
Šampon in balzam za 
intenzivno obnovo in 
vlaženje
Za oslabljene in poškodovane lase

• Brez sulfatov, fosfatov in parabenov

• Primeren za barvane lase

• Obogaten s keratinom

Šampon za intenzivno obnovo in vlaženje nanesite 

na mokre lase in ga nežno vtrite v lase in lasišče. 

Njegova visoko koncentrirana formula se aktivira ob 

stiku z vodo, zato uporabite veliko vode, da dobite 

obilno in razkošno peno. Po uporabi šampona nežno 

iztisnite odvečno vodo in nanesite balzam od lasišča 

do konic las. Pustite delovati eno do dve minuti, nato 

dobro izperite. Za najboljše rezultate izdelek redno 

uporabljajte.

maska za intenzivno 
obnovo las
Za kemično obdelane in 

poškodovane lase

• Izboljšuje strukturo in utrjuje

• Hrani

• Obnavlja

Po uporabi šampona nanesite izdatno količino Maske 

za intenzivno obnovo las na z brisačo osušene lase 

in jih prečešite. Pustite delovati največ 5–10 minut. 

Izperite in nego zaključite z Balzamom za intenzivno 

obnovo in vlaženje Moroccanoil. Uporabljajte največ 

enkrat na teden in zmanjšajte uporabo, ko se tekstura 

in elastičnost las izboljšata. Za optimalne rezultate 

ter povečan sijaj in mehkobo las zaključite nego s 

Sredstvom za nego Moroccanoil.

Čistilni Šampon
Za lase, obremenjene z ostanki sredstev 

za nego

• Brez sulfatov, fosfatov in parabenov

• Primeren za barvane lase

• Obogaten s keratinom

Čistilni šampon nanesite na mokre lase in lasišče. 

Izperite. Po potrebi ponovite. Nego nadaljujte 

s svojim priljubljenim balzamom Moroccanoil. 

Uporabljajte največ enkrat na dva tedna, da lase 

očistite ostankov sredstev za nego in nečistoč.

prepreČevanje krepastih 
las
Za vse vrste las

• Preprečuje krepavost las

• Preprečuje statičen naboj

• Povečuje odpornost na vremenske 

vplive

Z razdalje 25 cm nanesite 3–5 brizgov sredstva za 

preprečevanje krepastih las na vlažne lase in jih 

prečešite. Oblikujte pričesko kot običajno ali pustite, 

da se lasje posušijo na naraven način. Za povečan 

sijaj in zaščito nanesite nekaj kapljic Sredstva za nego 

Moroccanoil.

pena za kodre
Za kodraste in drobno kodraste lase

• Kroti kodre

• Preprečuje krepavost las

• Ohranja vlažnost

Nanesite izdatno količino na čiste in z brisačo osušene 

lase. Za najboljše rezultate z rokami privzdignite lase in 

jih nežno pomečkajte od konic do korenin ter pustite, 

da se posušijo na naraven način. Po želji čez dan znova 

nanesite na suhe lase.

krema za intenzivne kodre
Za valovite do kodraste lase

• Intenzivno regenerira

• Osvežuje kodre

• Preprečuje krepavost las

Glede na dolžino in teksturo las nanesite 

en brizg ali več na vlažne ali suhe lase. Vtrite v lase in 

oblikujte pričesko kot običajno ali pustite, da se lasje 

posušijo na naraven način. Za osvežitev kodrov in 

preprečevanje krepavosti las po želji nežno vtrite v 

suhe lase večkrat na dan.

krema za oblikovanje 
kodrov
Za valovite do kodraste lase

• Oblikuje kodre

• Spominska formula za kodre

• Preprečuje krepavost las

Nanesite 1–2 brizga na z brisačo osušene lase. Prečešite 

in za aktiviranje kodrov uporabite sušilnik za lase z 

difuzerjem ali pustite lase, da se posušijo na naraven 

način.

Šampon in balzam za veČji 
volumen las
Za tanke lase

• Brez sulfatov, fosfatov in parabenov

• Primeren za barvane lase

Šampon za večji volumen las nanesite na 

mokre lase in ga nežno vtrite v lase in lasišče. Njegova 

visoko koncentrirana formula se aktivira ob stiku z 

vodo, zato uporabite veliko vode, da dobite obilno 

in razkošno peno.  Nežno vtrite v lase in lasišče, da 

stimulirate sestavine za povečanje volumna. Izperite in 

nego nadaljujte z Balzamom za večji volumen las.

pena za poveČanje volumna
Za tanke do srednje močne lase

• Popoln volumen

• Srednja obstojnost

Stekleničko dobro pretresite. Nanesite količino pene v 

velikosti dlani na z brisačo osušene lase in prečešite, da 

se pena enakomerno porazdeli. Posušite s sušilnikom 

in okroglo krtačo, pri čemer začnite pri koreninah.

Šampon in balzam za 
hidracijo
Za normalne do suhe lase

• Brez sulfatov, fosfatov in parabenov

• Primeren za barvane lase

• Bogat s hranilnimi snovmi

Šampon za hidracijo nanesite na mokre lase in 

ga nežno vtrite v lase in lasišče. Njegova visoko 

koncentrirana formula se aktivira ob stiku z vodo, zato 

uporabite veliko vode, da dobite obilno in razkošno 

peno. Po uporabi šampona nežno iztisnite preostalo 

vodo in nanesite balzam od lasišča do konic las. Pustite 

delovati eno do dve minuti, nato temeljito izperite. Za 

najboljše rezultate izdelek redno uporabljajte. 

sredstvo za nego suhega 
lasiŠČa
Za suho lasišče

• Pomaga odpravljati neravnovesja

• Blaži draženje in suhost

• Revitalizira lase

Lase razdelite v pet enako velikih področij in v vsakem 

nanesite 3–6 kapljic sredstva. Vtrite v lasišče. Pustite 

delovati 5–10 minut. Temeljito prečešite ali skrtačite 

lase. Izperite lase ter jih umijte s šamponom in 

balzamom Moroccanoil.

sredstvo za nego mastnega 
lasiŠČa
Za mastno lasišče

• Pomaga odpravljati neravnovesja

• Pomirja lasišče

• Revitalizira lase

Lase razdelite v pet enako velikih področij in v 

vsakem nanesite 3–6 kapljic sredstva. Vtrite v lasišče. 

Pustite delovati 5–10 minut. Temeljito prečešite ali 

skrtačite lase. Izperite lase ter jih umijte s šamponom 

in balzamom za intenzivno obnovo in vlaženje 

Moroccanoil.

hidratantna krema
Za vse vrste las

• Izboljša obvladljivost

• Dodaja obliko

• Olajšuje oblikovanje pričeske

Nanesite 1–2 brizga hidratantne kreme na vlažne ali 

suhe lase od sredine dolžine las do konic. Oblikujte 

pričesko kot običajno ali pustite, da se lasje posušijo na 

naraven način. Za krotitev in regeneracijo zelo gostih, 

neobvladljivih ali kodrastih las zmešajte 1–2 brizga z 

nekaj kapljicami Sredstva za nego Moroccanoil.

maska za intenzivno 
hidracijo
Za srednje debele do debele suhe 

lase

nežna maska za 
hidracijo
Za tanke in suhe lase

• Vlaži

• Regenerira

• Obnavlja elastičnost

Po uporabi Šampona za intenzivno obnovo in vlaženje 

Moroccanoil nanesite izdatno količino Maske za 

intenzivno hidracijo ali Nežne maske za hidracijo in 

prečešite. Pustite delovati 5–7 minut.

glimmer shine 
Za vse vrste las

• Bleščeč sijaj

• Ščiti

• Poudarja barvo

Lase popolnoma posušite in oblikujte pričesko s svojim 

priljubljenim izdelkom za oblikovanje Morrocanoil. 

Z razdalje približno 25 cm nežno razpršite Glimmer 

Shine po laseh. Las se ne dotikajte 3–4 minute, da se 

izdelek vpije v lase.

lak za lase luminous
Srednja in močna obstojnost, za 

vse vrste las

• Prilagodljiva obstojnost

• Poveča sijaj

• Ne pušča sledi

Razpršilko držite na razdalji 25 cm in v krožnih gibih 

razpršite na suhe lase. Za povečan volumen razpršite 

neposredno na korenine in oblikujte pričesko kot 

običajno. Če želite ustvariti kodre, razpršite lak na 

konice las in oblikujte pričesko s kodralnikom las. Nato 

lase skrtačite, da omehčate in razprete kodre.

KONČNA NEGA

VLAŽENJE

PREPREČEVANJE KREPASTIH LAS

sredstvo za nego moroccanoil

Za vse vrste las

lahko sredstvo za nego 
moroccanoil

Za tanke ali posvetljene lase

• Razpleta
• Obnavlja elastičnost
• Oživlja lase

Pripomoček za regeneracijo, oblikovanje in 
zaključek pričeske. Nanesite na vlažne ali suhe 
lase. Vtrite od sredine dolžine las do konic. Lase 
posušite s sušilnikom ali jih pustite, da se posušijo 

na naraven način.

barvanje: Pred barvanjem in/ali kemično 
obdelavo pripravite lase tako, da nanesete 5 ml 
(1½ pokrovčka stekleničke) na suhe lase. Izdelek 
nežno vtrite in pustite, da se vpije v lasno 
povrhnjico. Opomba: pred nanosom barve ali 
belila las ne izpirajte.

barvna mešanica: Dodajte 5 ml (1½ pokrovčka 
stekleničke) barvni mešanici in nadaljujte kot 
običajno.

podaljški in lasulje: Sledite zgornjim navodilom, 
vendar nanesite 8 cm pod sponko podaljška.

ČIŠČENJE

RAVNOVESJE

OBNOVA VOLUMEN

KODRI
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