
SZIKRÁZÓAN RAGYOGÓ,
EGÉSZSÉGES HAJ



COCOCHOCO
P R O F E S S I O N A L

H U N G A R YA COCOCHOCO Keratinos hajegyenesítés, 
mint fizikai eljárás:

A COCOCHOCO Keratinos hajegyenesítés, olyan fizikai eljárás, amely nem károsítja a haj szerkezetét.

NEM TARTALMAZ FORMALDEHIDET, mely fixáló folyadékként funkcionált korábban a kémiai eljárásoknál.

A COCOCHOCO keratinos hajegyenesítésnél nincs fixáló folyadék, kizárólag a mélytisztító samponra (Cuticula 
nyitáshoz), valamint a keratinra van szükség. A kezelés során új kötések keletkeznek a haj szerkezetében, a haj ezáltal 
erősebb, fényesebb, puhább és látványosan egészségesebb lesz.

Keratinunk természetes összetevőket tartalmaz, mint pl. Holt-tengeri tápláló kivonatokat, növényi összetevőket, 
ásványi szilikont és kakaó kivonatot. Mivel nincs Fixáló folyadék, kevesebb lépésből áll a kezelés, ezért idő és anyag – 
ezáltal pénz takarékosabb- a COCOCHOCO tartós hajegyenesítés.

Garantáltan 3-4 hónapig tartósan egyenes és gyönyörű marad a haj, a megfelelő termékek és utasítások betartása 
mellett. Azoknál a vendégeknél, akik már többször jártak a COCOCHOCO keratinos kezelésén, látványosan javult haj-
szerkezetük állapota. Továbbá más tartós hajegyenesítőkkel ellentétben, a COCOCHOCO kezelése után később is élettel 
teli, puha maradt a haj.

A kezelés minden fajta hajra alkalmazható:

Természetes, Festett, Dauerolt, Szőkített, Erősen roncsolt hajra egyaránt.
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Original keratin

A Cocochoco Original keratinja természetes 
keratin fehérje tartalmának köszönhetően, 
képes a legrakoncátlanabb hajat is megszelídí-
teni és tartósan egyenessé varázsolni. Kiválóan 
alkalmas erősen hullámos, göndör haj tartós 
egyenesítésére. Regenerálja és megújítja a sérült 
hajszerkezetet, rengeteg új kötést létrehozva a 
hajszálakban. Nem változtatja meg a hajszínt, 
ellenkezőleg védi és erősíti azt. Magas kon-
centrációban tartalmaz értékes összetevőket, 
az intenzív és tartós egyenesítés szempont-
jából. Használata biztonságos, nem tartalmaz 
formaldehidet, kizárólag szerves összetevő-
ket, ásványi szilikont és tiszta keratint, a kakaó 
kivonat mellett, amely aktiválja a keratin hatását a 
hajszerszerkezetben. Illata kellemes lágy, kakaóra 
emlékeztető. Végeredményben egy tartósan 
egyenes, lágy tapintású hajkoronát kapunk.

Pure keratin

A Cocochoco Pure keratinját kifejezetten az 
erősen roncsolódott hajra fejlesztették ki. A 
lágy és magas tisztaságú összetevői révén, 
bármely hajnak képes megadni azt az extra 
ápolást, melytől a kezelés után új fényében 
ragyoghat. Természetes növényi eredetű 
összetevőinek köszönhetően, valamint az igen 
magas minőségű keratin tartalma révén, extra 
lágyságot és fényt ad a hajnak. Kifejezetten 
ajánljuk a szőkített, erősen roncsolódott, 
vékony szálú hajra. Nem változtatja meg a haj 
színét, elsősorban a szőke haj sárgás árnya-
latát képes megszűntetni a Pure keratin. 
Használata biztonságos, formaldehidet nem 
tartalmaz. Lágy hatóanyagai révén a hajszálak 
mélyébe hatolva újjáépíti és rekonstruálja 
azokat, számtalan új kötést létrehozva. 
Végeredményben egy csillogó, egyenes és puha 
hajkoronát kapunk.

Gold keratin

A Cocochoco Gold keratinja, arany tartalmá-
nak köszönhetően, extra ápolást nyújt a hajnak, 
melyet a sötétebb és vastagabb szálú hajra 
fejlesztettek ki. A folyékony, 24 karátos arany, 
megakadályozza a haj statikusságát, ugyanis egy 
bevonatot képez a hajszálakon. Ennek köszön-
hetően csökkenti a haj vízfelszívását, így az 
sokkal gyorsabban szárad majd. Védi a sós 
és klóros víz okozta károsodástól, valamint 
ellenállóvá teszi a nedvességgel szemben 
is. Ennek a nagyszerű anyagnak köszönhetően, 
helyreállítja a sérült hajszerkezetet, puha és 
lágy tapintásúvá varázsolja, valamint különleges 
ragyogást kölcsönöz neki. Használata biztonsá-
gos, formaldehidet nem tartalmaz. Az arany 
tartalom mellett számtalan természetes növényi 
összetevők, Holt-tengeri kivonatok vesznek részt 
a haj rekonstruálásában.

BRAZIL KERATINOS HAJKEZELÉS
Elérhető kiszerelések: 250 ml / 1000 ml
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Tisztító Sampon
Kiszerelések: 150ml, 400ml, 1000ml

A COCOCHOCO TISZTÍTÓ SAMPON 
tökéletesen megtisztítja a fejbőrt és 
hajszálakat a legmélyebb rétegekig. 
Eltávolít minden káros anyagot, 
szennyeződést, amely esetleges 
problémákat okozhat. Különleges 
formulája révén megnyitja a hajszá-
lakat annak érdekében, hogy később 
tápláló anyagokkal töltsük fel, mint a 
keratin. Ez a professzionális sampon, 
olyan habképző technológiával 
rendelkezik, mely következtében lágy 
hab keletkezik, annak ellenére, hogy 
semmilyen káros anyag nem található 
a samponban. Ezzel is tükrözve a 
fejlett gyártási technológiáját. Ezt 
a COCOCHOCO TISZTÍTÓ SAMPONT 
alkalmazzuk a COCOCHOCO 

KERATINOS 
HAJEGYENESÍTÉS során 
is, hisz előkészíti a fejbőrt és 
a hajszálakat a kezelésre. 
Eltávolítjuk a szeny-
nyeződéseket és meg-
nyitjuk a cuticulákat, 
hogy később a felkent 
keratin bejuthasson a haj 
mélyébe. A 4 LÉPCSŐS 
HAJÚJRAÉPÍTÉS 
során szintén ezzel a 
samponnal nyitjuk meg 
a hajszerkezetet, hogy 
minden hatóanyagot 
mélyen a haj szerkeze-
tébe juttathassunk.

Hajkondícionáló
Kiszerelések: 150ml, 400ml

A COCOCHOCO SZULFÁTMENTES 
HAJKONDÍCIONÁLÓ egy igazi luxus 
hajápoló termék, hisz magas hatóanyag 
tartalmának köszönhetően valóban 
gyönyörű, táplált és hidratált hajat 
varázsol neked. A kondicionáló magas 
gyártási technológiája során, kifeje-
zetten figyeltek arra, hogy semmiféle 
káros anyagot ne tartalmazzon, így 
kaptuk meg ezt a professzionális, 
magas minőségű, tápláló terméket. 
A legérzékenyebb fejbőrnek is 
tökéletes ápolást nyújt, csillapítja 
a kipirosodott és viszkető fejbőr 
irritációját, helyreállítja annak tökéletes 
egyensúlyát. A hajszálak mélyéből 

kiindulva építi újjá a haj 
szerkezetét, hogy újra 
élettel telivé varázsolja 
azokat. Lágy formulája 
könnyen kifésülhetővé 

teszi hajad, már a legelső 
hajmosás után is. Ezt a 
kondicionálót kifejezetten 
ajánljuk azoknak is, akik 
átestek a COCOCHOCO 
KERATINOS TARTÓS 
HAJKEZELÉSEN és 
szeretnék megőrizni a 
hajegyenesítés hosz-
szantartó,  gyönyörű 
hatását.

Hajregeneráló Maszk
Kiszerelések: 250ml, 500ml

A COCOCHOCO KERATINOS MASZK 
által te is élvezheted a gazdag és tiszta 
keratin páratlan hatását. Különleges 
formulájának köszönhetően megbirkózik 
a nagyon sérült haj helyreállításával 
is. Egészen a haj legbelső szerkezetéből 
kiindulva építi vissza a hajszálak 
fehérje szerkezetét, hogy újra rugalmas, 
fényes és káprázatos hajkoronával 
tündökö lhess .  A maszk  magas 
gyártási technológiával rendelkezik, 
mely során semmilyen káros anyag 
nem került a termékbe. Ennek 
köszönhetően létrehoztunk egy magas 
minőségű professzionális terméket, 
mely igazi luxust nyújt a te hajadnak 
is. Ezt a keratinos maszkot kifejezetten 
ajánljuk azoknak is, akik átestek a 
COCOCHOCO KERATINOS TARTÓS 
HAJKEZELÉSEN vagy a COCOCHOCO 
4 LÉPCSŐS HAJÚJRAÉPÍTÉSEN és 
szeretnék megőrizni a hajegyenesítés 
hosszantartó, gyönyörű hatását. Ezzel 
a keratinos maszkkal fokozatosan 

pótolhatod és 
bent tarthatod 
a keratint 
hajadban.

Szulfátmentes Sampon
Kiszerelések: 150ml, 400ml, 1000ml

A COCOCHOCO SZULFÁTMENTES 
SAMPON magas technológián alapuló 
professzionális termék. Ez a luxus 
minőségű sampon minden haj álma, 
ugyanis minőségi összetevőinek révén, 
gyorsan regenerálja hajad, káprázatos 
fényt és ragyogást kölcsönöz neki. 
Kifejezetten alkalmas az érzékeny 
fejbőr és haj tisztítására, mivel nem 
tartalmaz semmiféle irritáló vagy 
szárító anyagot. Hajmosáskor azonnal 
enyhíti a kipirosodott vagy érzékeny 
fejbőr irritációját és helyreállítja 
annak egyensúlyát. Ezt a sampont 
kifejezetten ajánljuk azoknak is, akik 
átestek a COCOCHOCO KERATINOS 
TARTÓS HAJKEZELÉSEN és szeretnék 

megőrizni a hajegyenesítés 
hosszantartó, gyönyörű 
hatását. 
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Shea Vaj Olaj
A COCOCHOCO Shea Vaj Olaj páratlan 
tapintást és puhaságot kölcsönöz haj-
koronádnak, rendszeres használatával 
selymesen lággyá és ragyogóvá teheted 
hajszálaid. A legszárazabb hajjal is képes 
csodát tenni, hisz gazdag zsírsavtartalma 
mellett rengeteg vitaminnal ápolja, hidra-
tálja hajadat. Gyulladásgátló tulajdonsá-
gának köszönhetően fejbőrbe is masszí-
rozhatod, így a hajgyökerekig biztosíthatod 
hajad nedvesség- és tápanyagtartalmát. 
Különösen ajánlott az erősen igénybe vett 

haj számára, hőkezelésnek, 
vagy festésnek kitett hajko-
ronára.

Diamond Szérum
A Cocochoco Diamond szérum, gyémánt 
tartalmának köszönhetően, hosszan tartó, 
gyönyörű ragyogást kölcsönöz a hajnak, 
akár egy gyémánt csillogása. Intenzív 
táplálást nyújt a hajkoronának, értékes 
összetevői révén mélyen regenerálják a sérült 
hajszerkezetet is. A szérumban található 
gyémántpor védi a festett haj színét, 
valamint tartósabbá és még intenzívebbé 
teszi annak ragyogását. Használata során 
azonnali extrém ragyogást kölcsönöz a hajnak, 
lággyá, selymessé varázsolja azt. Védi a 

káros környezeti hatások-
kal szemben, azáltal, hogy 
védőréteget képez a haj-
szálakon. Megakadályozza a 
sérült hajvégek kettéválását, 
rekonstruálja a károso-
dott hajszálakat. Segít 
bent tartani a nedvességet 
a hajszálakban, így az nem 
szárad ki, nem törik le. 

Mélyregeneráló Hajmaszk
A Cocochoco Mélyregeneráló Maszkja 
kifejezetten az erősen károsodott, ron-
csolódott és vegykezelt haj regenerálására 
lett kifejlesztve. Mint ismeretes, a festés, 
a szőkítés és a dauerolás károsítja a haj 
szerkezetét. Ez az intenzíven tápláló maszk, 
gazdag és különleges összetevőinek révén, 
képes bejutni a haj kapilláris rostjaiba, hogy 
újraépítse azok szerkezetét. Regenerálja és 
újra strukturálja a hajszerkezetet, ennek 
eredményeként pedig a haj élettel telivé 
válik. Visszanyeri korábban elveszített 
fényét, így újra puha és lágy tapintású lesz 
a hajkorona. Mivel a hajszálakat belülről kifelé 
rekonstruálja, így látványos és hosszan tartó 
eredményt biztosít. Visszanyeri korábban 
elveszített fényét, így újra puha és lágy 
tapintású lesz a hajkorona. Mivel a hajszá-
lakat belülről kifelé rekonstruálja, így 

látványos és 
hosszan tartó 
eredményt 
biztosít. 
Különösen 
ajánlott az erősen 
igénybe vett haj 
számára, hőke-
zelésnek, vagy 
festésnek kitett 
hajkoronára.



COCOCHOCOP R O F E S S I O N A L

H U N G A R Y

7

Hőpajzs
A COCOCHOCO Ceramide Hagyd benne! krém, 
hőpajzs technológiájával óriási segítséget nyújthat, 
ha te is rendszeresen vasalod vagy szárítod a 
hajad. Ezek a hőkezelések igen nagy igénybevé-
telt jelentenek hajad számára. Ez a professzio-
nális krém, egy hőpajzsot képez a hajszálaid 
körül, így megakadályozza a magas hőmérséklet 
roncsoló hatását. Emellett könnyen formázha-
tóvá, kezelhetővé és puhává varázsolja hajadat. 
Hosszú távú használata során megőrizheted 
hajad egészségét. Hajkoronád ellenállóbbá és 
fényesebbé varázsolja.

HAGYD BENNE! KRÉMEK
Elérhető kiszerelések: 125 ml 

Hajdúsító
COCOCHOCO Ceramide Hagyd benne! krém 
– Volumennövelő különleges formulájának 
köszönhetően hajad teltebbé, dúsabbá, és 
rugalmasabbá varázsolja. Hatóanyagainak 
révén körülveszi a hajszálakat, ezzel vas-
tagabbá és dúsabbá téve. Formulája úgy lett 
megtervezve, hogy hajad ne nehezítse el, így 
különösen ajánlott, ha vékony szálú, tartás 
nélküli hajkoronával rendelkezel. Nem mellesleg 
rengeteg illóolajjal és vitaminnal gazdagítja a haj-
szálakat, így még egészségesebbé, ragyogóbbá 
téve azokat. Ajánlott, akik dúsabb, egészsége-
sebb hajkoronára vágynak, esetleg tartás nélküli, 
vékony szálú hajjal rendelkeznek.

Töredezett hajvégekre
Ez a COCOCHOCO Ceramide Hagyd benne! 
krém – Töredezett Hajvégekre segít megsza-
badulni azoktól a fránya kettévált hajvégektől. 
Biztosíthatlak, ez a krém az olló legnagyobb 
ellensége, ugyanis rendszeres használata mellett 
nem lesz szükséged hajvágásra. Mélyen ápolja, 
táplálja a hajat, erősíti azok rostjait, így 
megelőzi a hajvégek szétválását. Kedvező 
összetételének révén, védi hajad a káros környe-
zeti hatásoktól, könnyen formázhatóvá, egész-
ségesebbé teszi azt. Egy védőhálót képez 
hajadon, amellyel megakadályozza azok szétvá-
lását, ezzel elősegítve hajad hosszának növeke-
dését. Ajánlott, ha erősen roncsolódott, törede-
zett hajvégekkel rendelkezel, illetve, ha hosszabb, 
egészségesebb hajat szeretnél.



További információkat kaphat
a COCOCHOCO honlapján: 

cocochocopro.hu


