
IL FUTURO DELLO STYLE È NOW!THE FUTURE OF STYLE IS NOW!



A haj mindig is kulcsszerepet 
játszott a csábításban.
A hajviseletünk tükrözi a személyiségünket, 
az éppen aktuális lelki állapotunkat, azt, 
hogy éppen most mi zajlik az életünkben.

THE FUTURE OF STYLE 
IS NOW! 





Sok ember számára a gyakori stílusváltás elengedhetetlen 
része az életüknek, míg mások inkább ragaszkodnak a 
személyiségükhöz leginkább illő stílushoz.

Néhányan az életükben bekövetkezett változásokat hajuk 
stílusának megváltoztatásával fejezik ki.

Egy merőben más, 
friss kinézet erőt és energikus 
megjelenést kölcsönöz 
az embernek, melynek 
köszönhetően könnyedén néz 
szembe az élet új kihívásaival.



Bármi legyen is a divat, 

a kifinomult elegancia, vagy a merész, 
geometrikus formák, 

a NOW NEXT GENERATION termékei hozzák
el a végső megoldást!



A SELECTIVE PROFESSIONAL 
kutató és fejlesztő laboratóriumából

the styling & finishing line 

Hajformázó termékcsalád 
azoknak, akik számára a 
megjelenésük, hajviseletük 
önmaguk kifejezésének eszköze.
A NOW NEXT GENERATION termékek kiváló minőségüknek és 
különleges összetételüknek köszönhetően teszik lehetővé akár a 
legvadabb frizurák elkészítését is, a lehető legegyszerűbb módon.

Tökéletességre tervezve, mellyel könnyedén alkothatod meg 
a kívánt frizurát, és őrizheted meg a haj egészségét.



Minden termék saját identitással 
rendelkezik, amely a felhasználóhoz 
alkalmozkodik. 

A SELECTIVE PROFESSIONAL 
kutató és fejlesztő laboratóriumából

the styling & finishing line 

Hajformázó termékcsalád 
azoknak, akik számára a 
megjelenésük, hajviseletük 
önmaguk kifejezésének eszköze.
A NOW NEXT GENERATION termékek kiváló minőségüknek és 
különleges összetételüknek köszönhetően teszik lehetővé akár a 
legvadabb frizurák elkészítését is, a lehető legegyszerűbb módon.

Tökéletességre tervezve, mellyel könnyedén alkothatod meg 
a kívánt frizurát, és őrizheted meg a haj egészségét.



Az egyedülálló COLOR SHIELD “színvédő pajzs” 
technológiának köszönhetően

A NOW NEXT GENERATION 
termékek megőrzik a haj egészségét, 

fényt és rugalmas tartást adnak a frizurának.

A különleges barna moszat kivonat a COLOR SHIELD 
“színvédő pajzs” technológia kulcsfontosságú összetevője,

megvédi a hajat a öregedéstől környezeti hatásoktól, 
és az öregedéstől, 

ezzel párhuzamosan pedig egy egyedülálló 
DETOX méregtelenítő hatás fejt ki a hajra.



Az egyedülálló COLOR SHIELD “színvédő pajzs” 
technológiának köszönhetően

A NOW NEXT GENERATION 
termékek megőrzik a haj egészségét, 

fényt és rugalmas tartást adnak a frizurának.

   Egy különleges 
   illatos lehetőség 
   a stílus kifejezésre.

Magával ragadó és meglepő illatokkal kombinálva, finom és letisztult illatokkal, 
melyek határozottak és egyediek.

Innovatív és hagyományos illatok tökéletes egyvelege, melyek segítségével 
valódi stílus ikonná válhatsz.

Megvédi a kozmetikai hajszínt, amely ezáltal tartósabb, 
élénkebb és csillógóbb marad.

Egyedülálló filmréteget képez a hajszálak körül, 
így védve a haj egészségét a hajtőtől egészen a hajvégekig.

Jelentős mértékben megnöveli a haj puhaságát, amely ezáltal könnyen 
kifésülhetővé válik, akár extrém, akár természetes frizurák elkészítéséhez.



A stílusváltás nagyszerű lehetőség a   szórakozásra, és önmagunk 
kifejezésére.

A NOW NEXT GENERATION AZ ÖNKIFEJEZÉS    SZABADSÁGA.A NOW NEXT GENERATION AZ ÖNKIFEJEZÉS    SZABADSÁGA.
A rakoncátlan göndör fürtöktől az egyenes    tincsekig, a lázadó, vad frizurától a 
letisztult megjelenésig. Légy saját stílusod    megteremtője.

Légy kreatív, valósitsd meg önmagad!

A SZÉPSÉG



A stílusváltás nagyszerű lehetőség a   szórakozásra, és önmagunk 
kifejezésére.

A NOW NEXT GENERATION AZ ÖNKIFEJEZÉS    SZABADSÁGA.A NOW NEXT GENERATION AZ ÖNKIFEJEZÉS    SZABADSÁGA.
A rakoncátlan göndör fürtöktől az egyenes    tincsekig, a lázadó, vad frizurától a 
letisztult megjelenésig. Légy saját stílusod    megteremtője.

Légy kreatív, valósitsd meg önmagad!

VÁLTOZATOS FORMÁI



Rugalmasság és rendezettség.





Határozott formák és volumen növelés.





Erő és mozgalmasság.





Csillogás és selymesség.





Védelem és hidratálás.





• A SZÉPSÉG KONCEPCIÓJA •
A NOW nem csupán különálló termékekből áll. 
Az egyes termékek kombinációjával meghódíthatod 
a kreativitás világát.

Kombináld szabadon a NOW termékeit, és légy a hajformázás 
szakértője. Alkoss szabadon, teremtsd meg a saját SZÉPSÉG 
KONCEPCIÓDAT.

Az elegancia, az eredetiség és a praktikusság iránti elkötelezettség 
érdekében a Selective Professional szakemberei 14 különböző 
szépség koncepciót alkottak meg, melyekkel új szintre emelheted a 
hajformázás tudományát.
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Alkoss határozott, mégis rugalmas hullámokat a puha tapintásért 
és természetes megjelenésért.

A tökéletes textúra és volumen megalkotásához, a hagyományostól, 
a party frizuráktól egészen az extrém hajviseletekig.

Keverd öszze a tenyeredben 
a LIGHT ON és DESIGN CURL 
termékeket, egyenletesen oszlasd 
el a hajhosszon, majd hajszárítóval 
diffuzor segítségével szárítsd meg 
a hajat 80%-ig.

Oszlasd el a száraz hajon a SET UP és 
POWDER VOL keverékét.

A kijelölt terület körül, fólia 
segítségével készíts egy 8-as 
alakú formát.

Használd a hajvasalót a hajtincsek 
teljes hosszán.

Távolítsd el a fóliát, és engedd 
szabadjára saját stílusod.

 • LIGHT ON + DESIGN CURL •

 • SET UP + POWDER VOL •

Helyezd el és rögzítsd a felcsavart 
tincseket. 

Szabad kezes “kötél 
technikával” fond be a hajat.

1.

2.



 • SILKY WAY + OCEAN TOUCH •

 • VOLUMIZER + LIGHT ON •

Ideális egy egyedülállóan csillogó frizurához, amely úgy tűnik, 
mintha most jöttél volna a strandról.

Készíts extrém csillogó friurát, és adj extra tartást a hajnak.

Melegíts fel egy kisebb 
mennyiségű LIQUIFY-t a 
tenyeredben, majd vidd fel a 
megszárítot hajra.

Fújj FAST CREATE-et a 
hajra, majd egy hajvasaló 
segítségével alkosd meg a 
tökéletes hullámokat.

Egy szélesfogú fésű segítségével 
egyenletesen oszlasd el a hajon.

Ideális a tökéletes, vörös szőnyegre illő nedves hatás eléréséhez.

3.

4.

5. • LIQUIFY + FAST CREATE •

Tegyél egy kevés SILKY WAY-t 
a tenyeredbe, és oszlasd el 
egyenletesen a nedves hajon.

Tegyél egy kevés VOLUMIZER 
hajformázót a tenyeredbe, 
és egyenletesen oszlasd el a 
nedves hajon.

Vidd fel az OCEAN TOUCH 
hajformázót a hajra, és a 
kezed segítségével oszlasd el 
a hajon. 

A volumennövelés érdekében 
egy körkefe segítségével szárítsd 
meg a hajat.

Használj hajvasalót, a tökéletes 
hullámok kiemelésére.

A végső csillogás eléréséhez 
használd a LIGH ON fényesítő 
fluidot.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.



 • SET UP + MATT STYLE •

 • VOLUMIZER + LIGHT ON •  • SET UP + FAST CREATE •

 • SILKY WAY + POWER CIRCLE •

A tökéletes, tépett, kócos rövid frizuráért.

A természetes hatású, de határozott frizuráért.

A romantikus hullámokért, és lágy tartásért.

Fújj a tenyeredbe SET UP 
hajformázót, és a kezed 
segítségével szárítsd meg 
a hajat úgy, hogy közben 
összekócolod a frizurát.

Fújj a SET UP spray-ből a haj 
tövéhez.

A félig megszártott hajra vigyél 
fel SILKY WAY hajsimító fluidot.

Tegyél Power Circle hajformázót 
a tenyeredbe, majd a hajtövektől 
kezdve masszírozd a hajba, hogy 
még több tartása, és tömege 
legyen a hajnak.

Vigyél fel MATT STYLE hajformázót 
a kiválasztott tincsekre.

Egyenként csavard fel a tincseket 
egy kisebb körkefére, és szárítsd 
meg a hajat.

Kissé kócold öszze a frizurát, 
és már kész is vagy.

A végső formázáshoz használj 
FAST CREATE formázót.

Az ujjaiddal formázz “V” betűt, 
vedd közé a leválasztott 
tincseket, és egy diffúzor 
segítségével szárítsd meg a 
hajat.

6.

7.

8.• LIQUIFY + FAST CREATE •
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 • LIGHT ON + UP TO 230° •

 • SILKY WAY + UP TO 230° •

 • POWER CIRCLE + FAST CREATE •

A tökéletes simaságért: véd a páratartalom ellen, fényt, és selymes tapintást kölcsönöz a hajnak.

Ideális a mindennapokan is könnyedén elkészíthető és viselhető frizurákhoz, megvédi a hajat a 
hajformázó által keltett káros hőhatásoktól.

Készíts határozott, fényes könnyed hullámos frizurát.

Vigyél fel egyenlő arányban 
LIGHT ON és UP TO 230° 
hajformázót a haj teljes 
hosszára.

Tegyél egy kis mennyiségű 
SILKY WAY, és ugyanannyi 
UP TO 230° hajformázót a 
tenyeredbe, majd vidd fel a 
haj teljes hosszára, és teljesen 
szárítsd meg.

Tegyél egy kis mennyiségű 
POWER CIRCLE hajformázót 
a tenyeredbe, majd oszlasd 
el a haj teljes hosszán. Ezután 
diffúzor segítségével szárítsd 
meg a hajat.

Készíts fonatokat a fejtetőn.

Hajegyenesítő használatával 
alkosd meg a tökéletesen 
síma frizurát.

Az így elkészített tincseket a 
kezed segítségével borzold 
öszze, és máris elkészültek a 
lágy, romantikus hullámok.

Szabadkézzel csavarj tincseket, 
majd egyenként vasald át őket 
hajvasalóval.

Gyengéden fújd be a befont tincseket 
FAST CREATE hajformázóval, majd 
bontsd ki a fonatokat.
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 • EXTREME + LIGHT ON •

 • SILKY WAY + UP TO 230° •  • POWDER VOL. + STAY STILL •

 • POWER CIRCLE + FAST CREATE •  • PUMP TOO + FLEXY TOUCH •

Ideális választás a vizes hatású rövid frizurák  elkészítéséhez.

Az extra tartás és volumen megteremtője.

Ideális a rövid haj volumenének növelésére, újraformázására.

Melegíts fel a tenyeredben 
egy kis mennyiségű EXTREME 
gélt, és egy fésű segítségével 
vidd fel a haj teljes hosszára.

A hajtövekhez finoman masszírozz 
be egy kis mennyiségű POWDER VOL. 
volumennövelő és texturizáló port. 
A maximális hatás elérése érdekében 
hajsználj hajszárítót és hajkefét.

Vigyél fel PUMP TOO
hajtőemelőt a fejtetőre.

A végső, csillogó hatás 
érdekében használj FLEXI 
TOUCH hajformázót.

A frizura rögzítéséhez használj 
STAY STILL hajrögzítőt a haj 
teljes hosszán.

A LIGHT ON hajfény segítségével 
adj extra csillogást a hajnak.

12.

13.

14.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

Készíts kis hurkokat a 
leválasztott tincsekből, majd 
rögzítsd őket hajcsattal. Egy 
diffúzor segítségével szárítsd 
meg a hajat.



A NOW NEXT GENERATION 
TERMÉKCSALÁD, 
ÉS AMI MÖGÖTTE VAN



SZÜRKE
A fekete és fehér színek összeolvadásából jött létre a semleges szín: A fekete és fehér színek összeolvadásából jött létre a semleges szín: 
unisex és jól megkülönböztethető. Összeköti a teljes termékcsaládot, unisex és jól megkülönböztethető. Összeköti a teljes termékcsaládot, 
a részletek, pedig segítik  a megfelelő termék kivállasztását.a részletek, pedig segítik  a megfelelő termék kivállasztását.

TAPINTÁS
5 különböző textura grafikai megjelenítése a csomagoláson. 5 különböző textura grafikai megjelenítése a csomagoláson. 
Minimalista módon jeleníti meg a a NOW termékek hatás spektrumát Minimalista módon jeleníti meg a a NOW termékek hatás spektrumát 
és a krativítás végtelen lehetőségeit.és a krativítás végtelen lehetőségeit.

FINISH
Elképesztő szabadságot ad a haj végső formázásához:Elképesztő szabadságot ad a haj végső formázásához:
MATT
NORMÁL
FÉNYES

FIXÁLÁSI INDEX
1-től 6-ig terjedő erősségi skála, hogy biztosan megtaláld a saját stílusodat:1-től 6-ig terjedő erősségi skála, hogy biztosan megtaláld a saját stílusodat:
11 Rendezetté tesz Rendezetté tesz
22 Selymes tapintást kölcsönöz Selymes tapintást kölcsönöz
33 Természetes hatást biztosít Természetes hatást biztosít
44 Erős fixálás Erős fixálás
55 Extra erős fixálás Extra erős fixálás
66 Ultra erős fixálá Ultra erős fixálá

SZÍNEK
5 különböző szín a különböző hatások eléréséhez:5 különböző szín a különböző hatások eléréséhez:
PINK PINK erős és kiegyensúlyozott szín a texturizáló termékcsoport színe.erős és kiegyensúlyozott szín a texturizáló termékcsoport színe.
LILALILA intenzív szín, a siker szombóluma, a volumennövelő termékcsoport színe. intenzív szín, a siker szombóluma, a volumennövelő termékcsoport színe.
ZÖLDZÖLD kreativitást és erőt sugároz, a göndörítő termékcsoport színe. kreativitást és erőt sugároz, a göndörítő termékcsoport színe.
HALVÁNYKÉKHALVÁNYKÉK a tökéletesség megtestesítője, a finish termékcsoport színe. a tökéletesség megtestesítője, a finish termékcsoport színe.
SÁRGASÁRGA tiszta erő, a hővédő termék színe tiszta erő, a hővédő termék színe





Folyékony formázó hajviasz a tökéletes formáért. Igazi innováció az azonnali hatásért, 
ideális választás a rövid, és középhosszú frizurákhoz. Határozott tartást ad a hajnak anélkül, 
hogy elnehezítené.

Használata: használat előtt felrázandó. Tegyél a tenyeredbe egy kis mennyiséget, és 
egyenletesen oszlasd el a hajon és alakítsd ki az elképzelt stílust.

ELŐNYÖK
●  Kivételesen könnyű kezelhetőségének köszönhetően könnyen és gyorsan alkalmazható, 
 úgy hogy a hagyományos haj wax hatását biztosítja. 
●  Hosszantartó, destrukturált tincseket hoz létre anélkül, hogy elnehezítené a hajat.
● Határozott tartást és rendkívüli kezelhetőséget biztosít.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Bambusz kivonat: Vitaminokban, és természtes ásványokban gazdag összetételének 
köszönhetően erősíti, rugalmassá és ellenállóvá teszi a hajat.
E-vitamin: fontos antioxidáns összetevő, hidratálja a hajat, és megvédi az öregedéstől.
Rögzítő komplex: filmképző polimerek high-tech együttese, amelyek úgynevezetett 
“emlékező hatással” rendelkeznek. Használatkor a hajon semmilyen szennyeződést nem 
hagynak.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ FAST CREATE-al kombinálva: Ideális a gyors, könnyed, 
    vizes hatású frizurák készítéséhez.

FOLYÉKONY 
HAJFORMÁZÓ WAX





Extrém rögzítésű, ultra erős hajzselé. Ideális határozott, a legextrémebb körülményeknek 
is ellenálló, a gravitációt meghazudtoló frizurákhoz. Tartást és fényt kölcsönöz a hajnak, 
nem ragad és nem hagy szemmel látható maradványokat a hajon. Samponos hajmosással 
könnyedén eltávolítható.

Használata: Megfelelő mennyiségű terméket oszlass el egyenletesen a tenyeredben. 
Száraz hajra való felvitel esetén abszolút tartós frizurát eredményez, nedves hajra történő 
felvitelnél pedig extrafényes hatás érhető el.

ELŐNYÖK
● Ellenáll a gravitációs hatásnak, rugalmas tartest biztosít, és megfelelően hidratálja a hajat. 
● Tökéletes, hosszan tartó tartást biztosít.
● Védi a hajat a dehidratáltságtól, erősíti a haj szerkezetét.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Panthenol: B5 provitamin tartalmának köszönhetően hidratálja a hajat, rugalmassá és 
teltté varázsolja. Megtölti a hajat élettel, fényessé és ragyogóvá teszi a frizurát.
Glicerin: Hidratálja a fejbőrt, rendezetté és fényessé teszi a hajat. A frizura selymes 
tapintásúvá, és könnyen kezelhetővé válik.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ LIGHT ON-al kombinálva: wax hatás, természetes tartás.

EXTRÉM RÖGZÍTÉSŰ, 
ULTRA ERŐS HAJZSELÉ





ELASZTIKUS HATÁSÚ 
GÉL-WAX HAJFORMÁZÓ

Elasztikus hatású gél-wax hajformázó. Egyszerűen és könnyedén formázza a hajat 
anélkül, hogy elnehezítené. Rugalmas tartást biztosít, nem hagy maradványokat a hajon.

Használata: Megfelelő mennyiséget dörzsölj el a tenyeredben. Egyenletesen oszlasd el a 
megszárított hajon, és tincsenként formázd a frizurát.

ELŐNYÖK
●  Ideális a rövid haj formázásához, rugalmas tartást biztosít bármely stílushoz.
●  Rugalmas állagának köszönhetően gátolja a hajvégek töredezését, táplálja és 
 hidratálja a hajat.
●  Maradványmentes, azonnali tökéletes tartást biztosít.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Wax alapú mikroemulzió: Finom viaszból származó, folyékony állagú 
összetevői rendkívül hidratáló és tápláló tulajdonságokkal rendelkeznek.
Keratin aminosavak: Segít fenntartani a haj vízháztartásának egyensúlyát. 
Glicerin: Hidratálja a fejbőrt, fényessé és könnyen kezelhetővé és puha 
tapintásúvá teszi a hajat.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ PUMP TOO-val kombinálva: a rövid haj volumenének növeléséért.





Lágy, rugalmas tartást adó, újraformázható, matt hatású wax. 
Tartást és textúrát ad a hajnak anélkül, hogy elnehezítené. Teljes mértékben maradványmentes.

Használata: Megfelelő mennyiséget dörzsölj el a tenyeredben. Egyenletesen oszlasd el a 
megszárított hajon, és tincsenként formázd ujjaiddal a végső frizurát.

ELŐNYÖK
● Tartást és selmyes hatást kölcsönöz a hajnak anélkül, hogy maradványokat hagyna.
● A tenyérben felmelegítve még könnyebb az alkalmazása.
● Könnyű használatának köszönhetően könnyedén létrehozható bármely dinamikus,  
 vadóc stílusú frizura is.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Szénhidrogén viasz: Ápoló és víztaszító összetevőinek köszönhetően növeli a hajformázó 
konzisztenciáját, 
Karnauba viasz: növényi eredetű viasz lágyító, és filmképző tulajdonságokkal.
Szója fitoszterolok: Kondicionáló és hidratáló tulajdonságokkal 
rendelkező réteget képeznek a fejbőrön és a hajszálakon egyaránt, 
ezzel is megkönnyítve a kifésülést.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ SET UP-al kombinálva: a tépett frizurákhoz

LÁGY, RUGALMAS TARTÁST ADÓ WAX
ÁTTETSZŐ HATÁSSAL





Hajsimító folyadék. A hajat selymes tapintásúvá és fényessé teszi, párataszító hatással 
rendelkezik.

Használata: Dörzsölj el kisebb mennyiségű terméket a tenyeredben, majd vidd fel a 
száraz hajra. Kiöblítés nélkül folytasd a frizura elkészítését.

ELŐNYÖK
● Hidratáló hajformázó krém, amely rendezetté teszi a hajat. Megkönnyíti a szárítást, a 
 hajat puhává és csillogóvá teszi.
● Teltebbé teszi a vékony szálú hajat anélkül, hogy elnehezítené.
● Sűrű, krémes állaga hidratálja és megvédi a hajat, amely ezáltal egészséges és fényes 
 lesz.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Guar gumi: visszaállítja a haj károsodott hydrolipid rétegét. Rugalmassá és csillogóvá teszi 
a hajat, valamint meghosszabítja a hajszálak védelmét. 
Micro complex: forradalmi szinergia a mentol és a B3 vitamin között. Aktiválja a fejbőr 
mikrokeringését, kellemes érzetet nyújt a használat során. Elősegíti a fejbőr oxigénellátását. 

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ OCEAN TOUCH-al kombinálva: 
az egyedülállóan csillogó hullámokért.
+ POWER CIRCLE-el kombinálva: 
a lágy és gyengéd hullámokért.
+ UP TO 230°-val kombinálva: 
a mindennapi hő-és környezeti hatásoktól való védelemért.

HAJSIMÍTÓ
FOLYADÉK





Hajlakként használható, wax spray textúrát, határozott végső formát ad a hajnak 
anélkül, hogy elnehezítené.

Használata: Használat előtt felrázandó. 15-20 cm távolságból fújd a száraz hajra. 
Használható a haj teljes hosszán, vagy csak kiválasztott részeken, a látványosabb hatás 
érdekében. 

ELŐNYÖK
● Innovatív, ultra finom textúrájú wax a tökéletes rögzítésért. Nem nehezíti el a hajat.
● Gyors és praktikus alternatívát kínál a hagyományos waxokkal szemben. 
● Egyedülálló wax spray a hosszantartó, természetes formákért.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Glicerin: Hidratálja a fejbőrt, megszünteti a szöszösödést, fényessé és könnyen kezelhetővé, 
puha tapintásúvá teszi a hajat
Micro complex: forradalmi szinergia a mentol és a B3 vitamin között. Aktiválja a fejbőr 
mikrokeringését, kellemes érzetet nyújt a használat során. Elősegíti a fejbőr oxigénellátását. 

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ LIQUIFY-al kombinálva: 
Ideális a gyorsan elkészíthető, nedves hatású frizurákhoz.
+ SET UP-al kombinálva: 
az extra és csillogó formákért.
+ POWDER VOL-al kombinálva: 
a különleges textúráért, és nagyobb volumenért.

SPRAY WAX





Volumennövelő hab: Erős tartást adó formázó és kondicionáló hajhab. Volument, 
ragyogást és testességet ad a hajnak. Gubanctalanít, megvédi a hajat a hajszárító hőjétől. 
A haj könnyen kezelhetővé válik.

Használata: Használat előtt felrázandó! Megmosott törölközőszáraz hajon oszlass el 1-2 
diónyit a termékből a kezeid vagy egy fésű segítségével a hajon, ezután folytasd a 
formázást.

ELŐNYÖK
● Koncentrált formulája testesebbé teszi, de nem nehezíti el a hajat. Erőteljes kondicionáló 
 és volumennövelő hatással rendelkezik.
● Ideális középhosszú és vékonyszálú hajra. Hosszantartó tartást biztosít anélkül, hogy
    elnehezítené a hajat.
● Maradványmentesen rendezetté teszi a göndör hajat is. Kóctalanít vitalitást és 
 ragyogást ad a még a leg lapossabb hajnak.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Panthenol: B5 provitamin tartalmának köszönhetően hidratálja a hajat, rugalmassá és 
teltté varázsolja. Megtölti a hajat élettel, fényessé és ragyogóvá teszi a frizurát. 
Kation szilikon polimerek: kozmetikai úton kötődnek a sérült részekhez, megszüntetik 
az elektromos feltöltődést, védenek a hajszárító káros hőhatásástól, védik és táplálják 
a hajrostokat. A haj láthatóan puhábbá és könnyen kifésülhetővé válik.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ DESIGN CURL-el kombinálva: 
Az extra tartásért, és hullámokért.
+ LIGHT ON-al kombinálva: 
A csillogó hatásért, és a haj volumenének növeléséért.

VOLUMENNÖVELŐ HAB





Hajtőemelő spray. Speciális spray a hajtövek volumennöveléséhez. Vékony és tartás 
nélküli hajra különösen ajánlott. Formát és tartást kölcsönöz a hajnak.

Használata: A megmosott, törölközőszáraz hajon tincsenként, a hajtőtől néhány 
centiméterre fújd a terméket a hajtőre, majd folytasd a hajformázást.

ELŐNYEI
● Azonnali jól látható push-up hatás, hosszantartó eredmények.
● Természetes hatású hajformázó, amely már a haj tövétől fejti ki hatását.
● Előkészíti a hajat a végső formázásra, testességet és fényességet ad a frizurának 
 elnehezítés nélkül.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Panthenol: B5 provitamin tartalmának köszönhetően hidratálja a hajat, rugalmassá és 
teltté varázsolja. Megtölti a hajat élettel, fényessé és ragyogóvá teszi a frizurát.
Térhálós polimerek: védőréteget alkotnak a haj körül, megnövelik annak térfogatát.
Kék fény, szmog és UV szűrő: Hármas hatású védelem a környezet káros hatásai ellen. 
Védik a hajat és a fejbőrt az öregedéstől, és az oxidatív stressztől.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ FLEXI TOUCH-al kombinálva: 
A rövid haj volumenének növeléséért.

HAJTŐEMELŐ SPRAY





Tengervízhatású texturizáló spray. Tengervízzel és nyomelemekkel gazdagított hajformázó 
spray, mely tartást, volument és természetes mozgást kölcsönöz a hajnak. Ideális annak, 
aki a tengerpartra emlékeztető, vizes hatású stílust kedveli, és még a hidratálásról sem kell 
lemondania. Nem szárítja, és nem nehezíti el a hajat. 

Használata: Fújd egyenletesen a nedves, vagy száraz hajra a természetesen hullámos 
hatás létrehozásához. Folytasd a frizura kialakításával.

ELŐNYEI
● Könnyed textúrájának köszönhetően, egyszerűen hozhatók létre a tengerpartra   
 emlékeztető, vizes hatású hullámok.
● Gyorsan száradó, tápláló spray, amely nem szárítja a hajat. 
● Élvezd a tengerparti érzést az év minden szakaszában. Akár mindennapi használatra is 
 ideális.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Nyomelemek: segítenek helyreállítani a haj szerkezetének megfelelő egyensúlyát, 
megőrizve annak egészségét. A hajat simává és hidratálttá teszi.
Szárított tengeri só: Teltséget és volument kölcsönöz a hajnak. Matt filmréteget képez 
a hajon, melynek köszönhetően a frizura úgy tündököl majd, mintha egész nap a 
tengerparton lettél volna.
Kondicionáló összetevők: Megkönnyítik a haj akár szárazon, akár nedvesen történő 
formázását, elasztikus hatást kölcsönözve a frizurának.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ SILKY WAY-el kombinálva: 
Az egyedülállóan csillogó hullámokért.

TENGERVÍZHATÁSÚ 
TEXTURIZÁLÓ SPRAY





Azonnali hatású volumennövelő szárazsampon. Tökéletes választás a haj gyors 
felfrissítésére. Magába szívja a zsírt és a kellemetlen szagokat, miközben tisztítja és felfrissíti 
a hajat.

Használata: Használat előtt felrázandó! 15-20 cm távolságból fújd a terméket a haj 
tövéhez. Pár perc száradási idő után hajkefével fésüld át a hajat.

ELŐNYEI
● Haználat után a haj azonal frissen mosott érzést nyújt.
● Egyszerű használatának köszönhetően azonnali eredmények érhetők el. Természetes 
 megjelenést és teltséget ad a hajak.
● Egyedülálló sampon hatás víz használata nélkül. A frizura újra fényessé válik, úgy hogy 
 nem lesz maradék, vagy nedves hatás.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Rizs kivonat: Esszenciális zsírsavakban, fehérjékben és ásványi sókban gazdag összetevői 
fényesebbé, fiatalosabbá teszik a hajat. Frissítő és nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik, 
megfelelően hidratálja a hajat.
E-vitamin: Fontos hidratáló és antioxidáns összetevő, megvédi a hajat a környezeti 
hatásoktól.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ POWDER VOL-al kombinálva: 
A megfelelő textúráért és volumenért.
+ MATT STYLE-al kombinálva: 
A határozott stílusért.
+ FAST CREATE-el kombinálva: 
A határozott és fényes frizuráért. 

AZONNALI HATÁSÚ 
VOLUMENNÖVELŐ 
SZÁRAZSAMPON





Volumennövelő és texturizáló por. Természetes, matt hatású hajformázó por, amely 
szárítás nélkül is tökéletes tartást biztosít a hajtőn és hajhosszon egyaránt. Teljes mértékben 
maradványmentes.

Használata: Használat előtt felrázandó. Alkalmazd száraz hajon, egészen a haj tövétől 
kezdve, majd az ujjaid segítségével formázd meg a frizurát. 

ELŐNYEI
● Könnyed formulájának köszönhetően rendkívül egyszerű a használata. Azonnali tartást 
 és tömeget kölcsönöz a hajnak.
● Rendkívül könnyű, gyorsan alkalmazható hajformázó a határozott, kócos stílus 
 kedvelőinek.
● Megkönnyíti a különféle frizurák, fonatok és feltűzések elkészítését.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Tengeri bambusz: Himanthalia elongata barna tengeri alga kivonatot tartalmaz, amely 
segít megvédeni a hajat a külső negatív hatásoktól, és oxidatív stressztől,  valamint a káros 
“kék fény” szennyezéstől.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ SET UP-al kombinálva: A megfelelő textúráért és volumenért.
+ STAY STILL-el kombinálva: A rendezett formákért.

VOLUMENNÖVELŐ
 ÉS TEXTURIZÁLÓ POR





Göndörítő hajformázó folyadék. Formázza és kiemeli a göndör fürtöket anélkül, hogy 
elnehezítené a hajat. Fokozza a haj rugalmasságát és fényességét. Tökéletes választás 
hajcsavarók, vagy a diffúzor használatával elkészített frizurákhoz.

Használata: A haj hosszának és típusának megfelelő mennyiségű terméket kézzel 
oszlass el egyenletesen a törölközőszáraz hajon, és formázd tovább a frizurát. A még 
határozottabb fürtök kiemelésére ismételd meg a termék felvitelt.

ELŐNYEI
● A legnépszerűbb, Selective Professional által kifejlesztett hajformázó folyadék. A fejlett 
 technologiának köszönhetően ideális akár a természetes akár a nagyon határozott 
 göndör stílusgy létrehozására.
● A memoria-hatás lehetővi teszi a dauerolt hajra emlékeztető, de igazából hajszárítóval, 
 hajcsavaróval vagy hajbúra használatával létrehozott göndör hatást, akár 7 napon át. 
● Kettős hatású formulájának köszönhetően hidratálja és formázza a hajat, amely ezáltal 
 rugalmassá és fényessé válik.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Panthenol: B5 provitamin tartalmának köszönhetően hidratálja a hajat, rugalmassá és 
teltté varázsolja. Megtölti a hajat élettel, fényessé és ragyogóvá teszi a frizurát.
Glicerin: Hidratálja a fejbőrt, rendezetté és fényessé teszi a hajat. A frizura selymes 
tapintásúvá, és könnyen kezelhetővé válik.
Fixáló polimer: 
Megerősíti a hajat, extra tartást kölcsönöz a frizurának.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ LIGHT ON-al kombinálva: A rugalmas és fényes hullámokért.

GÖNDÖRÍTŐ 
HAJFORMÁZÓ 
FOLYADÉK





Energizáló öko-hajhab hullámos, göndör hajra. Fokozza a természetes és a dauerolt fürtök 
láthatóságát. Ideális göndör vagy hullámos hajra.

Használata: 1-2 diónyi mennyiségű terméket kézzel vagy ritkafogú fésűvel oszlass el 
egyenletesen a törölközőszáraz hajon. Formázd meg a hajat a kezed, vagy diffúzor segítségével!

ELŐNYEI
● A laza, könnyed volumen dús hullámokért.
● Rugalmasságot és fényt ad a hajnak. Könnyed textúrájának köszönhetően hidratálja és 
 rendezetté teszi a hajat anélkül, hogy elnehezítené.
● Egész napos tartást és teltséget biztosít a göndör fürtöknek.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Kationos polimer: Javítja a fürtök rugalmasságát és felveszi a harcot a külső nedvességgel 
szemben.
Decil-glükozid Fokozza a haj puhaságát és rugalmasságát.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ SILKY WAY-el kombinálva: 
A könnyed, rugalmas hullámokért.

ENERGIZÁLÓ ÖKO-HAJHAB 
HULLÁMOS, GÖNDÖR HAJRA





Hajsimító, fényesítő, folyadék. Megszűnteti a haj elektrosztatikus feltöltődését, maximális 
fényességet és selymes tapintást ad a hajnak. Megszelídíti a hajat, lezárja a töredezett 
hajvégeket és erős párataszító hatással bír.

Használata: Egy kis mennyiséget oszlass el a tenyeredben, majd egyenletesen vidd fel a 
száraz hajra. 

ELŐNYEI
● Azonnali fényesítő hatással rendelkezik, megőrzi a haj egészségét, teltebbé teszi a 
 frizurát.
● Javítja a haj szerkezetét, megőrzi annak rugalmasságát és fényét.
● Fokozza a hajszín intenzitását, növeli annak tartósságát.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Szilikon gumi: nagy molekulatömegének köszönhetően védőréteget képez a hajszálak 
körül, védi a hajat a pára okozta hatásoktól, ápolja a töredezett hajvégeket.
Szilikon tartalmú hatóanyagok: Fényessé és selymessé teszik a hajat, védik a hőtől és a 
káros környezeti hatásoktól.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ EXTREME-el kombinálva: 
A természetes, wax hatásért.
+ DESIGN CURL-el kombinálva: 
A rugalmas és fényes göndörségért.
+ VOLUMIZER-el kombinálva: 
A ragyogóan csillogó hajért.

HAJSIMÍTÓ, 
FÉNYESÍTŐ FLUID





Sokoldalú fixáló hajlakk. Erős és rugalmas rögzítő hajlakk a tökéletes stílus maradéktalan 
fixálásáért. Nem hagy nyomot, biztosítja a frizura tartósságát, nem keményedik meg és 
nem ragad. Gyorsan szárad és védi a hajat a külső nedvességtől.

Használata: Használat előtt felrázandó.
Körülbelül 30 centiméteres távolságból fújd a hajlakkot a száraz hajra. Ideális a frizura 
végleges kialakításához és rögzítéséhez.

ELŐNYEI
● Ultra-finom porlaszthatóságának köszönhetően könnyedén formázza a hajat anélkül, hogy 
    elnehezítené. Teljes mértékben maradvány mentes.
● Természetes fényt kölcsönöz a hajnak, védelmet nyújt a pára ellen.
● Tökéletes, rugalmas tartást biztosít.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Panthenol: B5 provitamin tartalmának köszönhetően hidratálja 
a hajat, rugalmassá és teltté varázsolja. Megtölti a hajat élettel, 
fényessé és ragyogóvá teszi a frizurát.
“Emlékező-hatású” speciális gyanta:  
Garantálja a mindenemű frizura hosszantartó  tartását.

SOKOLDALÚ 
FIXÁLÓ HAJLAKK





Volumennövelő öko hajlakk. Erős és rugalmas tartást és fényt ad mindennemű haj 
stilusnak. Könnyen kifésülhető, nem hagy nyomot a hajon.

Használata: Használat előtt felrázandó! Körülbelül 30 centiméteres távolságból fújd a 
hajlakkot a hajra. Ideális a frizura végleges rögzítéséhez.

ELŐNYEI
● Erős tartást ad a hajnak.
● Ideális a természetes hatású frizurák elkészítéséhez, feltűzések fixálásához. Védi a hajat a 
 káros környezeti hatásoktól.
● Öko hajlakk, amely megvédi és fényessé teszi a hajat.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Micro complex: forradalmi szinergia a mentol és a B3 vitamin között. 
Aktiválja a fejbőr mikrokeringését, kellemes érzetet nyújt a használat során.
 Elősegíti a fejbőr oxigénellátását
Kék fény, szmog és UV szűrő: Hármas hatású védelem 
a környezet káros hatásai ellen. Védik a hajat és a fejbőrt 
az öregedéstől, valamint az oxidatív stressztől.

VOLUMENNÖVELŐ 
ÖKO HAJLAKK





Extra erős hajfixáló spray. Ideális választás a frizura végső fixálásához. Extra erős tartást 
biztosít anélkül, hogy elnehezítené a hajat és maradványokat hagyna.

Használata: Használat előtt felrázandó! Körülbelül 30 centiméteres távolságból fújd a 
hajlakkot a kész frizurára. Ideális bármilyen tipusú frizura végleges rögzítéséhez.

ELŐNYEI
● Extra erős tartást ad a haj tövétől egészen a hajvégekig.
● Hosszantartó tartást ad a frizurának.
● Ragyogást és fényt ad a hajnak.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Panthenol: B5 provitamin tartalmának köszönhetően hidratálja 
a hajat, rugalmassá és teltté varázsolja. Megtölti a hajat élettel, 
fényessé és ragyogóvá teszi a frizurát
Kék fény, szmog és UV szűrő: Hármas hatású védelem 
a környezet káros hatásai ellen. Védik a hajat és a fejbőrt 
az öregedéstől, és az oxidatív stressztől.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
+ POWDER VOL-al kombinálva: A rendezett formákért

EXTRA ERŐS 
HAJLAKK





Hővédő spray. A kondicionáló védőspray, kiváló antisztatikus és filmbevonatképző 
jellemzőkkel rendelkezik, melyeknek köszönhetően komplex hővédelmet biztosít a hajnak. 
Megvédi a hajat a hajszárító, hajsütő és hajvasaló káros hőjétől. Könnyen kezelhetővé, 
fényessé és hidratálttá teszi a hajat.

Használat: fújd egyenletesen a haj egész hosszára és a hajvégekre 20 cm-es távolságról. 
Nedves, vagy száraz hajon használd közvetlenül a hajszárító, vagy bármely hőt kibocsátó 
eszközök használata előtt.

ELŐNYEI
● Teljeskörű védelmet nyújt a hő ellen, ápolja, táplálja a hajat és megnöveli a frizura 
 tartósságát.
● Hosszantartó formákat biztosít, miközben megőrzi a haj egészségét és a hajszín 
 tartósságát.
● A hajszálak belsejébe hatolva erősíti a hajszálakat a hajtőtől egészen a hajvégekig.

AKTÍV ÖSSZETEVŐK
Növényi fehérjék: Mélyen a haj szerkezetébe hatolva táplálják és erősítik a hajat. Ideális 
választás a vékonyszálú, töredezésre hajlamos hajra is. A lelapúl és károsúlt hajnak tónust 
és térfogatot ad.

NOW SZÉPSÉG KONCEPCIÓ
Tökéletesen kiegészíti bármelyik NOW NEXT GENERATION 
termék használatát.

HŐVÉDŐ
 SPRAY
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