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Revolution is in the Hair

Innovation Evo hajfesték
lenmagolajjal és argánolajjal
3 ACTION (szinezés, táplálás, hidratálás)
107 szinárnyalatban
Az Innovation Evo csükkentett ammóniás, oxidációs, tartós hajfesték, mely garantálja
az ősz hajszálak teljes lefedését. Köszönhetően a „3 ACTION” tulajdonságának
egy időben szinezi, táplálja és hidratálja a hajszálakat, egyenletesen a hajtőtől a hajvégekig.
A LEN ÉS ARGÁN olajok természetes hatóanyagai a hajszinezés közben alapvető
vitaminokkal telítik a hajszerkezetet.
az eredmény: egészséges hajszálak, intenzív, csillogó, hosszan tartó szinek.
A 107 szinárnyalat minden igényt kielégít, egyben táplálja, hidratálja hajadat.
Használati utasítás: Keverjünk össze Innovation Evo Hajfestéket
Innovation Evo Krémhidrogénnel 1:1,5 arányban
(100 ml Innovation Evo Hajfesték + 150 ml Innovation Evo Krémhidrogén).
Hatóidő: 35 perc.
kiszerelés: 100 ml/tubus

Evo krémhidrogén
lenmagolajjal és argánolajjal
Stabilizált krémhodrogén. Olyan összetételű termék, mely krémesen, kiméletesen kezeli
a hajszálakat, nagyon finom viaszréteggel bevonva. Garantáltan a legjobb eredmény érhető el
az Innovation EVO Krémhidrogén segítségével, az eredmény egyenletes, ragyogó hajszín.
Köszönhetően a LEN és ARGÁN olaj hatóanyagoknak,védelmet biztosít a hajszálaknak
a festés alatt, megvédi azokat a túlzott stressz hatástól. Finom illatának
köszönhetően, garantáltan különleges érzést biztosít a hajfestés alatt.
Innovation Evo krémhidrogén: 10 volumen (3%), 20 volumen (6%),
30 volumen(9%) és 40 volumen (12%).
Használati utasítás: Keverjük össze az Innovation EVO Krémhidrogént
az Innovation Evo hajfestékkel, figyeljünk a hígításra, mely
1:1.5 (pl. 100 ml Innovation Evo hajfesték
+ 150 ml Innovation Evo Krémhidrogén).
Professzionális termék.
kiszerelés: 150 ml, 1000 ml.
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keratinColor hajfesték
zero ammonia + keratinnal
Bevezetésre kerültek az új keratin Color
Zero ammóniatartalmú hajfestékek, hidrolizált
keratin hozzáadásával, 74 színárnyalatban.
A keratin egy olyan protein, amely a haj, a bőr és a köröm
alapkomponenseit építi fel. A haj keratinja jelen van
a kutikulában, ez egy vékony, külső réteg, ami a haj
fényességéért, lágyságáért felelős, a cortexben, ahol
a keratin rostja, izomrostja kötést hoz létre és meghatározza
a haj szilárdságát, rugalmasságát. Végül a mátrixban keratin-protein
által formált ami stabilizálja a haj színét.
A festékek könnyen megváltoztatják a keratin kémiai kötését, így károsítják azt. Ezért a haj gyakran
veszít a fényéből, rugalmasságából és szilárdságából. Arra gondoltunk, hogy szükséges pótolni
a keratint hajfestés során. Megalkottuk a Keratin Colort: hidrolizált keratin alapú, ZÉRÓ ammóniatartalmú krém hajfestéket, amely könnyen beépül a haj rétegeibe és kérgébe, ahol a kezelés alatt
a szükséges proteinek regenerálódnak.
Minden nő vágya a selymes, egészséges, dús haj, fényes, természetes árnyalatú színek,
ősz hajfedettség, az örökké tartó szépségért

a keratin COlOR hajfestés során tiszta és egészséges marad a hajad!
tartós hajfesték
Zeró Ammónia, keratin alapú
74 árnyalatban kapható 100 ml
Keverési arány: 1:1,5 (100 ml Keratin Color + 150 ml gyümölcsös, Keratinos Krémhidrogén)
Hatóidő: 35 perc
Használat:
1. Fésüljük ki a hajat, hogy a lakk, gél maradványait megszüntessük.
2. Vigyük fel a Keratin Color és oxigén keveréket a haj tövétől
a hosszán keresztül a végekig, igény szerint.
3. Hagyjuk hatni 35 percig.
4. Mielőtt elkezdenénk a leöblítést, emulgáljuk a hajat pár percig,
langyos víz hozzáadásával.
5. Kezdhetjük a hajmosást.
Ajánlott a szinrögzítő Post Color sampon és
Post Color pH egyensúly-helyreállító pakolás használata.
Professzionális használatra.
kiszerelés: 100 ml/tubus.

keratinColor krémhidrogén
Keratinnal, vitaminokkal dúsítva,
mangó és citromkivonattal
Stabilizált krémhidrogén, keratinnal dúsítva.
Olyan összetételű termék, mely krémesen, kiméletesen
kezeli a hajszálakat, nagyon finom viaszréteggel bevonva.
Garantáltan a legjobb eredmény érhető el a Keratin Color
Krémhidrogén segítségével, az eredmény egyenletes,
ragyogó hajszín. Köszönhetően a hidrolízált keratin tartalmának és a vitaminokban gazdag gyümölcs hatóanyagoknak,
védelmet biztosít a hajszálaknak a festés alatt, megvédi
azokat a túlzott stressz hatásától, miközben vitalizálja a hajat.
Finom mangó és citrom illatának köszönhetően, garantáltan
különleges érzést biztosít a hajfestés alatt.
keratin Color krémhidrogén:
10 volumen (3%), 20 volumen (6%), 30 volumen(9%) és 40 volumen (12%).
Használati utasítás: Keverjük össze az Innovation EVO Krémhidrogént
az Innovation Evo hajfestékkel, figyeljünk a hígításra,
mely 1: 1.5 (pl. 100 ml Innovation Evo hajfesték + 150 ml Innovation Evo Krémhidrogén).
Professzionális termék.
kiszerelés: 150 ml, 1000 ml.

keratinColor
emulzió aktiváló krém
– hajszínezéshez
KeratinColor 2 az 1-ben
A kémiai kötések érzékenysége és finomsága az,
amik a Keratin Colort alkotják, ami lehetővé teszi,
hogy használjuk a terméket „árnyalatról-árnyalatra” is,
egyszerűen lerövidítve a hatóidőt, a Keratin Colort
Emulsion krémmel összekeverve.
Alacsony volumenű oxidáló, tökéletesen elkeverhető
emulzió a Keratin Color hajfestékkel.
100 ml + 150 ml + 15 perc hatóidő
= ragyogó árnyalatú szín
Professzionális termék.
kiszerelés: 150 ml, 1000 ml.
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keratinos szinrögzítő
sampon hajfestés után
Speciálisan arra fejlesztették ki, hogy a festett haj színét sokáig megőrizze.
Finoman tisztítja a hajat, visszaállítva annak természetes pH értékét.
A hidrolizált keratinnak köszönhetően mélyen táplálja a kémiai hatásoktól
igénybe vett hajat. Meghosszabbítja és megvédi a festett haj színét.

Hajfestés

utókezelés
Amikor a stílusról és a szépségről beszélünk,
semmit sem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ezért tanulmányoztuk olyan termékek
széles skáláját, melyek a haj színezés
utáni specifikus kezelésére alkalmasak.
Krémes, nyugtató utókezelés, mely
valóban fokozza a haj puhaságát,
csillogását, tartós színét!

Használat: oszlassa el a hajon festés, melírozás után, óvatosan masszírozza be,
majd jól öblítse ki. Ismételje meg a műveletet, amennyiben szükséges.
Kezdheti a pH egyensúly helyreállító használatát.
keratin: A keratin egy olyan protein, amely a haj, a bőr és a köröm alap
komponenseit építi fel. A haj keratinja jelen van a kutikulában, ami a haj
fényességéért, lágyságáért felelős, a cortexben, ahol a keratin rostja,
izomrostja kötést hoz létre és meghatározza a haj szilárdságát,
rugalmasságát. Végül a mátrixban, ami stabilizálja a haj színét.
A festékek könnyen megváltoztatják a keratin kémiai kötését,
ezáltal károsítják azt. Éppen ezért a haj gyakran veszít a fényéből,
rugalmasságából és szilárdságából. Ezért szükséges pótolni
a keratint hajfestés során.
kiszerelés: 1000 ml

keratios pH egyensúly helyreállító
balzsam hajfestés után
Speciálisan arra fejlesztették ki, hogy a festett haj színét sokáig megőrizze.
Rugalmasságot, dús hatást ad a hajnak, hidratálja azt, visszaállítva annak természetes
pH értékét. A hidrolizált keratinnak köszönhetően mélyen táplálja a kémiai hatásoktól
igénybe vett hajat. Meghosszabbítja és megvédi a festett haj színét.
Használat: a keratin alapú sampon után használja, hagyja hatni néhány percig,
majd jól öblítse ki.
keratin: A keratin egy olyan protein, amely a haj, a bőr és a köröm alap komponenseit
építi fel. A haj keratinja jelen van a kutikulában, ami a haj fényességéért, lágyságáért
felelős, a cortexben, ahol a keratin rostja, izomrostja kötést hoz létre és meghatározza
a haj szilárdságát, rugalmasságát. Végül a mátrixban, ami stabilizálja a haj színét.
A festékek könnyen megváltoztatják a keratin kémiai kötését, ezáltal károsítják azt.
Éppen ezért a haj gyakran veszít a fényéből, rugalmasságából és szilárdságából.
Ezért szükséges pótolni a keratint hajfestés során.
kiszerelés: 1000 ml
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Hajgöndörítés

loknik, fürtök, dús haj!
Megtaláltad azt a göndör hajfrizurát,
melyet mindig is szerettél volna!

Szőkítés

Szeretnél egy csábító és izgalmas hajstílust,
anélkül, hogy feláldoznád hajad egészségért és erejét?
Az eredmény kifogástalan lesz, egységes színek,
de figyelembe véve a természetes haj szerkezetét!

security dauervíz
A Security „biztonságos” dauervíz a haj szerkezetét
figyelembe véve egy hosszan tartó, természetes
göndörséget varázsol a hajadnak. A dauervizet
5 különböző hajtípusra fejlesztették ki, melyek közül
kiválaszthatod a neked legmegfelelőbbet:
Biztonság 0: kemény és erős szálú hajra
Biztonság 1: természetes, normál vastagságú hajra
Biztonsági 1F: a természetes finom, vékonyszálú hajra
Biztonság 2: festett, vegykezelt hajra
Biztonság 3: nagyon sérült, érzékeny hajra,
de szüksége van a hajtőemelésre
Öt különböző termék, egyedülálló folyékony fixálóval,
mely alkalmas mind az 5 típusú dauervíz fixálására.
Használati utasítás: Hajmosás után töröljük szárazra
a hajat, majd dauercsavarókkal készítsük el a megfelelő
formát. A felcsavart hajra vigyük fel a kiválasztott típusú
SECUTITY dauervizet, hagyjuk hatni 5-15 percet,
a kívánt hatásnak megfelelően. Öblítsük le, majd
törölközővel itassuk le a vizet, melyet követően a felcsavart hajtincseket fixáljuk A Security FIX dauerfixálóval.
Hagyjuk hatni 10 percet, majd öblítsük ki.

White Maches
szőkítőpor
Szőkítőpor, nagy fehérítő teljesítménnyel.
A kék szín, mint speciális pigment ellensúlyozza a sárga/
narancssárga tónusokat, mely a szőkítés során előfordul.
A White Meches 6 tónust szőkít, teljesen figyelembe véve
a haj szerkezetét.
Használati utasítás:
Keverjünk össze 50 g szőkítőport 100 ml White Meches
Activatorral (hígítási arány 1: 2), hagyjuk hatni szükséges
ideig a kívánt szőkítés mértékétől függően.
Professzionális termék.
kiszerelés: 30 tasak/20 g, 500 g.

Professzionális termék.
kiszerelés:
Security dauervíz 500 ml.
Security dauerfix 1000 ml.
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White Maches
szőkítőkrém
Új technológiával kifejlesztett termék, mely nem tartalmaz ammóniát,
garantáltan egyenletes, precíz szőkítést biztosít 5 tónusig.
Köszönhetően a tubusos, krémes kiszerelésnek,
nagyon könnyű és praktikus a használata.
Használati utasítás: Keverjünk össze 50 ml szőkítőkrémet
100 ml White Meches Activatorral (hígítási arány 1: 2),
hagyjuk hatni szükséges ideig a kívánt szőkítés
mértékétől függően.
kiszerelés: 120 ml.

Hidrogén-peroxid alapú szőkítő aktiválókrém,
melyet kizárólag a White Meches szőkítő termékekhez
fejlesztettek ki. A lilás kék pigmentek jelenléte teszi
lehetővé a szőkítés során jelenlevő sárga/narancssárga
színek eltüntetését.
Használati utasítás:
Keverjünk össze 100 ml White Meches Activatort
50 ml szőkítőkrémmel vagy szőkítőporral
(hígítási arány 1: 2), mindaddig, amíg egy
homogén krémet nem kapunk..
Professzionális termék.
kiszerelés: 150 ml, 1000 ml.
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100%-os természetes extrakt
Milyen összetevőket tartalmaznak a BBCos márka termékei?
argán • Az argán olaj olyan természetes keverék, ami
gazdag A, E, F vitaminban, esszenciális telített zsírsavakban, linolsavban, Omega 3 és 6-ban. Antioxidáns és
védő tulajdonsága kitűnő helyreállító és tápláló hatást
fejt ki, ideális dehidratált, fénytelen, érzékeny hajra.

Professzionális termék.

White Maches
aktiváló szőkítéshez

Kristal Evo Styling

keratin Deco
szőkítőpor
hidrolizált keratinnal
Hidrolizált keratinnal dúsított szőkítőpor, mely figyelembe
veszi a haj szerkezetét, használatakor erős és egészséges
marad a haj! Nem illékony, tökéletesen működik a beavatkozás során kialakult káros hatások ellen, védve a haj
szerkezetét. Keratinnal Deco 6 tónusig szőkít.
Használati utasítás: 50 g Keratin Deco szőkítőport
keverjünk össze 100 ml gyümölcsös Keratin
Krémhidrogénnel (hígítási arány 1: 2, a megfelelő %-os
krémhidrogént), hagyjuk hatni szükséges ideig a kívánt
szőkítés mértékétől függően.
Professzionális termék.
kiszerelés:
30 tasak/20 g,
400 g.

keratin • A keratin egy olyan protein, amely a haj, a bőr
és a köröm alap komponenseit építi fel. A haj keratinja
jelen van a felhámban, ami a haj fényességéért, lágyságáért felelős, a kéregben, ahol a keratin rostja, izomrostja kötést hoz létre és meghatározza a haj szilárdságát,
rugalmasságát. Végül a velőben, ami stabilizálja a haj
színét. A festékek könnyen megváltoztatják a keratin kémiai kötését, ezáltal károsítják azt. Éppen ezért a haj gyakran
veszít a fényéből, rugalmasságából és szilárdságából.
Ezért szükséges pótolni a keratint hajfestés során.
lenmag • A lenmagban 27 olyan hatóanyag van, amely
bizonyítottan betegségmegelőző hatású. Gazdag A, B, C,
D és E vitaminban, esszenciális zsírsavakban és számos
ásványi anyagban. A lenmag a körömre, hajra és a bőrre
is csodás hatással van. A hajat dússá és rugalmassá
varázsolja.
Őssejt • Az őssejtek minden organizmusban jelen lévő
sejtek, meg lehet különböztetni a többitől, mert „nem
differencált” vagy „nem speciális” abban az értelemben,
hogy még nincs jól meghatározható funkciója az
organizmus belsejében, képesek reprodukálódni
majdhogynem korlátlanul. Elsősorban az őssejtek az
exponenciális fejlődési és növekedési sejtekből erednek,
ezáltal magas reprodukciós képességgel rendelkeznek.
Ezek a sajátos tulajdonságok azok, amelyek alkalmassá
teszik ezeket a gyors átalakulásra, az emberi sejtek regenerációjára, mint például, a hajhagyma és/vagy bőr sejtjei.
Más szóval az őssejt kivonatok koncentrációja újraaktiválja a sejt szaporodást és képesek mérsékelni a
bőröregedés jeleit, továbbá helyreállítják a hajhagyma
normális anyagcseréjét, eltávolítva a szabad gyököket,
elősegítve a haj növekedésének fellendülését.
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Elixír hajfény fluid
lenmag- és argánolajjal
Nélkülözhetetlen esszenciális fluid Lenmag- és Argánolajjal,
mely új fényt kölcsönöz a hajnak!
Erősíti a haj szerkezetét: kitölti a matt, porózus zónákat,
lezárja a kutikulát, visszahozza a haj természetes
rugalmasságát és fényét, így könnyebb lesz a beszárítás is.
Használati utasítás: Hajmosás után, töröljük meg
a nedves hajat, és finoman masszírozzunk Elixir fluidot
a sérült hajra. Hagyjuk 5-10 percig, lehetőleg kicsit
szárítsuk meg hajszárítóval. Öblítsük ki és használjuk
az Elixir balzsamot.
Professzionális termék.
kiszerelés: 50 ml-es,

Elixír hajfény sampon Elixír kondicionáló
lenmag- és argánolajjal pakolás
Ideális gyakori hajmosáshoz,
lenmag- és argánolajjal
amely inden hajtípusra ajánlott.
A lenmag- és argánolaj összetevőinek köszönhetően
kiméletesen tisztít, ellensúlyozza a környezeti káros
hatásokat, melynek a haj ki van téve minden nap.
Biztosítja a hajnak az alapvető tápanyagokat,
könnyen kezelhetővé és ragyogóvá teszi azt.
Selymessé teszi a hajat anélkül, hogy elnehezítené.
Használat utasítás: Vigyük fel a nedves hajra,
gyengéden masszirozzuk majd öblítsük le.
Ismételjük meg a műveletet.
Professzionális termék.
kiszerelés:
300 ml - 1000 ml

Ideális minden hajtípusra. Az Elixír kondicionáló pakolás
a lenmag- és argánolaj összetevőinek köszönhetően
finoman táplálja a hajat. Gyönyörű fényt és rugalmasságot
kölcsönöz a hajnak, anélkül, hogy elnehezítené.
Ellensúlyozza a környezeti káros hatásokat, és védelmet nyújt
az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Használat utasítás: Vigyük fel a megmosott hajra,
gyengéden masszirozzuk, majdpár perc után öblítsük le.
Professzionális termék.
kiszerelés:
300 ml - 1000 ml

Matt Wax
opálos hajviasz
lenmag- és argánolajjal
Lenmag- és argánolajos, fixáló hajviasz, melyet
hajstílusod megformálására alakítottak ki.
Matt hatás.
kiszerelés: 100 ml.

gloss Wax
fényes hajviasz
lenmag- és argánolajjal
Lenmag- és argánolajos, fixáló hajviasz, melyet
hajstílusod megformálására alakítottak ki.
Csillogó hatás.

Wet look gel
vizes hatású zselé

kiszerelés: 100 ml.

Vizes hatású fixáló zselé lenmag- és argánolajjal,
mely bármely frizurának nedves hatást biztosít,
fixálva azt. Lenmag- és Argánolaj tartalmának
köszönhetően rugalmasságot és fényt ad a hajnak,
erős fixálást biztosítva.
Használati utasítás:
Tegyünk egy kis mennyiségű gélt
a tenyerünkbe, majd formázzuk
vele a frizurát a kívánt stílusra.
Samponos hajmosással távolítható el.
kiszerelés: 100 ml.

Power Fix gel
extra erős hajzselé
Extra erős fixáló zselé lenmag- és argánolajjal,
mely erősen fixálja a kivánt hajformát, anélkül, hogy
károsítaná azt. A Lenmag- és Argánolaj tartalmának
köszönhetően táplálja és fényt ad a legextrémebb
frizurának is.
Hosszan tartó fixativ hatás.
Használati utasítás:
Tegyünk egy kis mennyiségű gélt
a tenyerünkbe, majd formázzuk vele
a frizurát a kívánt stílusra.
Samponos hajmosással távolítható el.
kiszerelés: 100 ml.
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soft look
fixálóhab – enyhe
lenmag- és argánolajjal

strong look
fixálóhab – erős
lenmag- és argánolajjal

anti Frizzy (no gas)
hajlakk – enyhe
lenmag- és argánolajjal

Power Fix (no gas)
hajlakk – extra-erős
lenmag- és argánolajjal

Gyengéden fixálja a hajat, puhaságot
és enyhe tartást biztosít a frizurának.

Erő fixálóhab, gyönyörű fényt és tartást
biztosít a frizurának. Összetevőinek
köszönhetően finoman táplálja
a hajszálakat.

Hosszan tartó természetes hatású hajlakk.
Lenmag- és argánolaj hatóanyagoknak
köszönhetően fényes és selymes lesz a haj,
természetes tartást biztosítva.
Gyorsan szárad és könnyedén
kifésülhető a hajból.

Hosszan tartó természetes extra-erős
fixálást biztosít. A lenmag és argán olaj
hatóanyagoknak köszönhetően gyönyörű
fényt és tartást biztosít a hajnak. Gyorsan
szárad és könnyedén kifésülhető a hajból.

Használati utasítás:
Rázzuk fel a flakont, tenyerünkbe
oszlassuk szét a megfelelő
mennyiséget, vigyük fel a hajra,
majd kezdhetjük a beszárítást.
kiszerelés: 300 ml.

Használati utasítás:
Rázzuk fel a flakont, tenyerünkbe
oszlassuk szét a megfelelő
mennyiséget, vigyük fel a hajra,
majd kezdhetjük a beszárítást.
kiszerelés: 300 ml.

Használati utasítás:
A pumpás hajlakkot kb.
20 cm távolságból permetezzük
rá a frizurára.

Használati utasítás:
A pumpás hajlakkot kb. 20 cm
távolságból permetezzük rá a frizurára.
kiszerelés: 300 ml.

kiszerelés: 300 ml.

Power look
fixálóhab – extra-erős
lenmag- és argánolajjal
Extra erős fixálóhab, gyönyörű fényt
és hosszan tartó rögzítést biztosít
a frizurának. Összetevőinek köszönhetően finoman táplálja a hajszálakat.
Használati utasítás:
Rázzuk fel a flakont, tenyerünkbe
oszlassuk szét a megfelelő
mennyiséget, vigyük fel a hajra,
majd kezdhetjük a beszárítást.
kiszerelés: 300 ml.

strong Hajlakk erős
lenmag- és argánolajjal
Hosszan tartó természetes erős fixálást
biztosít. A lenmag- és argánolaj hatóanyagoknak köszönhetően nagyon
fényes lesz a haj, természetes tartást
biztosítva. Gyorsan szárad és
könnyedén kifésülhető a hajból.
Használati utasítás:
A hajlakkot kb. 30 cm távolságból
permetezzük rá a frizurára.
kiszerelés: 300 ml.

Passion Curl Cream
göndörítő krém
lenmag- és argánolajjal
Ideális hullámos és göndör hajra. Lenmag- és argánolajos speciális formulája határozottá teszi a göndör
fürtöket, lágyságot, fényességet adva, megszünteti
a kócos, kreppes hatást.
Használati utasítás:
A termék száraz hajra és nedves hajra egyaránt
használható. Tegye tenyerébe a szükséges
mennyiséget, majd oszlassa szét és vigye fel
a haj hosszára, azután szárítsa be a hajat
hajszárítóval, diffuzerrel.
Professzionális termék.
kiszerelés: 250 ml.
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spray soft
hajkibontó spray
lenmag- és argánolajjal

shine Hair
hajfényspray
lenmag- és argánolajjal

Helyreállító, kisimító formula – kiöblítés nélkül.
Ajánlott igénybe vett, finom tapintású hajra, illetve a
haj kisimítására. Lenmag- és argánolaj alapú innovatív
formulája (ami az új generáció hatóanyagainak kombinációja), helyreállítja és kisimítja a hajat, szilárdságot, fényt adva annak, anélkül, hogy elnehezítené.
Vágás előtt tanácsos használni, megkönnyíti annak
folyamatát, meggátolva a haj csomósodását.

Ideális a haj fényességének kiemelésére. Lenmagés argánolajos speciális formulája ragyogóvá teszi
a hajat, anélkül, hogy elnehezítené azt.

Használati utasítás:
Vigyük fel a nedves hajra,
kiméletesen fésüljük át.
kiszerelés: 100 ml.

Használati utasítás:
Permetezzük be a száraz vagy nedves hajat
kb. 20 cm távolságból.
kiszerelés: 150 ml.

Keratin
Perfect Style
Mango és citrus kivonattal,
hidrolizált keratinnal.
Miért ezt a stílust válaszd?
Mert tartós, erős, egészséges a hajnak!
A hidrolizált keratinnal, mangóval és
citrommal a haj szerkezetét erősíted!
Találd meg a stílusodat egy könnyed,
tartós, csillogó stylinggal!

liquid Crystals
hajfény a környezet
káros hatásai ellen
Lenmag- és argánolaj alapú speciális formulája
táplálja, hidratálja az igénybe vett, kimerült hajat.
Kiemeli a haj fényét, lágyságot, selymességet
kölcsönözve, könnyen fésülhetővé téve azt.
Különös formulája filmréteget képez, ami bevonja
a hajat, kiemelve annak természetes fényességét,
miközben védi azt a környezeti tényezőktől és a hőtől.
Nem nehezíti el a hajat, és nem teszi zsírossá.
Használati utasítás:
A termék száraz hajra és nedves hajra egyaránt
használható. Tegye tenyerébe a szükséges mennyiséget, majd oszlassa szét és vigye fel a haj hosszára.
Professzionális termék.
kiszerelés: 30 ml - 50 ml
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Vollum.Bubbles
keratinos, dúsító
fénysampon
mangóval és citrussal

tenderly
keratinos revitalizáló
hajkrém mangó és
citrus kivonattal

Vollum.Cloud
keratinos hajhab
vékonyszálú hajra
mangóval és citrommal

Dúsító, tisztító sampon, mely egy lépésben tisztítja
a fejbőrt és a hajszálakat, erős dúsító hatással a
hajtőtől a végekig. A Hidrolizált keratin azonnal beépül
a haj szerkezetébe, egészségesé és
testessé teszi azt, mialatt a Mangó és
Citrom ragyogóvá teszi a hajkoronát.

Vitalizáló hajkrém a legkimerültebb hajra is. A hidrolizált
keratinnak, mangónak, citrusnak köszönhetően természetes tartást, csillogást biztosít a hajnak.
Az eredmény egy testes, fényes,
lágy hajkorona. Antisztatikus hatású.

Dúsító hajhab, mely a hidrolizált keratinnak
köszönhetően volument ad
a vékony szálú hajnak.
Bármely frizurának hosszan tartó
fixálást biztosít.

Használati utasítás: Tegyük fel a
samponnal megmosott, vizes hajra,
finoman masszírozzuk, majd
pár perc múlva alaposan öblítsük ki.

Használati utasítás:
Rázzuk fel a flakont és a megfelelő
mennyiségű terméket egyenletesen
vigyük fel a nedves hajra,
majd szárítsuk be.
Professzionális használatra.

Használati utasítás: Tegyük fel a
nedves hajra, finoman masszirozzuk,
majd öblítsük ki. Szükség esetén
ismételjük meg a műveletet.
kiszerelés:
250 ml, 1000 ml.

silky Water
keratinos hajvágóvíz
mangóval és citrussal
Hajvágóvíz, mely a hajvágás megkönnyítésére
fejlesztettek ki. A hidrolizált keratinnak, mangónak,
citromnak köszönhetően a hajszálakat lággyá,
puhává varázsolja, így kiméletessé teszi
a hajvágást és kifésülést.
Használati utasítás: Rázzuk fel,
permetezzük be a hajat,
azonnal folytathatjuk a hajvágást.

kiszerelés:
100 ml, 250 ml,
1000 ml.

kiszerelés: 500 ml.

gelly gel
keratinos, hosszan tartó,
extra erős zselé
mangóval és citrommal
Hosszan tartó fixáló hatású zselé. Egész napra biztosítja
a megformázott frizura tartását. A hidrolizált keratinnak,
mangónak és citromnak köszönhetően egész nap táplálja
a hajszálakat. Könnyedén kifésülhető, nem hagy nyomokat.
Használati utasítás: Száraz vagy nedves hajra
egyaránt ajánlott. Tegyük belőle az ujjbegyünkre,
majd formázzuk a kívánt stílusra hajszálainkat.
Professzionális termék.
kiszerelés: 100 ml.

kiszerelés: 300 ml.
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tenderly
keratinos revitalizáló
hajkrém mangó és
citrus kivonattal
Vitalizáló hajkrém a legkimerültebb hajra is. A hidrolizált
keratinnak, mangónak, citrusnak köszönhetően természetes tartást, csillogást biztosít a hajnak.
Az eredmény egy testes, fényes,
lágy hajkorona. Antisztatikus hatású.
Használati utasítás: Tegyük fel a
samponnal megmosott, vizes hajra,
finoman masszírozzuk, majd
pár perc múlva alaposan öblítsük ki.
kiszerelés:
100 ml, 250 ml,
1000 ml.

thermal Repairing spray
keratinos hajvédőspray
hajszárításhoz, hajvasaláshoz,
mangóval és citrommal
Hajvédő spray, melyet a hajszárító, hajsütővas magas hő
káros hatása ellen fejlesztettek ki.
A hidrolizált keratin tartalmának köszönhetően fényessé,
antisztatikussá teszi a hajat, kiküszöbölve a „kreppes” hatást.
Használati utasítás: Vigyük fel a nedves hajra
és szárítsuk be a kívánt frizurát.
kiszerelés: 150 ml.
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liquid gel
keratinos, erős fényzselé
mangóval és citrommal
Hosszan tartó, erős fixáló hatás. Könnyedén fixálja és egyben
dúsítja a hajat. Szárítás után, pár mozdulattal a saját stílusodra
formázhatod a hajadat. Gyorsan szárad, volument és hosszan tartó
fixáló hatást biztosítva. Nem nehezíti el a hajat, könnyedén kifésülhető.
Használati utasítás: Permetezzük be a hajat,
majd formázzuk a megfelelő stílusra.
Professzionális termék.
kiszerelés: 300 ml.
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strategic Pomade
Finish touch
keratinos, hosszan tartó keratinos hajlakk
extra erős viasz
mangóval és citrommal
mangóval és citrommal Erős hajlakk, mely dúsítja és fixálja
Extra erős formázó viasz a frizura befejezésére, mely
nem nehezíti el a hajat. A gazdag hidrolizált keratin,
mangó és citrom tartalmának köszönhetően egész
napra hosszan tartó fixálást biztosít a hajnak.
Könnyedén kifésülhető.
Használati utasítás: Tegyünk ujjbegyünkre egy kis
mennyiséget, majd formázzuk a kívánt stílusra
a hajkoronát, vagy hajtincseket.
Professzionális termék.
kiszerelés: 100 ml.
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a hajfrizurát egész nap. A hidrolizált
keratinnak köszönhetően táplálja
a hajszálakat, könnyedén kifésülhető
a hajból.
Használati utasítás: Rázzuk fel
a hajlakkot, majd kb. 20 cm távolságból
spricceljük rá a frizurára.
kiszerelés: 100 ml, 500 ml.

Capillomed Kft. – Budapest
kizárólagos magyarországi forgalmazó
www.biorising.hu

