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DZIAŁ ZAAWANSOWANYCH 
BADA¡ L’ORÉAL SOLEIL kompleksowy program  

ochrony przeciwsłonecznej włosów.
 Spraw, aby Twoje włosy znów pokochały słoƒce!

PRZECIWSŁONECZNA 
PIELĘGNACJA WŁOSÓW

SOLEIL
25 lat doświadczenia w dziedzinie 
pielęgnacji włosów.
Kompleksowy program ochrony: 
kąpiel, maska, mgiełka i krem,  
aby chronić, wzmocnić, odżywić 
i dodać blasku. 



Włosy sà lÊniàce,  
mi´kkie, jedwabiste  
w dotyku.



PODOBNIE JAK W PRZYPADKU SKÓRY TWARZY, PROMIENIOWANIE UV 

WPŁYWA NEGATYWNIE NA 3 WARSTWY WŁOSA:

st

WARSTWA HYDROLIPIDOWA

FILTRY FOTOOCHRONNE

KORANASKÓREK WŁOSA

KÉRASTASE SOLEIL CHRONI WŁOSY PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM PROMIENIOWANIA UV: 

fotostarzenie

woda

CERAMID OLEJKI I WOSK ROŚLINNY

warstwa hydrolipidowa

Warstwa1
kora

Warstwa2 Warstwa3

Właściwości antyoksydacyjne. Aby odbudować 
włókna włosa.

Formuła z olejkami pomaga
chronić blask włosów.

Powłoka hydrolipidowa 
może ulegać stopniowemu 
uszkodzeniu.

Promienie UV przenikają 
do wnętrza włókna włosa, 
niszcząc jego korę 
i zmniejszając jego odporność.

Słońce i woda atakują 
również naskórek włosa.



Przed ekspozycjà słonecznà

KĄPIEL 
I OCHRONA

Podczas przebywania na słoƒcu 

OCHRONA 
I PIELĘGNACJA

Po ekspozycji słonecznej 

KĄPIEL 
I PIELĘGNACJA 

SOLEIL 2014 

KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ WŁOSÓW

Rozpocznij dzień od pielęgnacji 
przygotowującej włosy 
na działanie promieni słonecznych. 

Zadbaj o odpowiednią ochronę 
swoich włosów.

Zadbaj o regenerację włosów narażonych 
na szkodliwe działanie czynników 
zewnętrznych.



Delikatny spray ochronny  
pozostawiający włosy  

naturalnie piękne.

125 ml 200 ml 50 ml

Pielęgnacja odżywiająca włosy  
narażone na ekspozycję słoneczną.

Multifunkcyjna formuła kremu 
kompleksowo zajmuje się ochroną, 

regeneracją i  rozświetleniem włosów.

250 ml

 Kąpiel odbudowująca,  
odpowiednia również  

do włosów koloryzowanych.



KÉRASTASE PRZEDSTAWIA 
KREM CORRECTION COMPLÉTE  
– KOMPLETNÑ PIEL¢GNACJ¢ W KREMIE

Chroni, regeneruje, rozÊwietla

WIELOfUNKCYJNE ZASTOSOWANIE
WSZYSTKIE RODZAJE WŁOSÓW – BEZ SPŁUKIWANIA

ROZÂWIETLA 
 

formuła zawiera olejek z lnu oraz polimer. 

ObecnoÊç rozÊwietlajàcych polimerów pozwala ozdobiç w∏osy s∏onecznym po∏yskiem 

Tubka 50 ml – idealna w podró˝y

REGENERUJE 
 

Zastosowanie: Po umyciu w∏osów Kàpielà nanieÊç na zwil˝one w∏osy, nie sp∏ukiwaç. 

formuła wzbogacona w olejek z Krokosza Barwierskiego, ceramid oraz antyoksydant 
dyscyplinuje, od˝ywia i regeneruje w∏osy zniszczone ekspozycjà s∏onecznà

CHRONI
 

Zastosowanie: Podczas ekspozycji s∏onecznej na zwil˝one lub suche w∏osy. 

formuła wzbogacona została w olejek z lnu oraz filtr UV, aby chroniç 
przed szkodliwym dzia∏aniem s∏oƒca zarówno w∏osy, jak równie˝ ich blask
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