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Apsaugo galvos odą ir plaukus dažymo metu. Turinti antioksidantų ir drėkinančių elementų formulė užtikrina pu-
ikią ryškią ir švytinčią spalvą.

Veikliosios medžiagos

• AOS kompleksas – antioksidantų kompleksas su atstatančiu veikimu apsaugo galvos odą ir suteikia 
plaukams žvilgesio. 

• Vitaminai A ir E tai natūralūs antioksidantai, jie skatina ląstelių atsinaujinimą.

Naudojimo instrukcija

Kruopščiai sumaišykite dažantį kremą Oro del Marocco su pasirinktu emulsiniu oksidantu Oro del Marocco, kol 
pasidarys vientisa masė. Įmaišykite į gautą dažančią masę Apsauginį kremą: 1 – 2 paspaudimai 10-čiai gramų 
dažų ir tepkite dažus ant plaukų. Dėl savo plastiškos konsistencijos gautas dažantis mišinys žymiai palengvina jo 
užtepimo ant plaukų procesą. Serumą galima tepti tiesiai ant pažeistų nualintų plaukų, laikyti 10-15 min.

APSAUGINIS SERUMAS

AOS kompleksas, vitaminai A ir E
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BALANSUOJANTIS BALTASIS MOLIS

AOS kompleksas, kaolinas, citrinos ekstraktas

Balansuojantis baltasis molis dėl jo sudėtyje esančių kaolino ir augalinių aliejų akimirksniu suminkština galvos 
odą. Tuoj pat subalansuoja fiziologinį pH lygį, neutralizuoja šarminę terpę,
susidarančią dėl dažymo. Per visą plaukų ilgį suglaudžia plauko žvynelius, suteikdamas plaukams nuostabaus 
žvilgesio ir paryškindamas kosmetinio dažo atspalvius.

Veikliosios medžiagos
• AOS kompleksas, antioksidantai užtikrina giluminį atstatymą ir suteikia odai apsaugą, o plaukams žvilgėjimą.
• Kaolinas - mikronizuotas mineralas, turintis oligoelementų ir minkštinančių medžiagų, neleidžia sudirginti 

odos dažant. Skalaujant vandeniu gerai atveria paviršines plauko ląsteles, taip pagerinda odos prisotinimą 
deguonimi.

• Citrinos ekstraktas savo natūraliu antioksiduojančiu veikimu atstato pH lygį.

Naudojimo instrukcija

Po dažymo nuplauti dažus tik vandeniu. Po to teptuku užtepti produktą ant galvos odos ir palikti 5 min., po to  
tolygiai paskirstyti per visą plaukų ilgį. Iš pradžių nuplauti vandeniu, o po to naudoti šampūną ir kaukę Oro del 
Marocco. Turi organinių sertifikuotų argano, alyvuogių, vynuogių kauliukų aliejų.
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DREKINANTIS KONDICIONIERIUS PLONIEMS IR ŠVIESIEMS PLAUKAMS
.
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TERMOAPSAUGINIS KREMAS

Šilko proteinai ir linų sėmenys

Aksominės tekstūros nenuplaunamas kremas. Atstato plauko struktūrą veikiant karštai temperatūrai, 
apsaugo plaukus nuo lyginimo žnyplių karščio. Suteikia jiems glotnumo, neapsunkina. 

Naudojmo instrukcija: 

Užtepkite ant švarių, drėgnų, rankšluosčiu nusausintų plaukų, paskleiskite per visą ilgį. Nenuplaukite. 
Formuokite džiovintuvu ar žnyplėmis. 

Rezultatas: 

Glotnūs, šilkiniai, blizgantys plaukai.20
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ATSTATOMOJI PROTEININE PRIEMONE

Priemonė kiekvienai dienai, skirta sugrąžinti plaukams apimtį, gyvybingumą ir žvilgesį. Šis dvifazis, 
proteinais prisotintas ir prieš ankstyvą senėjimą veikiantis purškiklis greitai atstato plonus, 
šiurkščius ir pažeistus plaukus. Plaukas tampa stipriu ir glotniu. Ši nauja formulė reaguoja į karščio 
šaltinius ir suformuoja peptidus giliam plaukų atstatymui, ilgalaikiam drėkinimui ir elastingumui. 
Apsaugo nuo drėgmės, išsaugo plaukų tiesumą ir spalvą.

Naudojmo instrukcija: 

Gerai suplakti ir purkšti ant išplautų, rankšluosčiu nusausintų plaukų bei jų galiukų. Iššukuokite 
ir išdžiovinkite plaukus. Neišplaukite. Norėdami papildomai apsaugoti plaukus nuo drėgmės ar 
vėlimosi, purkškite ir ant sausų plaukų. Naudokite kasdieną. 

20
0 

m
l

BE SLES



BE SLES

BE SLES



BE SLES

BLIZGESIO SUTEIKIANTIS VAŠKAS

Šilko proteinai ir linų sėmenys

Šilko proteinai ir linų sėmenys suteikia plaukams tankumo, apimties ir tekstūros. Drėkina ir saugo. 
Vaškas idealus trumpoms šukuosenoms.

Naudojimo instrukcija:

Delnuose sušildykite nedidelį vaško kiekį ir užtepkite jį ant drėgnų plaukų.
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