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Gyorsan felszívódó folyékony krém, mely hidratálja és fényessé 
varázsolja a hajat, kissé vizes hatást kölcsönözve, miközben 
közepesen puha tartást biztosít. Kifejezetten alkalmas töredezett 
és fénytelen hajra, mivel hidratálja a hajszálakat, ezáltal megóvja 
a hajszínt. Ideális a göndör fürtök megzabolázásához. Napvédő 
filter segítségével óvja a hajat a nap káros sugaraitól. A mirha 
olajos kivonata erősíti a hajszálakat, az oud pedig édes és 
megnyugtató illatával kíméletesen kényezteti a hajat.     

Sokoldalú, nedves hatású gél, mely formázza és definiálja a 
frizurát, közepes erősségű tartást biztosítva. A hajat édes-fás 
oud illatával lengi körül. Többféle igényt kielégít: amellett, 
hogy kiváló tartást biztosít - memória hatásának köszönhetően 
a göndör haj sokáig definiált marad, segít megzabolázni és 
fénylővé varázsolni a fürtöket - véd a nedves környezet 
kellemetlen hatásaitól. Napvédő filtert és hajerősítő mirha 
kivonatot tartalmaz.

Oszlassuk el a megfelelő mennyiséget a nedves vagy 
száraz hajon ujjaink vagy egy fésű segítségével.

Kézzel vigyük fel és formázzuk a száraz, vagy enyhén 
nedves hajat.
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Vízbázisú viasz, mely glicerin tartalmának köszönhetően fényt 
ad a hajnak és mélyen hidratálja azt. A közepes-erős tartás és 
a napvédő filter teljes hajfixálást és védelmet biztosítanak 
kimondottan a rövid frizuráknak. Könnyen eltávolítható a hajból 
egyetlen öblítéssel. Kézi felvitellel sokféle stílus kialakítható: 
határozott, kócos, modern - elképesztő szabadság a styling 
terén. A mirha hajerősítő hatása és az oud illata gazdagítják a 
termék összetevőit.

Száraz, vagy enyhén nedves hajra vigyük fel és kézzel 
alakítsuk ki a kívánt fazont.

JELLEMZŐK HASZNÁLAT

200ml

100ml

200ml
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A termékcsaládot legfőképpen a termékek kiváló teljesítménye 
jellemezi. A gazdag összetevők között megtalálható az oud
illatanyaga, valamint az egyik legrégebbi, igen értékes anyag, a 
mirha. 
Az oud  a Távol-Kelet hangulatát idézi - mely hatalmas sikert 
aratott már Nyugaton is - a meleg, fás és igen intenzív illatnak 
köszönhetően. Az oud-ot az agar fából nyerik, mely egy örökzöld, 
tűlevelű fajta. Az agar fa rengeteg ázsiai országban megtalálható 
Bangladestől Bhutánig, Laosztól Thaiföldig, Vietnámtól Pápua Új 
Guineáig, Kambodzsától Malajziáig.   
A mirha Szomáliából származik. Egy olajos jellegű gumiszerű 
gyanta, melyet az erő és az ellenállás jellemez, mivel képes a 
legszélsőségesebb természeti körülmények között is 
megtelepedni.
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