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FORRADALMIAN ÚJ 
TERMÉKEK

SZŐKÍTŐPOR

400 gr
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KERATIN BALZSAM ÉS 
A KERATIN SAMPON

250 ml 
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Permesse

PERMÉSSE Krémhajfesték Shea vaj kivonattal
100 ml-es tubus
Extra szőke sorozat M4 peptidekkel
 • Öt árnyalatot világosít
 • A hajrost maximális védelme
 • Tökéletesen egyforma szín
 • Extra ragyogás és természetes színek
 • M4 peptid komplexum szavatolja a hajszálak 
regenerálását

Használatával a hajszerkezet ép marad ezáltal 
bizonyítva a pigmenteknek a könnyebb bejutást a 
haj rostjaiba és garantálja az egyforma hajszínt a 
hosszakon.
Használat: lásd a csomagoláson feltüntetett útmu-
tatón.

PERMÉSSE Krémhajfesték Shea vaj kivonattal
Egy sorozat, aminek figyelme a festésnek és a festett hajnak volt 
szentelve.
A Permésse festék összetételében speciális hozzávalók kezelik 
a hajat és segítenek a szín védelmében, hogy a haj színe hosszú 
ideig tartós maradjon.
• 1:1 keverés • 100 ml-es tubus • Nagyon tiszta kozmetikumpig-
mentek • Alacsony ammónia koncentrációjú (1-1,5%) • Az ősz haj 
100 százalékos fedése • Ragyogó tartós színek, természetes hatás  
Használata: lásd a csomagoláson feltüntetett útmutatón

PERMÉSSE Lychee-t és szőlőmag olajokat tartalmazó sampon 
festett hajra
1000 ml
Kíváló tisztító hatású és hosszan tartó ragyogó színt garantál.
Nagyon gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban.
Ez két szintre hat:  • külsőleg megvédi a haj színét a fakulástól

• belsőleg, megvédi a hajrostot a károsodástól. 
Igazolt szerves szőlőmagkivonatot tartalmaz.  
Segít a festett hajnak visszaállítani a savas pH értékét.
Használata: vigye fel vizes hajra, masszírozza majd öblítse le.

PERMÉSSE Kétkomponensű hajban maradó spray Lychee koncen-
trátummal és esti kankalin olajjal
250 ml
Regeneráló hatásának köszönhetően fényt és könnyű 
kifésülhetőséget biztosít a festett hajnak. Csodálatosan lágy és 
selymes hatást ad.
Használata: hajmosás után felrázni majd 20 cm-ről a hajra perme-
tezni. Nem kell leöblíteni.

PERMÉSSE Hidrogén peroxid Shea vajtejjel
(10-20-30-40 vol.)
1000 ml
Egy krémes állagú, semleges illatú oxidálószer, mely 
összetevőinek köszönhetően garanciát ad arra, hogy a hajszál 
megőrizze természetességét és ragyogó fényű legyen.
Használata: a palackon jelzett használati utasítás szerint.

PERMÉSSE Inkagumo kivonatot tartalmazó festett 
szőke hajra való sampon
1000 ml
A sampon hidratálja és visszaadja a haj rugal-
masságát.
Az M4 peptid komplexum kondícionál, erőt ad a 
hajnak.
Összetevői annyira finomak, hogy akár napi 
használatra is ajánlott.
Használata: vigye fel vizes hajra, masszírozza, majd 
öblítse le.

PERMÉSSE Inkagumo kivonatot tartalmazó festett 
szőke hajra való balzsam
1000 ml
Mézkivonatának köszönhetően erőt, kellemes tapin-
tást és ragyogást
ad a festett szőke hajnak.
Használata: samponos hajmosás után a hajba kell 
masszírozni,
majd néhány perc elteltével leöblíteni.

A Barex Cég hiszi, hogy a haj szépsége minden formában és korban 
létezik.
Ezért indították el a PERMÉSSE termékcsaládot, mely arra ösztönzi a 
hölgyeket, hogy újra értelmezzék
a hajviselést és ezáltal többre értékeljék magukat!

A Permesse terméket ezáltal M4 Peptides komplexummal fejlesztették 
ki, amelyek a természet legjobb összetevőit tartalmazzák. Permésse ter-
mékekkel kezelt haj vibráló színt és wellnes érzést szavatol a zöldségpep-
tidek és igazolt szerves kivonatok teljes tisztaságának köszönhetően.

A certifikáció a természetes kivonatok eredetét szavatolja. A tanúsító 
hatóságoknak köszönhetően, amik nemzetközi szabványok szerint 
működnek, az egész művelést felügyelik az aratástól kezdve raktározáson 
keresztül szállításon át egészen a feldolgozásig.

Permesse termékek előállításánál a Barex cég miért az igazolt szerves 
hozzávalókat választja?

 • A tanúsítvány szavatolja a kivonatok tisztaságát és minőségét
 • A tanúsítvány a vevőket védi meg
 • A tanúsítvány egyfajta demonstrációja a fenntartható mezőgazdaság 
irányába tett törekvésnek

Az M4 Peptides komplexum néhány fontos összetevői:

HIDRATÁLÁS: OATS/BRAZIL DIÓ
fehérjékben gazdag peptidek, amik segítenek fenntartani a
hajszerkezet vízháztartását.
Eredmények: puhább és természetes tapintású haj.

ERŐ: SZÓJABAB
A szójabab peptidek a haj gyökereitől serkentik és
erősítik a hajat.

Eredmények: A haj fokozott ellenállást biztosít.

VÉDELEM: BÚZA
A búzapeptidek a haj felszíne köré összpontosulnak
és védik a hajat a legsebezhetőbb részén.

Eredmények: a haj töredezését 80 százalékkal csökkenti, a haj 
puhává válik és egyben csökkenti a fejbőr irritációját.

Mindegyik terméket tovább gazdagítanak speciális, igazolt 
szerves hozzávalók.

PARABEN FREE*
*A parabének (Methyl, propyl, butyl, ethyl) idegen és káros 
betolakodók. Arra használják őket, hogy megakadályozzák 
a mikroorganizmusok növekedését, és ezáltal növeljék a 
termékek felhasználhatóságának idejét, melyek mindenütt 
jelen vannak a szépségápolási termékekben. Tartósításra 
sok elegáns, jó nevű termékben ma is parabéneket al-
kalmaznak. Károsnak és veszélyesnek tekinthetők, mivel 
hatásuk összeadódik a bőrben. Attól hogy kis százalékban 
vannak jelen sok forgalomban lévő készítményben, több 
problémát is okoznak idővel. Ezek a szintetikus anyagok 
gyakori allergének, nagyobb koncentrációban bőr és 
nyálkahártya irritálók, valamint igen mérgezőek (különösen 
a metil-parabén). Már többször összefüggésbe hozták 
őket a különféle daganatos megbetegedések (mell- és 
prosztatarák) kialakulásával.

PERMÉSSE Szőkítőpor
500 gr
Akár 6-7 tónusig világosító szőkítőpor a haj 
teljes védelme érdekében.
Összetételének köszönhetően védi a hámré-
teget és a hajat.
Használata: keverési arány 1:2

• Parabénmentes

PERMÉSSE Hamvasító sampon UV filterrel és 
vad árvácska kivonattal
250 ml
A hamvasító sampon kék pigmentjei gyor-
san beépülnek a haj szerke-
zetébe és ott védő réteget képeznek. Ezáltal 
megvédik a hajat az
oxidációtól, kiküszöbölendő a haj sárgu-
lását.
Használata: 2-3 percig mossuk vele a hajat, 
majd alaposan öblítsük ki.

• Sles mentes
• Parabénmentes



A Barex kutató laboratóriumának köszönhetően létrejött egy új 
termék-család Oro del Marocco néven. Fedezze fel rendkívüli tu-
lajdonságait ezek-nek a termékeknek, a Kelet kincseit, amelyek 
képesek megváltoztatni haja tulajdonságait!

Az argánolaj növényi eredetű zsírsavakból tevődik össze. Főleg 
telítetlen zsírsavak fordulnak elő benne, amelyek közül az ola-
jsav és a linolsav a domináns. Antioxidánsokat, A-vitamint és 
különlegesen sok E-vitamint tartalmaz, ez utóbbit alfa-tokoferol 
formájában.

A mágikus hatáskörök a hajra:  
• azonnal beépül a haj szerkeze tébe
• mélyen átalakítja  • védi a külső káros hatásoktól 
• lágyítja és ápolja    • anti-ageing  
• védi a nedvesség ellen  • extrém fényt ad 

Minősített bio lenmagolaj
Az OLIOSETA termékcsalád olyan bio len-
magolajat tartalmaz, amely ásványi
anyagokban gazdag, az E-vitamin és esszenciális zsírsav jótékony 
hatásai  táplálják és nyugtatják a hajat és a fejbőrt egyaránt.

Előnyös tulajdonságai:
 • az olaj egy láthatatlan filmréteggel vonja be a haj   
 felszínét, megvédve azt a külső káros hatásoktól
 • gátolja a vízveszteséget így növelve a hidratálást 
 • javítja rugalmasságát 
 • dermatológiailag tesztelt, paraben és glycol mentes
 • certifikált argánolajjal készült
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AMMÓNIAMENTES KRÉMHAJFESTÉK ARGÁNOLAJJAL  100ml tubus 1:1,5
Egy korszerű színező krém, ahol egyesül a könnyed ammóniamentes formula 
és egy  hagyományos tartós színező krém, amely garantálja a valódi és élénk 
eredményeket. A bio argánolaj és az ammónia teljes hiánya bársonyossá teszi a 
törékeny és érzékeny hajat. A speciális összetevőknek köszönhetően, melyek az 
argánolaj, E-vitamin, Omega 6  táplálja és védi a haj szerkezetét. Ezek az össze-
tevők azonnal behatolnak  a haj szerkezetébe, amely rugalmas és selymes érzést 
ad, miközben a keverék gazdag, lágy és szépít. Ily módon a szín élénk és a haj 
egészséges és fényes. Jellemzői: maximális fényerő és intenzív szín 
• az ősz haj 100%-os fedése  • 0% ammónia   • 0% irritáló szag.
• egzotikus és érzéki illat  • 5 árnyalatot világosít
• optimális biztonságot nyújt a fejbőrnek és kíméli a hajrostokat 
Használat: lásd a csomagoláson feltüntetett útmutatón.

KRÉMHIDROGÉN ARGÁNOLAJJAL (2,1% - 3% - 6% - 9% - 12%) 200-750ml
A krémes textúra biztosítja a könnyű alkalmazást és a tökéletes színfejlesztést 
teljes mértékben tiszteletben tartva a hajszálakat. Az argánolaj mélyen behatol 
a hajba, javítja és táplálja a haj szerkezetétt: a haj erősebb, fényesebb és életteli 
lesz. Krémes és hihetetlenül könnyen alkalmazható. Garantálja a tökéletes szín 
kialakulását. 0% iritáló szag. • Parabénmentes

ODM HAJÁPOLÓ OLAJ ARGÁN- ÉS LENOLAJJAL  100 ml
Az argánolajnak köszönhetően a haj szerkezetét formálja át, teljes védelmet bizto-
sít az igénybe vett haj számára.
A haj szerkezetét élettelivé, ragyogó fényűvé, selymes és puha tapintásúvá 
varázsolja. Az argánolaj táplálja a haj belső és külső szerkezetét egyaránt, javítja a 
rostokat, teljes védelmet biztosít és védi a hajat a külső káros hatásoktól. A lenolaj 
a hajszálakon egy olyan erős bevonatot képez, amitől megnő a haj ellenállása, 
ragyogása és rugalmassága.
Használata: hajmosást követően a nedves hajba masszírozzuk be, majd öblítés 
nélkül szárítsuk. Hosszabb védelmet biztosít a töredezés és a száradás ellen.
• Parabénmentes  • Glikolmentes • Alkoholmentes 
• Minősített organikus argánolaj és lenolaj • Bőrgyógyászatilag tesztelt

ODM TÁPLÁLÓ PAKOLÁS ARGÁN- ÉS LENOLAJJAL  500 ml
Vitaminokban gazdag, intenzíven tápláló pakolás, mely mélyen 
behatol a haj belső szerkezetébe. Tökéletesen újraépíti az igazán 
igénybevett, roncsolt hajat. Az argánolajban lévő antioxidánsok 
újraélesztik a hajat és új ragyogást biztosítanak. A lenolaj megvédi 
a hajat a magas páratartalomtól, külső káros hatásoktól. A keratin 
családjába tartozó selyem fehérjék egy szuper védő bevonatot 
képeznek a hajon, így a haj teljesen ellenáll a külső káros 
behatásoknak.
A phanthenolnak köszönhetően a haj megőrzi egészséges 
nedvesség tartalmát, így megvédi a hajat a kiszáradástól, 
töredezéstől.
Használata: Az ODM Tápláló sampon együttes használata javasolt. 
Hajmosást követően a pakolást fésűvel oszlassuk el a haj teljes 
hosszán, majd 3-5 perc elteltével öblítse ki.
Az optimális hatás eredménye érdekében hetente kétszer ismételje 
meg a használatát.
• Parabénmentes • Minősített organikus argánolaj és lenolaj
• Bőrgyógyászatilag tesztelt
• Glikolmentes 

Oro del
Marocco



KORPÁS FEJBŐR
A kutatások során megfigyelték, hogy a kísérletek korpás hajú alanyainál a fejbőrön minden 
esetben gyulladás volt tapasztalható, amelyet egy elváltozott mikroorganizmus gerjesztett. A 
korpás hajra kifejlesztett JOC Care program nyugtató hatással van a fejbőrre, meggátolja a haj 
korpásodását előidéző mikroorganizmusok műkődését, és ezáltal nagymértékben csökkenti 
a korpa kialakulásának lehetőségét. A korpás haj kezelésére kifejlesztett JOC CURE  termékek 
külön–külön is használhatóak és már pár használat után látható eredmény
tapasztalható. A legjobb eredményt természetesen úgy érhetjük el, ha az
ugyanazon programhoz tartozó termékeket együttesen és folyamatosan
használjuk.

Korpásodás elleni peeling
A peeling lehetővé teszi, 
hogy eltávolítsuk
a fejbőrről az elhalt hámréteget. 
A peeling használatát követően 
alkalmazott kezelések hatóanyagai 
mind mélyebbre hatolnak a fejbőrben.
Egyéb aktív összetevők:
Jojoba mikrogömbök, csodamogyoró víz,
amely gyulladáscsökkentő hatású,
Trimethylglycine(egy teljesen 
természetes vegyület amely 
hidratálja a fejbőrt)
Beta-glucan immunerősítő, 
levendula illóolaj
Használata: masszírozzuk a fejbőrbe 
és hagyjuk hatni kb. 5 percig. 
Öblítsük ki a hajat, majd folytassuk 
a kezelést korpásodás
elleni samponnal. 
Néhány perc elteltével
kellemes érzet tapasztalható 
a fejbőrön.

150 ml

Korpásodás elleni hajápoló sampon 
Hatóanyagai: Piroctone Olamina (megakadályozza a 
Malassezia gomba terjedését és szabályozza az epider-
misz pikkelyesedését), izlandi zuzmó, menta, levendula 
illóolaj,rozmaring illóolaj

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

250 ml - 1000 ml

Korpásodás elleni ampulla
Piroctone Olamina (megakadályozza a 
Malassezia gomba terjedését és szabályozza az 
epidermisz pikkelyesedését), izlandi zuzmó, le-
vendula illóolaj, bojtorján,vadgesztenye kivonat,
eucalyptus illóolaj,zsálya illóolaj
Használata: mossuk meg korpásodás elleni 
samponnal hajunkat, majd 1 db  ampulla tartal-
mát oszlassuk el egyenletesen a fejbőrön, majd 
gyengéden masszírozzuk bele a bőrbe,kőrkörös 
mozgást végezve ujjainkkal.
Használjuk rendszeresen heti 1-2 alkalommal 
legalább 8 héten át.

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

12 x 12 ml-es
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HAJHULLÁS ELLEN
A hajhullás fiziológiai jelenség. Normál esetben az egészséges fejbőr 
kb. 50-100 hajszálat hullajt el naponta. Hogy ennek a hajhullásnak a 
mértéke mekkora, az egyéntől függ és rengeteg ok válthatja ki. A haj-
szerkezet alapos vizsgálata során azonban fény derül a hajhullást okozó 
problémákra és íly módon meghatározható, hogy milyen beavatkozás 
szükséges a hajhullás megszüntetéséhez. Gyakori ok a haj gyér oxigén-
ellátottsága és alultápláltsága, amely a hajtüsző elsorvadásához vagy 
korai elöregedéséhez vezet.
Egy csodálatos módszerrel azonban a JOC CURE család termékei a 
fejbőrön és a haj szerkezetén belül hatnak. Visszaadják a haj természetes 
belső egyensúlyát, védik a hajat és meggátolják a haj korai elöregedését. 
A hajhullás kezelésére kifejlesztett JOC CURE termékek külön–külön is 
használhatóak és már pár használat után látható eredmény tapasztalha-
tó. A legjobb eredményt természetesen úgy érhetjük el, ha az ugyanazon 
programhoz tartozó termékeket együttesen  
és folyamatosan használjuk.

Hajhullás elleni sampon
Energizáló sampon
Hatóanyagai:
fahéj, 
gyömbér,multivitaminok,
rozmaring illóolaj 

• SLES mentes
• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt
 
250 ml - 1000 ml

Hajhullás elleni szérum
Hatóanyagai:
Ginkgo Biloba (páfrányfenyő), bazsalikom, multivi-
taminok, zsurló kivonat, gyömbér kivonat, martilapu 
kivonat,  cickafark kivonat, kinin kivonat
Ideális fenntartó kezelés  az energizáló kezelést 
követően.
Tökéletes lakossági használatra is!
Fontos vitaminokkal táplálja a fejbőrt, védi a hajat 
a környezet szennyező hatásaitól és az idő előtti 
öregedéstől. A fejbőrre nyugtató, tisztító hatása van, 
kellemes, friss érzést biztosít.

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

150 ml

Hajhullás elleni ampulla
Energizáló kezelés
Hatóanyagai:
multivitaminok, aminosavak, paprika, fahéj, gyömbér
Használat: mossuk meg hajhullás elleni  samponnal 
hajunkat, majd 1 db  ampulla tartalmát oszlassuk el 
egyenletesen a fejbőrön, majd gyengéden masszíroz-
zuk bele a bőrbe,kőrkörös mozgást végezve ujjaink-
kal.
Használjuk rendszeresen heti 2-3 alkalommal lega-
lább 8 héten át.

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt
 
12 x 12 ml-es
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Krémhajfesték
Aktív összetevők: Jojoba olaj és búzafehérje 
100ml
Forradalmian új megoldással, a festékben lévő növényi anyagok 
egyenletes és tökéletes fedést biztosítanak. Jótékony hatásai 
következtében ragyogó fényt kölcsönöz a frizurának.
Használat: lásd a csomagoláson feltüntetett útmutatón.
100% ősz haj fedés
68 árnyalat
Ideális keverési arány 1:1,5

Hidrogénperoxid 
1000 ml
Biztos védelem a vegykezelések során! Magas fényt biztosít a haj 
szerkezetének és védi a kémiai beavatkozás során.
A haj festése vagy szőkítése alkalmával megőrzi a kívánt ph-
értéket.
Növényi eredetű anyagokat tartalmaz.
10 vol./20 vol./30 vol./40 vol.

Szőkitőpor KÉK 
Aktív összetevő: D-panthenol 
500 gr - 1000 gr
Mindenfajta szőkítési eljáráshoz ajánljuk. 6-7 árnyalatot 
világosít. Kék pigmenteket tartalmaz, amely tökéletes megoldást 
nyújt a hajsárgulás ellen.
A D-pantenol kíméletesen védi a hajat a beavatkozás során. A 
haj puha és életteli lesz. Különleges szemcsés összetevőinek 
köszönhetően a JOC COLOR LINE szőkítőpor nem porzik (száll) a 
levegőben a kikeverés alatt, így megőrzi a környezet tisztaságát 
és higiéniáját.

Festékeltávolító kendő
Aktív összetevők: Sárgabarack és mandula 
100 db
Tökéletesen eltávolítja a hajfestés után a fej kontúr vonaláról 
a festék maradékot a nyugtató és lágyító barack és mandula 
olajnak köszönhetően, a fejbőrt megnyugtatja és védi.

Hamvasító sampon
Aktív összetevő: 
UV szűrő 

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag 
tesztelt

250 ml

Pakolás festett hajra 
Aktív összetevők: Napraforgó kivonat,kondícionáló polimerek,Panthenol, UV szűrő 
1000 ml
Ultra gazdag és tápláló kezelés, amely védi a festett hajat és  maximális fényerőt biztosít. Meghossz-
abbítja a hajszín tartósságát és megőrzi a fényességét. 
Használat: Vigye fel egyenletesen a törölköző száraz hajra. Hagyja néhány percig rajta a maximális 
hatékonyság eléréséhez, majd alaposan öblítse le vízzel. 

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

Sampon festett hajra
Aktív összetevők:  Sárgabarack és 
mandula, kondícionáló polimerek,  
napraforgó kivonat, UV szűrő 

• SLES mentes
• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

1000 ml

Balzsam festett hajra
Aktív összetevők:  Sárgabarack és man-
dula, napraforgó kivonat, kondícionáló 
polimerek, természetes fehérjék, UV 
filter

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

1000 ml

SZÁRAZ,TÖRÉKENY HAJRA
A száraz és törékeny haj mögött számtalan ok áll-
hat: az időjárás (mint a nap és a szél), vagy a vegyi 
kezelések (hajfestés) nem megfelelő használata.
A haj elveszti fényét és egészségét, a hajszálak 
elvékonyodnak.
A JOC CARE egyedi program, az aloe vera és az 
avokádó tejjel való kezeléseknek köszönhetően 
visszaadja a haj nedvességét és megakadályozza a 
kiszáradást.

Sampon aloe vera és 
avokádó kivonattal
• SLES mentes
• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag 
tesztelt

1000 ml

Balzsam aloe vera 
és avokádó 
kivonattal
• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag 
tesztelt

1000 ml

Pakolás aloe vera és 
avokádó kivonattal
Használata: a nedves 
hajra egyenletesen felvitt 
pakolást 5-6 perc múlva 
alaposan öblítsük ki.

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag 
tesztelt

1000 ml

RONCSOLT, SÉRÜLT HAJRA 
A haj szerkezetét naponta próbára teszik a környezeti stressz 
hatások, a kémiai kezelések, a hajszárító és hajvasaló 
magas hőmérséklete melyek egyre inkább gyengítik 
a haj egészségét. Minél többet van kitéve a haj ilyen 
„támadásoknak”, annál inkább a kutikula elvékonyodik 
így a kéreg védtelen. A hajszál könnyen törik, módosul a 
szerkezete ezért egyre porózusabbá válik.
A JOC CARE szerkezet átalakító program segít regenerálódni 
a hajnak a hatóanyagokon keresztül, amelyek mélyen 
behatolnak a rostokba, újraépítik és hidratálják, miközben 
erőt és testet adnak a hajnak.

Sampon roncsolt, sérült hajra 
Aktív összetevők:
Argánolaj és kakaómagvak

• SLES mentes
• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

1000 ml

Pakolás roncsolt, sérült hajra 
Aktív összetevők:
Argánolaj és kakaómagvak

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt 

1000 ml 

Hajvégápoló olaj 
Aktív összetevők:
Argánolaj és kakaómagvak
Kezelés a sérült, gyenge és  
töredezett hajvégekre. A haj 
hihetetlenül puha és fényes 
lesz. Gyorsan felszívódik, és 
nem hagy nyomot. 
Használata: törölköző száraz 
hajon oszlasson el néhány 
cseppet a hajvégeken majd 
folytassa a szárítást. 
Használata száraz hajvé-
geken is alkalmazható.

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

100 ml

NEHEZEN KEZELHETŐ HAJRA 
A nehezen kezelhető haj engedetlen és durva 
tapintású. Ha a haj nem kap elegendő hidratá-
lást akkor elveszíti rugalmasságát és fényét, így 
különösen ki vannak téve az éghajlati körülmé-
nyeknek, mint pl. a páratartalom és a statikus 
elektromosság.
A JOC CARE program ellazítja és kifésülhetővé 
teszi a hajat, helyreállítja a haj természetes 
puhaságát egy extra sima hatást nyújt. 
A kezelések a lenmagolaj és a magnólia 
kivonatnak  mélyen beépülnek a kapilláris 
rostok közé, ezáltal csillogó, kellemes tapintású 
és könnyen kezelhető lesz a haj.

Sampon nehezen kezelhető hajra
Aktív összetevők: Magnolia és lenmagolaj, 
simító polimerek, F -vitamin

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

1000 ml

Pakolás nehezen kezelhető hajra
Aktív összetevők: Magnolia és 
lenmagolaj,rízskorpa olaj

• Parabénmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt

1000 ml
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MEGÚJÍTÓ FIOLÁK
SZÁRAZ ÉS KÁROSODOTT HAJRA

15 ml-es ampulla
(öblítés nélkül)
Mintha újjászületnének hajszálai!
Selymesítő folyadék, alaposan megújítja a 
hajat, javasolt száraz, keratin-struktúrájuk-
ban meg-
gyengült vagy kémiai kezelés hatására 
megviselt hajakhoz. Szabályozza a hidratá-
lást, a haj térfogatát
és fényességét, anélkül hogy elnehezítené.
A hajszálakat intenzíven megújítja és 
erősebbé teszi.
Használata: a fiola tartalmát hajmosás után 
vigye
fel egyenletesen a haj teljes hosszában,
nem kell kiöblíteni.

• Bőrgyógyászatilag tesztelt
• Minősített organikus brazil dió és 
makadámia kivonat

10 literes neutralizáló sampon

Kiváló tisztító hatású neutralizáló 
sampon, amely tökéletesen tisztít-
ja és semlegesíti a hajat.

HAJSIMÍTÓ KRÉM SPECIÁLISAN 
HAJSZÁRÍTÓHOZ ÉS HAJSÜTŐVASHOZ

150 ml
Tökéletesen sima!
Bársonyos krém, öblítés nélküli használatra, 
különösen alkalmas arra,  hogy megvédje 
a hajszálakat a hajsütővas és a hajszárító 
hőjétől. Ellenőrzés alatt tartja a hullámokat, 
megvédi
a hajat a nedvességtől, ami tökéletesen 
sima marad, így könnyű fésülni. Lecsökkenti 
a hajkefével összefüggő stresszhatást.
Használata: kis diónyi mennyiséget oszlas-
son 
el a kezén, majd vigye fel a hajra.

• Bőrgyógyászatilag tesztelt
• Minősített organikus argánolaj és golgota-
virág
kivonat

EXL HAJZSELÉ

Professzionális hajzselé, amely ha-
tározottan és szilárdan rögzíti a hajat 
miközben rugalmasan tart. Extra testet 
ad anélkül, hogy elnehezítené.
Használata: diónyi mennyiséget oszlas-
sunk szét a hajon.

150 ml

MIRROR HAJFÉNY SPRAY 
Könnyezőpálma növényi kivonat,  
árpa 

Hidratál és extra fényes ragyogást 
kölcsönöz a hajnak. Kifejezetten 
ajánljuk konty készítéshez.
A kondícionálószer összetevői táplál-
ják a hajat, selymes és ugyanakkor 
antisztatikus hatást is biztosítanak.
Használat: 20-30 cm-ről permetezzük
a hajra.

300 ml

Normál hajhab
Panthenol és UV szűrő

Professzionális hajhab, amely 
határozottan és szilárdan rögzíti 
a hajat miközben rugalmasan 
tart. Extra testet ad anélkül, 
hogy  a hajat elnehezítené.
Használat: diónyi mennyiséget 
oszlassunk szét a hajon, majd 
szárítsuk meg. 

300 ml

Erős hajhab
Panthenol és UV szűrő 

Professzionális hajhab, amely hatá-
rozottan és szilárdan rögzíti a hajat 
miközben rugalmasan tart. Ideális a 
kreatív és kidolgozott stílusú frizurák-
hoz.Extra testet ad anélkül, hogy  a 
hajat elnehezítené.
Használat: diónyi mennyiséget osz-
lassunk szét a hajon, majd szárítsuk 
meg. 

300 ml

Erős hajlakk
Panthenol és UV szűrő

Professzionális hajlakk, amely 
rögzíti a frizurát. Garantálja 
a jó tartást és növeli a haj 
térfogatát. 
UV szürőt tartalmaz.
Használat: 20-30 cm távol-
ságból kell használni. 

500 ml
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• Kombinálja a kerámia és az ion technológiák előnyeit
• Ionizált kerámiabevonatú fej (A kerámia egyenletes hőelosztást 

biztosít)
• -Maximális hőátvitel
• Gyorsabb és jobb formázás
• Tökéletesen sima és fényes haj
• Extrakönnyű és tartós test
• Kézhez illeszkedő nyél választékkezelővel
• 100% vaddisznósörte
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FRIZURAKELLÉK KFT.
Kizárólagos magyarországi forgalmazó

1071 - Budapest, Dózsa György út 80. fszt./3.
OKTATÓ STÚDIÓ: 1068 - Budapest, Lövölde tér 3.

RENDELÉS FELVÉTEL:
Pest: Balázs +36-70-228-1394
Buda: Gergő +36-30-651-0805

facebook.com/www.frizurakellek.hu
Email: frizura.kellek@gmail.com

     info@frizurakellek.hu 
www.frizurakellek.hu

 

OLIVIA GARDEN OLLÓK
DRAGON ÉS SILKCUT

Többféle méret és kivitel


