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BRAZIL, KAKAÓS, KERATINOS 
TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS

Ismerje meg az első kimondottan 
organikus termesztési körülményekkel 
nevelt növényi kivonatokkal készített, 
brazil, kakaós, keratinos tartós hajsimítást 
és ápolást.
A Natura Keratin az egyetlen organikus 
alapú hajsimító és ápoló kezelés, amely 
a modern kor elvárásainak megfelel. 

A kezelés során természetes alapú keratin 
(a haj és a köröm fő építőanyaga) kerül 
felhasználásra. A keratin behatol a hajba, 
ahol a belső sérüléseket javítja, majd védő-
réteget képez a hajszálon, hogy megelőzze 
a további károsodást. Ezáltal a hajszer-
kezet egészséges, selymes, fényes lesz.

A hihetetlen eredményeket és a  haj 
kivételes puhaságát a  különleges 
összetevők is segítik, mint például az 
organikus termesztésű gyümölcskivonatok 
(eper, kiwi, narancs, citrom) és a kakaó.
A keratin újra feltöltésekor helyreállítja a       
haj szerkezetét és védi a hajat a hő általi 
károsodástól. 
A kezelés minden hajtípusra
alkalmazható, függetlenül attól, hogy 
festett, melírozott, dauerolt vagy már 
hajkiegyenesítést is alkalmaztak rajta.

A kezelés csak három, egyszerűen 
alkalmazható lépésből áll!



1. LÉPÉS 
NAGYHATÁSÚ, TISZTÍTÓ SAMPON, 975ml

CLARIFYING SHAMPOO
Nagyhatású tisztító sampon, minden hajtípusra, amely alaposan megtisz-títja a 
hajszálakat és a fejbőrt az ásványi anyagok lerakódásaitól, a styling termékek 
maradékaitól és az egyéb szennyeződésektől. Szalicilsavat és más hatékony exfoliáló
összetevőket tartalmaz, tömeget és térfogatot ad a hajnak, tökéletesen előkészíti a Tartós 
Hajkiegyenesítő Kezeléshez. A kiemelkedő eredményt és a  haj kivételes puhaságát olyan 
különleges összetevők is segí-tik, mint például a zöld tea és a kamilla kivonat. Alkalmazás:
A Brazil, Kakaós, Keratinos Tartós Hajkiegyenesítő kezelés előtt mossa meg alaposan a 
hajat a samponnal. 5-10 percig maradjon fent, hogy a hajszálakon található szeny-
nyeződés, styling termékek tökéletesen leoldódjanak. Amennyiben a haj nagyon ellenálló, 
ismételje meg az eljárást.  Aktív hatóanyagok: szalicilsav, zöld tea és kamilla kivonat, 
felületaktív anyagok. Figyelmeztetés: NE masszírozza a fejbőrbe, hogy elkerülje az 
irritációt. Fénytől elzárva tartandó!



2A, LÉPÉS
BRAZIL, KAKAÓS, KERATINOS TARTÓS 

HAJEGYENESÍTŐ KRÉM, INSTANT, 975ml
BRAZILIAN HAIR TREATMENT, INSTANT, CHOCO

Hidrolizált keratin protein és kakaóvaj tartalmú tartós hajegyenesítő krém, minden hajtípusra, 
festett, melírozott és dauerolt hajra is. Hő hatására aktiválódik, tartósan simító és hajszerkezet 
javító hatású. Nemcsak egyedülálló módon változtatja át a teljes hajkoronát, hanem az organikus 
termesztésű gyümölcskivonatoknak - eper, kiwi, narancs, mirtusz levél, áfonya, citrom -
köszönhetően a jelenleg kapható egyik legmodernebb és legtermészetesebb hajszerkezet 
újjáépítést biztosítja. A vendég a kezelés után aznap hajat moshat, 3-4 hónapon át gyönyörű, 
fényes, egyenes és sima lesz a frizurája. Alkalmazás: Tincsenként (1-1,5cm vastag tincseket 
felvéve) vigye fel a Krémet a hajtőtől kezdve a hajvégek felé haladva, de NE rakja közvetlenül a 
fejbőrre és a hajtőre (fejbőrtől 0,5cm). Lefelé irányuló simító mozdulatokkal masszírozza át a kezelt 
hajfelületet, majd egy finom fogazatú fésűvel (pl. stíl) biztosítsa a keratin egyenletes eloszlását és 
távolítsa el a felesleget. A Krém pH értéke 10-es, hogy a kutikula kinyitását elősegítse, ezért az 
átfésülést nagyon óvatosan végezze, mivel a hajszálak sérülékenyek lehetnek. A kezelés után a 
vendég aznap hajat moshat. A további műveleteket lsd. a Kezelés Leírásban, javasoljuk minden 
lépés pontos betartását. Aktív hatóanyagok: hidrolizált keratin, kakaóvaj, szkvalán, cukornád, 
cukorjuhar, jojobaolaj, aloe vera, gránátalma, eper, kiwi, mirtusz, narancs, citrom, körömvirág és zöld 
tea kivonat, tartós hajegyenesítő anyagok.
Figyelmeztetés: CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA! Fénytől védve tárolja.



2B. LÉPÉS
BRAZIL, KAKAÓS, KERATINOS TARTÓS 
HAJEGYENESÍTŐ KRÉM, EXTRA, 975ml

BRAZILIAN HAIR TREATMENT, EXTRA, CHOCO
Hidrolizált keratin protein és kakaóvaj tartalmú tartós hajegyenesítő krém, minden hajtípusra, 
festett, melírozott és dauerolt hajra is. ERŐSEN GÖNDÖR, ELLENÁLLÓ, ÉS AFRO HAJRA. Hő
hatására aktiválódik, tartósan simító és hajszerkezet javító hatású. Nemcsak egyedülálló módon 
változtatja át a teljes hajkoronát, hanem az organikus termesztésű gyümölcskivonatoknak - eper, 
kiwi, narancs, mirtusz levél, áfonya, citrom - köszönhetően a jelenleg kapható egyik legmodernebb 
és legtermészetesebb hajszerkezet újjáépítést biztosítja, 3-4 hónapon át gyönyörű, fényes, egyenes 
és sima lesz a frizurája. Alkalmazás: Tincsenként (1-1,5cm vastag tincseket felvéve) vigye fel a 
Krémet a hajtőtől kezdve a hajvégek felé haladva, de NE rakja közvetlenül a fejbőrre és a hajtőre 
(fejbőrtől 0,5cm). Lefelé irányuló simító mozdulatokkal masszírozza át a kezelt hajfelületet, majd egy 
finom fogazatú fésűvel (pl. stíl) biztosítsa a keratin egyenletes eloszlását és távolítsa el a felesleget. 
A Krém pH értéke 10-es, hogy a kutikula kinyitását elősegítse, ezért az átfésülést nagyon óvatosan 
végezze, mivel a hajszálak sérülékenyek lehetnek. A kezelés után a vendég aznap hajat moshat. A 
további műveleteket lsd. a Kezelés Leírásban, javasoljuk minden lépés pontos betartását. Aktív 
hatóanyagok: hidrolizált keratin, kakaóvaj, szkvalán, cukornád, cukorjuhar, jojobaolaj, aloe vera, 
gránátalma, eper, kiwi, mirtusz, narancs, citrom, körömvirág és zöld tea kivonat, tartós hajegyenesítő
anyagok.
Figyelmeztetés: CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA! Fénytől védve tárolja.



3. LÉPÉS
ORGANIKUS, PRO-KERATIN LEZÁRÓ

SPRAY, pH4, 236ml
ORGANIC PRO-KERATIN SEALER, pH4

A különleges Pro-Keratin Lezáró Spray forradalmasítja a keratinos, tartós
hajegyenesítést. Az alacsony pH értéknek köszönhetően (erősen savas kém-hatású), 
azonnal visszazárja a hajszálak felületét és egy természetes kristály- védőréteget is biztosít
a hajszálaknak. Fokozza fényét, puhaságát és gyorsítja a keratin felszívódásának
folyamatát, így még tökéletesebb és tartósabb eredményt biztosít. A vendég a kezelés után
aznap hajat moshat. Alkalmazás: Finoman, hideg vízzel, dörzsölés nélkül, öblítse le a hajat
a Brazil, Kakaós, Keratinos Hajegyenesítő Krém alkalmazása után és a törölköző-száraz
hajat fújja át alaposan a tövektől a végekig. Fésülje át, majd 5 perc hatóidő után szárítsa
meg és vasalja át “nagy vonalakban”. Nem kell kiöblíteni!  Aktív hatóanyagok: szkvalán, 
napraforgómag olaj, hidrolizált búza, rizs és selyem protein, savasságot beállító anyagok. 
Figyelmeztetés: CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!



2. LÉPÉSHEZ JAVASOLT HOZZÁADNI
TCA – HAJFESTÉS GYORSÍTÓ CSEPPEK

TCA COLOR ACCELERATOR FOR HAIR
(nem Natura Keratin termék)

A TCA egy olyan innovative termék, amelyet Egene Comparano, olasz származású, 
amerikai fodrász fejlesztett ki 1981-ben az USA-ban és 1986 óta kapható a fodrász 
szalonokban. Az átlátszó, természetes összetételű, könnyen adagolható készítmény 
felgyorsítja a tartós festés, a színezés, a szőkítés, a fóliás és fésűs melírozás hatóidejét 8-
12 percre. Bármely gyártónak a termékéhez hozzáadva HŐFORRÁS HASZNÁLATÁVAL 
együtt kell alkalmazni. (A nagyon ellenálló haj esetében a hatóidő 15-18 percig tart). A TCA 
egy nem irritáló hajfesték kiegészítő adalék, amely jojoba olajat és antioxidáns hatású E 
vitamint tartalmaz. A TCA a legtöbb gyártó termékével kipróbálásra került világszerte és az 
eredmények meggyőzőek. A félfejes teszteknél azon az oldalon ahol a TCA alkalmazásra 
került, a hatóidő legalább 10 perccel rövidebb volt, a másik oldalhoz képest. A fodrászok és 
a vendégek a haj állapotának jobb kondícióját tapasztalják, ugyancsak a szín tartóssága 
legalább 95%-kal nő.
HOGYAN HAT A TCA?
Amikor a festéket és az oxidánst összekeveri, "szabad gyökök" keletkeznek. A szabad gyök 
tulajdonképpen egy pár nélküli elektron. A TCA-ban található antioxidáns semlegesíti a 
szabad gyököket, ami lehetővé teszi, hogy a hajba gyorsabban épüljenek be a szín 
pigmentek és a polimerek. Az E vitamin és a jojoba olaj védik a hajat és a hajszínt és így a 
haj lágyabb lesz, fényesebb és a szín tartóssága 95%-al nő. 
A Natura Keratin Hajegyenesítő Krémhez 8-10 cseppet (száraz, porózus haj esetében 
15-18csepp) adva, a végeredmény sokkal fényesebb, ragyogóbb haj lesz!
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OTTHONI ÁPOLÁS
SZULFÁTMENTES, KERATINOS SAMPON, 355ml

SULFATE FREE SHAMPOO

Lágy, tisztító sampon, minden hajtípusra, amely kifejezetten a Natura Keratin Brazil, 
Kakaós, Keratinos, Tartós Hajegyenesítés kezeléshez készült, otthoni használatra.
Organikus termesztésű növények (kókusz, olíva, jojoba, körömvirág, zsurlófű, alma, kamilla, 
aloe, citrom, búza, ginseng) aktív kivonatait tartalmazza, keratin hozzáadásával, amelyek 
ápolják a hajszálakat és meghosszabbítják a tartós hajegyenesítés  eredményét. 
Alkalmazásával a haj ragyogóan egészséges, csillogó lesz. Alkalmazás: A Brazil, Kakaós, 
Keratinos Tartós Hajkiegyenesítő kezelés után, az otthoni hajmosáskor alkalmazza. Kis 
mennyiséget vigyen fel a hajra, masszírozza be, majd öblítse le. Ezután a Natura Keratin 
Szulfátmentes, Keratinos Kondicionálót használja.  Aktív hatóanyagok: elszappanosított 
kókusz, olíva és jojoba olaj, körömvirág, zsurlófű, kamilla, aloe, citrom, búza és  ginseng
kivonat, almaecet, keratin. Szulfátokat és parabeneket nem tartalmaz. Figyelmeztetés:
vigyázzon, hogy a szembe ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, bő vízzel öblítse ki.

Jav. Fogy Ár: 4.900,-Ft



OTTHONI ÁPOLÁS
SZULFÁTMENTES, KERATINOS KONDICIONÁLÓ, 355ml

NUTRITIVE CONDITIONER

Gazdag összetételű, nagyhatású kondicionáló, minden hajtípusra, amely kifejezetten 
a Natura Keratin Brazil, Kakaós, Keratinos, Tartós Hajegyenesítés kezeléshez készült, 
otthoni használatra.  Organikus termesztésű növények (aloe, pálma, búza, mirtusz, 
áfonya, cukornád, cukor-platán, őszibarack, ginseng) aktív kivonatait tartalmazza, keratin 
hozzáadásával, amelyek ápolják a hajszálakat és meghosszabbítják a tartós hajegyenesítés  
eredményét. Alkalmazásával a haj ragyogóan egészséges, csillogó lesz. Alkalmazás: A 
Brazil, Kakaós, Keratinos Tartós Hajkiegyenesítő kezelés után, az otthoni 
hajkondicionáláshoz alkalmazza.  A sampon után kis mennyiséget vigyen fel a hajra, 
masszírozza be, majd öblítse le. Ezután a Natura Keratin Argan Olajat használja.  Aktív 
hatóanyagok: pálma olaj, mirtusz, áfonya, cukornád, cukor-platán, őszibarack, ginseng és 
aloe kivonat, búzaprotein, keratin. Szulfátokat és parabeneket nem tartalmaz. 
Figyelmeztetés: vigyázzon, hogy a szembe ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, bő
vízzel öblítse ki.

Jav. Fogy Ár: 4.900,-Ft



OTTHONI ÁPOLÁS
ARGÁN OLAJOS HAJÁPOLÓ, 60ml

ARGAN OIL

Hihetetlenül könnyű olaj, amely egy Marokkóban, organikus körülmények között 
termesztett növény kivonata. Kifejezetten a Natura Keratin Brazil, Kakaós, Keratinos, 
Tartós Hajegyenesítés kezeléshez készült. Az argán olaj több száz csodálatos, 
regeneráló hatású aktív összetevőt, valamint E vitamint tartalmaz. Gyorsan beszívódik, 
nem hagy olajos nyomot, táplálja, ápolja és fényt ad a hajnak. Alkalmazás: Egy-két cseppet 
nyomjon a kézbe, majd vigye fel a hajhossztól a végek felé. Nedves és száraz hajon is 
alkalmazható, hajszárításhoz, illetve hajsimításhoz is. Aktív hatóanyagok: argán olaj. 
Parabeneket nem tartalmaz.
Figyelmeztetés: vigyázzon, hogy a szembe ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, bő
vízzel öblítse ki.

Jav. Fogy Ár: 8.900,-Ft



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

K. Elvégezhető a kezelés a Japán hajegyenesítő módszer után is? 
V. Igen, bármilyen más egyenesítő módszer után alkalmazható.

K. Elvégezhető a kezelés a korábban kémiailag kezelt hajon? 
V. Igen, bármilyen kémiai kezelés után alkalmazható. 

K. Elvégezhető a kezelés melírozott hajon?
V. Igen, közvetlenül a melírozás után is alkalmazható. 

K. Elvégezhető a kezelés gyermekeken? 
V. Nem, javasoljuk, hogy csak 16 év felett alkalmazza. 

K. Befesthetem a vendég haját a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelés előtt?
V. Igen, javasoljuk, hogy a festést végezze el a kezelés előtt. 

K. A Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést követően mikor festhetem a hajat?
V. Javasoljuk, hogy várjon két hetet, mielőtt festéket visz fel vendége hajára. 

K. 11. Megmoshatja  vendég a haját a kezelés után? 
V. Igen, mivel a Lezáró Spray kerül alkalmazásra,mindkét típusnál 
a vendég még aznap hajat moshat. 

K. Viselhet a vendég copfot, illetve összefoghatja  a haját? 

V. Igen, még aznap. 

K. Mit tegyen a vendég, ha  a haja nedves lesz, tönkre megy 
az egyenesítés? 
V. Nem, de minél előbb szárítsa meg és vasalja újra. 
Ez rendszerint megoldja a problémát. 



K. Mehet uszodába, vagy fürödhet a tengerben a vendég a Brazil, Keratinos Tartós 
Hajegyenesítő Kezelés után? 
V. Igen, de javasolt hajolaj spray használata, amely védi a a hajat a vízben lévő kémiai 
vagy természetes anyagoktól. 

K. Meddig tart Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelés hatása? 
V. Általában 2 hónapig szűzhajon és 3-4 hónapig, minden egyéb típusú hajon. 

K. Milyen típusú sampont használjon a vendég otthon? 
V. Javasoljuk, hogy a Szulfátmentes Keratinos Sampont és Kondicionálót.

K. A következő alkalomkor csak a ”lenövésen” vagy az egész hajon kell a kezelést 
alkalmazni?
V. Az egész frizurán.

K. Mikor kell megismételni a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést?
V. 3 havonta, vagy ahogy szükséges. 

K. Elvégezhető a kezelés havonta?
V. Igen. 

K. A hajvágást a kezelés előtt vagy után kell elkészíteni? 
V. Javasoljuk, hogy a kezelés után, mivel ekkor a haj állaga jobb lesz.   

K. Használhat vendége formázó és finish termékeket a kezelés után? 
V Igen. 

K. Elvégezhető a kezelés várandós anyákon?
V. Nem. 



K. Besütheti, göndörítheti a haját vendége, miután elvégezte rajta a Brazil, Keratinos Tartós 
Hajegyenesítő kezelést?
V. Igen, gond nélkül, amikor csak akarja. Javasolt azonban legalább 7 napot várni, mielőtt 
vasalóval vagy hajsütővassal elkezdi göndöríteni.

K. Lehet a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést dauerolt hajon alkalmazni?
V. Igen, lehet. 

K. Elvégeztem a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést  vendégem haján, ami 
sokkal egyenesebb lett, de még mindig vannak benne hullámok és csigák. Miért van ez 
és mit tegyek, hogy tartósan szálegyenes legyen? 
V. Nagyon göndör haj esetében döntő, hogy milyen mértékű feszítést alkalmaz, amikor kisimítja 
a hajat. Ha engedi, hogy a haj göndörödjék, miközben rajta van az Instant v. Extra Hajegyenesítő
Krém, a kötések nem „tiszta egyenes”, hanem „hullámos” formába rendeződnek. Ilyenkor a csigák 
általában megszűnnek, de nyilvánvaló hullámok maradhatnak a hajban. 
A haj egyenesítése érdekében ilyenkor azt javasoljuk, hogy várjon két hetet. Ha ezután haj 
állapota elég jó, alkalmazza vendégén ismét a kezelést. Ez alkalommal (mivel az eredeti hullámok 
többségét már eltávolította), 100%-os eredményt kell kapnia. 

FONTOS INFORMÁCIÓ – HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL
• A terméket nem gyermekek haján való használatra tervezték.
• A terméket hennával kezelt hajon nem szabad használni.
• A terméket fémsókkal kezelt hajon nem szabad használni. 
• Ha a hajban szilikon maradványok vannak vagy károsodott, a termék 
nem tud hatékonyan működni. 
• Ne fesse vagy szőkítse a haját a termék használatát követő 14 napon 
belül. 
• Az Instant termék nem fejti ki a hatását megfelelően afro-karibi hajon, 
ehhez az Extrát alkalmazza .  
• A Hajegyenesítő Krém alkalmazása közben biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzősét.
• A keletkező gőzt sem Ön, se vendége ne lélegezze be. 
• Közvetlenül hajfestés után használva a termék a hajszín kifakulását okozhatja. 



Gyártja:
EVE Corporation, Miami, Florida, USA

Receptúra: Brazília
Forgalmazza:

BMS Wellness.com Kft. 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 5. 
Tel: 329 4298

www.bms-wellness.com

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
• Ne használja a terméket, ha a fejbőr érzékeny, viszketős, sérült vagy bármilyen 
horzsolás van rajta. 
• A termék ne kerüljön szembe.
• Ha szembe kerül, azonnal mossa ki a szemet bő vízzel és vendége forduljon 
orvoshoz.
• Az alkalmazás során mindig használjon védőkesztyűt. 
• Mindkét Hajegyenesítő Krém alkalmazása közben biztosítsa a helyiség megfelelő
szellőzését. 
• A keletkező gőzt sem Ön, se vendége ne lélegezze be.
• Mindig végezzen bőrpróbát, ha a bőr érzékenységre hajlamos.
• A termékeket gondosan zárja el a gyermekek elől. 

EGYENES, SELYMES, FÉNYES, 
EGÉSZSÉGES HAJ, HOSSZÚ HÓNAPOKIG


