
1



2

ILUSIONYST Extra minőségű krémhajfesték

A festék olyan ápolóanyagokat tartalmaz, melyek  tökéletes fedést, 
csillogó hajat biztosítanak a haj károsodása nélkül. Tartós és intenzív 
színek. Tartós hajfestékként és hajszínezőként is használható.

Kiszerelés: 60ml  és már 100ml is!

ILUSIONYST BLOND
Extra minőségű krémhajfesték szőke árnyalatokhoz

Kiszerelés: 60ml 

ILUSIONYST INTENSIFIER Színfokozó

Kifejezetten az ILUSIONYST hajfestékek árnyalatának erősítésére, 
valamint az erősen színüket vesztett hajfestékek vagy hajbemosók 
árnyalatának visszanyerésére kifejlesztett termék. Használható még 
fantáziaszínek /csíkok/ készítéséhez előzetesen kivilágosított hajon.

Kiszerelés: 60ml

CLEAR CORRECTOR
Világosító korrektor krém

Szín intenzívebbé tételére, a természetes és festett haj világosítására, 
a hajtő és a hajszín különbségének semlegesítésére.

Kiszerelés: 60ml

OXIYUNSEY KRÉMPEROXID 
A termék savas pH-val rendelkezik.  
Tökéletesen stabilizált. Alkalmazásával kitűnő eredmény  
érhető el akár szőkítés, akár festés esetén.  
Parfümizált.

Kiszerelés: 60ml  1000ml

SPECIÁLIS KRÉMPEROXID (3%-os)

Speciálisan a PLUS COLOR  és ILUSIONYST krémhajfestékhez  
alkalmazandó, amennyiben nem festeni, hanem színezni kívánja  
a hajat.

Kiszerelés: 120ml  1000ml

HAJFESTÉS

OXIDÁLÓK

20 VOL   6%
30 VOL   9%
40 VOL 12%

10 VOL   3%
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PLATIBLOND EXTREME SZŐKÍTŐPOR
Intenzív extrém szőkítőpor 
 
 - magas szívóerő
 - intenzív világosító hatás
 - porzásmentes
 - könnyen keverhető Plus Color Oxival is /3%/
 - bármilyen technikával alkalmazható
 - kellemesen parfümizált
 - 7-9 árnyalatig világosít

Kiszerelés: tasakos 15g   
                   fémdobozos: 500g  
                   csomag/box: 4x500g

AMMÓNIAMENTES SPECIÁLIS  
SZŐKÍTŐPOR FÉMDOBOZOS

Porzásmentes. Védi a hajrostokat, aktív lágyító összetevőkkel ápolja 
és védi a hajat. Fokozatosan világosít 6 árnyalatig. Az eredmény 
egészséges kinézetű, természetes szőke, még a hatóidő túllépése 
esetén is. Káprázóan fényes haj. Egyszerű alkalmazás.

Kiszerelés: tasakos 15g
                   fémdobozos: 500g   

COORTUS RED AKTIVÁTOR
 
Színaktiváló vörös színekhez 

Vörös színek intenzívebbé tételére,
fantázia melírcsíkok készítéséhez. 

Kiszerelés: 125ml

KONTÚR FESTÉKLEMOSÓ
 
Color Remover

Hatékonyan távolítja el a bőrről a hajfestés maradványait.

Kiszerelés: 100ml

BŐRVÉDELMEZŐ FOLYADÉK
Skin Protector

Olajos oldat, amely kettős funkcióval rendelkezik:
 1.Védi a bőrt. Festés előtti alkalmazása lehetővé teszi, hogy  
a bőrön /nyak, homlok/ ne maradjon nyoma a hajfestésnek.
 2. Megakadályozza az arra érzékenyek fejbőr irritációját  
 /kipirosodás/, amit a hajfesték túlzott pH-értéke okoz.

Kiszerelés: 100ml

HAJFESTÉS ELŐTTI ÉS UTÁNI KÍMÉLŐ KEZELÉS

SZŐKÍTŐPOROK ÉS SZÍNFEJLESZTŐK
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NATURÁL SAMPON
Semleges, tisztító sampon 

Minden hajtípusra, gyakori használatra ajánlott.

Kiszerelés: 1000ml    5 l

GYÜMÖLCSILLATÚ NATURÁL SAMPONOK 
Mangó, szeder, menta kivonattal

Kiszerelés: 1000ml

REGENERÁLÓ HAJBALZSAM GRÁNÁTALMA 
KIVONATTAL
Aktív összetevőinek köszönhetően a hajnak fényt, lágyságot  
biztosít, kiküszöböli a statikus elektromosságot.
A hajat könnyen kezelhetővé teszi. A kifésülést megkönnyíti.
 
Kiszerelés: 1000ml

SAMPON HAJHULLÁS ELLEN 
Speciálisan hidrolizált szójaproteinnel (háromszor hatásosabb  
az állati placentánál), mely újjáélesztő és serkentő hatást fejt  
ki a hajrostok növekedésére. A készítmény segíti a haj erősödését, 
csökkentve a hajhullást azon eseteknél, ahol a hajregenerálás  
lehetséges.  PARABENS, SZULFÁT- ÉS SZILIKONMENTES

Kiszerelés: 250ml  1000ml

PLACENTA HAJHULLÁS ELLENI ROLL-ON
Golyós Roll-On hajhullás kezelésére. Célzott, egyszerű használat.  
Hatásosabb masszírozás. Speciálisan hidrolizált szójaproteinnel 
(háromszor hatásosabb az állati placentánál), mely újjáélesztő és 
serkentő hatást fejt ki a hajrostok növekedésére.  
Szalon- és otthoni használatra is.
Nasturtium: a fejbőrt tonizálja, serkenti a hajhagymák aktivitását. 
PARABÉN- ÉS SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 10ml

PLACENTA AMPULLÁK HAJHULLÁS ELLEN
Speciálisan hidrolizált szójaproteinnel (háromszor hatásosabb az állati 
placentánál), mely újjáélesztő és serkentő hatást fejt ki a hajrostok 
növekedésére és növényi kivonatokkal stimulálja a sejtanyagcserét,  
hozzájárul a hajrostok növekedéséhez és erősödéséhez. Még jobb 
eredmény elérése érdekében lágyan masszírozza el a terméket 
a fejbőrön. Nem kell kimosni. PARABÉN- ÉS SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 10 X 10ml ampulla

VIGORANCE SEMLEGES NATURAL SAMPONOK

VIGORANCE REGENERÁLÓ KEZELŐK

VIGORANCE GYÓGYHATÁSÚ KEZELÉS
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SAMPON SZÁRAZ KORPÁS HAJRA
Hidratáló összetevői révén a haj fényes, egészséges:
Zinc Pyrithione, semlegesíti a mikroorganizmusokat, melyek  
a korpát okozzák, és megtisztítják a fejbőrt.
SZILIKON- PARABÉN- ÉS SZULFÁTMENTES 

Kiszerelés: 250 ml 1000ml

SAMPON ZSÍROS KORPÁS HAJRA
Multivitamin komplex: a zsíros hajat ápolja.
Zinc Pyrithione: semlegesíti a mikroorganizmusokat, melyek 
a korpát okozzák, és megtisztítják a fejbőrt. 
SZILIKON- PARABÉN- ÉS SZULFÁTMENTES 

Kiszerelés: 250ml 1000ml

SAMPON ZSÍROS HAJRA
Polypeptideket  és növényi kivonatokat tartalmaz, melyek  
összehúzó hatása révén megállítják a zsíros haj faggyútermelését, 
ezáltal a haj tovább marad friss és tiszta.
PARABÉN- ÉS SZULFÁTMENTES 

Kiszerelés: 250ml 1000ml

HÁMLASZTÓ PAKOLÁS ZSÍROS FEJBŐRRE
Hámlasztja, tisztítja, revitalizálja a fejbőrt. Növényi kivonatokkal, 
melyek az olyan problémákat orvosolják, mint: hajhullás, szeborrea, 
korpásodás. Serkenti a vérkeringést.
SZILIKON- ÉS PARABÉNMENTES 
Használat: Nedves hajra, lágyan masszírozva, koncentrálva a 
fejbőrön. Majd leöblíteni.

Kiszerelés: 50ml  

SAMPON SZÁRAZ VÉGEK, ZSÍROS TŐRE
Megtisztítja a fejbőrt, hidratálja a hajrostokat, a hajat lággyá és 
hajlékonnyá teszi.
Gránátalma és multivitamin komplex: Megállítja a faggyúfelesleg 
termelődését. A természetes betain belülről hidratálja a hajat, javítja 
rugalmasságát és törékenységét csökkenti.
Használat: Nedves hajra  masszírozva 2-3 percig. Néhány perc után 
alaposan kiöblíteni.  
PARABÉN- ÉS SZULFÁTMENTES 

Kiszerelés: 250ml 1000ml

VIGORANCE GYÓGYHATÁSÚ KEZELÉS
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SAMPON ÉRZÉKENY FEJBŐRRE 
Lágy, szulfátmentes sampon. Kamillatartalma révén enyhítő,  
gyulladásgátló. 
Szójaprotein és keratin: a hajat lággyá, fényessé, könnyen fésül-
hetővé teszi. 
Használat: Nedves hajra masszírozva 2-3 percig. Néhány perc után 
alaposan kiöblíteni.
PARABÉN- ÉS SZULFÁTMENTES 

Kiszerelés: 250ml 1000ml

NYUGTATÓ BALZSAM ÉRZÉKENY FEJBŐRRE
Azonnal enyhíti és frissíti az érzékeny, irritált fejbőrt.
A növényi eredetű összetevők szabályozzák a fejbőr ph-értékét,  
csökkentve ezáltal annak érzékenységét.
Körömvirág kivonat: hidratál, enyhít. Nem kell kimosni!
Nem zsíros textúra. SZILIKON- ÉS PARABÉNMENTES 
Használat:Az érzékeny fejbőrre samponnal történt mosás és öblítés 
után a az irritált vagy érzékeny fejbőr területekre, lágyan  
elmasszírozni. 

Kiszerelés: 50ml

HIDRATÁLÓ SAMPON 
Tisztítja és hidratálja a száraz hajat. Hidratáló növényi kivonatokat 
tartalmaz (quaternizált méz), melyek növelik a haj természetes  
hidratációs faktorát. Visszaállítják annak optimális állapotát,   
a nedvességvesztést, így fenntartva a hajrostok és a fejbőr  
hidratáltságát.
PARABÉN-,  SZILIKON- ÉS SÓMENTES

Kiszerelés: 250ml  1000ml

HIDRATÁLÓ HAJPAKOLÁS
Véd, hidratál és növeli a száraz haj fényét. 
Quaternium-91 és Cetrimonium methosulfate: a kutikula sérülését 
meggátolják, és segítik az aktív összetevők jobb beépülését a hajba.  
PARABÉN-ÉS SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 500ml

HIDRATÁLÓ BALZSAM
Lágyítja, fényessé teszi a száraz és normál hajat. Csökkenti a statikus 
elektromosságot növényi kivonatainak köszönhetően. Quaternizált 
méz tartalma miatt hidratál. (Ez az alacsony molekulasúlyú, aktív  
hidratáló összetevő nagyon vékony filmréteget képez a hajon).  
Lággyá, fényessé tesz.
PARABÉN-ÉS SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 250ml  1000ml

VIGORANCE GYÓGYHATÁSÚ KEZELÉS

VIGORANCE HELYREÁLLÍTÓ-REGENERÁLÓ KEZELŐK
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TÁPLÁLÓ SAMPON jojoabolajjal

Táplálja, lágyítja és erősíti a sérült hajat, köszönhetően jojobaolaj  
tartalmának, mely gazdag antioxidánsokban. Tápláló tulajdonsága 
miatt a hajat belülről regenerálja, ragyogó fényt ad.
SZILIKON- ÉS SÓMENTES

Kiszerelés: 250ml  1000ml

TÁPLÁLÓ HAJPAKOLÁS jojobaolajjal

Táplálja, lágyítja és erősíti a sérült, száraz hajat. Jojobaolaj tartalmaz, 
mely gazdag antioxidánsokban. Tápláló tulajdonsága miatt a hajat 
belülről regenerálja, ragyogó fényt ad.
PARABÉN-ÉS SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 500ml

SHAMPOO ULTRANUTRITIVE /
ULTRATÁPLÁLÓ SAMPON 
E-vitaminnal, jojobaolajjal

Sampon E-vitaminnal, antioxidáns, mely védi a hajrostot. A jojoba 
olaj mélyen táplál, és helyreállítja a haj fényét. Könnyíti a fésülést, 
erősíti a hajat, szöszösödés gátló.

Kiszerelés: 250ml / 1000ml

ULTRA TÁPLÁLÓ HAJPAKOLÁS jojobaolajjal

Segíti a sérült haj regenerálását. Lágyítja és erősíti azt. 
Aktív  összetevők: 
-jojobaolaj:gazdag antioxidánsokban, táplál, belülről regenerálja a 
hajat.
-F-vitamin, Omega 3 és 6 olaj keveréke ideális a száraz, töredezett, 
élettelen haj kezelésére.
PARABÉN- ÉS SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 500ml

REGENERÁLÓ KONCENTRÁTUM AMPULLÁK
Gyorsan ható újjáélesztő kezelés, mely a sérült, elvékonyodott hajat 
sejszinten belülről regenerálja, újjáépíti.A haj a kezelés után rögtön 
erősebb, fényesebb. A fehér tajtékvirág olaj erősíti a hajrostokat és 
növeli a haj volumenét.
PARABÉN-ÉS SÓMENTES 

Kiszerelés: 10ml x 10ml/box

VIGORANCE HELYREÁLLÍTÓ-REGENERÁLÓ KEZELŐK
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FOLYÉKONY HAJ SÉRÜLT HAJRA
jojoba- és avokádó olajjal

Erősíti és regenerálja a hajrostokat, lágyít, fényessé teszi a hajat.  
Visszaállítja a haj természetes szépségét, miközben táplál  
és mélyen regenerál.

Kiszerelés: 200ml

TÁPLÁLÓ SZÉRUM jojobaolajjal

Regenerálja, erősíti a töredezett hajvégeket. Jojobaolaj-tartalma miatt 
lágyít, táplál, ideális a száraz, töredezett haj kezelésére.
 
Kiszerelés: 50ml

ELIXIR ARGÁN- ÉS ABYSSINIA
OLAJJAL 
ARGÁNOLAJ: Regenerál, táplál, erősíti a száraz, élettelen hajat, 
gazdag természetes összetevőkben, E-vitaminban kitűnő természetes 
antioxidáns, szépségápoló és fiatalító kúra a hajnak
ABYSSINIA OLAJ: Fényt és lágyságot ad, 100% természetes, adalék-
mentes olaj gazdag omega 3 és 6 zsírsavakban, melyek erősen táp-
lálják a hajat, erősíti a hajrostokat, ellenállóbbá teszi a hajat, gátolja 
annak dehidratáltságát. UVA és UVB szűrőt tartalmaz.

Kiszerelés: 100ml  

11+1 KOMPLEX HAJKEZELŐ

Az összetevő kombinációja révén 12 tulajdonsága kielégíti a hajápolás 
különböző igényeit. 

Összetevői: fényvédő, kondícionáló anyagok, selyem aminosavak 
és egyéb aktív alkotóelemek, melyek simává, fényessé, rugalmassá 
teszik a hajat. 

Kiszerelés: 150ml  

ŐSSEJT REGENERANCE 
REGENERÁLÓ KEZELÉS 

1. sampon  500 ml
2. pakolás 500 ml
3. lotion 200 ml

VIGORANCE HELYREÁLLÍTÓ-REGENERÁLÓ KEZELŐK

–Regenerálja, fiatalítja, erősíti a hajat
–Mélyen hidratál és táplál
–Megnövelt fény és simaság
–A haj nagyobb rugalmassága és kontrollja
–Csökken a haj szöszösödése
–Teltséget ad a hajnak
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JÖN!

SZÍNVÉDŐ SAMPON FESTETT HAJRA
Színvédő sampon, a hajat lággyá, fényessé teszi. 
Baobab(majomkenyérfa) kivonat: rugalmasabb haj, kevésbé  
töredezik, hidratáltabb.
Fényvédőt tartalmaz.
PARABÉNMENTES. 

Kiszerelés: 250ml  1000ml

COLOR PROTECTOR / SZÍNVÉDŐ BALZSAM 
festett hajra, Quinoa mag kivonattal, E-vitaminnal

A hajszín tartósságát növeli. Hővédőként hat és fokozott fényt  
biztosít. Quinoa mag kivonatot tartalmaz, gazdag lenolaj savban és 
olajsavban, E-vitaminban: simító, anti-oxidáns hatású. E vízben  
oldódó olajok könnyebb fésülhetőséget és rendkívüli fényt biztosíta-
nak. Folyékony állaga miatt jól eloszlik a hajon. 

Kiszerelés: 175ml  

HAMVASÍTÓ SAMPON ŐSZ, SZŐKÍTETT 
HAJRA
Visszaállítja a haj ragyogását. Semlegesíti a nemkívánatos 
sárgásságot. A hajat lággyá, könnyen fésülhetővé teszi.
 
Kiszerelés: 250ml  1000ml

VIGORANCE FESTETT HAJ KEZELŐK

GOLD/24K ARANY CSALÁD 

argánolajjal, keratinnal

Magas antioxidáns tartalo, Táplálja, regener-
álja az élettelen, száraz hajat,újrastrukturálja a 
hajszálrostot. 

KAVIÁROS TERMÉKCSALÁD 

táplál, regenerál

magas vitamintartalom: erős szín- és 
hővédelem.

VIGORANCE HELYREÁLLÍTÓ-REGENERÁLÓ KEZELŐK

JÖN!

JÖN!
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PAKOLÁS FESTETT HAJRA
Színvédő hajpakolás festett hajra
A hajszín tartósságát növeli, fényessé, lággyá teszi.  
Baobab-kivonat tartalmának köszönhetően  a haj hidratáltabb.
(multipurpose polymer) Zenicone XQ.: könnyen fésülhetővé  
teszi a hajat. 
PARABÉNMENTES 
Kiszerelés: 500ml

FOLYÉKONY HAJ FESTETT HAJRA
Jojoba- és avokádó olajjal

HAJÚJRAÉPÍTŐ FESTETT HAJRA avokádó- és jojobaolajjal
Mélyen regenerálja a hajtöveket. A hajszínt tartósabbá teszi UVA és 
UVB védelmének köszönhetően. Kondicionál, lággyá és fényessé teszi 
a hajat. UVA és UVB védelem.
 
Kiszerelés: 200ml  

ERDEI GYÜMÖLCSÖS INSTANT 2-FÁZISÚ 
KONDICIONÁLÓ HAJFÉNY SPRAY FESTETT 
HAJRA 

Avokádó-, jojoba- és búzacsíraolajjal
Egyszerre kondicionál és kibogoz, anélkül, hogy zsírosítaná a hajat. 
A vizes fázis aktív kondicionáló összetevők és proteinek segítségével 
ápol, ezáltal javítja és táplálja a hajszálrostokat. Antisztatizál.  
A felső, opálos fázis külsőleg védi a hajat: lággyá, fényessé, volumen-
növeltté és könnyen fésülhetővé teszi a hajat.  
Nem hagy lerakódást.

Kiszerelés: 500ml  

SZÍNFRISSÍTŐ HAJPAKOLÁS/COLOR MASK  

6 SZÍN

VIGORANCE FESTETT HAJ KEZELŐK
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VOLUME SHAMPOO
hajdúsító, volumennövelő sampon

Kiszerelés: 250ml  1000ml

VOLUME HAB
hajdúsító, volumennövelő hajhab

Kiszerelés: 150ml  

SAMPON GÖNDÖR HAJRA argánolajjal
 
Kontrollálja a haj göndörödését, lággyá, selymessé és kezelhetővé 
teszi. 
Argánolaj: táplál, revitalizál, erősíti a száraz, élettelen hajat, plusz 
fényt ad.
Hidrolizált japán selyemprotein: mélyhidratáló 
PARABÉN- ÉS SÓMENTES 

Kiszerelés: 250ml  1000ml

HAJPAKOLÁS GÖNDÖR HAJRA 
argán- és avokádóolajjal

Helyreállítja a haj egyensúlyát, lágyságát és fényét. Megakadályozza 
a haj szöszösödését. Japán hidrolizált selyemprotein összetevője  
révén, mely mélyen hidratálja a hajat. 
Argánolaj: regenerál, táplál 
PARABÉNMENTES 

Kiszerelés: 500ml

CURL CREAM/GÖNDÖR HAJ KRÉM 
volumennövelő
 
A göndör haj fürtjeit kontrollálja, növeli a haj volumenét és fényét. 
Enyhén fixál. 
A Curl Cream filmréteget képez a hajon, enyhén rögzíti a hullámokat. 
Finom tapintásúvá válik.
A fésülést megkönnyíti, kondicionáló összetevőinek köszönhetően.

Kiszerelés: 150ml

YUNSEY VOLUMEN NÖVELŐK

VIGORANCE GÖNDÖR HAJ KEZELŐK
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SEA SALT/HULLÁMOSÍTÓ SPRAY 
(tengerparti hullámok) 
Kiszerelés: 250ml  

MAGNIFY CURLS
GÖNDÖR HAJ AKTIVÁTOR UV szűrővel

Könnyű spray, mely erősíti a göndör és hullámos fürtöket. Tartást, 
rugalmasságot, fényt ad. Hidrolizált keratinnal: regenerálja és  
egyenletessé teszi a hajat, megszünteti annak csomósodását.

Kiszerelés: 175ml

ANTISZTATIZÁLÓ SPRAY GÖNDÖR HAJRA 
argánolajjal

Megszünteti  a szöszösödést és meggátolja a haj statikus elektro-
mosságát, bármely hajtípusnál. Japán hidrolizált selyemprotein 
összetevője révén,  mely mélyen hidratálja a hajat, a haj lágy,  
selymes és kezelhető lesz.
Argánolaj: regenerál, táplál 
PARABÉNMENTES 

Kiszerelés: 250ml

SZÉRUM GÖNDÖR HAJRA  
argánolajjal, UV szűrővel

Erősíti a töredezett, szétnyílt hajvégeket. Lágyít, erősít, fényt ad.  
Védi a hajrostokat. Japán hidrolizált selyemprotein összetevője révén,  
mely mélyen hidratálja a hajat, a haj lágy, selymes és kezelhető lesz.
Argánolaj: regenerál, táplál, erősíti a száraz, élettelen hajat 
PARABÉN- ÉS SZILIKONMENTES 
 
Kiszerelés: 50ml  

VIGORANCE GÖNDÖR HAJ KEZELŐK
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SOLAR-NAP SAMPON UV SZŰRŐVEL
Napozás után. Regenerál, táplál. A hajat lággyá, fényessé teszi. 
Széles spektrumú napvédőt tartalmaz (UVA, UVB védelem).  
Színvédő, óvja a töveket.
PARABÉN-,  SZILIKONMENTES 

Kiszerelés: 250ml  

SOLAR-NAP KONDICIONÁLÓ 2-FÁZISÚ 
HAJVÉDŐ SPRAY UV szűrővel

Vidd magaddal a napra vagy az uszodába, és fújd akár nedves, akár 
száraz hajra, hogy megvédd a hajad a nap káros sugárzása ellen. 
UVA, UVB védelem. A hajat lággyá, fényessé teszi, a fésülést  
megkönnyíti.
PARABÉNMENTES. 

Kiszerelés: 200ml  

VOLUMEN UP VOLUMENNÖVELŐ 
FIXÁLÓ HAB ERŐS
panthenollal, UV szűrővel

Használatával ideális frizura készíthető el bármely technikával. 

Kiszerelés: 300ml

VIBRANT CURLS FIXÁLÓHAB EXTRA ERŐS 
HŐVÉDŐVEL
panthenollal, UV szűrővel

Használatával a haj életerős, rugalmas és természetes volumenű. Jól 
fixál, de nem nehezíti meg a frizurakészítést, nem képez lerakódást a 
hajon.

Kiszerelés: 300ml

ASH SZÍNEZŐ FIXÁLÓHAB HAMVAS
panthenollal, UV szűrővel 

Ash (hamvas) színező hab D-panthenollal. A hajnak volument, 
tömeget és fényt, lágy tartást ad, a fésülést megkönnyíti. A haj  
egyenletes, rugalmas, természetes kinézetű lesz. Hővédővel.

Kiszerelés: 300ml

VIGORANCE NAPFÉNYES HAJ KEZELŐK

YUNSEY FIXÁLÓHABOK
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SILVER SZÍNEZŐ FIXÁLÓHAB EZÜST
panthenollal, UV szűrővel 

Rögzítőhab ősz árnyalatokhoz
Sárgás színt semlegesíti D-panthenollal.

Kiszerelés: 300ml

TOFFEE SZÍNEZŐ, FIXÁLÓHAB KARAMELL
panthenollal, UV szűrővel 

Színfrissítő fixálóhab barna színekhez
Használatával ideális frizura készíthető el bármely technikával.  
A termék a hajnak rugalmasságot, fényességet ad, dúsabbá teszi azt.
THERMÁL védelem: Copolymer-tartalma meggátolja, hogy  
a szárítás folyamán keletkezett hő roncsolja a hajat.

Kiszerelés: 300ml

RELAX HAIR  
IDEIGLENES HAJKIEGYENESÍTŐ
Minden típusú hullámos, dauerolt vagy göndör hajra alkalmazható. 
Nyirkos környezetben is egyenes marad a haj. Kondicionál.  
UV-szűrőt tartalmaz. Növeli a haj tömegét, fényessé teszi, és véd  
a hajszárító hője ellen. Mosással eltávolítható.

Kiszerelés: 250ml

ALIVE ROOT HAJTŐEMELŐ UV szűrővel

Búzaprotein tartalma maximális tartást és volument ad a hajszálak 
gyökereinek, ezáltal rugalmas, dús és könnyen kezelhető tartós frizura 
készíthető.

Kiszerelés: 175ml

SHINE HAJFÉNYSPRAY UV szűrővel, panthenollal

A kívánt maximális ragyogást biztosítja. 
Fénytörő szilikon tulajdonságának köszönhetően a termék pazar fényt 
ad a hajnak anélkül, hogy azt zsírosítaná. Provitamin B5, valamint 
búza- jojoba- és az avokádóolaj kombináció tartalma a haj mély  
táplálását biztosítja. 
Véd az UVA és UVB sugárzás ellen.

Kiszerelés: 200ml

YUNSEY FIXÁLÓHABOK

YUNSEY STYLING, HAJFIXÁLÓK, FORMÁZÓK
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THERMAL HŐVÉDŐ, KONDICIONÁLÓ SPRAY
UV szűrővel

A termék aktív összetevői a haj köré egy védő filmréteget vonnak, s 
így megakadályozzák annak hősérülését.
Búzacsíratartalmának és lágyan hidratáló tulajdonságának 
köszönhetően ez a kondicionáló mély táplálást biztosít a hajnak és azt 
fényessé, rugalmassá teszi, megkönnyíti a frizurakészítést. 
Véd az UVA és UVB sugarak ellen. 

Kiszerelés: 200ml

HAJFIXÁLÓ GÉL ERŐS 
Vizes hatás

Alkoholmentes termék. 
Nem zsíros, hosszantartó vizes hatás.

Kiszerelés: 200ml

HAJFIXÁLÓ GÉL ULTRAERŐS Totál Fix

UV szűrővel

Maximális tartást adó hajrögzítő zselé extrém frizurák és strukturált 
formák készítésére.

Kiszerelés: 200ml

TEXTURE CREAM/ TEXTÚRA FORMÁZÓ 
KRÉM
Kiszerelés: 200ml  

YUNSEY STYLING, HAJFIXÁLÓK, FORMÁZÓK
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HAJFIXÁLÓ GÉL RADICAL GLUE
Ultraerős hajformázó gél

Ultaerős, extrém tartás struktúrált formák, extrém frizurák  
készítéséhez

Kiszerelés: 200ml

MODELLFORMÁZÓ MATT HAJ VAX Extra tartás

Kaolinnal, UV szűrővel

Maximális tartást adó formázó vax.

Kiszerelés: 100ml

HARD MATT WAX / MODELLFORMÁZÓ
MATT WAX  
extraerős

HARD MATT: Erős szerkezetű, kemény matt wax, radikális kinézetű, 
rövid frizurákhoz

Kiszerelés: 100ml  

YUNSEY STYLING, HAJFIXÁLÓK, FORMÁZÓK
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FÉRFI HAJÁPOLÁS TERMÉKEK

HAJÁPOLÁSI TERMÉKEK FÉRFIAKNAK
Speciálisan férfiak számára kifejlesztett termékek

1. SAMPON  Kiszerelés: 380ml

2. EXTRAERŐS ECO HAJLAKK Kiszerelés: 300ml

3. HAJZSELÉ extraerős (5) tartás  Kiszerelés: 200ml

4. POMADE HAJFÉNY WAX Kiszerelés: 100ml



19

PUMPÁS HAJLAKK EXTRA ERŐS UV szűrővel

Aerosolmentes
Hosszú ideig tartást ad a frizurának. A hajat lággyá, fényessé teszi, 
tömegét növeli. Nem nedvesít, gyorsan szárad. Kifésüléssel gyorsan 
eltávolítható.

Kiszerelés: 300ml

AEROSOLOS ERŐS, EXTRA ERŐS HAJLAKK 
UV szűrővel

Hosszú ideig tartást ad a frizurának.
A hajat lággyá, fényessé teszi, tömegét növeli. Nem nedvesít. 
Gyorsan szárad. Kifésüléssel könnyen eltávolítható.

Kiszerelés:  500ml  750ml
                    

AEROSOLOS ULTRAERŐS HAJLAKK  
UV szűrővel
 
Hosszú ideig tartást ad a frizurának.
A hajat lággyá, fényessé teszi, tömegét növeli. Nem nedvesít. 
Gyorsan szárad. Kifésüléssel könnyen eltávolítható.

Kiszerelés: 500ml  750ml                   

ONDASILK SELYEMPROTEINES DAUERVÍZ 
hidrolizált keratinnal

4-féle erősség:
• 00 nagyon nehezen kezelhető, erősszálú, rugalmatlan hajra
• 0 nehezen kezelhető, természetes hajra
• 1 normál hajra 
• 2 festett, érzékeny, szőkített hajra

Kiszerelés: 500ml

NEUTRASILK SELYEMPROTEINES FIXÁLÓ
Speciálisan az Ondasilk dauervízzel együtt használandó.  
Nagyszerű védelmet és lágyságot biztosít a hajnak.
Közvetlen használatra. Semlegesíti és fixálja a dauvervizet,  
maximális tekintettel a hajtípusra. 

Kiszerelés: 1000ml

RIZACTIVE DAUERVÍZ ÉS FIXÁLÓ SZETT
hidrolizált keratinnal 

 3-féle erősség: 
• 0 nehezen kezelhető természetes hajra
• 1 normál hajra 
• 2 festett, érzékeny és szőkített hajra 

Kiszerelés: 80ml+80ml

YUNSEY HAJLAKKOK

YUNSEY SELYEMPROTEINES DAUERVIZEK
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PROCARE MELÍRFÓLIA VÁGÓ GÉP

PROCARE MELÍRFÓLIA 100% ALU
14 mikron
18 mikron

Kiszerelés: 100m

YUNSEY HAJFESTŐ TÁLKA

YUNSEY HAJFESTŐ ECSET

YUNSEY 1X HASZNÁLATOS FESTŐKENDŐ

Kiszerelés: 30db/csomag

YUNSEY SZERVIZCIKKEK
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INSTANT KONDICIONÁLÓ PAKOLÁS
argánolajjal   150ml

RECONSTRUCTOR HAJÚJRAÉPÍTŐ
jojobaolajjal, keratinnal   150ml

FIXÁLÓ HABOK

1. EXTRA VOLUMEN fixáló HAB   250ml
2. RIZOS FLEXIBLE / RUGALMAS hullámok  
    fixáló HAB GÖNDÖR hajra    250ml
3. EXTRA FUERTE/EXTRAERŐS fixáló HAB    250ml

AEROSOLOS HAJLAKKOK

1. VOLUMEN NATURAL / Természetes VOLUMENnövelő hajlakk 
anti-frizz 300ml
2. Fijacon fuerte / erős tartást adó hajlakk anti-frizz 300ml

PUMPÁS HAJLAKK EXTRA ERŐS UV+B5 vitamin

A Nelly rögzítő hajlakk, köszönhetően aquaflex összetevőjének, kiváló 
fixálást biztosít. Plusz fényt és rugalmasságot ad hajának, még magas 
páratartalmú közeg esetén is.
Lágy fésüléssel eltávolítható, és nem hagy lerakódást a hajon.  
A termék lehetővé teszi, hogy egészséges, természetes módon 
formázza és rögzítse frizuráját. Tengeri algakivonat tartalmának 
köszönhetően kényezteti és védi haját, továbbá hidratálja, és napi 
szinten javítja a hajszerkezetet. A fésülést megkönnyíti.

Kiszerelés: 300ml

NELLY TERMÉKEK
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NELLY PUMPÁS GÉL Extra erős

Egész nap extraerős tartás, nedvességtartó hatás. A multivitamin 
komplex tápláló és antioxidáns tulajdonságaival javítja a hajrostokat 
és fenntartja a haj hidratáltsági szintjét

Kiszerelés: 300ml

NELLY KIFÉSÜLŐ VÍZ 
A napi fésülködést megkönnyíti azáltal, hogy a makacs fürtöknek 
tartást ad. Tengeri alga kivonattartalmának köszönhetően ideális 
minden hajtípusra. Használatával látványos az eredmény. Nem képez 
lerakódást a hajon. Tartást ad, de nem teszi merevvé, ápolja és védi a 
hajat.

Kiszerelés: 200ml

TERMÁL HŐVÉDŐ KONDICIONÁLÓ SPRAY
Speciálisan a hajvasaló, hajszárító használatához kifejlesztett termék 
(200 °C). Hatékonyan megvédi a hajat a káros hőhatásoktól,  
miközben azt lággyá, egyenletessé teszi.  
Anti-frizz (begöndörödés-gátló) hatású.

Kiszerelés: 200ml

NELLY FOLYÉKONY KERATIN HŐVÉDŐVEL
Mélyen újraépíti a hajrostokat, ezáltal a haj a tövektől egészen  
a sérült végekig egészségessé válik.

Kiszerelés: 200ml

BIFASICO/KÉTFÁZISÚ  
KONDICIONÁLÓ HAJFÉNYSPRAY

1. Kétfázisú kondicionáló kagylóselyem kivonattal (kék) 
2. Kétfázisú kondicionáló GÖNDÖR hajra zöld tea kivonattal (zöld) 
3. Kétfázisú kondicionáló volumennövelő /panthenollal kagylóselyem     
    kivonattal/ (rózsaszín)

Kiszerelés: 400ml

NELLY TERMÉKEK
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NELLY UNI ANTI-OXIDANTE KÉZKRÉM
Intenzív kéz- és körömápoló készítmény, 
amely gyorsan felszívódik, nem zsíros hatású.
 Hidratálja és táplálja a bőrt, erősíti a körmöket.
 1. bőr- és körömfiatalító
 2. antioxidáns
 3. hidratál
 4. eltünteti a bőrhibákat, öregségi foltokat.

Kiszerelés: 100ml

NELLY ANTI-OXIDANTE KÉZKRÉM  
CSIPKEBOGYÓ KIVONATTAL
A csipkebogyó fantasztikus mértékben hidratálja  és regenerálja a 
bőrt. Allantoin- és E-vitamin tartalma miatt intenzív kézápoló,  
és regenerálja a körmöket. Gyorsan felszívódik. Nem zsíros.

Kiszerelés: 100ml

NELLY TERMÉKEK

WAXOK

1. MATT hatású formázó wax (lila)  
2. EXTRAERŐS tartást adó wax (kék)
3. POMADE Texturizáló wax erős fényt ad  
   (férfi DIOR illat)
100ml
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