
A ZÖLD TEA
 ÉS A KAMÉLIA 

KÍMÉLETES 
KOMBINÁCIÓJA  
A zöld tea és a kamélia természetes 

tulajdonságainak köszönhetően hidratál, 
csillogóvá és kezelhetővé varázsolja a hajat. 

Megakadályozza a töredezett hajvégek 
kialakulását és elősegíti a haj növekedését.

AZ AZONNALI 
REGENERÁLÁS

A NÉLKÜLÖZHETETLEN 
ÖSSZETEVŐK

HU - 012854/7

ONCARE REPAIR A RAGYOGÓ ÉS EGÉSZSÉGES 
HAJ SZÉPSÉGÉNEK ÉLMÉNYE.  

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZERKEZET-HELYREÁLLÍTÓ 
TERMÉKCSALÁD A GYENGE, SÉRÜLT, TÖREDEZETT 
ÉS TÖREDEZÉSRE HAJLAMOS, PORÓZUS HAJRA. 

A shea vaj, a zöld tea és a kamélia kombinált hatása közvetlenül a haj szerkezetére 
hat, kiegyensúlyozza a hidrolipid réteget, ezzel segítve a rostok helyreállítását. 
Azonnali kezelés, mely a hajtövektől kezdve regenerálja a hajszálakat, hogy a haj 
hosszabb ideig ragyogó és egészséges maradjon.

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

SHEA VAJ, 
A NŐK ARANYA
A zsírsavakban, fitoszterolokban, 

A- és  E-vitaminban  gazdag  shea  vaj  
a szépség igazi szövetségese. Javító, 

védő, tápláló, rugalmasságot adó, hidratáló 
és gyulladáscsökkentő tulajdonságainak 
köszönhetően új erőt kölcsönöz a hajnak.

HIDROLIZÁLT 
NÖVÉNYI 

PROTEINEK EREJE
A búzából és rizsből származó fehérjék

 hidratáló és tápláló hatásúak. Feltöltik a haj 
szerkezetét, új erőt és vitalitást adnak.
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EGÉSZSÉGES, ERŐS, RENDKÍVÜL PUHA ÉS 
FÉNYES HOSSZÚ HAJ.   

love is
 in repair    

275 / 1000 ml 250 / 1000 ml 200 ml

50 ml

TÖRÉKENY, DEHIDRATÁLT, FÉNYTELEN HAJRA. 
Ideális az elvékonyodott és töredezett, valamint a vegyszerek, a hajszárító, 
a hajvasaló és a hajsütővas használata miatt túlzott igénybevételnek kitett, 
helyreállításra és revitalizálásra szoruló hajhoz.
Tápláló természetes összetétele lehetővé teszi a gyakori használatot, belülről erősíti 
a haj szerkezetét és segíti a hajtőtől kezdve erős haj növekedését. Célszerű a kezelést 
havi rendszerességgel a Restructuring Mask-kal kezdeni, és az azt követő alkalmak során 
a Restructuring Balm-mal folytatni.

RESTRUCTURING SHAMPOO   
Sampon erőtlenné vált, sérült, töredezett hajra. 
Kíméletesen tisztítja, táplálja és élénkíti az erőtlenné vált 
hajat, miközben fényessé és erősebbé varázsolja.
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.

RESTRUCTURING BALM  
Kondicionáló hajbalzsam erőtlenné vált, sérült, 
töredezett hajra. A hajat kifésülhetővé, fényessé 
és ellenállóvá teszi. 
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.

RESTRUCTURING MASK 
Intenzív hajpakolás erőtlenné vált, sérült, töredezett hajra. 
Azonnal helyreállítja, feléleszti és újra struktúrálja a sérült, 
töredezett hajat, javítva annak ellenállóságát. Visszaadja a 
hajszálak erősségét és rugalmasságát. 
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. 

SMOOTHING FLUID  
Kutikula simító folyadék minden hajtípusra. Megszelídíti, lezárja 
és védi a kutikula felületét. A hajat egészségessé, könnyen fésülhetővé, 
selymes tapintásúvá és ragyogóvá varázsolja. Töredezett hajvégek 
kezelésére különösen ajánlott.
Használata: vigyél fel néhány cseppet a száraz hajvégekre. Fésüld át 
az egyenletes eloszlás érdekében, majd készítsd el a frizurát.

TÖKÉLETES RITUÁLÉ 

TISZTÍTÁS 
Langyos vízzel alaposan nedvesítsd be 

a hajat, majd mosd meg kétszer; 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 jótékony 

hatásukat, végül alaposan öblítsd le. 

KEZELÉS 
Válaszd szét a hajat kisebb tincsekre, és vidd fel 

bőségesen a Repair Restructuring Mask-ot 
a teljes hajhosszra. Gyengéden masszírozd be 

a kutikula rétegbe, ezzel segítve a pakolás mélyebb 
behatolását a hajba. Ezután fésüld át a hajtövektől 

a hajvégekig, és hagyd 5-10 percig hatni. 
A nagyobb hatékonyság érdekében fogd össze 
kontyba a hajat, és tekerd be egy törölközővel. 

A hatóidőt hőforrás alatt várd meg, majd alaposan 
öblítsd le. Javasoljuk a Repair Restructuring Mask 

használatát minden 3-4. mosás után. A többi 
alkalommal használd a Restructuring Repair Balm-ot.

VÉDELEM 
Formázás előtt cseppents pár csepp 

Repair Smoothing Fluid-ot a a tenyeredbe 
és dörzsöld össze őket. Mindkét kezed 

segítségével egyenletesen oszlasd el a teljes 
hajhosszon és a hajvégeken, majd fésüld át 

és öblítés nélkül készítsd el a frizurát.


