
A NÉLKÜLÖZHETETLEN 
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HU - 012851/7
A VOLUMENNÖVELŐ

SZABADSÁG
AZ EGYSZE-
RŰSÉGBEN.
Alapvető fenntarthatóság.
Letisztult összetételek.
Világosan meghatározott
célkitűzések.

ONCARE REFILL VOLUMENNÖVELÉS 
VÉKONY SZÁLÚ HAJRA. 

HAJDÚSÍTÓ TERMÉKCSALÁD A VÉKONY SZÁLÚ,
SÉRÜLT ÉS REMÉNYTELENÜL FAKÓ HAJ 
FELTÖLTÉSÉRE ÉS REVITALIZÁLÁSÁRA.

A kémiai igénybevétel, a hőhatások és maga a mindennapi élet is gyengíti a hajat. 
A lenmaggal, kender- és rizsfehérjével dúsított ONCARE REFILL célzott hatásának 
köszönhetően helyreáll a fiziológiai egyensúly és a hajszerkezet újra életre kel.

KENDER & RIZS 
FITOKERATIN 

GYÓGYÍTÓ EREJE 
Kender és rizs: a növényi keratinok 

a természetes tulajdonságainak köszönhetően új 
erőt és szerkezetet kölcsönöznek a tartás nélküli 

hajnak. A tápanyagokban gazdag összetétel 
feltölti, dúsítja és helyreállítja a haj szerkezetét, 

visszaadja annak rugalmasságát. 

A LENMAG 
JÓTÉKONY HATÁSA  

A lenmag az Omega 3 zsírsavak jótékony 
tulajdonságainak köszönhetően rugalmassá 

teszi, hidratálja és erősíti a hajszálakat, valamint 
megakadályozza azok töredezését. Nemcsak 

természetes szépségápolási komponens, hanem 
élénkíti, rugalmasabbá, fényesebbé  

is varázsolja a hajat. 
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275 / 1000 ml 200 ml 5 + 5 x 15 ml

HOSSZAN TARTÓ VOLUMEN, ERŐS 
ÉS RUGALMAS HAJ, KÓCOS HATÁS NÉLKÜL. 

VÉKONY SZÁLÚ ÉS TARTÁS NÉLKÜLI HAJRA
ideális a haj revitalizálására, dúsítására és erősítésére, hidratálására 
és a hosszan tartó volumen elérésére.
A kímélő és tápláló összetevők két tényezőre hatnak: a hidratálásra 
és a volumenre. A dúsító kezelés hatására a haj könnyen fésülhetővé, 
puhává, kontrollálttá és testessé válik. 

VOLUMIZING AND DENSIFYING SHAMPOO 
Hajdúsító és volumennövelő sampon. Ideális vékony 
szálú és elvékonyodott, feltöltést igénylő hajra. 
Elnehezítés nélkül erősíti, rugalmassá és teltebbé teszi 
a hajszálakat, így azok egészségesebbek, teltebbek 
és könnyen fésülhetőek lesznek. 
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.

INSTANT SPRAY DENSIFIER   
Azonnali hatású hajfeltöltő kezelés. Ideális vékony szálú 
és elvékonyodott, feltöltést igénylő hajra. Elnehezítés 
nélkül erősíti, rugalmassá és teltebbé teszi a hajszálakat, 
így azok egészségesebbek, teltebbek és könnyen 
fésülhetőek lesznek. 
Használata: használat előtt rázd fel a flakont! Vidd  
fel egyenletesen a megmosott, törölközőszáraz hajra, 
majd fésüld át. Hagyd csupán 30 másodpercig hatni, 
végül bő vízzel alaposan öblítsd le.

DUAL-COMPONENT RECONSTRUCTOR WITH 
FILLER EFFECT  
Azonnali hatású professzionális kezelés - szalon 
használatra, mely már az első használat során belülről 
feltölti és újjáépíti az elvékonyodott hajat. Speciális 
kétkomponensű összetétele elkeveréskor aktiválódik, 
krémes emulziót hozva létre, mely néhány perc alatt 
látványosan teltebbé és vastagabbá teszi a hajat anélkül, 
hogy el nehezítené.
Használata: egy tálban keverd össze a Refill 1-et 
a Refill 2-vel, amíg krémes állagot nem kapsz. Hagyd 
állni néhány percig, hogy a hatóanyagok megfelelően 
aktiválódjanak. Vidd fel ecset segítíségével a megmosott 
és törölközőszáraz hajra. Ritka fogú fésűvel oszlasd el 
egyenletesen, masszírozd be és hagyd hatni 5 percig. Végül 
alaposan öblítsd le, majd folytasd a haj formázásával.

TÖKÉLETES RITUÁLÉ 

TISZTÍTÁS 
Mosd meg kétszer a hajat Refill 

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  

volumennövelő és erősítő hatásukat. 
Végül alaposan öblítsd le. 

KEZELÉS 
Töröld a hajat törölközőszárazra. Keverd 

össze a Refill 1-et a Refill 2-vel, amíg 
lágy krémet nem kapsz. Készíts kis 
leválasztásokat, és dolgozz minden 

területen 1-2 cm vastag tincsekkel. Puha 
sörtéjű ecsettel vidd fel a krémet a haj 
teljes hosszára a hajtővektől 1 cm-rel 

kezdve egészen a hajvégekig. Gyengéden 
masszírozzd be kézzel, majd fésüld át

 és hagyd hatni - különösen vékony szálú 
vagy vegykezelt hajon 5-10 percig. 

A hatóidő letelte után alaposan öblítsd le. 

FELTÖLTÉS 
Hagyd hatni 10 percig 

hőforrás alatt, a hatékonyabb 
szerkezetátalakító, dúsító hatásért, 
majd hagyd hűlni 5 percig, végül 

alaposan öblítsd le. 

VOLUMENNÖVELÉS   
A gyakori kezeléshez használd 

a Refill Instant Spray Densifier-t, 
melyet permetezz egyenletesen 

a haj teljes hosszára. A hatóidő alatt 
körkörös mozdulatokkal gyengéden, 

de alaposan masszírozd be 
a hajhosszba és a hajvégekbe,
 hogy elősegítsd a könnyebb 

behatolást. 


