
Hajápolási katalógus minden fejbőr- és hajtípusra, az egészséges és gyönyörű hajért

HAJ BOTOX UV védelemmel



AvantX Ammóniamentes 
Professzionális hajfesték

PPD- és nikkelmentes, méhviasz 
és zanthalene hatóanyagai 

révén táplálják, védik 
a fejbőrt és a hajszálakat.

Colorplex 3in1 Professzionális regeneráló hajfesték
Mikropigment technológia, plexet, 3 féle növényi keratint, 
9 aminosavat és vitaminokat tartalmaz, 113 trend szín, 
alacsony ammóniatartalmú

100 ml

2 100 Ft 1 365 Ft
1 260 Ft

Antiyellow Oxigenta 3-6-9-12 %
Krémes állag, emollienseket és védő olajokat tartalmaz, 
melyek nem irritálják a fejbőrt és a nyálkahártyát, 
különleges gyümölcs illattal.

1000 ml

2 300 Ft 1 495 Ft
1 380 Ft

Deco Violet - Sweet Sugar
Alacsony ammóniatartalmú szőkítő por, 
poliszacharidokkal és gyümölcscukrokkal 
védik és táplálják a hajszálakat, 6 árnyalatot 
világosít, lila színű por, ICE EFFECT.

500 g

7 200 Ft 5 040 Ft
4 320 Ft

SoftDeko
Ammóniamentes szőkítő por - 
Kukorica proteinnel, védi és 
táplálja a hajszálakat, zselés 
állag, 6 árnyalatot világosít.

1000 g

14 800 Ft 9 620 Ft
8 880 Ft

Vivace Speedy Color
Festési Idő Gyorsító Cseppek - festéshez és szőkítéshez, festés idő 8-10 percre 
rövidül. Növényi olajokat és vitaminokat tartalmaz, a haj táplálása végett.

1x35ml

6 500 Ft 4 225 Ft
3 900 Ft

3x35ml

18 800 Ft 12 220 Ft
11 280 Ft

Reflex samponok - 12 féle árnyalatban
Anti-Aging hatás - alma őssejttel, mely védi és táplálja a festett hajat, ammónia- 
és H.peroxid mentes, elfedi az első ősz hajszálakat, segít megtartani a festett haj színét.

250 ml

4 500 Ft 2 925 Ft
2 700 Ft

1000 ml

9 900 Ft 6 435 Ft
5 940 Ft

100 ml

2 400 Ft1 560 Ft
1 440 Ft

Activator X-ton on ton (1,5% oxigenta)
Tonizáláshoz vagy színezéshez, krémes állag, emollienseket 

és védő olajokat tartalmaz, különleges gyümölcs illattal.

1000 ml

2 300 Ft1 495 Ft
1 380 Ft

Dekap Plus
Színjavító Szett a mesterséges pigmentek 

eltávolítására, 3-4 árnyalatot képes 
eltávolítani a haj roncsolása nélkül.

2x250 ml

6 200 Ft4 030 Ft
3 720 Ft

4 225 Ft12 220 Ft

Deko Cream
Szőkítő krém - alacsony ammóniatartalmú, 
gyümölcs esszenciákkal és védő viaszokkal 

gazdagítva, 6 árnyalatot világosít.

1x250 g

6 500 Ft
3 900 Ft

3x250 g

18 800 Ft
11 280 Ft

fodrász árak - partner árak



bio PLEX

PLEX Dauer 0
Természetes vagy vastag szálú hajra, plexet, 
növényi keratint és gyümölcs kivonatot 
tartalmaz mely megvédi a hajat a kémiai 
kezelések roncsoló hatásától, exotikus illattal

250 ml

3 300 Ft 2 145 Ft
1 980 Ft

PLEX Dauer 1 
Kezelt vagy vékony szálú hajra, plexet, növényi keratint 
és gyümölcs kivonatot tartalmaz mely megvédi a hajat 
a kémiai kezelések roncsoló hatásától, exotikus illattal

250 ml

3 300 Ft
1 980 Ft

2 145 Ft

PLEX Dauer 2
Sérült és töredezett hajra, plexet, növényi keratint 
és gyümölcs kivonatot tartalmaz, mely megvédi a hajat 
a kémiai kezelések roncsoló hatásától, egzotikus illattal

250 ml

3 300 Ft
1 980 Ft

2 145 Ft

PLEX Perm Fixing
Fixáló folyadék, mely Plexet tartalmaz, így védi a kezelés 
során a hajszerkezetet, valamint képes a roncsolódott 
hajszálakat újjáépíteni. Egzotikus, lágy illattal.

1000 ml

3 200 Ft
1 920 Ft

2. Plex sampon
Tápláló, cuticula záró, no SLS, no parabén 1 % plexet tartalmaz, 
mely újjáépíti a sérült hajszerkezetet és zárja a cuticulát.

3. Plex Mask
Mélyhidratáló, keratin és triglycerin tartalmú, nincs benne parabén
1% plexet tartalmaz, mely újjáépíti a sérült hajszerkezetet. 
Az 1-es Complex ampullát keverhetjük a maszkba is, mellyel 
regenerálhatjuk a roncsolódott hajszálakat. 
Hidratálja és puhává varázsolja a hajat.

4. Plex Polymer Spray
Szerkezet visszaállító, keratint tartalmaz, hővédő és savasító. 
Plex tartalma révén, rekonstruálja a sérült hajszerkezetet, lezárja 
a cuticulát, valamint hővédő tulajdonságának köszönhetően, védi 
a hajszálakat a káros környezeti hatásokkal szemben. 
Gyönyörű fényt kölcsönöz a hajnak.

1. Complex rekonstruáló ampulla csomag
Cuticlex technológián alapuló szérum, mely tryglicerideket, szebacinsavat 
és növényi keratinokat tartalmaz, melyek 10x több kötést képesek 
létrehozni a hajszerkezetben, mint bármely más Plex tartalmú anyag. 
Újjáépíti a sérült hajszerkezetet. Használható festékbe, szőkítő porba 
és krémbe, valamint a Bio Plex maszkba.

10x5 ml

9 300 Ft
5 580 Ft

300 ml

2 990 Ft
1 794 Ft

300 ml

2 990 Ft
1 794 Ft

250 ml

3 900 Ft
2 340 Ft

2 080 Ft

6 045 Ft

1 944 Ft

1 944 Ft

2 535 Ft

No-Yellow Sampon
Ragyogást fokozó és sárga pigment semlegesítő 
effekteket tartalmazó sampon. Képes elfedni az 
első ősz hajszálakat.

250 ml

2 550 Ft
1 530 Ft

1 660 Ft

1 000 ml

5 400 Ft
3 240 Ft

3 510 Ft
250 ml

2 550 Ft
1 530 Ft

1 660 Ft

1 000 ml

5 400 Ft
3 240 Ft

3 510 Ft

No-Yellow Maszk
Ragyogást fokozó és sárga pigment semlegesítő 
effekteket tartalmazó maszk. Képes elfedni az 
első ősz hajszálakat. 

fodrász árak - partner árak



AfterColor Sampon
Argán olajjal és keratinnal gazdagított sampon, mely savas PH 
értékének köszönhetően, zárja a cuticulát, így segíti megtartani 
a haj színét és ragyogását. Kiváló kémiai vegykezelések után.

250 ml

2 300 Ft 1 495 Ft
1 380 Ft

1000 ml

4 800 Ft 3 120 Ft
2 880 Ft

AfterColor Cristall
Argán olajjal és keratinnal gazdagított ásványi szilikon alapú 
hajvégápoló olaj, mely lággyá és puhává varázsolja a hajat. 
Intenzíven hidratálja és fényessé varázsolja azt.

100 ml

3 500 Ft
2 100 Ft

AfterColor Rigenoil
Argán olajat, ásványi sókat és hajtápláló anyagokat tartalmazó 
mélyregeneráló folyadék a festett és igénybevett hajra.

250 ml

3 800 Ft
2 280 Ft

2 460 Ft

AfterColor Hair Repair
Gél állagú, növényi keratinokban, nyomelemekben 
és argán olajban gazdag, melyek  védik és táplálják a hajat. 
Kémiai vegykezelések kihagyhatatlan kelléke.

150 ml

3 800 Ft
2 280 Ft

2 460 Ft

AfterColor Maszk
Argán olajjal és keratinnal gazdagított maszk, mely savas PH értékének 
köszönhetően, zárja a cuticulát, így segít megtartani a haj színét és 
ragyogását. Kiváló kémiai vegykezelések után. Lággyá és puhává varázsolja 
a hajat, képes rekonstruálni a roncsolódott hajat.

250 ml

2 300 Ft
1 380 Ft

1000 ml

4 400 Ft
2 640 Ft

1 495 Ft 2 760 Ft

2 275 Ft



Scalp Protector
Fejbőr védő spray - a kezelések során alkalmazott 

lúgos szerek kellemetlen hatásaitól védi a fejbőrt,
fő hatóanyagaa zanthalene és az E- vitamin. 

Megakadályozza a fejbőr kipirosodását, 
allergiás reakcióit.

250 ml

3 800 Ft2 470 Ft
2 280 Ft

Salon méretű hajlakk
Extra erős, UV-protection, antistatic

500 ml

4 200 Ft 2 730 Ft
2 520 Ft

Hajhab
Erős - UV-protection, antistatic, tápláló proteinnel

300 ml

3 900 Ft 2 535 Ft
2 340 Ft

Matt wax
Erős vízbázisú wax, a frizura kialakításához, 

hogy gyönyörű legyen a haj, zsíros hatás nélkül.

150 ml

3 100 Ft2 015 Ft
1860 Ft

Gél Wax Coco
Kókuszos, erős, UV-protection

Anti Curl
Egyenesítő krém - ammóniamentes, így 
kíméletesen teszi a hajat simábbá, 
gubancmentessé és könnyen kifésülhetővé.

200 ml

3 100 Ft 2 015 Ft
1 860 Ft

Raywell Göndörítő Zselé
Féltartós göndörítő zselé, otthoni használatra is, 
hogy könnyedén és gyorsan csinálj magadnak 
természetes rugalmas fürtöket.

250 ml

2 990 Ft 1 944 Ft
1 794 Ft

Hajlakk
Hajtógáz nélküli, környezetbarát - Erős, UV-protection, antistatic

350 ml

4 600 Ft
2 760 Ft

Hajlakk
Hajtógáz nélküli, környezetbarát - Lágy, UV-protection, antistatic

350 ml

4 600 Ft 2 990 Ft

2 990 Ft

2 760 Ft

Hajfény
Hajtógáz nélküli, környezetbarát, UV-protection

250 ml

6 800 Ft4 420 Ft
4 080 Ft

Hajhab
Regeneráló hajhab, kezelt és festett hajra, UV-protection

300 ml

5 400 Ft 3 510 Ft
3 240 Ft

Hajzselé
Erős, nedves hatás, UV-protection

250 ml

2 300 Ft 1 495 Ft
1 380 Ft

500 ml

3 500 Ft 2 275 Ft
2 100 Ft

250 ml

2 300 Ft 1 495 Ft
1 380 Ft

500 ml

3 500 Ft 2 275 Ft
2 100 Ft

fodrász árak - partner árak



bio
BIO 2PHASES
Kétfázisú rekonstruáló és kifésülő spray hővédővel - 
A japán kamélia olajnak köszönhetően a haj puhává 
és könnyen kifésülhetővé válik, fejbőrre fújva táplálja a hajhagymákat.

250 ml

3 200 Ft 2 080 Ft
1 920 Ft

BIO 10in1
10 különböző problémára, regeneráló, hajápoló és védő krém - fényesít, regenerál, 
táplál, kócosodás megelőzésére, kifésülés könnyítő, volumennövelő, védi a festett 
hajat, hővédő és meggátolja a haj töredezettségét.

200 ml

3 400 Ft
2 040 Ft

2 210 Ft

BIO HYDRA
Hajszerkezet helyreállító és – védő tulajdonságú szérum. 
Hatóanyagai: Tsubaki olajbázis, ásványi anyagok, viasz alapú hatóanyagok. 
Képes bejutni a hajszálak legmélyébe, ahol kifejti regeneráló tulajdonságát. 
A hajszálak puhává, rugalmassá, hidratáltá válnak. Biztos hatás érdekében, 
ajánlott a Hydra samponnal és maszkkal együttesen alkalmazva.

10x10 ml

5 600 Ft
3 360 Ft

3 640 Ft

BIO HYDRA
Sampon, Száraz hajra és fejbőrre - ylang-ylang és japán 
kamélia olajjal, melyektől a haj hidratált lesz és kevésbé 
gubancolódik.

250 ml

2 450 Ft 1 593 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft 3 380 Ft
3 120 Ft

BIO HYDRA
Hidratáló, tápláló maszk, mely savas ph-ja révén zárja a kutikulákat, 
a benne található Tsubaki olaj pedig hidratálja és puhává varázsolja 
a száraz fejbőrt és hajszálakat. Segít megelőzni a haj gubancosodását, 
használatával könnyen kifésülhetővé válik. Emellett a hidratált haj 
visszanyeri fényét, hidratáltságát.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO TEA
Hajnövesztő és hajhullás elleni ampulla csomag, nőknek - 
a lassú lebomlású hyarulon savnak és egyéb értékes összetevőinek 
köszönhetően, hosszan regenerálja a hajhagymákat és táplálja a fejbőrt. 
Serkenti a hajhagymák működését, valamint a fejbőr vérkeringését.

10x10 ml

5 600 Ft
3 360 Ft

3 640 Ft

BIO TEA
Hajnövesztő és hajhullás elleni sampon, Nőknek. 
Ajánlott: Hajhullás ellen vagy idő előtti megelőzésére, hajdúsításra, 
hajnövesztés serkentésére, fejbőr és hajápolásra. 
Hatóanyagai: Keresztkötéses, lassú lebomlású Hyaluronsav, Menta, 
Zöld tea, Japán kamélia olaj. Biztos hatás érdekében, ajánlott 
a Tea ampullákkal együttesen alkalmazva.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO CAFA
Hajnövesztő és hajhullás elleni ampulla csomag, férfiaknak - 
a koffeinnek, a bio prolinnak, a japán kaméliának  és egyéb 
összetevőinek köszönhetően regenerálja a hajhagymákat és táplálja 
a fejbőrt. Serkenti a hajhagymák működését, valamint a fejbőr vérkeringését.

10x10 ml

5 600 Ft
3 360 Ft

3 640 Ft

BIO CAFA
Hajnövesztő és hajhullás elleni sampon, Férfiaknak. 
Ajánlott: Hajhullás ellen vagy idő előtti megelőzésére, hajdúsításra, 
hajnövesztés serkentésére, fejbőr és hajápolásra. 
Hatóanyagai: Zöld kávé, Bioproline, Japán kamélia olaj. Biztos hatás 
érdekében, ajánlott a Cafa ampullákkal együttesen alkalmazva.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO ROSYL
Normalizáló sampon, zsíros fejbőrre és száraz hajra - 
csökkenti a fejbőr faggyútermelését miközben táplálja a hajszálakat, 
rozmaringgal, japán kamélia olajjal és szója leticinnel.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO FYTO
Gyógyhatású, fejbőr ápoló krém - gazdag gyógynövény kivonatoknak köszönhetően 
csökkenti a haj zsírosodását, a túlzott korpa termelést és a hajhullást. Serkenti 
a hajnövekedést és nagy segítséget nyújt a szeborreás fejbőrnek is. 
Fejbőr kezelések kiegészítő terméke, mely hatásosabb eredményt biztosít.

250 ml

4 400 Ft
2 640 Ft

2 860 Ft

BIO CACTUS – Speedy Hair
A Speedy Hair egy olyan különleges, innovatív termék, amely hajmosás 
nélkül is tíz perc alatt helyreállítja hajszálaid szerkezetét. A fügekaktusz 
kivonatnak és a hajszál regenerátor tartalmának köszönhetően képes 
azonnal újjáépíteni bármilyen típusú hajat.

250 ml

4 100 Ft
2 460 Ft

2 665 Ft



bio
BIO OLEU
Korpásodás elleni sampon – megszünteti a fejbőr túlzott korpa termelését, 
nyugtató hatása révén csökken a fejbőr viszkető érzése is. 
Hatóanyagai: Természetes olívaolaj, mely csökkenti és megszűnteti a fejbőr 
hámlását, valamint antibakteriális hatást biztosít. Japán kamélia olaj pedig 
táplálja és puhává varázsolja a fejbőrt. Fontos összetevője a bio kén, mely 
elsősorban alkalmazzák a korpás fejbőr kezeléseknél. Letisztítja és megszűnteti 
a fejbőr korpa termelését.  Biztos hatás érdekében, ajánlott az Druff szérummal 
együttesen alkalmazva.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO BOMA
Hajsimító kondicionáló. Értékes olajainak és vitaminjainak köszönhetően, 
simítja a hajszálakat, így azok egyenesebbé, fényesebbé válnak. Regenerálja 
a sérült hajszálakat, így megszűnik a haj töredezettsége is. Boma samponjával 
együttesen alkalmazva, eredményesebb hatást érhetünk el. 

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO POMA
Kímélő sampon, mindennapos használatra is. Bármely hajtípusra javasolt. 
Hatóanyagai: Zöld almából származó polifenolok, melyek antioxidáns és 
anti-aging hatásúak. Védik a fejbőrt és a hajszálakat a káros környezeti hatásoktól. 
Emolliens tulajdonsága következtében lággyá és puhává varázsolja a hajszálakat. 
Japán kamélia olaj tartalma fényesít és hidratál.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO RUBS
Előkészítő krémradír, fejbőr kezelésekhez. Növényi alapanyagú krémradír, 
mely használata során képes eltávolítani az elhalt hámsejteket, így előkészítve 
a fejbőrt a különböző szérumokhoz. Használatával hatékonyabb eredményt 
tudunk elérni a kezelések alkalmával.

250 ml

3 600 Ft
2 160 Ft

2 340 Ft

BIO ACT
Fejbőr aktivátor, oxigenizáló spray. Serkenti a fejbőr vérkeringését, 
így megnöveli az oxigén ellátását a hajhagymáknak. Segíti a különböző 
fejbőr ápoló szérumok munkáját, ugyanis mélyebbre juttatja azokat, 
így  hatása eredményesebb lesz.

100 ml

5 000 Ft
3 000 Ft

3 250 Ft

BIO DRUFF
Korpásodás elleni szérum – megelőzi és megszünteti a fejbőr túlzott korpa 
termelését, védi a fejbőrt a korpát okozó baktériumtól, nyugtató hatása révén 
csökken a fejbőr viszkető érzése is. Hatóanyagai: Rozmaring, mely antibakteriális 
hatású és normalizálja a faggyúmirigyek működését. Piroctone Olamine hatóanyag, 
mely csökkenti a fejbőr viszketését, valamint csökkenti a fejbőr hámlását. Japán 
kamélia olaj pedig táplálja és puhává varázsolja a fejbőrt. Biztos hatás érdekében, 
ajánlott az Oleu samponnal együttesen alkalmazva.

100 ml

5 000 Ft
3 000 Ft

3 250 Ft

BIO BOMA
Hajsimító sampon. Értékes olajainak és vitaminjainak köszönhetően, simítja 
a hajszálakat, így azok egyenesebbé, fényesebbé válnak. Regenerálja a sérült 
hajszálakat, így megszűnik a haj töredezettsége is. Boma kondicionálójával 
együttesen alkalmazva, eredményesebb hatást érhetünk el.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO KERA
Volumennövelő sampon Keratinnal. Kifejezetten a lapos és vékony szálú 
hajra lett kifejlesztve, melytől élettel telivé válik a haj, tartást biztosít neki, 
így sokkal dúsabbnak látszik majd. Keratinnal, japán kamélia olajjal, 
Volumex 17 hatóanyagokkal feltölti a hajszálakat, így tartást adva a frizurának. 
Biztos hatás érdekében, ajánlott a Blow balzsammal együttesen alkalmazva.

250 ml

2 450 Ft
1 470 Ft

1000 ml

5 200 Ft
3 120 Ft

1 593 Ft 3 380 Ft

BIO BLOW
Volumennövelő és fényesítő, hajban maradó balzsam. Kifejezetten a lapos 
és vékony szálú hajra lett kifejlesztve, melytől élettel telivé válik a haj, tartást 
biztosít neki, így sokkal dúsabbnak látszik majd. Tejes állagú, kellemes illatú 
balzsam, melyet nem szükséges kiöblíteni. Használata során a hajat fényessé 
varázsolja. Hatónyagai: Hidrolizált búzafehérje, Japán kamélia olaj. 
Biztos hatás érdekében, ajánlott a Kera samponnal együttesen alkalmazva.

250 ml

3 200 Ft
1 920 Ft

2 080 Ft

BIO LOMT
Helyreállító olaj sampon, érzékeny és irritált fejbőrre - olaj állagú 
sampon, mely alkalmas mindennapi használatra is. Kifejezetten 
érzékeny fejbőrre lett megalkotva, ugyanis gyengéden tisztítja és ápolja azt.  
Értékes olajainak köszönhetően nyugtatja a sérült és érzékeny fejbőrt és 
jótékony hatással van rá.

250 ml

3 100 Ft
1 860 Ft

2 015 Ft

BIO NORM
Fejbőr kiegyensúlyozó szérum, zsíros fejbőrre. Csökkenti a fejbőr 
faggyútermelését miközben táplálja a hajszálakat. 
Hatóanyagai: Citromfű, mely kontrollálja a faggyúmirigyek működését, 
antibakteriális és fertőtlenítő hatású, valamint nyugtatja a fejbőrt.  
Piroctone Olamine nevű hatóanyag, mely csökkenti a fejbőr viszketését. 
Japán kamélia olaj pedig táplálja és puhává varázsolja a fejbőrt. 
Biztos hatás érdekében, ajánlott a Rosyl samponnal együttesen alkalmazva.

100 ml

5 000 Ft
3 000 Ft

3 250 Ft

BIO AMLA OIL
Tápláló és fényesítő hajvégápoló olaj, mely gazdagon tartalmaz Amla olajat, 
melyet az indiai piszke (egres, köszméte) gyümölcséből vonnak ki.  
A hajat puhává, rugalmassá és fényessé varázsolja, a hajszálakat pedig belülről 
táplálja, így használatával gyönyörű és egészséges hajkoronát kapunk. Másik 
tápláló összetevője a Repceolaj (canola-olaj), mely rengeteg telítetlen zsírsavat 
(omega-3, omega-6 zsírsav) tartalmaz, melyek hihetetlen hidratáló hatással bírnak. 
Antioxidáns hatású, gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatású.

100 ml

3 900 Ft
2 340 Ft

2 535 Ft

fodrász árak - partner árak



BOTOX
HAIRGOLD

+30% volume

BOTOX HAIRGOLD – 

előkészítve a Botox kezelésre. Mosd 
meg kétszer a hajat a samponnal, 
második mosásnál hagyd a hajon 10 
percig hatni. Mivel szulfátot tartalmaz, 

használni, mert szárítja a hajat.

BOTOX HAIRGOLD – 
Botox feltöltő
Kondicionáló, hajszál Botox-al, 
+30% volument biztosít a hajnak, 
miközben újrastrukturálja a 
hajszál rostjait, puhává, fényessé 
és könnyen kezelhetővé téve azt.

BOTOX HAIRGOLD – Csomag

• 30% megnöveli a haj volumenét
• Gyönyörű dús haj, már az első használat után
• Puha és selymes hatást eredményez
• Újrastrukturálja a hajszálak sérült rétegeit
• 
• 3 egyszerű lépés
• Azonnali egészséges haj

A Botox Hairgold egy professzionális termék, mely a botulin 

és gyenge szálú hajnak, továbbá a  Botox kezelés 30%al 
megnöveli a haj volumenét, így a kezelés után a haj puha 
selymes és fényes hatású lesz. A botulin mélyen be tud 
hatolni a haj szerkezetébe, újrastrukturálva a hajszálak 
sérült rétegeit. A kezelés regenerálja haját, helyre állítva 
természetes szépségét, hogy haja újra puha, fényes, könnyen 
kezelhető legyen a mindössze fél órás kezelés végére.

BOTOX HAIRGOLD – 
Újjáépítő és záró krém
Hajápoló krém, mely lezárja a hajszál 

maradjon. A krémet nem szabad kiöblíteni, 
a szárítás felénél kell a hajba fésülni.

9 900 Ft
6 435 Ft

5 940 Ft
1 000 ml

3 100 Ft
2 015 Ft

1 860 Ft
1 000 ml

9 900 Ft
6 435 Ft

5 940 Ft
1 000 ml

21 500 Ft
13 975 Ft

12 900 Ft

BOTOX
HAIRGOLD

+30% volume

BOTOX HAIRGOLD – 

előkészítve a Botox kezelésre. Mosd 
meg kétszer a hajat a samponnal, 
második mosásnál hagyd a hajon 10 
percig hatni. Mivel szulfátot tartalmaz, 

használni, mert szárítja a hajat.

BOTOX HAIRGOLD – 
Botox feltöltő
Kondicionáló, hajszál Botox-al, 
+30% volument biztosít a hajnak, 
miközben újrastrukturálja a 
hajszál rostjait, puhává, fényessé 
és könnyen kezelhetővé téve azt.

BOTOX HAIRGOLD – Csomag

• 30% megnöveli a haj volumenét
• Gyönyörű dús haj, már az első használat után
• Puha és selymes hatást eredményez
• Újrastrukturálja a hajszálak sérült rétegeit
• 
• 3 egyszerű lépés
• Azonnali egészséges haj

A Botox Hairgold egy professzionális termék, mely a botulin 

és gyenge szálú hajnak, továbbá a  Botox kezelés 30%al 
megnöveli a haj volumenét, így a kezelés után a haj puha 
selymes és fényes hatású lesz. A botulin mélyen be tud 
hatolni a haj szerkezetébe, újrastrukturálva a hajszálak 
sérült rétegeit. A kezelés regenerálja haját, helyre állítva 
természetes szépségét, hogy haja újra puha, fényes, könnyen 
kezelhető legyen a mindössze fél órás kezelés végére.

BOTOX HAIRGOLD – 
Újjáépítő és záró krém
Hajápoló krém, mely lezárja a hajszál 

maradjon. A krémet nem szabad kiöblíteni, 
a szárítás felénél kell a hajba fésülni.

9 900 Ft
1 000 ml

21 500 Ft

9 900 Ft
1 000 ml

3 100 Ft
150 ml



fodrász árak - partner árak

+30% volume

3 150 Ft
2 680 Ft

6 500 Ft
5 525 Ft

14 000 Ft
11 900 Ft

150 ml

 

400 ml

 

1 000 ml

3 150 Ft
2 680 Ft

6 500 Ft
5 525 Ft

14 000 Ft
11 900 Ft

150 ml 400 ml

3 150 Ft
2 680 Ft

6 500 Ft
5 525 Ft

150 ml 400 ml

1 000 ml

9 990 Ft
6 435 Ft
5 940 Ft

21 600 Ft
14 040 Ft
12 960 Ft

74 600 Ft
48 490 Ft
44 760 Ft

100 ml 250 ml 1 000 ml

9 990 Ft
6 435 Ft
5 940 Ft

21 600 Ft
14 040 Ft
12 960 Ft

74 600 Ft
48 490 Ft
44 760 Ft

100 ml 250 ml 1 000 ml

9 990 Ft
6 435 Ft
5 940 Ft

21 600 Ft
14 040 Ft
12 960 Ft

74 600 Ft
48 490 Ft
44 760 Ft

100 ml 250 ml 1 000 ml

6 350 Ft  5 400 Ft
50 ml

5 800 Ft  4 930 Ft
50 ml

6 000 Ft 5 100 Ft
125 ml

  
  

  
 

5 900 Ft
5 015 Ft

 

8 900 Ft
7 565 Ft

250 ml

 

500 ml

Tisztító Sampon
A Cocochoco Tisztító Sampon tökéletesen megtisztítja 
a fejbőrt és hajszálakat a legmélyebb rétegekig. 
Eltávolít minden káros anyagot és szennyeződést. 

Szulfátmentes Sampon
A Cocochoco Szulfátmentes Sampon magas 
technológián alapuló professzionális termék. 
Ez a luxus minőségű sampon minden haj álma, 
gyorsan regenerálja hajad, káprázatos fényt és 
ragyogást kölcsönöz neki.

Szulfátmentes Hajkondicionáló
A Cocochoco Szulfátmentes Hajkondicionáló egy 
igazi luxus hajápoló termék, magas hatóanyag 
tartalmának köszönhetően valóban gyönyörű, 
táplált és hidratált hajat varázsol neked.  
A legérzékenyebb fejbőrnek is tökéletes ápolást 
nyújt, csillapítja a kipirosodott és viszkető fejbőr 
irritációját, helyreállítja annak tökéletes egyensúlyát. 

Keratin Hajregeneráló Maszk
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.

Boost Up Maszk – 
Mélyregeneráló Hajmaszk
A Cocochoco mélyregeneráló maszkja kifejezetten 
az erősen károsodott, roncsolódott és vegykezelt haj 
regenerálására lett kifejlesztve. Regenerálja és újra 
strukturálja a hajszerkezetet, ennek eredményeként 
pedig a haj élettel telivé válik.

Diamond szérum
A Cocochoco Diamond szérum, gyémánt tartalmának 
köszönhetően, hosszan tartó, gyönyörű ragyogást 
kölcsönöz a hajnak, akár egy gyémánt csillogása. 
Intenzív táplálást nyújt, értékes összetevői révén 
mélyen regenerálják a sérült hajszerkezetet is. 

Shea Vaj Terápiás Olaj
A Cocochoco Shea Vaj Olaj páratlan tapintást és 
puhaságot kölcsönöz hajkoronádnak, rendszeres 
használatával selymesen lággyá és ragyogóvá 
teheted hajszálaid. A legszárazabb hajjal is képes 
csodát tenni.

Ceramide Hagyd benne! krém
Töredezett Hajvégekre
Segít megszabadulni azoktól a fránya kettévált 
hajvégektől. Mélyen ápolja, táplálja a hajat, erősíti 
azok rostjait, így megelőzi a hajvégek szétválását.

46 000 Ft  29 900 Ft  27 600 Ft
125 ml

Tartós Hajbotox
Professzionális TARTÓS HAJBOTOX kezelés, melynek 

hatását akár 8-16 héten keresztül élvezhetjük. Azonnali 
és heteken át tartó, dús, élettel teli, fényes és egészséges 

haj. Különleges hatóanyagai bejutnak a hajszálak belsejébe, 
ahol megvastagítják és megnövelik a vékony hajszálak rostjait.

Original keratin
A Cocochoco Original keratinja természetes 
keratin fehérje tartalmának köszönhetően, 
képes a legrakoncátlanabb hajat is megszelídíteni 
és tartósan egyenessé varázsolni. Kiválóan alkalmas 
erősen hullámos, göndör haj tartós egyenesítésére. 
Regenerálja és megújítja a sérült hajszerkezetet, 
rengeteg új kötést létrehozva a hajszálakban. 

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. 

Gold keratin
A Cocochoco Gold keratinja, arany tartalmának 
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 köszönhetően csökkenti a haj vízfelszívását, így 
az sokkal gyorsabban szárad majd. 

5 800 Ft
4 930 Ft

8 400 Ft
7 140 Ft

250 ml 500 ml



10in1 Csoda Elixír 
Mélyápoló elixír spray
10 csodás hatása révén tökéletes ápolást nyújt, a legkárosodottabb haj 
számára is. Táplálja a száraz és sérült hajat, védi a hő okozta károsodástól, 
valamint megóvja a festett hajszín élénk színét. Lággyá és puhává varázsolja
a hajat, megerősíti a vékony hajszálakat, és könnyen kifésülhetővé teszi. 
Használatával a haj könnyen formázhatóvá válik és gyorsabban szárad.

150 ml

8 200 Ft
4 920 Ft

5 330 Ft

Nutri Vital-Styling Krém
Szárítást könnyítő styling krém
Tápláló, hidratáló, védő tulajdonságainak révén, tökéletes választás 
a mindennapi hajformázáshoz. A hajat fényessé varázsolja és védi 
a káros környezeti hatásokkal szemben. Száraz és nedves hajra is, 
a haj középhosszától, egészen a hajvégekig.

150 ml

7 800 Ft
4 680 Ft

5 070 Ft

Volumennövelő spray
vékonyszálú hajra
Azonnali tartást és textúrát ad a hajnak. Előkészíti a hajat a formázásra, 
ugyanis védi, táplálja és anti-statikus hatást biztosít. Tökéletes vékony szálú, 
tartás nélküli hajra. Öblítést nem igényel.

200 ml

6 400 Ft
3 840 Ft

4 160 Ft

Day Cream
Nappali hidratáló és ápoló spray, vitaminnal és hialuronsavval
tökéletesen hidratálja és táplálja a hajkoronát. Védi a mindennapi 
káros környezeti hatásoktól. UV-védelemmel rendelkezik.
Nem kell kiöblíteni!

75 ml

6 600 Ft
3 960 Ft

4 290 Ft

Styling Hajhab
Rögzít és ápol (közepes erősségű)
Könnyed formázást biztosít a hajnak. Volument ad a hajnak, 
melytől dúsabbnak és fényesebbnek tűnik a hajkorona.

400 ml

8 400 Ft
3 900 Ft

5 460 Ft

Lothmann Paris Aero Spray
Struktúráló vizes hajlakk
Fixálja és egyben javítja a festett haj szerkezetét.

250 ml

6 900 Ft
4 140 Ft

4 485 Ft

Bi-Phase Spray
Kétfázisú kifésülő és hidratáló spray
Simává és könnyen kifésülhetővé varázsolja a hajszálakat. Táplálja és 
ragyogóvá teszi a hajkoronát, anélkül, hogy zsíros hatást hagyna maga 
után. A haj újra puhává, lággyá és élettel telivé válik.

250 ml

7 600 Ft
4 560 Ft

4 940 Ft

Booster Hyaluronic
Hajszerkezet erősítő spray, 
kollagénnel és keratinnalLúgos kémhatású, nyitja a haj szerkezetét, így 
használatát követően minden hajápoló termék jobban beépül a hajszálakba!
Új rostokat hoz létre a hajszálakban. Erős és aktív összetevőinek köszönhetően 
helyreállítja az erősen károsodott hajszálakat is. Kiöblítendő!

200 ml

8 600 Ft
5 160 Ft

5 590 Ft

Mélyregeneráló Szérum 
Argán olajjal
A tápláló Argán olaj tartalmának köszönhetően, mélyen regenerálja és 
helyreállítja a sérült hajszerkezetet. Védi a hajat a káros környezeti hatásoktól.
Azonnali ragyogást, lágyságot és selymességet kölcsönöz a hajkoronának.

50 ml

8 900 Ft
5 340 Ft

5 785 Ft

Spray Gloss
Hajfény
Fényessé, ragyogóvá teszi a hajat, ragacsos érzet nélkül. Lágy érzetet 
kölcsönöz a hajnak, a francia prémium parfümök illatvilágával! 
UV védelmet biztosít.

150 ml

5 600 Ft
3 360 Ft

3 640 Ft

Aero Fix Hajlakk
Erős rögzítésre
Gyorsan száradó hajlakk, mely tartást ad a hajnak, 
anélkül, hogy elnehezítené.

300 ml

4 600 Ft
2 760 Ft

2 990 Ft

500 ml

6 600 Ft
3 960 Ft

4 290 Ft



Abszolút Csodaolaj
Tápláló, fényesítő és gyorsan felszívódó, 3 olaj-komplexxel, 
olajos utóérzet nélkül, száraz vagy nedves hajra, cseresznyevirág illattal.
Argánolaj, macadámia olaj és avokádó komplexének köszönthetően egy 
igazán egyedi és páratlan olaj jött létre, mely azonnal felszívódik. 

150 ml

7 800 Ft
4 680 Ft

5 070 Ft

Color Blond Maszk
A Color Blond maszk kifejezetten a festett és világosított, szőkített hajra 
lett kifejlesztve. Kettős hatása révén, védi a festett haj színét, valamint 
mélyen táplálja és hidratálja a hajszálakat. Különleges Nyamplung olaj 
tartalmának köszönhető, a maszk fényvédő és hidratáló tulajdonsága. 
Segít megőrizni a festett haj színét és hosszan tartó ragyogását. 

250 ml

8 400 Ft
5 040 Ft

1000 ml

16 600 Ft
9 960 Ft

5 460 Ft 10 790 Ft

Color Blond Sampon
A Color Blond sampon kifejezetten a festett és világosított, szőkített hajra 
lett kifejlesztve. Kettős hatása révén, védi a festett haj színét, valamint mélyen 
táplálja és hidratálja a hajszálakat. Különleges Nyamplung olaj tartalmának 
köszönhető, a sampon fényvédő és hidratáló tulajdonsága. Segít megőrizni 
a festett haj színét és hosszan tartó ragyogását.

250 ml

7 600 Ft
4 560 Ft

1000 ml

16 200 Ft
9 720 Ft

4 940 Ft 10 530 Ft

AfterBlond Sampon
Az AfterBlond egy olyan technikai sampon, melyet szőkítés és világosítás 
után kell alkalmazni, annak érdekében, hogy semlegesítse a világosító és 
szőkítő összetevőket. Ezzel megakadályozzuk a szőkítési folyamat tovább 
haladását, így segít elérni a tökéletes hajszínt. Felületaktív hatóanyagai segítenek 
eltávolítani a szőkítő por, illetve hajfesték esetleges maradványait, ugyanakkor 
emolliens hatóanyagai védik a fejbőrt és hajszálakat. 

1 000 ml

10 200 Ft
6 120 Ft

6 630 Ft

Színező Maszk
Regeneráló és színező hatással, ezüst, lila, réz, vörös és bézs színekben.
Új életre kelti a festett haj színét, fokozza és élénkíti a festett és a természetes 
haj ragyogását, valamint képes semlegesíteni a rezes és sárgás árnyalatokat 
a hajban. Emellett táplálja és regenerálja a festés során roncsolódott hajszálakat. 
Kellemes áfonya illatával, finom parfümös érzetet ad a hajnak. Nem tartalmaz 
ammóniát, valamint oxidálószert sem.

250 ml

6 500 Ft
3 900 Ft

4 225 Ft

Ezüst Sampon
Új életre kelti a festett haj színét, fokozza és élénkíti a festett és 
a természetes haj ragyogását, valamint képes semlegesíteni a rezes 
és sárgás árnyalatokat a hajban. Emellett táplálja és regenerálja a festés 
során roncsolódott hajszálakat. 
Nem tartalmaz ammóniát, valamint oxidálószert sem.

250 ml

5 800 Ft
3 480 Ft

3 770 Ft

Mélytisztító és Cuticula Nyitó Sampon
PH 8.5
Tökéletesen megtisztítja a hajszálakat a szennyeződésektől, valamint 
lúgos kémhatása révén, nyitja a hajszálak kutikuláit, így hajfestések, 
szőkítések előtt, valamint különböző kezelések előtt (keratinos hajfeltöltés- 
ill. egyenesítés; botox kezelés) tökéletes választás. A nyitott kutikulákon 
keresztül könnyebben és mélyebbre jutnak be a festék pigmentjei, valamint 
a kezelések során alkalmazott értékes összetevők.

1 000 ml

12 800 Ft
7 680 Ft

8 320 Ft

Nutri Blond – Plex
Hajkötés regeneráló és védő rendszer, cuticula záró és hajkötést rögzítő 
rendszer tökéletes védelmet nyújt minden kémiai kezelés mellett a hajnak. 
Legyen az szőkítés, festés, dauer vagy akár a roncsolt hajszerkezet regenerálása. 
Hatását molekuláris szinten fejti ki, ahol a haj károsodott diszulfidhídjait 
képes megvédeni, megerősíteni, vagy helyreállítani bármilyen roncsoló 
hatású kezelés után vagy alatt. Ezek a roncsoló hatások létrejöhetnek 
kémiai vegyszerek, mechanikai-, vagy hőhatás következtében.

2x250 ml

25 000 Ft
15 000 Ft

16 250 Ft

fodrász árak - partner árak

Krém Oxigenta 1,5-3-6-9-12%
1,5-3-6-9-12%-os Oxigenták tökéletesen alkalmazhatóak 
a Lothmann UNITED COLOR Intense krémhajfestékeivel.
Nagyon sűrű!

1 000 ml

3 000 Ft
1 800 Ft

1 950 Ft

Color Intense
Lothmann UNITED COLOR Intense krémhajfesték argán olajjal
Professzionális tartós krémhajfesték
Mikropigment technológia
100% őszhajfedést biztosít
83 gyönyörű színárnyalatban érhető el

100 ml

3 900 Ft
1 950 Ft



Mask 1.1
Hidratáló maszk festett és/vagy sérülékeny hajra
A maszkban található gyapotprotein segítségével megerősíti a haj szerkezetét, 
hidratálja és rugalmassá varázsolja.

200 ml

7 000 Ft
4 200 Ft

500 ml

12 200 Ft
7 320 Ft

4 550 Ft 7 930 Ft

Szőkítő Krém
Tökéletes bármelyik szőkítési eljáráshoz. Képes semlegesíteni 
a nem kívánatos sárga és vörös pigmenteket, és a rezes árnyalatokat 
a világosítás során. Kíméletes a hajnak, akár 12%-os oxigentával 
is használható. 

1 000 ml

30 000 Ft
18 000 Ft

19 500 Ft

AfterColor Sampon -PH4.5
Az AfterColor egy olyan technikai sampon, melyet szőkítés és világosítás 
után kell alkalmazni, annak érdekében, hogy semlegesítse a világosító és 
szőkítő összetevőket, valamint a nyitott kutikulákat bezárjuk, ezzel elérve 
a pigmentek hajban való maradását és a haj egészségi állapotának javítását, 
festések, világosítások és kezelések után.  
Használatával a haj könnyebben kifésülhető, és egészségesebbé válik.

1 000 ml

10 900 Ft
6 540 Ft

7 085 Ft

AfterColor Spray
Az AfterColor spray képes helyreállítani a fejbőr és a hajszálak egészséges 
állapotát, a spray savas kémhatásának köszönhetően. 3.5-ös Ph értéke 
következtében, zárja a haj kutikuláit, így képes a festék pigmentjeit mélyen 
a hajszálakba zárni, valamint megakadályozza a haj gubancolódását. 
Használatával elkerülhetjük a hajszín fakulását, valamint a haj töredezését, 
így a hajkorona fényes, csillogó és gubancmentes marad. 
Nem kiöblítendő!

250 ml

5 000 Ft
4 020 Ft

4 350 Ft

Mask 2.1
Regeneráló maszk sérült hajra
A maszkban található Argán olaj segítségével intenzíven táplálja, 
helyreállítja és újjáépíti a hajszálakat, egészen a hajvégekig.

200 ml

7 100 Ft
4 260 Ft

4 615 Ft

Szőkítőporok (4 féle)
Legmodernebb hajszerkezet védő összetevőkkel
Zöld – Ajánlott sötét alaphoz, eltünteti a nem kívánatos vörös és narancs pigmenteket
Világoslila – 6-10 alap tónushoz, eltünteti a nem kívánatos sárga pigmenteket
Fehér – Kímélő, radírozáshoz, színeltávolításhoz, melír technikékhoz, 7 tónust világosítás 
– Legújabb formula!
Világoskék – Ammóniamentes, minden hajszínhez

500 g

7 800 Ft
4 680 Ft

5 070 Ft

Créme de jour
Tápláló, hidratáló, védő tulajdonságainak révén, tökéletes választás a mindennapi 
hajformázáshoz. Használható minden nap, így a hajkoronát fényessé varázsolja, 
valamint védi a káros környezeti hatásokkal szemben. Egyaránt alkalmazható 
száraz és nedves hajra is, a haj középhosszától, egészen a hajvégekig.

150 ml

7 800 Ft
4 680 Ft

5 070 Ft

NUTRI VITAL- Nutri Sweet hajhab
Nutri Sweel hajhab könnyed formulája révén, nem nehezíti el a hajszerkezetet, 
így könnyed, légies formát tudunk létrehozni vele. Tápláló és építő keratint, 
valamint hyaluronsavat tartalmaz, mely regenerálja a sérült hajszerkezetet, 
rugalmasságot és fényt ad neki. Volumenizálja a hajkoronát, erősíti a vékony 
hajszálakat. Lágy, finom habot képez, mely ultra könnyű a hajszálaknak, így 
könnyedén formázhatunk a hajhabbal. Egyaránt alkalmazhatjuk száraz és 
nedves hajon is. Nem kell kiöblíteni, használat előtt felrázandó.

200 ml

8 700 Ft
5 220 Ft

5 655 Ft

Sampon 2.0
Nagyon sérült vagy érzékeny hajra
Komplex és erős hatóanyagai révén képes rekonstruálni a legroncsoltabb 
hajszerkezetet is.  Lágyan és kíméletesen bánik a hajszálakkal, ugyanakkor 
igen hatékony összetevői mélyen bejutnak a haj szerkezetébe és táplálják 
azokat. A külső környezeti hatásoktól megvédi a hajkoronát, azáltal, hogy 
egy védő filmréteget hoz létre a hajszálak körül, így megóvva azt 
a károsodástól.

250 ml

6 500 Ft
3 900 Ft

4 225 Ft

1000 ml

16 200 Ft
9 720 Ft

10 530 Ft

UNITED ORIGIN – Vegetal Keratin Sampon
Növényi keratin formulája, hozzáadott Aloe Vera és E-vitamin segítségével, 
újraépíti a haj rostjait, mélyen táplálja és revitalizálja azokat. Visszaállítja a haj 
egészséges állapotát és fényt ad neki. A sampon úgy lett kifejlesztve, hogy 
nem tartalmaz semmilyen káros anyagot, így kifejezetten ajánlott a festett haj 
ápolására, különféle kezelések utáni hajmosásra, mint pl. keratinos kezelés, ill. 
botox feltöltés. Használatával megőrizhetjük a kezelések jótékony hatását, 
illetve a festett haj tökéletes színét tovább élvezhetjük.  A növényi keratin 
beépül a haj szerkezetébe, rugalmasságot, fényességet és védelmet nyújt. 
Hatóanyagai ápolják a fejbőrt és a haj gyökereit is, így pozitív hatással vannak 
a hajnövekedésre is.

250 ml

6 500 Ft
3 900 Ft

1000 ml

15 900 Ft
3 120 Ft

4 225 Ft 3 380 Ft

fodrász árak - partner árak



A csomag tartalma:
    24 db 100 ml-es Lothmann Paris intense color prémium hajfesték
    4 db 1 000 ml-es Lothmann Paris krém oxigenta 1,5-3-6-9-12%
    UNITED COLOR színskála album
    + ajándék: festőtál, ecset és mixerbot
Minden Fodrász csak egy Kezdőcsomag vásárlására jogosult!
Az ár 50% Csomag kedvezményt tartalmaz! 

/csomag
54 800 Ft

24 x 4 x

A csomag tartalma:
    24 db 100 ml-es Lothmann Paris intense color prémium hajfesték
    4 db 1 000 ml-es Lothmann Paris krém oxigenta 1,5-3-6-9-12%
    UNITED COLOR színskála album
    + ajándék: festőtál, ecset és mixerbot
Minden Fodrász csak egy Kezdőcsomag vásárlására jogosult!
Az ár 50% Csomag kedvezményt tartalmaz! 

/csomag
27 400 Ft

12 x 2 x

Lothmann kezdőcsomag 
24+4, színskálával

Lothmann hajfesték 
12+2 csomag



PÓTHAJ
COCOCHOCO VIETNÁMI PÓTHAJ ÁRLISTA - PÓTHAJASOKNAK

gyönyörű, puha, fényes póthajak - szőkék
2 különböző minőségben

50 cm  60 cm  70 cm  80 cm

natúr barna, 1B (100 g/copf) .................... .................... .................... ....................

50 cm 6Q-12Q, 60-70 cm 6C-7C-8C 
(100 g/copf) .................... .................... .................... ....................

sárga gumis, vastagabb szálú szőke (60), 
rövid szál kb. 15% (3x33 g/copf) .................... .................... .................... ....................

fehér gumis, vékonyszálú, hamvas és 
platina szőke (60-60C) (100 g/copf) .................... .................... .................... ....................

ombre - 2C (teteje)/613C (alja) vagy 
8C/60C (100 g/copf) .................... .................... .................... ....................

PRÉMIUM MINŐSÉG - rövid szál 10-15%

2-3 natúr barna 50 g/csomag .................... .................... .................... ....................

10 szőke 50 g/csomag

Igény esetén vállaljuk hajaink feldolgozását, 4-5 napos határidővel! 
Keratinozás: 5.500 Ft/100 g. Tresszelés: 5.500 Ft/m.

.................... .................... .................... ....................

PRÉMIUM SZALAGOS PÓTHAJAK - az árak 50 g-ra érvényesek

1B
natúr

csak 50 cm
méretben

csak 60-70 cm méretben

Ombre 50-70 cm

6Q 12Q
6C 7C 8C

2C/
613C

8C/
60C

60 60C

60
sárga
gumis



Prémium 5 részes hajgöndörítő, mellyel 5 különböző 
vastagságú loknit készíthetünk. Ezek a fejek könnyen 
cserélhetőek, melyek méretei a követezőek: 9-18 mm, 19 
mm, 19-24 mm, 25 mm, 32 mm-es. Dobozában 2 krokodil 
csipesz és egy hőálló kesztyű. A fejek cseréje a készülék 
oldalán található gomb megnyomása után kivitelezhető, 
ezzel gátolva a használat közbeni elmozdulását. Pilla-

-
lógia pedig a korábbiakban leírt módon védi és belülről 

Vezeték nélküli, akkus (Cordless) hajegyenesítő
Exkluzív, kompakt, hordozható egyenesítő, mely különösen 

bárhol használható. Professzionális kerámia bevonatú, 
alumínium, lebegő lemezekkel kapható, a tökéletes 
egészséges egyenes hajért. Infravörös hőtechnológiá-

óvva a haj szerkezetét a magas hő roncsoló hatásától. 
Digitális kijelzőn beállíthatjuk a megfelelő hőmérsékletet, 
amelyet akár 220 fokig is szabályozhatunk. Az akku-

Aranyfejes (The Gold) hajvasaló
-

giával készült lapokkal rendelkezik, melyek kerámia olajjal 

markolata egyedi tervezésű hőálló és csúszásgátló bevo-

-

akár 230 fokig. Elég akár egyszer áthúzni a vele a hajat.

Aranyfejes (The Gold Curler) göndörítő
Alumínium köpennyel és tourmalinnal. A készülék-
hez speciális hővédő kesztyű és 2db krokodil csipesz 
tartozik, a még biztonságosabb és gyorsabb göndörí-
téshez. A göndörítő 18-25mm loknikat készít, amellyel 

markolata egyedi tervezésű, hőálló és csúszásgátló. A 
fényesen aranyló hajsütő minden fodrászat éke lehet, 
hisz megjelenése páratlan és elegáns! A göndörítőt nem 
szükséges másodpercekig a hajon tartani, hisz felte-

99 979 Ft

47 990 Ft 40 790 Ft 59 490 Ft

40 790 Ft 48 440 Ft
99 979 Ft

47 990 Ft

162 767 Ft

69 990 Ft

149 974 Ft

56 990 Ft

Bevezető árak!



All Day Sampon
Mindennapos használatra, minden hajtípusra való sampon, 
gyógynövényekkel (zöld alma és kamélia olaj).
Harcol az öregedés jeleivel és fényessé teszi a hajat.

100 ml

2 200 Ft 1 430 Ft

1 430 Ft

1 950 Ft

2 020 Ft

1 430 Ft
1 320 Ft

BIO Szakállsampon
SLS és Parabén mentes sampon, minden szakállfajtára.
Szakállát ápolja és tisztítja.

100 ml

2 200 Ft
1 320 Ft

After Shave
Barber nedvesítő és frissítő borotválkozási után krém, 
hogy arca selymesen puha és frissítően üde legyen.

100 ml

2 200 Ft
1 320 Ft

Extra erős gumis zselé
’Old style’ extra erős gumis zselé, segít hajad szabad formázásában, 
és hajadnak fényest hatás kölcsönöz.
Fontos tulajdonsága, hogy nem hagy maradvány darabot a hajban.
Eltávolítása nagyon egyszerű, csupán fésülje ki hajából.

500 ml

4 000 Ft 2 600 Ft

2 385 Ft

5 070 Ft

2 400 Ft

Pomádé Wax
A pomádé haj-wax egy modell wax, erős tartással.
Száraz szakállon/hajon használva több tartást, de kevesebb 
fényt ad, míg nedves szakállon/hajon pont fordítva, kevesebb 
a tartás, de több a fény.

100 ml

3 000 Ft
1 800 Ft

2 020 Ft

Extra Matt Wax
Extra matt wax, a frizura tökéletes kialakításához, hogy 
gyönyörű fényes legyen a haj, zsíros hatás nélkül..

100 ml

3 100 Ft
1 860 Ft

Fekete Wax
Használja a csillogóan fekete hatásért.
Részlegesen fedi az ősz hajszálakat is.
Még intenzívebb hatás eléréséért használja száraz hajra.

100 ml

3 700 Ft
2 200 Ft

Fixáló spray
Erős hatású fixáló spray.
Kiválóan használható, ha hosszan tartó hatásra van szüksége.
Nem hagy maradvány foltokat a hajban.
Megvédi a hajat a környezeti hatásoktól.

300 ml

3 100 Ft
1 860 Ft

Száraz olaj szakállra
Száraz szakáll olaj, mely puhítja szakállát, ragyogó fényt 
kölcsönözve neki zsíros hatás nélkül, ezen felül energetizáló 
hatása is van.

50 ml

7 800 Ft
4 680 Ft

Cocochoco-Raywell Hungary  
központ, bemutatóterem és üzlet
 
Asia Center - keleti szárny földszint, 
1152 Budapest, Szentmihályi út 167.

telefon: +36 70 667 7867

facebook: Cocochoco-Raywell-Hungary
info@cocochocopro.hu | www.cocochocopro.hu
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