Olaj esszenciás hajápoló csomag minden hajtípusra KINESSENCES
A hajápolók, az öt kontinens, 5 legnemesebb olajaiból készülnek. Argán olaj/Afrika,
Makadámia olaj/Ausztrália, Cameilia olaj/Ázsia, Kukui olaj/Amerika, Szőlőmag olaj/Európa.
Azonnali, látványos hatású hajregenerálást érünk el használatával minden hajtípuson!
A környezeti hatások miatt, ma már a haj legyen akár normál, száraz, festetett, töredezett,
zsíros, ….., folyamatosan ápolásra szorul. A csomagban található speciális hajápolók
használatával, egy komplett Haj Wellness kezelést adunk a hajnak. A hajápolók specialitása,
hogy minden hajtípuson a legideálisabb hajápolást valósítják meg.
A termékek csak természetes összetevőkből állnak! Mentesek a paraben, szulfát, és
szilikontól. --Nézze meg a KIN Cosmetics termékeit a gyár weboldallán, itt!
http://www.kincosmetics.com
A KINESSENCES hajápoló csomag egy olyan komplett Luxus haj wellness kezelés, amelyet
minden hajtípusra ugyanolyan hatékonysággal használhatunk, és az eredmény azonnal
láthatóvá válik, az első használat után. A hajápoló termékek fő alkotói az KIN esszenciák,
melyek a növényi kivonatok legjavát tartalmazzák.
Csak természetes összetevőkből állnak! Mentesek a paraben, szulfát, és szilikontól. A
különleges termék létrejöttét, a KIN Cosmeticsnál 80 év alatt felhalmozódott tudás,
tapasztalat, és az elkötelezettség az innováció felé tette lehetővé. Az innováció vonala egy
olyan természetes termék készítése volt, amely megfelel minden típusú haj kapilláris rost
igényeinek. Különös figyelmet fordítottak a hajápoló összetevők kiválasztásában, a termék
kialakításában, azért hogy azok alkotó elemei a felhasználás után sem károsítsák a
környezetet.

KINESSENCES rendkívüli tudása hatékonysága, tükrözi a KIN Cosmetics elkötelezettségét a
Luxus minőség, a természetesség és a kedvező ár megtartásában.
A felhasznált illóolajok, hatóanyagok nagy tisztasága, a tökéletes arányok megtalálása
biztosítja minden hajtípus számára, hogy az eredmény azonnal láthatóvá válik, az első
használat után.
Az illóolajok összetétele, az öt kontinensen található több évezredes olajokból tevődik
össze:
1.

Argan olaj / Afrika: a berber kultúra öröksége / Intenzíven regenerál, maximális
simaságot biztosít
2.
Makadámia olaj / földimogyoró az Ausztrál őslakosok öröksége / Selymes textúra
és a teljes fényét ad
3.
CAMELIA OIL / Ázsia: a Sui-dinasztia élő legendája / Védi a hajszínt
4.
Kukui OIL / Amerika: Hawaii bennszülöttek titkos magja / Vitalitás wellnesst ad, az
egészségesen tart

5.

Szőlőmag olaj / Európa: az inspiráció gyümölcse az ókori Görögországban / Erősít,
ellenállóvá tesz

Az ezekből készült OES formula eléri a kapilláris rost legbelsőbb rétegeit, ahol az aktív
összetevők minden jótékony hatásukat szabadon engedik. Az eredmény egy olyan
kondícionáló hatás, amely belülről kifelé érződik.
3 fő érzékünkkel lép kapcsolatba ez a termék: a szaglással, érintéssel és látással.
1.
2.

Szagold: Illata egy speciális keveréke a vaníliának, kókusznak és sáfránynak.
Lásd a sugárzó szépséget: Technológiája a kapilláris szálakban hat, az öt olajnak
köszönhetően a haj folyamatosan ragyog és fényes lesz.
3.
Tapintsd meg a selymességet: az összetevők hatására azonnal érezhetően lágyabb
lesz a haj.
Használat: A 3 terméket minden alkalommal együtt használja, a következő sorrendben!
1.
2.

Sampon / masszírozza be nedves hajba, hagyja hatni pár percig, majd öblítse ki.
Mask / masszírozzuk be az egész hajba, hagyjuk hatni 5-10 percig, majd bő vízzel
öblítsük ki
3.
OIl / kis mennyiséget vigyünk fel a haj teljes hosszára az ujjunkkal vagy fésűvel, ne
öblítsük ki
Használat érzékeny, nagyon száraz vagy sérült hajon:
Sampon – ¾ Mask + ¼ Oil keveréke – Oil
A hajregeneráló kezelés egyéb aktív összetevői termékenként:
A hajregeneráló Sampon:
Soft tenso-active agents: aktív összetevők különösen kímélő tisztító hatással. Nagyon újszerű
összetevő, ideális nagyon érzékeny bőrűeknek is.
Jótékony hatásai:
·
finoman tisztítja még a legérzékenyebb hajat és bőrt is
·
maximálisan védi a hajat és a bőrt, nem irritál
·
helyreállítja a természetes egyensúlyt minden típusú hajnál
meghosszabbítja a szín tartósságát, nedvesíti és ragyogóvá teszi a kapilláris rostot.
·
lágy érintés ad
·
táplálja a kapilláris rost külső és belső rétegeit is
·
nem mattosítja a hajat, táplál és fényt ad minden hajtípusnak
Hajkondicionáló polimer: a polimer egy olyan vegyület, amelyben bizonyos strukturális
egységek időszakosan ismétlik magukat és önálló részekből állnak össze.
Jótékony hatásai:
lefedi és lezárja a hajrostokat
finom, selymes textúrát ad a hajnak
minden hajrostot elszeparál és megvéd
könnyen fésülhetővé teszi a hajat
Hajregeneráló Mask:

Sodium PCA A moistener egy természetes nedvesítő. Ez a funkció helyreállítja, biztosítja és
fenntartja a haj optimális nedvességét. Csökkenti a víz elpárolgásának sebességét a bőrből,
és lehetővé teszi a hosszan tartó hidratálást. Kondícionálja a hajat, ezzel maximális simaságot
és selymességet biztosít.
Jótékony hatásai:
mélyen táplál és hidratál
vitalizálja a kapilláris rostokat, főleg a leginkább sérült részeken
növeli a haj ellenálló képességét
természetes fényt és selymes tapintást ad a hajnak
Hajregeneráló OIL:
Benzophenone-3 és Etilhexil metoxi (UV szűrők): szerves vegyületek, amelyek elnyelik,
visszaverik és eloszlatják az UV-B sugárzást és az UV-A egy részét.
Hatásai: Védi a bőrt és a hajat a nap okozta károktól. Meghosszabbítja a termék
hatékonyságának idejét.
E-vitamin: Ez egy erős antioxidáns és tápláló, amely védi a hajat és a fejbőrt. Segít
fenntartani az elasztán és a kollagén termelését, amelyek létfontosságúak a bőr és a haj
rugalmasságában. Növeli a bőr rugalmasságát. Növeli a kapilláris ellenállást. Simává teszi a
hajat és növeli fényét.
Olajok: A Föld 5 kontinenséről származó évezredes olajok mixelése aprólékos gyártási
folyamatokkal kombinálva az OES-t eredményezte (Oleo Essences Science). Ez a szulfát-,
parabén- és szilikonmentes hajápoló rendszer minden hajtípusra ideális, finoman ápolja a
kapilláris rostokat, és megadja neki a szépség számos előnyeit.
A haj olaj esszencia hatása:
1.. Maximális hidratálás, nem zsírosít
2.. A gyökerektől a végekig helyreállítja a hajat
3.. Simaság és selymesség
4.. Tökéletes textúrát ad Azonnal táplál és fényt ad a hajnak
5.. Hő elleni védelem
6.. Megbízható szín
7.. Fokozott kapilláris erő és ellenállás
8.. Párataszító és ápolja a töredezett végeket
9.. Véd az UV sugaraktól
10.. Könnyű kibontás
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 a változást végez minden
típusú hajon!
Luxus minőségű fodrászcikk, fodrászkellék.

