
Hajregeneráló elsősegély csomag KIN Botikin 
 

Hajápoló első segély csomag a KIN cosmeticstól!  - A BOTIKIN hajregeneráló hajápoló 

csomag elsősegélyt nyújt a kiszáradt, töredezett hajnak. Akár a környezeti hatások, vagy 

valamilyen egyéb okból, nyáron napozásnak, uszoda használatnak kitett, kiszáradt, töredezett 

hajnak is. Már a csomag első használata után ismét élettel teli, és selymes lesz a 

károsodott haj!  *------**Úszás, szauna használat, strandolás, napozás, közben nem 

mindig figyelünk arra, hogy nem csak testünknek van szüksége hidratálásra, de 

hajunknak is éppúgy. Hajunkat ugyanúgy megviselik ezek a külső hatások, ezért ha nem 

óvjuk eléggé, kiszárad, töredezni kezd, megfakul, sprőd lesz. Ez az elsősegély csomag erre 

nyújt megoldást! Használatával már az első alkalom után érezhető és tapintható a változás, 

hajunk ismét életre kel és selymes lesz! A hajápoló csomag termékei rengeteg természetes 

összetevőt tartalmaznak, olyan ősi olajokat, melyek csupa jóval látják el a hajat, és belülről 

regenerálják a hajrostokat, ezáltal a hatásuk nem csak ideiglenes, hanem hosszú távú! 

  

Botikin hajregeneráló csomag tartalma: 

1 db Kinactif Nutri-2 Shampoo 250 ml 

1 db Kinactif Energy Reconstructor 150 ml 

1 db Kinstyle Potion Cream 150 ml 

1 db Kinessences Oil Cream 50 ml 

  

Használat lépésről lépésre: 

1.      lépés: 

Sampon száraz hajra  Kinactif Nutri Shampoo 2-Rich 

250ml - A sampon száraz hajra egy extra minőségű, rendkívül hatékony, a száraz hajat 

gyorsan regeneráló bio sampon. A gazdagon tápláló sampon használata ideális a száraz hajra, 

mert finoman tisztítja és kezeli a száraz és érzékeny hajat. A sampon táplálja és helyreállítja a 

hajszerkezetet, könnyen fésülhetővé, selymessé teszi a hajat. 

Aktív összetevők: 

-Kukui dió olaj 

-Karbohidrát 

-Keramidok 

-Selyem protein 

Illat: fehér virágok, vanília 



Gazdagon tápláló sampon száraz hajra. Finoman tisztítja a száraz és érzékeny hajat. Táplálja 

és helyreállítja a hajszerkezetet, selymessé teszi azt, és könnyen fésülhetővé teszi a hajat. 

Sampon száraz hajra  Kin Nutri Shampoo 2-Rich Használata: Vigye fel a hajra és a 

fejbőrre, habosítsa fel, hagyja hatni pár percig, majd alaposan öblítse le, majd ismételje meg. 

  

2.      lépés 

Hajkezelő vékony hajra Kinactif Energy Reconstructor 

Haj Botox termék! - 150ml - A hajerősítő hajkezelő használatával 2-3 perc alatt  látványos 

javulást érünk el a hajon. A hajkezelő, hajerősítő hajregeneráló egy különleges minőségű, 

kollagénes koncentrált hajápoló, amely mélyen beépül a hajba. A növényi kollagén nagyon 

gyorsan helyreállítja, nagymértékben erősíti, regenerálja a haj belső szerkezetét. 

Figyelem! A Botox nem egy konkrét termék, hanem a sejtregeneráló, fiatalító eljárásokra 

képes termékekre felhívó, azonosító, gyűjtő név! A haj, arc és test kozmetikában is azon 

termékeket azonosítják a Botox névvel, amelyek képesek a látványosan gyors regenerálásra. 

A hajápoló a kollagénes Energy termékcsalád, haj Botox kezelés egyik terméke! A gyenge, 

vékony hajak gyors meggyógyításának és megerősítésének a leghatásosabb termékei közé 

tartozik. Fő hatóanyaga a hajápolás legkorszerűbb és legdrágább hatóanyaga a növényi 

kollagén rendkívül gyorsan helyreállítja és megerősíti a nagyon gyenge hajat is. Erősíti és 

regenerálja a haj belső szerkezetét. Látványos gyorsasággal helyreállítja és egészségesen 

puhává teszi a hajrostokat. 

Aktív összetevők: 

-Grapefruit kivonat 

-Elasztán 

-Kollagén protein 

Illat: kellemes grapefruit  

Hajkezelő vékony hajerősítő - Kin Energy Reconstructor - Használata: 

Masszírozza bele a már megmosott hajba, oszlassa el egyenletesen, hagyja 60 másodpercig 

hatni, majd alaposan öblítse le! 

  

3.      lépés 

Texturizáló 2 az 1-ben hajápoló és formázó krém Kinstyle Potion Cream  



150 ml – Paraben mentes texturizáló, volumennövelő gél állagú krém közepes tartással, mely 

egyszerre ápolja és tartást ad a hajnak. 

Aktív összetevők: 

- tea kivonat 

- makadámdió olaj 

- argán olaj 

- E vitamin 

- pantenol 

- UV szűrők 

Revitalizálja a hajat, és elősegíti a könnyebb hajformázást. 

Texturizáló 2 az 1-ben hajápoló és formázó krém Kinstyle Potion Cream Használata: 

Vigyen fel a kezével 2-3 nyomásnyit a krémből a törölköző-száraz hajra, és oszlassa el 

egyenletesen. NE öblítse ki! Hagyja szabadon megszáradni a hajat, vagy szárítsa meg 

hajszárítóval, majd folytassa a formázással. 

  

4.      lépés 

Hajregeneráló olajos krém elixír Kinessences Oil Cream 

50ml - A hajápoló az öt kontinens 5 legnemesebb olajaiból készül:  Argán olaj/Afrika, 

Makadámdió olaj/Ausztrália, Kamélia olaj/Ázsia, Kukui dió olaj/Amerika, Szőlőmag 

olaj/Európa. Azonnali, látványos hatású hajregenerálást érünk el használatával minden 

hajtípuson! 

A termék mentes a paraben, szulfát és szilikontól. 

A Kinessences Oil Cream egy krém állagú szépségápoló elixír a hajnak, revitalizálja, megvédi 

és táplálja a hajrostokat. Extra selymes tapintásúvá, rugalmassá és ragyogóan fényessé teszi a 

hajat. Megvédi és erősíti a hajszálakat a kémiai kezelések előtt, UV sugárzástól és a káros 

külső hatásoktól. 

A hajápoló Oil krém elixír hatása: 

1.  Maximális hidratálás, nem zsírosít vagy nehezíti el a hajat 

2.  A gyökerektől a végekig helyreállítja a hajat 

3.  Simaság és selymesség 

4.  Gyorsan felszívódik 

5.  Azonnal táplál és fényt ad a hajnak 

6.  Hő elleni védelem 



7.  Fokozott kapilláris erő és ellenállás 

8.  Párataszító és ápolja a töredezett végeket 

9.  Véd az UV sugaraktól 

10.  Rugalmassá teszi a hajat 

11.  Megkönnyíti a fésülködést és sokáig épen tartja a hajat 

12.  Fenséges szépséget, egy végtelen wellnesst nyújt a hajnak 

---  A KINESSENCES az első használat után látható és érezhető változást végez minden 

típusú hajon! 

Hajregeneráló olajos krém elixír Kinessences Oil Cream Használata: 

Nyomjon egy kis mennyiséget a tenyerébe, majd vigye fel a haj teljes hosszára és a végekre 

az ujjaival vagy egy fésűvel. NE öblítse ki! 

 


