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A HOSSZÚ HAJ 
AZONNALI 
ÁTVÁLTOZÁSA

A NÉLKÜLÖZHETETLEN 
ÖSSZETEVŐK

HU - 012853/7

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

ONCARE SMOOTH KONTROLL ÉS TÜKÖRHATÁS 
A HOSSZÚ ÉS SIMA HAJÉRT. 

A HOSSZÚ, KEZELHETETLEN, A KÜLSŐ HATÁSOKNAK 
KITETT, FÉNYTELEN, NEDVESSÉGÉT VESZTETT, 
EGYENES HAJ EREJÉNEK ÉS ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉNEK 
HELYREÁLLÍTÁSÁRA TERVEZETT TERMÉKCSALÁD. 

Olajok kombinációjával készült összetétele segít a hajszerkezet újbóli hidratálásában, 
erősítésében és élénkítésében. Ideális a hosszú haj szépségének és rugalmasságának 
fokozására.

AZ AVOKÁDÓ OLAJ
FIATALÍTÓ 

EREJE 
 Az avokádó olaj tápanyagokban 

és karotinoidokban gazdag természetes olaj. 
Gyors behatoló tulajdonságának köszönhetően 

rendkívüli módon táplálja és hidratálja a különösen 
száraz fejbőrt és hajszálakat. Ragyogóbbá 

varázsolja a hajat, javítja nedvességtartalmát 
és elősegíti a hajnövekedést.

A KÓKUSZ OLAJ
 ÉS A SZÉPSÉG 
SZÖVETSÉGE  

A kókuszolaj gazdag esszenciális aminosavakban, 
antioxidáns enzimekben és fitonutriensekben. 

Olyan hidratáló koncentrátum, mely már az első 
alkalmazástól fényesebbé és kezelhetőbbé teszi 

a hajat. Teljes mértékű puhaságot kölcsönöz, segít 
ápolni a hajvégeket és kócmentesít. 
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SMOOTH  

275 / 1000 ml 250 / 1000 ml 275 ml

100 / 300 ml

truth is 
smooth    

ERŐS, FÉNYES, KÖNNYEN KEZELHETŐ HAJ.
 LÁGY, HIHETETLENÜL MEGÚJULT HAJHOSSZ. 

A HOSSZÚ ÉS ELVÉKONYODOTT,
VAGY ELGYENGÜLT  HAJVÉGEKHEZ,
ideális azok számára, akik vágás nélkül szeretnék megőrizni a hajhosszukat, 
melyet a hajformázás és a környezeti hatások néha megviselnek, aminek 
következtében az szárazzá, fakóvá és kezelhetetlenné válik.
Exkluzív tápláló összetétele lehetővé teszi a gyakori használatot, erősíti a hajszerkezetet, 
megelőzi kiszáradását és elnehezülését, miközben sűrűbbé varázsolja a hajvégeket 
és megakadályozza töredezésüket. 
Hatására a haj könnyen kezelhetővé, selymes tapintásúvá és ragyogóvá válik.

TAMING AND STRENGTHENING SHAMPOO  
Sampon hosszú, nehezen kezelhető, kócosodásra 
hajlamos hajra. Kíméletesen tisztít, segíti a kifésülést. 
A hajat kócmentesíti, fényessé varázsolja és könnyen 
kezelhetővé teszi.
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.

TAMING AND STRENGTHENING BALM 
Kondicionáló hajbalzsam hosszú, nehezen kezelhető, 
kócosodásra hajlamos hajra. A hajat kócmentessé, 
fényessé és könnyen kezelhetővé 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.

SMOOTHING  MILK   
Kutikula simító tej minden hajtípusra. Lesimítja a kutikulát 
és megszünteti a kócos hatást. Megszelídíti, táplálja 
és védi a hajat, miközben egészséges, élettel teli 
megjelenést kölcsönöz neki.
Használata: közvetlenül hajmosás után vidd fel a tiszta, 
törölközőszáraz hajra. Fésüld át alaposan és öblítés nélkül 
folytasd a hajformázást. Javasoljuk, hogy hajvasalás előtt 
kis mennyiséget a száraz hajra is vigyél fel.

SMOOTH HAJ LAMINÁLÓ KEZELÉS   
Haj lamináló kezelés, mely vékony réteggel vonja be a hajszálakat, ezzel 
pedig egyszerre lezárja, erősíti és védi a szerkezetet. Maximális lágyságot 
és tükörhatású fényességet biztosít. A hajat egészségesebbé, dúsabbá 
és könnyen kezelhetővé teszi. 
Használata: Használat előtt alaposan rázd fel! Vidd fel a megmosott, 
törülközőszáraz haj teljes hosszára, majd fésű segítségével egyenletesen 
oszlasd el. 5 perc hatóidő letelte után öblítsd le, végül szárítsd meg a hajat 
és formázz. Javasolt hajvasaló használata a formázás során, a laminálás 
hatásának javítása érdekében. 

TÖKÉLETES RITUÁLÉ

TISZTÍTÁS 
Mosd meg kétszer a hajat Smooth 
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 végül alaposan 

öblítsd le. 

LAMINÁLÁS 
Smooth Shampoo használata után 
cikk-cakkos vonalban, fentről lefelé 
haladva vidd fel a Super Smooth-ot 

haj teljes hosszára. Az egyenletes 
eloszlásért masszírozd be, majd 

fésüld át. Hagyd hatni - különösen 
sérült hajon legfeljebb 15 percig, 

végül alaposan öblítsd le.
Használata legalább háromhetente 

egyszer javasolt.

CSILLOGÁS 
Az irigylésre méltó tükörhatás 

érdekében formázás során használj 
hajvasalót. 2-3 cm-es tincsekkel 

dolgozz. Lassan és óvatosan vasald 
át a haj teljes hosszát.

KEZELÉS 
Nyomj 1-2 diónyi Smooth Balm-ot 

a tenyeredbe, melegítsd fel
 a krémet és vidd fel az előzőleg 
megtisztított haj teljes hosszára. 
Gyengéden masszírozd be úgy, 
hogy a fejbőrre is kerüljön, majd 

az egyenletes eloszlás érdekében 
fésüld át. Hagyd 5 percig hatni, 

végül alaposan öblítsd le. 
Hajformázás előtt Smoothing 

Milk-kel zárd le a kezelést.


