Magia olejków dla
pi´kna Twoich w∏osów

KÉRASTASE PRZEDSTAWIA
NOWOŚĆ W GAMIE ELIXIR ULTIME
– OLEJKI „GRAND CRUS”
Legendarny Oléo-Complexe, w połączeniu z cennymi dla urody
ekstraktami, tworzy wyjątkowe eliksiry w odpowiedzi na różne
potrzeby włosów.
Odkryj najbardziej zmysłową pielęgnację włosów Kérastase.
Doznanie, któremu nie sposób się oprzeć.

Grand Cru Elixir Ultime
dla w∏osów cienkich i uwra˝liwionych
OLÉO-COMPLEXE + EKSTRAKT Z RÓŻY MILLENIUM

Cenny ekstrakt dla włosów cienkich i uwrażliwionych
Bogata w witaminę E Róża Millenium pomaga chronić włosy przed
szkodliwym działaniem promieni UV. Zapewnia delikatne odżywienie,
wygładzenie i połysk.

Teksturyzacja na miarę potrzeb Twoich włosów
Lekka formuła odżywia włosy bez ich
obciążania, pomagając w układaniu.

Rezultat
Włosy odżywione i niewiarygodnie miękkie.

Zapach
Delikatny, kwiatowy.
Inspiracja: Acqua di Gioia, Giorgio Armani.

Grand Cru Elixir Ultime
dla w∏osów os∏abionych
OLÉO-COMPLEXE + EKSTRAKT Z DRZEWA MORINGA

Bogaty w witaminy A i C oraz pierwiastki: wapń, żelazo oraz magnez
ekstrakt z Drzewa Moringa posiada silne właściwości wzmacniające włosy.

Teksturyzacja na miarę potrzeb Twoich włosów
Lekka, bogata w odżywcze składniki formuła ułatwia układanie włosów.
Nadaje fryzurze lekkości, jednocześnie wzmacniając włókna włosów.

Rezultat
Włosy odżywione i niewiarygodnie miękkie.

Zapach
Orientalny zapach drzewa cedrowego z wyraźną nutą cytrusów.
Inspiracja: Flower by Kenzo.

Grand Cru Elixir Ultime
dla w∏osów koloryzowanych
OLÉO-COMPLEXE + EKSTRAKT Z BIAŁEJ HERBATY IMPERIALNEJ

Cenny ekstrakt dla włosów koloryzowanych
Biała Herbata Imperialna jest rzadko występującym gatunkiem herbaty
słynącym z wysokiej koncentracji antyoksydantów. Wraz z odżywczymi
olejkami wydobywa i chroni blask koloru.

Teksturyzacja na miarę potrzeb Twoich włosów
Miękkość i ochrona blasku koloru, ułatwione układanie włosów.

Rezultat
Włosy pełne blasku, głębia koloru chroniona na dłużej.

Zapach
Delikatna, kwiatowa nuta zbalansowana odświeżającym
zapachem owoców.
Inspiracja: Coco Mademoiselle, Chanel.

Pięć sposobów na piękne włosy
z Elixirem Ultime:
1. Przed kąpielą: Nanieść Elixir Ultime na suche włosy i skórę głowy.
Delikatnie wmasować. Dodać niewielką ilość ciepłej wody,
zemulgować i spłukać. Następnie należy dokładnie umyć włosy kąpielą.

3. Aby ułatwić modelowanie: Umyć włosy i delikatnie osuszyć
ręcznikiem. Nałożyć Elixir Ultime na długościach oraz końcach.
Włosy staną się odżywione i łatwiejsze w układaniu.

2. Intensywna pielęgnacja: Umyć włosy i delikatnie osuszyć
ręcznikiem. Nałożyć Elixir Ultime na długościach włosów
oraz końcach. Pozostawić bez spłukiwania.

4. Dla wykończenia fryzury: Nałożyć Elixir Ultime na końce
włosów, jako wykończenie fryzury. Nada włosom doskonały
wygląd, miękkość, połysk oraz zapobiegnie puszeniu się.
5. W celu poprawienia fryzury: Elixir Ultime można stosować
również w ciągu dnia. Stosować na włosy, które wymagają
dodatkowego odżywienia lub dyscypliny.

