H Y DR O balance

H Y DR O balance

Wodo! (…) Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem. (...)
Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie
A któż z nas nie chciałby bogactwa zachowywać?
Antoine Saint-Exupery,
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Woda jest źródłem życia
Życie jest źródłem szczęścia
Szczęście jest źródłem miłości
Miłość jest źródłem piękna
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Szczęście ...
… łyk krystalicznie czystej wody w gorące popołudnie
… pierwszy dotyk morskiej fali
… ocean nieskrępowanych myśli
… kaskada emocji kojąca serce
… chwile, które poświęcasz sobie i najbliższym

Możesz się w nim zanurzyć...
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WODA
— naszego ciała
— powierzchni ziemi
— przenikania do wnętrza włosa
COUTURE VOYAGE HYDROBAL ANCE.
Nawilżenie, którego doświadczysz pierwszy raz
seria COUTURE:
Potrójna fala nawilżenia
Długotrwały efekt
Dla wszystkich rodzajów włosów
Ochrona koloru
Fala luksusu dla Twoich włosów
Piękno, pewność siebie, szczęście
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A gdyby tak dotknąć naturalnego szczęścia?
Składniki aktywne COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE

KW A S HI A LUR O N O W Y
Często nazywamy go „eliksirem młodości”. Nie bez przyczyny. Razem z kolagenem i elastyną naturalnie występuje w naszym
organizmie, zapewniając tkankom sprężystość i elastyczność. Niestety z wiekiem jest go coraz mniej, dlatego tak chętnie stosowany
jest w kosmetyce by przywrócić nam młody wygląd.
Kwas hialuronowy ma niezwykłe właściwości wiążące wodę: jedna jego cząsteczka jest w stanie związać ok. 250 cząsteczek wody.
To właśnie dlatego, jego zawartość w COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE jest w stanie ugasić pragnienie przesuszonych
włosów, przywrócić im witalność i zdrowy wygląd. Dodatkowo, wygładza łuskę włosa i tworzy na jego powierzchni naturalny,
lekki i oddychający film, który zapobiega utracie wilgoci od wewnątrz. Ponieważ wiemy, że piękno włosów zaczyna się od skóry
głowy, kwas hialuronowy dostarcza również optymalnego nawilżenia skórze i cebulkom włosów, przywracając tak potrzebną im
równowagę.

P EPT Y DY S O I
Kolejny drogocenny składnik COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE. Mikroskopijne cząsteczki peptydów mają wyjątkową budowę,
która pozwala im na łączenie się ze strukturą włosów. Doskonale więc wnikają do jej wnętrza wypełniając ubytki witaminami i
aminokwasami. Peptydy utrzymują właściwy poziom nawilżenia we włosach i chronią je przed przesuszeniem. Zregenerowane
włosy stają się błyszczące, mocniejsze i bardziej odporne na działanie wszystkich czynników, które mogą je osłabić.

VOYAGE
Dyrektor artystyczny: Andrey Pulin
Stylizacja fryzur: Olga Potapova
MUA: Daria Stakhovskaya
Modelka: E l i z a v e t a P r y a d i e v a
Scenografia: Olga Dikun
Produkcja: A l l a F o m i n a
Fotograf: Georgy Semenov

W O S K Z O T R Ą B R YŻ O W Y C H
Otręby ryżowe zawierają bogactwo witamin i mikroelementów. Otrzymywany z nich wosk, oprócz działania odżywczego,
ma bardzo silne właściwości chroniące włosy przed promieniowaniem UV, wyniszczającym je utlenianiem i innymi agresywnymi
czynnikami środowiska. Doskonale wygładza łuski sprawiając, że włosy zachowują równowagę nawilżenia i lśnią zdrowym blaskiem.
Dodatkowo, wosk z otrąb ryżowych ma właściwości ściągające i przeciwbakteryjne co ma zbawienny wpływ na kondycję skóry
głowy, łagodzenie podrażnień i regulowanie nadmiernego wydzielania sebum.

COUTURE VOYAGE HYDROBAL ANCE
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Doskonałe nawilżenie i ochrona włosów.

Szampon
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Balsam - maska
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Dwufazowy spray pielęgnacyjny
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Żel pod prysznic
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Rozświetlające mleczko do ciała
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy
Peptydy soi

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy
Peptydy soi
Wosk z otrąb ryżowych

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy
Peptydy soi
Filtry UV

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy
Aloes

Składniki aktywne:
Kwas hialuronowy
Aloes
Masło Shea

Działanie:
• Głęboko nawilża
• Przywraca odporność
• Nadaje elastyczność
• Pielęgnuje włosy po same końce
• Chroni kolor
• Nadaje połysk

Działanie:
• Dodatkowo nawilża włosy
• Ułatwia rozczesywanie
• Chroni przed promieniowaniem UV
• Nadaje połysk
• Chroni kolor

Działanie:
• Delikatnie oczyszcza
• Nawilża
• Przywraca równowagę nawilżenia
• Nadaje elsatyczność
• Chroni kolor

Działanie:
• Doskonale nawilża
• Utrzymuje równowagę nawilżenia
• Łagodzi podrażnienia
• Zmiękcza skórę

Działanie:
• Subtelnie rozświetla skórę
• Nawilża
• Utrzymuje równowagę nawilżenia
• Odżywia

Ugaś pragnienie
włosów i skóry.
Przywróć równowagę,
której potrzebują
by lśnić.
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Niech ogarnie Cię fala nawilżenia.
Co musisz wiedzieć o kwasie hialuronowym
i naturalnych peptydach?
Już dawno zauważono, że to co jest dobre dla skóry z największą dozą prawdopodobieństwa
będzie również korzystne dla włosów. Dlatego trendy w kosmetologii, sprawdzone w swoim
działaniu, znajdują zastosowanie w całym przemyśle kosmetycznym.

COUTURE VOYAGE HYDROBAL ANCE
zawiera kwas hialuronowy w formie kationowej.
Oznacza to, że do cząsteczki kwasu przyłączona została molekuła kationowa o ładunku
pozytywnym, która wręcz szuka swojego minusa – ubytku w strukturze włosa. Dzięki temu
cząsteczki nawilżające i pielęgnacyjne jeszcze łatwiej wnikają do najgłębszych obszarów
struktury włosa oraz tworzą na jego powierzchni ochronny film. Oprócz kwasu hialuronowego,
jednym z najczęściej stosowanych w kosmetologii składników są naturalne peptydy. Mają
wysokie powinowactwo do komórek ludzkiego ciała co oznacza, że peptydy idealnie wypełniają
mikro ubytki i zmarszczki, wygładzają powierzchnię skóry i nadają jej elastyczność. Dosłownie
odmładzając ją od wewnątrz. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku włosów.
Peptydy soi w COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE uzupełniają strukturę włosów, intuicyjnie
wypełniają uszkodzenia i odbudowują je. Dodatkowo nawilżają i odżywiają włosy.
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