
Az első számú innovatív
tartós hajkiegyenesítő kezelés

NŐVÉNYI KERATIN-nal



Fedezd fel a 4 féle 
vegán szalonkezelések 

világát

#straight up - teljesen egyenes tartós haj, 
#wave on - határozott göndör fürtök

#zero frizz - kócosodás és szöszösödés megszüntetése
#deep restoration - mély hajszerkezet-javítás 



A FISION KERA VEG18 
búzából és szójából álló 

aminosav komplexet
tartalmaz, amely hatásában 
tökéletesen megegyezik az 

állati keratin hatásával, de egy 
magas hatékonyságú és 
biztonságos eredményt 

garantál, akár a leg 
környezettudatosabb

fodrászok  és vendégek 
számára is.

▪ TISZTA NÖVÉNYI eredet

▪ PARABÉN-MENTES

▪ ZÖLD ALTERNATIVA AKÁR 

A LEG ÍGÉNYESEBB 

FOGYASZTÓKNAK

Ideális azoknak felhasználóknak akik a biztonságos, de professzionális környezetbarát 

kezeléseket keresik.

NŐVÉNYI KERATIN



Amit pluszban ad

Bőrgyógyászatilag tesztelt

Formaldehid-mentes 
Az elvégzett tesztek 100%-ban garantálják, hogy a hajvasalással végzett kezelések során az 
egyenesítő fluidból egyáltalán nem szabadul fel formaldehid.

Bizonyított mélyreható hajszerkezet-javító hatás
A mikroszkópos vizsgálatok igazolják a kezelés hatékony hajszerkezet-javító hatását még az 
erősen legyengült és sérült hajszálak esetében is.

Glioxilsav, biztonsági szint
Laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy az egyenesítő fluidból a használat során, mint a 
glioxilsav mellékterméke nem szabadul fel glioxilát,



Minősítés

ELŐTTE
UTÁNA

Mikroszkópos tesztek igazolják a kezelés szerkezethelyreállító hatását 

az erősen roncsolt és károsodott haj struktúráján.



Ismerjük meg a termék családot



Pre-Treatmant 1 előkezelő mélytisztító sampon 

Mélyen megtisztítja a hajszálakat és a fejbőrt, előkészíti a 
hajat hajegyenesítő kezeléshez. Ideális a szennyeződések 
és a styling maradványok eltávolítására a hajból, így 
hatékonyabbá teszi a professzionális kezelést.

KELÁTKÉPZŐ HATÓANYAGOK semlegesítik az ásványi 
maradványokat és a klórlerakódás, ellensúlyozza a víz 
lúgosságát és megakadályozza, hogy a vízkőlerakódások a 
hajszálakat kemény és érdes tapintásúvá, valamint fakóvá 
tegyék. 

PANTHENOL: hidratáló, tápláló és kondicionáló hatású 
multifunkcionális vitamin

pH-érték: 6,5– 7,5
500 ml



Taming Fluid 2 hajegyenesítő folyadék

500 ml

Kifejezetten arra szolgál, hogy kisimítsa a hajat és megszüntesse a 
haj szöszösödését és, hogy minden hajtípus könnyen kezelhető és 
formázható legyen. Kiválóan alkalmas a természetes és a vegyileg 
kezelt hajak kezelésére.  A hajat könnyen kezelhetővé, selymessé 
és fényessé teszi úgy, hogy mély rétegekben helyreállítja a haj 
szerkezetét. Csak professzionális használatra. 

GLIOXILSAVVAL gazdagított:

aktiválja a termék hajkiegyenesítő hatását. Hatása a haj 
természetes aminosavakkal való kölcsönhatásának köszönhető 
működik. A haj szerkezetét megváltoztatja, de nincs rá negatív 
hatással. A hajszerkezet átalakul, a haj erőssé, élettelivé válik.

SELYEMFEHÉRJÉK: hidratáló és védő tulajdonságokkal 
rendelkeznek

pH-érték: 1,5 - 2



α-keratin FOAMER pumpás 
habosító adagoló

Az α-keratin FOAMER pumpás habosító, mely mértékegységgel 
ellátott, az egyenletes felvitelhez és a tökéletes adagoláshoz 
lett kifejlesztve. A hajegyenesítő folyadék 2-t a pumpás 
habosító laza habbá változtatja, így megkönnyíti annak 
felvitelét. Megfelelő mennyiségben vigye fel a hajra, hogy a 
terméket könnyebben és precízebben lehessen eloszlatni a haj 
teljes hosszán.



Az α-keratinos 
kezelés hatása 
a hajra



Tone Control színtónust beállító adalékanyag

Színtónust beállító adalékanyag, amelyet kifejezetten úgy 
fejlesztettek ki, hogy az α-keratin hajegyenesítő folyadék 2-vel 
szinergiában fejtse ki hatásást. 

Ideális használni olyan szőke, szőkített, (7-es vagy annál 
világosabb hajszíneknél) melírozott hajhoz, amelyet bármilyen 
α-keratinos kezelésnek vetnek alá.  

Különleges összetétele lehetővé teszi a szőke és/vagy szőkített 
hajak (meleg, semleges, hideg) színkarakterének beállítását, 
optimalizálását, testre szabását, miközben semlegesíti a nem 
kívánt színárnyalatokat az α-keratin használata során. 
Személyre szabott, intenzív ragyogó színárnyalatok érhetők el 
a hajszerkezet teljes védelme mellett.75 ml



A KÍVÁNT EREDMÉNY FÜGGVÉNYÉBEN MEGHATÁROZOTT 
%-BAN KEVERJ AZ α- KERATIN TONE CONTROL-T AZ 

α- KERATIN FLUID HAJEGYENESÍTŐ FOLYADÉK 2-HÖZ:



Conditioning mask 3 kondicionáló hajpakolást

500 ml

Kondicionáló hajpakolás, ideális a hajegyenesítő kezelések 
kozmetikai hatásainak meghosszabbítására. Gyönyörű 
fényt és vitalitást kölcsönöz a hajnak. A hajszálakat 
kisimítja, lágyítja, mélyen táplálja és megvédi a külső 
sérülésektől.

ANDIROBA OLAJ: 
omega 6 és omega 9 zsírsavakban gazdag, lágyító hatást 
fejt ki a hajrostokra

pH-érték: 3 – 4,5



Az α-keratinos 
kezelés hatása 
a hajra



HOME CARE 
KEZELÉST KÖVETŐ FENNTARTÓ 
TERMÉKEK OTTHONI HASZNÁLATRA



Kezelést követő fenntartó sampon

Gyengéden tisztítja, táplálja és kondicionálja a 
hajszálakat és a fejbőrt. Segítségével a hajegyenesítő 
szolgáltatások kozmetikai hatásai tovább tartanak. 
Különleges összetétele lágy esésűvé teszi, hidratálja és 
felfrissíti a hajat. Megkönnyíti a haj kifésülését. 

PANTHENOLAL gazdagítva: hidratáló, tápláló és 
kondicionáló hatású multifunkcionális vitamin 

ANDIROBA OLAJ: omega 6 és omega 9 zsírsavakban 
gazdag, lágyító hatást fejt ki a hajrostokra. 

pH-érték: 5 - 5,5

. 250 ml



Kondicionáló hajpakolás otthoni használatra, ideális a 
hajegyenesítő szolgáltatások kozmetikai hatásainak 
meghosszabbításához. A hajnak még erősebb vitalitást és 
gyönyörűbb fényt kölcsönöz. Kisimítja, lágyítja, mélyen 
táplálja és megvédi a külső sérülésektől a hajtincseket. 

PANTHENOLAL gazdagítva: hidratáló, tápláló és 
kondicionáló hatású multifunkcionális vitamin 

ANDIROBA OLAJ: omega 6 és omega 9 zsírsavakban 
gazdag, lágyító hatást fejt ki a hajrostokra. 

pH-érték: 3 - 4,5

.

250 ml

Kezelést követő fenntartó kondicionáló maszk



Az α-keratinos 
otthoni ápolás
hatása a hajra



Azonnali fényesítő hatással bír és védi az 
egyenesítési kezelést. Tökéletesen megvédi a 
szalonban elért hajegyenesítési eredményét követő 
hetekben. Vészhelyzet esetére, a párataszító hatása 
miatt minden kézitáskában ott a helye.

E VITAMIN: erőteljes antioxidáns hatást biztosít

ANDIROBA OLAJ: omega 6 és omega 9 zsírsavakban 
gazdag, lágyító hatást fejt ki a hajrostokra. 

.

100 ml

Párataszító spray



A benthagyó spray-maszk bármilyen hajtípus megszelídítésére, 
megerősítésére és szerkezetátalakítására használható száraz, 
vagy nedves hajon egyaránt. Könnyen kifésülhetővé teszi a 
hajat, meghatározza, és kontrollálja a göndör és egyenes hajat, 
hatására puha és természetes megjelenésű lesz. 

FISION KERAVEG 18: erősíti, rugalmassá teszi a hajszálakat, és 
növeli a haj tömegét.

MORINGA: véd a külső kedvezőtlen hatásoktól, és javítja a haj 
szerkezetét

PANTHENOL: hidratálja, táplálja és kondicionálja a hajat.

.

150 ml

KERATIN SPRAY MASK



KERATIN SPRAY MASK HASZNÁLATA



Az α-keratinos 
kezelés hatása 
a hajra







• DIAGNÓZIS: Ellenőrizd a haj állapotát: természetes vagy kezelt és szerkezeti épségét: egészséges vagy sérült

• HAJMOSÁS: A Pre-Treatmant 1 előkezelő, mélytisztító samponnal finoman masszírozva mosd meg a hajat legalább 
kétszer. Fontos, hogy a haj tiszta legyen.

• HAJSZÁRÍTÁS: Fésüld meg, és a haj típusának függvényében: természetes haj esetén 100%-ban, kémiailag kezelt, 
illetve sérült haj esetén pedig 80%-ra szárítsd meg a hajat.

• KEZELÉS: Oszd el a hajat 4 részre, és vidd fel tincsenként a Taming Fluid 2 egyenesítő folyadékot az α-keratin 
FOAMER pumpás habosító applikátorral. Masszírozd a habot a hajba, hogy könnyebben felszívódjon, majd oszlasd 
el sűrű fogú fésűvel a haj teljes hosszán és a hajvégeken.

• HATÓIDŐ: Fedd le megfelelő hővédő sapkával és hagyd hatni 20-25 percig.

• SPRAY MASZK: Vidd fel a Spray maszk terméket a teljes hajhosszra. Ritka fogú fésűvel egyenletesen oszlasd el a 
hajon.

• HAJSZÁRÍTÁS: Öblítés nélkül, hajszárítóval és lapos kefével szárítsd meg a hajat.

• HAJVASALÁS: Válasz vékony 0,5 cm hajtincseket és tincsenként 8-10-szer egyenletes sebességgel vasald át kezdve 
a hajtőtől a végekig. 

• ÖBLÍTÉS: Alaposan öblítsd le langyos vízzel a hajat.

• KONDICIONÁLÁS: Alkalmazd a Conditioning mask 3 hajpakolást és hagyd 3-5 percet hatni, majd öblítsd ki.

• SPRAY MASZK: Alkalmazd a Spray maszkot, hogy megkönnyítsd a beszárítást és csodálatos selymes hatást érj el.

• HAJSZÁRÍTÁS ÉS -FORMÁZÁS: Szárítsd meg és formázza a hajat.  Végül fújjd be a Párataszító spray-vel, hogy a 
hajon védőréteg keletkezzen.



Hajtípus
KEZDETI 

HAJSZÁRÍTÁS 
MÉRTÉKE

A KEZELÉSHEZ 
HASZNÁLANDÓ 

FLUID 2  
MENNYISÉG *(ml)

A HAJVASALÓ 
HŐFOKA

A HAJVASALÓ 
VÉGIGHÚZÁSOK 

SZÁMA 
HAJTINCSENKÉNT 

TERMÉSZETES TELJES 50 - 100 200 - 220°C 8 - 10-SZER

KEZELT RÉSZLEGES 80% 50 - 100 MAX.180°C MAX . 8-SZOR

*FÜGG A HAJ MENNYISÉGÉTŐL ÉS HOSSZÁTÓL

Felhasználási útmutató 





• DIAGNÓZIS: Ellenőrizd a haj állapotát: természetes vagy kezelt és szerkezeti épségét: egészséges vagy 
sérült

• HAJMOSÁS: A Pre-Treatmant 1 előkezelő, mélytisztító samponnal finoman masszírozva mosd meg a 
hajat legalább kétszer. Fontos, hogy a haj tiszta legyen.

• KEZELÉS: Oszd el a törülköző száraz hajat 4 részre, és vidd fel tincsenként a Taming Fluid 2 egyenesítő 
folyadékot az α-keratin FOAMER pumpás habosító applikátorral. Masszírozd a habot a hajba, hogy 
könnyebben felszívódjon, majd oszlasd el sűrű fogú fésűvel a haj teljes hosszán és a hajvégeken.

• HATÓIDŐ: Fedd le megfelelő hővédő sapkával és hagyd hatni 15-20 percig.

• HAJSZÁRÍTÁS: Öblítés nélkül, hajszárítóval és lapos kefével szárítsd meg a hajat, hogy elősegítsd a 
Taming Fluid 2 egyenesítő folyadék kócosodás és szöszösödés elleni és hajszerkezet javító hatását. 

• ÖBLÍTÉS: Sampon használata nélkül alaposan öblítsd le langyos vízzel a hajat.

• KONDICIONÁLÁS: Alkalmazd a Conditioning mask 3 hajpakolást és hagyd 3-5 percet hatni, majd öblítsd 
ki.

• SPRAY MASZK: Alkalmazd a Spray maszkot, hogy megkönnyítsd a beszárítást és csodálatos selymes 
hatást érj el.

• HAJSZÁRÍTÁS ÉS -FORMÁZÁS: Difúzzoral szárítsd meg és formázza a hajat.  Végül fújd be a Párataszító 
spray-vel, hogy a hajon védőréteg keletkezzen.



Termék felhasználás

Hajtípus
A KEZELÉSHEZ HASZNÁLANDÓ 

FLUID 2  MENNYISÉG *(ml)

TERMÉSZETES 15-20

KEZELT 15-20

*FÜGG A HAJ MENNYISÉGÉTŐL ÉS HOSSZÁTÓL





• DIAGNÓZIS: Ellenőrizd a haj állapotát: természetes vagy kezelt és szerkezeti épségét: 
egészséges vagy sérült

• HAJMOSÁS: A Pre-Treatmant 1 előkezelő, mélytisztító samponnal finoman masszírozva mosd 
meg a hajat legalább kétszer. Fontos, hogy a haj tiszta legyen.

• KEZELÉS: Oszd el a hajat 4 részre, és vidd fel tincsenként a Taming Fluid 2 egyenesítő 
folyadékot az α-keratin FOAMER pumpás habosító applikátorral a törülköző száraz . Masszírozd 
a habot a hajba, hogy könnyebben felszívódjon, majd oszlasd el sűrű fogú fésűvel a haj teljes 
hosszán és a hajvégeken.

• HATÓIDŐ: Fedd le megfelelő hővédő sapkával és hőforrás alatt 20 percig hagyd hatni.

• ÖBLÍTÉS: Alaposan öblítsd le langyos vízzel a hajat.

• KONDICIONÁLÁS: Alkalmazd a Conditioning mask 3 hajpakolást és hagyd 3-5 percet hatni, majd 
öblítsd ki.

• SPRAY MASZK: Alkalmazd a Spray maszkot, hogy megkönnyítsd a beszárítást és csodálatos 
selymes hatást érj el.

• HAJSZÁRÍTÁS ÉS -FORMÁZÁS: Szárítsd meg és formázza a hajat.  Végül fújjd be a Párataszító 
spray-vel, hogy a hajon védőréteg keletkezzen.



Termék felhasználás

Hajtípus
A KEZELÉSHEZ HASZNÁLANDÓ FLUID 2  

MENNYISÉG *(ml)

TERMÉSZETES 50 -100 

KEZELT 50 -100

*FÜGG A HAJ MENNYISÉGÉTŐL ÉS HOSSZÁTÓL





• DIAGNÓZIS: Ellenőrizd a haj állapotát: természetes vagy kezelt és szerkezeti 
épségét: egészséges vagy sérült

• HAJMOSÁS: A Pre-Treatmant 1 előkezelő, mélytisztító samponnal finoman 
masszírozva mosd meg a hajat legalább kétszer. Fontos, hogy a haj tiszta legyen.

• KEZELÉSÉS: keverj össze 1 rész Taming Fluid 2 egyenesítő folyadékot 3 rész 
Kondicionáló maszk 3-al, majd hajpakolásként vidd fel. Oszlassa el ritka fogú 
fésűvel a haj teljes hosszán és a hajvégeken 

• HATÓIDŐ: Fedd le megfelelő hővédő sapkával és hőforrás alatt 5-10 percig 
hagyd hatni.

• ÖBLÍTÉS: Sampon használata nélkül alaposan öblítsd le langyos vízzel a hajat.

• SPRAY MASZK: Alkalmazd a Spray maszkot, hogy megkönnyítsd a beszárítást és 
csodálatos selymes hatást érj el.

• HAJSZÁRÍTÁS ÉS -FORMÁZÁS: Szárítsd meg és formázza a hajat.  Végül fújd be a 
Párataszító spray-vel, hogy a hajon védőréteg keletkezzen.



Termék felhasználás

Hajtípus
A KEZELÉSHEZ HASZNÁLANDÓ TERMÉK  

MENNYISÉG *(ml)

TERMÉSZETES
5 ml FLUID 2 egyenesítő folyadék + 

15 gr MASK 3 hajpakolás

KEZELT
5 ml FLUID 2 egyenesítő folyadék + 

15 gr MASK 3 hajpakolás

*FÜGG A HAJ MENNYISÉGÉTŐL ÉS HOSSZÁTÓL



Néhány eredmény fodrászainktól, 
amikor még nem volt Spray mask
















