ELIXIR
ULTIME
Odkryj dalszy ci!g historii sukcesu...
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NUMER 1 W SPRZEDA&Y KÉRASTASE:
ELIXIR ULTIME
Unikalna formu"a "!czy w sobie a$ cztery cenne olejki:

Olejek kukurydziany
Od$ywienie

Olejek pracaxi
Odporno#%

Olejek arganowy
Ochrona

Olejek kameliowy
Blask

Uwielbiany przez konsumentki, stylistów oraz
dziennikarzy urodowych na ca"ym #wiecie.
To jednak nie koniec historii…
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GWIAZDA, KTÓRA DA'A POCZ(TEK
NOWEJ ERZE…
Produkt gwiazda Guerlain: Terracotta zrewolucjonizowa" $ycie kobiet.
Co roku legenda Terracotty wzbogaca si) o nowy, fascynuj!cy rozdzia".

1984

Przez ponad 25 lat gama by!a nieustannie doskonalona

Guerlain wprowadzi"o Terracott) Produkt gwiazd)

Terracotta tworzy pierwsze
gamy produktów
5 rodzajów pudrów
1 kategoria dla makija$u i piel)gnacji cia"a
Edycje limitowane

W 2010 roku Guerlain oferuje
now!, oryginaln! koncepcj)
makija$u br!zuj!cego,
który staje si) jeszcze bardziej
wysublimowany

Na podstawie sukcesu Elixiru Ultime, Kérastase idzie o krok dalej…
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2012
Kérastase zmienia olejki
w “Grands Crus”
Grand Crus jest unikaln! kreacj!,
starannie wyselekcjonowanych, cennych ekstraktów.
Legendarny Oléo-Complex, w po"!czeniu z unikalnymi ekstraktami,
tworzy wyj!tkowe eliksiry w odpowiedzi na ró$ne potrzeby w"osów.
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ELIXIR
ULTIME

Dzia" Zaawansowanych
Bada* L’Oréal

Magia olejków
dla pi)kna Twoich w"osów

Olejki Grand Crus
Najbardziej zmys"owa piel)gnacja Kérastase.
Doznanie, któremu nie sposób si) oprze%.
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Grand Crus Elixir Ultime
dla w"osów cienkich i uwra$liwionych
OLÉO-COMPLEXE + EKSTRAKT Z RÓ"Y MILLENIUM

Cenny ekstrakt dla w!osów cienkich i uwra$liwionych
Bogata w witamin) E Ró$a Millenium pomaga chroni% w"osy przed
szkodliwym dzia"aniem promieni UV. Zapewnia delikatne od$ywienie,
wyg"adzenie i po"ysk.

Teksturyzacja na miar# potrzeb Twoich w!osów
Niezwykle lekka formu"a od$ywia w"osy bez ich obci!$ania,
pomagaj!c w ich u"o$eniu.

Rezultat
W"osy od$ywione i niewiarygodnie mi)kkie.

Zapach
Delikatny, kwiatowy.
Inspiracja: Acqua di Gioia, Giorgio Armani.
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Grand Crus Elixir Ultime
dla w"osów os"abionych
OLÉO-COMPLEXE + EKSTRAKT Z DRZEWA MORINGA

Cenny ekstrakt dla w!osów os!abionych
Bogaty w witaminy A i C oraz pierwiastki: wap*, $elazo oraz magnez
ekstrakt z Drzewa Moringa wp"ywa korzystnie na odzyskanie witalno#ci
i odporno#ci przez os"abione w"osy.

Teksturyzacja na miar# potrzeb Twoich w!osów
Formu"a u"atwiaj!ca u"o$enie w"osów dla lekko#ci fryzury
i wzmocnienia w"ókien w"osów.

Rezultat
W"osy od$ywione i niewiarygodnie mi)kkie.

Zapach
Orientalny zapach drzewa cedrowego z wyra+n! nut! cytrusów.
Inspiracja: Flower by Kenzo.
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Grand Crus Elixir Ultime
dla w"osów koloryzowanych
OLÉO-COMPLEXE + EKSTRAKT Z BIA%EJ HERBATY IMPERIALNEJ

Cenny ekstrakt dla w!osów koloryzowanych
Bia"a Herbata Imperialna jest rzadko wyst)puj!cym gatunkiem herbaty
s"yn!cym z wysokiej koncentracji antyoksydantyów. Wraz z od$ywczymi
olejkami wydobywa i chroni blask koloru.

Teksturyzacja na miar# potrzeb Twoich w!osów
Mi)kko#% i ochrona blasku koloru, u"atwione uk"adanie w"osów.

Rezultat
W"osy pe"ne blasku, g")bia koloru chroniona na d"u$ej.

Zapach
Delikatna, kwiatowa nuta zbalansowana od#wie$aj!cym zapachem owoców.
Inspiracja: Coco Mademoiselle, Chanel.
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Delikatna teksturyzacja

Bogate od$ywienie

W!osy cienkie

W!osy k
W!
koloryzowane
l

W"osy delikatnie
od$ywione i b"yszcz!ce

W"osy koloryzowane pozostaj!
g"adkie i b"yszcz!ce

125ml

W!osy os!abione
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125ml

Wszystkie rodzaje w!osów

W"osy odbudowane
i od$ywione

W"osy chronione,
b"yszcz!ce i g"adkie

125ml

125ml
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