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Az igazi 
Professzionális 
Fodrászcég

„Többféle gyógynövényt tartalmazó ter-
mékeinket úgy alkotjuk meg, hogy egy 
olyan elérhető luxust kapjál, amely gaz-
daságosan használható és hatékony 
választ ad hajápolással kapcsolatos 
kérdéseidre. Bízd magad nyugodtan 
szakértő fodrászodra, aki mindig pont 
a megfelelőt ajánlja Neked.”

The True Professional
„The Paul Mitchell® system is a com-
plete range of aff ordable, truly pro-
fessional, luxury products created by 
hairdressers for hairdressers and their 
clients. From Original favourites and 
Extra Body to Color Care, there’s a 
product system fully packed with herbs 
for you. 
Talk to your stylist today and experi-
ence the diff erence.”

Peace, love and happiness:
Paul Mitchell és John Paul DeJoria

Peace, love and happiness,

 

   JOHN PAUL DEJORIA
   Társ-alapító és elnök



John Paul DeJoria              
Paul Mitchell
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AZONNALI HAJFÉNY SPRAY – THE SHINE™
AWAPUHI, FORMÁZÁS ELŐTTI, ÁPOLÓ SZÁRAZOLAJ – AWAPUHI WILD GINGER STYLING 
TREATMENT OIL®
HŐVÉDŐ, FORMÁZÓ SPRAY – HEAT SEAL®
AWAPUHI FÉNYSPRAY– AWAPUHI WILD GINGER SHINE SPRAY™
HAJFÉNY CSEPPEK– GLOSS DROPS®

HŐVÉDŐ, HAJSIMÍTÓ, FORMÁZÓ SPRAY – HOT OFF THE PRESS®
HAJSIMÍTÓ SZÉRUM – SUPER SKINNY® SERUM
GYORSFORMÁZÓ KRÉM – QUICK SLIP™
GÖNDÖRÍTŐ ZSELÉ – ROUND TRIP®
GYORSFORMÁZÓ KRÉMZSELÉ – FAST FORM®

HAJEGYENESÍTŐ, SIMÍTÓ BALZSAM – SUPER SKINNY® RELAXING BALM™
TÖMEGNÖVELŐ HAJFORMÁZÓ ZSELÉ – THICKEN UP®
CITROMOS, ZSÁLYÁS HAJDÚSÍTÓ SPRAY – LEMON SAGE THICKENING SPRAY®
LÁGY, RUGALMAS FINISH SPRAY – SOFT SPRAY®
HAJKIEGYENESÍTŐ ÉS SIMÍTÓ ZSELÉ – STRAIGHT WORKS®

HAJFORMÁZÓ HAB – SCULPTING FOAM™
AWAPUHI, TENGERISÓS FORMÁZÓ SPRAY – AWAPUHI WILD GINGER TEXTURIZING SEA SPRAY™
HAJTŐEMELŐ SPRAY – VOLUMIZING SPRAY™
TÖMEGNÖVELŐ, HAJTŐEMELŐ SPRAY – EXTRA-BODY DAILY BOOST®
TÖMEGNÖVELŐ HAJFORMÁZÓ HAB – EXTRA-BODY SCULPTING FOAM®

GYORSAN SZÁRADÓ FORMÁZÓ SPRAY – FAST DRYING SCULPTING SPRAY™
SUPER HAJFORMÁZÓ FOLYADÉK – SUPER SCULPT™
TEAFAOLAJOS HAJFORMÁZÓ WAX – TEA TREE STYLING WAX®
KRÉMWAX – WAX WORKS®

TEAFAOLAJOS HAJFORMÁZÓ GÉL – TEA TREE STYLING GEL®
TEAFAOLAJOS HAJFORMÁZÓ KRÉM – TEA TREE SHAPING CREAM™
ERŐS TARTÁSÚ FORMÁZÓ ZSELÉ – SUPER CLEAN SCULPTING GEL®
TÖMEGNÖVELŐ HAJFORMÁZÓ GÉL – EXTRA-BODY SCULPTING GEL®
FORMÁZHATÓ HAJLAKK – WORKED UP®

TÖMEGNÖVELŐ HAJLAKK – EXTRA-BODY FINISHING SPRAY®
AWAPUHI ERŐS TARTÁSÚ HAJLAKK – AWAPUHI WILD GINGER FINISHING SPRAY™
TEAFAOLAJOS ERŐS TARTÁSÚ HAJZSELÉ – TEA TREE FIRM HOLD GEL®
WAX – DRY WAX™
TARTS ERŐSEN HAJLAKK – HOLD ME TIGHT™

KÖZEPES TARTÁSÚ HAJLAKK  – SUPER CLEAN SPRAY®
ERŐS TARTÁS HAJLAKK - EXPRESS DRY STAY STRONG™
RÖGZÍTÉS ÉS CSILLOGÁS PUMPÁS HAJLAKK – FREEZE AND SHINE SUPER SPRAY®
TÖMEGNÖVELŐ ERŐS TARTÁSÚ HAJLAKK – EXTRA-BODY FIRM FINISHING SPRAY®
ERŐS TARTÁSÚ HAJLAKK – SUPER CLEAN EXTRA®
EXTRÉM ERŐS HAJRAGASZTÓ ZSELÉ – XTG®
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A STÍLUS NEM ÖNMAGÁTÓL 
SZÜLETIK, KI KELL ALAKÍTANI!
STYLE ISN’T BORN. 

IT’S GROOMED.

MITCH - HAJÁPOLÓK IGAZI FÉRFIAKNAK, 

A PAUL MITCHELL-TŐL

Minden férfi nak szüksége lehet egy 

kis segítségre ahhoz, hogy tökéletesen 

nézzen ki. A Mitch, a Paul Mitchell 

kollekciója csak férfi aknak, olyan 

termékeket kínál, melyek garantáltan 

helyt állnak minden helyzetben. 

A termékek színkódok szerint lettek 

csoportosítva, így könnyen kiválaszthatod 

a legtökéletesebbet számodra. 

FEHÉR – Mérsékelt tartás, 

SÁRGA – Közepes tartás, 

PIROS – Erős tartás

 

MITCH THE MAN BY PAUL MITCHELL

Every guy needs a wing man to help him 

look good. Mitch™ comes through with 

a fresh, fail-proof collection of products 

that can handle any situation. 

Easy colour-coding helps you choose the 

ideal product for male guests; 

WHITE - Moderate hold, 

YELLOW - Medium hold, 

RED - Maximum hold

Angus Mitchell

MITCH
HAJÁPOLÓK IGAZI FÉRFIAKNAK



HAJÁPOLÓK IGAZI FÉRFIAKNAK

ERŐS CSAPÁS 
MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON
A mélyre ható, látványos tisztításért. Élénkít 

és felfrissít, friss cédrus illatot hagyva maga 

után. Eltávolítja az összes szennyeződést és 

a hajformázó anyagok maradékát. A panthenol 

és az agave kivonat regenerálják a hajat. 

Alkalmazás: Nedves hajra vidd fel, dörzsöld át, 

majd alaposan öblítsd ki. Aktív hatóanyagok: 

felületaktív anyagok, panthenol, és agave 

kaktusz kivonat. Parabeneket nem tartalmaz.

HEAVY HITTER – 

DEEP CLEANSING SHAMPOO

For a deep clean you can feel. Invigorates and 

refreshes as it washes away dirt and product 

residue, leaving hair with a fresh cedar and 

agave scent. Active Ingredients: pantenol, agave 

rigida extract. Directions: Lather into wet hair. 

Rinse completely. 

PMMIHH250, 250ml • Jav. fogy. ár: 4.500,- Ft

PMMIHHL, 1L • Jav. fogy. ár: 8.900,- Ft

KLASSZIKUS BORBÉLY POMÁDÉ
Ezzel a klasszikus pomádéval egy  egyszerű, 

hátrafésült frizurát formázhatsz vagy könnyen 

megszelídítheted a hullámos és göndör 

hajat. Sokoldalú termék, lágyító összetevőinek 

köszönhetően megfelelő rugalmasságot és fényt 

ad a hajnak, ugyanakkor maradékanyag nélkül 

szárad. Legyen frizurád visszafogott üzleti vagy 

extravagáns, bármelyiket megvalósíthatod. pH: 

5.5. Alkalmazás: Vigyél fel egy kis mennyiséget 

a nedves vagy száraz hajra és kedved szerint 

formázd. Fésűvel vagy kézzel is felviheted. Aktív 

hatóanyagok: Ricinus olaj. 

BARBER’S CLASSIC - 

MODERATE HOLD / HIGH SHINE POMADE

This is a classic pomade to create slicked back 

looks or just to take control of wavy or curly hair. 

This versatile product has a smoothing emulsifi er 

to give fl exibility and shine, and a crunch-free 

hold. Create sleek boardroom styles to ultra cool 

pompadours with a comb or with fi ngers. pH: 5.5. 

Directions: Work a small amount through damp or 

dry hair and style as desired. Active ingredients: 

Castor Oil. 

PMMIBC85, 85ml • Jav. fogy. ár: 5.600,- Ft

DUPLA CSAPÁS – SZULFÁTMENTES 
SAMPON ÉS KONDICIONÁLÓ
Lágy, szulfátmentes tisztító sampon és kondi-

cionáló  tömeget ad, kondicionál, továbbá 

gubancolodásgátló hatású, mely könnyű,

lágy tapintású hajat eredményez. 2 az 1-ben 

tulajdonságával időt spórolhatsz, hiszen egyben 

tisztít és kondicionál is. Friss illatú, ideális minden 

hajtípusra és hajhosszra. Az első professzionális, 

szulfátmentes, 2 az 1-ben hajápoló, csak férfi -

aknak. pH: 6.0. Alkalmazás: Vidd fel a nedves 

hajra, és habosítsd fel. Masszírozd be, majd öblítsd 

le és kész is vagy! Aktív hatóanyagok: Sáfrány

mag olaj. 

DOUBLE HITTER – SULFATE FREE 

2-IN-1 SHAMPOO & CONDITONER

Mild, sulfate free clenser that thickens, 

conditions and detangles, leaving a soft light 

fi nish; the 2 in 1 benefi t saves time washing and 

conditioning in one step with a strong hearty 

lather with a fresh scent. Ideal for all hair types and 

lengths leaving the hair full and healthy looking. 

A little goes a long way! The fi rst professional 

men’s 2 in 1 that is sulfate free! pH: 6.0. Directions: 

Lather into hair. Massage and rinse. You’re done!

Active ingredients: Saffl  ower Seed Oil. 

PMMIDH250, 250ml • Jav. fogy. ár:   4.800,- Ft

PMMIDHL, 1L • Jav. fogy. ár: 11.400,- Ft

HÁLÓS FORMÁZÓ PASZTA 
Rostos, hálós állagú, nyúlós paszta, formázásra 

és leválasztásokra, minden hajtípusra. 

Száradás után nem hagy maradékot és megfelelő 

erősségű tartást ad, akár jól megformált, akár 

összeborzolt stílúst választasz. Tökéletes a tin-

csek kiemelésére. Nedves vagy száraz hajon 

is alkalmazható formázásra, vagy befejezésre. 

A paszta hajlékonyságának köszönhetően 

könnyen újraformázható a haj. pH: 5.5. 

Alkalmazás: Vigyél fel egy kis mennyiséget a 

nedves vagy száraz hajra és kedved szerint 

formázd. Aktív hatóanyagok: Ásványi viasz.

CONSTRUCTION PASTE - 

ELASTIC HOLD / MESH STYLER

This is a fi brous, mesh-like constructor that is 

pliable enough to form separation and defi nition 

in any hair type, with no fl aking or residue - it 

gives just the right amount of hold, for a textured 

shape and shift look (messy undone look); 

perfect for detailing out a style. Work through 

damp or dry hair for styling and/or fi nishing 

(changeable fi nishes) pH: 5.5. Directions: Work 

a small amount through damp or dry hair and 

style as desired. Active ingredients: Mineral wax. 

PMMICP75, 75ml • Jav. fogy. ár: 4.500,- Ft
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A JÓL FÉSÜLT – KÖZEPES TARTÁSÚ, 

FÉLMATT FORMÁZÓ KRÉM

Legyen frizurád egyszerűen, probléma-

mentesen jól fésült, ezzel a formázó krémmel- 

reggel, délben és este. Hosszantartó, rugalmas 

tartású, könnyen formázható, illetve újra 

formázhatóvá krém, tömeget és megfelelő 

textúrát ad a hajnak. Természetes fazont és fényt 

kölcsönöz a hajnak. Nedves vagy száraz hajon 

is alkalmazható, a forma víz vagy hő hatására 

változtatható. pH: 5.5. Alkalmazás: Kevés meny-

nyiséget helyezz a tenyeredre és a nedves 

vagy száraz hajra vidd fel. Aktív hatóanyagok: 

Carnauba (pálma) viasz, ricinus olaj.   

CLEAN CUT - MEDIUM HOLD / 

SEMI-MATTE STYLING CREAM

Morning, noon and night. Get a clean cut look 

with this no fuss forming cream, it thickens and 

bulks up hair texture. You can shape and reshape 

the hair with pliable long-lasting control. It has 

a natural shine with an easy, not over styled 

fi nish (a no-nonsence look every time). Distribute 

through damp or dry hair. Changeable with water 

and/or heat. pH: 5.5  Directions: Work a small 

amount into your hands and distribute through 

damp or dry hair. Active ingredients: Carnauba 

wax, castor oil.

PMMICC85, 85ml • Jav. fogy. ár: 5.600,- Ft

A REFORMER - ERŐS TARTÁSÚ, 

MATT ÚJRAFORMÁZHATÓ PASZTA

Adj tömeget és kontrolláld a hajad, ezzel 

a sokoldalú formázó pasztával. Erőteljes 

tartása és rugalmassága miatt a te kezedben 

az irányítás. Matt, kevés karbantartást igénylő, 

határozott, modern textúra. A felvitel során 

könnyű és lágy állagú, de azonnali erős tartást 

ad. pH: 5.0. Alkalmazás: Kevés mennyiséget 

helyezz a tenyeredre és a nedves vagy száraz 

hajra vidd fel. Aktív hatóanyagok: Szójabab olaj, 

gyapot mag olaj, carnauba (pálma) viasz  

REFORMER – STRONG HOLD / 

MATTE FINISH TEXTURIZER

Add fullness and make your hair behave with this 

versatile styling paste. Powerful hold and pliability 

put you in control. The no-shine formula leaves 

a matte, low-maintenance fi nish. Gritty, modern 

texture; Delivery is smooth and light but as it hits 

the hair it gives strength. pH: 5.0. Directions: Work 

a small amount into your hands and distribute 

through damp or dry hair. Active ingredients: 

Soyabean oil, cotton seed oil, carnauba wax. 

PMMIRF85, 85ml • Jav. fogy. ár: 5.600,- Ft

ERŐS TARTÁSÚ, 

TERMÉSZETES FÉNYŰ ZSELÉ

Legyen frizurád erőteljes kezekben, ezzel az 

extra-erős zselével. Egyedülálló „kétfunkciós” 

hajfi xáló, mely rugalmas tartás biztosit a hajnak 

egész nap. Nem szárad ki és nem hagy 

maradék anyagot a hajon. A frizura a formázás 

és leválasztás során dúsabbnak hat. Alkoholt 

nem tartalmaz, így nem szárítja ki a hajat és 

a fejbőrt. Erős és természetes fényű, hosszantartó 

tartást biztosít. Nedves és száraz hajban 

is alkalmazható. Azoknak a férfi aknak, akik 

szeretik a rugalmas, nedves hatású formázást. 

pH: 5.5. Alkalmazás: Kevés mennyiséget helyezz 

a tenyeredre és a nedves vagy száraz hajra vidd 

fel. Aktív hatóanyagok: Aloe levél juice.   

STEADY GRIP - FIRM HOLD / 

NATURAL SHINE GEL

Get a steady grip on any style with this extra- 

strenght gel. It has a unique “dual phase” hair 

fi xative designed to deliver all-day hold with a 

supple feel. It resists fl aking and drying and helps 

the hair look and feel thicker as it shapes and 

separates. The alcohol-free formula prevents hair 

and scalp dryness and leaves a strong, clean 

fi nish with a natural shine for a long-lasting fi rm 

hold. Work through wet or dry hair. For men that 

like fl exible wet styling. pH: 5.5. Directions: Work 

a small amount into your hands and distribute 

through wet or dry hair. Active ingredients: Aloe 

leaf juice. 

PMMISG150, 150ml • Jav. fogy. ár: 4.500,- Ft

BEDRÓTOZVA - ERŐS TARTÁSÚ 

TINCSRAGASZTÓ

Különleges „kétfunkciós” hajfi xáló, mely egész 

napos, rugalmas tartást biztosít. Ez a termék 

egy formázó „erőmű”, mellyel a legextrémebb, 

legveszélyesebb frizurákat is megvalósíthatod. 

Száradás után nem hagy nyomot, nedves vagy 

száraz hajon is alkalmazható. Mozdulatlan, erős 

tartás, reggeltől estig. pH: 6.0. Alkalmazás: 

Vigyél fel egy kis mennyiséget a nedves vagy 

száraz hajra és kedved szerint formázd. Aktív 

hatóanyagok: A, C és E-vitamin. 

HARDWIRED - MAXIMUM HOLD / 

SPIKING GLUE

Contains a unique “dual phase” hair fi xative 

designed to deliver all-day hold with a supple 

feel.  This product is a styling powerhouse, create 

even the most dangerous styles with maximum 

hold without fl aking out. Distribute through damp 

or dry hair and style as desired. Immoveable hair 

from morning to noon! Does NOT fl ake! pH: 6.0. 

Directions: Distribute through wet or dry hair and 

style as desired. Active ingredients: Vitamins 

A, E and C. 

PMMIHW75, 75ml • Jav. fogy. ár: 4.500,- Ft
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MATTERIAL - ULTRAMATT, 

ERŐS TARTÁSÚ PASZTA

Erőteljes formázó paszta, amely kiemeli 

a frizura texturáját és a hajnak tömeget ad. 

A különleges összetevőknek köszönhetően 

tartós matt hatást biztosít. A természetes 

sűrítő anyagok és erős fi xálók ott rögzítik 

a hajtincseket, ahol te szeretnéd. Alkalmazás: 

Tégy egy kis adagot a kezedre és egyenletesen 

oszd el a száraz vagy nedves hajon. Aktív 

hatóanyagok: Méhviasz, földviasz, kaolin. 

MATTERIAL - STRONG HOLD / ULTRA-MATTE 

STYLING STYLING CLAY

Contains a unique “dual phase” hair fi xative 

designed to deliver all-day hold with a supple 

feel.  This product is a styling powerhouse, 

create even the most dangerous styles with 

maximum hold without fl aking out. Distribute 

through damp or dry hair and style as desired. 

Immoveable hair from morning to noon! Does 

NOT fl ake! Directions: Distribute through wet or 

dry hair and style as desired. Active ingredients:  

Beeswax, ozokerite, Kaolin.

PMMIMA85, 85ml • Jav. fogy. ár: 5.800,- Ft
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FRISSÍTŐ TEAFA SAMPON 
Frissítő érzés, hatékony tisztítás, minden 

hajtípusra. Frissíti és stimulálja a fejbőrt. Férfi ak 

számára is ajánlott, tusfürdőként is! Borsmenta, 

ausztrál teafaolaj, hawaii gyömbér, tengeri 

alga és aloe kivonat, római kamilla, jojoba, 

rozmaring, levendula és búzacsíraolaj, panthenol 

tartalommal. 

TEA TREE SPECIAL SHAMPOO® 

For all hair types.  A vital experience. Invigorating 

cleanser and excelent body wash. A special 

combination of cleansers and Australian tea 

tree oil leaves hair feeling refreshingly clean, 

while enhancing vitality and adding lustre. The 

unique combination of tea tree oil, peppermint 

and lavender creates a refreshing fragrance 

experience. 

PMGTSH300, 300ml • Jav. fogy. ár:   4.200,- Ft

 PMGTSHL, 1L • Jav. fogy. ár: 11.500,- Ft

TEAFAOLAJOS HAJFORMÁZÓ KRÉM

Határozott, rugalmas tartás és matt fi nish 

minden hajtípusnak, elsősorban férfi aknak. 

Meggátolja a fejbőr kiszáradását és kezeli 

a zsíros hajat. Ausztráliai teafa olajjal. 

TEA TREE SHAPING CREAM

For all hair types. Durable, fl exible hold shift as 

you shape. Creates durable, bendable texture 

with a diff used shine. Mesh like fi bres create 

moveable texture and separation. Provides 

a strong matte fi nish. 

PMGTSC85, 85g • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft

FRISSÍTŐ TEAFA KONDICIONÁLÓ

Hajad megérdemli a kényeztető gondoskodást! 

Éld át a borsmenta-, a teafa levél-, a rozmaring  

és a levendula olaj természetes hatásának 

varázslatát, élvezd a pezsdítő, bizsergető érzést.  

A fehérgyömbér, a tengeri alga, az aloe, a római 

kamilla és a jojoba kivonatok egészségesebbé 

és szebbé varázsolja hajadat és fejbőrödet. 

A gubancos haj is azonnal kezelhetővé válik. 

TEA TREE SPECIAL CONDITIONER

Stimulate and invigorate your hair and scalp 

with this conditioner. With a blend of tea tree, 

peppermint, and lavender oil, this refreshingly 

scented conditioner instantly detangles and 

restores the condition of your hair. It features 

a combination of fast acting conditioners that 

smooth the surface of your hair for easy wet and 

dry combing. In addition, it restores the condition 

of the hair by using special conditioning and 

moisturizing agents. 

PMGTCO300, 300ml • Jav. fogy. ár:   4.600,- Ft

PMGTCOL, 1L • Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft

TEAFAOLAJOS HAJFORMÁZÓ GÉL

Tömeget, közepes erősségű tartást és fényt 

ad a normál és vékonyszálú hajnak. Elsősorban 

férfi aknak ajánlott. Tengeri alga, aloe, jojoba, 

rozmaring, teafaolaj, levendula és borsmentaolaj 

tartalommal. 

TEA TREE STYLING GEL®

For all hair types. Gives body and Shine. Helps 

build body fullness with fl exible hold. Magnifi es 

shine with a clean fi nish. Energizing fragrance.

PMGTSG200, 200ml • Jav. fogy. ár: 4.300,- Ft

TEAFAOLAJOS, ERŐS TARTÁSÚ HAJZSELÉ

Alkoss egy olyan frizurát, amely sokáig tartós 

marad. Ez az erős, maradék nélkül száradó 

zselé a hajnak tömeget és fényt ad, mialatt rögzíti 

a frizurát. A frissítő menta, teafa és citrus illat 

stimulálja az érzékeket. 

TEA TREE FIRM HOLD GEL

Create a style that stays a while. This fi rm hold, 

fl ake free gel helps thicken and build body with a 

healthy dose of shine. The cool burst of mint, tea 

tree and citrus revives and refreshes.

PMGTFG200, 200ml • Jav. fogy. ár: 4.300,- Ft
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TEAFAOLAJOS HAJFORMÁZÓ WAX

Különleges fényt, formát és tartást ad a 

hajnak. Elsősorban férfi aknak ajánlott. Teafaolaj, 

mentaolaj, jojoba, rozmaring, aloe tartalommal. 

TEA TREE STYLING WAX

Creates extra shine, defi nition, texture and 

control.  For all hair types. Gives defi nition, 

texture and control. Helps to magnify shine. 

Energizing fragrance.

PMGTWX200, 200ml • Jav. fogy. ár: 5.200,-Ft

KERAVIS ÉS TEAFA AMPULLA, HAJHULLÁS ELLEN

Előzd meg a hajhullást és csökkentsd a zsírosodást! 

Ez a termék különösen normál és zsíros haj kezelésére 

alkalmas. Vitaminok, ásványi sók és aktív növényi összetevők 

speciális keverékét tartalmazza. Esszenciális teafa-, 

levendula-, csalán- és oreganó olaj alapú, kombinálja a 

tisztító és tonizáló tulajdonságokat a fejbőr és a haj intenzív 

hidratálásával és táplálásával. Segít megteremteni a normál 

hajnövekedéshez az ideális körülményeket. Egy különleges, 

új-generációs növényi fehérje molekulát is tartalmaz. Ez a 

Keravis, amely erősíti a hajat és fényt ad, mialatt hidratál és 

újraépíti a hajszerkezetet. Kellemes teafaolaj illattal. A legjobb 

eredmény érdekében 20-30 napig, minden másnap ismételd 

meg az alklamazást, majd 6 hónapon keresztül hetente 2 

alkalommal. 

KERAVIS & TEA TREE HAIR LOTION

Particularly suitable for normal to oily hair, its formula comprises 

a special mixture of vitamins, mineral salts and active botanical 

principles. Based on the essential oils of tea tree, lavender, 

nettle and oregano, combines purifying and toning properties 

and an intensive hydrating and mineralizing action on both 

scalp and hair, thus helping it to recreate 

the ideal conditions to encourage normal hair growth. Contains 

special, new generation vegetable protein molecule, Keravis 

which strenghtens, repairs and gives shine and body to the 

hair. For best results repeat the application every other day for 

20/30 days, then continue with the complete treatment twice 

a week for about 6 months. 

PMTTHL6, 12x6ml • Jav. fogy. ár:  9.300,- Ft

TEAFAOLAJOS SZAPPAN 

Tisztálkodáshoz és borotválkozáshoz. A legjobb 

ébresztés a fáradt bőr számára, minden típusra. 

Kényeztesd a tested egy bizsergető kezeléssel, 

amely tisztít, fi noman hámlaszt és stimulálja a bőrt. 

A levendula, eukaliptusz-, rozmaring-, a teafaolaj, 

a fehér gyömbér és a borsmenta természetes 

összetevői frissítenek és élénkítenek. Az aloe 

kivonat és a kókuszolaj ápolják bőrödet. 

TEA TREE BODY BAR

This moisturizing soap is suitable for daily use 

and helps to stimulate and exfoliate the skin. Key 

ingredients of Australian tea tree, lavender and 

peppermint provide a soothing and energizing 

experience while jojoba oil acts as an excellent 

skin moisturizer and emollient. The added 

ingredient of parsley fl akes, gently help to 

exfoliate the skin.

PMGTBB, 150g • Jav. fogy. ár:  2.600,- Ft   

TEAFAOLAJOS HAJ- ÉS TESTHIDRATÁLÓ

Hidratáló krém hajra és bőrre. Ez az 

egyszerűen és gyorsan használható hidratáló 

krém nem csak a hajadnak, hanem a 

testednek is védelmet és frissességet biztosít. 

A természetes összetevőknek és a többcélú 

felhasználhatóságnak köszönhetően ideális 

termék a mindennapi használatra. Aloe vera, 

jojoba, teafaolaj, levendulaolaj, rozmaring és 

fehér gyömbér tartalommal. 

TEA TREE HAIR AND BODY MOISTURIZER

For all hair and skin types. Moisturizes and 

protects. Helps boost your body and awaken 

the senses. Versatile, leave-in hair and skin 

conditioner. Cool and refreshing. 

PMGTMO300 300ml  • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft
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CITROMOS, ZSÁLYÁS HAJDÚSÍTÓ SAMPON
Vékonyszálú és normál hajra, napi használatra 
való sampon. Óvatosan tisztítja a hajat és 
a fejbőrt, miközben növeli a haj tömegét is. 
Elsősorban férfi aknak ajánlott. Az összetevők 
elősegítik a haj sűrűbbé válását, miközben 
védelmet és hidratáltságot biztosítanak. 
A hatóanyagok kombinációja friss, kellemesen 
élénkítő érzéssel tölti meg a fejbőrt. Panthenol, 
borsmentaolaj, levendula, teafaolaj, zsálya 

kivonat és citromolaj tartalommal. Tusfürdőként is 

alkalmazható. 

LEMON SAGE THICKENING SHAMPOO™

For normal to fi ne hair. Energizing Body Builder.  

Helps thicken hair and shine. Gentle, rich lather. 

Fresh, clean feel and crisp fragrance. 

PMLSSH300  300ml  • Jav. fogy. ár:    4.200,- Ft

PMLSSHL  1L  • Jav. fogy. ár: 11.500,- Ft

CITROMOS, ZSÁLYÁS HAJDÚSÍTÓ 

KONDICIONÁLÓ

Napi egy citrom és búcsút inthetsz a gubancos 

hajnak! Adj fürtjeidnek a citrus frissítő erejéből 

– azonnal erős, kondicionált és fényes lesz. 

Természetes kivonatai, mint az üdítő citrom, 

a kényeztető zsálya és levendula, a serkentő 

borsmenta, a citromhéj és a teafa olaj új 

energiával töltik fel a hajat, miközben a könnyed 

kondicionáló összetevők segítenek megerősíteni 

minden tincsedet. 

LEMON SAGE THICKENING CONDITIONER

Eff ectively detangle and add body to your 

normal to fi ne hair with this conditioner. It 

thickens your hair, giving it more strength 

and added moisture. With its unique blend of 

thickening agents, boosts volume and thickens 

your limp hair while helping to reduce static. 

Containing natural extracts of lemon, sage, 

peppermint and tea tree, this conditioner 

promises to stimulate your senses and provide 

an energising experience.

PMLSCO300  300ml • Jav. fogy. ár:   4.600,- Ft

PMLSCOL 1L • Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft

CITROMOS, ZSÁLYÁS HAJDÚSÍTÓ SPRAY

Könnyű, hajdúsító összetevőkből álló koktél, 

amely tömeget, gyenge, de rugalmas tartást 

és magas fényt ad. A vékonyszálú haj ideális 

formázó terméke, mézzel, teafa-, zsálya-, 

borsmenta- és citromolajjal, valamint panthenollal. 

TEA TREE LEMON SAGE THICKENING SPRAY™

A coctail of lightweight thickening elements 

pumps up the volume and boosts shine, while 

fl exible styling agents grip skinny strands with a 

light, clean hold.

PMLSTS200,  200ml  • Jav. fogy. ár: 4.700,- Ft

KERAVIS ÉS CITROMOS, ZSÁLYÁS AMPULLA, 

HAJHULLÁS ELLEN

Előzd meg a hajhullást és adj tömeget a hajszálaknak! 

Ez a termék különösen a vékonyszálú haj kezelésére 

alkalmas. Vitaminokban, ásványi sókban és aktív mövényi 

összetevőkben gazdag kombináció. A teafa-, zsálya-

,citrom-,levendula-, csalán- és oreganóolaj alapú kezelés, 

helyreállítja a fejbőr természetes  egyensúlyát és stimulálja 

a mikrokeringést. Ideális feltételeket teremt az egészséges 

haj növekedéséhez. Egy különleges, új-generációs növényi 

fehérje molekulát is tartalmaz. Ez a Keravis, amely erősíti 

a hajat és fényt ad, mialatt hidratál és újraépíti a hajszerkezetet. 

Az exkluzív citromos-zsályás illat friss érzést biztosít. 

A legjobb eredmény érdekében 20-30 napig, minden 

másnap alkalmazd, majd 6 hónapon keresztül hetente 

2 alkalommal. 

KERAVIS & LEMON SAGE HAIR LOTION

Extra-rich combination of vitamin, mineral salts and active 

botanical principles, particularly suited for fi ne and delicate 

hair. Based on the essential oils of tea tree, sage, lemon, 

lavender, nettle and oregano, restores the scalp’s natural 

equilibrium and stimulates peripheral circulation, recreating 

the ideal conditions for healthy hair growth. Contains special 

new generation vegetable protein molecule, Keravis which 

strenghtens, repairs and gives shine and body to the hair. For 

best results repeat the operation every other day for 20/30 

days, then continue with the complete treatment twice a week 

for about 6 months. 

PMLSHL6, 2x6ml • Jav. fogy. ár: 9.400,- Ft
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LEVENDULÁS, MENTÁS, HIDRATÁLÓ SAMPON

Sampon a levendula, a menta és a teafa 

különleges keverékének aromájával. Relaxálj, 

tudva, hogy a hajad intenzíven hidratált és 

regenerált lesz. A levendula a természet egyik 

legkitűnőbb nyugtatója, míg a menta revitalizálja 

a lelket, és egyben frissességet kölcsönöz. 

A gazdag hidratáló összetevőknek köszönhetően 

a haj ragyogó, könnyen kezelhető és erősebb 

lesz. Levendulával, mentával, teafa olajjal és amino 

savakkal. Tusfürdőként is alkalmazható.

LAVENDER MINT MOISTURIZING SHAMPOO™

Let the aroma of a unique blend of lavender, 

mint and tea tree create serenity. Relax knowing 

your hair is being intensively moisturized 

and repaired from exposure to the elements. 

Lavender is nature’s remedy to relieve anxiety 

and ease tension, while mint revitalizes spirits 

with a fresh outlook. A combination of rich 

moisturizing ingredients helps ensure hair is left 

glowing, manageable and improved in strength. 

Your hair and mind will love the sensation. 

A combination of moisture rich conditioners and 

amino acids help to replenish moisture and improve 

strength, shine and resilience. A mild combination 

of colour-safe cleansers help to provide a thick, 

rich lather. 

PMLMSH300, 300ml  • Jav. fogy. ár:   4.200,- Ft

PMLMSHL, 1L • Jav. fogy. ár: 11.500,- Ft

LEVENDULÁS, MENTÁS 

HIDRATÁLÓ KONDICIONÁLÓ

Kényeztetés a hajnak és a léleknek! Add át magad

a levendula, a mentol és a teafaolaj fenséges 

illatának, mely nemcsak a hajadat, hanem 

a lelkedet is kényezteti. Ideális ápolás a száraz, 

igénybevett és rakoncátlan hajra. Lágyítja, 

táplálja és megszünteti a gubancos és töredezett 

hajvégeket. 

LAVENDER MINT MOISTURIZING CONDITIONER

Stay calm, cool and quenched with this 

conditioner. It is an instant detangler provides 

ultra rich hydration to smooth split ends, helping to 

reduce breakage. Lavender eases anxiety, while 

mint revitalises spirits with a fresh outlook. Put the 

two together, and you’ve got the perfect retreat 

from stressful days and frenzied schedules. 

PMLMCO300, 300ml • Jav. fogy. ár:   4.600,- Ft

PMLMCOL, 1L • Jav. fogy. ár: 12.80,- Ft

TEA TREE
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MINI AZONNALI 

HIDRATÁLÓ KÉSZLET

Hidratáló MINI termékek: 

Sampon, 100ml, Kondícionáló, 

100ml, Hidratáló Permet, 100ml.

Minden hajtípusra. Hidratál, 

puhít és táplál, exkluzív Instant 

Moisture komplex-szel.

MINI INSTANT MOISTURE 

TAKE HOME KIT

Keep silky shine on tap. Quench 

dry, dull tresses with the deep 

hydration of Paul Mitchell 

Moisture, featuring the Instant 

Moisture Complex.

PMTAKEIM4  3x1db 

• Jav. fogy. ár: 4.700,- Ft

MINI HAJSZERKEZET 

ERŐSÍTŐ KÉSZLET

Hajerősítő MINI termékek: 

Sampon, 100ml, Kondícionáló, 

100ml, Hajszerkezet Erősítő 

Spray, 100ml.

Vékonyszálú és károsodott 

hajra. Erősít, regenerál, újraépít, 

exkluzív Super Strong komplex-

szel.

MINI STRENGTH 

TAKE HOME KIT

Put some power in your shower. 

Strengthen hair with the Paul 

Mitchell Strengthening System, 

featuring our exlusive Super 

Strong Complex.

PMTAKEST4  3x1db 

• Jav. fogy. ár: 4.700,- Ft

MINI SZÍNVÉDŐ KÉSZLET

Színvédő MINI termékek: 

Sampon, 100ml, Kondícionáló, 

100ml, Hajápoló, 50ml.

Festett, melírozott hajra, 

a ragyogóan fényes és 

hosszantartó színek érdekében, 

napraforgó kivonattal. 

MINI COLOR CARE 

TAKE HOME KIT

Be brilliant. Gently care for your 

color treated hair with Paul 

Mitchell Color Care, featuring 

sunfl ower extract for natural UV 

protection and head-turning, 

long lasting color.

PMTAKECP4  3x1db 

• Jav. fogy. ár: 4.700,- Ft

MINI HAJSIMÍTÓ KÉSZLET

Hajsimító MINI termékek: 

Sampon, 100ml, Kondícionáló, 

100ml, Szérum, 25ml. Minden 

hajtípusra, amely nehezen 

kezelhető vagy „össze-vissza” 

áll. Simít és selymes fényt ad.

MINI SMOOTHING 

TAKE HOME KIT

Sleek is chic. Get the skinny on 

smooth; shiny, silky hair with Paul 

Mitchell Smoothing, featuring the 

Super Skinny Complex to slim 

down locks and reduce drying 

time.

PMTAKESK4  3x1db 

• Jav. fogy. ár: 4.700,- Ft
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TÖKÉLETES SZÍNVÉDŐ SAMPON, 

FESTETT HAJRA

Szulfát, paraben és gluténmentes, vegán, 

fényvédő hatású sampon festett hajra. Segít 

megőrizni a festett haj színét, kiemeli a csillogó 

színt. A quinoa* kivonat erejével regenerálja 

a hajszálakat. A búza protein, a pantenol, 

a napraforgó, a cukornád és a citromhéj kivonatok 

további fényt adnak a hajnak, mialatt könnyen 

kezelhetővé is teszik. Erős antioxidánsok, B3, 

C és E  vitamin, valamint fényvédők segíte-

nek a haj károsodását megelőzni. A legjobb 

eredmény érdekében ezután használd 

az Ultimate Color Repair Balzsamot és a Hármas 

Hatású Spray-t. 

ULTIMATE COLOR REPAIR SHAMPOO™

This fade-fi ghting shampoo helps maximize 

color vibrancy and strengthen strands with the 

reparative power of quinoa*. Directions: Lather 

into damp hair. Rinse. For best results, use with 

Ultimate Color Repair™ Conditioner and Ultimate 

Color Repair™ Triple Rescue®.

PMUCSH250, 250ml • Jav. fogy. ár:   6.700,- Ft

PMUCSHL,  1L  • Jav. fogy. ár: 16.900,- Ft

TÖKÉLETES SZÍNVÉDŐ KONDICIONÁLÓ, 

FESTETT HAJRA

Szulfát és paraben mentes, vegán, fényvédő 

és hidratáló hatású kondicionáló festett hajra. 

Segít megőrizni a festett haj színét, kiemeli a 

csillogó színt. A quinoa* kivonat kondicionáló 

erejével regenerálja a hajszálakat. A búza 

protein, a pantenol a napraforgó, a cukornád 

és a citromhéj kivonatok, valamint a shea vaj, 

a szója és a jojoba olaj további fényt adnak 

a hajnak, mialatt könnyen kezelhetővé is teszik. 

Erős antioxidánsok, B3, C és E vitaminnal 

valamint fényvédők segítenek a haj károsodását 

megelőzni. A legjobb eredmény érdekében 

ezután használd az Ultimate Color Repair 

Hármas Hatású Spray-t is. 

ULTIMATE COLOR REPAIR CONDITIONER™

Moisture-rich formula helps maximize color 

vibrancy and strengthen strands with the 

reparative power of quinoa. Directions: Work 

through clean, damp hair. Rinse. For best results, 

use with Ultimate Color RepairTM Shampoo and 

Ultimate Color RepairTM Triple Rescue®

PMUCCO200, 200ml  • Jav. fogy. ár:   7.000,- Ft

PMUCCOHL, 1L  • Jav. fogy. ár: 17.900,- Ft

*QUINOA (EJTSD: KIN-WA). 

A quinoa egy dél-amerikai gabonaféle, az inkák a Magok 

Anyjának tartották. Peruban és Bolíviában termesztik 

elsősorban. Magja kicsi, elefántcsont-színű és a köleshez 

hasonló méretű gyöngyszemecske. Magas tápértékű, dús 

fehérjeforrás, rostban és aminosavakban gazdag, valamint 

található benne B- és E-vitamin, magnézium, foszfor, kalcium 

és vas. A hajkozmetikai ipar a benne található aminosavak 

hajregeneráló hatása miatt alkalmazza.

WHAT IS QUINOA? (KEEN-WAH) 

Discovered by the Incas thousands of years ago, quinoa is 

an ancient grain that is a great source of protein and has a 

very high amino acid content, delivering powerful repair and 

protection for longer-lasting colour.

*PM NATURALS: Szulfát (SLS) és paraben mentes termékek. 

TÖKÉLETES SZÍNVÉDŐ 

HÁRMAS HATÁSÚ SPRAY, FESTETT HAJRA

Paraben mentes, vegán, fényvédő hatású 

helyreállító spray, festett hajra. A felrázandó  

kétfázisú folyadék felső része: 

(1.) segít megőrizni a festett haj színét, a hővel 

történő formázások során, míg az alsó rész 

a quinoa* kivonat erejével 

(2.) fényt ad és 

(3.) kondicionálja a hajszálakat. 

Erős antioxidánsok, cukornád és citromhéj 

kivonat, E, B3 és C-vitamin, valamint fényvédők 

segítenek a haj károsodását megelőzni. 

A legjobb eredmény érdekében használd 

az Ultimate Color Repair Sampont és Balzsamot. 

ULTIMATE COLOR REPAIR 

TRIPLE RESCUE SPRAY™

Shake up this dual-phase thermal protection 

spray to activate triple benefi ts for color-

treated hair: heat protection, luminous shine and 

outstanding condition. Directions: SHAKE WELL 

BEFORE USE. Spray lightly on damp hair. Style as 

desired. For best results, use with Ultimate Color 

Repair™ Shampoo and Conditioner.

PMUCTR150, 150ml • Jav. fogy. ár:   6.700,- Ft
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KÍMÉLŐ SAMPON, GÖNDÖR HAJRA

Szulfátmentes sampon, göndör és hullámos 

hajra. Szelidítsd meg a rakoncátlan tincseket 

ezzel az intenzíven hidratáló, kímélő samponnal. 

Tisztítja és kondicionálja a loknikat, a haj szer-

kezetének megsértése nélkül. A gazdag, tápláló 

hab puhává és könnyen kezelhetővé varázsolja 

a hullámos hajad. Tökéletes festett és színezett 

haj esetén is. Parabeneket nem tartalmaz.

SPRING LOADED FRIZZ 

FIGHTING SHAMPOO™

Wash away frizz and tangles. This ultra-

moisturizing, gentle shampoo cleanses and 

conditions curls without roughing up the cuticle. 

The rich lather leaves hair soft and manageable 

so curls always look their best. 

PMCUSH250, 250ml • Jav. fogy. ár:   5.100,- Ft

PMCUSHL, 1L  • Jav. fogy. ár: 16.900,- Ft

HAJKIBONTÓ KONDICIONÁLÓ, 

GÖNDÖR HAJRA

Nagyhatású gubancolódásgátló, göndör és hul-

lámos hajra. Táplálja és selymesen puhává 

varázsolja a hajat. Gubancolódásgátló. A pan-

thenol, argánolaj és szójalecitin hidratálja, 

táplálja és védi a göndör vagy hullámos hajat. 

Parabeneket nem tartalmaz

SPRING LOADED 

FRIZZ FIGHTING CONDITIONER™

Detangle your curls in an instant. This creamy, 

hydrating formula tackles tangles and makes wet 

combing a breeze, leaving curls smooth, soft and 

frizz-free.

PMCUCO200, 200ml • Jav. fogy. ár:  5.300,- Ft

PMCUCOL, 1L • Jav. fogy. ár: 19.200,- Ft

HAJMEGÚJÍTÓ, RAJTHAGAYHATÓ 

PAKOLÁS, GÖNDÖR HAJRA

Hajon hagyható pakolás, göndör és hullámos 

hajra. Töltsd fel a göndör fürtöket ezzel a hajon 

hagyható krémpakolással. Gubancolódásgátló, 

a panthenol, az argánolaj és a lecitin hidratálja, 

táplálja és védi a göndör vagy hullámos hajat.

FULL CIRCLE LEAVE-IN TREATMENT

Replenish every curl with this dreamy, creamy 

leavi-in treatment. The lightweight, do-it-all 

formula hydrates, detangles, tames frizz and 

helps protect against damage.

PMCUTR200, 200ml • Jav. fogy. ár: 6.000,- Ft

HATÁROZOTT LOKNIK, FORMÁZÓ KRÉM

Használatával határozott és szelíden 

rakoncátlan tincsek készíthetők. A kettős 

formula egyesíti a hidratáló krém és a 

simító gél előnyeit, egy puha, fényes és 

gubancolódásmentes frizurát biztosít. A hajat 

nem nehezíti el, a tincsek nem tapadnak össze és 

rugalmasak maradnak. A növényi olaj kivonatok 

táplálják, erősítik a hajat.

TWIRL AROUND DEFINER

Defi ne, separate and tame unruly curls and 

waves into perfect ringlets. The dual formula of 

hydrating cream and smoothing gel creates soft, 

shiny, frizz-free spirals that won’t get crunchy or 

stiff .

 

PMCUTD150, 150ml  • Jav. fogy. ár: 6.400,- Ft

TARTÓS HULLÁM, FORMÁZÓ KRÉMZSELÉ

Párataszító formázó, elkülöníti a tincseket, 

tartást ad, de a hajat nem nehezíti el. 

Segítségével tökéletesen laza, határozottan 

textúrált, „tengerparti” frizura készíthető. 

Ahidrolizált keratin hajépítő, a lepkegomba 

kivonat simító, gubancolódásgátló, a búza 

aminosavak tápláló hatásúak.

ULTIMATE WAVE CREAM GEL

Get those sexy, tousled, touchable waves that 

look like a day at the beach. This humidity-

resistant cream-gel forms, separates and adds 

loads of texture to create perfectly imperfect 

frizz-free styles.

PMCUCG150, 150ml, • Jav. fogy. ár: 5.100,- Ft
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PLATINA HAMVASÍTÓ SAMPON

Hamvasító, színkiemelő, szulfátmentes  

sampon, természetes és festett szőke, illetve 

fehér vagy ősz hajra. Lágyan tisztít, védi a 

platina árnyalatokat és elõsegíti az ősz, valamint 

a természetes vagy festett szőke haj ragyogását. 

Aloe, jojoba, hawaii gyömbér, rozmaring kivonat 

tartalommal, és hamvasító anyagokkal. 

COLOR PROTECT PLATINUM BLONDE 

SHAMPOO

For natural or color-treated blonde, white or 

gray hair. Protect you platinum and help make 

natural or color-treated hair sparkle. The fi nest 

ingredients and activited blends help brighten 

whites and grays. Banish brassiness and restore 

bling to blonde and highlighted hair. 

PMFBPL300  300ml  • Jav. fogy. ár:   4.900,- Ft

PMFBPLL   1L  • Jav. fogy. ár: 13.000,- Ft

SZÍNKIEMELŐ, SZULFÁTMENTES SAMPON, 

SZŐKE HAJRA

Sampon természetes szőke és szőkített hajra. 

Szulfátmentes sampon, amely tisztítja, puhává 

teszi és erősíti a hajat. A KerActive proteinek 

(különböző méretű keratin molekulák) minden 

egyes hajszálat bevonva megakadályozzák 

a töredezésüket, míg a sáfrány oleoszómák 

(E vitaminban gazdag kisméretű protein gömbök) 

segítik helyreállítani a haj nedvességtartalmát és 

rugalmasságát. A speciális növényi összetevők, 

mint a kurkuma, a kamilla és az ökörfarkkóró 

segítik megőrizni a szőke árnyalat világos fényét 

és ragyogását. Parabeneket nem tartalmaz. 

FOREVER BLONDE SHAMPOO

Ideal for bleached and highlifted hair. This 

sulfate-free shampoo helps soften and 

strengthen as it cleans. KerActive protein hugs 

every strand to guard against breakage, while 

saffl  ower oleosomes help restore lost moisture 

and elasticity. Special botanicals, including 

turmeric, chamomile and lemon peel, help keep 

blonde hues light and bright. 

PMFBSH250  250ml   • Jav. fogy. ár:   5.300,- Ft

PMFBSHL 1L   • Jav. fogy. ár: 17.200,- Ft

SZÍNKIEMELŐ KONDICIONÁLÓ,

SZŐKE HAJRA

Kondicionáló természetes szőke és szőkített 

hajra. Adj a sérülékeny szőke hajnak annyi 

nedvességet és erőt, amennyire szüksége 

van! A gazdag kondicionáló anyagok, mint a 

makadámiadió olaj és a sáfrány oleoszómák  (E 

vitaminban gazdag kisméretű protein gömbök) 

már a hajszálak  belsejéig hidratálva javítják a 

rugalmasságát, puhaságát és fényét. A KerActive 

protein (különböző méretű keratin molekulák) 

minden egyes hajszálat bevonva véd és segít 

helyreállítani a károsodásokat. Parabeneket nem 

tartalmaz. 

FOREVER BLONDE CONDITIONER

Ideal for bleached and highlifted hair. Give fragile 

blonde hair the moisture and strength it needs. 

Rich conditioners, including macadamia nut oil 

and saffl  ower oleosomes, deliver hydration right 

into the hair shaft for improved elasticity, softness 

and shine. KerActive protein hugs every strand to 

protect and help repair damage.

PMFBCO200  200ml  • Jav. fogy. ár:   5.500,- Ft

PMFBCOL 1L • Jav. fogy. ár: 19.400,- Ft

DRASZTIKUS HELYREÁLLÍTÓ SPRAY, 

SZŐKE HAJRA

Hajonhagyható, regeneráló spray természetes 

szőke és szőkített hajra. Alkalmazd a 

sérülékeny szőke hajra és azonnal helyreáll 

egészsége és vitalitása. A sáfrány oleoszómát (E 

vitaminban gazdag kisméretű protein gömbök), 

makadámiadió olajat és különleges KerAktív 

proteint (különböző méretű keratin molekulák) 

tartalmazó, sokoldalú spray erősíti és lezárja 

a kutikulát. Helyreállítja és feltölti keratinnal és 

növényi hatóanyagokkal a száraz, igénybevett 

hajat. Parabeneket nem tartalmaz. 

FOREVER BLONDE DRAMATIC REPAIR

Ideal for bleached and highlifted hair. Treat 

fragile blonde hair and help restore health 

and vitality in an instant. Loaded with saffl  ower 

oleosomes, macadamia nut oil and exlusive 

KerActive protein, this multi-tasking corrector 

soothes and replenishes dry, depleted hair as it 

helps to strengthen and seal the cuticle.

PMFBDR150  150ml  • Jav. fogy. ár: 6.100,- Ft

FOREVER BLONDE* 
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TÖMEGNÖVELŐ SAMPON

A vékonyszálú és a normál hajnak tömeget, 

csillogást és jobb tartást ad.  Tengeri alga, 

hawaii gyömbér és aloe kivonat, panthenol, római 

kamilla, jojoba, és rozmaringolaj tartalommal. 

EXTRA BODY DAILY SHAMPOO®

Thickens fi ne and normal hair. Super body-

builder for improved manageability. Activated 

Shine Blend of chamomile, henna, rosemary, 

aloe vera and jojoba and panthenol help create 

brilliant shine and refl ection. 

PMEXSH300 300ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMEXSHL 1L  • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

TÖMEGNÖVELŐ KONDICIONÁLÓ

Tömeget, tartást ad és kondicionálja a 

normál és a vékonyszálú hajat. Hatékonyan 

véd a szárítás hőhatásaival szemben. Búza 

protein, hawaii gyömbér, tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba és rozmaringolaj 

tartalommal. 

EXTRA BODY DAILY RINSE® 

For fi ne and normal hair.  Max out style with 

thicker, shinier hair. Thickens and conditions 

fi ne and normal hair. Detangles and adds shine. 

Smooth, lightweight conditioners blended with 

the Activated Shine Blend of chamomile, henna, 

rosemary, aloe vera and jojoba help provide easy 

detangling and intense shine. 

PMEXCO300  300ml • Jav. fogy. ár:   4.300,- Ft

PMEXCOL 1L • Jav. fogy. ár: 11.800,- Ft

TÖMEGNÖVELŐ HAJTŐEMELŐ SPRAY

Tartást és rugalmasságot ad a hajtőnél egy 

dús és sűrű frizurához, minden hajtípusra, 

de különösen vékonyszálú hajra ajánlott. 

Hawaii gyömbér, panthenol, tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba és rozmaringolaj 

tartalommal. 

EXTRA BODY DAILY BOOST®

For all hair types. Prep hair for big style. Root 

lifter. Body and volume a blend of panthenol and 

water soluble styling agents add volume and 

increase body while helping to protect against 

mechanical damage. 

PMBOOS250 250ml  • Jav. fogy. ár: 4.800,- Ft

PMBOOS500 500ml   • Jav. fogy. ár: 8.100,- Ft

TÖMEGNÖVELŐ HAJFORMÁZÓ HAB

Erős, de rugalmas tartást és extra tömeget ad. 

Minden hajtípusra, de különösen vékonyszálú 

hajra. Göndör hajra is kitűnő, a hullámok 

megerősítésére. Hawaii gyömbér kivonatot 

tartalmaz. 

EXTRA BODY SCULPTING FOAM®

For all hair types. Firm hold thickening foam. 

Adds extra-body. A conditioning formula with 

awapuhi extract, that provides extra-body, 

fullness and control. This thick, rich foam creates 

a fl exible hold while helping to enhance shine 

and seal in moisture. Conditioners help provide 

manageability and high shine. 

PMEXBF200  200ml   • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft

PMEXBF500  500ml  • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

TÖMEGNÖVELŐ HAJFORMÁZÓ ZSELÉ 

Minden hajtípusra, de különösen vékonyszálú 

hajra ajánlott, közepesen erős formázó zselé. 

A hajnak rugalmas tartást és magas fényt biztosít. 

Az összetevők egyrészt növelik a haj tömegét, 

másrészt pedig védelmet is biztosítanak a nap 

káros UV sugaraival szemben. 

EXTRA BODY THICKEN UP®

For all hair types. Lift style from ordinary 

to extraordinary. Styling liquid. Thickening 

conditioners and clean, fl exible styling 

ingredients provide extra-body with soft memory 

that shapes and separates. 

 

PMTHIK200  200ml  • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft
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TÖMEGNÖVELŐ HAJFORMÁZÓ GÉL

Erős, de rugalmas tartást adó, volumennövelő 

hajzselé. Minden hajtípusra, de különösen 

vékonyszálú hajra. Nedves és száraz hajra 

egyaránt alkalmazható, kristálytisztán szárad, 

maradékanyagok nélkül. Hawaii gyömbér, 

rozmaring és aloe kivonatot tartalmaz. 

EXTRA BODY SCULPTING GEL®

For all hair types. For style that won’t fall fl at. 

Firm hold thickening gel. A special combination 

of fl exible, thickening and body building 

styling ingredients help provide fullness 

and manageability. Clean styling agents and 

conditioners combined with aloe, awapuhi and 

rosemary help create high shine. 

PMEXBG200 200ml • Jav. fogy. ár: 4.200,-Ft

TÖMEGNÖVELŐ HAJLAKK

Szuper tartást, extra tömeget és fényt ad 

a beszárított frizurának. Minden hajtípusra, 

de különösen vékonyszálú hajra. Erős, 

rugalmas tartás minden évszakban, a magas 

páratartalommal szemben is hatékony védelmet 

biztosít. Búzaprotein, panthenol, tengeri 

alga, aloe kivonat, római kamilla, jojoba és 

rozmaringolaj tartalommal. 

EXTRA BODY FINISHING SPRAY®

For all hair types. Help defy mother nature with 

humidity resistance. Firm hold volume and shine. 

Panthenol and wheat proteins help build body 

and make hair look and feel thicker. 

PMEXFS300 300ml • Jav. fogy. ár: 4.800,- Ft

TÖMEGNÖVELŐ, ERŐS TARTÁSÚ HAJLAKK

Adj erős tartást a hajadnak ezzel az intenzív 

fi nish termékkel. Ápoló hatású panthenolt 

tartalmaz, magas fényt, tömeget és textúrát 

ad a frizurának. A hajdúsító és párataszító 

összetevők minden tincset megragadnak, hogy 

tömeget és hosszú ideig tartó formát adjanak. A 

nap káros sugaraitól is védi a hajat. 

EXTRA BODY FIRM FINISHING SPRAY

Give your hair a strong lift with this intense 

fi nishing spray. It contains soothing panthenol, 

adds high shine, fullness and texture. Thickening 

agents and humidity resistant ingredients grip 

every strand to create volume and texture with 

extreme hold and staying power. Helps protect 

against sun damage. 

PMFIRM300 300ml • Jav. fogy. ár: 5.100,- Ft
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HAJSIMÍTÓ SZÉRUM

A szérum összetevői rendezik az össze-vissza 

álló hajszálakat minden hajtípushoz ajánlott. 

A hajszárítás idejét lényegesen lerövidíti, 

a frizurának magas fényt ad. Megvédi a hajat 

a hajszárítás, a sütés és a vasalás hőhatásaival 

szemben. 

SUPER SKINNY SERUM

For all hair types. Light gel that smoothes and 

conditions unruly hair. The exclusive Super 

Skinny® Complex penetrates deep into the hair 

shaft where it displaces water and constricts 

the hair.  Lightweight ingredients help smooth, 

condition and seal hair with added shine. 

A smoother surface and tighter diameter help 

reduce drying time and speed up styling time 

smoothing. 

PMSKSS150 150ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft

PMSKSS250 250ml • Jav. fogy. ár: 7.400,- Ft

HAJEGYENESÍTŐ, SIMÍTÓ BALZSAM

Könnyű balzsam, hullámos vagy göndör 

haj egyenesítéséhez. Kiegyenesíti, simítja 

és kontrollálhatóvá teszi a tincseket 

és megakadályozza az összegubancolódást. 

Hővédő hatású, lerövidíti a szárítási időt. 

A hajat nem nehezíti el, a páragátló összetevő 

segít egy „emlékező” frizura kialakításban. 

A kondicionálókkal kombinált búza és növényi 

proteinek belülről hidratálják a hajat.

SUPER SKINNY RELAXING BALM

Relax wavy, curly or unruly hair with this 

lightweight balm, that helps smooth and control 

every strand, seal the cuticle and lock out frizz. 

Helps protect hair from heat and speeds up drying 

time. A unique, humidity-resistant ingredient 

provides memory that lasts in any weather. 

Wheat and vegetable proteins combined with 

conditioning ingredients moisturize hair from 

within.

PMBALM200 200ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft
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HAJSIMÍTÓ SAMPON

Minden napra, minden hajtípusra, amely 

nehezen kezelhető vagy „össze-vissza áll”. A 

sampon különleges összetevői révén mélyen hat 

a hajszálak belsejében is, így hosszan tartó, sima, 

egyenes frizurát eredményez, ezen kívül még 

a szárítási időt is lerövidíti. Aloe, rozmaringolaj, 

kamilla kivonatot tartalmaz. 

SUPER SKINNY DAILY SHAMPOO

It is a fantastic every day cleanser. Smoothes 

and softens unruly hair. The exclusive Super 

Skinny® Complex with aloe, rosemary and 

chamomille, penetrates deep into the hair shaft 

where it displaces water and constricts the hair. 

PMSKSH300 300ml • Jav. fogy. ár:  4.100,- Ft

PMSKSHL 1L • Jav. fogy. ár: 11.500,- Ft

HAJSIMÍTÓ KONDÍCIONÁLÓ

A kondícionáló különleges összetevői révén 

ideális a nehezen kezelhető, össze-vissza álló 

hajszálak „karbantartására”. Minden hajtípusra 

használható. Védelmet biztosít a hajszárítás, 

hajvasalás hőhatásaival szemben, jelentősen 

lerövidíti a szárítás idejét. Aloe, rozmaringolaj, 

kamilla kivonatot tartalmaz. 

SUPER SKINNY DAILY TREATMENT

Unique conditioning ingredients help detangle 

all hair types, leaving your hair feeling soft 

and smooth. Smoothes and softens unruly hair. 

Unique conditioning ingredients help smooth 

and soften the hair while providing superior slip 

and wet combing. Heat activated conditioners 

and thermal protectants help repair surface 

damage and prevent cuticle cracking, helping 

make the hair smoother and more resistant to 

mechanical damage. A smoother surface and 

tighter diameter help reduce drying time and 

speed up styling time.

PMSKCO300  300ml • Jav. fogy. ár:   4.600,- Ft
PMSKCOL 1L • Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft

SUPER SKINNY 
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HAJKIEGYENESÍTŐ ÉS SIMÍTÓ ZSELÉ

A szuper egyenes haj – akár hullámos vagy 

göndör volt az eredeti – már nem csak 

álom. Ez a hosszantartó hatású hajkiegyene-

sítő és kisimító zselé megkönnyíti a göndör 

és hullámos haj egyenesre szárítását, a töredezett 

hajat pedig puhává és kezelhetővé teszi. Tengeri 

alga és aloe kivonat, római kamilla, jojoba 

és rozmaringolaj tartalommal. 

SUPER SKINNY STRAIGHT WORKS®

For all hair types. Make textured or unruly 

hair straight, sleek and velvety soft. Gel that 

straightens and smoothes.

A special blend of ingredients help provide the 

perfect balance of slip and hold to create a silky, 

smooth fi nish. Lightweight conditioners help 

leave hair soft and manageable. Our exclusive 

Activated Shine Blend of chamomile, rosemary 

and jojoba help provide shine and refl ection 

strength.

PMSTRA200  200ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft

HAJFÉNY CSEPPEK

Nagyszerű fényű és nem össze-vissza szálló 

frizurához. Minden hajtípusra. A szinte súlytalan 

folyadék néhány cseppje segítségével egy sima, 

nem szálló frizura alakítható ki. Hosszantartó 

selymes fényt ad. A termék párataszító 

összetevőket is tartalmaz. A matt, fényét vesztett 

haj és hajvég visszanyeri víztartamát, „életre” 

kel. Hawaii gyömbér, tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba és rozmaringolaj 

tartalommal. 

 

SUPER SKINNY GLOSS DROPS®

For all hair. Get your shine on. Frizz-free defi ning, 

light polish gel. Lightweight ingredients help 

smooth the surface and leave hair soft and silky. 

Our exclusive Activated Shine Blend of awapuhi, 

chamomile, jojoba and rosemary help provide 

shine and refl ection. Frizz-free, smooth shine in 

all climates. 

PMDROP100 100ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft
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SZÁRAZ SAMPON

Könnyű, jól irányítható, színtelen, illatos spray, 

ami magába szívja a felesleges olajokat, 

így biztosítja a tiszta haj érzését. Tökéletes 

két hajmosás között a frizura felfrissítéséhez, 

valamint a beszárítás formában tartásához. 

Minden hajszín esetén alkalmazható. A panthenol, 

az E vitamin és a szója protein táplálják a hajat. 

Felvitel után gyorsan, maradékanyag nélkül 

szárad.

EXPRESS DRY DRY WASH™

This dry shampoo absorbs excess oils, leaving 

hair feeling clean and refreshed. Perfect for 

reviving hair in between washes and extending 

the life of your blow-out. Ideal for all hair colors.

PMDW252 252ml • Jav. fogy. ár: 5.900,- Ft

ERŐS TARTÁS HAJLAKK

Erős tartású, de formázható hajlakk, ami egész 

napos tartást és fényt biztosít a frizurának. 

A könnyű permet tömeget ad és réteges, 

egyre erősebb hatású felvitelt tesz lehetővé. 

Párataszító, segít az össze-vissza szálló haj 

karbantartásában, bármilyen időjárási körülmény 

esetén. A panthenol, a keratin és a búza protein 

táplálják a hajat. Felvitel után  gyorsan szárad.

EXPRESS DRY STAY STRONG™ 

This strong-hold hairspray locks in your look 

all day with volume and shine. The fi ne mist 

application allows you to layer a little or a lot. 

With humidity resistance for a prefect fi nish in any 

weather. 

PMSS360  360ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft

EXPRESS DRY - A FORMÁZÁST MEGGYORSÍTÓ SOROZAT22

EXPRESS DRY  
A FORMÁZÁST MEGGYORSÍTÓ SOROZAT



GYORSFORMÁZÓ KRÉM

Minden hajtípusra ajánlott könnyed, rugalmas 

tartású styling krém.  Alkalmazásával jelentősen 

lerövidül a szárítási idő. A termékben lévő 

kondicionáló és UV szűrő összetevők fényt 

kölcsönöznek a hajnak, miközben nem nehezítik 

el azt, és védelmet biztosítanak a nap káros 

sugaraival szemben. 

EXPRESS STYLE QUICK SLIP™

For all hair types. Helps reduce dry time. Styling 

cream. The perfect balance of conditioners and 

shine enhancers help provide a soft fl exible 

hold to shape and separate your style. Softening 

conditioners help leave hair feeling and looking 

healthy and protected from the sun. Specially 

formulated to help reduce drying time.

PMSLIP150 150ml • Jav. fogy. ár: 4.800,- Ft

GYORSFORMÁZÓ KRÉMZSELÉ, 200ml

Kötelezd el magad egy tartós frizura mellett. 

Ez a sokoldalú formázó erősíti és simítja a 

tincseket, és közben szenzációsan tartós és 

rugalmas tartást ad. A shea vaj, ligetszépe, 

avokádó és jojoba olaj extra fényt és 

kezelhetőséget ad a hajnak. Ráadásul a 

formázási idő is jelentősen lerövidül, így több 

időd marad más dolgokra. Hullámos és göndör 

hajon is használható, a tincsekkel csodát tesz! 

FAST FORM 

Commit your style to memory. This versatile 

styler helps strenghten and soothe every strand 

while delivering sensational slip and clean, 

fl exible hold that lasts. Shea butter, evening 

primrose, avocado and jojoba oils boost shine 

and manageability. Plus, it speeds up drying time 

so you can count on extra minutes in your day. 

Works wonders on curls with defi ned, frizz-free 

results. 

PMFORM200 200ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft

GÖNDÖRÍTŐ ZSELÉ

Göndör vagy hullámos haj beszárításához 

ajánlott, a hullámok kiemelésére. Alkalmazá-

sával jelentősen lerövidül a szárítási idő. Növeli a 

haj göndörségét és tömeget ad, a fürtök hosszú 

ideig megőrzik formájukat. A formázó eszközök 

hőhatásaival szemben is védelmet biztosít. 

Kukoricakeményítő és panthenol tartalommal. 

EXPRESS STYLE ROUND TRIP®

For curly or wavy hair types. Liquid curl defi ner. 

Unique styling properties provide weightless 

detail to wavy or curly hair. Cornstarch and 

panthenol helps condition and protect curls while 

creating durable body and bounce. Specially 

formulated to help reduce drying time. 

PMTRIP200  200ml • Jav. fogy. ár: 4.800,- Ft

HŐVÉDŐ, HAJSIMÍTÓ, FORMÁZÓ SPRAY

Jelentősen meggyorsítja és megkönnyíti 

a hővel történő formázást, akár hajsütővassal, 

akár hajvasalóval történik. Védelmet ad 

a levegő nedvességétől, illetve a formázó 

eszközök hőjétől. Rizskivonatot és búzaproteint 

tartalmaz. 

EXPRESS STYLE HOT OFF THE PRESS™

Thermal protection spray. Thermal Defense 

– Rice hull extract builds a weightless barrier 

between fragile strands and damaging heat 

tools, while wheat proteins deliver an extra dose 

of strength. Versatile Hold – The multi-purpose 

formula grips and controls during heat styling and 

provides fl exible hold for fi nished styles. Faster 

Styling – Quick drying, humidity resistant spray 

adds elastic shape memory for eff ortless curls or 

smoothing with a hot iron. 

PMHOTP200 200ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft

TARTS ERŐSEN HAJLAKK

Könnyedén elkészíthető, egész napos tartás 

minden hajtípusra. Gyorsan szárad, erős, 

de rugalmas tartást biztosít és az ápoló hatású 

lanolinnak köszönhetően magas fényt ad a hajnak. 

EXPRESS STYLE HOLD ME TIGHT™

Creating a style that lasts all day just got easier. 

This quick-drying, strong yet fl exible spray adds 

shine and washes out easily. Directions: see on 

the product label.

PMHOLD300  300ml • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft
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SZÍNVÉDŐ SAMPON

Színfakulást csökkentő, hajápoló sampon, 

festett és melírozott hajra. Lágyan tisztít, a 

fényvédő meghosszabbítja a hajszín élettartamát, 

és védelmet nyújt a környezeti hatásokkal 

szemben. Panthenol, búza protein, napraforgó 

kivonat, hawaii gyömbér, tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba, és rozmaringolaj 

tartalommal. 

COLOR PROTECT DAILY SHAMPOO®  

For color-treated hair. Gentle care for colour-

treated hair.Gently cleanses whilst helping to add 

strength, elasticity and body. High-powered sun 

screens help extend life of hair colour. Activated 

Moisturizing and Shine Blends help provide 

ample moisture and intensifi ed shine.

PMCPSH300  300ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMCPSHL  1L • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

SZÍNVÉDŐ KONDÍCIONÁLÓ

Festett és melírozott hajra ajánlott guban-

colódás gátló és regeneráló. Hatékony fényv-

édelmet nyújt és regenerálja a kémiailag 

kezelt hajat. Búzaprotein, napraforgó kivonat, 

aminosavak, hawaii gyömbér, tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba, és rozmaringolaj, 

panthenol tartalommal.

COLOR PROTECT DAILY CONDITIONER®

For color-terated hair. Hardness the power of 

sunfl ower extracts for longer-lasting hair colour. 

Detangles, provide a light silky feel and helps 

repair colour-treated hair. Proteins, amino acids 

and panthenol help strengthen and moisturize.  

Activated Moisturizing and Shine Blends help 

provide ample moisture and intensifi ed shine.  

PMCPCO300  300ml • Jav. fogy. ár:   4.300,- Ft

PMCPCOL  1L • Jav. fogy. ár: 11.800,- Ft

SZÍNVÉDŐ REGENERÁLÓ HAJÁPOLÓ

Intenzív hajápoló és regeneráló festett, 

melírozott hajra. Hatékonyan ápolja a haj 

szerkezetét és meghosszabbítja színének 

tartósságát. Hidrolizált búzaprotein és búza-

keményítő, napraforgó, római kamilla és aloe 

kivonat, panthenol, jojoba és rozmaring olaj 

tartalommal. 

COLOR PROTECT 

RECONSTRUCTIVE TREATMENT
For color-treated hair. Use as required. Helps repair hair 

and extend the life of hair color with sun protection. Helps 

repair the hair structure and improves elasticity. Helps 

prevent mechanical damage and split ends. Sunfl ower 

extract helps protect against sun damage. High powered 

sun protection helps to extend the life of hair colour. 

Contains sunfl ower extract, hydrolyzed wheat proteins 

and, the fi nest ingredients and activated blends. 

PMCPRT150  150ml • Jav. fogy. ár: 4.800,- Ft

COLOR CARE - SZÍNVÉDŐ SOROZAT24

COLOR CARE
SZÍNVÉDŐ SOROZAT



AWAPUHI (HAWAII GYÖMBÉR) SAMPON

Szuper gazdag sampon normál és vastagszálú 

hajra. A csodálatos hatású hawaii gyömbér 

kivonat hidratálja és ápolja a hajat. Az Aktív 

Hidratáló és Fény Komplexet tartalmazó sampon 

első alkalmazása után a haj ragyogóan tiszta és 

csillogó lesz. Hawaii gyömbér, tengeri alga és 

aloe kivonat, római kamilla, jojoba, rozmaring és 

búzacsíra olaj tartalommal. 

AWAPUHI SHAMPOO® 

For all hair types (also for thick, heavy hair). 

Deep cleansing, moisturizing and conditioning. 

Go native with the goodness of Hawaiian 

awapuhi. Super rich shampoo for hair and 

body. A balanced blend of ingredients provides 

rich lather and thorough cleansing.  Our 

Activated Moisture Blend with awapuhi helps 

balance moisture and prevent dryness. Special 

conditioning agents help improve hair texture 

and provide added volume.

PMAWAP300  300ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMAWAPL  1L • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ SAMPON

Lágy, hatékony tisztítás, vékonyszálú, normál 

és kémiailag kezelt hajra. Természetes Aktív 

Hidratáló és Fény Komplex-szel, színvédő és 

tömegnövelő kivonatokkal, amelyek egyben 

biztosítják a haj hatékony tisztítását is. Panthenol, 

hawaii gyömbér, tengeri alga és aloe kivonat, 

római kamilla, jojoba, rozmaring és búzacsíra olaj 

tartalommal. 

SHAMPOO ONE® 

For fi ne to medium and chemically treated 

hair. Suitable for daily use. The one that started 

it all. Get the cleansing. A mild combination of 

ingredients balanced to produce a rich lather 

and protect colour. Our Activated Shine Blend 

of algae, aloe, jojoba and rosemary helps to 

add deep shine. Conditioners help improve the 

surface and texture of the hair.

PMSHA1300  300ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMSHA1L 1L • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON

Intenzív mélytisztítás, friss citrom illattal 

minden hajtípusnak, de különösen a zsíros, 

korpás vagy a szennyeződésektől erősen 

igénybevett hajnak. A lakk, zselé, hajfény 

által erősen igénybevett haj tisztítására is 

felhasználható. Hawaii gyömbér, tengeri alga és 

aloe kivonat, római kamilla, jojoba, rozmaring és 

búzacsíra olaj tartalommal. 

SHAMPOO TWO® 

For all types. Excellent for oily hair and scalp. 

Wash in squeaky-clean, lemony freshness. 

Deep cleansing. Thoroughly cleanses styling 

and fi nishing products from the surface of hair. 

Formulated with wheat derived conditioners and 

our Activated Shine Blend. Deep cleansing for 

oily hair with a fresh lemon fragrance.

PMSHA2300  300ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMSHA2L 1L • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

KÉMIAI TISZTÍTÓ SAMPON

Különleges formula, a hajat belülről tisztítja, 

színét frissíti. A magnézium szulfát és nátrium 

tioszulfát hatékonyan segít eltávolítani a klór, 

vas és ásványi anyagok maradékát a hajból. 

Ugyancsak eltávolítja a hajszínt tompító 

anyagfelhalmozódást és megakadályozza 

az új-beépülést. Ideális úszóknak, a klór 

által okozott zöldes árnyalat ellen. Tökéletes 

mélykondicionálás előtt. Belülről erősíti a 

hajszálakat, amino savakat, ureát, fekete nadálytő 

és széles levelű útifű kivonatot és búzaproteint 

tartalmaz. Mindennapos használatra, kivétel 

a festett hajon. Csak kondícionálóval együtt 

alkalmazható! 

SHAMPOO THREE
Specially formulated to wash hair from the 
inside and to fresh up color. Magnesium 
sulfate and sodium thiosulfate helps remove 
chlorine, iron, minerals and impurities. It also 
removes dulling build-up from hair and prevents 
immediate re-deposit. Ideal for swimmers to 
beat ‘chlorine green’. Excellent before deep 
conditioning. It increases inner strenght, contains 
amino acids, urea, comfrey and greater plantain 
extract and wheat proteins. Suitable for daily use, 
except on color treated hair. Use only togehter 
with conditiner! 

PMSHA3300  300ml  • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft
PMSHA3L  1000ml • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft
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A KONDÍCIONÁLÓ

Hajon hagyható hidratáló és kondícionáló 

minden hajtípusra, de nem csak hajápoláshoz.  

A nem kiöblítendő kondícionáló táplálja és védi 

a hajat a napi hajformázás igénybevételeitől. 

Borotválkozáshoz (pl. lábak, bikini), fejbőr 

masszázshoz, testápoláshoz és smink lemo-

sásához is ajánljuk! Hawaii gyömbér, tengeri 

alga és aloe kivonat, római kamilla, jojoba, és 

rozmaringolaj tartalommal. 

THE CONDITIONER™ 

For all types. Suitable for daily use. Get hair 

into shape with the original leave-in moisturizer 

and conditioner. Moisturizing conditioners and 

our Activated Moisture Blend with awapuhi 

helps balance moisture and prevent dryness. 

Conditioners smooth the surface and reduce 

static. This unique water based formula is 

excellent for both skin and hair. 

PMCOND300 300ml  • Jav. fogy. ár:   4.000,- Ft

PMCONDL  1L • Jav. fogy. ár: 11.500,- Ft

A GUBANCOLÓDÁST GÁTLÓ KONDÍCIONÁLÓ

Nincs több összegubancolódott haj, legyen 

akár normál, vastagszálú, festett vagy 

melírozott. A kondícionáló megakadályozza a 

haj össze-gubancolódását, emellett antisztatikus 

és fényvédő hatású.  A vastagszálú és a göndör 

haj számára nélkülözhetetlen termék. Tengeri 

alga és aloe kivonat, római kamilla, jojoba, és 

rozmaringolaj, sárgarépa kivonat, szőlőmag olaj 

tartalommal. 

THE DETANGLER® 

For medium to coarse and chemically treated 

hair.  Triumph over tangles with this super rich 

conditioner. Grape seed oil provides instant 

conditioning, detangling and shine. Special 

conditioning agents and our Activated Moisture 

Blend with awapuhi help smooth, soften and 

prevent moisture loss. Carrot extract is naturally 

rich in beta-carotene, a natural UV absorber. 

PMDETA300 300ml • Jav. fogy. ár:    4.000,- Ft

PMDETAL  1000ml • Jav. fogy. ár: 11.500,- Ft

HAJ ÚJRAÉPÍTŐ PAKOLÁS

Töredezett, vízhiányos és kémiailag károsodott 

hajra ajánlott intenzív hajápoló. Visszaadja a 

hajszálak természetes fényét, rugalmasságát 

és tartását, csökkenti a töredezettségét és 

meggátolja a további károsodásukat. Hawaii 

gyömbér, jojoba olaj, hidrolizált búza protein 

tartalommal. 

HAIR REPAIR TREATMENT®  

For demaged, fragile and chemically-treated 

hair. Strenghtens and rebuilds. A special 

combi-nation of conditioners helps build inner 

strength. Essential fatty acids, vitamins and wheat 

proteins help repair and prevent further damage. 

A powerful combination of ingredients helps to 

bind moisture to the hair. 

PMHREP200  200ml  • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft
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HŐVÉDŐ, FORMÁZÓ SPRAY

Párataszító, hővédő hajformázás, minden 

hajtípusra. A gazdag gyógynövény összetétel 

védelmet nyújt a hajszárító, vasaló, sütővas 

és melegcsavarók hőhatásaival szemben. 

Az Aktív Hidratáló Komplex-szel dúsított 

termék könnyen kezelhető, párataszító és 

tartós frizurát eredményez. Hajvágáshoz, a haj 

kezelését megkönnyítő „cutting lotion”-ként is 

alkalmazható. Zabprotein, amica, római kamilla, 

körömvirág, citrom, cickafarkfű, kakukkfű, csalán, 

pilocarpus pennatifolius, fűzfa és tengeri barna 

alga kivonatok, panthenol és hidrolizált selyem 

kivonat tartalommal. 

HEAT SEAL® 

For all hair types. For longer-lasting style. Sleek, 

smooth, curl or wave. Turn up the heat! Multi-

purpose, humidity resistant styling spray. Helps 

to ensure longer lasting style - curly or straight. 

Clean, fl exible styling ingredients help provide 

memory and added shine. Helps prevent 

damage caused by blow dryers and smoothing 

irons.

PMHSEA250  250ml  • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft

PMHSEA500  500ml   • Jav. fogy. ár: 7.600,- Ft

AZONNALI HAJFÉNY SPRAY

Intenzív fény és csillogás minden hajtípusra. 

Hajformázás után befejező lépésként ajánlott 

vagy nedves hajra is használható. Tengeri alga 

kivonatot, aloe-t, jojoba és rozmaring olajat 

tartalmaz. 

THE SHINE™

For all hair types. A little goes a long way in 

adding silky texture. Instant spray-on shine. 

Contains Activated Botanical Blend of algae, 

aloe, jojoba and rosemary to help enhance shine. 

Excellent for use prior to fl at ironing. Lightweight 

mist pump spray allows for a fi ne application - use 

sparingly.

PMSHIN125  125ml  • Jav. fogy. ár: 5.200,- Ft

HAJTŐEMELŐ SPRAY

Maximális tömeget és extra tartást ad 

minden hajtípusnak. Különösen ajánlott 

az extra tartást igénylő frizurákhoz. Awapuhi, 

panthenol, eszenciális aminosavak, búza protein 

tartalommal. 

VOLUMIZING SPRAY™ 

For all hair types. Excellent for blow-dry styles 

that need extra lift. Spritz on maximum volume. 

Root lifter. A blend of naturally derived heat 

activated ingredients help provide extra volume 

to blow-dried style. Panthenol helps to thicken 

hair and add body.  Lightweight mist pump spray 

allows for an even application and gives fi rm 

style. 

PMVOLS250  250ml   • Jav. fogy. ár: 4.800,- Ft

PMVOLS500  500ml   • Jav. fogy. ár: 8.100,- Ft

LÁGY, RUGALMAS FINISH SPRAY

Lágy tartású, befejező, hőre aktiválódó spray, 

minden hajtípusra. Használatával rugalmas 

tartású, lágy esésű frizura alakítható ki. Segít 

a napsugarak káros hatásainak kivédésében 

is. Tengeri algakivonat, aloe, kamilla, jojoba 

és rozmaring kivonat, valamint panthenol 

tartalommal és fényvédőkkel. 

SOFT SPRAY® 

For all hair types. Touchable hair is sexy hair. 

Light hold fi nishing spray. Easy to brush through, 

reactivates with heat or water, perfect for 

smoothing irons. Soft, fl exible styling ingredients 

help produce a natural fi nish. Helps protect 

against sun damage and provides soft style.

PMSOFT250  250ml  • Jav. fogy. ár: 3.500,- Ft
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SZUPER HAJFORMÁZÓ FOLYADÉK

Gyorsan száradó, közepesen erős, ugyanakkor 

rugalmas tartást biztosító styling folyadék 

minden hajtípusra. Kitűnő minden hajszárítóval 

kialakított súlytalan, de jó tartású frizurához. 

Az Aktív Hidratáló és Fény Komplex hihetetlen 

tömeget és ragyogást eredményez. Antisztatizáló 

hatású és lényegesen lerövidíti a szárítási időt.  

Hawaii gyömbér, zöldalma, tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba és rozmaringolaj, 

panthenol tartalommal. 

SUPER SCULPT GLAZE™

For all hair types. High fashion hair shouldn’t be 

high maintenance. Quick drying styling glaze.

Medium hold, fl exible styling ingredients help 

add volume and control. Conditioning and 

bodifying ingredients combined with panthenol 

help provide long-lasting memory and high shine. 

Helps speed up drying time. 

PMGLAZ250  250ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMGLAZ500  500ml  • Jav. fogy. ár: 5.900,- Ft

HAJFORMÁZÓ HAB

Közepes erősségű tartás és ápolás, minden 

hajtípusnak. Ez a hajhab – gazdag kondicionáló 

és gubancolódást gátló összetevőkkel – 

közepes erősségű tartást ad. Az Aktív Hidratáló 

és Fény Komplex ragyogást és nedvességet 

nyújt a festett vagy melírozott hajnak. Kitűnő 

dauerolt vagy természetesen göndör hajra 

a hullámok kiemelésére. Panthenol, hawaii 

gyömbér, tengeri alga és aloe kivonat, római 

kamilla, jojoba és rozmaringolaj tartalommal és 

friss kókusz illattal. 

SCULPTING FOAM™ 
For all hair types. Make waves with smooth, silky, 

static-free style. Conditioning, fresh coconut scented 

styling foam. Styling and bodifying ingredients 

combined with panthenol help provide long-lasting 

memory and texture. Conditioners help smooth 

the surface to control static and enhance curls. 

Our Activated Moisture Blend with awapuhi helps 

balance moisture and prevent dryness. 

PMFOAM200  200ml  • Jav. fogy. ár: 4.300,- Ft
PMFOAM500  500ml  • Jav. fogy. ár: 9.200,- Ft

GYORSAN SZÁRADÓ FORMÁZÓ SPRAY

Közepes erősségű tartás minden hajtípusra, 

fényvédővel. Csillogó fényt, volument és 

rugalmas tartást biztosít a frizurának. A kész 

frizura vízzel könnyen újraformázható. Aloe vera, 

jojoba és rozmaringolaj, valamint panthenol 

tartalommal. 

FAST DRYING SCULPTING SPRAY™

For all hair types. Medium hold styling and 

fi nishing spray. Medium, fl exible styling 

ingredients and our Activated Botanical Blend of 

algae, aloe, jojoba and rosemary help enhance 

shine and body with memory. Easy to brush 

through, reactivates with heat or water. Helps 

protect against sun damage. 

PMFAST250  250ml • Jav. fogy. ár: 4.400,-Ft

PMFAST500  500ml • Jav. fogy. ár: 7.400,-Ft

KÖZEPES TARTÁSÚ HAJLAKK

Közepes tartást, tömeget és erős ragyogást 

ad minden hajtípusnak. A fényvédőt tartalmazó 

hajlakk segít az össze-vissza szálló hajszálak 

rendezésében. Hawaii gyömbér, panthenol, búza 

protein tartalommal. 

SUPER CLEAN SPRAY®

For all types. Create strong looks with this 

lightweight spray. Medium hold fi nishing spray, 

fl exible conditioning ingredients help provide 

fullness and shine. Fast drying fi ne mist spray 

provides a dry application. Helps protect against 

sun damage.

PMSCSP300  300ml • Jav. fogy. ár: 4.600,-Ft

KRÉMWAX

Különleges textúrák és csillogás eléréséhez. 

Normál és vastagszálú hajra. A legnehezebben 

kezelhető hajtípusoknak is extrém textúrát, 

határozott kontúrt, és ragyogó fényt ad. Nem 

nehezíti el a frizurát. Olajos hatás nélkül szárad, 

vízzel könnyen kimosható. Tengeri alga és aloe 

kivonat, római kamilla, jojoba és rozmaringolaj 

tartalommal. 

WAX WORKS®

Medium to coarse and hard to – control hair. 

Extreme Texture and shine. Flexible resins and 

vegetable based conditioners provide texture 

and defi nition. Thick, softening formula is perfect 

for hard to control hair types. Activated Botanical 

Blend of algae, aloe, jojoba and rosemary helps 

to enhance shine. 

PMWAXW200  200ml • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft
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ERŐS TARTÁSÚ, FORMÁZÓ ZSELÉ 

Maximális tartású formázó zselé, minden 

hajtípusra. A zselé segítségével, alakítsd 

könnyedén a frizurádat, hogy jól tartson, fényes 

és textúrált legyen. Hawai gyömbér, panthenol, 

tengeri algakivonat, aloe barbadesis, kamilla, 

jojoba és rozmaring kivonat tartalommal. 

SUPER CLEAN SCULTPTING GEL® 

For all types. Maximum hold and control. Firm 

hold styling ingredients help provide a textured 

look. Shine enhancing conditioners make this the 

perfect choice for wet looks. Activated Botanical 

Blend of algae, aloe, jojoba and rosemary helps 

enhance shine. 

PMSUCG200  200ml • Jav. fogy. ár: 3.300,- Ft

RÖGZÍTÉS ÉS CSILLOGÁS PUMPÁS HAJLAKK

Erős tartás és csillogás bebetonozott hatás 

nélkül minden hajtípusnak. A hajformázás után 

befejező lépésként javasoljuk. Egész napos 

tartást biztosít, fényvédőt is tartalmaz. Az Aktív 

Fény Komplex csillogást ad a kész frizurának. 

Tengeri alga és aloe kivonat, római kamilla, jojoba 

és rozmaringolaj, valamint panthenol tartalommal. 

FREEZE AND SHINE SUPER SPRAY®

For all hair types. Firm hold fi nishing spray. Firm 

hold styling ingredients provide long-lasting fi nish 

and memory. Activated Botanical Blend of algae, 

aloe, jojoba and rosemary helps to enhance 

shine. Helps protect against sun damage. 

PMFREE250  250ml • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft

PMFAST500  500ml • Jav. fogy. ár: 8.900,-Ft

ERŐS TARTÁSÚ HAJLAKK

Az erős tartás nem jelent bebetonozott hajat. 

Ez a gyorsan száradó, búzaproteint, pantenolt 

és fehér gyömbér kivonatot tartalmazó hajlakk 

a helyén tartja a frizurát, miközben tömeget és 

fényt is ad. Véd a napsugarak káros hatásaitól is. 

SUPER CLEAN EXTRA

Strong hold doesn’t need to be heavy handed. 

This quick-drying spray keeps hair in place with 

fullness and shine. Contains wheat protein, 

panthenol and white ginger extract. Helps 

protects against sun damage. 

PMSCEX300  300ml • Jav. fogy. ár: 4.600,- Ft

WAX 

Matt fény, textúra és elválasztás minden 

hajtípusra.  Tengeri alga és aloe, kamilla, jojoba 

és rozmaring kivonattal. 

DRY WAX™ 

For all hair types. The rule of cool is never looks 

like you’re trying too hard. Texture and defi nition.

Non-oily cosmetic wax provides an easy ‘lived 

in’ look. Conditioners and softening ingredients 

help create a moveable fi nish. Firm hold formula 

provides ultimate control. 

PMDWAX50  50g  • Jav. fogy. ár: 5.100,- Ft
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HAJSZERKEZET ERŐSÍTŐ SAMPON
Vékonyszálú és a környezet, illetve a formázó 
eszközök hőhatása által károsított hajra 
ajánlott sampon. Amellett, hogy gyengéden 
tisztítja a hajat, megakadályozza a hidratáció 
csökkenését és a haj további károsodását. 
A sampon egyedi összetevői a növényi fehérjék, 
amelyek bejutnaknak a hajszálak belsejébe, így 
biztosítva a megfelelő védelmet és a hajszerkezet 
erősítést. Csalán, szójabab és sarkantyúvirág 
kivonatokkal, vizitorma, cseresznyefa kéreg, 
kukoricakeményítő, panthenol tartalommal. 

SUPER STRONG DAILY SHAMPOO®
For damaged or weak hair. Strenghtens and 
protects. Super Strong® Complex penetrates 
deep into the hair to help rebuild the internal 
structure. A mild cleanser suitable for colour-
treated hair, gently cleanses and helps prevent 
further damage. Conditioning ingredients help 
improve the feel and intensify surface shine. 

PMSTSH300  300ml • Jav. fogy. ár:   4.000,- Ft
PMSTSHL  1L • Jav. fogy. ár: 10.800,- Ft

HAJSZERKEZET ERŐSÍTŐ KONDICIONÁLÓ

Vékonyszálú és károsodott hajra ajánlott 

kondicionáló. Hatóanyagai puhává és simává 

teszik a hajszálakat, miközben biztosítják a 

megfelelő hidratáltságot is. Az összetevők a káros 

UV sugarakkal szemben is hatékony védelmet 

nyújtanak. Csalán, sarkantyúvirág, szójabab 

kivonat és kukoricaliszt tartalommal. Alkalmazás: 

lásd a termék magyarnyelvű címkéjén

SUPER STRONG DAILY CONDITIONER®

For damaged or weak hair. Rebuilds and 

protects. Super Strong® Complex penetrates 

deep into the hair to help rebuild the internal 

structure. Canola, soy bean and cornstarch soften 

and smooth while helping to prevent moisture 

evaporation. Sun protection helps to prevent UV 

damage, preserve fi bre strength and protect the 

surface proteins and lipids. 

PMSTCO300  300ml • Jav. fogy. ár:   4.600,- Ft

PMSTCOL  1L • Jav. fogy. ár: 12.700,- Ft

HAJSZERKEZET ERŐSÍTŐ 

HAJÁPOLÓ PAKOLÁS

Intenzív és mélyreható ápolást biztosít 

a vékonyszálú és a károsodott haj számára. 

A különleges összetevőjű Hajápoló Komplex 

a hajszálak belsejébe hatolva erősíti meg azok 

szerkezetét. A lipidekben gazdag hatóanyag ezen 

túlmenően hajlékonyságot és rugalmasságot 

is biztosít. Csalán és sarkantyúvirág kivonattal, 

vizitormával és cseresznyefa kéreggel. 

SUPER STRONG TREATMENT®

For damaged or weak hair. Rebuilds and 

restores. Super Strong® Complex penetrates 

deep into the cortex to help rebuild the internal 

structure of damaged hair. Rich conditioners help 

enhance fl exibility and increase elasticity to help 

guard against further damage. Wheat proteins 

and other essential ingredients help restore 

strength and elasticity. 

PMSTTR200  200ml • Jav. fogy. ár: 5.300,- Ft

HAJSZERKEZET ERŐSÍTŐ HAJÁPOLÓ SPRAY
Hajon hagyható, ápoló spray, kémiailag kezelt, 
károsodott vagy gyenge, ill. vékonyszálú 
hajra. Már az első alkalmazás után közel 
60%-kal erősebb hajszálakat eredményez. 
Fényvédőt tartalmaz, alacsony pH értékének 
köszönhetően (pH 4,5) segíti a színanyagok 
bezárását, ezzel tartósabb színt és fényesebb, 
selymesebb hajat eredményez. Hajon hagyható, 
haj- és hajvég ápoló termék. Növényi proteinnel, 
tengeri algákkal (hypnea musciformis, laminária 
digitata, pelvetia canaliculata, rhodophycea) és 
fényvédővel. 

SUPER STRONG LIQUID TREATMENT®
For chemically-treated, damaged, weak or fi ne hear. 
Makes hair up to 60% stronger after just one application 
and continues to strengthen after repeated use. To 
help revive tresses in distress, it restores lost nutrients 
and strengthens the cuticle to prevent breakage. The 
exclusive Super Strong Complex joins forces with UV 
protection to help replace lost minerals and proteins. In 
addition to its strengthening attributes, the low pH of 4.5 
helps constrict the cuticle to seal incolour, leaving the hair 
feeling silky and shiny! Marine extracts and vegetable 
proteins replenish every strand, while special silicones 
help protect the surface leaving the cuticle smooth and 
healthy. Silicone and proteins create the ultimate power 
team to help seal split ends. 

PMSTLT250  250 ml  • Jav. fogy. ár: 5.300,- Ft

HAJERŐSÍTŐ ÉS HAJHULLÁS ELLENI AMPULLA

Előzd meg a hajhullást és erősítsd meg a hajad szerkezetét! 

Ez a termék különösen a gyenge, sérült és igénybevett haj 

kezelésére alkalmas. Vitaminokban és növényi összetevőben 

gazdag formula, B3-vitamint, panthenolt, levendulát, csalán, 

vizitorma, mezei zsurló, benedekfű és oreganó kivonatot 

tartalmaz. Az aktív összetevők tisztítják a fejbőrt és stimulálják 

a mikrokeringést, helyreállítják a megfelelő feltételeket 

a fejbőr természetes egyensúlyához és a hajnövekedés 

serkentéséhez. Egy további különleges alkotó elem egy új-

generációs növényi fehérje molekula a Keravis, amely erősíti 

a hajat és fényt ad, mialatt hidratál és újraépíti a hajszerkezetet. 

A legjobb eredmény érdekében 20-30 napig, minden másnap 

ismételd meg az alkalmazást, majd 6 hónapon keresztül 

hetente 2 alkalommal. 

SUPER STRONG HAIR LOTION

Specifi c for weak and damaged hair, this has the dual 

function of preventing hair loss and strengthening hair 

structure. Its formula is particularly rich in vitamins and plant 

extracts, including niacinamide, pantenol, lavender and 

oregano. These active principles purify the scalp and stimulate 

micro-circulation, recreating the ideal conditions to restore the 

natural balance of the scalp and encourage normal hair growth. 

Contains special new generation vegetable protein molecule, 

Keravis which strenghtens, repairs and gives shine and body 

to the hair. For best results repeat the application every other 

day for 20/30 days, then continue with the complete treatment 

twice a week for about 2 months. 

PMSTHL6  12x6ml • Jav. fogy. ár: 10.900,- Ft
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AZONNALI HIDRATÁLÓ SAMPON

Hidratálja és regenerálja a száraz, töredezett 

hajat. Normál hajra is használható. Egyedülálló 

hidratálást biztosít a haj számára és védelmet 

nyújt a napsugárzás káros hatásaival szemben.

Erősíti a haj szerkezetét, dúsítja és regenerálja, 

hosszantartó, természetes csillogást ad. 

Panthenol, hawaii gyömbér, tengeri alga és aloe 

kivonattal, római kamilla, jojoba és rozmaringolaj 

tartalommal. 

INSTANT MOISTURE DAILY SHAMPOO®

For dry and normal hair types. Hydrates and 

revives dry hair. Instant Moisture Complex 

helps to absorb UV rays and provide superior 

conditioning. Panthenol penetrates deep into 

the hair to add volume, increase body and help 

repair damage. Chamomile, rosemary, aloe vera 

and jojoba combined with specialist conditioners 

help intensify shine. 

PMIMSH300  300ml • Jav. fogy. ár: 3.400,- Ft

PMIMSHL  1L • Jav. fogy. ár: 9.600,- Ft

INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ HAJÁPOLÓ

Intenzíven és mélyrehatóan hidratál minden 

típusú hajat. Regenerálja a hajat és javítja a 

rugalmasságát, hosszantartó nedvességet és 

egészséges ragyogást biztosít. Szója protein, 

hawaii győmbér kivonat, panthenol, E vitamin, 

tengeri alga és aloe kivonat, római kamilla, jojoba 

és rozmaringolaj tartalommal. 

INSTANT MOISTURE 

SUPER CHARGED MOISTURIZER®

For all hair types. Frequent use. Intense 

moisturizer. This deep, weekly moisture treatment 

incorporates panthenol, soy proteins and vitamin 

E for extra conditioning and protection. Provides 

deep down moisture helping to improve elasticity, 

resulting in more manageable healthy looking 

hair. The blend of aloe, chamomile, rosemary and 

jojoba helps provide high shine. 

 

PMSCMO200  200ml • Jav. fogy. ár:   4.800,- Ft

PMSCMO500  500ml • Jav. fogy. ár: 10.400,- Ft

AWAPUHI HIDRATÁLÓ PERMET

Minden haj- és bőrtípusra, napi használatra 

ajánlott ásványvíz permet. A hidratáló hatású 

összetevőkben gazdag spray gyengéden ápolja, 

felfrissíti a hajat és a bőrt. Amino sav, algakivonat, 

plankton és csavarmoszat kivonat, valamint 

tejsav és fehér gyömbér (awapuhi) tartalommal. 

INSTANT MOISTURE 

AWAPUHI MOISTURE MIST®

For all hair and skin types. Hair and Body 

moisturizer spray. Lactic acid and the Activated 

Moisture Blend with awapuhi help provide deep 

moisture and enhanced shine. Rich in amino 

acids and vitamins - essential for soft, healthy 

looking skin. Helps to revive tired skin and 

reactivate styling products. 

PMMIST250  250ml • Jav. fogy. ár: 3.300,-Ft

THE LAB – KÜLÖNLEGES STYLING TERMÉK
EXTRÉM ERÕS HAJRAGASZTÓ ZSELÉ
Extrém erõs textúra és tartás. Gyorsan 
száradó formázó zselé-ragasztó minden 
hajtípusra. A rövidebb frizurákat “felállítja” 
és könnyen megjegyezhetõvé teszi. 
A-vitamin, búzaprotein tartalommal és 
fekete nadálytõ, valamint széles levelű 
utifű kivonattal. 

EXTREME THICKENING GLUE
Get extrem texture and hold with this 
quick-drying styling glue. Makes shorter 
styles stand up and get noticed. Contains 
vitamin A and wheat protein.

PMGLUE100  100ml • Jav. fogy. ár: 4.100,-Ft

INSTANT MOISTURE - HIDRATÁLÓ SOROZAT

31

INSTANT MOISTURE 
HIDRATÁLÓ SOROZAT



407 FORMÁZÓ KEFE

Sűrű, műanyag fogazatú keskeny hajkefe, 

szárításhoz, formázáshoz.

407 STYLING BRUSH

Seven rows with rounded nylon pins grip 

without pulling. Smooth natural rubber pad 

resists heat. Smoothes and polishes.

PM407 • Jav. fogy. ár: 4.200,-Ft

413 KESKENY, HAJTŐEMELŐ, FORMÁZÓ KEFE

Műanyag fogazatú keskeny hajkefe, szárításhoz, 

formázáshoz.

413 SCULPTING BRUSH

A seven-row, cushioned-based, capped-bristle 

brush with widely spaced bristles is great for 

detangling long hair wet or dry hair. Won’t pull or 

drag, ideal for blow drying, sculpting and styling. 

PM413 • Jav. fogy. ár: 3.600,-Ft

427 PNEUMATIKUS LAPOSKEFE

Elegáns lapos hajkefe. Műanyag fogazattal, 

kifésüléshez, közepes vagy hosszú haj 

szárításához.

427 PADDLE BRUSH

Large paddle brush for long hair brushing, 

styling & blow drying. Ball ended nylon pins 

gently penetrates the hair, and massage the 

scalp. Air cushioned pad provides fl ex to 

prevent pulling.

PM427 • Jav. fogy. ár: 4.700,-Ft

EXPRESS IONIZÁLÓ KÖRKEFE

Kerámia bevonatú, ventilációs körkefe, fém 

sörtékkel, rugalmas, lágy tapintású gumírozott 

nyéllel. Felgyorsítja a szárítási folyamatot. Több 

méretben.

EXPRESS ION ROUND®

Helps minimize fl yaways and creates a sleek, 

frizz-free fi nish. Aluminum barrel heats up during 

blow-drying to help shape your style. Speeds up 

drying time.

PMIONS  Kicsi Expressz Ionizáló Körkefe

• Jav. fogy. ár: 7.500,-Ft

PMIONM  Közepes Expressz Ionizáló Körkefe

• Jav. fogy. ár: 7.600,-Ft

PMIONL  Nagy Expressz Ionizáló Körkefe

• Jav. fogy. ár: 7.900,-Ft

PMIONXL  Extra Nagy Expressz Ionizáló Körkefe

• Jav. fogy. ár: 8.100,-Ft

KIBONTÓ FÉSŰ

Ritka fogazatú, műanyag fésű. Ideális 

a haj kibontására. Antibakteriális 

védelemmel.

DETANGLER COMB

Easily detangles wet or dry hair. 

Provides antibacterial protection. 

PMCOMB • Jav. fogy. ár: 2.300,-Ft
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NEURO TITÁNIUMBEVONATOS, 

DIGITÁLIS HAJVASALÓ, 31,7mm

Az ultrasima titániumbevonatos vasalólapok 

segítségével, selymesen lágy egyenes vagy 

hullámos, ill. göndör frizura készíthető. 

A SmartSense microchip másodpercenként 

50-szer ellenőrzi és állítja be a vasalólapok 

hőmérsékletét. A titánium lapok így állandó 

hőmérsékletűek (nem hűlnek ki a hajjal 

való érintkezés során), könnyen és nagyon 

hatékonyan lehet a frizurát elkészíteni.

NEURO™ SMOOTH HAIRSTRAIGHTENER

Create silky-smooth tresses, fl ips and waves 

with this high-performance smoothing iron. 

Premium titanium plates deliver perfect, even 

heat in seconds, and glide through hair in one 

eff ortless pass, for ultra-effi  cient styling.

PMNSMOOTH • Jav. fogy. ár: 34.900,-Ft

KÖNNYŰ, IONIZÁLÓ HAJSZÁRÍTÓ, 1875W

Formázz hatékonyabban és könnyebben. 

Csökkents a szárítási időt és maximalizáld az 

eredményt. 3 hőmérséklet, 2 szárítósebesség 

fokozat, pillanatnyi hideg levegő kapcsoló.

EXPRESS ION DRY TURBOLIGHT, 1875W

Minimize drying time and maximize results with 

the Express Dry Turbolight. 3 temperatures, 2 

speed settings, self-locking cool shot button.

PMIONDRYT • Jav. fogy. ár: 34.900,-Ft

NEURO TITÁNIUMBEVONATOS

HAJSÜTŐVAS, 2,5CM, 35W 

Különleges minőségű anyagok felhasz-

nálásával, a legmagasabb minőségi elvá-

rásoknak megfelelően készült terméket 

alkottunk meg. A SmartSense microchip 

másodpercenként 50-szer ellenőrzi és állítja be 

a henger hőmérsékletét. A henger így állandó 

hőmérsékletű (nem hűl ki a hajjal való érintkezés 

során), könnyen és nagyon hatékonyan lehet 

a frizurát elkészíteni.

NEURO CURL, 2.5CM, 35W

Neuro Curl is a crafted from industrial-grade 

components under rigorous quality control. 

The SmartSense microchip and IsoTherm 

titanium barrel ensure fast, precisely regulated 

heat. Creative vision, powered by cutting-edge 

technology: that’s intelligent styling.

PMNCURL  • Jav. fogy. ár: 26.700,-Ft

NEURO TITÁNIUMBEVONATOS, 

HAJSÜTŐ KÚP, 19-31,7MM, 35W 

Extra hosszú titánium henger a természetesen 

hullámos frizuráért. A SmartSense microchip 

másodpercenként 50-szer ellenőrzi és állítja 

be a henger hőmérsékletét. A titánium kúp 

így állandó hőmérsékletű (nem hűl ki a hajjal 

való érintkezés során), könnyen és nagyon 

hatékonyan lehet a frizurát elkészíteni.

NEURO UNCLIPPED CONE, 35W 

3,17cm Cone for natural-looking curls. Extra long 

barrel, 230°C in seconds, IsoTherm titanium. 

Neuro Curl is a crafted from industrial-grade 

components under rigorous quality control. 

Creative vision, powered by cutting-edge 

technology: that’s intelligent styling.

PMNCONE  • Jav. fogy. ár: 24.600,-Ft

NEURO TITÁNIUMBEVONATOS, 

KIS HAJSÜTŐ KÚP, 9,5-19MM, 25W 

Extra hosszú titánium henger a gyűrű-szerű, 

hullámos frizuráért. A SmartSense microchip 

másodpercenként 50-szer ellenőrzi és állítja 

be a henger hőmérsékletét. A titánium kúp 

így állandó hőmérsékletű (nem hűl ki a hajjal 

való érintkezés során), könnyen és nagyon 

hatékonyan lehet a frizurát elkészíteni.

NEURO SMALL UNCLIPPED CONE, 25W  

1,9cm cone for ringlets and spirals. Extra long 

barrel, 230°C in seconds, IsoTherm titanium. 

Neuro Curl is a crafted from industrial-grade 

components under rigorous quality control. 

Creative vision, powered by cutting-edge 

technology: that’s intelligent styling.

PMNSCONE • Jav. fogy. ár: 24.600,-Ft
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A Paul Mitchell a hajfestés, színezés, szőkítés, dauer 

kategóriákban is élenjáró termékeket kínál vendégeinek. 

Kérd fodrászodtól, hogy Paul Mitchell termékeket alkal-

mazzon, a biztos és tökéletes eredmény érdekében. 

Paul Mitchell also off ers leading products for their guests 

in the following categories: hair coloring, dyeing, lightening 

and wave texturing.

HAJFESTÉKEK 
A tartós hajfestékek legújabb generációja. 

Gazdag, tartós, az őszhajat jól fedő krémhaj-

festék, olyan teljesítménnyel, amely megbízható, 

és amely mindig az elvárt eredményt adja. 86 

féle, egymással keverhető szín különlegesen 

összeállított kollekciója. 

THE COLOR XG

The future generation of permanent hair 

colour. With a specially curated collection of 

86 intermixable shades, the color XG is rich, 

permanent cream hair colour with performance 

you can trust and the reliability you crave.

OXIDÁNSOK  

Kizárólag a Paul Mitchell hajfestékekhez 

kifejlesztett, magas minőségű krém állagú 

oxidánsok.

DEVELOPERS 

High quality cream developers exclusively 

designed only for Paul Mitchell colors.

DAUER TERMÉKEK  

Kiváló minőségű dauerok, minden hajtípusra. 

Hatóanyagai ápolják és védik a hajat, amely 

így megtartja természetes nedvességét és 

rugalmasságát.

WAVE TEXTURES 

Excellent quality wave texture, with active 

ingredients, which conditions and protects hair, 

for balanced moisture level and elasticity. For all 

hair types.

SZŐKÍTŐPOR  

Hajtőn és a hajhosszon egyaránt alkalmazható, 

nagy világosítóképességű, kíméletesen ható, 

csúcsminőségű szőkítőpor. A haj később sem 

sárgul, a melírozott haj színe és fénye sokáig 

megmarad.

DUAL PURPOSE LIGHTENER  

Ideal for both on and off  scalp applications with 

great lighting eff ect. Gentle high quality powder 

lightener. Hair will not fade to yellow, gives 

lightened hair long lasting color and shine.

ULTRAGYORS, KÉK SZŐKÍTŐPOR  

Exkluzív kiegyensúlyozott szőkítő technológia, 

7 árnyalatot világosít, gyorsan és kíméletesen. 

Burgonyakeményítőt tartalmaz, illatmentes, a 

kellemesebb szőkítési élmény érdekében.

SYNCROLIFT  

Exlusive balanced bleach technology lifts up to 

7 levels quickly and gently. Potato starch and 

zero fragrance help ensure a pleasant lightening 

experience.

SZŐKÍTŐ KRÉM  

Hajápoló méhviasz és hatásos világosító 

összetevők tökéletes kombinációja. Gyors, 

egyenletes és kíméletes világosítást biztosít.

LIGHTEN UP 

A perfect combination of hair conditioning, 

beewax and eff ective lift ingredients. Lifts hair 

fast, even and gentle.

TARTÓS SZÍNEZŐ 

Tartós, ragyogó szín, kíméletes, ammóniamentes 

színezés.

PM SHINES XG

Permanent, vivid semi permanent color, no-

ammonia formula for gentle coloring.

INKWORKS, RAGYOGÓ DIREKT SZÍNEK, 

6 FÉLE ÁRNYALATBAN  

Különleges eseményekre, rendezvényekre, 

versenyekre, egy-egy szőkített tincs vagy az 

egész frizura színezésére.

INKWORKS 

INKWORKS, pure vibrant pigments in 6 

diff erent tones. For special occasions, events, 

competitions, color just one dyed hairshaft or 

the entire hair.

TECHNICAL PRODUCTS 
TECHNIKAI TERMÉKEK
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Te, egy változtató vagy? Mi nem egy költözésről 

beszélünk, vagy egy ezres felváltásáról vagy 

esetleg a hajszíned megváltoztatásáról (habár 

az is egy jó döntés lehet). Ez most a világ 

megváltoztatásáról szól, hogy mindannyiunk 

számára egy jobb hellyé tegyük. Nem kell 

szentnek lenned, hogy valami jót tegyél. Kezd 

kicsiben. Hasznosítsd újra a tárgyakat. Cseréld 

be négykerekűdet egy kétkerekűre. Végezz 

önkéntes munkát. Rajtad múlik!

Are you a change maker? We’re not talking 

about changing outfi ts, change for a buck, or 

changing up your hair color (although that’s 

pretty cool, too). This is about changing the 

world and making it a better place for everyone. 

You don’t have to be a saint to do something 

good. You start small. Recycle. Trade four 

wheels for two. Volunteer. It’s up to you! 

A Paul Mitchell Inc. bevétele jelentõs részét fordítja hasznos társadalmi célokra. 

Ilyenek pl. a faültetési, az édesvíz megóvási, afrikai gyerekek oktatási, az AIDS és daganatos 

betegségek elleni, a snowboard, gördeszka, hegyikerékpár sporttámogatási projectek. 

A termékek vásárlásával Te is támogatod ezeket a fontos ügyeket!

“A meg nem osztott siker egyenlõ a bukással”
A Paul Mitchell társalapítója és vezetõje John Paul DeJoria és lánya Michaeline. 

“Success unshared is failure”
Paul Mitchell founder and CEO John Paul DeJoria, with daughter Michaeline.

CHANGE IS GOOD!
A VÁLTOZÁS JÓ!
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