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Sampon minden hajtípusra
Aloe verával, kendermag olajjal, hét gyógynövénnyel és a Holt-tenger sójával
A sampon Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, 
dúsabbá teszi és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Az Aloe Vera mélyen behatol a haj szerkezetébe, tökéletesen 
hidratálja és regenerálja a sérült és töredezett hajvégeket. A természetes kendermagolaj kivonat erősíti a hajat, 
hatékonyan táplálja és tökéletesen védi a kiszáradástól. A kendermagolajban található zsírsavak hasonlóak az emberi 
szervezetben található zsírsavakhoz, ezáltal hidratálják a fejbőrt és megelőzik a haj kiszáradását és a korpásodást. 
A sampon tartalmazza még hét gyógynövény kivonatát – mezei zsurlót, fehér árvacsalánt, martilaput, nagy csalánt, 
ezüst nyírt, kamillát és közönséges bojtorjánt – a szebb és jobb minőségű hajért. A Holt-tengeri só sok fontos ásványi 
anyagot, nyomelemet tartalmaz, bőrgyógyító és nyugtató hatású.

Hajkondicionáló minden hajtípusra
Aloe Verával és hét gyógynövény kivonatával
Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, dúsabbá teszi 
és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Mélyen behatol a haj szerkezetébe; mélyen hidratálja és regenerálja a sérült és 
töredezett hajvégeket. A hajkondicionáló hét gyógynövény kivonatát tartalmazza:

•	 a mezei zsurló erősíti a hajat, fertőtleníti és ápolja a fejbőrt és csökkenti a korpásodást
•	 a fehér árvacsalán csökkenti a haj zsírosodásra való hajlamát, és a korpásodást
•	 a martilapu javítja a haj kondícióját, erősíti és extra fényessé teszi 
•	 a nagy csalán erősíti a hajszálakat és felveszi a harcot a korpásodással szemben
•	 az ezüst nyír fényessé és egészséges kinézetűvé teszi, harcol a korpa ellen és csökkenti a zsírosodást, a hajmosás 

után a haj fényes és könnyen kezelhető lesz
•	 a kamilla nyugtatja a fejbőrt, fertőtlenítő hatóanyagot: alpha-bisabololt tartalmaz, mely gyulladáscsökkentő, 

baktériumölő hatású, mikrobaellenes és fényesebbé teszi a hajat 
•	 a közönséges bojtorján egy ősi gyógynövény, melyet tradicionálisan a haj gyökerének megerősítésére és sérült 

hajra használnak. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek megelőzik a hajhullást és regenerálják a hajhagymákat.

Sampon festett és száraz hajra
Aloe Verával, kendermag olajjal, hat gyümölcs kivonatával és Holt-tengeri sóval
A sampon Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, 
dúsabbá teszi és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Az Aloe Vera mélyen behatol a haj szerkezetébe, tökéletesen hid-
ratálja és regenerálja a károsodott és töredezett hajvégeket. A festett, igénybe vett haj ideális hajápolója. A termé-
szetes kendermagolaj kivonat erősíti a hajat, hatékonyan táplálja és tökéletesen védi a kiszáradástól. A kendermag-
olajban található zsírsavak hasonlóak az emberi szervezetben található zsírsavakhoz, ezáltal hidratálják a fejbőrt és 
megelőzik a haj kiszáradását és a korpásodást. A kendermagolaj helyreállítja a haj és a fejbőr nedvességtartalmát, 
melyet nap mint nap veszítünk a napsugárzás, a száraz levegő, a helytelenül használt szappan, sampon és egyéb 
kozmetikumok miatt. A sampon hat gyümölcs kivonatát tartalmazza: citrom, alma, őszibarack, mangó, sárgabarack 
és kivi. A Holt-tengeri só sok fontos ásványi anyagot, mikroelemet tartalmaz bőrgyógyító és nyugtató hatású.

Hajkondicionáló festett és száraz hajra
Aloe Verával és hat gyümölcs kivonatával
Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely elősegíti az egészséges hajnövekedést, javítja a haj minőségét, dúsabbá 
teszi és csodálatos fényt kölcsönöz neki. Az Aloe Vera mélyen behatol a haj szerkezetébe; mélyen hidratálja és 
regenerálja a károsodott és töredezett hajvégeket. A hajkondicionáló rendkívül hatásos festett, száraz és igénybe-
vett haj kezelésére. A következő hat gyümölcs kivonatát tartalmazza:

•	 a citrom előnyös a haj növekedése szempontjából
•	 az alma feltölti a hajat energiával, erősíti és védi hideg időben
•	 az őszibarack újjáéleszti, puhává varázsolja a hajat és táplálja a fejbőrt
•	 a mangó táplálja és regenerálja a hajat, helyreállítja a természetes hidratáltságát és erejét, így a haj selymessé és 

egészséges hatásúvá válik
•	 a sárgabarack ismert tápláló hatásáról, mélyen hidratálja a fejbőrt és helyreállítja a haj lágyságát és rugalmasságát
•	 A kivi simává teszi a hajat és volumennövelő, hidratálja és természetes fényt kölcsönöz neki

A hajkondicionálóban található szilikonok kiváló védelmet adnak a festett és igénybevett hajnak. Különlegesen 
védelmezik a komoly igénybevételnek kitett hajat, különösen a hajvégeknél. A szilikon védőréteggel vonja be és 
erősíti a haj külső szerkezetét. Ez pajzsként védi a töredezettségtől, a hőhatástól a mechanikai hatásoktól és az UV 
sugárzástól. A szilikon bevonat részben vízálló, egyaránt megelőzi a haj természetes nedvességtartalmának 
elvesztését és párás időben a haj begöndörödését.

A hajkondicionálóban található szilikonok a hajnak magas fényt kölcsönöznek, védik hajszárítás és hajvasalás 
közben. A szilikon védőréteggel vonja be és erősíti a haj külső szerkezetét. Ez pajzsként védi a töredezettségtől, 
a hőhatástól, a mechanikai hatásoktól és az UV sugárzástól. A szilikon bevonat részben vízálló, egyaránt megelőzi 
a haj természetes nedvességtartalmának elvesztését és párás időben a haj begöndörödését.


