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Alkotás 
hajápoláson  

keresztül A Lakmé laboratóriumaiban kifejlesztettünk egy egyedülálló receptúra eljárást,  
ami eléri a hajszálak belsejét: ez a Haj Azonos Szisztéma (H.A.S.).  
Ezt a szisztémát alkalmazzuk minden termékcsaládunknál.

Az általunk kifejlesztett termékek elérik a maximális hatékonyságot,  
miközben figyelembe veszik a hajszálak természetét. 

A H.A.S. három fő alkotóeleme:

• Protein (fehérje) vonzás: a kiválasztott proteinek megegyeznek  
 a haj szerkezetében található proteinekkel, így képesek úgy asszimilálódni  
 (elvegyülni), mintha magához a hajhoz tartoznának.

• Molekuláris vonzás: kis molekuláris részecskék a hajrostokba  
 történő jótékony behatolás érdekében.

• elektrosztatikus vonzás: pozitív töltésű részecskék létrehozása,  
 amik hozzákapcsolódnak azokhoz a negatív töltésű részecskékhez,  
 amik a napsugárzás, levegőszennyeződés és szárítás  
 miatt károsodott hajban találhatók. 

Minden Lakmé termék magában foglalja ezt a szisztémát  
annak érdekében, hogy a termékek aktív összetevőinek  
optimális felszívódását biztosítsák, minden hajtípusra optimalizálva.

A Lakmé formulája: 
Haj Azonos Szisztéma
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A Lakmé egy olyan cég, melyet a szépség ihletett.

A haj hivatásunknak az alapeleme. Az egészség,  
a jó közérzet és a saját személyiségünk megtalálása  
azok a lényeges, alapvető értékek, amik a haj természetes  
szépsége felé vezetnek bennünket. 

Termékeink fejlesztésével az a célunk, hogy ezeket  
az értékeket megvalósítsuk a fodrászatban,  
a professzionális alkotókészségen és a haj nyújtotta  
végtelen lehetőségeken keresztül.



intenzív krémhajfesték

• High Deposit Color (H.D.C.)  
 technológia – maximális  
 színintenzitás és színlerakódás 
• elsődleges aktív összetevő:  
 SunflohairTM Complex  
 (napraforgó olaj kivonat) 
• maximális hajápolás  
 – aktív védelem  
 és hosszantartó eredmény
• színvédelem – antioxidáns,  
 semlegesíti a szabadgyököket,  
 biztosítja a haj optimális fényét
• újrastrukturáló hatás és  
 védőréteg – a napraforgó 
 olaj lipidjei behatolnak  
 a cortexbe és helyreállítják  
 a sejtes lipid mátrixot,  
 védőréteget képeznek,  
 ami tökéletesíti a haj krémhajfesték

• homogénebb, egyenletes szín
• hosszantartó szín
• a természetes hajszín teljes lefedése
• a haj visszanyeri fényét

A krém alapja a szója protein komplex  
(szója fehérje): fényes, lágy, egészséges haj. 
Mélyen és aktívan kondicionálja a hajat, 
megerősíti a hajszálakat, ezáltal a haj  
festés után is egészséges és fényes marad.
Bármelyik alapszín garantálja az ősz haj 
magas lefedettségét, és ragyogóan  
kiegyensúlyozott árnyalatot biztosít.  
Alacsony ammóniatartalom – 1,4-1,8%

Keverési arány : 1+1,5

60 ml

szuperszőke krémhajfesték

A Collage Clair-ben megtalálható  
a legszőkébb vonzerő.  
Az arany, a bézs és a gyöngyház 
árnyalatok teljes skálája  
a legtisztább formában.
Optimális ragyogás és védelem.
Alacsony ammóniatartalom – 2,5%

Keverési arány : 1+2

60 ml

színerősítő mixton

A Collage Mix termékkel a képzelet 
határtalan. Árnyalatok, melyek  
lendületet adnak a kreativitás  
új magaslataihoz.
Alacsony ammóniatartalom – 1,6%

Keverési arány: 1+1,5

60 ml

krémhajfesték

A Redmotion látványos vörös,  
réz és mahagóni színeket  
alkot a természetes hajon.  
Intenzív, vörös árnyalatok.
Alacsony ammóniatartalom.

Keverési arány: 1+1,5

60 ml

krémperoxid

A collage hajfesték egyedülálló 
krémelőhívója. A Collage  
Hydrox krémperoxid  
a volumen koncentrációját  
hosszabb ideig fenntartja.

1000 ml – 3%, 6%, 9%, 12% 
    90 ml – 3%, 6%, 9% 
  120 ml – 12% 

 megjelenését, megújítja a felületét, és lágyítja a kutikula  
 pikkelyeit
• színfokozás – a kívánt árnyalat kevesebb alapszín  
 hozzáadásával elérhető az 50%-ban vagy nagyobb  
 mértékben történő ősz haj festése esetén
• intenzív réz és vörös színek - a pyrazol összetevő (a réz  
 és vörös színek intenzitását segítő molekula) lehetővé teszi  
 a tökéletes árnyalat elérését és a maximális tartósságot
• alacsony ammóniatartalom – 1,4-1,8%

 Keverési arány: 1+1,5

 60 ml
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H.A.S. – Haj Azonos Szisztéma:  
elektrosztatikus és molekuláris vonzás
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minden Collage festék PPd mentes
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krémperoxid

Krémes állagú: megkönnyíti  
a keverést és a használatot. 
Optimális eredmény.
Betafint tartalmaz (természetes 
betainból kivont):  
Hidratáló, kondicionáló,  
védi a hajat és a fejbőrt. 

Erősség:
6V (1.8%) színfelfrissítéshez 
18V (5.4%)
28V (8.4%)

Keverési arány: 1:1

60 ml / 1000 ml

tömör szőkítőpúder

A szőkítő: figyelembe veszi  
a természetes hajszálakat.
Szuperhatékony, szilárd 
szőkítőpúder, 8 árnyalat  
felvilágosítására képes,  
miközben teljes mértékben  
óvja a hajszálakat.
Magas hatóanyagú összetevőket 
tartalmaz, amik a szőkítés extrém 
szintjére képesek. Búzaproteint 
tartalmaz: óvja, lággyá teszi  
a hajszálakat. 

Keverési arány: 1+3 arányban, 
Collage Hydrox 6%-os  
vagy 9%-os peroxiddal.
Világosításhoz, áttetszőséghez stb. 
Collage Hydrox 12% peroxiddal.

20 g / 500 g

krémhajfesték

Ammóniamentes krémtonerek 
szőke és szőkített hajra.
Semlegesítik a nem kívánt sárgás 
árnyalatokat. Ragyogó, fényes 
szőke haj. Kellemes gyöngy  
vagy ezüst árnyalatot biztosítanak, 
újjáépítenek, tonizálnak  
és semlegesítenek. Látványos 
eredmény. Természetes ceramide 
összetevő méhviasszal:  
vissza juttatja a szerkezeti  
lipideket a hajszálakba.

Keverési arány: 1+2 Gloss  
Long Lasting Emulsion 6V-vel. 

60 ml

ammóniamentes színező 

A Lakmé ammóniamentes színezője.
Színezéshez, színt a színben festéshez, 
pasztelizáláshoz. 
Több mint 53 árnyalat.
Fényes, ragyogó, hosszantartó színek.
Lágy összetétel. 
Zselés, krémes állag, egyszerű használat, 
optimalizálja a pigmentek felszívódását. 

Jojoba olajat tartalmaz: magas hidratálás 
és védelem, rugalmas, sima, fényes haj.

Keverési arány: 1:2

60 ml

krém emulzió és  
hosszantartó krém emulzió

Az előhívó emulzió egy egyedi  
színpalettát tesz lehetővé.
A Gloss színező előhívó emulziói:
long lasting:
Nem világosítja a természetes hajat,  
hosszantartó és ragyogó szín. 
developing emulsion:
Egy árnyalattal világosítja  
a természetes hajat.

120 ml / 1000 ml

ammóniamentes  
szőkítő krém

Krémes textúrája kiváló  
kozmetikai összetevőkkel  
és alacsony perszulfát  
tartalommal rendelkezik.  
Bármilyen technikához  
használható. 7 valódi  
árnyalat felvilágosítására képes. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt. 

Keverési arány: 1+1 arányban 
Collage Hydrox Developer (10V, 
20V, 30V, 40V) vagy Gloss  
Emulsion Long Lasting  
6V termékekkel.

200 g

szőkítő agyag

Lágy, agyagos és sűrű textúra,  
ami könnyen hozzátapad  
a hajhoz. Bármilyen szabad  
kezes technikához alkalmazható.  
6 valódi árnyalat  
felvilágosítására képes.

1+2 arányban Collage Hydrox 
Developer (10V, 20V, 30V, 40V) 
vagy Gloss Emulsion Long  
Lasting 6V termékekkel.

450 g

5 6

ÚJ

ammóniamentes, PPD mentes 
krémhajfesték

OF5 összetevő: új, magas teljesítményű,  
növényi alapú molekula, 100%-ban  
kompatibilis a haj rostjaival.
• késlelteti az oxidációt: a színező  
 és kondicionáló összetevők mélyebbre  
 jutnak be a kortexig
• még intenzívebb, hosszabban tartó színek
• 56%-kal több őszfedő divatszín –  
 HC színek (High Coloring)
• 13%-kal intenzívebb színek
• 15%-kal ellenállóbb a hajmosásnak
• ánizs és liliom illat
Keverési arány: 1:1 
Színfelfrissítés esetén a keverési  
arány 1:2 6V developerrel

60 ml
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Új, fenntartható, hatékony gondolkodásmód

• Vegán: nem tartalmaznak állati eredetű összetevőket,  
sem állati előállításból származó összetevőket,  
nem tesztelték állatokon

• ECOCERT: Zöldélet természet és organikus  
kozmetikai szabvány megfelelősség

• ECOBARÁT összetétel

• NEM tartalmaznak ásványi olajakat, pigment2-t  
és parabént

• Szulfátmentes samponok

• Fenntartható termelés

• ECO barát, 100%-ban újrahasznosítható csomagolás 

Fordulj a tudatos szépség felé

1

2

3

4

5

A TERMÉK 
ÉLETCIKLUS

1. A nyersanyagok eredete.  
Organikus növényekből  
származó összetevők.

2. Gyártás.  
Víz- és energiatakarékos ipari  
gyártás napelemek használatával.

3. Csomagolás.  
Zöld polietilénből, újrahasznosított 
PET, FSC (Erdővédelmi Tanács) által 
minősített papírból. 

4. Szalon- és otthoni felhasználás. 

5. Újrahasznosítás.
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Minden hajtípusra
Organikus és természetes kozmetikai termékek. Ápolnak, fokozzák a haj természetes 
szépségét, hidratálják és fenntartják a természetes, egészséges egyensúlyát. 

Az ORGANIC BALANCE termékei 99%-ban organikus összetevőket tartalmaznak. 

SAMPON
Szulfátmentes. 93%-ban természetes eredetű összetevők.  
Lágy, mindennapos hajmosás. Hidratált, egészséges haj. 
300 ml / 1000 ml / 5000 ml

TREATMENT
Intenzív hydra-treatment. Intenzíven táplálja a hajrostokat a hajtőtől a hajvégekig. 
Selymes, természetesen rugalmas haj. 95%-ban természetes összetevők. 
250 ml / 1000 ml

OLAJ
Esszenciális kendi olaj. 99%-ban természetes eredetű összetevők.  
Tiszta, szerves, szűz olaj, Omega-3-ban gazdag. Táplált, lágy haj és bőr.  
Szárazolaj textúra, nem olajos, könnyen felszívódik a hajban.  
Testolajként lágy és sima textúra. 
100 ml

HYDRA OLAJ
Kettős, hajban maradó, két fázisú kondicionáló. Szilikonmentes.  
Azonnal fésülhető, selymes haj. 

ISO16128 szabvány

ORGANIC BALANCE
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Stresszes hajra
Az UV sugarak, a levegő káros összetevői, az otthon szennyezettsége (készülékekből, 
dohányfüstből, elektromos eszközök kék fényéből) károsodást, stresszhatást okoznak a hajon. 

VÉDELEM: környezetszennyezés, UV, festés, hő.

83%-kal megnövelt védelem a környezetszennyezéssel szemben.

24%-kal megnövelt védelem az UV szabadgyökökkel szemben.

SAMPON
Védelem. Lágyan megtisztítja a stresszes hajat és fejbőrt a levegő és  
az otthon szennyeződéseitől. Véd a kiszáradástól. Fényes, sima és egészséges haj. 
300 ml / 1000 ml

TREATMENT
Védő kezelés. Mélyen megújítja a hajrostokat és helyreállítja a haj nedvességszintjét.  
Kivételes csillogás, azonnal fésülhető haj. Átfogó védelem a levegő és az otthon  
szennyezettségével, valamint az UV sugarakkal szemben. 
250 ml / 1000 ml

SZÉRUM
Védelmet ad, megújítja a hajat. Lágy hajrostok, intenzív táplálás, egésznapos védelem.   
Intenzív fény és selymesség. 
100 ml

MIST
Köd. Védő, kondicionáló spray. Könnyű, láthatatlan réteg. Lágy és természetesen ragyogó haj.
300 ml

Kócos hajra
68%-kal csökkentett gubancolódás.

Biztosítja az egyenes hajnak a formát, megóvja a göndör hajat a gubancolódástól. 

SAMPON
Nevelő hatású sampon. Szulfátmentes. Lágyan tisztít és hidratál.  
Visszaállítja az ellenálló és terjedelmes haj lágyságát.  
Szabályozza a gubancolódást, természetes érzetet ad.
300 ml / 1000 ml

TREATMENT
Nevelő hatású kezelés. Hidratált, sima hajrostok.  
Intenzív hidratálás, ragyogás, lágyság. Szelíd, fényes haj. 
250 ml / 1000 ml

KONDICIONÁLÓ
Nevelő hatású kondicionáló. Fésülhető haj, intenzív hidratálás,  
ragyogás és lágyság. Búcsú a kócosságtól.
300 ml / 1000 ml

CREAM
Hullámkiemelő krém. Aktiválja és kiemeli a hullámok rugalmasságát, könnyedségét. 
Intenzív hidratálás, ragyogás, lágyság. Védelem a kócosodással szemben. 
150 ml

PROTECTOR
Hővédő spray. Védelem a kócosodással, az egyenesítés és a hajszárító  
hőjének káros hatásával szemben. Fényes, lágy haj a tőtől a hajvégekig.
300 ml 

FULL DEFENSE FRIZZ CONTROL
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Vékony hajra
Gondozza és kezeli a vékony hajat. A vékony haj ellenáll a töredezésnek,  
vastag érzet, volumen, természetes csillogás.  A vegán mikroproteinek  
megfiatalítják és védik a hajat. Természetes, alternatív összetétel  
a keratin érdekében. Mélyen felszívódik a haj kortex rétegében,  
védelem a szárítás káros hatásaitól, könnyű formázás. 48%-kal több volumen.

SAMPON
Volumensampon. Lágyan tisztít, volument ad a hajnak,  
belülről erősíti azt. Egyszerre természetes vastagság  
és könnyedség. Erősebb ellenállás a töredezéssel szemben.  
300 ml / 1000 ml

BALZSAM
Könnyű volumenbalzsam. Belülről hidratálja és megerősíti  
a haj szerkezetét. Volument, textúrát és rugalmasságot ad.  
Nagyobb térfogat és madártoll könnyű súly. 
300 ml / 1000 ml

MIST
Köd. Volument növelő spray. Szuper könnyű összetétel,  
megnövelt rugalmasság és volumen. Természetes tartás és lágyság.  
A spray használata a hajtőtől a hajvégekig javasolt.
300 ml 

Károsodott hajra
A DEEP CARE széria a haj belső struktúrájának helyreállításáért  
lett megalkotva. Kivételes ragyogás, hidratálás, belülről táplálás.  
35%-kal ellenállóbb haj. Felszívódik a kortexben, kijavítja a haj belső 
szerkezetét, újraépíti a károsodott kötéseket. Kezelhető, lágy,  
ellenálló, rugalmas, fényes haj. 

SAMPON
Helyreállító sampon. Lágyan tisztít, mélyen táplál.  
Megerősíti a sérült belső hajkötéseket. Ultra lágy, hidratált haj. 
300 ml / 1000 ml

TREATMENT
Megerősítő kezelés. Táplálja, erősíti a hajrostok belső kötését,  
növeli azok ellenállását. Megerősíti a haj külső részét, rugalmasságot  
biztosít. Hidratált, selymes, lágy és ragyogó haj. 
250 ml / 1000 ml

KONDICIONÁLÓ
Helyreállító kondicionáló. Mélyen hidratálja a sérült hajat.  
Lágy, töredezésnek ellenálló, fésülhető, kezelhető haj. 
300 ml / 1000 ml

DROPS
Cseppek. Helyreállító szérum a sérült hajvégekre,  
megújítja és kisimítja azokat. Vékony védőréteget alkot.  
Extra lágy és különösen ragyogó haj. 
100 ml

BODY MAKER DEEP CARE
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Festett hajra
A COLOR STAY fenntartja a festett haj színmélységét, tónusát és fényét.  
Savas pH formulája bezárja a kutikula pikkelyeit, védi a kortexet  
a külső sérüléstől. Erőteljes antioxidánst tartalmaz, védelem a nap  
hatásaival, a színvesztéssel és a szabadgyökökkel szemben.  
Hosszantartó hatás a szín fenntartása érdekében.  
50%-kal nagyobb színvédelem.

SAMPON
Védő sampon. Lágyan tisztít, savas pH-ja lezárja a kutikulát.  
Meghosszabbítja a szín tulajdonságait és késlelteti a pigmentvesztést.  
Antioxidáns hatás. 
300 ml / 1000 ml / 5000 ml

TREATMENT
Védő kezelés. Hidratálja és megújítja a hajrostokat.  
Hosszú távú védelem, meghosszabbítja a szín tulajdonságait  
és megerősíti a kutikulát. 
250 ml / 1000 ml

KONDICIONÁLÓ
Védő kondicionáló. Táplálja a hajrostokat. Savas pH-ja  
lezárja a haj kutikuláját. Meghosszabbítja a szín tulajdonságait  
és késlelteti a pigmentvesztést. Fésülhető és lágy haj. 
300 ml / 1000 ml / 5000 ml

Szőke, melírozott és ősz hajra
A WHITE SILVER visszaadja a szőke haj tiszta és hűvös ragyogását,  
semlegesíti és felszámolja a nemkívánt sárga árnyalatokat az ősz hajból.  
Javítja, hidratálja és felfrissíti a haj tisztaságát és fényét. Lágy, hidratált, 
tiszta, intenzív fényű haj. Antioxidáns.

SAMPON
Tonizáló sampon. Tisztít és közömbösíti a sárga tónusokat az ősz hajon. 
Semlegesíti a nemkívánatos meleg tónusokat. Hidratált, fényes haj. 
300 ml / 1000 ml / 5000 ml

MASZK
Világosító maszk. Megújítja és védi a szőke haj minden típusát. Lágy, 
könnyed, természetes fényű, ragyogó haj. 
250 ml

COLOR STAY

WHITE SILVER
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Minden hajtípusra
A PERFECT CLEANSE mélyen megtisztítja a hajat és a fejbőrt,  
védi a szennyeződéssel, zsírosodással és a kemény víz ásványaival  
szemben. Micellákat tartalmaz, nem változik meg a hajrostok szerkezete, 
miközben méregtelenít, hidratál és véd a kemény víztől. 

SAMPON
Micelláris sampon, lágy mélytisztítás. A micellák magukhoz ragadják  
a maradványokat és a szennyeződéseket anélkül, hogy a hajrostot  
károsítanák. Méregtelenítő hatás. Védelmet biztosít a hajnak a vízből 
származó mész megtapadásával szemben. 
300 ml / 1000 ml / 5000 ml

PERFECT CLEANSE

Színnel kezelt hajra
A TEKNIA Color Refresh termékei a festett haj hűséges 
szövetségesei. Felfrissítik, meghosszabbítják a színt,  
és a fény különleges érintését adják hozzá.  
A Color Refresh tartalmazza az elsődleges  
tápanyagokat, antioxidáns tulajdonságokat és  
pigmenteket annak érdekében, hogy a haj  
visszanyerje szépségét és egyben védelmet kapjon.  
Színvédő szertartás. 

COLOR REFRESH

CORAL RED
Vörös algakivonattal.  
Ökológiai kiválóság EcoVadis  
arany minősítéssel.  
Vörös és mahagóni színre  
festett hajakra. Magas hidratálás,  
helyreállítás. Kondicionált hajrostok.

SAMPON
Kompenzálja a hajfestés színvesztését, védi a szín nagy részét és előkészíti  
a hajat a maszkhoz. A szín visszanyeri fényét és kiemelése gazdag lesz. 
300 ml (Violet Lavender 1000 ml is) 

MASZK
Visszaépíti a hajrostok belsejét. Elsődleges szerepei a kezelés, a helyreállítás  
és a védelem. Kiegészíti a hozzáadott színt és meghosszabbítja annak intenzitását. 
250 ml 

VIOLET LAVENDER
Kifejezetten a violaszínre festett hajak  
felfrissítéséhez. Szerves levendula  
virággal gazdagított összetétel,  
ami lágyítja a hajrostokat és védi  
a szabadgyökökkel szemben. 

COCOA BROWN
Barnás árnyalatokhoz.  
Szerves kakaóvajat tartalmaz.  
Antioxidáns összetevője védi a hajat  
az UV sugarakkal és a környezeti 
stresszhatásokkal szemben.

SAFFRON COPPER
Rézvörös hajra.  
Antioxidáns tulajdonság,  
fotovédő összetevők,  
az A vitamin előfutárai. 



A Lakmé bőrgyógyászati termékvonala, spa összetevőkkel.

Azonnali szenzációs komfort és jó közérzet. Különösen 
tiszta receptúra: biztosítja a nélkülözhetetlen összetevőket és  
ásványokat a hajnak és a bőrnek. 

A liposzómákba zárt spa vízrészecskék segítik a fejbőrbe 
történő beépülést. 

Fehér tiszta svájci gleccservíz: A termékek különböző 
aktív növényi összetevőket tartalmaznak, amiket a Zermatt 
gleccser (Svájc) spa vizével dolgoztak össze annak érdekében, 
hogy  megoldást adjanak a haj és a fejbőr fő problémáira.

Mindegyik termék bőrgyógyászatilag tesztelt a gyógyító  
és védő hatás biztosítása érdekében.

HAJHULLÁSRA, GYENGE,  
TÖRÉKENY VAGY ÉLETTELEN HAJRA

Segít megakadályozni a hajhullást.
PROCAPIL™ – bizonyítottan a hajhullással szemben  
hatékony molekula, serkenti a sejtdinamizmust,  
javítja a vérkeringést, óvja a hajat az öregedéstől.
Olajfa levelek – szabályozzák a faggyú mirigyeket,  
csökkentik a DHT termelését.
Vitaminok a hajnövekedés serkentésére és a haj  
vastagságának visszaállítására. 
A víz, a muskátli és a narancs virágának  
kevert, nyugtató illatával. 
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H.A.S. – Haj Azonos Szisztéma:  
molekuláris vonzás

Energiát és erőt ad az 
élettelen hajnak. Lágy  
tisztító hatásának köszön-
hetően min den napos  
hasz    ná latra is alkalmas. 
pH semleges.
300 ml / 1000 ml

Sampon

Erőt adó maszk a gyenge és élettelen 
hajra. Ceramid ösz szetevő: megerősíti 
a hajszálakat, beszivárog azok bel-
sejébe. Egészségesebb, teltebb haj.
Filmogenik szilikon: Megújítja  
a káros hajvégeket, a haj simább  
és fényesebb lesz.
250 ml / 1000 ml

maSzk

Aktív koncentrátum, 
mely nek in  ten zív hatása 
meggátolja a hajhullást, 
fokozza a haj sű rűségét. 
Stimulálja a fejbőr sejtjeit  
és a hajtüszőket.
8 × 6 ml

Shock koncentrátum

Erősítő folyadék mindennapi 
használatra, mely visszaállítja 
a haj és a fejbőr vitalitását. 
Megelőzi a hajhullást és 
megerősíti a hajszálakat.
125 ml

Lotion
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Sampon zSíroS korpára

Tisztítja, szabá lyozza és 
tonizálja a fejbőrt. Kifejezetten 
zsíros fejbőrre. Eltávolítja a 
korpás pikkelyeket a fejbőrről.  
Gátolja azok újboli megjelenését 
és a bumeránghatást.  
Lágy tisztításának köszönhetően 
mindennapos használatra 
alkalmas. pH semleges.
300 ml / 1000 ml

Sampon Száraz korpára

Tisztítja, szabályozza és 
tonizálja a fejbőrt.  
Kifejezetten száraz fejbőrre. 
Eltávolítja a korpás pikkelyeket 
a fejbőrről. Gátolja azok újboli 
megjelenését és a bumeráng-
hatást. Lágy tisztításának 
köszönhetően mindennapos 
használatra alkalmas.  
pH semleges.
300 ml / 1000 ml

Shock géL

Intenzív, átfogó sokk kezelés  
a korpás fejbőrre, ami eltávolítja  
a pikkelyeket a fejbőrről és  
meggátolja azok újra megjelené-
sét. Gél alapú termék, lágyan  
tisztít és eltávolítja a korpát, 
anélkül, hogy irritálná a fejbőrt.  
Sokk kezelés a tartós korpára.
6 × 15 ml

ZSÍROS FEJBŐRRE
SEBARYL™ molekula – a faggyútermelés szabályozására hat
Bambusz és a bojtorján kivonatai – vérzéscsillapító hatás
Felfrissítő illat, friss, tiszta és természetes. 

Sampon zSíroS fejbőrre

Tisztít és szabályozza  
a fejbőr faggyú kivá-
lasztását. Lágy tisztító 
hatásának kö szön hetően 
mindennapos használatra 
alkalmas. pH semleges.
300 ml / 1000 ml

maSzk

Faggyú szabályozó 
maszk, ami a faggyú 
túlzott kiválasztását  
egyensúlyba hozza. 
Matt hatás, mélytisztítás.
6 × 15 ml

KORPÁRA, BŐRHÁMLÁSRA

OCTOPIROX™ molekula – hatékony a korpásodás ellen
Rozmaring kivonat –- tisztító hatás
Szantálfa kivonat – tisztítja, tonizálja a fejbőrt, miközben  
eltávolítja a korpás pikkelyeket és meggátolja  
azok újbóli megjelenését. 
Édeskés illat esszenciális rozmaring olajjal. 
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SZÁRAZ ÉS NAGYON 
SZÁRAZ HAJRA ÉS FEJBŐRRE
Vizes olaj kivonat, ami a babassu  
pálma és a makadám növényi  
olajok tápláló kombinációja, egyesítve  
a HYDROMANIL™ összetevővel,  
ami felfogja a bőr nedvességtartalmát. 
Hosszú távú, azonnali hidratálás. 
Fényes, egészséges haj. 
Pezsdítő, testes, fás alapú,  
vizes aromájú illat. 

kondicionáLó foLyadék

Tápláló kondici o náló száraz 
hajra. Lágy, könnyen fésülhető haj.
300 ml / 1000 ml

koncentrátum

Intenzíven ható koncentrá-
tum, ami mélyen táplálja 
és hidratálja a hajat.  
A haj nem gubancolódik, 
könnyen fésülhető és 
selymes tapintású lesz.
8 × 8 ml

maSzk

Azonnal ható tápláló  
és hidratáló maszk  
a fejbőrre és a száraz 
hajra. A haj könnyebben 
fésülhetővé válik.
250 ml / 1000 ml

zSeLé

Javító gél különösen a száraz és 
károsodott hajvégekre.Védi a hajat 
a töredezéstől, és ellenállóvá teszi 
a töredezéssel szemben. Szilikon 
összetevője hozzátapad a haj 
károsodott részéhez és védőréteget 
képez. Eredmény: lágy, fényes  
és könnyen kezelhető haj.
30 ml
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Sampon

Erőt adó sampon kifejezetten  
a száraz és nagyon száraz 
fejbőrre. Hidratálja, táplálja  
a hajat. Lágy tisztításának 
köszönhetően mindennapos 
használatra is alkalmas. 
pH semleges. A kiegyensúlyozott 
összetétel eredménye lágy,  
könnyű és fényes haj.
300 ml / 1000 ml

ÉRZÉKENY VAGY  
IRRITÁLT FEJBŐRRE
Cotton peptidek, aloe vera  
és a bisabolo (a kamilla oljaban  
található aktív anyag) hatóanyagok. 
Nyugtató, csillapító hatás. 
Pihentető illat, vad zsálya  
és ginzeng hozzáadásával. 

Sampon

Speciális sampon az ér  zékeny  
és gyulladt fejbőrre. Gyermekeknél  
is tisztítja és hidratálja az érzékeny 
fejbőrt. Különösen lágy tisztító  
hatásának köszönhetően minden-
napos használatra is javasolt.  
pH semleges.
300 ml / 1000 ml

BaLzSam

Balzsam az érzékeny vagy irritált 
bőrre, ami azonnali frissességet 
és nyugtatást biztosít. Hidratál és 
megújítja az érzékeny fejbőrt.  
Kondicionálja és lágyítja a hajat,  
a haj könnyen fésülhető lesz.
300 ml / 1000 ml

éjSzakai cSeppek

Bőrnyugtató folyadék. Azonnali nyugtató hatás. 
Kifejezetten éjszakai használatra.Nyugtatja  
és hidratálja az érzékeny fejbőrt. Megszünteti  
a pikkelyesedést és a viszketést. Nem olajos  
textúra, azonnal felszívódik a fejbőrben  
és nem hagy nyomot a hajon.
30 ml
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A TERMÉK

A helyreállító kezelés alatt meg erősíti 
a károsodott hajat és védelmet  
biztosít minden kémiai kezelés  
okozta károsodással szemben.

A TERMÉK ELŐNYE

• megerősíti a hajrostot
• megakadályozza a diszulfid kénes kötések  
 megtörését (44%-kal nagyobb törésellenállás)
• látható eredmények már az első használat után
• a szolgáltatási szokások megváltoztatása nélkül

A TERMÉK

Öregedésgátló helyreállító kezelés. 
Óvja a hajat az öregedéstől és 
fenntartja a haj belső szerkezetét.

A TERMÉK ELŐNYE

• helyreállítja a haj belső kötéseit (94%)
• megújítja a hajrostot
• óvja és hidratálja a hajat, fényt és lágyságot biztosít
• látható eredmény már az első használattól kezdve

Premium Bond
Kötés erősítő

Keratech i.Power
Helyreállító kezelés

Hair perfection
Védőmaszk

A TERMÉK

A haj mélyét védő és helyreállító 
maszk. Öregedésgátlóként működik 
és meghosszabbítja az i.plex hatását 
a selymes, ragyogó hajért. 

A TERMÉK ELŐNYE

• mélyen helyreállítja a hajat és védi azt
• meghosszabbítja a szalonkezelés eredményét 
• fokozatosan, természetesen és hosszantartó  
 hatással működik
• látható eredmény már az első használat után

+
PARABÉNMENTES PEG MENTES 

ÁSVÁNYI OLAJ MENTES

100 ml / 500 ml

100 ml / 500 ml

100 ml
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argán oLaj

100%-ban szerves olaj. Száraz, lágy összetétel, mely azonnal  
felszívódik, anélkül, hogy elnehezítené a hajat. Hidratál, finoman 
ápolja a hajvégeket és lágyítja a kutikulát. Megszelídíti a göndörséget.  
Magas linolénsav és Omega 6 tartalom: zsírosodás nélküli hidratálás, 
óvja a hajat a töredezéstől és elasztikusságának elvesztésétől.  
Lágy, fényes, bársonyos haj. E vitamin: semlegesíti a szabadgyököket, 
antioxidáns. Minden hajtípusra ajánlott.
125 ml 

Argan Therapy
Prémium hidratálás, 100%-ban organikus  
argán olaj segítségével, minden hajtípusra. 
Szulfát, parabén, PEG, ásványolaj mentes. ke
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100% természetes argán olajjal. Szulfátmentes.  
Óvja a hajat a kiszáradástól és ápolja a festett hajat.  
Lágy a hajhoz és megkönnyíti a formázást. Növeli  
a haj természetes hidratáltságát. Védi a hajat  
az irritációtól és a környezeti stressztől. Természetes  
fényt és nagyobb rugalmasságot kölcsönöz a hajnak. 
Minden hajtípusra ajánlott.
300 ml / 1000 ml

argán maSzk

100% természetes argán olajjal. Magas hidratáló  
és tápláló kezelés. Helyreállatja a haj fényét, lágyságát  
és rugalmasságát. Véd a környezet negatív hatásaival  
szemben. Töredezéssel szembeni ellenállás, erősebb  
rostok. Hajlékonyság, fény, erős tápanyag.  
Minden hajtípusra ajánlott.
250 ml / 1000 ml
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COOL

Új külsőre vágyik? Merítsen ihletet! Törjön ki! 

Alkossa meg a saját stílusát!

Ebben segítségére lesz a k.style COOL, mely kitűnő alternatívaként kínálkozik,  
és lehetővé teszi, hogy kiszakadjon a hétköznapok rutinjából, és segítséget nyújt saját 
stílusának megalkotásában.

A Lakmé a k.style segítségével megoldást nyújt a volumen, a fény és a textúra eléréséhez.

WATER TOUCH 
COOL

Vizes alapú rugalmas wax zselé
- fény
- természetes vizes befejezés
- memóriahatás
- tartáserősség: 3

100 ml

3

BRUSH UP 
COOL

Száraz sampon
- növeli a textúrát és a testet
- felszívja a zsírt, nem keletkezik fehér maradvány
- könnyű formázás
- tartáserősség: 1

200 ml

1

TEXTURE PUTTY 
COOL

Munka paszta
- finom matt hatás
- erős tartás a vastag szálú hajnak
- nem nehezíti el a vékony szálú hajat
- tartáserősség: 3

100 ml

3

BODY SHAPER 
COOL

Volumen krém
- extra test, textúra, volumen és fény
- kondicionál és lágyít
- tartáserősség: 3

250 ml

3

X-TREME  
COOL

Ultra erős tartású zselé
- nagyszerű fény és szabályozás
- kiváló nedvesség-ellenállás
- tartáserősség: 5

150 ml

5

TOP-TEN
COOL

10 az 1-ben stílusápoló balzsam
- a tökéletes befejezés megalkotása  
    az egészséges hajért
- selyem komplexszel gazdagított összetétel
- tartáserősség: 0

150 ml

o bársonyos érzet a hajon
o briliáns fény
o göndörség szabályozás
o UV védelem
o magas nedvesség-ellenállás

o hidratálás
o hővédelem a formázáskor
o színvédelem
o könnyű fésülhetőség
o a töredezett hajvégek helyreállítása

Top 10 előny:
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Az öt professzionális styling termékvonalat 
magába foglaló k.style az utolsó  
simításokhoz nyújt segítséget a tökéletes 
frizura érdekében.  
A legújabb technológiai erőforrások, 
textúrák, amikre nem hat a gravitáció  
és az idő. 

Szőlőmag antioxidáns komplex:  
UV védelem, hővédelem, festésvédelem. 
High-tech gyanták: hosszantartó frizura, 
magas nedvesség-ellenállás.  
H.A.S. – Haj Azonos Szisztéma st
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FIX PLUS
Ha elkészült egy frizurával,  
ne engedje, hogy az összeessen.  
Koronázza meg a gravitációnak  
ellenálló eszközök segítségével.  
Extrém spray, hab és zselé  
a hos szan  tartó és strukturált  
eredményért. 

Hajépítészeknek.
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Hosszantartó és rendkívüli hatás. 
Gyorsan száradó finish termék.

5
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Végső formázáshoz.
Nem hagy nyomot, könnyen kimosható.
Természetes fény.

4
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Maximális tartás.
Nem hagy nyomot a hajon.
Erős formázás szabályozás.

4
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THICK 
& VOLUME
Ambiciózus frizura? 

Ha a frizurája érvényesülni  
szeretne, és nem elégszik meg  
a középszerűséggel, mindenek  
előtt tömegre van szüksége.  
A Thick&Volume hab és balzsam  
a vékony szálú haj tökéletes  
mestere.
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Bármilyen stílusú technikához  
alkalmazható. Rugalmas tartás.
Természetes, sima tapintás.

3
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Kondicionáló és kócosodásgátló.
Mint a selyem érintése a nedves  

hajon. Volumennövelő.

2

33 34

SMOOTH 
& SHINE
A ragyogóan fénylő hajtól  
valahogy az élet is sokkal  
szebb színben tündököl. 

Spray, wax, gél és pomádé,  
hogy a szép frizurákból  
szenzációsakat varázsoljunk.  
Tökéletes ragyogás és  
egyenletesség, s minden  
kapu feltárul.

PO
LI

SH
SM

OO
TH

&
SH

IN
E

ta
rtó

s 
ra

gy
og

ás
 fé

ny
 s

pr
ay

Hosszantartó hatás.
Finom köd spray szétoszlással.
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Hővédelem.
Egyenesség  
szabályozó.

250 ml

300 ml

150 ml

150 ml



HOTTEST
Készen áll rá, hogy a frizuráján is 
tükröződjön az, ami a fejében van?

Lélegzetelállító textúrák, innovatív 
formák, hogy a leghőbb vágyait  
is valóra válthassa. Vigyázzon!  
Ezek mind fölöttébb hatékony 
eszközök... csak óvatosan! 
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Drámai módon  
emeli ki a tincseket.
Elasztikusság, 
hidratálás.
Stílusmemória.

4
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Matt hatás.
Rugalmas tartás.
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Struktúrát biztosít.
Dúsítja a vékony  
hajat. Matt hatás.
1
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Erős textúra hatás.
Szétválaszt  

és támogat.

2
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Hajvolumennövelés, 
rugalmasság.

Matt, természetes 
és piszkos hatás.

Bőrgyógyászatilag 
tesztelt.

3
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STYLE  
CONTROL
Tudassa a hajjal, hogy ki a főnök.

Nyerje vissza a hajstílusok feletti 
uralmat a Style Control  
termékcsalád segítségével. 

Ön választja meg a tartás  
és textúra mértékét,  
a haj pedig engedelmeskedik. 
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Hővédelem 200 oC-ig.
Hajlékony, rugalmas tartás.
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Sima, természetes  
frizurát eredményez.
Könnyen kifésülhető.
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Alacsony VOC-val  
(VOC-illékony vegyület).

Azonnali fixálás,  
hosszantartó formázás  
és kontrollált mozgás.
Könnyen kifésülhető.

3
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Tartósan kiemeli a fürtöket.
Optimális fény és  

göndörség szabályozás.
Memóriahatás.

2

250 ml 300 ml

300 ml
150 ml

10 g
100 ml

150 ml

50 ml

150 ml
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0 ellenálló, természetes vagy festett haj
1 porózus vagy érzékeny haj

professzionális hullámeltávolító rendszer  
hőkezelés nélkül, szalon felhasználásra 

A hullámeltávolító krém ceramidokat tartalmaz, amik újrastrukturálják  
a károsodott hajszálakat. A thio-technológia biztosítja, hogy a javasolt 
hatóidőt soha ne lehessen túllépni. KeravisActiveCare összetevőt  
tartalmaz, ami behatol a kutikulába és belülről megerősíti a hajat.  
Megháromszorozza a haj ellenállóképességét.
Nem szükséges melegíteni.

Az eredmény: természetes, hosszantartó hullámeltávolítás  
és háromszor erősebb haj.
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professzionális hullámosító készlet
szalon felhasználásra 

A thio-technológia biztosítja, hogy a javasolt hatóidőt soha  
ne lehessen túllépni. KeravisActiveCare összetevőt tartalmaz,  
ami behatol a kutikulába és belülről megerősíti a hajat.  
Megháromszorozza a haj ellenállóképességét.

Az eredmény: tökéletes fürtök és háromszor erősebb haj.

0 ellenálló, természetes vagy festett haj
1 porózus vagy érzékeny haj

0 ellenálló haj
1 természetes haj
2 érzékeny haj

professzionális egyenesítő, 
szalon felhasználásra 

Az egyenesítő krém ceramidokat tartalmaz, amik újrastrukturálják  
a károsodott hajszálakat. A thio-technológia biztosítja, hogy a javasolt 
hatóidőt soha ne lehessen túllépni. KeravisActiveCare összetevőt  
tartalmaz, ami behatol a kutikulába és belülről megerősíti a hajat.  
Megháromszorozza a haj ellenállóképességét.

Kifejezetten tartós, hőkezeléssel járó egyenesítési eljárásokhoz  
kifejlesztett termék. A termál spray kation összetevőket tartalmaz,  
amik védik a hajat a kerámiavasaló hőjétől, miközben kation  
töltésének köszönhetően elősegítik a haj kiegyenesítését.

Az eredmény: tartós egyenesítés és háromszor erősebb haj.
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189
• times greater hydration.
• veces más hidratación.
• fois plus d’hydratation.

65%

-25%

-28%

46%

61%• greater resistance   
during brushing.

• más resistencia  
durante el brushing.

• plus de résistance 
pendant le brushing.

• Reduces frizz by 25%   
in extreme humidity.

• Reduce un 25% el 
encrespamiento  
en condiciones 
extremas de humedad.

• Réduction de 25% 
des frisottis dans des 
conditions extrêmes 
d’humidité.

• Reduces adhesion of  
polluting particles by 28%.

• Reduce un 28% la adherencia  
de partículas contaminantes.

• Réduction de 28% de l’adhérence  
des particules polluantes.

• shinier.
• más brillante.
• plus de brillance.

• softer.
• más suave.
• plus de douceur.

AURA is formulated with a premium 
hyaluronic acid complex that is essential 
to achieving texturized, shiny and silky hair.

AURA se formula con un complejo  
de ácido hialurónico premium que es 
la clave para conseguir un cabello 
texturizado, brillante y sedoso.

AURA est formulé avec un complexe 
d’acide hyaluronique de la plus haute qualité 
qui est essentiel pour obtenir des cheveux 
avec de la texture, brillants et soyeux.

“AURA IS THE FIRST BIOTECHNOLOGICAL  
HAIR TREATMENT FORMULATED WITH 
ORGANIC INGREDIENTS THAT STRAIGHTENS 
AND SOFTENS THE HAIR FIBER AND 
ELIMINATES FRIZZ. IT ENHANCES NATURAL 
SHINE AND ACHIEVES OPTIMAL HAIR  
HEALTH AND BEAUTY.” 

“AURA ES EL PRIMER 
TRATAMIENTO CAPILAR 
BIOTECNOLÓGICO CON 
INGREDIENTES ORGÁNICOS QUE 
ALISA, SUAVIZA LA FIBRA CAPILAR 
Y ELIMINA EL ENCRESPADO. 
POTENCIA EL BRILLO NATURAL  
Y LOGRA UN ESTADO ÓPTIMO DE 
SALUD Y BELLEZA DEL CABELLO.” 

« AURA EST LE PREMIER 
TRAITEMENT CAPILLAIRE 
BIOTECHNOLOGIQUE FORMULÉ 
AVEC DES INGRÉDIENTS 
BIOLOGIQUES QUI LISSE, 
ADOUCIT LA FIBRE CAPILLAIRE 
ET ÉLIMINE LES FRISOTTIS. IL 
FAIT RESSORTIR LA BRILLANCE 
NATURELLE DES CHEVEUX ET 
LEUR PERMET D’ATTEINDRE UN 
ÉTAT DE SANTÉ OPTIMAL ET UNE 
BEAUTÉ EXCEPTIONNELLE. » 

*Formaldehyde free. Complies with 
European Regulation 1223/2009.

*Formaldehide free. Cumple con  
la regulación europea 1223/2009.

*Sans formaldéhyde. Conforme au 
règlement européen 1223/2009.

AURA is the key to achieving more 
manageable hair, faster and easier drying 
and to spending less time on styling each 
day. The results last for 4 to 6 months.

AURA is an exclusive and safe*  
treatment. It doesn’t produce fumes  
or smells or cause unwanted itching. 
AURA is dermatologically tested.

AURA es la clave para conseguir el cabello 
más manejable, el secado más rápido 
y más fácil, y reducir el tiempo diario 
dedicado al peinado. Los resultados se 
prolongan de 4 a 6 meses.

AURA es un tratamiento exclusivo,  
seguro*. No desprende vapores, ni olores, 
ni causa picores indeseados. AURA ha sido 
dermatológicamente testado.

AURA est la solution pour avoir des cheveux 
plus facile à manipuler, qui sèchent plus 
rapidement et facilement, ce qui permet de 
réduire le temps consacré au coiffage au 
quotidien. Les résultats durent 4 à 6 mois.

AURA est un traitement exclusif et sûr*. 
Il ne dégage pas de vapeurs ni d’odeurs 
et il ne cause pas de démangeaisons 
indésirables. AURA a été testé sous contrôle 
dermatologique.

LAKMÉ COSMETICS S.L.U. Narcís Monturiol, 27. 08960 BARCELONA. SPAIN. 
info@lakme.com Tel.: +34 93 470 01 55*

GREAT HAIR  
STORIES START  

WITH AURA

WB Technology

AZ AURA AZ ELSŐ BIOTECHNOLÓGIAI HAJKEZELÉS,  
AMI OLYAN TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐKBŐL KÉSZÜLT,  
MELYEK KIEGYENESÍTIK ÉS PUHÍTJÁK A HAJROSTOKAT,  
MEGSZÜNTETVE A HAJ GÖNDÖRSÉGÉT. AZ AURA FOKOZZA  
A HAJ TERMÉSZETES FÉNYÉT, OPTIMÁLIZÁLVA ANNAK  
EGÉSZSÉGÉT ÉS SZÉPSÉGÉT.

LAKMÉ COSMETICS S.L.U. Narcís Monturiol, 27. 08960 BARCELONA. SPAIN. 
info@lakme.com Tel.: +34 93 470 01 55*

AZ AURA EGY OLYAN ELSŐOSZTÁLYÚ  
HIALURONSAV ÖSSZE TEVŐVEL LETT  
KIFEJLESZTVE, AMI NÉLKÜLÖZHETETLEN  
A HAJ TEXTÚRÁJÁNAK, FÉNYESSÉGÉNEK  
ÉS SELYMESSÉGÉNEK ELÉRÉSÉBEN.  

65%
nagyobb ellenállás  
a fésülés során

46%
fényesebb

-28%
csökken a szennyező  
részecskék megtapadása

61%
lágyabb

-25%
csökken a göndörség  
extrém nedvesség  
esetén

189
189-szer nagyobb  
hidratáltság
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Az AURA a kulcs ahhoz, hogy kezelhetőbbé 
tegyük a hajat, gyorsabban és könnyebben  
száríthassuk, és kevesebb időt töltsünk  
a mindennapi hajformázással.  
Az eredmény 4–6 hónapig tart.

*Formaldehidmentes. Megfelel a 1223/2009 európai szabványnak.

Az AURA egy exkluzív és biztonságos*  
ápolószer. Használata során sem  
gőzök, sem szagok nem képződnek,  
és nemkívánt viszketést sem okoz.  
Az AURA bőrgyógyászatilag tesztelt, vegán. 

Otthoni hajmosás szulfátmentes samponnal:

• Lakmé k.therapy Argan sampon
• Lakmé Teknia Gentle Balance sampon
• Lakmé Teknia Color Stay sampon

ha
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A Lakmé Master termékvonala kielégíti a speciális  
tisztítás, kondicionálás, helyreállítás és finish  
termékek szükségleteit.

Elektrosztatikus töltés és pH sav kombinációval 
működnek. Ott fejtik ki hatásukat, ahol a hidratálás  
és a gyógyítás aktív összetevői a legszükségesebbek. 

H.A.S. – Haj Azonos Szisztéma:  
elektrosztatikus vonzás

tisztító

sampon
• savas pH, professzionális használatra
• gyümölcssavak: védik és bezárják a kutikulát 
• lágy, fényes és tökéletesen kondicionált haj
• a természetben előforduló polyszaharid  
 összetevő: védi a fejbőrt, fellép a tisztítószerek  
 okozta lipidvesztéssel szemben, a fejbőr  
 visszanyeri természetes élettani jellemvonásait

balzsam
• kondicionáló krém
• azonnal ápolja és újjáépíti a kapilláris rostokat 
• savas pH jelleg: semlegesíti a festés  
 és a dauer maradványait
• hidrolizált keratin: regenerálja és újra  
 struktúrálja a hajat
• selyem aminosavak: újjáépítik a kapilláris rostot
• hínár kivonatok: a legszárazabb részeken  
 fejtik ki hatásukat

maszk
• újrastrukturáló maszk, azonnal regenerálja 
 a száraz, törékeny és bolyhos hajat
• keratin: regenerálja és újjáépíti a haj szerkezetét
• szilikon emulzió: a rászoruló területekhez kapcsolódik
• gabona csíra: lágyító és tápláló hatás
• selyem aminosavak: újjáépítik a kapilláris rostot
• a haj fényes, lágy, egészséges és könnyen  
 fésülhetővé válik, nem lesz olajos hatása

4443

1000 ml / 5000 ml

1000 ml 
1000 ml 
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kezelés finish L2
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scalp protector 
ápoló bőrvédő olaj
• védi a fejbőrt az irritációtól,  
 a viszketéstől és a kipirosodástól
• klinikailag igazolt eredmények
• F vitamin: csillapítja a viszketés,  
 bőrfeszülés, kiszáradás,  
 kipirosodás tüneteit
• W6 és gamma linoleic sav:  
 az intenzív hidratálásra
• természetes antioxidáns:  
 védelem a szabadgyökök ellen

stain remover / ápoló 
festékeltávolító olaj
• hatékonyan távolítja el a bőrről  
 a festékmaradványokat
• nem irritál
• nem tartalmaz mesterséges  
 színezéket, tartósítószert, aromákat
• szulfátmentes
• bőrgyógyászatilag tesztelt
• eukaliptusz kivonat: fertőtlenítő,  
 friss érzet

care oil 
ápoló olaj
• újrastruktúrál
• a száraz, élettelen, érdes,  
 töredzett hajra
• táplál és hidratál
• javasolt: technikai beavatkozások  
 után (festés, dauer)
• visszaállítja az elvesztett fényt 
• lenmagolaj: ápolt, természetes haj

care lotion 
ápoló folyadék előkezelő
• szabályozza a haj porózusságát
• javasolt: festés és dauerolás során
• védi a károsodott területeket
• tengeri alga kivonat:  
 hidratálja a hajszálakat
• lágy, könnyen kezelhető haj

care tonic 
ápoló tonik
• bőrnyugtató
• védi az érzékeny fejbőrt a kémiai  
 beavatkozások irritációival szemben
• zöld alga és babassu tej: nyugtató,  
 szabályozza a bőr érzékenységét,  
 jó érzetet biztosít, csillapítja  
 az érzékeny fejbőr irritációját

lak x-strong 
extra erős lakk
• professzionális hajlakk,  
 feltűzött frizurákhoz,  
 karakteres befejezésekhez 
• extra erős tartás
• védi a hajat a párától és  
 a környezet károsító hatásaitól
• lágy fésüléssel eltávolítható

lak natural style 
természetes lakk
• professzionális, erős tartású hajlakk
• fényessé, rugalmassá teszi a hajat
• természetes tartást biztosít
• ideális befejezés mindenféle stílushoz
• könnyed fésüléssel eltávolítható
• védi a hajat a páratartalommal  
 és a külső hatásokkal szemben

eco lak no gas 
(környezetbarát)

• hajtógázmentes hajlakk,  
 bármilyen típusú frizura  
 befejezéséhez
• természetes tartás
• fényes és lágy frizura,  
 elnehezedés nélkül
• védi a kapilláris rostot a párától  
 és a környezeti hatásoktól 
• lágy fésüléssel eltávolítható

L2
• azonnal ható, kétfázisú kondicionáló
• illékony szilikon: a legkárosodottabb  
 részekhez tapad, nem zsírosít
• alphahydroxy-sav: lezárja a kutikulát
• vizes proteinek: újra építik  
 a hajszerkezetet
• 3.0 pH érték
• lágy, azonnal fésülhető haj
• fokozza a haj fényét

46
100 ml 

100 ml 

24 × 15 ml / 15 ml
100 ml 

24 × 15 ml / 15 ml 100 ml / 300 ml
300 ml 

500 ml500 ml / 750 ml
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• made in Solingen
• high tech és kézművesség
• 85 éve Mesterművek  
 Professzionális felhasználók részére

48

• ősi Japán hagyományok szerint  
• kézzel készült 
• a XXI. század mestereinek kezébe 

Pure Japan



e
sz

kö
ze

in
k• levegő-ionizált technológia

• hőellenálló ház
• ultra könnyű, jó egyensúlyeloszlás,  
 ergonomikus forma
• hideg levegő kapcsoló
• új, beépített kábeltartó
• 3 méteres extra erős kábel
• 2 kapcsoló a tökéletes kényelemhez
• 2 sebesség / 4 hőmérséklet

50

ÚJ 
A változó geometriájú 
fűtőszálak, 2.250 Watt 
teljesítmény mellett,  
optimalizálják a légáramlást

ÚJ 
Professzionális K-Advance Plus®  
motor 3.000 óra élettartammal

INNOVATÍV
HFS hajfelfogó szisztéma (szabadalmaztatott), 
ami lehetővé teszi a hajszárító egyszerű, napi, 
rutinszerű tisztántartását

• több mint 70 országban 

• fodrászok kezéhez formált eszközök 

• hajkefék, fésűk 

49
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• Fade hajvágógép  – legújabb,  
 szabadalmaztatott hidegpenge  
 technológia 
• a korrózióálló penge intenzív  
 használat során is hideg  
 marad – hosszabb élettartam 
• turbófeltöltő motor, ami durva,  
 vastag textúrájú hajnál  
 automatikusan működésbe lép
• egy feltöltéssel akár 5 óra  
 üzemidő

TM

• modern barber termékvonal az USA-ból
• a férfiak ápoló termékei, melyek minden  
 nap eleganciát tükröznek
• a legjobb ásványi anyagokkal 
• legyél akár hipszter beállítottságú, lázadó,  
 szabad stílusú, vagy klasszikus megjelenésű,  
 van termékünk a számodra 
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Továbbképzések a fodrászat minden szegmensében: 

• Lakmé Hajfestő képzés
• Lakmé Haladó Hajfestő képzés 
• Lakmé Hajvágó képzés
• Lakmé Haladó Hajvágó képzés
• Balayage képzés
• Free Lakmé Napok

Szemináriumok

• made in Italy 

• design és minőség

• kedvező ár, rugalmas 
 finanszírozási lehetőségek
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K-Mon Bt.
1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. 

/bejárat a Jósika utca 6. felől/
Tel.: +36 20 402 0802, +36 20 419 4647

www.hairtoth.hu

Az Ön kereskedőpartnere:


