
A SZÍN
DIADALA

ONCARE COLOR BLOCK 
A FESTETT HAJ KOMFORTJA.    

A FESTETT ÉS KEZELT HAJRA KÉSZÜLT 
TERMÉKCSALÁDOT ÚGY TERVEZTÉK, HOGY VÉDJE 
A KOZMETIKAI SZÍNT, ÓVJA A NAPSUGÁRZÁSTÓL, 
AZ OXIDÁCIÓS STRESSZTŐL ÉS A FAKULÁSTÓL.

Az alapvető fontosságú összetételek kombinációja védi, helyreállítja és mélyen 

erősíti a hajszerkezetet. A hajat maximálisan táplálja, miközben a japán kamélia 

kíméletességével kezeli is. 

J-BEAUTY 
TSUBAKI OLAJ 

A japán kamélia olaja selymes, puha, bársonyos,
nem zsíros. Erősen antioxidáns hatású elixír, amely 

védelmet, ragyogást és azonnali kondicionálást 
biztosít. A fiatalság koncentrátuma.

VITAMINDÚS ERDEI 
GYÜMÖLCSÖK 

Az erdei gyümölcsökből készült kivonat kiváló 
antioxidáns, szerves katalizátorként működik
 és bio-regeneráló hatóanyagokban gazdag. 

Hatására a haj puhává és fényessé válik. 

FOLYÉKONY 
VIBRARICHE

TECHONLÓGIA
Szabadalmaztatott összetétele ragyogóbbá

és még tartósabbá teszi a hajszínt, mely 
idővel még élénkebbé válik. A kvaterner 

ammóniumvegyület hatására a haj puhává,
táplálttá és könnyen kifésülhetővé válik. Növeli

 a színtelítettséget és javítja a hajrostok állapotát.

A NÉLKÜLÖZHETET-
LEN ÖSSZETEVŐK

SZABADSÁG
AZ EGYSZE-
RŰSÉGBEN. 
Alapvető fenntarthatóság.
Letisztult összetételek.
Világosan meghatározott
célkitűzések.
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PROFESSZIONÁLIS KEZELÉS AZ EGÉSZSÉGES HAJÉRT, 
A RAGYOGÓBB, INTENZÍVEBB ÉS TARTÓSABB HAJSZÍNÉRT.

MINDEN TÍPUSÚ FESTETT
ÉS SZŐKÍTETT HAJHOZ  
Ideális a haj táplálására és kezelésére a technikai szolgáltatások előtt 
és után, hogy helyreállítsa, erőssé és dússá varázsolja az igénybevett 
hajszerkezetet.
Az ONCARE Color Block ápolja a hajat, miközben kíméletesen eltávolítja 
a szennyeződéseket. Az összetétel intenzitása segíti a fodrászokat 
a technikai szolgáltatások előtt és után. Mélyen táplálja és gyógyítja 
a hajrostot, megakadályozza a haj külső kutikula rétegének porozitását, 
miközben óvja a kozmetikai színt.

COLOR STABILIZER SHAMPOO 
Festést lezáró, színstabilizáló sampon. Tisztítja 
és hidratálja a hajszálakat, stabilizálja a kozmetikai 
pigmenteket és megakadályozza kimosódásukat, 
megőrizve ezzel a szín élénkségét és intenzitását. 
Könnyen kezelhetővé, fényessé és élettel telivé 
varázsolja a hajat. 
Használata: vidd fel a nedves fejbőrre. Gyengéden 
masszírozd be, majd alaposan öblítsd le. Szükség esetén 
ismételd meg a műveletet. 

275 / 1000 ml 250 / 1000 ml 200 ml

COLOR STABILIZER BALM 
Festést lezáró, színstabilizáló kondicionáló hajbalzsam. 
Egyensúlyba hozza, kondicionálja és védi a hajrostokban 
lévő színpigmenteket. Védi, ragyogóvá, élettel telivé 
varázsolja a hajat. 
Használata: samponnal történő hajmosást követően 
vidd fel a nedves hajra, majd fésüld át a jobb eloszlás 
érdekében. Hagyd hatni 2-3 percig, végül alaposan 
öblítsd le.

INTENSIVE COLOR STABILIZER MASK
Intenzív színstabilizáló hajpakolás. Mélyregeneráló 
kezelés festett és kémiailag kezelt hajra. Javítja, 
kondicionálja és kiegyensúlyozza a hajszálak szerkezetét. 
Testessé, táplálttá és könnyen kezelhetővé varázsolja 
a hajat.
Használata: samponnal történő hajmosást követően 
vidd fel a nedves hajra, majd fésüld át a jobb eloszlás 
érdekében. Hagyd hatni 3-5 percig - intenzív szerkezet-
javításhoz 10 percig. Hatékonyságának növelése 
érdekében használj műanyag sapkát és hőforrást. Végül 
alaposan öblítsd le. 

COLOR STABILIZER SPRAY   
Színstabilizáló, öblítést nem igénylő spray. Különösen ajánlott 
a haj színének és állapotának stabilizálására, valamint a hajszálak 
védelmére, fiziológiás pH-értékének helyreállítására. Megnöveli 
a szín intenzitását és tartósságát. 
Használata: használat előtt alaposan rázd fel, amíg 
homogén folyadékot nem kapsz. Fújd egyenletesen a tiszta, 
törölközőszáraz, vagy száraz hajra. Fésüld át alaposan és öblítés 
nélkül folytasd a hajformázást.

275 ml

EQUALIZING SPRAY 
Öblítést nem igénylő előkezelő spray a hajszerkezet 
kiegyenlítésére. Kondicionálja és kiegyenlíti a hajszálak szerkezetét, 
optimalizálva a technikai szolgáltatások minőségét és tartósságát. 
Használata: használat előtt alaposan rázd fel. Technikai 
szolgáltatástól függően fújd egyenletesen a tiszta, törölközőszáraz, 
vagy száraz hajra. Fésüld át alaposan és öblítés nélkül folytasd 
a technikai szolgáltatást.

275 ml

KIHANGSÚLYOZÁS 
A hajfesték hatóidejének lejárta után 

végezz alapos öblítést csak vízzel. Mosd 
meg a hajat Color Block Stabilizer 

Shampoo-val, gondosan emulgeáld, 
majd alaposan öblítsd le. 

Folytatsd a követő kezeléssel. 
Fújj a haj teljes hosszára Color Block 

Stabilizer Spray-t, fentről lefelé haladva, 
fésüld át és hagyd hatni 3 percig, közben 
függőleges mozdulatokkal masszírozd be 

a hajtövektől a hajvégekig, hogy 
elősegítsd a kutikulák záródását. 

Öblítés nélkül folytasd a következő 
lépéssel.  

TÁPLÁLÁS 
A különösen sérült haj esetében vegyél 

1-2 diónyi Color Block Intensive 
Stabilizing Mask-ot a tenyeredbe, 
melegítsd fel a krémet és vidd fel 
a haj teljes hosszára. Gyengéden 

masszírozd be, majd az egyenletes 
eloszlás érdekében fésüld át. Hőforrás 
alatt, a haj igényeinek megfelelően 

hagyd 5-10 percig hatni. Kevés 
víz hozzáadásával emulgeáld, majd 
gondosan öblítsd le. Folytasd a haj 

formázásával. Javasoljuk, hogy minden 
3-4. festés után alkalmazd a maszkot, 

a haj egészségének megőrzése 
érdekében.

TÖKÉLETES RITUÁLÉ

ELŐKÉSZÍTÉS 
A ragyogóbb és intenzívebb 

eredményért, a technikai szolgáltatások 
előtt fújj a haj teljes hosszára bőségesen 
Color Block Equalizing Spray-t, fentről 

lefelé haladva, a hajtövektől egészen 
a hajvégekig. Gyengéden masszírozd 

be a hajhossz közepétől a hajvégek felé, 
hogy elősegítsd a kutikulák záródását. 

Hatására csökken a haj porozitása. 
Megakadályozza a nem kívánt 

színváltozásokat. Folytasd a munkát 
a hajfestéssel.

LEZÁRÁS 
Festés után nyomj 1-2 diónyi Color 

Block Stabilizing Balm-ot 
a tenyeredbe, melegítsd fel

 a krémet és vidd fel az előzőleg 
megtisztított haj teljes hosszára. 
Gyengéden masszírozd be, majd 
az egyenletes eloszlás érdekében 
fésüld át és igény szerint hagyd 
néhány percig hatni. Kevés víz 

hozzáadásával emulgeáld, majd 
alaposan öblítse le.


