


1. Complex rekonstrualó ampulla csomag
Cuticlex technológián alapuló szérum, mely trygliceride-
ket, szebacinsavat és növényi keratinokat tartalmaz, 
melyek 10x több kötést képesek létrehozni a hajszer-
kezetben, mint bármely más Plex tartalmú anyag. 
Újjáépíti a sérült hajszerkezetet. Használható festékbe, 
szőkítő porba és krémbe, valamint a Bio Plex maszkba.
9 300 Ft
10x5 ml

2. Plex sampon
Tápláló, cuticula záró, no SLS, no parabén 1 
% plexet tartalmaz, mely újjáépíti a sérült haj-
szerkezetet és zárja a cuticulát. 
Hidratálja és puhává varázsolja a hajat.
2 990 Ft
300 ml

3. Plex Mask
Mélyhidratáló, keratin és triglycerin tartalmú, nincs benne 
parabén 1% plexet tartalmaz, mely újjáépíti a sérült hajszer-
kezetet. Az 1-es Complex ampullát keverhetjük a maszkba 
is, mellyel regenerálhatjuk a roncsolódott hajszálakat. 
Hidratálja és puhává varázsolja a hajat.
2 990 Ft
300 ml

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 hajszála-
kat a káros környezeti hatásokkal szemben. 
Gyönyörű fényt kölcsönöz a hajnak.
3 900 Ft
250 ml

Reflex samponok - fizikai 
színező sampon 12 féle 
árnyalatban
Hamvasíts szőke hajad 1.0 fekete 
saponnal vagy az Antiyellow-val, vagy 
dobd fel 6.6 vörössel pink árnyalatot 
adva hajadnak. 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.
4 500 Ft 9 900 Ft
250 ml 1 000 ml
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ék! BIO CACTUS – Speedy Hair Gyors Hajregeneráló

• 10 perc alatt REGENERÁLJA a sérült hajszerkezetet
• Újgenerációs hajápoló
• Bárhol, bármikor használhatod, akár hajmosás nélkül is
• Tökéletes választás, száraz, töredezett haj esetén; festés-szőkítés-dauerolás utáni roncsolt hajra!
• Volument ad a hajnak, akár 2x olyan dús hatást kelt
• Legjobb választás póthajad ápolására
• Hajfestés után alkalmazva, azonnal zárja a cuticulákat, így a haj egészségesebb lesz, a festés  
utáni sérült hajszerkezetet regenerálja, valamint a hajszín hosszan tartó, fényes lesz
• A megnyúlt, gumis hajat képes regenerálni
• Használd strandolás, szaunázás után, hozd helyre a hajad gyorsan egy randi előtt, csak  
dobd be a táskádba

Élvezd a tápláló fügekaktusz ápoló hatását!
A speedy Hair fügekaktusz tartalma révén magas antioxidáns koncentrációval ren-
delkezik, a haj szerkezetét nagyon gyorsan regenerálja, ezért mondhatni kötelező 
termék minden festés és szőkítés után közvetlenül! A haj szerkezetét szinte 
100%-osan regenerálja, így az tökéletes, puha és fényes lesz. Savas pH-ja zárja 
a kutikulákat,  mélyen rögzítve a festék pigmentjeit! Mindenképpen próbáld ki!

4 100 Ft
250 ml



AfterColor Sampon
Argán olajjal és keratinnal gazdagított sampon, 

mely savas PH értékének köszönhetően, zárja a 
cuticulát, így segíti megtartani a haj színét és ra-

gyogását. Kiváló kémiai vegykezelések után.
   2 300 Ft 4 800 Ft
   250 ml 1 000 ml

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. 
2 300 Ft 4 800 Ft
250 ml 1 000 ml

AfterColor Cristall
Argán olajjal és keratinnal gaz-
dagított ásványi szilikon alapú  
hajvégápoló olaj, mely lággyá 
és puhává varázsolja a hajat. 

Intenzíven hidratálja és 
fényessé varázsolja azt.

3 500 Ft
100 ml

AfterColor Rigenoil
Pigment megkötő, hogy hajszínünk még tartósabb legyen, 
festés után tegyük fel hajunkra 10 percre. Argán olajat, 
ásványi sókat és hajtápláló anyagokat tartalmazó 
mélyregeneráló folyadék a festett és igénybevett hajra.
3 800 Ft
250 ml

AfterColor Hair Repair
Gél állagú, növényi keratinokban, nyomele-

mekben és argán olajban gazdag, melyek 
védik és táplálják a hajat. Kémiai vegy-

kezelések kihagyhatatlan kelléke.
3 800 Ft

150 ml

Színmegtartó és rekonstruáló kezelések festés után



Anti Curl
Egyenesítő krém - ammónia-
mentes, így kíméletesen teszi  
a hajat simábbá, gubancmentes-
sé és könnyen kifésülhetővé.
3 100 Ft
200 ml

Hajlakk
Hajtógáz nélküli,  
környezetbarát -  
Erős, UV-protection,  
antistatic
4 600 Ft
350 ml

Hajlakk
Hajtógáz nélküli, 
környezetbarát - 
Lágy, UV-protection,  
antistatic
4 600 Ft
350 ml

Salon méretű 
hajlakk
Extra erős, UV-pro-
tection, antistatic
4 200 Ft
500 ml

Matt wax
Erős vízbázisú wax, 
a frizura kialakításá-
hoz, hogy gyönyörű 
legyen a haj, zsíros 
hatás nélkül.
3 100 Ft
150 ml

Hajfény
Hajtógáz nélküli, 
környezetbarát, 
UV-protection.

6 800 Ft
250 ml

Hajhab
Erős - UV-protec-

tion, antistatic, 
tápláló proteinnel

3 900 Ft
300 ml

Göndörítő Zselé
Féltartós göndörítő 
zselé, a természetes 
rugalmas fürtökért.
3 900 Ft
300 ml

Hajhab
Regeneráló hajhab, 
kezelt és festett hajra, 
UV-protection
5 400 Ft
300 ml

Gél Wax Coco
Kókuszos, erős, 
UV-protection

2 300 Ft 3 500 Ft
250 ml 500 ml

Hajzselé
Erős, nedves hatás, 

UV-protection
2 300 Ft 3 500 Ft
250 ml 500 ml



All Day Sampon
Mindennapos használatra, minden ha-
jtípusra való sampon, gyógynövények-
kel (zöld alma és kamélia olaj). Harcol 
az öregedés jeleivel és fényessé teszi a 
hajat.
2 200 Ft
100 ml

BIO Szakállsampon
SLS és Parabén mentes sampon,  
minden szakállfajtára. Szakállát  
ápolja és tisztítja.
2 200 Ft
100 ml

Extra erős gumis zselé
’Old style’ extra erős gumis zselé, segít 
hajad szabad formázásában, és hajad-
nak fényest hatást kölcsönöz. Fontos 
tulajdonsága hogy nem hagy maradvány 
darabot a hajban. Eltávolítása nagyon 
egyszerű, csupán fésülje ki hajából.
4 000 Ft
500 ml

Fekete Wax
Használja a csillogóan fekete hatásért.
Részlegesen fedi az ősz hajszálakat 
is. Még intenzívebb hatás eléréséért 
használja száraz hajra.
3 700 Ft
100 ml

Extra Matt Wax
Extra matt wax, a frizura tökéletes 
kialakításához, hogy gyönyörű fényes 
legyen a haj, zsíros hatás nélkül. Még 
intenzívebb hatás eléréséért használja 
száraz hajra.
3 700 Ft
100 ml

Száraz olaj szakállra
Száraz szakáll olaj, mely puhítja 
szakállát, ragyogó fényt kölcsönözve 
neki zsíros hatás nélkül, ezen felül 
energetizáló hatása is van.
7 800 Ft
50 ml

After Shave
Barber nedvesítő és frissítő borot-
válkozási utáni krém, hogy arca se-
lymesen puha és frissítően üde legyen.
2 200 Ft
100 ml

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.
3 000 Ft
100 ml

Fixáló spray
Erős hatású fixáló spray.
Kiválóan használható, ha hosszan tartó 
hatásra van szüksége. Nem hagy marad-
vány foltokat a hajban. Megvédi a hajat a 
környezeti hatásoktól.
3 100 Ft
300 ml
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Raywell
Büszkén mutatjuk be, a több, mint 20 éve 
működő olasz prémium márkánkat, a Ray-
wellt, melynek fantasztikus termékei kizárólag 
Nálunk érhetőek el. Ez az olasz márka a milánói 
Intercosmetics gyárában született meg, mely 
a mai napig a legújabb technológián alapuló 
termékeket kínálja az elégedett közönség 
számára. A termékek igen magas minőséget 
képviselnek, a gyártási folyamatok szigorú 
ellenőrzés alatt zajlanak. Az Intercosmetics 
gyárában kutatók csoportja dolgozik azon, 
hogy világ szinten újdonságnak számító ter-
mékeket alkossanak. Így születettek meg 
a világ szinten egyedinek számító, új tech-
nológián és összetételen alapuló festékek és 
finish termékek. A Raywell termékek minőségi 
hajápolási termékek, melyeket elérhető áron 
kínálunk, professzionális felhasználásra, egyéb 
termékeit otthoni használatra is, azoknak akik 
ragaszkodnak a prémium minőséghez!

Csomagjaink:
7. oldal Ápoló Csomag
8. oldal Fejbőr Normalizáló Csomag
9. oldal Fejbőr Nyugtató Csomag
10. oldal Hajnövesztő és Hajhullás Elleni Csomag
12. oldal Korpamentes Haj és Fejbőr Csomag
13. oldal Simító és Gubancmentesítő Csomag
14. oldal Hidratáló Csomag Száraz Hajra
15. oldal Volumennövelő és Hajdúsító Csomag

Útmutató:
A Raywell BIO Otthoni Hajszeánsz csomagjaink teljes körű 
megoldást nyújtanak minden fejbőr és haj problémára.

A Kis Csomagok a feketével jelölt termékeket tartalmazzák!

A Nagy Csomagok a Kis csomagokon felül a pirossal és 
csillaggal jelölt termékeket is tartalmazzák!

Természetesen külön is megrendelheted bármelyik terméket, 
ha csomagban rendeled akkor viszont kedvezőbb áron tudod 
megvásárolni és sokkal látványosabb javulást érhetsz el a 
hajaddal kapcsolatos problémádban.

Raywell BIO Otthoni Hajszeánsz csomagok
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Raywell BIO – Ápoló csomag
Gyakori hajmosásra, bármely hajtípusra

BIO POMA
Kímélő sampon, mindennapos 
használatra is. Bármely hajtípusra. 
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.

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

BIO AMLA OIL
Tápláló és fényesítő hajvégápoló olaj, 
mely gazdagon tartalmaz Amla olajat.  
A hajat puhává, rugalmassá és fényessé 
varázsolja, a hajszálakat pedig 
belülről táplálja, így használatával 
gyönyörű és egészséges hajkoronát 
kapunk. Antioxidáns hatású, gyulla-
dáscsökkentő és sejtvédő hatású.

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.

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.

Ajánlott:
• Mindennapos használatra
• Bármilyen hajtípusra
• Azoknak, akik szeretnék megvédeni fejbőrüket és hajukat 
a gyakori hajmosás okozta negatív hatásoktól
• Azoknak, akik fiatalon szeretnék tartani hajkoronájukat
• Azoknak, akik szeretnék megvédeni hajukat a káros 
környezeti hatásoktól
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
ápolását
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
hidratálását, ezzel megelőzve a haj töredezését
• Gyengéden tisztító és ápoló csomagra vágynak

Használati utasítás: 
Mossuk meg hajunk a BIO POMA samponnal, oszlassuk 
el hajunkon egyenletesen a sampont, masszírozzuk a 
fejbőrünkbe, hagyjuk rajta állni 4-5 percig majd öblítsük 
ki bő vízzel. Ezt követően vigyük fel hajunkra a BIO BOMA  
balzsamunkat, egyenletesen elosztva hajunkon, és szintén 
hagyjuk rajta 4-5 percig hatni, majd öblítsük ki a hajunkból. 
Ezt követően töröljük meg hajunk alaposan, törölköző 
szárazra, hogy épp csak nedves legyen. Ezt követően 
permetezzük fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, masszírozzuk 
bele. Figyelem! A szérum bőrre kerülvepirosodást okoz -nem 
csak a fejbőrön-, mivel serkenti a vérkeringést és kitágítja a 
pórusokat a fejbőrben, ez nem irritáció, kb 15 perc múlva 
elmúlik. Hajunk megszárítása előtt permetezzük hajunkra a 
BIO 2Phases spray-t hogy azt könnyú legyen kifésülni, a BIO 
Amla olajjal pedig hajvégeinket kenjük be. Hajszárítás után 
ajánlott hajunk végeit ismét bekenni a BIO Amla olajjal hogy 
az ne töredezzen vissza. Használjuk a BIO 2Phases sprayt 
minden fesülés előtt, és igény esetén hajvégeinkre a BIO 
Amla olajat.

Kis csomag  Bio Poma, Bio Boma, Bio Amla Oil

8 400 Ft  13 600 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio 2Phases, Bio Act

16 200 Ft 20 990 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

3 900 Ft
100 ml

3 200 Ft
250 ml

5 000 Ft
100 ml

2 450 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 200 Ft
1000 ml
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Raywell BIO – Fejbőr Normalizáló Csomag 
zsíros fejbőr-zsíros haj, zsíros fejbőr-száraz haj kombinációjára

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.

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.

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

BIO NORM
Fejbőr kiegyensúlyozó szérum, zsíros 
fejbőrre. Csökkenti a fejbőr fagy-
gyútermelését miközben táplálja a 
hajszálakat. Hatóanyagai: Citromfű, 
mely kontrollálja a faggyúmirigyek 
működését, és 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.

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

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

Ajánlott:
• Genetikailag kódolt zsíros fejbőrre és hajra
• Mozgás szegény életmód következtében kialakult zsíros 
fejbőrre és hajra
• Bizonyos esetekben a sportolás során jelentkező izzadás 
következménye a zsírosodás
• Túlzott stressz során fellépő zsíros hajra és fejbőrre
• Túl kevés vitamin, illetve ásványi anyag bevitel során létrejövő 
zsírosodásra
• Bizonyos esetekben a zsíros haj elleni szerektől kialakult 
zsírosodásra (nem megfelelő termék összetétel, ill. túlzott 
használatuk)
• Hormonális problémák során létrejövő zsíros fejbőrre és hajra
• Túl zsíros ételek fogyasztása következtében kialakult zsíro-
sodásra
• Gyógyszerek mellékhatásaként jelentkező fejbőr és haj 
zsírosodásra
• Időjárás hatásai következtében fellépő zsírosodásra
• Túl forró vízzel mosott fejbőrre, illetve túl meleg hajszárító 
használat során fellépő zsíros fejbőrre és hajra
• Túl gyakori hajmosást következtében fellépő zsírosodásra
• Menstruációs ciklus során jelentkező zsíros fejbőrre
• Szervezet elsavasodása során jelentkező zsíros fejbőrre
• Immunrendszer zavara miatt fellépő zsíros fejbőrre
• Szülés után jelentkező hormonális problémák következtében 
létrejött zsíros fejbőrre

Használati utasítás: 
Tartsuk meg hajszeánszunkat heti egy alkalommal. 
Hajmosás előtt egy órával vizezzük be fejbőrünk, és 
dörzsöljünk bele egy adag BIO RUBS fejbőrradírt. Kb. 
10 perc múlva öblítsük ki, töröljük fejünk szárazra, 
aztán permetezzük fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, 
masszírozzuk bele. Figyelem! Sebes fejbőrre ne tegyük. 
A szérum bőrre kerülve pirosodást okoz -nem csak a 
fejbőrön-, mivel serkenti a vérkeringést, ez nem irritáció, kb 
15 perc múlva elmúlik. A BIO ACT szérum belemasszírozása 
után pár perccel permetezzük fejbőrünkre a BIO NORM 
szérumot, és masszírozzuk bele, majd masszírozzzunk 
fejbőrünkbe a BIO FYTO masszázskrémet. Ezt hagyjuk 
fejünköt legalább fél órát, a jobb hatás érdekében fejünket 
betekerhetjük fóliával is. Fél óra után mossuk meg hajunk 
a BIO ROSYL samponnal, hagyjuk rajta állni 4-5 percig 
majd öblítsük ki bő vízzel. Ezt követően vigyük fel a 
hajunkra egyik BIO  balzsamunkat, és szintén hagyjuk rajta 
4-5 percig hatni, majd öblítsük ki a hajunkból és töröljük 
szárazra. Ezt követően újra permetezzük fejbőrünkre a BIO 
NORM szérumot, és masszírozzuk bele. Ne öblítsük ki! 
Megszárítása előtt permetezzük hajunkra a BIO 2Phases 
spray-t hogy könnyű legyen kifésülni azt. Használjuk a BIO 
2Phases sprayt minden fesülés előtt.

Kis csomag  Bio Act, Bio Rosyl, Bio Norm

11 900 Ft 14 500 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio Rubs, Bio Fyto, Bio 2Phases

19 200 Ft 21 900 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 000 Ft
100 ml

5 000 Ft
100 ml

3 600 Ft
250 ml

4 400 Ft
250 ml

3 200 Ft
250 ml
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Raywell BIO – Fejbőr Nyugtató Csomag 
Érzékeny, irritált fejbőrre

BIO BOMA
Hajsimító kondicionáló. Értékes 
olajainak és vitaminjainak köszönhető-
en, simítja a hajszálakat, így azok egye-
nesebbé, fényesebbé válnak. Regene-
rálja a sérült hajszálakat, így megszűnik 
a haj töredezettsége is. Boma 
samponjával együttesen alkalmazva, 
eredményesebb hatást érhetünk el. 

BIO AMLA OIL*
Tápláló és fényesítő hajvégápoló 
olaj, mely gazdagon tartalmaz Amla 
olajat. A hajat puhává, rugalmassá és 
fényessé varázsolja, a hajszálakat 
pedig belülről táplálja, így hasz-
nálatával gyönyörű és egészséges 
hajkoronát kapunk. Antioxidáns 
hatású, gyulladáscsökkentő és 
sejtvédő hatású.

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

BIO 10in1*
10 különböző problémára, regenerá-
ló, hajápoló és védő krém - fényesít, 
regenerál, táplál, kócosodás megelő-
zésére, kifésülés könnyítő, volumen-
növelő, védi a festett hajat, hővédő 
és meggátolja a haj töredezettségét.

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

Ajánlott:
• Érzékeny fejbőrre
• Irritált fejbőrre
• Viszkető fejbőrre
• Meggyengült fejbőrre
• Gyulladt fejbőrre
• Piros fejbőrre
• Eltolódott PH értéket mutató fejbőr helyreállítására
• Alacsony toleranciaküszöbbel rendelkező fejbőrre
• Kémiai anyagokra irritációt mutató fejbőrre (Parabének, 
SLS, stb.)
• Környezeti hatásokra irritációt mutató fejbőrre (szél, 
napsütés, hajszárítás)
• Elgyengült hajkoronára
• Azoknak, akik szeretnék megvédeni hajukat a káros 
környezeti hatásoktól
• Káros környezeti hatásoktól sérült hajszerkezetre
• Nyitott kutikula zárására->egészséges és simább ha-
jszerkezet
• Azoknak, akik selymes hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik lágy, puha tapintású hajra vágynak
• Azoknak, akik könnyen kifésülhető hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
ápolását
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
hidratálását, ezzel megelőzve a haj töredezését

Használati utasítás: 
Mossuk meg hajunkat BIO LOMT samponnal, oszlassuk el 
egyenletesen a sampont, masszírozzuk a fejbőrünkbe, hagyjuk 
rajta állni 4-5 percig, majd öblítsük ki bő vízzel, és töröljük 
meg hajunk. Enyhén nedves fejbőrünkbe masszírozzzuk be 
a BIO FYTO masszázskrémet, és hagyjuk rajta hatni 10-15 
percig. Ezt követően öblítsük ki, vigyük fel hajunkra BIO 
BOMA balzsamunkat, egyenletesen eloszlatva hajunkon, és 
szintén hagyjuk rajta 4-5 percig hatni, majd öblítsük ki. Ezután 
alaposan töröljük meg, majd oszlassunk el nedves hajunkon 
fésűvel annyi BIO 10in1 krémet amennyit felvesz, BIO AMLA 
olajjal pedig hajvégeinket ápoljuk be. Végezetül szárítsuk 
meg. Hajszárítás után ajánlott a végeket ismét bekenni a BIO 
Amla olajjal hogy az ne töredezzen vissza. Használjuk a BIO 
AMLA olajat bármikor ha hajunk végét száraznak érezzük.

Kis csomag  Bio Lomt, Bio Boma, Bio Fyto

9 400 Ft  11 900 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag* Kis csomag + Bio 10in1, Bio Amla Oil

16 400 Ft 18 900 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

3 100 Ft
250 ml

4 400 Ft
250 ml

3 400 Ft
200 ml

3 900 Ft
100 ml
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Raywell BIO – Hajnövesztő és Hajhullás Elleni Csomag Nőknek

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

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.

BIO FYTO*
Gyógyhatású, fejbőr ápoló krém 
- gazdag gyógynövény kvonatok-
nak köszönhetően csökkenti a haj 
zsírosodását, a túlzott korpa termelést 
és a hajhullást. Serkenti a hajnö-
vekedést és nagy segítséget nyújt 
a szeborreás fejbőrnek is. Fejbőr 
kezelések kiegészítő terméke, mely 
hatásosabb eredményt biztosít.BIO 10in1*

10 különböző problémára, regenerá-
ló, hajápoló és védő krém - fényesít, 
regenerál, táplál, kócosodás megelő-
zésére, kifésülés könnyítő, volumen-
növelő, védi a festett hajat, hővédő 
és meggátolja a haj töredezettségét. BIO AMLA OIL*

Tápláló és fényesítő hajvégápoló 
olaj, mely gazdagon tartalmaz Amla 
olajat. A hajat puhává, rugalmassá és 
fényessé varázsolja, a hajszálakat 
pedig belülről táplálja, így hasz-
nálatával gyönyörű és egészséges 
hajkoronát kapunk. Antioxidáns 
hatású, gyulladáscsökkentő és 
sejtvédő hatású.

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

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

Ajánlott: 
• Stressz okozta hajhullásra (munka stressz, lelki problémák, 
párkapcsolati problémák)
• Szülést követő hajhullásra (magas ösztrogén szint követ-
keztében)
• Gyógyszer okozta hajhullásra (pl. fogamzásgátlók, pszicho-
tróp gyógyszerek, ACE gátlók)
• Vitamin, illetve ásványi anyag hiány következtében fellépő 
hajhullásra (pl. Cink hiány, Vashiány, Folsav hiány, B12-vita-
min hiány)
• Betegségek során jelentkező hajhullásra (pl. Pajzsmirigy 
betegség, Crohn betegség, Lázas állapotok)
• Fertőzés következtében létrejövő hajhullások (gomba, 
vírus, baktérium, élősködők)
• Androgén hajvesztés (férfi hormonok hatására, nőknél és 
férfiaknál egyaránt jelentkezik)
• Foltos kopaszodás
• Allergia, illetve irritáció következtében kialakult hajhullásra
• Hajhullás idő előtti megelőzésére
• Hajnövesztés serkentésére
• Dúsabb hajkorona elérésére
• Fejbőr és hajápolásra
• Évszak változáskor jelentkező hajvesztésre

Használati utasítás: 
Tartsuk meg hajszeánszunkat heti egy alkalommal. Hajmosás 
előtt egy órával vizezzük be fejbőrünk, és dörzsöljünk bele egy 
adag BIO RUBS fejbőrradírt. Kb. 10 perc múlva öblítsük ki, 
ezt követően permetezzük fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, 
masszírozzuk bele. Figyelem! Sebes fejbőrre ne tegyük. A szérum 
bőrre kerülve pirosodást okoz -nem csak a fejbőrön-, mivel serkenti 
a vérkeringést, ez nem irritáció, kb 15 perc múlva elmúlik. A BIO 
ACT szérum bele masszírozása után pár perccel masszírozzunk 
fejbőrünkbe fél ampulla BIO TEA ampullát, várjunk 3-4 percet, 
majd masszírozzzunk fejbőrünkbe a BIO FYTO masszázskrémet. 
Ezt hagyjuk hatni legalább fél órát, a jobb hatás érdekében fejünket 
betekerhetjük fóliával is. Fél óra után mossuk meg hajunk a BIO TEA 
samponnal, hagyjuk rajta állni 4-5 percig majd öblítsük ki bő vízzel. 
Ezt követően vigyük fel hajunkra valamelyik BIO balzsamunkat, 
egyenletesen elosztva hajunkon, és szintén hagyjuk rajta 4-5 percig 
hatni, majd öblítsük ki a hajunkból. Ezután töröljük meg, majd 
oszlassunk el nedves hajunkon fésűvel annyi BIO 10in1 krémet 
amennyit a hajunk felvesz, BIO Amla olajjal pedig hajvégeinket 
kenjük be. Hajszárítás után ajánlott hajunk végeit ismét bekenni 
a BIO Amla olajjal hogy az ne töredezzen vissza. Haszáljuk a BIO 
AMLA olajat bármikor ha hajunk végét száraznak érezzük. A 
BIO TEA ampulla használható a kezlés végén is, de zsírosodásra 
hajlamos fejbőrűek hajmosás előtt min egy órával használják.

Kis csomag  Bio Act, Bio Tea sampon, Bio Tea ampulla

12 290 Ft 14 990 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag* Kis csomag + Bio 10in1, Bio Fyto, Bio Rubs,

25 900 Ft 29 500 Ft       Bio Amla Oil
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 000 Ft
100 ml

5 600 Ft
10 x 10 ml

3 400 Ft
200 ml

4 400 Ft
250 ml

3 600 Ft
250 ml

3 900 Ft
100 ml
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Raywell BIO – Hajnövesztő és Hajhullás Elleni Csomag Férfiaknak

BIO RUBS*
Előkészítő krémradír, fejbőr kezelések-
hez. Növényi alapanyagú krémradír, 
mely használata során képes eltávolíta-
ni az elhalt hámsejteket, így előkészítve 
a fejbőrt a különböző szérumokhoz. 
Használatával hatékonyabb eredményt 
tudunk elérni a kezelések alkalmával.BIO FYTO*

Gyógyhatású, fejbőr ápoló krém 
- gazdag gyógynövény kivona-
toknak 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.

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.

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

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

Ajánlott: 
• Stressz okozta hajhullásra (munka stressz, lelki problémák, 
párkapcsolati problémák)
• Szülést követő hajhullásra (magas ösztrogén szint követ-
keztében)
• Gyógyszer okozta hajhullásra (pl. fogamzásgátlók, pszicho-
tróp gyógyszerek, ACE gátlók)
• Vitamin, illetve ásványi anyag hiány következtében fellépő 
hajhullásra (pl. Cink hiány, Vashiány, Folsav hiány, B12-vita-
min hiány)
• Betegségek során jelentkező hajhullásra (pl. Pajzsmirigy 
betegség, Crohn betegség, Lázas állapotok)
• Fertőzés következtében létrejövő hajhullások (gomba, 
vírus, baktérium, élősködők)
• Androgén hajvesztés (férfi hormonok hatására, nőknél és 
férfiaknál egyaránt jelentkezik)
• Foltos kopaszodás
• Allergia, illetve irritáció következtében kialakult hajhullásra
• Hajhullás idő előtti megelőzésére
• Hajnövesztés serkentésére
• Dúsabb hajkorona elérésére
• Fejbőr és hajápolásra
• Évszak változáskor jelentkező hajvesztésre

Használati utasítás: 
Tartsuk meg hajszeánszunkat heti egy alkalommal. Hajmosás 
előtt egy órával vizezzük be fejbőrünk, és dörzsöljünk 
bele egy adag BIO RUBS fejbőrradírt. Kb. 10 perc múlva 
öblítsük ki, ezt követően permetezzük fejbőrünkre a BIO 
ACT szérumot, masszírozzuk bele. Figyelem! Sebes fejbőrre 
ne tegyük. A szérum bőrre kerülve pirosodást okoz -nem 
csak a fejbőrön-, mivel serkenti a vérkeringést és kitágítja 
a pórusokat a fejbőrben, ez nem irritáció, kb 15 perc múlva 
elmúlik. A BIO ACT szérum bele masszírozása után pár 
perccel masszírozzunk fejbőrünkbe fél BIO CAFA ampullát, 
várjunk 3-4 percet, majd masszírozzzunk fejbőrünkbe a 
BIO FYTO masszázskrémet. Ezt hagyjuk fejünköt legalább 
fél órát, a jobb hatás érdekében fejünket betekerhetjük 
fóliával is. Fél óra után mossuk meg hajunk a BIO CAFA 
samponnal, oszlassuk el hajunkon egyenletesen a sampont, 
masszírozzuk a fejbőrünkbe, hagyjuk rajta állni 4-5 percig 
majd öblítsük ki bő vízzel. Töröljük hajunkat szárazra, majd 
oszlassuk el fejbőrünkön a BIO CAFA ampulla másik felét, 
végül masszírozzuk bele alaposan..

Kis csomag  Bio Cafa sampon, Bio Cafa ampulla, Bio Act

12 290 Ft 14 900 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio Fyto, Bio Rubs

19 900 Ft 22 900 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

5 000 Ft
100 ml

4 400 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 600 Ft
10 x 10 ml

3 600 Ft
250 ml
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Raywell BIO – Korpamentes Haj és Fejbőr Csomag

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

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

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.

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.

BIO OLEU
Korpásodás elleni sampon – megszün-
teti a fejbőr túlzott korpa termelését, 
nyugtató hatása révén csökken a 
fejbőr viszkető érzése is. Hatóanyagai: 
Természetes olívaolaj, antibakteriális, 
csökkenti és megszűnteti a fejbőr 
hámlását. Japán kamélia olaj táplálja 
és puhává varázsolja a fejbőrt. Fontos 
összetevője a bio kén, már bizonyí-
tott a korpás fejbőr kezeléseknél. 
Letisztítja és megszűnteti a fejbőr 
korpa termelését. Ajánlott az Druff 
szérummal együttesen alkalmazni.

BIO DRUFF
Korpásodás elleni szérum – megelőzi 
és megszünteti a fejbőr túlzott 
korpa termelését, nyugtató hatása 
révén csökken a fejbőr viszkető 
érzése is. Hatóanyagai: Rozmaring, 
antibakteriális hatású és normali-
zálja a faggyúmirigyek működését. 
Piroctone Olamine csökkenti a fejbőr 
viszketését, és hámlását. Japán 
kamélia olaj pedig táplálja és puhává 
varázsolja a fejbőrt. Ajánlott az Oleu 
samponnal együttesen alkalmazni.

Ajánlott:
• Hormonális problémák során létrejövő korpás fejbőrre, 
szeborreára
• Túlzott stressz során fellépő korpás hajra, szeborreára
• Genetikai adottságokból eredő korpás fejbőrre, szeborreára
• Felborult PH egyensúly a fejbőrön, mely következtében 
száraz korpa jött létre
• Hormon szint változásából eredendő korpásodásra, szeb-
orreára (pl. pubertás kor)
• Káros környezeti hatásokra keletkező zsíros korpára, 
szeborreára
• Gyógyszerek mellékhatásaként jelentkező korpás fejbőrre, 
szeborreára (pl. fogamzásgátló)
• Időjárás hatásai következtében fellépő korpásodásra
• Menstruációs ciklus során jelentkező korpás fejbőrre
• Állati fehérjében gazdag táplálkozás során létrejövő korpás 
fejbőrre
• Bizonyos esetekben a korpás fejbőr elleni szerektől kial-
akult zsírosodásra
• Mozgás szegény életmód következtében kialakult korpás 
fejbőrre, szeborreára
• A szervezetben felhalmozódó méreganyagok következté-
ben jelentkező korpásodásra, szeborreára
• Immundrendszer zavara miatt fellépő korpásodásra, szeborreára
• Szülés után jelentkező hormonális problémák következté-
ben létrejött korpásodrásra, szeborreára
• Túlsúly következtében jelentkező korpásodásra, szeborreára

Használati utasítás: 
Tartsuk meg hajszeánszunkat heti egy alkalommal. Hajmosás 
előtt egy órával vizezzük be fejbőrünk, és dörzsöljünk bele 
egy adag BIO RUBS fejbőrradírt. Kb. 10 perc múlva öblítsük 
ki, töröljük fejünk szárazra, ezt követően permetezzük 
fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, masszírozzuk bele. Figyelem! 
Sebes fejbőrre ne tegyük. A szérum bőrre kerülve pirosodást 
okoz -nem csak a fejbőrön-, mivel serkenti a vérkeringést 
és kitágítja a pórusokat a fejbőrben, ez nem irritáció, kb 15 
perc múlva elmúlik. A BIO ACT szérum bele masszírozása 
után pár perccel permetezzük fejbőrünkre a BIO DRUFF 
szérumot, és masszírozzuk bele, majd szintén pár perc múlva 
masszírozzzunk fejbőrünkbe a BIO FYTO masszázskrémet. 
Ezt hagyjuk fejünkön legalább fél órát, a jobb hatás érdekében 
fejünket betekerhetjük fóliával is. Fél óra után mossuk meg 
hajunk a BIO OLEU samponnal,  hagyjuk rajta 4-5 percig majd 
öblítsük ki bő vízzel. Ezt követően vigyük fel a hajunkra egyik 
BIO  balzsamunkat, és szintén hagyjuk rajta 4-5 percig hatni, 
majd öblítsük ki a hajunkból és töröljük szárazra. Ezt követően 
újra permetezzük fejbőrünkre a BIO DRUFF szérumot, és 
masszírozzuk bele. Ne öblítsük ki! Szárítás előtt permetezzük 
hajunkra a BIO 2Phases spray-t hogy könnyű legyen kifésülni. 
Használjuk a BIO 2Phases sprayt minden fesülés előtt.

Kis csomag  Bio Druff, Bio Act, Bio Oleu

11 700 Ft 14 600 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio Fyto, Bio Rubs, Bio 2Phases

21 900 Ft 24 900 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

3 600 Ft
250 ml

4 400 Ft
250 ml3 200 Ft

250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 000 Ft
100 ml

5 000 Ft
100 ml
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Raywell BIO – Simító és Gubancmentesítő Csomag

BIO BOMA
Hajsimító kondicionáló. Értékes 
olajainak és vitaminjainak kö-
szönhetően, simítja a hajszálakat, 
így azok egyenesebbé, fényeseb-
bé válnak. Regenerálja a sérült 
hajszálakat, így megszűnik a haj 
töredezettsége is. Boma samponjá-
val együttesen alkalmazva, ered-
ményesebb hatást érhetünk el. 

BIO AMLA OIL*
Tápláló és fényesítő hajvégápoló 
olaj, mely gazdagon tartalmaz Amla 
olajat. A hajat puhává, rugalmassá 
és fényessé varázsolja, a haj-
szálakat pedig belülről táplálja, 
így használatával gyönyörű és 
egészséges hajkoronát kapunk. 
Antioxidáns hatású, gyulladás-
csökkentő és sejtvédő hatású.

BIO 10in1
10 különböző problémára, regenerá-
ló, hajápoló és védő krém - fényesít, 
regenerál, táplál, kócosodás megelő-
zésére, kifésülés könnyítő, volumen-
növelő, védi a festett hajat, hővédő 
és meggátolja a haj töredezettségét.

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.

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 kondi-
cionálójával együttesen alkalmazva, 
eredményesebb hatást érhetünk el.

Kis csomag  Bio Boma sampon, Bio Boma kondicionáló, Bio 10in1

7 990 Ft  12 990 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio Act, Bio Amla Oil

16 400 Ft 21 900 Ft
250 ml  1 000 ml

Ajánlott:
• Gubancosodásra hajlamos hajra
• Hullámos és göndör haj tökéletes ápolására
• Azoknak, akik egyenesebb hajra vágynak
• Sérült hajszerkezetre
• Azoknak, akik szeretnék megvédeni hajukat a káros 
környezeti hatásoktól
• Káros környezeti hatásoktól sérült hajszerkezetre
• Nyitott kutikula zárására->egészséges és simább ha-
jszerkezet
• Azoknak, akik selymes hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik lágy, puha tapintású hajra vágynak
• Azoknak, akik könnyen kifésülhető hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
ápolását
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
hidratálását, ezzel megelőzve a haj töredezését

Használati utasítás: 
Mossuk meg hajunk a BIO BOMA samponnal, oszlassuk 
el hajunkon egyenletesen a sampont, masszírozzuk a 
fejbőrünkbe, hagyjuk rajta állni 4-5 percig majd öblítsük ki 
bő vízzel, , vigyük fel hajunkra BIO BOMA balzsamunkat, 
egyenletesen elosztva hajunkon, és szintén hagyjuk rajta 4-5 
percig hatni, majd öblítsük ki a hajunkból, töröljük szárazra 
Ezt követően permetezzük fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, 
és masszírozzuk bele. Figyelem! Sebes fejbőrre ne tegyük. A 
szérum bőrre kerülve pirosodást okoz -nem csak a fejbőrön-, 
mivel serkenti a vérkeringést és kitágítja a pórusokat a 
fejbőrben, ez nem irritáció, kb 15 perc múlva elmúlik. A BIO 
ACT szérum bele masszírozása után oszlassunk el hajunkon 
fésűvel annyi BIO 10in1 krémet amennyit a hajunk felvesz, 
BIO Amla olajjal pedig hajvégeinket kenjük be. Végezetül 
szárítsuk meg hajunk. Hajszárítás után ajánlott hajunk végeit 
ismét bekenni a BIO Amla olajjal hogy az ne töredezzen 
vissza. Haszáljuk a BIO AMLA olajat bármikor ha hajunk végét 
száraznak érezzük.

2 450 Ft
250 ml

3 400 Ft
200 ml

3 900 Ft
100 ml

5 000 Ft
100 ml

2 450 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 200 Ft
1000 ml
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Raywell BIO – Hidratáló Csomag Száraz Hajra és Fejbőrre
továbbá száraz korpára

BIO AMLA OIL*
Tápláló és fényesítő hajvégápoló 
olaj, mely gazdagon tartalmaz Amla 
olajat. A hajat puhává, rugalmassá és 
fényessé varázsolja, a hajszálakat 
pedig belülről táplálja, így hasz-
nálatával gyönyörű és egészséges 
hajkoronát kapunk. Antioxidáns 
hatású, gyulladáscsökkentő és 
sejtvédő hatású.

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.

BIO 10in1*
10 különböző problémára, regenerá-
ló, hajápoló és védő krém - fényesít, 
regenerál, táplál, kócosodás megelő-
zésére, kifésülés könnyítő, volumen-
növelő, védi a festett hajat, hővédő 
és meggátolja a haj töredezettségét.

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

BIO HIDRA
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, hidra-
táltá válnak. Biztos hatás érdekében, 
ajánlott a Hydra samponnal és 
maszkkal együttesen alkalmazva.

BIO HIDRA
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 gu-
bancosodását, használatával könnyen 
kifésülhetővé válik. Emellett a hidratált 
haj visszanyeri fényét, hidratáltságát.

Ajánlott:
• Felborult PH egyensúly a fejbőrön, mely következtében 
száraz korpa jött létre
• Száraz fejbőr következtében keletkezett korpára
• Száraz, viszkető fejbőrre
• Száraz fehér lemezkék hullanak a fejbőrről
• Száraz hajra
• Fejbőr megfázása következtében kialakuló korpásodásra
• Hormonális változások következtében kialakult száraz 
fejbőrre
• Kor előrehaladtával kialakuló száraz fejbőrre
• Szárító sampon és hajápolók következtében létrejött 
száraz fejbőrre
• Orvosi kezelések során jelentkező száraz fejbőrre
• Káros környezeti hatásokra keletkező száraz korpára

Használati utasítás: 
Mossuk meg hajunk a BIO HYDRA samponnal, oszlassuk 
el hajunkon egyenletesen a sampont, masszírozzuk a 
fejbőrünkbe, hagyjuk rajta állni 4-5 percig majd öblítsük ki 
bő vízzel, , vigyük fel hajunkra BIO HYDRA balzsamunkat, 
egyenletesen elosztva hajunkon, és szintén hagyjuk rajta 4-5 
percig hatni, majd öblítsük ki a hajunkból, és töröljük szárazra. 
Ezt követően permetezzük fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, 
és masszírozzuk bele. Figyelem! Sebes fejbőrre ne tegyük. A 
szérum bőrre kerülve pirosodást okoz -nem csak a fejbőrön-, 
mivel serkenti a vérkeringést és kitágítja a pórusokat a 
fejbőrben, ez nem irritáció, kb 15 perc múlva elmúlik. A BIO 
ACT szérum bele masszírozása után oszlassunk el hajunkon 
fésűvel annyi BIO 10in1 krémet amennyit a hajunk felvesz, 
BIO Amla olajjal pedig hajvégeinket kenjük be. Végezetül 
szárítsuk meg hajunk. Hajszárítás után ajánlott hajunk végeit 
ismét bekenni a BIO Amla olajjal hogy az ne töredezzen 
vissza. Haszáljuk a BIO AMLA olajat bármikor ha hajunk 
végét száraznak érezzük.

Kis csomag  Bio Hydra sampon, maszk és ampulla

9 900 Ft  14 900 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio Act, Bio Amla Oil, Bio 10in1

21 600 Ft 26 900 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

5 600 Ft
10 x 10 ml

3 900 Ft
100 ml

3 400 Ft
200 ml

5 000 Ft
100 ml

2 450 Ft
250 ml

5 200 Ft
1 000 ml

5 200 Ft
1000 ml
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Raywell BIO – Volumennövelő és Hajdúsító Csomag

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. Ke-
ratinnal, japán kamélia olajjal, Volumex 
17 hatóanyagokkal feltölti a hajszá-
lakat, így tartást adva a frizurának. 
Biztos hatás érdekében, ajánlott a Blow 
balzsammal együttesen alkalmazva.

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: Hid-
rolizált búzafehérje, Japán kamélia olaj. 
Biztos hatás érdekében, ajánlott a Kera 
samponnal együttesen alkalmazva.

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. BIO AMLA OIL*

Tápláló és fényesítő hajvégápoló olaj, 
mely gazdagon tartalmaz Amla olajat. A 
hajat puhává, rugalmassá és fényessé 
varázsolja, a hajszálakat pedig 
belülről táplálja, így használatával 
gyönyörű és egészséges hajkoronát 
kapunk. Antioxidáns hatású, gyulla-
dáscsökkentő és sejtvédő hatású.BIO TEA*

Hajnövesztő és hajhullás elleni 
ampulla csomag, nőknek - a lassú 
lebomlású hyarulon savnak és egyéb 
értékes összetevőinek köszönhe-
tően, hosszan regenerálja a haj-
hagymákat és táplálja a fejbőrt. 
Serkenti a hajhagymák működését, 
valamint a fejbőr vérkeringését.

Ajánlott:
• Genetikailag vékony szálú hajra
• Tartás nélküli hajra
• Kémiai kezelések során elvékonyodott hajra
• Betegség során elvékonyodott hajra
• Gyógyszer szedés során elvékonyodott hajra
• Ritka hajra
• Káros környezeti hatások következtében meggyengült 
hajra
• Azoknak, akik dúsabb hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik könnyed, rugalmasabb hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik újra csillogó és fényes hajkoronára vágynak
• Azoknak, akik szeretnék megvédeni hajukat a káros 
környezeti hatásoktól
• Azoknak, akik biztosítani szeretnék hajuk folyamatos 
ápolását
• Azoknak, akik folyamatosan kellemes illatot szeretnének 
kölcsönözni hajkoronájuknak

Használati utasítás: 
Mossuk meg hajunk a BIO KERA samponnal, oszlassuk 
el hajunkon egyenletesen a sampont, masszírozzuk a 
fejbőrünkbe, hagyjuk rajta állni 4-5 percig majd öblítsük ki 
bő vízzel, és töröljük szárazra  Ezt követően permetezzük 
fejbőrünkre a BIO ACT szérumot, és masszírozzuk bele. 
Figyelem! Sebes fejbőrre ne tegyük. A szérum bőrre kerülve 
pirosodást okoz -nem csak a fejbőrön-, mivel serkenti a 
vérkeringést és kitágítja a pórusokat a fejbőrben, ez nem 
irritáció, kb 15 perc múlva elmúlik. Pár perc után oszlassunk 
el fejbőrünkön fél BIO TEA ampullát és masszírozzuk bele. 
Ismét várjunk pár percet és vigyük fel hajunkra a BIO BLOW 
balzsamunkat, oszlassuk el hajunkon fésűvel. Ne mossuk ki! 
Végül a BIO Amla olajjal pedig hajvégeinket kenjük be. Most 
szárítsuk meg hajunk. Hajszárítás után ajánlott hajunk végeit 
ismét bekenni a BIO Amla olajjal hogy az ne töredezzen 
vissza. Haszáljuk a BIO AMLA olajat bármikor ha hajunk végét 
száraznak érezzük.

Kis csomag  Bio Kera, Bio Blow, Bio Act

9 900 Ft  12 800 Ft
250 ml  1 000 ml

Nagy csomag*  Kis csomag + Bio Amla Oil, Bio Tea

15 600 Ft 18 200 Ft
250 ml  1 000 ml

2 450 Ft
250 ml

5 000 Ft
100 ml

3 900 Ft
100 ml

5 600 Ft
10 x 10 ml

5 200 Ft
1 000 ml

3 200 Ft
250 ml
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BOTOX
HAIRGOLD

+30% volume

BOTOX HAIRGOLD – 
Mélytisztító-előkészítő sampon
A 8.5 –ös pH-jú mélytisztító samponja 
szépen kinyitja a hajszálak kutikuláit, 
előkészítve a Botox kezelésre. Mosd 
meg kétszer a hajat a samponnal, 
második mosásnál hagyd a hajon 10 
percig hatni. Mivel szulfátot tartalmaz, 
így maximum 1-2 hetente egyszer ajánlott 
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
• Megszünteti a haj töredezettségét
• 3 egyszerű lépés
• Azonnali egészséges haj

A Botox Hairgold egy professzionális termék, mely a botulin 
tartalma révén a legjobb kezelés a töredezett, vékony, 
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 
kutikuláit, hogy a haj egyenes, selymes 
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



Tisztító Sampon
A Cocochoco Tisztító Sampon 
tökéletesen megtisztítja a fejbőrt és 
hajszálakat a legmélyebb rétegekig. 
Eltávolít minden káros anyagot és szeny-
nyeződést. Különleges formulája révén 
megnyitja a hajszálakat, hogy később 
olyan tápláló anyagokkal töltsük fel, 
mint a keratin. A sampon fejlett gyártási 
technológiájának köszönhetően káros 
anyagoktól mentes mégis lágy habzású.
3 500 Ft 6 500 Ft 14 000 Ft
150 ml 400 ml 1 000 ml

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. A szérumban található gyémántpor 
védi a festett haj színét, tartósabbá és 
intenzívebbé teszi annak ragyogását. 
Védi a káros környezeti hatásokkal 
szemben. Megakadályozza a sérült 
hajvégek kettéválását, segít bent 
tartani a nedvességet a hajszálakban.
6 350 Ft
50 ml

Shea Vaj Terápiás Olaj
A Cocochoco Shea Vaj Olaj páratlan 
tapintást és puhaságot kölcsönöz 
hajkoronádnak, rendszeres használa-
tával selymesen lággyá és ragyogóvá 
teheted hajszálaid. A legszárazabb 
hajjal is képes csodát tenni, hisz gazdag 
zsírsavtartalma mellett rengeteg 
vitaminnal ápolja, hidratálja hajadat. 
Gyulladásgátló tulajdonságának kö-
szönhetően fejbőrbe is masszírozhatod, 
így a hajgyökerekig biztosíthatod hajad 
nedvesség- és tápanyagtartalmát.
5 800 Ft
50 ml

Ceramide Hagyd benne! krém 
– Töredezett Hajvégekre
Ez a Cocochoco 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. 
Kedvező összetételének révén, védi 
hajad a káros környezeti hatásoktól, 
könnyen formázhatóvá, egészsége-
sebbé teszi azt. Egy védőhálót képez 
hajadon, amellyel megakadályozza 
azok szétválását, ezzel elősegítve 
hajad hosszának növekedését.
6 000 Ft
125 ml

Szulfátmentes Sampon
A Cocochoco Szulfátmentes Sampon 
magas technológián alapuló profesz-
szionális termék. Ez a luxus minőségű 
sampon minden haj álma, gyorsan 
regenerálja hajad, káprázatos fényt és 
ragyogást kölcsönöz neki. Kifeje-
zetten alkalmas az érzékeny fejbőr 
és haj tisztítására, nem tartalmaz 
irritáló vagy szárító anyagot. Hajmo-
sáskor azonnal enyhíti a kipirosodott 
vagy érzékeny fejbőr irritációját és 
helyreállítja annak egyensúlyát.
3 500 Ft 6 500 Ft 14 000 Ft
150 ml 400 ml 1 000 ml

Szulfátmentes Hajkondicionáló
A Cocochoco Szulfátmentes Hajkon-
dicionáló 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 irritáció-
ját, helyreállítja annak tökéletes egyen-
súlyát. 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.
3 500 Ft 6 500 Ft 
150 ml 400 ml

Keratin Hajregeneráló Maszk
A Cocochoco Keratinos Maszk által 
te is élvezheted a gazdag és tiszta 
keratin páratlan hatását. Különleges 
formulájának köszönhetően megbir-
kózik a nagyon sérült haj helyreál-
lításával is. Egészen a haj legbelső 
szerkezetéből kiindulva építi vissza 
a hajszálak fehérje szerkezetét, hogy 
újra rugalmas, fényes és kápráza-
tos hajkoronával tündökölhess. A 
maszk magas gyártási technológiával 
rendelkezik, mely során semmilyen 
káros anyag nem került a termékbe.
5 900 Ft 8 900 Ft
250 ml 500 ml

Boost Up Maszk – 
Mélyregeneráló Hajmaszk
A Cocochoco mélyregeneráló maszkja 
kifejezetten az erősen károsodott, 
roncsolódott és vegykezelt haj regene-
rálására lett kifejlesztve. 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.
8 400 Ft
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 for-
mázhatóvá válik és gyorsabban szárad.
8 200 Ft
150 ml

Lothmann Paris Créme de 
jour – Szárítást könnyítő 
styling krém
Tápláló, hidratáló, védő tulajdonsá-
gainak révén, tökéletes választás a 
mindennapi hajformázáshoz. A hajat 
fényessé varázsolja és védi a káros 
környezeti hatásokkal szemben. Száraz 
és nedves hajra is, a haj középhosz-
szától, egészen a hajvégekig.
7 800 Ft
150 ml

Volumennövelő spray – 
vékonyszálú hajra
Azonnali tartást és textúrát ad a 
hajnak. Előkészíti a hajat a for-
mázásra, ugyanis védi, táplálja 
és anti-statikus hatást biztosít. 
Tökéletes vékony szálú, tartás nélküli 
hajra. Öblítést nem igényel!.
6 400 Ft
200 ml

Day Cream – Nappali hi-
dratáló és ápoló spray, Vita-
minnal és Hialuronsavval
Tökéletesen hidratálja és táplálja 
a hajkoronát. Védi a mindenna-
pi káros környezeti hatásoktól. 
UV-védelemmel rendelkezik.
Nem kell kiöblíteni!
6 600 Ft
75 ml

Styling Hajhab – Rögzít és 
ápol (közepes erősségű)
Könnyed formázást biztosít a 
hajnak. Volument ad a hajnak, 
melytől dúsabbnak és fénye-
sebbnek tűnik a hajkorona.
8 400 Ft
400 ml

Aero Fix hajlakk – 
Erős rögzítésre
Gyorsan száradó hajlakk, mely 
tartást ad a hajnak, anélkül, 
hogy elnehezítené.
4 600 Ft 6 600 Ft
300 ml 500 ml

Lothmann Paris Aero Spray – 
Struktúráló vizes hajlakk
Fixálja és egyben javítja a 
festett haj szerkezetét.
6 900 Ft
250 ml

Spray gloss – 
Hajfény
Fényessé, ragyogóvá teszi a hajat, 
ragacsos érzet nélkül. Lágy érzetet 
kölcsönöz a hajnak, a francia 
prémium parfümök illatvilágá-
val! UV védelmet biztosít.
5 600 Ft
150 ml

Mélyregeneráló szérum – 
Argán olajjal
A tápláló Argán olaj tartalmának 
köszönhetően, mélyen regene-
rálja és helyreállítja a sérült haj-
szerkezetet. Védi a hajat a káros 
környezeti hatásoktól. Azonnali 
ragyogást, lágyságot és selymes-
séget kölcsönöz a hajkoronának.
8 900 Ft
50 ml

Booster Hyaluronic – 
Hajszerkezet erősítő spray, 
kollagénnel és keratinnal
Lúgos kémhatású, nyitja a haj szer-
kezetét, így használatát követően 
minden hajápoló termék jobban 
beépül a hajszálakba!Új rostokat 
hoz létre a hajszálakban. Erős és 
aktív összetevőinek köszönhetően 
helyreállítja az erősen károso-
dott hajszálakat is. Kiöblítendő!
8 600 Ft
200 ml

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.
7 600 Ft
250 ml



5 részes (5P Curler) göndörítő szett
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-
natok alatt 200 fokra felmelegedő tourmalin kerámia 
hajsütővel rendelkezik, mely negatív ion technológiával 
kiküszöböli a haj statikusságát. Az infravörös hőtechno-
lógia pedig a korábbiakban leírt módon védi és belülről 
melegíti fel a haj szerkezetét, nedvességtartalmát védve.

Vezeték nélküli, akkus (Cordless) hajegyenesítő
Exkluzív, kompakt, hordozható egyenesítő, mely különösen 
ajánlott utazáshoz, hisz akkumulátorának köszönhetően 
bárhol használható. Professzionális kerámia bevonatú, 
alumínium, lebegő lemezekkel kapható, a tökéletes 
egészséges egyenes hajért. Infravörös hőtechnológiá-
jának köszönhetően a hajat belülről melegíti fel, ezzel 
óvva a haj szerkezetét a magas hő roncsoló hatásától. 
Digitális kijelzőn beállíthatjuk a megfelelő hőmérsékletet, 
amelyet akár 220 fokig is szabályozhatunk. Az akku-
mulátor teljes töltöttség után 2 órát képes működni. 

Aranyfejes (The Gold) hajvasaló
Fejlett és sokoldalú tourmalin bevonatú titánium technoló-
giával készült lapokkal rendelkezik, melyek kerámia olajjal 
vannak bevonva. Tökéletesen illeszkedik minden hajtípushoz, 
markolata egyedi tervezésű hőálló és csúszásgátló bevo-
nattal. Professzionális és otthoni felhasználásra egyaránt 
ajánlott, főleg élethosszig tartó garanciája miatt. Az infra-
vörös hőtechnológia belülről melegíti fel a haj szerkezetét, 
ezzel védve azokat, így haja egészségesebb marad. Negatív 
ion technológiája révén leküzdi a haj statikusságát. Minden 
típusú hajhoz használható, hőmérséklete szabályozható, 
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 
több típusú göndör formát tudunk készíteni. A göndörítő 
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-
kerés után azonnal el is engedhetjük a hajtincsett.

99 979 Ft

47 990 Ft

99 979 Ft

47 990 Ft

162 767 Ft

69 990 Ft

149 974 Ft

56 990 Ft

Bevezető árak!
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