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A BRAZIL PEQUI OLAJ
ELLENÁLLÓ EREJE

A pequi olaj nagy koncentrációban tartalmaz
A-provitamint, és természetesen gazdag olajsavban

és palmitinsavakban. Csökkenti a kócosodást,
rugalmasságot és ragyogást ad a haj teljes

hosszának. Könnyű, antioxidánsokban gazdag olaj,
mely felveszi a harcot a korai öregedés jeleivel.

A JOJOBA OLAJ
TÁPLÁLÓ EREJE
A jojoba olaj híres tápláló és védő

tulajdonságairól. A fejbőrből természetesen
kiválasztódó faggyúhoz hasonló speciális 

molekuláris szerkezete lehetővé teszi a haj 
kiemelkedő táplálását, hidratálását és puhaságát.

AZ AVOKÁDÓ OLAJ
FIATALÍTÓ EREJE

Az avokádó olaj tápanyagokban 
és karotinoidokban gazdag természetes olaj.

Gyorsan behatoló tulajdonságának köszönhetően
rendkívüli módon táplálja és hidratálja

 a különösen száraz fejbőrt és hajszálakat. 
Ragyogóbbá varázsolja a hajat, javítja 

nedvességtartalmát, elősegíti a hajnövekedését.

RENDKÍVÜLI 
HIDRATÁLÁS 

A NÉLKÜLÖZHETETLEN 
ÖSSZETEVŐK

HU - 012855/7

ONCARE DAILY SZEMÉLYRE SZABOTT 
HIDRATÁLÁS MINDEN HAJTÍPUSRA. 

INTENZÍV HIDRATÁLÓ TERMÉKCSALÁD, MELY 
MÉLYEN TÁPLÁLJA ÉS ERŐSÍTI A HAJSZERKEZETET, 
VALAMINT PUHA ÉS FÉNYES HAJAT BIZTOSÍT. 

Az ikonikus formula három könnyű és természetes olajat tartalmaz. A pequi-,
a jojoba- és az avokádó olaj védi a hajat a kiszáradástól, az elvékonyodástól 
és az elgyengüléstől. Nem változtatja meg a bőr funkcióit, ezért gyakori 
használatra is ajánlott.

SZABADSÁG
AZ EGYSZE-
RŰSÉGBEN. 
Alapvető fenntarthatóság.
Letisztult összetételek.
Világosan meghatározott
célkitűzések.
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275 / 1000 ml 250 / 1000 ml 275 ml

the daily
hydration  

TÖKÉLETESEN TÁPLÁLT, RUGALMAS, 
ELLENÁLLHATATLANUL FÉNYES HAJ. 

MINDEN HAJTÍPUSHOZ, A LEGVÉKONYABB 
SZÁLÚTÓL A LEGTÖREDEZETTEBBIG, 
ideális azok számára, akik elnehezítés nélkül szeretnék hidratálni 
hajukat, kezelhetőbbé és selymesebbé téve azt. 
A gondosan kiválasztott összetevők lehetővé teszik a gyakori használatot, 
megelőzve a haj és a fejbőr kiszáradását. A teljes kezelés hatására 
a hajhossz rendkívül rugalmassá és extrém puhává válik.

HYDRATING SHAMPOO 
Hidratáló sampon száraz hajra.
Kíméletesen tisztít, hidratál és helyreállítja a hidrolipid 
réteg fiziológiai egyensúlyát. Testessé, könnyen 
kezelhetővé és élettelivé varázsolja a hajat.
Használata: tisztításhoz és a szennyeződések 
eltávolításához vidd fel a nedves fejbőrre. Gyengéden 
masszírozd be, majd alaposan öblítsd le. Kezeléshez 
ismételd meg a műveletet, végül alaposan öblítsd le.

HYDRATING BALM 
Hidratáló kondicionáló hajbalzsam száraz hajra.
Mélyen hidratál és kondicionál, könnyen kezelhetővé, 
fényessé és élettelivé 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, – mélyrehatóbb 
hidratálásért 5 percig, majd alaposan öblítsd le.

INSTANT HYDRATING LEAVE- IN 
Öblítést nem igénylő spray, azonnali hidratáló hatással.
Elnehezítés nélkül hidratál és kondicionál, rendkívül 
puhává, selymessé és fényessé varázsolja a hajat.
Használata: használat előtt alaposan rázd fel. Fújd 
egyenletesen a tiszta, törölközőszáraz, vagy száraz hajra. 
Fésüld át alaposan és öblítés nélkül folytasd 
a hajformázást.

TÖKÉLETES RITUÁLÉ

TISZTÍTÁS 
Mosd meg kétszer a hajat Daily 

Shampoo-val; először 
a tisztításhoz és a szennyeződések 
eltávolításához, másodszor pedig 

a kezeléshez. Kevés víz 
hozzáadásával emulgeáld, majd 

gyengéden masszírozd be és hagyd 
a habot néhány percig hatni, hogy 
az aktív hatóanyagok kifejthessék  
hidratáló és nedvességmegkötő 

hatásukat. Végül alaposan öblítsd le. 

KEZELÉS 
Vigyél fel egy kis mennyiséget 
a krémes, könnyű és bársonyos 

textúrájú Daily Balm-ból 
a törölközőszáraz hajra, 
a hajtövektől, egészen 

a hajvégekig. Maszírozd be, 
majd fésüld át a jobb eloszlás 
érdekében. Hagyd hatni 2-3 

percig, – különösen dehidratált 
haj esetében 5 percig, majd 

alaposan öblítsd le.

HATÁS 
FOKOZÁS 

A mélyebb hatásért, a még 
selymesebb és fényesebb haj 

érdekében, fogd össze a hajat laza 
kontyba, hogy a lehető legtovább 
megtartsa a nedvességét, és 10 

percig hőforrás alatt hagyd hatni 
a Daily Balm-ot. Végül öblítsd le 

alaposan.

ÁPOLÁS 
Permetezz kb. 20 cm távolságból 

Daily Leave-in spray-t a hajra, majd 
fésüld át. Ideális másnapi használatra 
is hidratálásra, a frizura hajszárítóval 

történő felfrissítésére, valamint 
a szennyeződések és a nap káros 

hatásai elleni védelemre.


