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BRAZIL, KAKAÓS, KERATINOS 
TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS

Ismerje meg az első kimondottan 
organikus növényi kivonatokkal készí-
tett, brazil, kakaós, keratinos tartós haj-
simítást 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 építőanya-
ga) kerül felhasználásra. A keratin be-
hatol a hajba, ahol a belső sérüléseket 
javítja, majd védőréteget képez a haj-
szálon, hogy megelőzze a további ká-
rosodást. Ezáltal a hajszerkezet egész-
séges, selymes, fényes lesz.

A hihetetlen eredményeket és a haj ki-
vételes puhaságát a különleges össze-
tevők is segítik, mint például az orga-
nikus termesztésű gyümölcskivonatok 
(eper, kiwi, narancs, citrom) és a kakaó.

A keratinnal történő feltöltés helyre-
állítja a haj szerkezetét és védi a hajat 
a hő általi károsodástól. 

A kezelés minden hajtípusra alkalmaz-
ható, függetlenül attól, hogy festett, 
melírozott, dauerolt vagy már más 
hajkiegyenesítési eljárást is alkalmaztak 
rajta.



SZULFÁTMENTES, KERATINOS 
SAMPON, 355ml
SULFATE FREE SHAMPOO

Lágy, tisztító sampon, minden haj-
típusra, amely kifejezetten a Natura 
Keratin Brazil, Kakaós, Keratinos, 
Tartós Hajegyenesítés kezeléshez 
készült, otthoni használatra.  Or-
ganikus termesztésű növények (kó-
kusz, olíva, jojoba, körömvirág, zsur-
lófű, alma, kamilla, aloe, citrom, búza, 
ginseng) aktív kivonatait tartalmazza, 
keratin hozzáadásával, amelyek ápol-
ják a hajszálakat és meghosszabbítják 
a tartós hajegyenesítés eredményét. 
Alkalmazásával a haj ragyogóan egészséges, csil-
logó lesz. Alkalmazás: A Brazil, Kakaós, Kerati-
nos Tartós Hajkiegyenesítő kezelés után, az ott-
honi 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, kö-
römvirág, zsurlófű, kamilla, aloe, citrom, búza és 
ginseng kivonat, almaecet, keratin. Szulfátokat és 
parabeneket nem tartalmaz. 

Jav. Fogy Ár: 4.900,-Ft 

SZULFÁTMENTES, KERATINOS 
KONDICIONÁLÓ, 355ml
NUTRITIVE CONDITIONER

Gazdag összetételű, nagyhatású 
kondicionáló, minden hajtípus-
ra, amely kifejezetten a Natura 
Keratin Brazil, Kakaós, Keratinos, 
Tartós Hajegyenesítés kezelés-
hez készült, otthoni használat-
ra.  Organikus termesztésű növé-
nyek (aloe, pálma, búza, mirtusz, 
áfonya, cukornád, cukor-platán, 
őszibarack, ginseng) aktív kivonata-
it tartalmazza, keratin hozzáadásá-
val, amelyek ápolják a hajszálakat és meghosz-
szabbítják a tartós hajegyenesítés eredményét. 
Alkalmazásával a haj ragyogóan egészséges, 
csillogó lesz. Alkalmazás: A Brazil, Kakaós, Ke-
ratinos 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 ható-
anyagok: pálma olaj, mirtusz, áfonya, cukornád, 
cukor-platán, őszibarack, ginseng és aloe kivonat, 
búzaprotein, keratin. Szulfátokat és parabeneket 
nem tartalmaz. 

Jav. Fogy Ár: 4.900,-Ft 

ARGÁN OLAJOS HAJÁPOLÓ, 60ml
ARGAN OIL

Hihetetlenül könnyű olaj, amely egy Ma-
rokkóban, organikus körülmények között 
termesztett növény kivonata. Kifejezetten 
a Natura Keratin Brazil, Kakaós, Keratinos, 
Tartós Hajegyenesítés kezeléshez készült. 
Az argán olaj több száz csodálatos, regenerá-
ló 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 alkalmazha-
tó, hajszárításhoz, illetve hajsimításhoz 
is. Aktív hatóanyagok: argán olaj. 
Parabeneket nem tartalmaz.

Jav. Fogy Ár: 8.900,-Ft 

OTTHONI ÁPOLÁS

k 



NAGYHATÁSÚ, TISZTÍTÓ SAMPON  
CLARIFYING SHAMPOO

Nagyhatású tisztító sampon, minden hajtípusra, amely 
alaposan megtisztítja 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 haj-
nak, tökéletesen előkészíti a Tartós Hajkiegyenesítő Kezeléshez. 
A kiemelkedő eredményt és a haj kivételes puhaságát olyan 
különleges összetevők is segítik, mint például a zöld tea és a 
kamilla kivonat Aktív hatóanyagok: szalicilsav, zöld tea és ka-
milla kivonat, felületaktív anyagok. 
CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!

BRAZIL, KAKAÓS, KERATINOS TARTÓS 
HAJEGYENESÍTŐ KRÉM, REGULAR 
BRAZILIAN HAIR TREATMENT, REGULAR, CHOCO

Hidrolizált keratin protein és kakaóvaj tartalmú tartós haj-
egyenesítő krém, minden hajtípusra, festett, melírozott és 
dauerolt hajra is. Hő hatására aktiválódik, tartósan simító és 
hajszerkezet javító hatású. Nemcsak egyedülálló módon változ-
tatja át a teljes hajkoronát, hanem az organikus termesztésű 
gyümölcskivonatoknak - eper, kiwi, narancs, mirtusz levél, áfo-
nya, citrom - köszönhetően a jelenleg kapható egyik legmoder-
nebb és legtermészetesebb hajszerkezet újjáépítést biztosítja. 
A kezelés után a vendég aznap hajat moshat, amennyiben az 
ORGANIKUS PRO-KERATIN LEZÁRÓ SPRAY kerül alkalamzásra. 
3-4 hónapon át gyönyörű, fényes, egyenes és sima lesz a fri-
zurája. Aktív hatóanyagok: hidrolizált keratin, kakaóvaj, 
szkvalán, cukornád, cukorjuhar, jojobaolaj, aloe vera, gránátal-
ma, eper, kiwi, mirtusz, narancs, citrom, körömvirág és zöld tea 
kivonat, tartós hajegyenesítő anyagok.
CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!

BRAZIL, KAKAÓS, KERATINOS TARTÓS 
HAJEGYENESÍTŐ KRÉM, EXTRA
BRAZILIAN HAIR TREATMENT, EXTRA, CHOCO

Hidrolizált keratin protein és kakaóvaj tartalmú tartós haj-
egyenesítő krém, minden hajtípusra, festett, melírozott és 
dauerolt hajra is. ERŐSEN GÖNDÖR, ELLENÁLLÓ, ÉS AFRO 
HAJRA. Hő hatására aktiválódik, tartósan simító és hajszerke-
zet javító hatású. Nemcsak egyedülálló módon változtatja át a 
teljes hajkoronát, hanem az organikus termesztésű gyümölcs-
kivonatoknak - eper, kiwi, narancs, mirtusz levél, áfonya, cit-
rom - köszönhetően a jelenleg kapható egyik legmodernebb és 
legtermészetesebb hajszerkezet újjáépítést biztosítja. A kezelés 
után a vendég aznap hajat moshat, amennyiben az ORGANI-
KUS PRO-KERATIN LEZÁRÓ SPRAY kerül alkalamzásra. 3-4 hó-
napon át gyönyörű, fényes, egyenes és sima lesz a frizurája. 
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.
CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!

ORGANIKUS, PRO-KERATIN LEZÁRÓ SPRAY, pH4
ORGANIC PRO-KERATIN SEALER, pH4

A különleges Pro-Keratin Lezáró Spray forradalmasítja a 
keratinos, tartós hajegyenesítést.
Az alacsony pH értéknek köszönhetően (erősen savas kémhatá-
sú), 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 így aznap hajat moshat. Aktív hatóanyagok: 
szkvalán, napraforgómag olaj, hidrolizált búza, rizs és selyem 
protein, savasságot beállító anyagok. 
CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!

BMS-Wellness.com Kft. - 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 5. - www.bms-wellness.com
2014-01

EGYENES, SELYMES, FÉNYES, EGÉSZSÉGES HAJ, 
HOSSZÚ HÓNAPOKIG

A kezelés ára:________________-tól

SELYMES FÉÉÉNYES EGÉÉÉSZSÉÉÉGES HAJ

Az Ön fodrásza:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

A SZALONKEZELÉS SORÁN  ALKALMAZOTT TERMÉKEK
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