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BES wEBShop      www.BESBEautyShop.hu

KÉSZEN ÁLLSZ a GyÖNyÖRŰ haJRa?
AlkoSS SzABAdoN A BES ProFESSzioNáliS HAjáPoláSi TErmékEivEl!

Cégünk a BES Hungary kft. a BES Cosmec S.r.l. olasz hajkozmetikumokat gyártó cég kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója. A már lassan 30 éve fennálló kapcsolat a kiváló minőségű 
termékeknek köszönthető. 

Mit kínálunk partnereinknek és fodrászainknak?

•	 ár-érték arányban verhetetlen kiváló minőségű termékeket
•	 teljes termékpalettát, amire egy szalonban szükség lehet
•	 állandó raktárkészletet
•	 elérhetőséget az ország teljes területén
•	 egyedi kedvezményeket és marketing támogatást
•	 folyamatos fejlődést az igényeknek megfelelően
•	 szakmai támogatást a termékeinkkel kapcsolatban 

Termékeink használata szakértelmet kíván, de egyre bővül az otthoni felhasználásra is alkalmas 
termékeink száma, így lakossági vásárlóink is megtalálják a kedvükre valót nálunk!
Tartozz Te is közénk! légy viszonteladó partnerünk, dolgozz BES-el a szalonodban vagy pró-
báld ki termékeinket otthon!

keress minket valamely elérhetőségünkön, 
online áruházunkban vagy személyesen valamelyik bemutató üzletünkben!

Az online vásárlás lehetősége mellett további hasznos információk találhatóak itt termékeinkhez. 
(videók, képek, színskálák, használati útmutatók, termékcsalád leírások, step by step útmutatók, stb.)

ÜZLEtEINK:

BES Belvárosi Szaküzlet 
1073 Budapest, osvát utca 7. 
Tel.: 06 1 321 6820 
Nyitva tartás: H-P 9:00-17:00

Beautymax Szépségápolási Szaküzlet 
1171 Budapest, Pesti út 368. 
Tel.: 06 1 257 4299 
Nyitva tartás: H-P 7:00-18:00

BES Nagyker (kereskedőinknek)
1171 Budapest, Pesti út 368. 
Tel.: 06 1 257 8644
Nyitva tartás: H-P 7:00-14:00

BES Nagyker (kereskedőinknek)
1171 Budapest, Pesti út 368. 
Tel.: 06 1 257 8644
Nyitva tartás: H-P 7:00-14:00
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tartós  
hajfesték

121szín

BES hI-FI haIR CoLoR

Professzionális hajfesték, amely a növényi liposzómákkal készült termék technikai szerepeit (tonalizálás, fény-
tükrözés, fedés, világosítás) kiemelő kompenzáló elemeket tartalmaz. A növényi liposzómák a lehető legjobban 
megóvják a haj szerkezetét. A BES Hi-Fi HAir Color termék növényi liposzómákat tartalmaz (bogáncsot, 
echináceát, ginzenget, orbáncfüvet, barna algát, hársot), valamint d-panthenolt, B5 vitamint és egy búzaszilikonos 
proteines kopolimert is. mindezek lehetővé teszik, hogy a festést a kitűnő eredmény biztos tudatában végezhes-
sük. A termék a hajra könnyen felvihető és ott jól eloszlatható, egyszerűen kezelhető. A növényi liposzómák 
ápoló tulajdonságai elősegítik a haj védelmét a festés folyamata alatt. A 00-ás sorozat kiemelt szereppel bír az 
ősz haj kiváló fedésében. Ajánlott saját oxidálószerével használni, keverési arány: 1:1. 
Csomagolása: 100 ml-es tubus.   

REGaL CoLoR

Professzionális hajfesték, amely olyan kompenzáló eleme-
ket tartalmaz, amelyek kiemelik a termék technikai szerepeit 
(tonalizálás, fénytükrözés, fedés, világosítás) és érezhetően vé-
dik a hajat. Egy különleges, vízben oldódó keratin, amely a festés 
során a színező molekulához kapcsolódik, bejuttatja azokat a 
haj kutikulájába, és ezzel egyidejűleg ápoló hatást is kifejt. A szí-
nezőanyagok rendkívül szép, fényes, tartós színt és fénytükrözést 
biztosítanak, az elsődleges és a másodlagos színezőanyagok 
közötti tökéletes egyensúlynak köszönhetően. Az alap, amelyben 
a színezőanyagok feloldódnak: egy fehérjetartalmú anyagokkal 
és értékes, természetes viaszokkal gazdagított krémes emulzió. 
Csomagolása: 60 ml-es tubus.

62 szín

BES KoNtRaSt

A kontrast hajfesték egy új divat- és szalon szolgáltatás az egyéniség, az eredetiség, a könnyedség 
és a színharmónia kifejezésére. A fény- és színkontrasztok harmonikusan kiegészítik egymást a sok-
oldalú, vibráló, természetes színhatás létrehozása érdekében. A minden nőben jelenlévő báj, stílus, 
magabiztosság, elegancia, érzékenység kiemelésére javasoljuk. A hat NÖvéNYi liPoSzÓmáT tar-
talmazó összetétele tökéletes ápoltságot nyújt a hajnak. Beleépülnek a haj szerkezetébe, amellyel 
egy más összetételt és molekula kapcsolódást hoznak létre. A krémhajfestékben található méHviASz 
visszaállítja a hajszál hidrolipid értékét, amely alapvető fontosságú a haj fésülhetősége, puhasága és 
szépsége szempontjából. kÜlÖNlEGES HATáSok érhetők el vele, mint pl.: színes melír, flash hatás, 
touch hatás, fényes melír hatás, sávos hatás, színkontraszt hatás, fátyol hatás, bársony hatás, részleges 
sokszínű hatás, márványos hatás. Teljes haj festésére is használják, de gyakrabban szőkítés nélküli 
melír csíkokat készítenek vele. A csomagban található 2 db 30 ml-es tubus (egyik a színért, a másik a 
szőkítésért felelős) tartalmát 1:1 arányban kell oxidálóval keverni. Csomagolása: 2 db 30 ml-es tubus 
(1. számú oldat + 2. számú oldat).  

8 szín

tartós  
hajfesték

BES REGaL SoFt CoLoR 

AmmÓNiA NélkÜli FélTArTÓS krémHAjFESTék növényi liposzómákkal és melaninnal. olyan ápoló hajszínező, amely kiemeli vagy módosítja 
a haj természetes fényét, tökéletes ápoltságot biztosítva a haj és a hajas fejbőr számára. AC ColorPlEX komplexet valamint liPoSzÓmákAT 
tartalmaz. Az első gátolja az Uv sugarak hatását, amelyek hatással vannak a hajszín kifakulására, a második, amely nagyon hasonlít a hajszál szer-
kezetéhez, különleges, aktív hatóanyagokat juttat be a hajszálba. Az új, ammónia nélküli hajszínezés koncepcióját a krémes alap, a vivőanyag, a 
színező intermedierek és az aktív hatóanyagok együttes hatása adja. Az AmmÓNiA hiánya lehetővé teszi a kevésbé agresszív színezést, valamint 
a haj és a hajas fejbőr érzékenységének csökkenését. Csomagolása: 60 ml-es tubus.

48 szín
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ammónia és PPD mentes 
tartós hajfestés

REGaL ZERo tERMÉKCSaLÁD

TÖkélETES SzíN, kímélETES éS áPolÓ HAjFESTéS! A tökéletes frizura mellett a haj egészségének megőrzése is fontos, így a BES megalkotta a 
regal zero tartós, multifunkciós hajfestő termékcsaládot, mely nem tartalmaz PPd-t és ammóniát, így kíméletes a hajhoz, a szín viszont szép és tartós 
lesz. A regal zero hajfesték festés közben ápolja is a hajat, mert 5 féle természetes összetevőt (kasmír, lenmag, méhviasz, szója, selyem), 5 féle 
ápoló növényi kivonatot (eper, málna, gránátalma, cseresznye, áfonya) és 5 féle hajépítő olajat (kalendula, jojba, rizs, kókusz, mandula) tartalmaz.  
A termékcsaládhoz a hajfestéken kívül 5 féle aktivátor és színkörrel, felhasználási táblázattal ellátott színskála is tartozik. A 00-ás sorozat kiemelt 
szereppel bír az ősz haj kiváló fedésében. Ajánlott saját oxidálószerével használni! Csomagolás: hajfesték 100ml, aktivátorok 150ml, 1000ml 
Termékkatalógus elérhető!

51 szín

iDősZakOs
sZÍneZés

BES MouSSE CoLoR

A Bes mousse Color egy hajszínélénkítő, kondicionáló hatású 
hab, amely lenmagolaj kivonatot tartalmaz, amely, előnyös tulaj-
donságainak köszönhetően ápolja és kezeli a hajat, puhábbá és 
dúsabbá teszi és megóvja színét. Az eredmény: csillogó és erőtel-
jes hajszín. A Bes mousse Color volument ad a hajnak, mélyen új-
jáépíti a szerkezetét, harmonizálja a szürkés és az ősz haj színét, 
ezen kívül fényes és csillogó árnyalatokkal gazdagítja a természe-
tes vagy festett haj színét. Csomagolása: 200 ml-es flakon.

14 szín

BES INtENSIVE

Ez az intenzív hajszínező teljesen ammóniamentes, gazdag színező pigmentekben és 
aktív hatóanyagokban, egyénivé teszi és kiemeli a festék fénytükrözését. Tartós vagy 
féltartós hajfestékkel együtt használva kiegészíti és értékesebbé teszi az eredményt, 
intenzívebbé és tartósabbá teszi a hajszínt. Csomagolása: 60 ml-es tubus.

MoVIE CoLoRS

ápoló hajszínezést nyújt, amely lehetővé teszi erőteljes, fényes, kreatív, rend-
kívül divatos hajszínek létrehozását. különleges összetétele nem világosítja a 
hajat. Természetes vagy korábban leszőkített hajra egyaránt felvihető, nem 
kell összekeverni oxidáló anyagokkal. Nem tartalmaz ammóniát. 6-8 mosá-
sig tartja meg a haj a színt, a haj szerkezetétől függően. Csomagolása: 170 
ml-es tubus.

5 szín

kÖZVetLen 
sZÍneZés

20 szín
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OxiDáLósZerek

10-20-30-40 VoLuMENES oXIBES

krémes oxidáló emulzió festéshez és világosításhoz. Az oxibes egy könnyen használha-
tó, hidratáló és kezelő hatású krém, amely nem csepeg. Az összetételében megtalálható 
emulgeáló és puhító anyagok gyorsan összekeverhetővé teszik. könnyen alkalmazható, 
fokozza a keverék ápoló hatását és így javítja a végeredményt is. Csomagolása: 1000 
ml-es flakon.

REGaL SoFt KÜLÖNLEGES SZÍNELőhÍVÓ 2-3

krémes oxidáló emulzió, mindenekelőtt a regal Soft Color ammónia nélküli féltartós hajfes-
tékkel használatos. krémes, viaszos, lágyító hatású anyagok keveréke adja az összetételét; 
alacsony hidrogénperoxid tartalmú. A kETTŐ SPECiáliS SzíNElŐHívÓ jellemzői: kellemes 
illat, amely vörös gyümölcsök keverékét idézi, s amelyek közül kiemelkedik a cseresznye, az 
eper, a málna és a ribizli, a szeder és az áfonya illata. Csomagolása: 1000 ml-es flakon, 
120 ml-es flakon.

sZÍneLőhÍVók

sZÍnteLenÍtők és 
hasOnLó termékek

gÖnDÖrség
kihúZó

SI-StRaIGht CSoMaG GÖNDÖRSÉG KIhÚZÓ 
KRÉM, KÖZEpES VaGy ERőS taRtÁS

Ez a termék kifejezetten a haj kiegyenesítésére készült.

SI-StRaIGht S ERőSSÉGŰ CSoMaG (ERőS)
erős, nagyon göndör és hullámos hajhoz

SI-StRaIGht M ERőSSÉGŰ CSoMaG (KÖZEpES)
normális göndör (vékonyszálú és kezelt) hajhoz 

Egy krém állagú göndörség kihúzó termék, amely a leggyengédebb eljárással teszi le-
hetővé a teljesen sima haj elérését, a kasmír által nyújtott puhaságának köszön-hetően, 
amelyet a keratin fehérjéi alkotnak, s amely megakadályozza, hogy a haj letör-jön a 
tövénél, így lehetővé téve, hogy a göndörség kihúzó festett vagy érzékeny hajon is 
használható legyen. A Si-Straight 3 szakaszban fejti ki hatását: az első szakasz során 
módosítja a cisztin szulfid kötéseit egy sokoldalú, puha emulzió segítségével. A máso-
dik szakaszban a cisztein szulfid kötései egy vonalba rendeződnek vissza a neutrali-
záló segítségével. A harmadik szakaszban a savas pH értékű ápoló hatású oldatot 
alkalmazzuk, amely lehetővé teszi a kutikulák pikkelyeinek gyors bezáródását. A BES 
Si-Straight csomag 3 termékből áll: 1. szakasz: 100 ml-es kihúzókrém, 2. szakasz: 120 
ml-es flakon neutralizáló, 3. szakasz: 40 ml-es flakon savas kémhatású oldat.

sZÍnteLenÍtők és 
hasOnLó termékek

DECoBES REMoVER 
SZÍNKoRREKtoR

Az oxidációs festésekhez való színeltá-
volító vagy világosító. ideális a festett haj 
színének 2 árnyalatnyi színeltávolításá-
hoz vagy világosításához. A természe-
tes, nem festett hajon nem fejt ki hatást. 
Savas pH értéke lehetővé teszi a hajas 
fejbőr és a haj megóvását. A termék, 
folyékony állagának köszönhetően, fel-
vihető száraz, nem megmosott hajra is. 
Csomagolása: 2 db 150 ml-es flakon. 

DECoBES 
SZőKÍtőKRÉM

Szőkítőkrém teljes színtelenítéshez, melírozáshoz, 
egyes tincsek világosításához. Erős szőkítő hatású krém, 
amely 4-5 árnyalatot világosít, egyenletesen, megőriz-
ve a haj szerkezetét. Csomagolása: 150 ml-es tubus.

DECoBES SZőKÍtőpoRoK

A poLVERE DECoLoRaNtE egy újdonságot jelentő szőkítőpor, amely 
kifejezetten a szőkítés, a melírozás, az egyes tincsek világosítása céljából 
készült. Összetételében jelen van egy négy elemből álló kationos fehérje, 
amely kiegyenlítő, hidratáló, erősítő és védő hatású. Csökkenti a szerkezet 
változásából eredő károkat, amelyeket a színtelenítés okoz és korlátozza 
az oxidálószerek irritáló hatását. 5-6 árnyalatot világosít. Csomagolása: 
12 db 25 gr-os tasakot tartalmazó doboz, 450gr-os doboz.
A DECoBES BLuEBERRy a decobes termékcsalád legújabb szőkítőpora, 
mely képes akár 7-8 árnyalatot is világosítani, nem porzik, praktikus vissza-
zárható tasakban van és kellemes áfonya illatú! 500g-os zacskós kiszere-
lésben kapható, mely igen gazdaságos választássá teszi! 
A DECoBES KoMpaCt az alapszőkítők közé tartozik, 5-6 árnyalatot 
világosít, nem porzik és kifejezetten szép hamvas szőkét ad, kiütve a sárga 
pigmenteket. Csomagolása: 500g-os doboz. Termékkatalógus elérhető!

DECoBES SZőKÍtőoLaJ

Szőkítő olaj teljes színtelenítéshez, melírozáshoz, egyes tincsek világosításához, ideális a köny-
nyed és közepes erősségű világosításhoz (3-4 árnyalatig). Nem roncsolja a haj szerkezetét és 
lággyá teszi a világosítás alatt a hajat. Az eredmény: gyengédebb és kímélőbb hajszőkítés. 
Önmaga leállítja a szőkítő hatást. Csomagolása: 1000 ml-es flakon.

CREMa BaRRIERa 
KoNtÚR KRÉM

A kontúr krém a hajfestés megkezdé-
se előtt használandó. védi a hajtövet 
és a fejbőrt a festékfoltoktól a hajfes-
tés során. lágyító és víztaszító anya-
gokban gazdag összetételének 
köszönhetően gátolja a festék lera-
kódását a hajtövekre, így megaka-
dályozza a festékfoltok kialakulását. 
Csomagolása: 150 ml-es doboz.

SENZa MaCChIa FEStÉK-
ELtÁVoLÍtÓ KRÉM

Erős tisztító hatással rendelkező, 
növényi hatóanyagokat tartalma-
zó krém. Eltávolítja a hajtövekről 
a hajfestés során keletkezett festék 
foltokat.A bőr irritálása nélkül távo-
lítja el róla a szennyeződést. Cso-
magolása: 150 ml-es doboz.
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tartós 
hajkiegyenesÍtés

tartós 
hajkiegyenesÍtés

ÁpoLÓ oLaJ

Szilikonmentes, könnyed, tápláló és kondicionáló spray. Ajánlott hajvasalás előtt, illetve hajszárí-
tás előtt a nedves hajon használni, mert a hő hatására új aminosavakat juttat a hajszálak belse-
jébe. Ezzel meghosszabbítja és megújítja a haj Eclisse kezeléssel elért simaságát. Használható 
önmagában is, nem kell feltétlenül a többi Eclisse termékkel együtt használni. Segít megelőzni a 
haj nemkívánatos hullámosodását. multivitamin komplex tartalmának köszönhetően a haj fényes 
és selymes tapintású marad. A jojoba olaj táplálja a hajat, míg a zöld tea kivonat védi a hajat az 
oxidációtól így megelőzi a hajszín fakulását.

KERatINoS SIMÍtÓ FoLyaDÉK

Nem tartalmaz szilikont. Aminosavakat és egyéb aktív összetevőket tartalmaz, melyek a hajszálakba bejut-
va átalakítják azok keratin struktúráját. Ezzel a keratin tartalmú folyadékkal jól szabályozható és testre szab-
ható a hajkiegyenesítő kezelés, többféle eredmény érhető el vele a használattól és a hatóidőtől függően.

Az ECliSSE keratinos simító folyadék nem tartalmaz olyan kémiai anyagokat, amik irritálhatják a bőrt vagy 
a fejbőrt. de mivel savas kémhatású a folyadék, érzékeny bőr esetén okozhat kellemetlen érzést. Ezért ajánl-
juk inkább azt, hogy a termék használata közben viselj kesztyűt és ügyelj rá, hogy közvetlenül a fejbőrre ne 
kerüljön belőle (körülbelül a hajtőtől 2 cm-re kezd el a terméket felvinni), főként ha a hatóidő alatt klimazont 
vagy folpackot használnál.   

hIDRatÁLÓ haJpaKoLÓ

Gazdag édes mandula, kókusz és olivaolajban. mélyen táplálja és hidratálja a hajat, maxi-
mális puhaságot és fényt ad neki. Speciális szilikonmentes formulája gazdag keratin aminosa-
vakban így a haj hosszabb ideig marad sima, fénylő és puha.

taRtÓSÍtÓ SaMpoN

lágy és kímélő sampon. A keratinos kezelés után újra egyensúlyba hozza 
a fejbőr és a haj pH értékét és tartósítja a hajkiegyenesítő kezelést. Szil-
ikont nem tartalmaz. Gazdag természetes keratinban, szója proteinben és 
vitaminokban. Fixálja az újonnan létrejött keratin kötéseket. Struktúrát ad 
a hajnak és mélyen táplálja azt.

tuDJ MEG RÓLaM tÖBBEt!

pRoFESSZIoNÁLIS, taRtÓS, KERatINoS haJKIEGyENESÍtő CSaLÁD
Akár 6 HÓNAPiG EGYENES HAj A lEGGÖNdÖrEBB HAjBÓl iS!

ELőKEZELő SaMpoN

lúgos kémhatású sampon, nem tartalmaz szilikont. mé-
lyen megtisztítja és előkészíti a hajat az aktív kezelés 
előtt és elősegíti a keratin bejutását a hajba. Összetevői 
(karbamid és cukor származékok) nyugtatják és hidra-
tálják a fejbőrt. 

Az új ECliSSE termékekkel elérhető, hogy a haj hosszú 
távon (4-6 hónapig) egyenes maradjon. Tehát akár fél 
évig megszabadulhatsz a reggeli hajvasalás időrabló 
(és a hajat károsító) nyűgjétől. A termékek a legnagyobb 
odafigyeléssel és szakértelemmel lettek megalkotva 
azért, hogy a hosszan tartó hatáson túl megőrizzék a 
haj egészségét is. Nem tartalmaznak formaldehideket, 
szilikont, mesterséges színezőanyagot, parabént és aller-
géneket A kiegyenesítés folyamata ugyan nem bonyolult, 
de otthoni használat helyett inkább szalonhasználatra 
ajánljuk. A kezelés utáni samponját, a balzsamot és a 
tápláló olajat viszont kifejezetten ajánljuk otthonra, így a 
kezelés hatása is hosszabb ideig fog tartani!

A kívánt eredmény eléréséhez fontos, hogy használat 
előtt olvasd el a használati útmutatóját és az ebben leírt 
lépéseket pontosan tartsd be! Ezt kérd vásárláskor üzle-
tünkben, területi képviselőnktől vagy nézd meg online a 
BES webshopban.
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DauerViZek

MoVIE waVE 1-2

HATáSA: homogén hullámosítás kialakítására létreho-
zott dauervíz, amely természetes hatást keltve éri el a kí-
vánt vonalakat és volumeneket. A dauervíz összetétele 
lehetővé teszi, hogy felhasználója a haj szerkezetének 
megóvásával végezhesse el a hullámosítást, ugyanak-
kor mindig biztos lehessen a tökéletes végeredmény-
ben. Az összetevői között megtaláljuk a selyemhernyó 
gubójából kivont HidrolizálT SElYmET, amelyet 
amorf szerkezetű, s amely a haj belsejében fedő és 
erősítő hatást fejt ki. Ez utóbbiak segítik a diszulfid kö-
tések kijavítását, így rendkívül természetessé teszik a 
hullámosítás eredményét. A moviE hullámosító oldat 
két különböző dauervíz formájában kapható: (1): hul-
lámosító dauervíz természetes hajhoz, (2): hullámosító 
dauervíz festett vagy érzékeny hajhoz Csomagolása: 
250 ml-es flakon.

SIpERM 0-1-2

HATáSA: Hullámosítást és optimális göndörséget bizto-
sító dauervíz. A SiPErm hagyományos típusú dauervíz, 
de újító jellegű elképzelés szerint került kialakításra. me-
chanizmusát erősíti a CrodASoNE CYSTiNE jelenlé-
te, amely egy cisztinből álló kopolimer. mivel nagyon 
hasonlít a haj molekuláris szerkezetéhez, a Crodasone 
behatol a kutikulába és rugalmasabbá, valamint tartó-
sabbá teszi a kialakult göndörséget. Ezen kívül kondici-
onáló hatást gyakorol a haj szerkezetére, jól fésülhető-
vé, alakíthatóvá és fényessé válik tőle a haj. A SiPErm 
három különböző dauervíz formájában létezik: (0): 
erősen göndörítő oldat a kemény és nehezen göndörít-
hető hajhoz, (1): közepes erősségű göndörítő oldat a 
természetes hajhoz, (2): könnyed hullámosításra való 
oldat, kezelt hajhoz. Csomagolása: 1000 ml-es flakon. 

MoVIE waVE  
NEutRaLIZÁLÓ

HATáSA: A moviE NEUTrlizálÓ 
különleges hatása az, hogy a fod-
rász által kialakított geometriai for-
mában forrasztja össze a diszulfid 
kötéseket a hullámok tartós rögzíté-
sére. illata: friss fejillat, lágy, virágos 
szívillat, fás alapillat. Csomagolása: 
1000 ml-es flakon.

SIFIX  
NEutRaLIZÁLÓ

HATáSA: ez egy olyan univerzális 
neutralizáló, amely minden dau-
ervízzel használható. Alkalmas a 
SiPErm dauervízzel és minden 
más dauervízzel való alkalma-
zásra. Ennek ellenére, az elkülö-
nítő és a pH értéket szabályzó 
hatóanyagoknak köszönhetően 
nem agresszív, nem változtatja 
meg a haj színét és nem szárítja 
a hajat. kiemelkedő a lágyító és 
stabilizáló hatása. A SiPErm és 
a SiFiX kellemes illatú termékek: a 
fejillatuk friss, a szívillatuk virágos, 
aromás, míg az alapillatuk fás, 
ámbrás. Csomagolásuk: 1000 ml-
es flakon.

SpECIFIC waVE CSoMaG 1-2

HATáSA: olyan dauervíz, amely egyenletes hullámosítást biztosít különböző porozitású haj-
szálakon is. A SPECiFiC WAvE dauervíz tökéletes egyensúlyt jelent a divat és a hajszerkezetet 
megóvó végeredmény között. A haj csillogó és dús lesz, a hullámok és a göndör tincsek rugal-
mas tartást kapnak. A SPECiFiC WAvE dauervíz 2 különböző típusa: (1): dauervíz természetes 
vastagszálú vagy ellenálló hajhoz, (2): dauervíz festett, vékonyszálú vagy közepesen érzé-
keny hajhoz. Csomagolása: 1 db egyadagos csomagot tartalmazó doboz, amely 2 elemből 
áll: 1 flakon 120 ml-es 1. vagy 2. számú Specific Wave dauervíz és 1 db 120 ml-es flakon 
Specific neutralizáló.

egyaDagOs 
DauerViZek 

hajsZerkeZet 
heLyreáLLÍtás

KISZERELÉSEK: 

100 ml-s start csomag, melynek tartalma: 
1db Chain rebuilder 1
2db Chain Stabilizer 2

500 ml-s szalon csomag, melynek tartalma:
1db Chain rebuilder 1
2db Chain Stabilizer 2
Csak rendelésre!

darabra vásárolható:
Chain rebuilder 1 1000 ml
Chain Stabilizer 2 1000 ml
Hair improver 3 100 ml
Csak rendelésre!

A hétköznapi technikai eljárások során (festés, szőkítés, dauer, hajkiegye-
nesítés) a hajszerkezet károsodhat. A Chainplex család segítségével a 
károsodás mértékét csökkenthejük, így bátran festhetünk csodás színeket 
vagy szép szőkét, a haj egészséges és élettel teli marad. 

A Chainplex ereje az aminosavas összetevőkben rejlik. A kémiai folya-
matok során a hajszálkutikulák megnyílnak, melynek során a Chainplex 
hatóanyagai rögtön be tudnak jutni a hajszál belsejébe és ki tudják fejteni 
regeneráló, védő hatásukat. A Chainplex tökéletes kiegészítője a techni-
kai eljárásoknak, hozzá adhatjuk festékhez, szőkítőhöz, dauerhez, simító 
krémhez és a haj egészséges és ápolt marad. 

ChaINpLEX N. 1 – 
ChaIN REBuILDER

Aminosavas összetevői a hajszálak 
belsejében fejtik ki hatásukat. Csök-
kenti az elektrosztatikus hatást, szállít-
ja az aminosavakat, melyeket a meg-
felelő pillanatban a megfelelő helyre 
juttat.

ChaINpLEX N. 2 – 
ChaIN StaBILIZER

A hajszálak külső felszínén fejti ki 
hatását, lehetővé teszi a hajszálku-
tikuláknak, hogy ugyanezt a keze-
lést megkapják. Továbbá elősegíti 
a hajszálak bezárását úgy, hogy 
közben védi és megerősíti azokat.

ChaINpLEX N. 3 – 
haIR IMpRowER

lehetővé teszi a vendégeknek, hogy ottho-
nukban folytassák a szalonokban elkezdett 
kezelést. Ugyanazokat az aktív anyagokat 
tartalmazza, amik a Chainplex szalonter-
mékeiben vannak, de a formulát számos 
természetes összetevővel gazdagították. 
Az otthoni használat lehetővé teszi, hogy 
a szalonokban történő Chainplex kezelés 
hatása hosszútávon és még erőteljesebben 
érvényesüljön.
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samPOnOk

oRaNGE 
CaKE

narancsos süti illatú

A BES FrAGrANCE egy olyan sampon sorozat, amely a haj gyengéd tisztítására készült, friss 
érzést biztosítva a hajas fejbőr számára. A samponok kifejezetten mindennapi használatra ké-
szültek, ugyanakkor  óvják a hajat, a hajas fejbőrt és a bőrt. A búzaproteinekkel gazdagított “Bes 
Fragrance” sorozat táplálja és hidratálja a hajat és a bőrt, vitalitást és fényességet adva nekik. 
Csomagolás: 1000 ml-es flakon adagolóval.

MELoN 
JuICE

sárgadinnye illatú

StRawBERRy 
ShaKE

eper turmix illatú

Ez a Hajfürdő, lkalmas ősz haj sár-
gás tónusainak elkerülésére. lággyá, 
bársonyossá válik a haj. vigye fel a 
nedves hajra, hagyja a hajon 2-3 
percig majd öblítse le. A használat 
során kezére lerakódhat egy kék ré-
teg, mossa meg a kezét, a termék fel-
vitele után. Allergiás reakciót válthat 
ki. végezzen allergia tesztet. Szem-
be kerül azonnal öblítse ki. 300 ml

CooL It haMVaSÍtÓ 
SaMpoN 

samPOnOk

SILKat EquaLIZER SaMpoN (D1)

általános használatra fodrászoknak ajánlják, kis és nagy kiszerelésben. A sampon kókusz-kivonatot, ezen kívül 
a fejbőr illetve a haj anyagával rokon anyagokat tartalmaz. állati kollagén és kókuszolaj található a sampon-
ban, ezért az tápláló hatást fejt ki a fejbőrre. kellemes illatú, hajkímélő sampon. külön felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az Equalizer sampon igen  gazdaságos termék, hígítás nélkül a flakonra feltett pumpával használva kb. 
50 hajmosást lehet elvégezni. 1000 ml, 5000 ml

SILKat SaMpoNoK 

A SilkAT TErmékCSAlád magas színvonalú samponjai a különböző hajtípusok ese-
tében célirányosan fejtik ki hatásukat. A tisztító hatású és magas protein tartalmú alap-
anyagokhoz regeneráló, puhító emulziók, stabilizáló aktív anyagok társulnak, melyek 
elősegítik a hajas fejbőr és a haj állapotának fokozatos normalizálódását. 

SILKat 
toNIFICaNtE 
(D3)

Száraz, rugalmatlan hajra - 
Tápláló növényi protein komp-
lexet tartalmaz, vissza adja a 
haj fényét és rugalmasságát 
és élettel tölti meg. Csomago-
lása: 300 ml, 1000 ml

SILKat DEFoRFoRaNtE (F)

korpás hajra - Hatékonyan szünteti meg a korpát, fertőtleníti a fejbőrt  és ápol-
ja a hajat. Piroctone olamine (baktériumok és gombák ellen), fehérjekivonat, 
undecylenic amidpropyl (fertőtlenítőszer) aktív összetevőket tartalmaz. Csoma-
golás: F1 sampon 300 ml és 1000 ml F2 ampulla 12x10 ml

SILKat SEBo EquLIBRaNtE (S)

zsíros hajra - Aktív folyékony sulfur molekulát és cinket tartalmaz, melyek normalizál-
ják a fejbőr faggyútermelését és ezáltal csökkentik a zsírosodást. A lelapult zsíros haj 
a múlté. Csomagolás: S1 sampon 300 ml és 1000 ml  S2 ampulla 12x10ml

SILKat 
RIStRuttuRaNtE 
(D4)

Sérült, igénybe vett hajra - Szójacsíra 
kivonatot tartalmaz, segíti a haj rege-
nerálódását, ápolja és élettel telivé 
varázsolja. Csomagolás: 300 ml, 
1000 ml
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BaLZsamOk

SILKat REStItutIVE (D2)

Ph helyreállító, fitoplanktonokkal dúsított termék, minden hajtípusra ajánlott. A hajbontásnál elősegíti a keletke-
zett csomók fájdalommentes kibogozását, különlegesen ajánlott szőkített, színtelen, igénybevett hajra. Felhasz-
nálási ajánlat: A haj hosszúságától, mennyiségétől függően, két tenyérrel átmasszírozzuk a hajat, főleg a haj 
hosszának a közepétől a végéig. Ezután lazán, fésűvel vagy kefével kibontjuk és 3 perc eltelte után leöblítjük. 
300 ml, 1000 ml

LIpoCoMpLEX KÉtFÁZISÚ, 
VoLuMENt aDÓ haJBaLZSaM SZÓJaLECItINNEL

kettős hatású, különleges termék, amely regenerálja és kondicionálja a hajat. kétfázisú összetételében a szilikonos fázis 
hajsimító és puhító hatást gyakorol, míg a vizes-alkoholos fázis, amelyet a szójalecitin foszfolipidjei és nyomelemei gaz-
dagítanak, regeneráló és kondicionáló hatást fejt ki a hajon. megkönnyíti a kifésülést, rugalmassá és lággyá teszi a hajat. 
Nedves és száraz hajra egyaránt használható. Hajvágás előtt a kibontás megkönnyítésére és a haj puhábbá tételére 
alkalmazható, a vágás alatt pedig a haj jobb fésülhetősége érdekében használható illetve a vágást követően azért, hogy 
volument és fényességet adjunk a hajnak. Csomagolása: 200 ml-es flakon.

CoMpLESSo Dp

Hajvégápoló folyadék töredezett hajvégekre. ideális megol-
dás a haj kutikulájának regenerálására és védelmére. külön-
leges összetételét kationos polimerek gazdagítják, amelyek 
olyan új szilikonokból állnak, amelyeknek köszönhetően a ter-
mék könnyen felvihető a hajra és onnan könnyen eltávolítható. 
Használatával megelőzhető a töredezett hajvégek kialakulá-
sa. Csomagolása: 30 ml-es flakon.

pappa REaLE haJSZESZ

Hatékony fejbőrápoló. Polipeptid növények kivonatából készült, kénproteines mo-
lekulát tartalmaz. Ezeknek az anyagoknak a hatására szabályozza a fejbőr nor-
mális, természetes működését. Túlzottan zsíros, korpás fejbőr esetén ajánlott. keze-
lés után mosni, öblíteni nem kell. Csomagolása: 12 db egyadagos, 10 ml-es fiola.

pLaCENta haJSZESZ

kúraszerűen ajánlott aktív készítmény. 
Pótolja azokat az anyagokat, amelye-
ket a különböző igénybevételek során 
a haj elvesztett. Használat után mosni, 
öblíteni nem kell. Csomagolása: 12 db 
egyadagos, 10 ml-es fiola.

hajáPOLó 
termékek

COLOur LOCk 
keZeLés

A Colour lock egy olyan, savas pH-jú, keratint tartalmazó, szulfátmentes és növényi alapú kezelési rendszer, amely a professzionális hajfestés 
előtt és után használandó speciális termékek sorozatát foglalja magába. Normális esetben a fejbőr és a haj fiziológiai pH-ja kb. 5.5. Ebben az 
állapotban a haj fényes és egészséges. A hajfestés alatt a pH érték lúgos szintet ér el, kb. 9-9.5 lesz. A szulfátokat tartalmazó tisztítószerek és a 
hagyományos kondicionálók nem elegendőek ahhoz, hogy a haj pH-ját visszaállítsák fiziológiai értékéhez, a kutikula pikkelyeinek bezárásával. A 
Colour lock kiegyensúlyozott, savas pH-jával közömbösíti az esetleges lúgos maradványok nyomait, a kutikula pikkelyeinek tökéletesen lezárásával. 
ily módon a színező pigmentek tovább maradnak a hajszál belsejében, hosszabb élettartamot biztosítva így a festett hajszínnek.  

aMphotEN SaMpoN 
ph 5.5

visszaállítja a bőr normális fiziológiai álla-
potát, kifejezetten a festett hajra ajánlott. 
Csomagolása: 1000 ml-es flakon, 300 ml-
es flakon. 

puRIFyING SaMpoN 
ph 5.5

Professzionális sampon festett hajhoz, 
eltávolít minden oxidáló hatású marad-
ványt. Csomagolása: 1000 ml-es flakon, 
300 ml-es flakon.

MaXIMuM MoIStuRE 
CoNDItIoNER ph 5.5

kondicionáló balzsam, amely frissíti, erősíti 
a hajat. Csomagolása: 1000 ml-es flakon, 
300 ml-es flakon.

MIDopLa 
haJpaKoLÁS

ápoló hatású hajpakolás, amely külö-
nösen a természetes, vegyi vagy me-
chanikai okok miatt törékennyé vált, 
száraz, igénybe vett hajra javasolt. 
Csomagolása: 1000 ml-es, 500 ml-es 
és 250 ml-es doboz.

pRotEIN FIXX 
ph 3.5 

A haj szerkezetét újjáépítő spray, kényelmesen és gyorsan 
használható, keratin hidrolizátumban gazdag. Hidratálja 
és védi a hajat, valamint jól fésülhetővé, fényessé és rugal-
massá teszi. Csomagolása: 250 ml-es flakon.EMuLSIoNE D 

KoNDICIoNÁLÓ 
ph 2.5 

Emulzió a haj kondicionálására 
és jobb fésülhetősége érdekében. 
visszaállítja a haj természetes pH 
értékét. Csomagolása: 1000 ml-
es flakon, 300 ml-es flakon.
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hajhuLLás 
megeLőZés

Ginseng aKtÍV haJSZESZ

A ginseng aktív samponnal együtt alkalmazandó kezelés a hajhullás megelő-
zése érdekében. A ginzeng kivonat rendkívül értékes segítség a hajhullás meg-
előzésében, tonizáló, serkentő és revitalizáló tulajdonságainak köszönhetően. 
Összetevői között szerepel egy multivitamin komplex is, amely megfelelően 
táplálja a haj gyökerét és segíti megtalálnia a növekedés ciklusának helyes 
egyensúlyát. lassítja a hajhullást, fokozva a hajhagyma tevékenységét a haj 
gyökerénél. Csomagolása: 12 db egyadagos, 10 ml-es fiola.

Ginseng 
aKtÍV SaMpoN

A hajhullás megelőzését elősegítő sampon. Ginseng alapú, 
újító jellegű termék, amely gyengéden tisztít és megtartja a 
fejbőr hidrolipid egyensúlyát. A ginseng aktív hajszesszel 
együtt használandó. A hajszálak belsejét újból rugalmassá 
teszi és megakadályozza a kutikula erőtlenné válását, így 
megerősíti a hajszálakat. Csomagolása: 150 ml-es flakon.

SILKat BuLBotoN haJhuLLÁSt MEGELőZő tERMÉKCSaLÁD 

képes serkenteni a vér mikroáramlását és fenntartani a hajas fejbőr megfelelő higiénés állapotát, megkímélve fiziológiai egyensúlyát. ily módon 
stimulálja a haj életciklusát, előmozdítva a normális hajváltást.    
 
a BuLBotoN haJhuLLÁSt MEGELőZő KEZELÉS
Egy különleges termékcsalád, amelynek alapját olyan aktív hatóanyagok adják, amelyek elősegítik az új hajszálak növekedését és meghosszabbít-
ják élettartamukat. Az aktív hatóanyagok: multivitamin komplex (A, B1, B5, B7, E, F, H vitaminok), a hajápoló komplex (aminosavak: mETioNiN, 
CiSzTEiN), az aktív növényi komplex (mirTUSz, mENTA és vAdGESzTENYE).

JÓtÉKoNy hatÁSaI
A BUlBoToN HAjHUlláST mEGElŐzŐ kEzEléS (12 fiola) használatából származó jótékony hatások mindenekelőtt a következők:
- a szövetek jobb oxigén ellátása: e hatás a vadgesztenye kivonatnak köszönhető;
- a tápláló elemek jobb áramlása: ez a multivitamin komplex hatása. Ez a komplex, amit több vitamin alkot (A, B1, B5, B7, E, F, H) stimulálja a 
meggyengült hajszálakat, eljuttatva hozzájuk mindazokat a tápláló elemeket, amelyek a megfelelő regenerálódásukhoz szükségesek;
- az anyagcsere salakanyagainak eltávolítása: ez a hatás a hajápoló komplexnek köszön-hető. Ez a komplex jelentős százalékban tartalmaz 
esszenciális aminosavakat (mETioNiN és CiSzTEiN) amelyek serkentik a sejt anyagcserét, elősegítve a salakanyagok eltávolítását.

a BuLBotoN aKtÍV SaMpoN 
Alapja egy kiegyensúlyozott hajmosó hatóanyag, amely lehetővé teszi a haj gyengéd mosását 
a hidrolipid egyensúly megváltoztatása nélkül. A Bulboton aktív sampon és a Bulboton aktív 
hajszesz multivitamin komplexet és alapvető gyógynövényeket tartalmaz, amelyek jelentős táp-
anyagot jelentenek a hajhagymáknak. Ezen kívül, az összetételükben jelen lévő aminosavak 
elősegítik a szarusodást, amely alapvető funkció ahhoz, hogy a haj ismét ellenálló és életerős 
legyen. A multivitamin komplex, az alapvető gyógynövények és az aminosavak jótékony hatásá-
nak fokozására és azon hatások hosszú időn át történő megtartásához a sampon és a hajszesz 
egymás erősítő hatása szükséges. rendkívül fontos az is, hogy a kezelést lépésről lépésre, a 
javasolt módon kell elvégezni. Csomagolás: 300ml, 1000ml, 12 db 10ml-s ampulla dobozban.

hajnÖVekeDés 
eLősegÍtés

keZeLés 
sZáraZ haj esetén

SILKat NutRItIVo tERMÉKCSaLÁD

A Silkat Nutritivo a száraz töredezett haj tápláló, ápoló, finom illatú elixíre. A 
lenolaj, a 2 vitamin (E és F vitamin), az 5 nyomelem, a szilikonos mikroemulzió és 
az olívavaj különleges és kiegyensúlyozott táplálást nyújtanak különféle száraz-
ságú hajak esetében is. A legoptimálisabb hatás csak a termékcsalád tagjainak 
együttes használatával érhető el!

N1 – sampon 1000 ml, 300 ml
N2 – balzsam 1000 ml, 300 ml
N3 – pakolókrém 250 g, 500 g, 1000 g
N4 – ampulla 12 db 10 ml-s

Termékkatalógus elérhető!

SILKat REpaIR tERMÉKCSaLÁD

A Silkat termékcsalád legújabb tagjai a repair termékek, melyek egy szalonból sem hiányozhatnak, hajszer-
kezet újjáépítő hatásuk miatt. A Silkat repair termékcsalád argánolajat, makadámolajat, keratint, E-vitamint és 
alfa-hidroxi savakat tartalmaz és a haj kéregrétegében fejtik ki hatásukat! A Silkat repair újjáépítő program egy 
igazán minőségi szolgáltatás a vendégek számára. A legoptimálisabb hatás csak a termékcsalád tagjainak 
együttes használatával érhető el!

r1 Primer sampoo – sampon 1000 ml, 300 ml 
r2 magic potion – újjáépítő krém 500 ml, 250 ml
r3 Balancing sealer – rögzítő emulzió 1000 ml, 300 ml
r4 Shimmer shield – tápláló olaj 50 ml, 100 ml
r5 oil therapy – regeneráló olaj 50 ml, 100 ml
r6 Tonus lotion – hajszesz 12 db 10 ml-es ampulla

Termékkatalógus elérhető!

hajsZerkeZet 
újjáéPÍtés
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1. KoRpÁSoDÁSGÁtLÓ 
SaMpoN SZÁRaZ haJRa

Ezt a sampont a korpaképződés és újbóli megjelené-
sének megakadályozására dolgozták ki. rendszeres 
használata normalizálja a fejbőr hámlását és a zsír 
lerakódását a hajszálon.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK: 
A zsíros hajra ajánlott korpásodásgátló sampon akkor 
hatékony, ha gyakran mos vele hajat. A terméket egyen-
letesen ossza el a hajon és a fejbőrön. Az ujjheggyel 
gyengéden és körkörös mozdulatokkal masszírozza 
el a terméket. Öblíteni kell. Szükség esetén ismételje 
meg az eljárást, hagyja hatni pár percet és öblítse.

2. KoRpÁSoDÁSGÁtLÓ SaMpoN 
ZSÍRoS haJRa

Ezt a sampont a korpaképződés és újbóli megjelenésének megakadályozására dolgoz-
ták ki. rendszeres használata normalizálja a fejbőr hámlását és a zsír lerakódását a 
hajszálon.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK: 
A zsíros hajra ajánlott korpásodásgátló sampon akkor hatékony, ha gyakran mos vele 
hajat. A terméket egyenletesen ossza el a hajon és a fejbőrön. Az ujjheggyel gyengéden 
és körkörös mozdulatokkal masszírozza el a terméket. Öblíteni kell. Szükség esetén ismé-
telje meg az eljárást, hagyja hatni pár percet és öblítse.

5. haJhuLLÁSGÁtLÓ SaMpoN

Ez a sampon kiváló koadinváns a hajhullás kezelésében. A vitaminoknak és az aminosa-
vaknak köszönhetően a meggyengült hajhagyma megerősödik.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A hajhullásgátló sampon akkor hatékony, ha gyakran mos vele hajat. A terméket egyen-
letesen ossza el a hajon és a fejbőrön. Az ujjheggyel gyengéden és körkörös mozdula-
tokkal masszírozza el a terméket. Öblíteni kell. Szükség esetén ismételje meg az eljárást, 
hagyja hatni pár percet és öblítse.

4. KoRpÁSoDÁSGÁtLÓ 
haJSZESZ

Progresszív hatású kezelés, mely hatására a korpa-
képződés csökken. Hatóanyagai minden típusú kor-
pa ellen hatnak és tömeget, fényt kölcsönöznek a 
hajnak.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK: 
A hajat és a fejbőrt Hergen száraz hajra ajánlott 
korpásodásgátló samponnal vagy Hergen zsíros 
hajra ajánlott korpásodásgátló samponnal mossa, 
fodrásza tanácsa szerint. A fiola tartalmát könnyű, 
körkörös mozdulatokkal ossza szét.
 
hÁRoM FÁZISBaN MaSSZÍRoZZa a ha-
Jat:
Ezt a sampont a korpaképződés és újbóli megjelené-
sének megakadályozására dolgozták ki. rendszeres 
használata normalizálja a fejbőr hámlását és a zsír 
lerakódását a hajszálon.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A zsíros hajra ajánlott korpásodásgátló sampon ak-
kor hatékony, ha gyakran mos vele hajat. A terméket 
egyenletesen ossza el a hajon és a fejbőrön. Az ujj-
heggyel gyengéden és körkörös mozdulatokkal masz-
szírozza el a terméket. Öblíteni kell. Szükség esetén 
ismételje meg az eljárást, hagyja hatni pár percet és 
öblítse.

aDaGoLÁS:
Hatáskeltés: hetenként 2 vagy 3 fiola Hergen fodrá-
szának tanácsa szerint. Hatástartás: hetente 1 fiola.

hergen 
 gyógyhatású termékek

hergen 
 gyógyhatású termékek

6. haJhuLLÁS GÁtLÓ haJSZESZ

A hajszesz hatóanyagai növényi fehérjéből és vitaminkombinációból állnak, melyek 
együtt stimulálják az elgyengült hajhagymát. E tulajdonságuknak köszönhetően hatéko-
nyan megelőzik a hajhullást.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK: 
A hajat és fejbőrt kenje be Hergen hajhullás gátló samponnal. Egy kendővel itassa fel. A 
terméket körkörös mozdulatokkal egyenletesen ossza el a fejen.

hÁRoM FÁZISBaN MaSSZÍRoZZa 
a haJat:
Összezárt ujjakkal nyomja a fejbőrt a tarkótól a fej teteje felé. Szintén összezárt ujjakkal 
és vibráló mozgással haladjon oldalt a fej teteje felé. végezetül teljes tenyérrel nyomja a 
homlokot és csúsztassa a kezét lassan a tarkó felé.

aDaGoLÁS: 
Hatáskeltés: hetenként 2 vagy 3 fiola Hergen fodrászának tanácsa szerint. Hatástartás: 
hetenként 1 fiola. 

7. ZSÍRCSÖKKENtő  
SaMpoN ZSÍRoS haJRa
A zsíros vagy zsírosodásra hajló haj hatásos és na-
gyon kényes mosásához ajánlott. Hatóanyaga a haj-
szálon megakadályozza a zsír lerakódását.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A zsírcsökkentő sampon akkor hatékony, ha gyakran 
mos vele hajat. A terméket egyenletesen ossza el a 
hajon és a fejbőrön. Az ujjheggyel gyengéden és 
körkörös mozdulatokkal masszírozza el a terméket. 
Öblíteni kell. Szükség esetén ismételje meg az eljá-
rást, hagyja hatni pár percet és öblítse.

8. BIVaLENS SaMpoN ZSÍRoS BőRRE ÉS SZÁRaZ haJRa

Ez a sampon egyrészt a fejbőrt tisztítja, másrészt 
a hajra felviszi a megfelelő tápanyagokat. A spe-
cifikus hatóanyagok megkülönböztetett és bivalens 
módon fejtik ki hatásukat.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A bivalens sampon akkor hatékony, ha gyakran 
mos vele hajat. A terméket egyenletesen ossza el 
a hajon és a fejbőrön. Az ujjheggyel gyengéden és 
körkörös mozdulatokkal masszírozza el a terméket. 
Öblíteni kell. Szükség esetén ismételje meg az eljá-
rást, hagyja hatni pár percet és öblítse.
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13. GyENGE, FEStEtt VaGy DauERoLt haJRa 
aJÁNLott SaMpoN

Ez egy erősítő sampon, mely a gyenge hajra hat és visszaadja erejét és életét. Gyakori 
használata után a hajnak egészséges kinézete és életerős tapintása lesz.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A gyenge, festett vagy dauerolt hajra tanácsolt sampon akkor hatékony, ha gyakran mos 
vele hajat. A terméket egyenletesen oszlassa el a hajon és a fejbőrön. Az ujjhegyekkel 
körkörös mozdulatokkal jól masszírozza be a terméket. Öblíteni kell. Ha szükséges, ismé-
telje meg, hagyja hatni pár percet, majd öblítse

14. ÖBLÍtÉS NÉLKÜLI KEZELÉS GyENGE, 
FEStEtt VaGy DauERoLt haJRa

Ez a kezelés mélyen behatol a gyenge hajszálakba és megerősíti őket. A gyümölcsök-
ből nyert A.H.A. (Alfa-hidroxisav) erősítő komplex a hajnak. visszaadja az erősségét és 
ellenállását, megvédi a vegyi és a természetes károsító hatásoktól és megakadályozza 
töredezését.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A hajat és a fejbőrt először dörzsölje be Hergen gyenge hajra ajánlott samponnal. Egy 
kendővel itassa fel. A terméket a hajon ossza szét és tincsenként masszírozza, így a ható-
anyag mélyen behatol. Ne öblítse le. készítse el szokásos frizuráját.

20. ÖBLÍtÉS NÉLKÜLI 
INStaNt tÁpBaLZSaM

Öblítés nélküli instant balzsam, mely biztosítja 
a tápanyagokat és a száraz, roncsolt hajnak 
visszaadja a hydro-lipid bevonatot. 

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
mossa meg a hajat Hergen könnyű tápsam-
ponnal vagy Hergen dúsított tápsamponnal, a 
fodrász tanácsa szerint. 1 vagy 2 dió nagysá-
gú termékkel kenje be a fejet és a teljes felszí-
vódásig masszírozza. Ne öblítse le. készítse el 
szokásos frizuráját.

15. ERőSÍtő KEZELÉS

Energikus kezelés elgyengült hajra. A gyümölcsből 
nyert A.H.A. (Alfa-hidroxidsav) erősítő komplexus a 
hajszál szarurétegét táplálja.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A hajat és a fejet kenje be elgyengült, színezett vagy 
dauerolt hajra ajánlott Hergen samponnal. Egy ken-
dővel itassa fel. A terméket körkörös mozdulatokkal 
egyenletesen ossza el a fejen.

hÁRoM FÁZISBaN MaSSZÍRoZZa 
a haJat:
Összezárt ujjakkal nyomja a fejbőrt a tarkótól a fej 
teteje felé. Szintén összezárt ujjakkal és vibráló moz-
gással haladjon oldalt a fej teteje felé. végezetül tel-
jes tenyérrel nyomja a homlokot és csúsztassa a kezét 
lassan a tarkó felé.

aDaGoLÁS:
Hatáskeltés: hetenként 2 vagy 3 fiola Hergen fod-
rászának tanácsa szerint. Hatástartás: hetenként 1 
fiola.

29. LIGht & ShINE

A hajnak visszaadja természetes fényét és csillogását. 
Száraz és kezelt hajra ajánlott. A védőrétegnek köszön-
hetően megóvja a levegő ned¬vességétől.

FELhaSZNÁLÁSI taNÁCSoK:
A frizura elkészítése után kb. 30 cm-ről fújja be a fejet, 
így fényt ad a száraz és fénytelen hajnak. Ne fújja nyílt 
lángra vagy izzó tárgyra. Hőforrástól távol tartandó. Tilos 
a dohányzás. A gyermekektől távol tartandó.

hergen 
 gyógyhatású termékek

új hergen termékek
Listája

a megújult Hergen termékek professzionális és rendkívül Hatékony 

megoldást nyújtanak mindenféle fejbőr és Hajproblémára. 

természetes összetevőikkel óvják, ápolják és egészségessé varázsolják 

fejbőrünket és Hajunkat!
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hergen ViOLet Line (V)
LiLa termékek

hergen BLue Line (B)
kék termékek

ENERGIZÁLÓ, ERőSÍtő KEZELÉS MINDENFÉLE haJtÍpuSRa

A Blue line kezelés azoknak szól, akik a környezeti (szmog, szél), mechanikai (gyakori mosás, szárítás) és kémiai (festés, dauerolás és vasalás) 
hatások által meggyengült hajukat szeretnék megerősíteni. A Blue line célja, hogy visszaadja a hajszálak energiáját és életerővel töltse fel azt.
A szentjánoskenyér magjából kivont összetevő a haj növekedését és egészségét szolgálja, helyreállítja a haj szerkezetét. Ezen felül tartalmaz még 
alfa-hidroxi gyümölcssavakat, melyek táplálják a hajat és életerővel töltik fel.

kiszerelések:
B1 sampon - 1000ml, 400ml, 100ml
B2 pakoló - 400ml
B3 balzsam - 1000ml, 400ml, 100ml
B4 szérum - 100ml
B5 szérum - 100ml

KEZELÉS KoRpÁS haJRa

A Silver line termékeit azoknak szánják, akik a korpásodás 
problémájával szeretnének szembeszállni és csökkenteni 
szeretnék a bosszantó és visszatérő égető érzést a fejbőrön. 
A teafa fontos eleme ennek a termékcsaládnak. Gombaölő 
hatása, antibakteriális és antiszeptikus jellemzői miatt vá-
lasztottuk ezt az alkotóelemet. A fehér fűz kéreg és a fahéj 
kivonat csökkentik a fejbőr hámlását. Ennek a kezelésnek 
a célja az, hogy szembeszálljon a korpásodás okaival és 
csökkentse a korpásodással járó kellemetlen tüneteket, meg-
szüntetve így a hajas fejbőr hámlását.

kiszerelések:
S1 sampon - 1000ml, 400ml, 100ml
S2 ampulla - 100ml

hergen siLVer Line (s)
eZüst termékek

haJhuLLÁS KEZELÉS

Ezt az aktív kezelést kifejezetten a gyenge hajszálak meg-
erősítésére fejlesztették ki, elősegíti a haj növekedését és 
megelőzi annak idő előtti hullását. A violet line-ban je-
len lévő aktív anyagok meghosszabbítják a növekedési 
(anagén) szakaszt, késleltetik a nyugalmi (telogén) szakaszt 
és stimulálják a következő hajszál kialakulásának feltétele-
it. Hatóanyagok:A Baicalin, a bajkáli csucsókából kivont 
flavonoid képes növelni a hajszálsejtek proliferációját az-
által, hogy megvédi azokat az androgén hormonok gátló 
hatásától.A búza- és a szójacsíra a haj növekedéséhez 
szükséges tápanyagok biztosításával serkentik a fejbőr me-
tabolikus tevékenységét. A mentol serkenti a hajas fejbőr 
mikrokeringését mivel nagyobb oxigénellátást biztosít a haj-
tüszőknek.

kiszerelések:
v1 sampon - 1000ml, 400ml, 100ml
v2 ampulla - 100ml

KEZELÉS ZSÍRoS haJRa

A Pink line termékeket úgy alakították ki, hogy szabályoz-
zák a faggyúmirigyek faggyútermelését és csökkentsék a túl-
zott működésüket. A Pink line termékeket cink-sókkal és réti 
legyezőfű kivonattal gazdagították, mivel mindkettő képes 
csökkenteni a faggyútermelésért felelős enzimek működését. 
A réti legyezőfűből kivont tanninok szintén hasonló hatással 
rendelkeznek, összehúzzák a pórusokat, ezáltal megaka-
dályozzák a baktériumok bejutását a mirigycsatornába és 
a szőrtüszőbe. A szintén jelen levő aktív kén szabályozza 
a mirigyek fiziológiai működését és csökkenti az esetleges 
baktériumok jelenlétét, melyek a faggyútermelés megnöve-
kedése miatt jelentősen megjelenhetnek.

kiszerelések:
P1 sampon - 1000ml, 400ml, 100ml
P2 ampulla - 100ml

hergen Pink Line (P)
róZsasZÍn termékek
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Aktív összetevős kezelés,  
minden további Hergen kezelésHez HozzáAdHAtó

A Red Line a Hergen termékek igazi innovációját jelenti. Az aktív kezelés termékei fokozzák a többi kezelés előnyös hatásait. Ez egy komp-
lett és hatásos termékcsalád, mely lehetővé teszi a különféle kezelések célzott elérését. A termékcsalád mindegyikét használhatjuk a töb-
bi termékcsalád tagjaival együtt. A Red Line a legrégebbi hagyományokhoz tartozó természetes gyógymódok újbóli felfedezéséből szü-
letett. A természet igazi lényegéhez tér vissza, teljes tiszteletben tartja azt. A Red Line termékekben természetes anyagok vannak, magok, 
gyökerek, kérgek, gyümölcsök, virágok és növények levelei. Ezek az összetevők egyszerű és finom kozmetikai készítményekbe kerültek, a leg-
érzékenyebb fejbőr kezelésére is alkalmasak. A Red Line termékcsalád termékeit az R8 és R9 termékeken kívül csak rendelésre tudjuk hozni.

hergen reD Line (r)
PirOs termékek

R8 – FEJBőRÁpoLÓ KRÉM

krém, mely intenzíven ápolja, védi és megnyugtatja az érzékeny fejbőrterületet. vigyük 
fel a fejbőr problémás területeire, masszírozzuk át vele a fejbőrt, hagyjuk hatni 10 per-
cig. Ezután öblítsük le és folytassuk a samponozással. kiszerelése: 100 ml-es flakon.

R9 - FEJBőRRaDÍR

Bőrradír, mely gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket. vigyük fel a fejbőr problémás 
területeire és masszírozzuk át vele a fejbőrt. Ezután öblítsük le és folytassuk a sampono-
zással. érzékeny, kipirosodott fejbőr esetén tilos használni! kiszerelése: 100 ml flakon.

hergen gOLD Line (g)
arany termékek

ÚJJÁÉpÍtő, tÁpLÁLÓ KEZELÉS ERőSEN IGÉNyBEVEtt haJRa

A haj egészsége, szépsége és testessége a hajszálak tápanyaggal ellátottságától függ. A Gold line termékeit azért alkották meg, hogy megfelelő 
hidratáltságot biztosítson a hajnak és biztosítsa a haj táplálásához szükséges összetevőket. Hatóanyagok:Az édesmandulából nyert fehérjekivonat 
kettős tevékenységet végez: a sérült, kiszáradt és meggyengült haj szerkezetét javítja és mélyen hidratálja a fej bőrét, biztosítja azt, hogy a haj ne 
száradjon ki és ellássa a szükséges tápanyagokkal. A mogyoróolaj és az aloe vera gél semlegesíti a szabad gyököket, melyek a haj elöregedéséhez 
vezetnek.A teafa kivonat és a szójafehérje-kivonat fontos tápanyagforrások. A Gold line termékek teljes alkalmazása után a fénytelen, meggyötört 
haj gazdagabb, szebb és erősebb lesz. A hajszálak felszíne, melyek a kezelés előtt szétnyíltak és hajlamosak voltak a csomósodásra, összezárnak 
és így csökkentik annak a lehetőségét, hogy a külső káros anyagok behatolhassanak a hajszálakba, megszünteti így a haj durva kinézetét.

kiszerelések:
G1 sampon - 1000ml, 400ml, 100ml
G2 pakoló - 400ml
G3 balzsam - 1000ml, 400ml, 100ml
G4 spray - 100ml
G5 olaj - 50ml
G6 szérum - 100ml
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hajfOrmáZás 
hajáPOLás egyBen
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pRoFESSIoNaL haIRFaShIoN tERMÉKCSLÁD

A legigényesebb fodrászok választása! A termékcsalád 17 tagja teljes körű hajápolást 
és hajformázást tesz lehetővé. A termékek tökéletes összhangjából adódóan jól kombi-
nálhatók, így az alap technikákon kívül igen kreatív megoldásokra is alkalmazhatóak. 
A dizájnos külső minőségi belsőt rejt, mert minden termék argánolajat és maracuja ki-
vonatot tartalmaz.
Termékkatalógus elérhető!

1 CUTTiNG PoTioN – hajformázó gél 500 ml
2 TEXTUriziNG & volUmiziNG moUSSE – hajfixáló hajhab 250 ml
3 SUPEr GlUE – folyékony gél spray 200 ml
4 STYliNG HAir SPrAY - hajtógáz nélküli hajlakk 300 ml
5 STroNG Hold – hajlakk 500 ml
6 SHAPEr GlUE – hajzselé 250 ml
7 CUrl ACTivATor – formázó krémzselé 200 ml
8 FiBEr FlUid – formázó zselé 200 ml
9 rUBBEr CrEAm – formázó krém 100 ml
10 Frizz CoNTrol – fényesítő és simító folyékony gél 100 ml
11 EXTrEmE SHiNE – hajfény 100 ml
12 GloSS THErAPY – hajfény 50 ml
13 mATTE PASTE – formázó paszta 50 ml 
14 SCUlPTiNG PomAdE – pomádé 50 ml
15 STYliNG HAir SPrAY – hajlakk 400 ml
16 dYNAmiC SUPEr Hold GEl – erős hatású zselé 200 ml
17 BES iN BlACk – fekete zselé 170 ml

Új PHF TErmékEk!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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hajfOrmáZás a DynamiC 
termékCsaLáDDaL

GREaSy waX

Ez a vax lehetővé teszi a szemé-
lyes stílus kialakítását, valamint 
fényességet és puhaságot nyújt a 
hajnak. Ezen kívül alkalmas a gön-
dörség kisimítására is. Csomagolá-
sa: 150 ml-es doboz.  

DyNaMIC  
haJRÖGZÍtő haB

TENUTA NATUrAlE: Professzionális haj-
rögzítő hab festett hajra alkoholtartalom 
nélkül. Fényesítő és rögzítő hatású viaszt 
tartalmaz. Csomagolása: 300 ml-es palack. 

DyNaMIC  
haJSpRay

iNviSiBlE STroNG: Professzionális 
hajlakk, amely értékes viaszok alkoho-
los oldata. ideális a formázáshoz, a 
volumen növeléséhez és a természetes 
módon történő rögzítéshez. Csomago-
lása: 500 ml-es palack.  

DyNaMIC ZSELÉ

dYNAmiC GloSS GEl: Alkoholmentes termék, kifejezetten volumen adására és fényesítésre. külö-
nösen sokoldalú és nem zsíros. védő hatással rendelkezik. Csomagolása: 200 ml-es tubus.     

dYNAmiC WEET look GEl: Ez a hajzselé kifejezetten a kellemes, vizes hatás elérésére készült. 
Csomagolása: 200 ml-es tubus.      

GLaZy waX

minden frizuratípus formázására és alakításá-
ra alkalmazható vax. ideális a hosszú hajhoz, 
amelynek rendkívül fényes és hullámos formá-
kat lehet adni a segítségével, és a rövid hajhoz 
is kitűnő, a határozott formák eléréséhez. Cso-
magolása: 150 ml-es doboz.        

 hajfOrmáZás,
rÖgZÍtés 

Ez a professzionális sorozat a haj formázására, a frizura kialakítására szolgál és 
megújítja annak fényességét. Egy sor „nagy teljesítményű” termék alkotja, amelyek 
biztosítják a legteljesebb szabadságot a szakmai kreativitáshoz. A Special Effects 
Hair Grafitti egy olyan termékcsalád, amelynek termékei egyenként és együtt is 
használhatók, annak érdekében, hogy hihetetlen formájú, szerkezetű és fényességű 
frizurákat alkossunk. minden termék egy különleges technikai funkció betöltésére 

jött létre, biztosítva a hatásos és tartós eredményeket. A Special Effects Hair Grafitti „a haj laboratóriuma”, amely lehetővé teszi pontos technikai 
célok elérését, amelyek a hajnak volUmENT, FéNYT, HidrATáláST nyújtanak. A készítmény a haj tulajdonságai és az elérni kívánt eredmény 
alapján egyénre szabott. A Special Effects Hair Grafitti kialakítja, átalakítja, formálja a stílust, amely egyénivé tesz minket, hiszen mindannyiunk haja 
különböző. A Special Effects Hair Grafitti kizárólag a BES fodrászainál található meg.

18 – SpRay-oN tEXtuRE 
MEDIuM hoLD

kÖzEPES TArTáST AdÓ Gél SPrAY Puhább hatás elérésre 
érdekében használandó. A hajsütővas és a hajkisimító hatásá-
nak fokozására is használható, egyéni frizurák kialakítására. 
Csomagolása: 200 ml-es flakon. 

17 – SpRay-oN tEXtuRE FIRM 
hoLD

ErŐS TArTáST AdÓ Gél SPrAY
Erős hatás elérése érdekében használandó. A hajsütővas és a 
hajkisimító hatásának fokozására is használható, egyéni frizu-
rák kialakítására. Csomagolása: 200 ml-es flakon.

2 – INVISIBLE 
MISt StRoNG 
hoLD

ErŐS TArTáST AdÓ HAjlAkk Összetéte-
le alkalmassá teszi minden hajtípus és igény 
kielégítésére. ideális a határozott, de rugal-
mas rögzítéshez, amely nem hagy nyomot. 
Csomagolása: 500 ml-es palack. 

9 – uRBaN 
powER

FéNYESíTŐ Pomádé A vágás és a frizura 
részleteinek kreatív kiemelésére használa-
tos. Száraz és nedves hajra egyaránt alkal-
mazható, fényesítő hatású termék. 100 ml

12 – GLuE- It

roSTSzErÛ Gél - Extrém 
kompozíciók létrehozásá-
ra és merev frizurák kiala-
kítására.Erős tartást adó, 
szálas, strukturáló zselé. 
Csomagolása: 200 ml-es 
tubus.

13 – NouRISh-It

TáPlálÓ Gél - A hajtincsekbe dolgozzuk 
bele a terméket a jobb felszívódás érdeké-
ben. E terméket a tápláló hatása alkalmassá 
teszi a vékonyszálú, károsodott, festett, dau-
erolt, száraz haj ápolására, Csomagolása: 
200 ml-es tubus.

11 – hoLD-It

ErŐS TArTáST NYÚjTÓ, védŐ Gél - Ha-
tározott rögzítő hatása lehetővé teszi extrém 
frizurák kialakítását. Csomagolása: 200 ml-es 
tubus.

23 – GLoSS-It

volUmENT éS FéNYESSéGET AdÓ Gél - E 
gél különösen alkalmas a rendezett frizurák 
kialakításához. kitűnően kiemeli a vágások 
hatását.Csomagolása: 200 ml-es tubus.

19 – wEt-It

NEdvES HATáST AdÓ Gél - közepesen 
erős rögzítő hatást nyújtó gél, amely bármely 
hajtípuson nedves hatást hoz létre. Csomago-
lása: 200 ml-es tubus.
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hajfOrmáZás
fényesÍtés

20 – uRBaN GLaZER

FéNYESíTŐ vAX
Alkalmas minden frizuratípus formázására. kókuszos illa-
tú.  állaga miatt könnyen kezelhető, a hajat nem nehezíti el, 
ugyanakkor magas fényt biztosít. kis mennyiségben kell hasz-
nálni, különben könnyen zsírossá teszi a hajat. Csomagolása: 
100 ml-es doboz.

6 – aCtIVE ShINE

FéNYT AdÓ HAjvéGáPolÓ
Hajvégápoló folyadék, leginkább hosszú és igénybe-
vett hajakra ajánlott, de minden típusra használható. 
Száraz és vizes hajon is alkalmazható.  A fénytelen 
száraz hajnak természetes fényt, védelmet és köny-
nyen fésülhetőséget ad. Csomagolása: 50 ml-es üveg.  

7 – LIGht & 
ShINE

HAjFéNY
Száraz és igénybe vett hajhoz 
javasolt, ellenáll a nedves-
ségnek. 50-60 cm magasból 
permetezzük a frizurára. kivá-
lóan használható kontyok fé-
sülésénél.  minden hajtípusnak 
magas fényt biztosít. magas a 
páratűrő képessége. Csomago-
lása: 125 ml-es flakon. 

16 – CuRLy

HAjGÖNdÖríTŐ krémzSElé
kiváló a természetes göndör vagy dauerolt haj formá-
zására. védi a hajat a kiszáradástól, rugalmasságot és 
vitalitást ad a hajnak.  Használata: enyhén nedves hajra 
vigye fel a krémzselét, majd kezével formázza a hajat.  
Csomagolása: 200 ml-es tubus.

14 – MouSSE waX

GÖNdÖrSéGET éléNkíTŐ HABWAX
rugalmas hab, a göndör fürtök kihangsúlyozá-
sára. Fényesíti a hajat, védi a hajszárító hőha-
tásától. Nem tartalmaz alkoholt. Használata: 
egy diónyi habot oszlasson szét az enyhén 
nedves hajon. Csomagolása: 200 ml-es pa-
lack. 

24 – thICKER IS BEttER

ÚjjáéPíTŐ kEzEléS 
A gyenge haj megerősítésére. Öblítést nem igé-
nyel. Újjáépíti a meggyengült hajszálakat és 
sűrűbbnek, tömöttebbnek mutatja a hajat.  Hasz-
nálata: törölközőszáraz hajon használjuk, a hajtő-
től a hajvégekig ráfújva. Csomagolása: 200 ml-es 
flakon.

3 – MouSSE VoLuMIZING FoaM 

volUmENT AdÓ HAB
könnyű, hab állagú, koncentrált termék, ami volument ad a 
hajnak, sűrűbbnek mutatva.  ideális a hajszárítóval történő 
szárításhoz és a göndör fürtök szétválasztásához is. Haszná-
lat előtt felrázandó! Csomagolása: 200 ml-es flakon.

4 – Root SuppoRt MouSSE

HAjTŐEmElŐ HAB 
közvetlenül a haj tövénél fejti ki hatását, anélkül, hogy 
elnehezítené a hajat. Használata: jól rázza fel a palac-
kot. megmosott,  törölközőszáraz hajon kell alkalmazni. 
Néhány centiméter távolságról spriccelje a tincsek tövé-
re. Csomagolása: 200 ml-es flakon.

hajfOrmáZás 
gÖnDÖrÍtés

hajfOrmáZás 
VOLumen nÖVeLés

hajfOrmáZás 
egyenesÍtés

15 – StRaIGht aRRow 

HAjEGYENESíTŐ krém
Nedvességnek is ellenálló hajkisimító krém. kelle-
mes kókuszos illatú. megkönnyíti a göndör és hullá-
mos hajak kezelhetőségét. Használata: vizes hajra 
mosás után. megvédi a hajat a magas hőhatástól 
(hajszárítás, vasalás). Páratűrő képessége miatt 
hosszantartó, egyenes frizura érhető el. Csomago-
lása: 200 ml-es tubus.

5 – FRIZZaway

HAjkiSimíTÓ éS FéNYESíTŐ SPrAY   
leginkább szárazon, vasalás előtt ajánlott. 
megvédi a hajat a magas hőhatástól. kisi-
mítja a hullámokat, tartósan egyenes frizurát 
készíthetünk vele. Fényessé teszi a hajat, 
mely ellenáll a nedvességnek. Csomagolá-
sa: 125 ml-es üveg.

22 – pLaStER-IZED

FormázÓ PASzTA
Gipsszerű paszta, fésületlen, divatos frizurákhoz. Szemcsés 
állagú, használat előtt dörzsöljük el a tenyerünkben. A ke-
letkezett hőhatás miatt az anyag könnyen kezelhető lesz. 
A hajtöveknek erős tartást biztosít. rövid és félhosszú hajra 
használható. Csomagolása: 100 ml-es tégely.

8 – RuBBER-IZED

FormázÓ GUmizSElé                                                
 rendkívül erős tartást ad a sodrott, 
fonott vagy egyenesített tincseknek. 
lágy állagú matt hatású. magas 
páratűrő képessége miatt tartós 
hatást biztosít még a legextrémebb 
frizurákhoz is. Csomagolása: 100 
ml-es tégely.

25 – wILD tEXtuRE

HAjFormázÓ krém
zöldalmás illatú könnyen kezelhető. rövid 
tépett női és férfi frizurákhoz ajánlott. A hajat 
nem teszi ragacsossá, nem nehezíti el, enyhe 
fényt biztosít. ritkított, rövid férfi frizurához 
különösen jó. kis mennyiség szükséges be-
lőle. Strukturáló hajformázó krém divatos és 
fésületlen frizura hatást  kelt. Tincsek, véko-
nyabb, vastagabb elválasztások kiemelésére 
is ajánljuk. Csomagolása: 200 ml-es tubus.

10 – uRBaN taMER

HAjFormázÓ WAX
Wax, amely egyéni stílus kialakítását teszi le-
hetővé, eper illatú. minden hajtípushoz, főleg 
hosszabb tincsek kiemelésére ajánlható. vas-
tagabb szálú, szárazabb hajak formázására 
is kiváló, mert természetes fényt és puhaságot 
biztosít. Használata: kis mennyiségben ajánlott, 
ezért igen gazdaságos. Csomagolása: 100 ml-
es tégely.

hajfOrmáZás 
hajsZOBrásZat



FEStőKENDő 
egyszer használatos,1cs. 30 db

BES haJVÁGÓ KENDő 

BES BaByLISS pRo 
haJSZÁRÍtÓ 
2000 W 
Professzionális felhasználásra, kifejezetten fodrá-
szoknak tervezett hajszárító, megerősített 280 cm-
es kábellel, kétféle méretű szűkítővel (75 mm és 90 
mm), kétféle erősség és kétféle hőmérséklet állítási 
lehetőséggel és hideg levegő gombbal. A készülék 
470 gramm.

MELÍR FÓLIa

BES BIoNIK 
haJSZÁRÍtÓ 

2000 W
A BES forradalmian új terméke az 
ionizáló hajszárító, mely fenntartja a 
haj hidratáltságát azáltal, hogy a vi-
zet apró cseppekké bontja, ami így 
be tud jutni közvetlenül a haj belse-
jébe. Ezenkívül csökkenti a haj elekt-
rosztatikusságát, természetes fényt és 
selymességet ad, továbbá gyors és 
tartós hajszárítást eredményez.

BES hIGh powER 
haJSZÁRÍtÓ 
2000 W
kifejezetten fodrásszalonok számá-
ra, mindennapos használatra terve-
zett, professzionális hajszárító.

haJFEStőtÁL ÉS ECSEt 
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BES MIKRoKaMERa

A 300x-os nagyítás segítségével nyomon kö-
vethető és látható a Hergen kezelések hatása. 
mobiltelefonnal vagy tablettel kapcsolódik, 
saját magyar nyelvű applikációja van.  



www.besh.hu                                                          BES webshop

BES Hungary kft. | 1171 Budapest, Pesti út 368.

Tel.: 06 1 257 8644 | Fax: 06 1 259 1518

E-mail: info@besh.hu

BES Hungary – Szépség és Tudomány

BES fodrászok (Facebook csoport)

@beshungary


