkhoz.

Használata:
1. Rázza jól fel
2. Permetezze hajára 20-30 cm távolságból

Használata:
1. Rázza jól fel
2. Permetezze hajára 20-30 cm távolságból

Használata:
1. Rázza jól fel
2.Tartsa a tubust fejjel lefelé, majd
nyomjon egy keveset a termékből a
tenyerére, majd vigye fel nedves hajra.
3.Szárítsa meg a haját
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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Art Creator Gel Extra Strong

Art Creator Spray Wax

Extra Strong fixáló gél
Hold&Shine Technológiával, kaktusz kivonatban gazdag
formula.
Intenzív, hosszan tartó hatást kölcsönöz, így ideális extrém
frizurák kialakítására.
Nem hagy nyomot, tökéletes rövid hajon való alkalmazásra.

Formázó Spray wax
Hosszantartó, erős és rugalmas tartást biztosít.
Hold&Shine Technológiával, kaktusz kivonatban gazdag
formula, mely nem hagy nyomot, nem ragad és csillogást
is ad a hajnak.

Használata:
1. Vigyen fel egy keveset tenyerébe
2.Oszlassa el a terméket száraz vagy nedves hajon
3.Hagyja, hogy természetesen száradjon meg a

Használata:
1. Jól rázza fel
2.Csavarja el a gyűrűt egészen addig, míg a pumpát le nem
tudja teljesen nyomni
3.Permetezze nedves vagy száraz hajra
4.Formázza a kívánt formára a hajat
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FINNISH

ART CREATOR
termékcsalád

Brelil Art Creator Gel Spray 150 ml Folyékony gél spray

Brelil Art Creator Anti-fríz gél 9 ml

Brelil Art Creator Volume Powder 8 g
Volumen növelő, textúráló púder

Ultra könnyű textúrájú gél, mely nem
nehezíti el a hajat és egész napos tartást biztosít a frizurának. Nem ragacsos és nem hagy nyomot használat
után.
Használata: Nedves Hajon permetezze nedves hajra, majd ujjaival formázza frizuráját a kívánt formára. Száraz
hajon: permetezze száraz hajra, mint
egy hajfixálót.

Anti-fríz gél spirál aplikátorral. Új formula, mely nem hagy nyomot használat után, nem ragacsos. Az alkalmazott területen rögzítő réteget képez,
így tartva helyén a rakoncátlan tincseket. Alkalmas a baba hajszálak rögzítésére a homloknál, tarkónál.
Használata: Vigye fel száraz hajra a
spirál aplikátor segítségével. Egyenletesen oszlassa el a terméket a hajon
és várjon pár percet, míg megszárad.
Kis kiszerelésének és könnyen alkalmazhatóságának köszönhetően a nap
bármely szakában alkalmazható.

Brelil Art Creator Volume Powder 8 gVolumen növelő, textúráló púder
Dúsító hajtőemelő púder, mely hoszszan tartó hatást biztosít a frizurának
anélkül, hogy elnehezítené azt. Egyedi, színtelen textúrája természetes,
matt hatást és 24 órán tartó eredmény biztosít.
Használata: alkalmazza száraz hajon,
kis mennyiséget közvetlenül a hajtöveken. Masszírozza át a terméket hajkoronáján, majd formázza kedvére.
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kötésjavító kezelés

KERAFORCE
termékcsalád

Koncentrált szérum keratinnal, mely
összeköthető bármely szalonban alkalmazott szolgáltatással (festés, szőkítés, tartós egyenesítés, dauer). A
folyamat során a termék erősíti, valamint védi a hajszerkezetet a káros
hatásokkal szemben

KERAFORCE sampon
250ml

KERAFORCE maszk
200ml

Sampon keratinnal és hyaluron savval, mely mosásról mosásra erősíti és
helyreállítja a haj szerkezetét, csodálatosan puhává és rugalmassá téve
azt.

Intenzív, mélyen a hajszerkezetbe hatoló hajpakolás keratinnal és hyaluron
savval, mely hidratáltságot, selymességet és tartást kölcsönöz a hajnak
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HAJÁPOLÁS

SILVER BLONDE
hamvasító termékcsalád

HAMVASÍTÓ SAMPON
1000 ml és 250 ml

HAMVASÍTÓ HAJPAKOLÁS
1000 ml és 220 ml

HAMVASÍTÓ SPRAY
150 ml

Kiolt és semlegesít minden nem kívánt sárga tónust a szürke, ősz, fehér
vagy szőke hajban. Kiemeli a szín természetes ragyogását harcolva a fakó,
fénytelen hajjal szemben. Rendkívüli
puhaságot és selymességet kölcsönöz
a hajnak. Speciális, savas pH formulája és jellegzetes lila árnyalata gazdag
Bach virág-, valamint szőlő kivonatban, mely kiemeli a természetes és
festett szőke, szürke, ősz és melírozott
haj tulajdonságait, miközben kioltja a
sárga tónusokat.

Színfokozó hajpakolás szőke és melírozott hajra, mely gazdag Bach virág-és
szőlőkivonatban. Speciális formulája
hamvas hatást nyújt, mely kiemeli a
természetes és festett szőke, szürke,
ősz és melírozott haj tulajdonságait. A
hajat puhává és hidratáltá varázsolja,
megkönnyítve annak fésülését és kezelést a hajtövektől a hajvégekig.

Kiolt és semlegesít minden nem kívánt sárga tónust a szürke, ősz, fehér
vagy szőke hajban. Kiemeli a szín természetes ragyogását harcolva a fakó,
fénytelen hajjal szemben. Rendkívüli
puhaságot és selymességet kölcsönöz
a hajnak. Gazdag Bach virág-, valamint szőlő kivonatban, mely kiemeli a
természetes és festett szőke, szürke,
ősz és melírozott haj tulajdonságait,
miközben kioltja a sárga tónusokat. A
hajat puhává és hidratáltá varázsolja,
megkönnyítve annak fésülését és kezelést a hajtövektől a hajvégekig.
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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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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

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
13 színben
150 ml kiszerelésben
Öblítést igényel, 5-15 perces hatóidővel
lila, réz, méz szőke, sötétbarna, piros, csokibarna, jégszőke, kék, rózsaszín, korall, mentazöld
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HAJÁPOLÁS

BIOTREATMENT REPAIR
termékcsalád

Repair Sampon
250 ml és 1000 ml

Repair Hajpakolás
220 ml és 1000 ml

Repair ampulla
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

BIOTREATMENT COLOUR
termékcsalád

Colour savasító tej
1000 ml

Colour hajpakolás
220 ml és 1000 ml

Colour fényesítő
sampon
250 ml és 1000 ml

Bach virágcseppekkel és organikus argán olajjal

Bach virágcseppekkel és argán olajjal

Bach cirágcseppekkel és
organikus argán olajjal

Kondicionáló kezelés az öszszes 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
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HAJÁPOLÁS

BIOTREATMENT HYDRA
termékcsalád

Hydra hidratáló sampon
250 ml és 1000 ml

Hydra hidratáló hajpakolás
220 ml és 1000 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

BIOTREATMENT LISS
termékcsalád

Liss selymesítő
sampon
250 ml és 1000 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 és 1000 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

BIOTREATMENT VOLUME
termékcsalád

Dúsító sampon
250 ml és 1000 ml

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

Dúsító hajpakolás
220 ml és 1000 ml

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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HAJÁPOLÁS

Milky sensation
termékcsalád

BB GOURME SAMPON
250 ml és 1000 ml

Speciális formulája intenzíven táplálja
a haj rostjait, testet és vitalitást kölcsönözve a hajnak.
Tejfehérjékkel és keramidokkal gazdagítva elősegíti a haj állapotának és
szépségének védelmét és fenntartását, összetéveszthetetlen ínyenc illatba burkolva.

BB GOURME HAJPAKOLÁS
250 ml és 450 ml

Gazdag, krémes textúra, amely mélyen táplálja és intenzíven hidratálja
a hajat.
Tejfehérjékkel és keramidokkal dúsítva megszelídíti a rakoncátlan tincseket, csökkenteni a frizz-hatást és
fokozza a haj ragyogását, miközben
egyedülálló és ínyenc illattal borítja
be a hajat.

BB GOURME HAB
250 ml

Szerkezet helyreállító és kondicionáló
hab: megszelídíti és puhítja a rakoncátlan tincseket, miközben száműzi a
frizz-hatást és javítja annak tartását.
Ragyogást kölcsönöz a hajnak, ellenállhatatlan illatba burkolva azt.
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BIZTONSÁG

BIOTREATMENT ANTIBAKTERIÁLIS
KÉZFERTőTLENÍTő

Biotreatment antibakteriális kézfertőtlenítő gél
Antibakteriális kézfertőtlenítő gél, melyet gyerekek és érzékeny bőrűek is használhatnak. Gyorsan száradó, víz nélkül alkalmazható, citrus illatú kéztisztító.
Használati utasítás: nyomjon egy adag terméket a tenyerébe, majd gyengéden masszírozza át vele kézfejét és ujjait addig, míg teljesen meg nem szárad.
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HAJÁPOLÁS

NO FRIZZ
anti-frizz termékcsalád

NO FRIZZ - 14 napig tartó anti-fríz hatás
(minden hajtípusra)
250ml -1000ml
Hajmosás előtt alkalmazandó kezelés minden hajtípusra, mely megakadályozza a fríz-hatás kialakulását 14 napig. A hajat selymessé,
puhává és kezelhetővé teszi. Bizonyított hatékonyság 7 mosást követően is.
Szalonbéli használat
1. Száraz hajjal kezdünk – osszuk fel a hajat szakaszokra
2. Vigyük fel a tincsekre bő mennyiségben a terméket
3. Melegítsük fel gőzölős hajvasalónkat 150°C-ra és kezeljük az adott tincset 2-3 húzással – ez a haj érzékenységétől is függ.
4. Hagyjuk ezután a hajon 8-10 percig, mielőtt kiöblítenénk.
5. Mossuk meg a hajat a vendégnek megfelelő samponnal és hajpakolással.
6. Szárítsuk be a hajat
Festéskor használat
1. Vigyük fel a festéket
2. 10 perccel a ható idő letelte előtt vigyük fel a terméket a hajhosszra és hagyjuk hatni
8-10 percig.
3. Mossuk ki a megfelelő samponnal és hajpakolással a hajat
4. Szárítsuk be a hajat
Otthoni használat
1. Száraz hajjal kezdünk – osszuk fel a hajat szakaszokra
2. Vigyük fel a tincsekre bő mennyiségben a terméket
3. Hagyjuk ezután a hajon 8-10 percig, mielőtt kiöblítenénk.
4. Mossuk meg a hajat a vendégnek megfelelő samponnal és hajpakolással.
5. Szárítsuk be a hajat
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HAJÁPOLÁS

BIOTREATMENT BOOSTER

Biotreatment Booster 30 ml
spray szórófejjel

Biotreatment Booster 3x50 ml
cseppentővel

Koncentrált aktivátor, mely hidratálja, fényessé és erősebbé teszi a hajat. Forradalmasítja a sampon és hajpakolás által nyújtott hajápolási rutint,
bővítve annak eredményeit a következőképpen:
•
5-SZÖR NAGYOBB HIDRATÁLTSÁG non-stop hidratáló aktivitás több, mint 72 órán keresztül
•
HÁROMSZOROSAN TURBÓZZA FEL A HAJ FÉNYÉT ÉS CSILLOGÁSÁT Selymessé és könnyűvé téve
•
KÉTSZER ERŐSEBB HAJROSTOK Védi a hajat a hőhatásokkal szemben, míg a hajat formázzák
A termék HYALURON SAVAT (mely köszönhetően vízmegtartó tulajdonságainak, a haj rostjaiban tartja a vizet, ezáltal növeli a tüszők élettartamát
és helyreállítja a haj hidratáltságának egyensúlyát), valamint NÖVÉNYI FEHÉRJÉKET (PROTEINT) tartalmaz, melyek különféle molekuláris súlyuknak
köszönhetően, mind külsőleg, mind belsőleg kifejtik hatásukat. Helyreállítja a sérült haj rostjait, valamint védőréteget képez, amely sokkal ellenállóbbá, teltebbé és erősebbé teszi a hajat.
Használati lehetőségek:
HAJPAKOLÁS HATÁSÁNAK NÖVELÉSÉHEZ
Samponos hajmosást követően permetezze a nedves hajra. Vigye fel a
hajpakolást és hagyja hatni 5 percig. Ezt követően öblítse ki, majd a szokásos módon formázza.
HIDRATÁLÁS ÉS VÉDELEM:
Hajmosást követően permetezze törölköző száraz hajra. Formázza szokásos módon.

Használati lehetőségek:
PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA
Használata: Keverjen össze minden 10 ml Biotreatment hajpakolás után
5 csepp BOOSTER-t. Vigye fel a mixturát ecsettel tincsenként, majd
masszírozza át, hogy a termék felszívódjon. Hagyja hatni 5 percig, majd
alaposan öblítse le, végül szárítsa be.

FELÉLESZTENI A FÉNYTELEN, SZÁRAZ HAJAT:
Permetezze száraz hajra. Ne öblítse ki.
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