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Erősen 
sérült
 haj? 

A helytelen hajformázási szokások, a 
hajvasaló és a hajszárító túlzott 

használatából eredő mechanikai hatások, 
a levegőben lévő káros anyagok, 

szennyeződések, valamint  néhány 
fodrászati kezelés kémiai hatása a hajat 

károsíthatja, gyengévé, töredezetté, 
fénytelenné és durva tapintásúvá teszi.  

Ilyenkor az egyetlen
megoldás egy mélyre ható

“Xstrong”
kezelés, mely helyreállítja a haj 

szerkezetét és ezzel együtt annak 
eredeti szépségét.
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Intenzív hajregeneráló program magas hialuronsav tartalommal, 
amely mindössze 15 perc alatt hat bármilyen típusú, sérült hajra!

HYALURONIC 
ACID FORMULA

A 

kutatási és fejlesztési laboratóriumában megalkották a 

szerkezet-újjáépítő kezelést
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A HIALORUNSAV 
FORMULA

speciális szerkezetátalakító hatóanyagokkal és 
esszenciális elemekkel dúsított összetétel, mely 

helyreállítja a sérült, igénybe vett és töredezésre hajlamos 
hajat. 

HYDROLIZÁLT QUINOA
nagy mennyiségű esszenciális 

aminosavat tartalmazó 
“szupergabona”, amely egyedülálló 

hidratáltságot kölcsönöz a 
kutikulának.

MULTIAKTÍV KOMPLEX javítja a 
fésülhetőséget, megelőzi a 

hajtincsek gubancolódását és 
fényessé teszi a hajat.

ARGININ
kondicionáló és antisztatikus hatás.

HYALOMATRIX 
5 típusú, különböző molekulatömegű 

hialuronsavból áll, melyek mélyen behatolnak a 
hajszálak szerkezetébe, helyreállítják a hajkéreg, 

azaz cortex optimális állapotát, valamint 
védőréteget képeznek a haj külső rétegén.

1 LÉPÉS
tisztítás és előkészítés

Hatóidő 3-5 perc

2 LÉPÉS
mélyszerkezeti kezelés 

és regenerálás
Hatóidő 10-15 perc

3 LÉPÉS
kondicionálás és formázás

Azonnali hatás

a kezelés előtt a kezelés végén
0. NAP 30. NAP

MÉREGTELENÍTŐ 
TISZTÍTÁS 

Megtisztítja a hajat a nehézfémektől, a hajformázók 
maradványaitól és a szennyeződésektől.

HIDRATÁLÁS  X5
A hajszerkezet minden szintjén ható, 5 különböző 

molekulasúlyú hialuronsavból álló rendszer.

ELLENÁLLÓSÁG 
Rugalmasságot biztosít, ellenállóvá teszi hajat, 

megszünteti a haj töredezettségét.

KÖNNYŰ 
KEZELHETŐSÉG

Kondicionáló és antisztatikus hatás. 

Rebuilding Treatment - 3 gyors és egyszerű lépés  
az erősen sérült haj eredeti szépségének visszaállításához:

 A 

belülről regenerálja a hajszálakat. 
Védőréteget képez a haj kutikula rétegén. 

Egyedülálló módon feltölti és azonnal 
javítja a haj ellenálló képességét és 

szerkezetét!

A REBUILDING TREATMENT



N.4
N.5250 ML   HOME CONDITIONER

Fenntartó, kondicionáló, hidratáló, szerkezet-helyreállító 
kezelés erősen károsodott hajra. 

Hialuronsavval dúsított balzsam, mely a hajszálakon védőréteget 
képez. Táplálja és hidratálja a hajat. Megkönnyíti a beszárítást.
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OTTHONI FENNTARTÓ KEZELÉS 

Szemmel látható eredmény már 
az első alkalmazástól kezdve!

*A teljes regenerációhoz hajtípustól függően
4-6 kezelés ajánlott.

A professzionális kezelés 
teljes időtartama alatt és 
az azt követő használata 

fenntartja és 
meghosszabbítja a 

kezelés jótékony hatásait.

N.2
N.  

N. 3

CHELATING SHAMPOO 1000 ML

1000 ML   RE-BUILD TREATMENT

Hialuronsavval gazdagítot, tisztító 
hatású kelátképző sampon. 
Mélyrehatóan tisztít. Eltávolítja a szennyeződéseket 
a hajszálakról. Előkészíti a hajat az 
N.2 RE-BUILD TREATMENT kezelésre.

FINAL PROTECTOR 250 ML

Hialuronsavval dúsított, öblítést nem igénylő 
hajkondicionáló kezelés. Védő, kondicionáló és 
antisztatikus hatású termék.

Hialuronsavval és aminosavakkal gazdagított hajregeneráló kezelés. 
Hajdúsító hatású termék. Védőréteget képez a hajszálakon.

 Biztosítja a haj külső rétegének megfelelő hidratáltságát.
Hatóidő 10-15 perc - ahhoz, hogy az eredmény még hatékonyabb 

legyen, javasolt hőforrás használata.
Vigye  fel a terméket a haj teljes hosszára, hagyja hatni 10-15 percig, 

majd öblítse le. Folytassa az N.3 FINAL PROTECTOR-ral.

REBUILDING PROFESSIONAL TREATMENT

1
HOME SHAMPOO 250 ML

Kezelés utáni, hidratáló, szerkezethelyreállító, fenntartó 
sampon erősen károsodott hajra.  
Hialuronsavval dúsított sampon, mely a hajat finoman tisztítja és 
hidratálja. Meghosszabbítja a fszalonban végzett kezelés jótékony 
hatását. 
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