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Ü Z L E T E I N K

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 WEBÁRUHÁZ ‒ BESBEAUTYSHOP.HU

Több, mint 500 professzionális termék, 350 féle hajszín. 

15 000 Ft felett ingyenes kiszállítás! Fodrászoknak ked-

vezményes árak. Akár 1 munkanap alatt kiszállítjuk!
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Cégünk a BES Hungary Kft. a BES Cosmec S.R.L. olasz hajkozmetikumokat gyártó cég ki-

zárólagos magyarországi forgalmazója. 30 éve fennálló kapcsolatunk titka a kiemelkedő 

minőségben rejlik.

MIT KÍNÁLUNK PARTNEREINKNEK ÉS FODRÁSZAINKNAK?

• ár-érték arányban verhetetlen, kiváló minőségű, állatkísérletektől mentes, természetes 

összetevőkkel gazdagított, magas hatóanyagtartalmú, professzionális termékeket

• teljes termékpalettát, amire egy szalonban szükség lehet

• állandó raktárkészletet és elérhetőséget az egész ország területén

• egyedi kedvezményeket és marketing támogatást

• folyamatos fejlődést az igényeknek megfelelően

• szakmai támogatást a termékeinkkel kapcsolatban 

Professzionális termékeink használata szakértelmet kíván. Ugyanakkor a folyamatosan bő-

vülő, otthoni felhasználásra is alkalmas termékeink magas színvonalon kielégítik lakossági 

vásárlóink igényeit is. 

Az online vásárlás lehetősége mellett további hasznos információk találhatóak 

webshopunkban (videók, képek, színskálák, használati útmutatók, termékcsa-

lád leírások, step by step útmutatók, stb.).

A  G Y Ö N Y Ö R Ű 

ALKOSS SZABADON A BES PROFESSZIONÁLIS HAJÁPOLÁSI TERMÉKEIVEL!

LEGYÉL VISZONTELADÓ PARTNERÜNK!  Tel.: 06 1 257 8644

Dolgozz BES-el a szalonodban vagy próbáld ki termékeinket otthon! Keress 

minket valamely elérhetőségünkön, online áruházunkban vagy személyesen 

valamelyik bemutató üzletünkben!
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1171 Budapest, Pesti út 368. 

 Tel.: 06 1 257 8644

Fax: 06 1 259 1518 

Nyitva: H-P 7:00-14:00

E-mail: info@besh.hu 

Web: www.besh.hu

BES facebook 

BES Hungary Instagram

Webshop: besbeautyshop.hu



O K TAT Á S

BES SZALONTRÉNING

Személyre szabott BES oktatás a saját szalonodban! 

Oktató fodrászunkkal előre egyeztetitek a témákat (pl.: szőkí-

tés, festés, termékismeret, hajkiegyenesítés, vágás, stb.), ame-

lyekről elméleti és gyakorlati oktatást is tart. A választott té-

mához kapcsolódó BES termékeket oktató fodrászunk hozza!

Maximum létszám: 10 fő. 

További információért írj nekünk az info@besh.hu e-mail cím-

re vagy hívj minket a 061 257 8644 telefonszámon.

Gazdagítsd tudásodat fodrásztechnikai szemináriumainkon, 

termékismereti, elméleti és gyakorlati oktatásainkon!  Meg-

újult oktatótermünk jól felszerelt, 30 fő befogadására képes. 

Azonban 15 főnél csak abban az esetben szoktunk többen 

lenni, ha külföldi oktató érkezik hozzánk. 

 

AZ OKTATÁSOK HELYSZÍNE:

1171 Budapest, Pesti út 368. 

(Kucorgó tér, az épület előtt parkolási lehetőséggel). 

BES OKTATÁS
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TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS 

web: https://besh.hu/oktatas/ 

e-mail: info@besh.hu  

Telefon: 06 1 257 8644
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COLOR REFLECTION
SZÍNEZETT SAMPONOK ÉS PAKOLÁSOK

Ezek a samponok és pakolók nem csupán tisztítják és ápolják a hajat, 

hanem  csodát művelnek a hajszínekkel. A bennük lévő színpigmen-

tek két hajfestés között segítenek megőrizni a színtónust és ragyo-

gást, közvetlenül a festésnél alkalmazva pedig egyedi árnyalatokkal 

gazdagítják az alapszínt. A Color Reflection termékcsalád megújít-

ja, fényesebbé, élettelivé varázsolja a hajat. A termékek 7 különböző  

színárnyalatban, 2 féle kiszerelésben kaphatóak.

Használat előtt mindenképpen olvasd el az alábbi használati útmu-

tatót, amely segítséget nyújt abban, hogy melyik sampont és pako-

lást hogyan, milyen keverési arányokkal érdemes használni a kívánt 

árnyalat eléréséhez.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÉZD MEG A VIDEÓT!
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123 szín

62 szín

BES HI-FI HAIR COLOR

100 ml

Professzionális hajfesték növényi liposzómákkal, d-panthenollal, B5 vitaminnal, búzasziliko-

nos proteines kopolimerrel. A festék gazdag összetétele együtt biztosítja a ragyogó árnyalato-

kat, az egyszerű kezelhetőséget és a haj szerkezetének megóvását. A BES HI-FI HAIR COLOR 

megbízható fedést, tonizálást és magas fényt biztosít a hajnak világosítás után is. A 00-ás 

sorozat kiemelkedő tulajdonságai közt szerepel az ősz haj fedése. Ajánlott saját oxidálósze-

rével használni. 

REGAL COLOR

60 ml

A Regal Color professzionális hajfesték, amely speciális 

összetételével kiemelkedő a technikai funkciók (tonali-

zálás, fénytükrözés, fedés, világosítás) terén – érezhetően 

védi a hajat. Összetevői között a keratin mellett egyéb 

fehérjetartalmú anyagok is szerepet kapnak, valamint 

azok a természetes viaszok, amelyek színélmény mellett 

a hajszerkezet kiváló védelmét is biztosítják. Az alap- 

emulzió krémes állagával könnyedén kezelhető minden 

szakember számára.  



11

T
A

R
T

Ó
S

 H
A

JF
S

T
É

K

8 szín

48 szín

BES REGAL SOFT COLOR 

60 ml

AMMÓNIA NÉLKÜLI FÉLTARTÓS KRÉMHAJFESTÉK növényi liposzómákkal és melaninnal. Olyan hajfesték amely kiemeli vagy 

módosítja a haj természetes fényét, tökéletes ápoltságot biztosítva a haj és a fejbőr számára. AC COLORPLEX komplexet 

valamint liposzómákat tartalmaz. Az AC COLORPLEX gátolja az UV sugarak hatását, csökkentve ezáltal a hajszín fakulását. A 

liposzómák hasonlítanak a hajszál szerkezetéhez, így képesek aktív hatóanyagokat bejuttatni a hajszálba. Az 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.

BES KONTRAST

2x30 ml

Ennek a festéknek az ereje a fény- és színkontrasztok harmonikus összhatásában 

rejlik. Elsősorban melír, flash, touch stb. hatások elérésére alkalmazzuk, de a teljes 

haj festése is megoldható vele. Vibráló és természetes színhatások sokoldalúan és 

kreatívan alkalmazhatóak egyéniségtől és divatterendektől függően. Hatféle növényi 

liposzómát és méhviaszt tartalmazó összetétele tökéletes ápoltságot nyújt a hajnak. 

A liposzómák a haj szerkezetébe épülve erősítik a hajat, a méhviasz pedig visszaállít-

ja a hajszál hidrolipid értékét. Ez alapvető fontosságú a haj fésülhetősége, puhasága 

és szépsége szempontjából. A csomagban található 2 db 30 ml-es tubus (egyik a 

színért, a másik a szőkítésért felelős) tartalmát 1:1 arányban kell oxidálóval keverni.
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REGAL ZERO TERMÉKCSALÁD

hajfesték 100 ml, aktivátorok 150 ml, 1000 ml

A Regal Zero tartós, multifunkciós hajfestő termékcsalád, mely nem tartal-

maz PPD-t és ammóniát. Kíméletes a hajhoz, a szín viszont szép és tartós 

lesz. A Regal Zero hajfesték festés közben ápolja is a hajat, mert 5 féle ter-

mészetes összetevőt (kasmír, lenmag, méhviasz, szója, selyem), 5 féle ápoló 

növényi kivonatot (eper, málna, gránátalma, cseresznye, áfonya) és 5 féle 

hajépítő olajat (kalendula, jojoba, rizs, kókusz, mandula) tartalmaz.  A ter-

mékcsaládhoz a hajfestéken kívül 5 féle aktivátor és színkörrel, felhasználási 

táblázattal ellátott színskála is tartozik. A 00-ás sorozat kiemelt szerepet 

játszik az ősz haj kiváló fedésében.  Ajánlott saját oxidálószerével használni! 

51 szín

REGAL ZERO
AMMÓNIA ÉS PPD MENTES HAJFESTÉK
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5 szín

BES MOUSSE COLOR

200 ml

A Bes Mousse Color egy hajszínélénkítő, kondi-

cionáló hatású hab, amely lenmagolaj kivonatot 

tartalmaz. Puhábbá és dúsabbá teszi a hajat és 

megóvja színét, csillogó és erőteljes hajszínt ered-

ményez. A Bes Mousse Color táplálja a hajat, har-

monizálja a szürkés és az ősz hajszínt, csillogó ár-

nyalatokkal gazdagítja a természetes vagy festett 

haj színét.

MOVIE COLORS

170 ml

Ápoló hajszínezést nyújt, amely lehetővé te-

szi erőteljes, fényes, kreatív, rendkívül divatos 

hajszínek létrehozását. Különleges összetétele 

nem világosítja a hajat. Természetes vagy ko-

rábban leszőkített hajra egyaránt felvihető, nem 

kell összekeverni oxidáló anyagokkal. Nem tar-

talmaz ammóniát. 6-8 mosásig tartja meg a haj 

a színt, a haj szerkezetétől függően. 

BES INTENSIVE

60 ml

Ez az intenzív hajszínező teljesen ammóniamentes. Színező pig-

mentekben és aktív hatóanyagokban gazdag, egyénivé teszi és 

kiemeli a festék fénytükrözését. Tartós vagy féltartós hajfestékkel 

együtt használva kiegészíti és izgalmasabbá teszi az eredményt. In-

tenzívebb és tartósabb hajszínt eredményez.

14 szín

20 szín
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0- 10-20-30-40 VOLUMENES OXIBES

60 ML, 1000 ML

Krémes oxidáló emulzió festéshez és világosításhoz. Az Oxibes egy köny-

nyen használható, hidratáló és ápoló hatású krém, amely nem csepeg. 

Az összetételében megtalálható emulgeáló és puhító anyagok gyorsan 

összekeverhetővé teszik. Könnyen alkalmazható, fokozza a keverék ápo-

ló hatását és így javítja a végeredményt is. 

REGAL SOFT KÜLÖNLEGES SZÍNELŐHÍVÓ 2-3

1000 ml, 120 ml

Krémes oxidáló emulzió, mindenekelőtt a Regal Soft Color ammónia 

nélküli féltartós hajfestékkel használatos. Krémes, viaszos, lágyító hatású 

anyagok keveréke adja az összetételét. Alacsony hidrogénperoxid tartal-

mú. A kettő speciális színelőhívó jellemzői: kellemes illat, amely az eper, 

a málna és egyéb vörös gyümölcsök illatait idézi. 

DECOBES REMOVER SZÍNKORREKTOR

2x150 ml

Ideális a festett haj színének 2 árnyalatnyi színeltávolításához vagy 

világosításához. Rendszeres hajfestésnél egy idő után előfordul, 

hogy a hajszálakból nem tudnak teljes mértékben kiürülni a mes-

terséges színpigmentek. A Remover a hajat megtisztítja ezektől a 

lerakódott színpigmentektől. Rendszeres hajfestés esetén ajánlott 

évente használni. A természetes, nem festett hajon nem fejt ki ha-

tást. Savas pH értéke lehetővé teszi a hajas fejbőr és a haj megóvá-

sát. A termék, folyékony állagának köszönhetően felvihető száraz, 

nem megmosott hajra is. Ha most használod először, kérj tőlünk 

vagy valamelyik oktató fodrászunktól tanácsot!

DECOBES SZŐKÍTŐOLAJ

1000 ml

Szőkítő olaj teljes színtelenítéshez, melírozáshoz, egyes tincsek világosításához. Ideális a könnyed és kö-

zepes erősségű világosításhoz (3-4 árnyalatig). Nem roncsolja a haj szerkezetét, világosítás alatt lágyítja a 

hajat. Eredménye: gyengédebb és kímélőbb hajszőkítés. 
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DECOBES 
SZŐKÍTŐKRÉM

150 ml

Szőkítőkrém teljes színtelenítés-

hez, melírozáshoz, egyes tincsek 

világosításához. Erős szőkítő hatású 

krém, amely 4-5 árnyalatot világosít, 

egyenletesen, megőrizve a haj szer-

kezetét. 

POLVERE DECOLORANTE

12x25 g 

Tasakos kiszerelésű 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 szín-

telenítés okoz és csökkenti az oxidálószerek irritáló hatását. 5-6 árnyalatot világosít.

CREMA BARRIERA KONTÚR KRÉM

150 ml

A kontúr krém a hajfestés megkezdése előtt használandó. Védi a hajtövet és a fejbőrt a festékfol-

toktól a hajfestés során. Lágyító és víztaszító anyagokban gazdag összetételének köszönhetően 

gátolja a festék lerakódását a hajtövekre, így megakadályozza a festékfoltok kialakulását.

SENZA MACCHIA FESTÉKELTÁVOLÍTÓ KRÉM

150 ml

Erős tisztító hatással rendelkező, növényi hatóanyagokat tartalmazó krém. Eltávolítja a hajtövek-

ről a hajfestés során keletkezett festékfoltokat. A bőr irritálása nélkül távolítja el a szennyeződést. 

DECOBES BLUEBERRY 

500 g 

A Decobes termékcsalád legújabb szőkítőpora, mely képes akár 7-8 árnyalatot is világosítani, nem 

porzik, praktikus visszazárható tasakban van és kellemes áfonya illatú. Gazdaságos választás.

DECOBES KOMPACT 

500 g 

Az alapszőkítők közé tartozik, 5-6 

árnyalatot világosít, nem porzik és 

kifejezetten szép hamvas szőkét ad, 

kiütve a sárga pigmenteket. Termék-

katalógus elérhető!
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PROFESSZIONÁLIS  ÉS TARTÓS 
KERATINOS HAJKIEGYENESÍTŐ CSALÁD

Az új ECLISSE termékekkel a haj hosszú távon (4-6 hónapig) egyenes marad hajva-

salás nélkül is. A termékek a legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel lettek 

megalkotva azért, hogy a hosszan tartó hatáson túl óvják a haj egészségét is. Nem 

tartalmaznak formaldehideket, szilikont, mesterséges színezőanyagot, parabént és 

allergéneket. A kiegyenesítés folyamata ugyan nem bonyolult, de ezt a termék- 

családot otthoni használat helyett inkább szalonhasználatra ajánljuk. A kezelés 

utáni sampont, balzsamot és a tápláló olajat viszont kifejezetten ajánljuk otthoni 

használatra is, 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.

TUDJ MEG RÓLAM TÖBBET!
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ÁPOLÓ OLAJ

100 ml

Szilikonmentes, könnyed, tápláló és kondicionáló spray. 

Ajánlott hajvasalás előtt, illetve hajszárítás előtt a nedves 

hajon használni, mert a hő hatására új aminosavakat juttat 

a hajszálak belsejébe. Ezzel meghosszabbítja és megújítja 

a haj Eclisse kezeléssel elért simaságát. Használható ön-

magában is, nem kell feltétlenül a többi Eclisse termékkel 

együtt használni. Segít megelőzni a haj nemkívánatos hul-

lámosodását. Multivitamin komplex tartalmának köszön-

hetően 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.

TARTÓSÍTÓ SAMPON

250 ml, 500 ml

Lágy és kímélő sampon. A keratinos 

kezelés után újra egyensúlyba hozza 

a fejbőr és a haj pH értékét és tartó-

sítja a hajkiegyenesítő kezelést. Szili-

kont nem tartalmaz. Gazdag termé-

szetes keratinban, szója proteinben 

és vitaminokban. Fixálja az újonnan 

létrejött keratin kötéseket. Struktúrát 

ad a hajnak és mélyen táplálja azt.

AKÁR 6 HÓNAPIG EGYENES HAJ 
A LEGGÖNDÖREBB HAJBÓL IS!

ELŐKEZELŐ 
SAMPON

500 ml

Lúgos kémhatású sampon, 

nem tartalmaz szilikont. Mé-

lyen megtisztítja és előkészíti 

a hajat az aktív kezelés előtt, 

elősegíti a keratin bejutását a 

hajba. Összetevői (karbamid 

és cukor származékok) nyug-

tatják és hidratálják a fejbőrt. 

KERATINOS SIMÍTÓ FOLYADÉK

500 ml

Aminosavakat és egyéb aktív összetevőket tartalmaz, melyek a hajszálakba 

bejutva átalakítják azok keratin struktúráját. E termékkel jól szabályozható a 

hajkiegyenesítő kezelés, többféle eredmény érhető el vele a használattól és 

a hatóidőtől függően. Szilikonmentes termék, nem tartalmaz olyan kémiai 

anyagokat, amelyek irritálhatják a bőrt vagy a fejbőrt, de mivel savas kémha-

tású a folyadék, érzékeny bőr esetén kellemetlen érzést okozhat. A termék 

használata közben javasoljuk a kesztyű viselését! Ügyelj rá, hogy közvetlenül 

a fejbőrre ne kerüljön belőle (a hajtőtől kb. 2 cm-re érdemes elkezdeni ter-

méket felvinni), főként ha a hatóidő alatt klimazont vagy folpackot használsz.   

HIDRATÁLÓ HAJPAKOLÓ

250 ml, 500 ml

E termékünk gazdag keratin aminosavak-

ban, édesmandula- és kókuszkivonatban, 

valamint olivaolajban. Mélyen 

táplálja és hidratálja a ha-

jat, maximális puhaságot és 

fényt ad neki. Speciális szili-

konmentes formulájával a haj 

hosszabb ideig marad sima, 

fénylő és puha.
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SIPERM 0-1-2

1000 ml

Hullámosító, optimális göndörséget biztosító dauervíz. Hagyományos dauervíz, amely Cro-

dasone Cystine-t tartalmaz. Mivel ez az összetevő hasonlít a haj molekuláris szerkezetéhez, a 

Crodasone behatol a kutikulába. A haj rugalmasabb, jól fésülhető és fényes marad, a göndör 

fürtök pedig tartósabbá válnak. A Siperm három változatban kapható: (0): erősen göndörítő 

oldat a kemény és nehezen göndöríthető hajhoz, (1): közepes erősségű göndörítő oldat a ter-

mészetes hajhoz, (2): könnyed hullámosításra való oldat, kezelt hajhoz.

SIFIX NEUTRALIZÁLÓ

1000 ml

Univerzális neutralizáló, amely bármely dauer-

vízzel használható. Az elkülönítő 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 termekéket kellemes 

virágos-fás-ámbrás illatuk is vonzóvá teszi a meg-

bízható minőségük mellett.

SPECIFIC WAVE CSOMAG 1-2

2x120 ml - egy adagos csomag

Egyenletes hullámosítás különböző porozitású hajszálakon is. A Specific Wave 

dauervízzel a haj csillogó és dús lesz, a hullámok és a göndör tincsek rugal-

mas tartást kapnak. A Specific Wave  2 különböző típusa: (1): dauervíz termé-

szetes vastagszálú vagy ellenálló hajhoz, (2): dauervíz festett, vékonyszálú vagy 

közepesen érzékeny hajhoz. A csomag 1 flakon 1. vagy 2. számú Specific Wave 

Dauervízet és 1 flakon 120 ml-es flakon Specific neutralizálót tartalmaz.

MOVIE WAVE  
NEUTRALIZÁLÓ

1000 ml

A Movie Wave Neutralizáló különleges-

sége, hogy a fodrász által kialakított 

geometriai formában forrasztja össze a 

diszulfid kötéseket a hullámok tartós rög-

zítésére. Illata fás-virágos jelleget hordoz.

MOVIE WAVE 1-2

250 ml

Homogén hullámosítás kialakítására létrehozott dauervíz, amely természetes hatást keltve éri el a 

kívánt vonalakat és volumeneket. A dauervíz összetétele lehetővé teszi, hogy felhasználója a haj szer-

kezetének megóvásával végezhesse el a hullámosítást, ugyanakkor mindig biztos lehessen a tökéle-

tes végeredményben. Az összetevői között megtaláljuk a selyemhernyó gubójából kivont hidrolizált 

selymet, amely a haj belsejében fedő és erősítő hatást fejt ki. Ez utóbbiak segítik a diszulfid kötések 

kijavítását, így rendkívül természetessé teszik a hullámosítás eredményét. A Movie hullámosító oldat 

két változatban kapható: (1): hullámosító dauervíz természetes hajhoz, (2): hullámosító dauervíz fes-

tett vagy érzékeny hajhoz.
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CHAINPLEX N. 1  
CHAIN REBUILDER

100 ml, 500 ml, 1000 ml

Aminosavas összetevői csökkentik az 

elektrosztatikus hatást, belülről táplálja 

a hajat. Szállítja az aminosavakat, melye-

ket a megfelelő pillanatban a megfelelő 

helyre juttat.

CHAINPLEX N. 3  
HAIR IMPROVER

100 ml

Otthoni kezelés a vendégek 

számára. Aktív hatóanyagokat, 

számos természetes összetevőt 

tartalmaz. Az otthoni haszná-

lattal, a Chainplex kezelés hatá-

sa hosszútávon és még erőtel-

jesebben érvényesül.

CHAINPLEX N. 2  
CHAIN STABILIZER

100 ml, 500 ml, 1000 ml

A hajszálak külső felszínén fejti ki hatá-

sát, elősegítve a hajszálak bezárását oly 

módon, hogy közben védi és megerősíti 

azokat.

KISZERELÉSEK, CSOMAGOK

Vásárold meg a Chainplex termékeket olcsóbban! Csomag- 

ajánlatainkat nézd meg webshopunkon.

A Chainplex tökéletes kiegészítője a technikai eljárásoknak. Hozzáadhatjuk festékhez, sző-

kítőhöz, dauerhez és simító krémhez is. A Chainplex ereje az aminosavas összetevőkben 

rejlik. A hatóanyagok bejutnak a hajszál belsejébe és kifejtik regeneráló, védő hatásukat. 

E termékcsalád segítségével bátran festhetünk ragyogó színeket a haj megóvása mellett.

HAJSZERKEZET HELYREÁLLÍTÁS
TERMÉSZETES TECHNOLÓGIÁVAL

CSOMAGAJÁNLAT
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BES FRAGRANCE
GYENGÉD TISZTÍTÁS BÚZAPROTEINNEL

FRANGRANCE SAMPONOK

100 ml, 300 ml,  1000 ml, 3000 ml

A Bes Fragrance samponok 6 féle illatban elérhetőek: Papaya és Goji, Liquorice, Gránátalma és Mandula, Barackos Ice Tea, 

Sárgadinnye, Narancsos süti. 4 féle kiszerelésben kapható.

COOL-IT  
HAMVASÍTÓ SAMPON 

1000 ml, 300 ml

Ez a sampon kifejezetten ősz és szőkített haj sárgás tó-

nusainak elkerülésére készült. 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 réteg, mossa meg a kezét, a termék felvitele után. 

A BES FRAGRANCE samponok a haj és a fejbőr gyengéd, mindennapos 

tisztítására, ápolására készültek. Búzaprotein tartalmuknál fogva kiváló 

tápláló, hidratáló hatással bírnak, fényt és vitalitást adva a hajnak. Nem 

tartalmaznak SLES/SLS-t, szilikont, mesterséges színezőanyagokat és 

parabéneket.
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SILKAT SAMPONOK
A CÉLIRÁNYOS TISZÍTÁSHOZ

SILKAT EQUALIZER SAMPON (D1)

10 000 ml / 5000 ml / 1000 ml

Fodrászok számára általános használatra ajánljuk, kis és nagy kiszerelésben. A sampon kó-

kusz-kivonatot, kollagént és egyéb tápláló összetevőket tartalmaz. Kímélően tisztít, táplálja 

a hajas fejbőrt. Az Equalizer sampon gazdaságos, hígítás nélkül a flakonra feltett pumpával 

használva kb. 50 hajmosást lehet elvégezni egyetlen flakonnal, 1 literes kiszerelés esetén.

SILKAT 
TONIFICANTE (D3)

300 ml, 1000 ml

Száraz, rugalmatlan hajra. Nö-

vényi protein komplexet tartal-

maz. Visszaadja a haj fényét és 

rugalmasságát.

SILKAT DEFORFORANTE (F)

300 ml, 1000 ml, ampulla 12x10 ml

Korpás hajra - Hatékonyan szünteti meg a korpát, fertőt-

leníti a fejbőrt. Tartalmaz Piroctone Olamine-t (baktériu-

mok és gombák ellen), fehérjekivonatot, undecylenic ami-

dpropylt (fertőtlenítőszer) és további aktív összetevőket.

SILKAT SEBO EQULIBRANTE (S)

300 ml, 1000 ml, ampulla 12x10 ml

Zsíros hajra - Aktív sulfur molekulát és cinket tartalmaz, melyek normali-

zálják a fejbőr faggyútermelését és ezáltal csökkentik a zsírosodást.

SILKAT RISTRUT-
TURANTE (D4)

300 ml, 1000 ml

Sérült, igénybe vett hajra. Szója- 

csíra kivonattal. Segíti a haj re-

generálódását, ápolja és köny-

nyen kezelhetővé teszi a hajat.

Magas minőségű samponok eltérő hajtípusokhoz. A magas protein-

tartalmú alapanyagokhoz regeneráló, puhító emulziók, stabilizáló ak-

tív összetevők társulnak, melyek elősegítik a célirányos ápolást az eltérő 

igények esetén is. 
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SILKAT RESTITUTIVE (D2)

300 ml, 1000 ml

Ph helyreállító, fitoplanktonokkal dúsított balzsam, bármely hajtípusra. A nedves haj átfésü-

lésénél elősegíti a keletkezett csomók fájdalommentes kibogozását. Különlegesen ajánlott 

szőkített, igénybevett hajra. Használata egyszerű: alaposan átmasszírozzuk a hajat a bal-

zsammal, majd lazán, fésűvel vagy kefével kibontjuk. 3 perc után leöblítjük. 

LIPOCOMPLEX KÉTFÁZISÚ, VOLUMENT ADÓ 
HAJBALZSAM SZÓJALECITINNEL

200 ml

Kettős hatású különleges termék. A szilikonos fázis simítja és puhítja a hajat, míg a szójalecitin tartalmú vi-

zes-alkoholos fázis regenerál és kondicionál. Megkönnyíti a kifésülést, Visszaadja a haj rugalmasságát és lágy-

ságát. Nedves és száraz hajra egyaránt használható. Vágást követően volument és fényességet ad a hajnak. 

PLACENTA HAJSZESZ

12x10 ml

Kúraszerűen ajánlott aktív készítmény. Pótolja azokat az anyagokat, ame-

lyeket a különböző igénybevételek során a haj elvesztett. Használat után 

mosni, öblíteni nem szükséges. 

COMPLESSO DP

30 ml

Hajvégápoló folyadék töredezett hajvégekre. Ideális megoldás a haj kutikulájának regenerá-

lására és védelmére. Különleges összetételét kationos polimerek gazdagítják, amelyeknek kö-

szönhetően megelőzhető a töredezett hajvégek kialakulása.

PAPPA REALE HAJSZESZ

12x10 ml

Hatékony fejbőrápoló polipeptid-kivonattal és kénproteinnel. Szabályozza 

a fejbőr természetes működését. Kifejezetten ajánlott erősen zsíros, kor-

pás fejbőr esetén. Kezelés után mosni, öblíteni nem szükséges. 
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AMPHOTEN SAMPON 
PH 5.5

300 ml, 1000 ml

Visszaállítja a bőr természetes fiziológiai 

állapotát, kifejezetten a festett hajra aján-

lott sampon. 

PURIFYING SAMPON 
PH 5.5

300 ml, 1000 ml

Professzionális sampon festett hajhoz. 

Eltávolít minden oxidáló hatású marad-

ványt. 

MIDOPLA 
HAJPAKOLÁS

250 ml, 500 ml, 1000 ml

Ápoló hajpakolás, kifejezetten törékeny, 

száraz, igénybevett hajhoz. 

MAXIMUM MOISTURE 
CONDITIONER PH 5.5

300 ml, 1000 ml

Kondicionáló balzsam, amely frissíti, 

erősíti a hajat.

EMULSIONE D KONDI-
CIONÁLÓ PH 2.5 

300 ml, 1000 ml

Emulzió a haj kondicionálására és jobb 

fésülhetősége érdekében. Visszaállítja a 

haj természetes pH értékét.

PROTEIN FIXX PH 3.5 

250 ml

A haj szerkezetét újjáépítő spray. Kényelme-

sen és gyorsan használható, keratin hidroli-

zátumban gazdag. Hidratálja és védi a hajat, 

valamint jól fésülhetővé, fényessé és rugal-

massá teszi.

Szulfátmentes termékcsaládunk tagjai segítenek megőrizni a hajfestés után a haj színét. Nor-

mál haj esetében a pH érték 4,5-5,5 között van. Ebben az állapotban a kutikulák zártan he-

lyezkednek el, egészséges kinézetet adva a hajnak. Hajfestés során a pH érték lúgos irányba 

9-9,5 felé tolódik el. A hagyományos szulfát tartalmú termékek nem alkalmasak a normál pH 

érték helyreállítására és ezáltal a kutikulák zárására, így a szín sem lesz olyan tartós. A Colour 

Lock termékei eltávolítanak minden hajfestéssel kapcsolatos maradványt, helyreállítják a nor-

mál pH értéket. A kutikulák zárt állapotba kerülnek, a szín így hosszan tartó, a haj fényes lesz. 

A Colour Lock termékek keratintartalmuknál fogva ápolják a hajszálakat. A samponok UV A 

és B szűrő formulát is tartalmaznak, melyek megvédik a hajat a napsugárzás káros hatásaitól.

COLOUR LOCK PROFESSIONAL
HAJFESTÉS ELŐTT ÉS UTÁN
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A BULBOTON HAJHULLÁST MEGELŐZŐ KEZELÉS

300 ml, 1000 ml, 12x10 ml

Különleges termékcsalád, amelynek alapját olyan aktív hatóanyagok adják, amelyek elősegítik az új hajszá-

lak növekedését és meghosszabbítják élettartamukat: multivitamin komplex (A, B1, B5, B7, E, F vitaminok), 

hajápoló komplex (aminosavak: metionin, cisztein), aktív növényi komplex (mirtusz, menta és vadgesztenye).

BULBOTON AKTÍV SAMPON 

Kiegyensúlyozott összetételű sampon, amely lehetővé teszi a haj gyengéd tisztítását a 

hidrolipid egyensúly megváltoztatása nélkül. A Bulboton aktív sampon és a Bulboton 

aktív hajszesz multivitamin komplexet, gyógynövényeket és aminosavakat tartalmaz, 

amelyek tápanyagot jelentenek a hajhagymáknak. A Bulboton termékek elősegítik a 

szarusodást, amely által a haj ismét ellenálló és életerős lesz. A tartós hatás érdekében 

fontos a termékek együttes alkalmazása és a használati útmutató lépéseinek betartása.

GINSENG AKTÍV SAMPON

150 ml

A hajhullás megelőzését elősegítő sampon. Ginseng alapú 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. 

GINSENG AKTÍV HAJSZESZ

12x10 ml

A Ginseng Aktív Samponnal együtt alkalmazandó kezelés a hajnö-

vekedés stimulálására. A ginzeng hatékony összetevő a hajhullás 

megelőzéséhez, a hajnövekedés serkentéséhez.  A hajszesz tartal-

maz multivitamin komplexet is, amely táplálja a haj gyökerét és 

segít a növekedési ciklus helyreállításában. 

Képes serkenteni a vér mikroáramlását és fenntartani a hajas fejbőr meg-

felelő higiénés állapotát, megkímélve fiziológiai egyensúlyát. Ily módon 

stimulálja a haj életciklusát, előmozdítva a természetes hajváltást.   

SILKAT BULBOTON
A HAJHULLÁS MEGELŐZÉSÉÉRT
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SILKAT NUTRITIVO TERMÉKCSALÁD

Termékkatalógus elérhető!

A Silkat Nutritivo termékcsalád a száraz, töredezett haj igényeire lett kifejlesztve. A lenolaj, az E és F vitamin, a szilikonos mik-

roemulzió és az olívaolaj kombinációja kiegyensúlyozott táplálást nyújt a száraz hajak esetében is. A legoptimálisabb hatás a 

termékcsalád tagjainak együttes használatával érhető el.

N1 – sampon 1000 ml, 300 ml

N2 – balzsam 1000 ml, 300 ml

N3 – pakolókrém 250 ml, 500 ml, 1000 ml

N4 – 12 db 10 ml-es ampulla

SILKAT REPAIR TERMÉKCSALÁD

Termékkatalógus elérhető!

A Silkat Repair családba a BES hajszerkezet újjáépítő termékei tartoznak. Fontos összetevőik között szerepel az argánolaj, a 

makadámolaj, a keratin, az E-vitamin és az alfa-hidroxi savak. Ezek a hatóanyagok a haj kéregrétegében fejtik ki hatásukat. A 

Silkat Repair újjáépítő program minőségi szolgáltatás a vendégek számára. A legoptimálisabb hatás a termékcsalád tagjainak 

együttes használatával érhető el. Vékonyszálú, töredezett, élettelen, igénybevett hajaknál ajánljuk a teljes kezelést, amelyről 

leírást és videót is találsz webshopunkon. Az R4 könnyedebb, tápláló olajat (spray) és az R5 hajvégápoló olajat külön, otthoni 

felhasználásra is ajánljuk.

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

TUDJ MEG RÓLAM TÖBBET!
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HERGEN
GYÓGYHATÁSÚ NATÚR TERMÉKCSALÁD

1. KORPÁSODÁST GÁTLÓ SAMPON 
SZÁRAZ HAJRA

300 ml

Ezt a sampont a korpaképződés megakadályozására fej-

lesztették. Rendszeres használata normalizálja a fejbőr 

hámlását és a zsír lerakódását a hajszálon.

2. KORPÁSODÁST GÁTLÓ SAMPON 
ZSÍROS HAJRA

300 ml

Ezt a sampont a korpaképződés megakadályozására fejlesz-

tették. Rendszeres használata normalizálja a fejbőr hámlá-

sát és a zsír lerakódását a hajszálon. A zsíros hajra ajánlott 

korpásodásgátló samponnal érdemes kifejezetten gyakran 

hajat mosni.

A Hergen család speciális termékei célzottan a legkülönfélébb hajprob-

lémákra nyújtanak hatékony, ugyanakkor kíméletes megoldást. A ható-

anyagokat olyan gyógynövénykombinációk alkotják, amelyeket méltán 

nevezhetünk a természet ajándékának. 

Ezek a gyógyhatású termékek több, mint 20 éve változatlan formában 

és összetétellel segítenek mindenféle összetett fejbőr és hajproblémán. 

Rendkívül hatékonyak, ezért a mai napig sokan használják őket.
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5. HAJHULLÁST GÁTLÓ 
SAMPON

300 ml

Ez a sampon kiváló  megoldást nyújt a hajhullás 

kezelésében. A vitaminoknak és az aminosavak-

nak köszönhetően a meggyengült hajhagyma 

megerősödik.

7. ZSÍRCSÖKKENTŐ 
SAMPON ZSÍROS HAJRA

300 ml

Zsíros vagy zsírosodásra hajlamos hajra ajánlott. 

A zsíros vagy zsírosodásra hajló haj hatásos és na-

gyon kényes mosásához ajánlott. Hatóanyaga a 

hajszálon megakadályozza a zsír lerakódását.

6. HAJHULLÁST GÁTLÓ  
HAJSZESZ

12x10 ml

A hajszesz hatóanyagai növényi fehérjéből és vi-

taminkombinációból állnak, melyek együtt sti-

mulálják az elgyengült hajhagymát. E tulajdon-

ságuknak köszönhetően hatékonyan megelőzik a 

hajhullást.

4. KORPÁSODÁST GÁTLÓ  
HAJSZESZ

12x10 ml

Progresszív hatású kezelés, mely hatására a kor-

paképződés csökken. Hatóanyagai minden típusú 

korpa ellen hatnak és tömeget, fényt kölcsönöz-

nek a hajnak.

8. BIVALENS SAMPON ZSÍROS 
BŐRRE ÉS SZÁRAZ HAJRA

300 ml

Ez a sampon egyrészt a fejbőrt tisztítja, másrészt a hajra fel-

viszi a megfelelő tápanyagokat. A specifikus hatóanyagok 

megkülönböztetett és bivalens módon fejtik ki hatásukat.
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13. GYENGE, FESTETT VAGY 
DAUEROLT HAJRA AJÁNLOTT 
SAMPON

300 ml

Erősítő sampon, mely visszaadja a gyenge haj erejét és ru-

galmasságát. Gyakori használat mellett a hajnak egészséges 

kinézete és kellemes tapintása lesz.

14. ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI KEZELÉS 
GYENGE, FESTETT VAGY 
DAUEROLT HAJRA

300 ml

A kezelés mélyen behatol a gyenge hajszálakba és megerő-

síti őket. A gyümölcsökből nyert AHA-sav tápláló összetevő 

a hajnak. Visszaadja az erősségét és megvédi a kémiai és a 

természetes károsító hatásoktól. Megakadályozza a haj töre-

dezését.

20. ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI 
INSTANT TÁPBALZSAM

300 ml

Öblítés nélküli instant balzsam, mely bizto-

sítja a tápanyagokat és a száraz, roncsolt haj-

nak visszaadja a hydro-lipid bevonatát. 

29. LIGHT & SHINE

125 ml

A hajnak visszaadja természetes fényét 

és csillogását. Száraz és kezelt hajra aján-

lott. A védőrétegnek köszönhetően meg-

óvja a levegő nedvességétől.

15. ERŐSÍTŐ KEZELÉS

12x10 ml

Erősítő, vitalizáló kezelés elgyengült hajra. A gyümölcsökből 

nyert AHA-sav egy tápláló összetevő, amely regenerálja a 

hajszálak szarurétegét. 
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KEZELÉS KORPÁS HAJRA

S1 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml, S2 
- 100 ml

A Silver Line termékeit azoknak ajánljuk, akik a kor-

pásodás problémájával szeretnének szembeszáll-

ni. A teafa fontos eleme ennek a termékcsaládnak, 

amely csökkenti az égető érzést a fejbőrön. Gom-

baölő hatása, antibakteriális és antiszeptikus jel-

lemzői segítik a korpásodás felszámolását, a fejbőr 

megnyugtatását. A fehér fűz kéreg és a fahéjkivonat 

csökkenti a hámlást. Ez a kezelés, nem csupán a tü-

neteket csökkenti, hanem az okokat szűnteti meg.

HERGEN
MEGÚJULT HERGEN TERMÉKEK

Formában és beltartalomban teljes mértékben megújult HERGEN ter-

mékcsaládok, amelyek természetes összetevőkkel a haj- és fejbőrprob-

lémák gyors és hatékony leküzdésére szolgálnak. Az új Hergen termé-

keknél a szérum pipettás adagolóval, könnyen kezelhető és pontosan, 

adagolható.
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HAJHULLÁS KEZELÉS

V1 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml
V2 - 100 ml

Ezt az aktív kezelést kifejezetten a gyenge haj-

szálak megerősítésére fejlesztették ki, elősegíti 

a haj növekedését és megelőzi annak idő előtti 

hullását. A Violet Line-ban jelen lévő aktív anya-

gok meghosszabbítják a növekedési (anagén) sza-

kaszt, késleltetik a nyugalmi (telogén) szakaszt és 

stimulálják a következő hajszál kialakulásának fel-

tételeit. Hatóanyagok: Baicalin - a bajkáli csucsó-

kából kivont flavonoid képes növelni a hajszálsej-

tek szaporodását azáltal, hogy megvédi azokat az 

androgén hormonok gátló hatásától. Búza- és a 

szójacsíra - a haj növekedéséhez szükséges táp- 

anyagok biztosításával serkenti a fejbőr metabo-

likus tevékenységét. A mentol serkenti a hajas 

fejbőr mikrokeringését mivel nagyobb oxigénellá-

tást biztosít a hajtüszőknek.

KEZELÉS ZSÍROS HAJRA

P1 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml
P2 - 100 ml

A Pink Line termékek csökkentik a faggyúmi-

rigyek faggyútermelését. A Pink Line termékeket 

cink-sókkal és réti legyezőfű kivonattal gazdagí-

tották, mert mindkettő képes csökkenteni a fagy-

gyútermelésért felelős enzimek működését. A réti 

legyezőfűből kivont tanninok is hasonló hatással 

rendelkeznek. Összehúzzák a pórusokat, ezál-

tal megakadályozzák a baktériumok bejutását a 

mirigycsatornába és a szőrtüszőbe. Az aktív kén 

szabályozza a mirigyek fiziológiai működését és 

csökkenti az esetleges baktériumok jelenlétét, 

melyek a faggyútermelés megnövekedése miatt 

megjelenhetnek.
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ÚJJÁÉPÍTŐ, TÁPLÁLÓ KEZELÉS ERŐSEN IGÉNYBEVETT HAJRA 

G1 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml, G2 - 400 ml, G3 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml
G4 - 100 ml, G5 - 50 ml, G6 - 100 ml

A haj egészsége, szépsége és testessége a hajszálak tápanyaggal ellátottságától függ. A Gold line termékei megfelelő hidra-

táltságot és tápláló összetevőket biztosítanak a hajnak. Az édesmandulából nyert fehérjekivonat kettős tevékenységet végez. 

A sérült, kiszáradt és meggyengült haj szerkezetét javítja és mélyen hidratálja a fej bőrét. A mogyoróolaj és az aloe vera gél 

semlegesíti a szabad gyököket, ezzel megakadályozzák a haj korai elöregedését. A teafa kivonat anibaketriális összetevő, a 

szójafehérje-kivonat pedig fontos tápanyagforrás. A Gold Line termékcsalád egyszerre belülről és kívülről is regenerálja a ha-

jat., fényesebbé, rugalmasabbá, egészségesebbé téve az erősen igénybevett hajat.  
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ÚJJÁÉPÍTŐ, TÁPLÁLÓ KEZELÉS ERŐSEN IGÉNYBEVETT HAJRA 

B1 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml, B2 - 400 ml, B3 - 1000 ml, 400 ml, 100 ml
B4 - 100 ml, B5 - 50 ml, B6 - 100 ml

A Blue line kezelés azoknak szól, akik a környezeti (szmog, szél), mechanikai (gyakori mosás, szárítás) és kémiai (festés, daue-

rolás 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.

AKTÍV ÖSSZETEVŐS KEZELÉS

Maximális hatékonyság bármely hajat, fejbőrt érintő probléma esetén! A Red Line széria kizárólag szalonhasználatra elérhető! 

Termékei magas hatóanyagtartalommal bíró professzionális termékek. A termékcsalád tagjai bármely más Hergen termékkel 

kombinálhatóak. A Red Line termékek összetevői közé olyan magok, gyökerek, kérgek, gyümölcsök, virágok és levelek kerül-

tek, amelyek a legérzékenyebb fejbőr kezelésére is alkalmasak. A Red Line kezelést minden esetben megelőzi egy pontos 

haj- és fejbőrvizsgálat az erre a diagnosztikára fejlesztett 300x nagyítású Hergen kamerával. A Red Line termékeinek alkalma-

zása szakértelmet kíván, a kamera és a termékek pontos használatát egy díjmentes, előre egyeztetett oktatáson mutatjuk be 

fodrászainknak. Ha bővebben tájékozódnál, keress minket telefonon vagy e-mailen. Az R8 és R9 termékek a teljes kezeléstől 

függetlenül, külön is alkalmazhatóak.

R8 – FEJBŐRÁPOLÓ KRÉM

100 ml

Krém, mely intenzíven ápolja, védi és 

megnyugtatja az érzékeny fejbőrt. Vigyük 

fel a fejbőr problémás területeire, masszí-

rozzuk át, hagyjuk hatni 10 percig. Ezután 

öblítsük le és folytassuk a samponozással. 

R9 - FEJBŐRRADÍR

100 ml

Bőrradír, mely gyengéden eltávolítja az 

elhalt hámsejteket. Vigyük fel a fejbőr 

problémás területeire és masszírozzuk át 

vele a fejbőrt. Ezután öblítsük le és foly-

tassuk a samponozással.  Érzékeny, kipi-

rosodott fejbőr esetén tilos használni! 
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SBES SOLAIRE  
FÉNYVÉDŐ SAMPON 

300 ml

A-E-F vitaminnal. Nagyon gyengéd és köny-

nyed sampon, ideális mindennapi hasz-

nálatra. Táplálja és intenzíven hidratálja a 

hajat, megvédi a nap, a klóros vagy sós víz 

káros hatásaitól.

BES SOLAIRE 
FÉNYVÉDŐ HAJÁPOLÓ OLAJ

150 ml

Vízálló védőréteget képez a hajszálakon, mely ellenálló-

vá teszi a hajat a káros napsugarakkal és a klóros vízzel 

szemben, megőrizve ezzel a haj színét és fényét. Hasz-

nálat: permetezze a hajra napozás, strandolás előtt és 

után is, hogy a védelem és ápolás teljes legyen. Alkal-

mazható száraz és nedves hajon is, nem kell leöblíteni.

BES SOLAIRE  
NYÁRI HAJPAKOLÁS  

180 ml

Helyreállító és hidratáló hajpakolás, inten-

zív ápoló formulával. Feltölti a hosszú napo-

zásnak, szélnek, sós vagy klóros víznek kitett 

hajat, visszaadja fényét és élettel teltségét. 

A BES Solaire termékek védik, ápolják és regenerálják a nyári időszak-

ban a napsugaraknak, sós vagy klóros víznek és szélnek kitett hajszá-

lakat. A samponból, hajpakolóból és hajápoló olajból álló család gyen-

géden ápol és intenzíven hidratál, segítségükkel meg tudjuk őrizni szép 

hajszínünket és hajunk élettel teli és fénylő marad. A Solaire család 

szilikonmentes, parabénmentes, nem tartalmaznak allergéneket és  

mesterséges színezőket.

BES SOLAIRE
HAJVÉDELEM A NYÁRI HÓNAPOKRA
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PROFESSIONAL HAIRFASHION
TELJESKÖRŰ HAJÁPOLÁS

Prémium termékcsalád a legigényesebb 

ügyfélkör számára. A termékcsalád 20 tag-

ja teljes körű hajápolást és hajformázást tesz 

lehetővé. A termékek tökéletes összhangjá-

ból adódóan jól kombinálhatóak, keverhető-

ek egymással (erről ismertető elérhető a PHF 

termékkatalógusban), így az alap techniká-

kon kívül kreatív megoldásokra is alkalmaz-

hatóak. A dizájnos külső minőségi belsőt rejt. 

Minden termék argánolajat és maracuja kivo-

natot tartalmaz. Termékkatalógus elérhető!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 1813 16 1914 17 20
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1. WATER WAX – vizes hatású, Panthenolban gazdag, szilikonmentes wax 

(100 ml)

2. SUPER HOLDGEL – extra erős zselé az extrém formákhoz (200 ml)

3. BES IN BLACK – formázó zselé, használata után a haj fényes és puha ma-

rad. Sötét pigmenteket tartalmaz, ezáltal el tudja fedni az ősz illetve szür-

ke hajszálakat. (170 ml)

4. #12IN1 - 12-féle hatás egy termékkel! Hidratál, táplál, puhítja, lággyá és fényes-

sé teszi a hajat. A hajszálak mélyén segít az újjáépítésében. Véd a hajvasaló és 

a hajszárító hőjével szemben. Lezárja a hajban a kutikulákat, megakadályoz-

va a haj gubancosodását, a haj könnyen fésülhetővé válik. (150 ml)

5. NO GAS STYLING HAIR SPRAY – elegáns illatú hajtógáz nélküli hajlakk. 

Ellenáll a nedvességnek, nem szárítja és nem nehezíti el a hajat, nem 

hagy maradványokat. Fényességet, rugalmasságot, védelmet, volument 

és tartást ad a hajnak, valamint könnyen kifésülhetővé teszi azt. (300 ml)

6. STRONG HOLD STYLING HAIR SPRAY – extra erős tartást adó hajlakk. (500 ml)

7. INVISIBLE STRONG STYLING HAIR SPRAY – professzionális hajlakk. Ideális 

formázáshoz, volumen növeléséhez. (500 ml)

8. CUTTING POTION – hajformázó gél. Megkönnyíti a haj kezelhetőségét, 

védi a hajat a vágás alatt, továbbá tökéletesen védi az olló és a borotva 

pengéjét is. (500 ml)

9. BES STYLING HAIR SPRAY – erős tartású hajlakk, amely otthoni használat-

ra a legkiválóbb választás. (400 ml)

10. TEXTURIZING & VOLUMIZING MOUSSE - hajfixáló hab, amely volument 

és extra erős tartást ad a hajnak, anélkül, hogy elnehezítené azt. (250 ml)

11. SUPER GLUE - folyékony formázó gél spray. Gyorsan szárad, azonnali és 

erős tartást ad, hajvasaláshoz és göndörítéshez is kiváló. (200 ml)

12. SHAPER GLUE - hosszan tartó, erős tartású, nedves hatású hajzselé. (250 ml)

13. FIBER FLUID - rugalmas, természetes hatású, közepes tartású formázó 

zselé, amely volument ad a hajnak. (200 ml)

14. CURL ACTIVATOR - göndörséget aktiváló, formázó krémzselé, amely ru-

galmas és élettel teli loknikat biztosít. (200 ml)

15. RUBBER CREAM - közepesen erős, rugalmas tartást adó, egyedi textúrájú 

formázó krém, mellyel könnyedén érhetünk el kócos hatást. (100 ml)

16. EXTREME SHINE – hajfény, mely visszaadja a száraz, élettelen haj fényét és 

vitalitását. Megóvja a hajszálakat a levegő nedvességétől. (100 ml)

17. FRIZZ CONTROL - Fényesítő és simító folyékony hajformázó gél, mely lágy-

gyá teszi a hajat. Csökkenti az elektrosztatikus hatást, ajánlott hajvasalás 

előtt. (100 ml)

18. GLOSS THERAPY - magas csillogású, ápoló hajfény. (50 ml)

19. SCULPTING POMADE - rugalmas tartást adó pomádé, amely újraformáz-

ható marad, miközben struktúrát ad a hajnak. (50 ml)

20. MATTE PASTE - közepesen erős, opálos hatású formázó paszta.Segít szét-

választani a tincseket. (50 ml)

PROFESSIONAL HAIRFASHION

Terméklista
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2 – INVISIBLE 
MIST STRONG 
HOLD

500 ml

ERŐS TARTÁST ADÓ HAJLAKK 

- Összetétele alkalmassá teszi 

bármely hajtípus és igény ki-

elégítésére. Ideális a határozott, 

de rugalmas rögzítéshez. Nem 

hagy nyomot. 

9 – URBAN POWER

100 ml

FÉNYESÍTŐ POMÁDÉ - A vágás és a frizura 

részleteinek kreatív kiemelésére ajánljuk. Szá-

raz és nedves hajra egyaránt alkalmazható, fé-

nyesítő hatású termék.

13 – NOURISH-IT

200 ml

TÁPLÁLÓ GÉL - A hajtincsekbe dolgoz-

zuk bele a terméket a jobb felszívódás 

érdekében. Ezt a gélt a tápláló hatása al-

kalmassá teszi a vékonyszálú, károsodott, 

festett, dauerolt, száraz haj ápolására is.

11 – HOLD-IT

200 ml

ERŐS TARTÁST NYÚJTÓ VÉDŐ GÉL - Határozott rög-

zítő hatása lehetővé teszi extrém frizurák kialakítását. 

A Special Effects hajformázó termékcsalád tagjai professzionális hajfor-

mázók. A család tagjai között mindent megtalálható, ami a legfantázia- 

dúsabb alkotásokhoz kell. A termékek szabadon alkalmazhatóak együtt 

is, további lehetőségeket nyitva meg a kreatív hajkreációk készítéséhez.

SPECIAL EFFECTS  
HAIR GRAFFITI

12 – GLUE- IT

200 ml

ROSTSZERŰ GÉL - Extrém kompo-

zíciók létrehozására és merev fri-

zurák kialakítására. Erős tartást adó, 

szálas, strukturáló zselé. 

36
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17 – SPRAY-ON  
TEXTURE FIRM HOLD

200 ml

ERŐS TARTÁST ADÓ GÉL SPRAY - Erőteljes 

formázáshoz. Hajsütővas és hajkisimító hatá-

sának fokozására is javasoljuk a használatát. 

23 – GLOSS-IT

200 ml

VOLUMENT ÉS FÉNYESSÉGET ADÓ 

GÉL - Ez a gél különösen alkalmas a 

rendezett frizurák kialakításához. Kitű-

nően kiemeli a vágások jellegét.

19 – WET-IT

200 ml

NEDVES HATÁST ADÓ GÉL - Kö-

zepesen erős rögzítő hatást nyúj-

tó gél, amely bármely hajtípuson 

nedves hatást hoz létre. 

18 – SPRAY-ON  
TEXTURE MEDIUM HOLD

200 ml

KÖZEPES TARTÁST ADÓ GÉL SPRAY - Puhább 

hatás elérése érdekében használandó. A haj-

sütővas és a hajkisimító hatásának fokozására 

is használható, egyéni frizurák kialakítására. 

37
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6 – ACTIVE SHINE

50 ml

FÉNYESÍTŐ HAJVÉGÁPOLÓ - Hajvégápoló folyadék, leg-

inkább hosszú és igénybevett hajakra ajánlott, de min-

den típusra használható. Száraz és vizes hajon is alkal-

mazható.  A fénytelen száraz hajnak természetes fényt, 

védelmet és könnyű fésülhetőséget ad. 

20 – URBAN GLAZER

100 ml

FÉNYESÍTŐ VAX - Alkalmas minden fri-

zuratípus formázására. Állaga miatt köny-

nyen kezelhető, a hajat nem nehezíti el, 

ugyanakkor magas fényt biztosít. Elég kis 

mennyiségben használni. Kókuszos illatú.

3 – MOUSSE VOLUMIZING 
FOAM

200 ml

VOLUMENT ADÓ HAB - Könnyű hab állagú, 

koncentrált termék, amely volument ad a 

hajnak. Ideális hajszárítóval történő szárítás-

hoz és a göndör fürtök szétválasztásához is. 

Használat előtt felrázandó! 

24 – THICKER IS BETTER

200 ml

ÚJJÁÉPÍTŐ KEZELÉS  - Újjáépíti a meggyen-

gült hajszálakat, sűrűbb, tömöttebb hatást 

hozva létre. Hajmosás után, törölközőszáraz 

hajon alkalmazza a hajtőtől a hajvégekig fúj-

va. Öblítést nem igényel.

4 – ROOT SUPPORT 
MOUSSE

200 ml

HAJTŐEMELŐ HAB - Közvetlenül a haj tövé-

nél fejti ki hatását, anélkül, hogy elnehezítené 

a hajat. Használata: Jól rázza fel a palackot! 

Hajmosás után, néhány centiméter távolság-

ról spriccelje a törölközőszáraz tincsek tövére. 

14 – MOUSSE WAX

200 ml

GÖNDÖRSÉGET ÉLÉNKÍTŐ HABWAX 

- Rugalmas hab, a göndör fürtök 

hangsúlyozására. Fényesíti, védi a ha-

jat a hajszárító hőhatásától. Nem tar-

talmaz alkoholt. Használata: egy di-

ónyi habot oszlasson szét az enyhén 

nedves hajon.

16 – CURLY

200 ml

HAJGÖNDÖRÍTŐ KRÉMZSELÉ - A 

természetesen göndör vagy dauerolt 

haj formázására. Védi a hajat a kiszá-

radástól, rugalmasságot és vitalitást 

ad a hajnak. Használata: enyhén ned-

ves hajra vigye fel a krémzselét, majd 

kezével formázza a hajat.  

7 – LIGHT & SHINE

120 ml

HAJFÉNY - Száraz és igénybevett 

hajhoz javasolt, ellenáll a ned-

vességnek. 50-60 cm magasból 

permetezzük a frizurára. Kiválóan 

használható kontyok fésülésénél.  

Minden hajtípusnak magas fényt 

biztosít. Magas a páratűrő képes-

sége.
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22 – PLASTER-IZED

100 ml

FORMÁZÓ PASZTA - Szemcsés ál-

lagú paszta fésületlen, divatos fri-

zurákhoz. Használat előtt dörzsöljük 

el a tenyerünkben. A keletkezett 

hőhatás miatt az anyag könnyen ke-

zelhető lesz. A hajtöveknek erős tar-

tást biztosít. Rövid és félhosszú hajra 

egyránt használható. 

25 – WILD TEXTURE

200 ml

HAJFORMÁZÓ KRÉM - Zöldalmás illatú 

könnyen kezelhető. Rövid tépett női és férfi 

frizurákhoz ajánlott. A hajat nem teszi raga-

csossá, nem nehezíti el, enyhe fényt biztosít. 

Ritkított, rövid férfi frizurához különösen jó. 

Kis mennyiség szükséges belőle. Strukturáló 

hajformázó krém divatos és fésületlen frizura 

hatást  kelt. Tincsek, vékonyabb, vastagabb el-

választások kiemelésére is ajánljuk. 

8 – RUBBER-IZED

100 ml

FORMÁZÓ GUMIZSELÉ -  Rendkívül erős tartást ad a 

sodrott, fonott vagy egyenesített tincseknek. Lágy álla-

gú matt hatású. Magas páratűrő képessége miatt tar-

tós hatást biztosít még a legextrémebb frizurákhoz is. 

5 – FRIZZAWAY

125 ml

HAJKISIMÍTÓ ÉS FÉNYESÍTŐ SPRAY  - 

Leginkább szárazon, hajvasalás előtt 

ajánlott. Megvédi a hajat a magas hő-

hatástól, kisimítja a hullámokat, tartó-

san egyenes frizurát készíthetünk vele. 

Fényessé teszi a hajat, mely ellenáll a 

nedvességnek. 

15 – STRAIGHT ARROW 

200 ml

HAJEGYENESÍTŐ KRÉM - Nedvességnek is 

ellenálló hajkisimító krém. Megkönnyíti a 

göndör és hullámos hajak kezelhetőségét. 

Mosás után, nedves hajon alkalmazzuk. 

Megvédi a hajat a magas hőhatástól (haj-

szárítás, vasalás). Páratűrő képessége miatt 

hosszantartó, egyenes frizura érhető el vele. 

Kellemes kókuszos illatú. 

10 – URBAN TAMER

100 ml

HAJFORMÁZÓ WAX - Minden hajtípushoz, főleg hosz-

szabb tincsek kiemelésére ajánlható. Vastagabb szálú, 

szárazabb hajak formázására is kiváló, mert természe-

tes fényt és puhaságot biztosít. Kis mennyiségben al-

kalmazzuk, ezért igen gazdaságos. Eper illatú.
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GREASY WAX

150 ml

A Greasy Wax egyedi megjelenést tesz lehetővé. Fé-

nyességet és puhaságot nyújt a hajnak és képes kisi-

mítani a göndör fürtöket is. 

GLAZY WAX

150 ml

Minden frizuratípus formázására és alakí-

tására alkalmazható. Ideális hosszú hajhoz, 

fényes és hullámos fürtök készítéséhez. 

Rövid hajaknál a határozott formák eléré-

séhez is kitűnő választás. Finom kókusz 

illatú.

DYNAMIC GLOSS GEL

200 ml

Alkoholmentes termék, kifejezetten volumen 

növelésére és fényesítésre. Sokoldalúan hasz-

nálható, nem zsíros zselé. 

DYNAMIC WET 
LOOK GEL

200 ml

Ez a hajzselé kifejezetten a kel-

lemes, vizes hatás elérésére ké-

szült. 

DYNAMIC HAJSPRAY

500 ml

INVISIBLE STRONG: Professzionális hajlakk ér-

tékes viaszokkal, alkoholos oldatban. Ideális 

formázáshoz, volumen növeléséhez és a ter-

mészetes hatású hajrögzítéshez is. 

DYNAMIC  
HAJRÖGZÍTŐ HAB

300 ml

TENUTA NATURALE: Professzionális haj-

rögzítő hab festett hajra alkoholtartalom 

nélkül. Fényesítő és rögzítő hatású viaszt 

tartalmaz. 

DYNAMIC TERMÉKCSALÁD
KREATÍV HAJFORMÁZÓK

40

A Dynamic hajformázó termékcsalád professzionális termékekkel segíti 

a legkülönfélébb modern, dinamikus és klasszikus frizurák elkészítését. A 

termékek bármely hajtípus esetén kiválóan és szabadon alkalmazhatóak.
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FÉSŰK ÉS HAJKEFÉK

Fésűk és hajkefék széles választéka professzionális szalon és ott-

honi használatra. Teljes kínálat megtekintéséhez látogass el web-

shopunkba!

BES ESZKÖZKOCSI 

Szalonhasználatra és színpadi munká-

ra tervezett professzionális eszközkocsi 

7 nagy fiókkal és 6 kisebb tárolóval, 

trendi Movie Colors színekkel, vékony, 

strapabíró kerekekkel, melyekbe nem 

ragad bele a haj.

BES BABAFEJ  

35 cm vagy 55-60 cm hosszú hajjal

Kétféle hosszúságban: 35 cm-es hajjal, festéshez, vágáshoz és 55-60 cm-es 

hajjal, kontyok készítéséhez, gyakorlásához. Asztalhoz rögzítéshez 3D-s kon-

zol külön kapható a babafejekhez.

BES ING ÉS GALLÉROS PÓLÓ

BES HAJVÁGÓ OLLÓ 

175.55

KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL  

100 ml, 500 ml,  
1000 ml, 5000 ml

Nem tartalmaz allergéneket, E-vitamin-

ban gazdag, zöldalmás illattal. 
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BES BIONIK 
HAJSZÁRÍTÓ 

2000 W

Ionizáló hajszárító, mely fenntartja a haj 

hidratáltságát azáltal, hogy a vizet apró 

cseppekké bontja, ami így bejut a haj 

belsejébe. Csökkenti a haj elektrosztati-

kusságát, természetes fényt és selymes-

séget ad. Gyors és tartós hajszárítás pro-

fesszionális használatra.

BES NITRIL  
GUMIKESZTYŰ 

20 db/csomag

BES BABYLISS PRO 
HAJSZÁRÍTÓ 

2000 W

Professzionális, kifejezetten fodrászoknak 

tervezett hajszárító, megerősített 280 cm-

es kábellel, kétféle méretű szűkítővel (75 

mm és 90 mm), kétféle erősség és kétféle 

hőmérséklet állítási lehetőséggel, hideg 

levegő gombbal. A készülék súlya 470 g.

BES MIKROKAMERA

300x-os nagyítás

Segítségével nyomon követhető és lát-

ható a Hergen kezelések hatása. Mobil-

telefonnal vagy tablettel kapcsolódik, 

saját magyar nyelvű applikációja van.  

FESTŐKENDŐ 

30 db

Egyszer használatos festőkendők.

BES HAJVÁGÓ KENDŐ 

MELÍR FÓLIA

hossza: 45 m
Vastagabb, emiatt nehezebben szakad 

el, mint az átlagos melír fóliák. Ezüst 

színben kapható.

HAJFESTŐTÁL ÉS ECSET 
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BUDAPEST

JUHÁSZ LÁSZLÓ  
BES TERÜLETI KÉPVISELŐ
Mobil: +36 20 585 6007
Fax: +36 1 256 6880
Budapesti kerületek: VIII. IX. X. XI. XVII. 
XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XIV.
Pest megyei körzetek: Alsónémedi, 
Budaörs, Diósd, Dunaharaszti, Ecser, 
Érd, Érd-parkváros, Gyömrő, Halászte-
lek, Maglód, Nagytétény, Pécel, Sorok-
sár, Szigethalom, Szigetszentmiklós, 
Taksony, Tököl, Vecsés

BAJAI GÁBOR  
BES TERÜLETI KÉPVISELŐ
Mobil: +36 20 928 6207
Budapesti kerületek: I. II. III. IV. V. VI. VII. 
XII. XIII. XV. XVI.
Pest megyei körzetek: Kistarcsa, Ke-
repes, Csömör, Fót, Pomáz, Üröm, 
Budakalász, Szentendre, Solymár, Pi-
lisvörösvár, Göd, Dunakeszi, Veresegy-
ház, Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő, 
Perbál, Tök, Zsámbék, Herceghalom, 
Biatorbágy

BEAUTYMAX BES SZAKÜZLET
Cím: 1171 Bp., Pesti út 368.
Tel.: +36 1 257 4299
E-mail: info@beautymax.hu
Web: www.beautymax.hu
Nyitva tartás: H-P 7:00-18:00

BELVÁROSI BES SZAKÜZLET
Cím: 1073 Bp., Osvát u. 7.
Tel.: +36 1 321 6280
Nyitva tartás: H-P 9:00-17:00

BEAUTY FAMILY BT.
1188 Bp., Nemes utca 47. C ép.fszt. 1.
Tel.: +36 30 443 4454

SUPER FIGARO KFT.
1203 Bp., Szent Imre Herceg utca 35.
Tel.: +36 1 283 0693

PEST MEGYE

FLORENCE FODRÁSZKELLÉK
Vác, Görgey A. u. 15.
Tel.: +36 27 303 633
Florence Fodrászkellék
Gödöllő, Kossuth L. u. 40.
Tel.: +36 28 788 326

FLORENCE FODRÁSZKELLÉK
Budaörs, Nefelejcs u. 1.
Tel.: +36 23 442 367

FLORENCE FODRÁSZKELLÉK
Dabas, Bartók Béla u. 47.
Tel.: +36 29 363 604

FLORENCE FODRÁSZKELLÉK
Cegléd, Kossuth F. u. 8.
Tel.: +36 53 500 265

SARLAI GYÖRGY TERÜLETI KÉPVISELŐ
Tel.: +36 20 235 8689

ERŐS KATALIN
Nagykáta, Szabadság tér 9.
Tel.: +36 30 963 1282

VAS MEGYE

KI-MI HAJ KFT.
Szombathely, Bocskai körút 6.
Tel.: +36 20 962 9290

ZALA MEGYE

KISS GÁBOR TERÜLETI KÉPVISELŐ
Tel.: +36 20 263 3425

GERENCSÉR JÓZSEF  
TERÜLETI KÉPVISELŐ
Tel.: +36 20 926 6288

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

FODRÁSZKELLÉK ÜZLET
Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
Tel.: +36 20 364 4028

CLAUDIA FODRÁSZCIKK
Győr, Mester u. 9.
Tel.: +36 96 618 670

JÁZMIN FODRÁSZKELLÉK  
ÉS DROGÉRIA
Győr, Bartók Béla út 1.
Tel.: +36 70 466 6415

JÁZMIN FODRÁSZKELLÉK  
ÉS DROGÉRIA
Sopron, Ferenczy János utca 42.
Tel.: +36 99 334 745 / +36 70 466 0834

JÁZMIN FODRÁSZKELLÉK  
ÉS DROGÉRIA
Sopron, Várkerület 72.
Tel.: +36 99 510 438

SOMOGY MEGYE

FODRÁSZCIKK SZAKÜZLET
Kaposvár, Honvéd u. 23.
Tel.: + 36 82 422 204

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

GÁLOS FODRÁSZKELLÉK
Tatabánya, Ifjúság u. 57/2.
Tel.: +36 30 529 52 42

ZAFÍR FODRÁSZKELLÉK KFT.
Oroszlány, Rákóczi u. 18.
Tel.: +36 20 967 7760

FODRÁSZKELLÉK, ILLATSZER
Tatabánya, Köztársaság u. 50.
Tel.: +36 20 331 9207

FEJÉR MEGYE

STÍLUS FODRÁSZCIKK
Dunaújváros, Dózsa György út 60/a
Tel.: +36 20 578 7794

STÍLUS FODRÁSZCIKK
Székesfehérvár, Sütő u. 40.
Tel.: +36 20 578 7894
Bács-Kiskun megye

FIGARO SHOP
Kecskmét, Deák tér 2.
Tel.: +36 76 322 725

NI-POR FODRÁSZCIKK
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5.
Tel.: +36 20 578 8688

VITALITY FODRÁSZCIKK
Kecskemét, Wesselényi u. 5.
Tel.: +36 20 540 2788

NOVÁK FODRÁSZKELLÉK
Baja, Pázmány Péter u. 2.
Tel.: +36 70 257 4014

NOVÁK FODRÁSZKELLÉK
Kalocsa, Szent István körút 31.
Tel.: +36 70 603 7260

NOVÁK FODRÁSZKELLÉK
Kiskunhalas, Mátyás tér 7.
Tel.: +36 30 398 0620

FODRÁSZKELLÉK
Kiskőrös, Petőfi tér 9.
Tel.: +36 78 413 885

TONUS FODRÁSZKELLÉK
Kecskemét, Rávágy tér 5.
Tel.: +36 76 415 281

CSONGRÁD MEGYE

HAJDORÁDÓ
Szeged, Csongrádi sugárút 23/b.
Tel.: +36 20 540 3288

SZECSŐDI FODRÁSZCIKK  
ÉS BIOTERMÉK KFT.
Szeged, Mars tér 1-3.
Tel.: +36 62 425 747

FODRÁSZKELLÉKTÁR WEBSHOP
Szeged, Zsilip utca 20.
Tel.: +36 70 351 5533
www.fodraszkellektar.hu

PRESZTÓCZKI FERENCNÉ  
EV. FODRÁSZKELLÉK
Szentes, Kis Zsigmond u. 32.
Tel.: +36 63 444 022

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

ILLATSZER FODRÁSZKELLÉK
Jászberény, Lehel Vezér tér 20.
Tel.: +36 57 411 653

KEREPESI ZOLI
Szolnok, Baross út 7.
Tel.: +36 30 281 7560

HULLÁM FODRÁSZCIKK
Szolnok, Magyar u. 7.
Tel.: +36 56 210 518

ARANYHAJ
Szolnok, Arany János u. 25.
Tel.: +36 56 341 919

HEVES MEGYE

FODRÁSZKELLÉK
Eger, Zalár út 10.
Tel.: +36 36 323 191

FODRÁSZKELLÉK
Eger, Széchenyi út 5.
Tel.: +36 36 515 386

KOVÁCS KELLÉK
Eger, Rákóczi út 40-42.
Tel.: +36 36 794 177

FODRÁSZKELLÉK
Gyöngyös, Mátyás Király út 2.
Tel.: +36 37 500 059
FODRÁSZKELLÉK
Hatvan, Erzsébet tér 9.
Tel.: +36 37 540 801

TÓTH MÓNIKA TERÜLETI KÉPVISELŐ
Tel.: +36 30 537 9868

NÓGRÁD MEGYE

COSMOS BEAUTY SHOP
Balassagyarmat, Zichy út 1.
Tel.: +36 35 312 748

ILLATSZERTÁR
Balassagyarmat,  
Rákóczi fejedelem út 22.
Tel.: +36 20 928 9879

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

FODRÁSZCIKK BUTIK
Mezőkövesd, Körforgalom
Tel.: +36 70 617 0379 (Tari Krisztina)
Házhozszállítás: Szabó Róbert +36 20 
9 316 149

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

FODRÁSZCIKK BOLT
Debrecen, Derék u. 107. 1/3
Tel.: +36 70 298 9443

BÉKÉS MEGYE

BITTNER DROGÉRIA
Békéscsaba, Andrássy u. 18.
Tel.: +36 66 446 001

BARANYA MEGYE

KELLÉKES
Pécs, Éva u. 1.
Tel.: +36 72 410 000

BARCZEL FODRÁSZCIKK
Mohács, Szabadság u. 36.
Tel.: +36 20 293 6274

BARCZEL FODRÁSZCIKK
Pécs, Rákóczi út 51.
Tel.: +36 20 245 5972

TOLNA MEGYE

NOVÁK FODRÁSZKELLÉK
Bonyhád, Perczel Mór u. 3.
Tel.: +36 70 908 1943

BARCZEL FODRÁSZCIKK
Szekszárd, Tinódi u. 10. 4-es üzlet
Tel.: +36 20 293 6810

BARCZEL FODRÁSZCIKK
Paks, Dózsa Gyögy út 44.
Tel.: +36 20 809 2015

BARCZEL FODRÁSZCIKK
Dombóvár, Hunyadi tér 22/b.
Tel.: +36 20 243 9573

Cégünk díjmentes kiszállítást vállal fodrászok szá-

mára nettó 15 000 forint feletti rendelés esetén! Add 

le rendelésedet valamely elérhetőségünkön 10 óráig 

és mi aznap postára adjuk a csomagodat! A TE BES PARTNERED



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

BES WEBOLDAL BES WEBSHOP
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