
Odkryj lekkoÊç jedwabiu pod postacià 
szlachetnego eliksiru… 

Legenda wcià˝ jest ˝ywa…



ELixir ULtimE

tak uniwersalny, ˝e pokocha∏y go miliony kobiet 
na ca∏ym Êwiecie. 

> 38 presti˝owych, mi´dzynarodowych nagród
> co minut´, na Êwiecie sprzedajà si´ 

2 produkty Elixir Ultime

Unikalna formu∏a dla wszechstronnego 
zastosowania:

> Od˝ywienie przed kàpielà
> intensywna piel´gnacja po kàpieli
> Do modelowania
> Aby wykoƒczyç fryzur´

Odkryj magi´ Elixir Ultime w ka˝dej 
z konsystencji, aby pokocha∏o go jeszcze 
wi´cej twoich Klientek.

Numer 1 w sprzeda˝y Kérastase:
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DZiAŁ ZAAWANSOWANYCH 
BADA¡ L’OrÉALELixir ULtimE 

CrÈmE FiNE
>  ZMYSŁOWY KREM WZBOGACONY 

SZLACHETNYMI OLEJKAMI

Elixir Ultime, wyznacznik elegancji 
i wyrafinowania, od dziÊ dost´pny 
równie˝ w kremie. Lekki i delikatny 
– zmys∏owa formu∏a dla perfekcyjnej 
piel´gnacji i podkreÊlenia blasku.

Odkryj lekkoÊç jedwabiu, 
              pod postacià szlachetnego eliksiru. 
Elixir Ultime Cr¯me Fine, wykwintny krem na dzieƒ dla twoich w∏osów.



Elixir Ultime, wyznacznik elegancji  
 

w kremie. Lekki i delikatny – zmysłowa formuła  
dla perfekcyjnej piel´gnacji i podkreÊlenia  
blasku. Zachowana lekkoÊç i naturalny  
ruch fryzury. 



ELixir ULtimE CrÈmE FiNE 
– WYKWiNtNY KrEm WZBOGACONY SZLACHEtNYmi OLEJKAmi  

Otul ka˝de z pasm 
zmysłowym doznaniem

Naturalny,  
cenny olej:

OLEJEK Z BiAŁEGO 
KWiAtU Z rAJSKiEJ 

WYSPY tAHiti 

Od˝ywia i rozÊwietla 
włosy

Cudowny owoc 
tzw. „boski owoc”

EKStrAKt Z GrANAtU

Silny antyoksydant

Znany z właÊciwoÊci ochrony 
blasku koloru oraz włókien włosów 

przed negatywnym wpływem 
czynników zewn´trznych 

Fuzja dwóch tekstur 

WYKWiNtNY KrEm NA BAZiE OLEJKÓW 

Formuła jedwabnego, 
lekkiego fluidu

Łatwy w aplikacji

Błyskawiczne wchłanianie

Doznanie prawdziwej 
delikatnoÊci

WŁOSY mi¢KKiE NiCZYm PO APLiKACJi OLEJKÓW, LECZ LEKKiE JAK PO ZAStOSOWANiU JEDWABiStEGO KrEmU 



ZmYSŁOWA KÑPiEL 
OCZYSZCZAJÑCA 

NA BAZiE SZLACHEtNYCH 
OLEJKÓW

do wszystkich rodzajów włosów

250 ml/1000 ml
    

UPi¢KSZAJÑCA mASKA 
NA BAZiE SZLACHEtNYCH 

OLEJKÓW

do wszystkich rodzajów włosów

200 ml/500 ml
    

WYKWiNtNY KrEm 
WZBOGACONY 

SZLACHEtNYmi OLEJKAmi

do wszystkich 
rodzajów włosów

150 ml
  

ELixir ULtimE 

do wszystkich 
rodzajów włosów

125 ml
  

ELixir ULtimE 
GrAND CrUS

do cienkich 
i uwra˝liwionych włosów

125 ml
  

ELixir ULtimE 
GrAND CrUS

do koloryzowanych 
włosów

125 ml
  

ELixir ULtimE 
GrAND CrUS

do osłabionych 
włosów

125 ml
  

01KÑPiEL 02PiEL¢GNACJA 03tEKStUrYZACJA

ELixir ULtimE
Kompletna gama odkrywajàca moc olejków dla pi´kna twoich w∏osów
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