


Μια ιστορία ομορφιάς γεννήθηκε απο τον πλανήτη μας. 
Από τα παλαιολιθικά χρόνια το χώμα ανακετεύοταν με 
το νερό και επέτρεπε στον άνθρωπο να πλάθει με τα 
χέρια του. To θαύμα της φύσης τωρα και στα μαλλιά σας. 
Επιλέξαμε τον άργυλο γιατί δρά στον εξωτερικό φλοιό 
της τρίχας και τιθασέυει τον όγκο καταπολεμώνταςτο 
φριζάρισμα και αναπλάθει την σύσταση της τρίχας. 
Πειθαρχεί τα δύσκολα μαλλιά χαρίζοντας κράτημα styling 
διπλάσιο ακόμη και χωρίς την χρήση κάποιου προιόν styl-
ing και χωρίς να βαραίνει την τρίχα. 

Προτείνεται για όλους τους τύπους μαλλιών, βαμμένα, 
ντεκαπαρισμένα, ξηρά και ταλαιπωρημένα, ίσια ή σγουρά.

Μια ιστορία ΟΜΟΡΦΙΑΣ
γεννήθηκε από την ΚΑΡΔΙΑ του 

πλανήτη μας



Η πρώτη πατενταρισμένη 
μάσκα μαλλιών, με υψηλή 
καινοτόμα τεχνολογία και 

δράση styling εμπλουτισμένη 
με άργιλο.

ΝΕΑ ΠΑΝΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα καινοτόμα πατενταρισμένη σειρά μαλλιών No more σέβεται απόλυτα 
την οικολογική φιλοσοφία και είναι earth friendly. Η προηγμένη τεχνολογία 
της σειράς, σας επιτρέπει να ξοδεύεται έως και 30% λιγότερο νερό κατά 
το ξέβγαλμα των προϊόντων στην διαδικασία του λουσίματος.



THE PREP CLEANSER

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• 5,5-6 ph
• Xωρίς σιλικόνη
• 99,3 % συστατικά φυτικής προέλευσης
• 100% vegan

ΟΦΕΛΗ

• Καθαρίζει σε βάθος το τριχωτό.
• Απομακρύνει ρύπους και υπολλείματα 

σκόνης χωρίς να ταλαιπωρεί την τρίχα 
και χωρίς να επηρεαζει την υδρολιπιδική 
ισσοροπία της τρίχας.

• Προετοιμάζει τα μαλλιά για την θεραπεία 
με την μάσκα styling no more.

• Ενυδατώνει και χαρίζει μεταξένια υφή.
• Το χτένισμα διαρκεί περισσότερο.



THE STYLING MASK

ΜΑΣΚΑ NO MORE

• Ενυδατώνει.
• Χαρίζει μεταξένια υφή.
• Πειθαρχεί τα μαλλιά.
• Κάνει το χτένισμα να διαρκεί περισσότερο.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• 3,5 PH
• Δεν περιέχει σιλικόνη και parabens.
• Μεταξένια και απαλή υφή.
• Χρόνος αναμονής 2 λεπτά.
• 99% συστατικά φυτικής προελεύσης.
• 100% vegan

ΟΦΕΛΗ

• Δράση κατά του φριζαρίσματος.
• Πειθαρχεί τον όγκο.
• Διπλάσια διάρκεια χτενισμάτων.
• Μισός χρόνος στο στέγνωμα μαλλιών.
• Προστατεύει απο τους ρύπους και τα 

καυσαέρια.
• Δεν βαραίνει την τρίχα.



RETAIL KIT



TRAVEL KIT



ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ

Συνηθισμένο σαμπούαν: 55 δευτερόλεπτα

Σαμπούαν NO MORE: 34 δευτερόλεπτα

Ποσότητα νερού που εξοικονομείτε 2,2L(38%)**

Συνηθισμένη μάσκα: 48 δευτερόλεπτα

Μάσκα NO MORE: 36 δευτερόλεπτα 

Ποσότητα νερού που εξοικονομείτε 1,3L(25,5%)**

**Σε σύγκριση με τα 6,3L κατανάλωσης σε 60 δευτερόλεπτα (απο το ινστιτούτο SAVE THE WATER AMBASSADOR)



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ;

• Λιγότερη χρήση προιόντων styling για 

μεγαλύτερο κράτημα.

• Περισσότερη προστασία απο την θερμότητα.

• Περισσότερος σεβασμός στα μαλλιά 

στεγνώνοντας τα σε λιγότερη ώρα.

• Λιγότερη ποσότητα νερού κατά το ξέβγαλμα.

• Με 99% συστατικά φυτικής προέλευσης.

• Λιγότερα συνθετικά συστατικά.

• Xωρίς σιλικόνη.

• 100% vegan



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ; 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ από την πρώτη χρήση 
και απόλυτη πειθαρχία των μαλλιών.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ όλων των χτενισμάτων 
και πιο ενυδατωμένα μαλλιά.

ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑ όσο αυτό 
πραγματοποιείτε στο κομμωτήριο.

99% ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ




