
ONCARE

EXTRÉM MÉRTÉKŰ RAGYOGÁS



FORRADALMIAN ÚJ, 
HAJ LAMINÁLÓ 

KEZELÉS, A SZALONBA 
ÉS OTTHONRA 

EGYARÁNT. 



Haj lamináló kezelés  fénytelen, töredezett és igénybe vett hajra.
A hajszálak külső felületén fejti ki hatását, óvja a haj 

nedvességtartalmát, védi a mechanikai sérülésektől, a hőhatásoktól 
és a mindennapi külső hatásoktól.

Mosott hajon 10 perc alatt hat, és formázás során hatása felerősödik.
 

ONCARE Super egy gyors, egyszerű és azonnali, főleg növényi 
keratinból, olajokból és zselatinból álló, extra folyékony textúrájú 
lamináló kezelés. Vékony réteggel bevonja a hajszálak szerkezetét, 
puhává, ragyogóvá és regenerálttá varázsolja a hajat anélkül, hogy 

elnehezítené.



ONCARE

3 HAJ LAMINÁLÓ KEZELÉS 

BLOND 
 Hidratálja a hajat, visszaállítva annak rugalmasságát

 Fokozza a szőke szín ragyogását
 Szemmel láthatóan javítja a haj szerkezetét 

 Puhává, lággyá és könnyen kezelhetővé varázsolja a hajat



CURL 

 Megkönnyíti a kifésülést és segít megzabolázni
a legrakoncátlanabb fürtöket is

 Maximális kontrollt biztosít
 Hosszú ideig tartó, határozott formát ad a göndör tincseknek
 Ragyogó és természetes lendületet kölcsönöz a göndör 

hajnak

SMOOTH
 Megkönnyíti és javítja a haj fésülhetőségét
 Fényessé és kezelhetővé varázsolja még a legrakoncátlanabb   

    hosszú hajat, gátolva a kócosodást
 Megakadályozza a hajvégek töredezettségét
 Párataszító hatásával megelőzi a haj begöndörödését



A NÉLKÜLÖZHETETLEN 
HATÓANYAG   KOMBINÁCIÓ

NÖVÉNYI KERATIN 
A búzából, rizsből, kukoricából és szójából származó növényi 

keratinok szerkezetátalakító és erősítő hatásukkal 
regenerálják a hajszálakat. Alacsony molekulatömegű 

hidrolizált fehérjéinek köszönhetően táplálja és testessé 
varázsolja a hajat. 



ONCARE

ALMA PEKTIN 
A benne található poliszacharidoknak köszönhetően 
tartást és tömeget ad a hajnak, ásványi sókkal látja el, 
hidratálja és rugalmassá teszi a hajat, miközben erősíti 

és ellenállóbbá varázsolja.

ALMAMAG OLAJ 
Az antioxidáns fitonutriensekben gazdag almamag olaj kiváló 

szilikon-helyettesítő. Sejtmegújító hatásával hidratáltságot 
és fényességet kölcsönöz a hajnak. Helyreállítja a természetes 

lipidréteget, vitamin és ásványi anyag tartalma pedig segíti 
a hajszálak megújulását és, hogy a haj megőrizze puha 

tapintását.





REGENERÁLT, 
PUHA TAPINTÁSÚ 

ÉS KÖNNYEN 
KEZELHETŐ HAJ,  

TÜKÖRFÉNY 
HATÁSSAL.

HOSSZÚ, SZŐKE ÉS GÖNDÖR HAJHOZ.
HAJ LAMINÁLÓ KEZELÉS FÉNYTELEN, TARTÁS NÉLKÜLI, 

TÖREDEZETT HAJRA. A FORMULA A HAJ TÍPUSÁNAK 
MEGFELELŐ SAMPONNAL VÉGZETT HAJMOSÁS UTÁN, TOVÁBBI 

KONDICIONÁLÓ HASZNÁLATA NÉLKÜL ALKALMAZHATÓ. 
A KUTIKULA HELYREÁLLÍTÓ FOLYAMAT, MELY MÁRA 

NÉLKÜLÖZHETETLENNÉ VÁLT:

AZONNALI PUHASÁG, LÁTHATÓAN EGÉSZSÉGESEBB HAJ, 
HÁROMDIMENZIÓS FÉNNYEL.  

Az ONCARE Super védelmet nyújt a haj kiszáradása ellen, kisimítja a töredezett hajvégeket, 
segít megőrizni a hajszínt, rendkívüli ragyogást és jobb hajszálminőséget biztosít.



SUPER BLOND 

A TERMÉSZETES SZŐKE 
ÉS SZŐKÍTETT HAJRA 
IDEÁLIS LAMINÁLÓ 

KÉSZÍTMÉNY.  



VIOLET, IRIS, LAVENDER INFUSED

 

ONCARE
BEBLOND

 
 

 A növényi keratin, a természetes 
alma kivonatok, valamint az ibolya, 
nőszirom és a levendula egyedi 
hatásának köszönhetően könnyen 
fésülhetővé és kezelhetővé teszi
a hajat. 

HASZNÁLAT: Használat előtt alaposan rázd fel! Vidd fel a megmosott, törülközőszáraz hajra. Fésű 
segítségével oszlasd el a teljes hajhosszon. 5-10 perces hatóidő letelte után öblítsd le, végül 
szárítsd meg a hajat és formázz. Javasolt hajvasaló alkalmazása a formázás során a maximális 
lamináló és tükörfény hatás elérésének érdekében. 

100 / 300 ml 



SUPER CURL 

A TERMÉSZETES  VAGY 
DAUEROLT, HULLÁMOS ÉS 
GÖNDÖR HAJARA IDEÁLIS 
LAMINÁLÓ KÉSZÍTMÉNY.



 

ONCARE
CURLLOVER

 
 

 

LINUM & SALVIA HISPANICA SEED EXTRACT

A növényi keratin és a természetes 
alma kivonatok, valamint a len- 
és a chia mag hatásának 
köszönhetően könnyen fésülhetővé, 
és kezelhetővé teszi a hajat. 

HASZNÁLAT: Használat előtt alaposan rázd fel! Vidd fel a megmosott, törülközőszáraz hajra. Fésű 
segítségével oszlasd el a teljes hajhosszon. 5-10 perces hatóidő letelte után öblítsd le, végül 
szárítsd meg a hajat és formázz. Javasolt hajvasaló alkalmazása a formázás során a maximális 
lamináló és tükörfény hatás elérésének érdekében. 

100 / 300 ml 



SUPER SMOOTH 

A HOSSZÚ ÉS NEHEZEN 
KEZELHETŐ HAJRA 

AJÁNLOTT LAMINÁLÓ 
KÉSZÍTMÉNY.  
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SMOOTH

 
 

 

AVOCADO & COCONUT OIL

A növényi keratin, a természetes 
alma kivonat, valamint a kókusz- 
és az avokádó olaj hatásának 
köszönhetően könnyen fésülhetővé, 
és kezelhetővé teszi a hajat. 

HASZNÁLAT: Használat előtt alaposan rázd fel! Vidd fel a megmosott, törülközőszáraz hajra. Fésű 
segítségével oszlasd el a teljes hajhosszon. 5-10 perces hatóidő letelte után öblítsd le, végül 
szárítsd meg a hajat és formázz. Javasolt hajvasaló alkalmazása a formázás során a maximális 
lamináló és tükörfény hatás elérésének érdekében. 

100 / 300 ml 



TÖKÉLETES   RITUÁLÉ

TISZTÍTÁS
Mosd meg kétszer a hajat; először 
a tisztításhoz és a szennyeződések 
eltávolításához, másodszor pedig

 a szolgáltatás előkészítéséhez.

LAMINÁLÁS
Töröld a hajat törölközőszárazra, hogy 
a készítmény könnyebben tapadjon 

a hajszálakra. Cikk-cakkos vonalban, fentről 
lefelé haladva vidd fel az ONCARE Super-t 

a haj teljes hosszára és a hajvégekre.
 Az egyenletes eloszlásért masszírozd be, 

majd fésüld át. Hagyd hatni max. 10 percig. 
A kezelés hatásának fokozásához tekerd 

a hajat turbánba és a hatóidő lejártáig helyezd 
hőforrás alá. Végül alaposan öblítse le, majd 

kondicionáló használata nélkül formázd a hajat.



TÖKÉLETES   RITUÁLÉ

SZÁRÍTÁS
A hajtípustól függően szárítsd meg

a hajat. Szőke vagy egyenes haj esetében 
először szárítsd elő hajszárítóval, majd egy 

puha sörtéjű kefével hozd létre a kívánt 
formát. Göndör haj esetén használj diffúzort, 

lehetőleg „fejjel lefelé”.

TÖKÉLETESÍTÉS
Az irigylésre méltó háromdimenziós 

tükörfényt hő hatására érheted el. Szőke 
és egyenes haj esetében hajvasalóval fejezd 

be a formázást. A nehezebben kezelhető 
hajszerkezet esetén célszerű alufóliát helyezni 
a hajvasaló lapjára, és legfeljebb 2 cm széles 
tincseket felvéve lassan haladni a hajtövektől 

a hajvégek felé. Göndör haj esetén hajsütővassal 
fejezd be a formázást. 





#hairlamination

KÖNNYŰ  formula 

     EGYSZERŰ  felhasználás 

          GYORS eredmény
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