


HAVAJSKA DEDIŠČINA, 
 INOVATIVNA TEHNOLOGIJA    
 PREOBLIKOVANJA LAS
Že stoletja havajski domorodci uporabljajo dišeči sok ingverja awapuhi  
za vlaženje kože in las. Očarani nad blagodejnimi lastnostmi te rastline
so leta 1980 John Paul DeJoria, Paul Mitchell in prijatelji na Havajih  
ustanovili trajnostno posestvo Awapuhi Farm, ki deluje na solarni sistem.  
 
Danes se tradicija združuje s tehnologijo v dokazanem sistemu za nego las,  
ki uporablja awapuhi za preoblikovanje las v najglobljih plasteh.  
Naš edinstven postopek pridobivanja izvlečka awapuhija omogoča, 
da v lasno strukturo vstavimo tiste dele ingverjevih korenin, 
ki so najbogatejši z lipidi. Lasje so tako mehkejši, volnejši in intenzivno sijoči.

01. Soustanovitelja John Paul DeJoria in Paul Mitchell 

02. Prvi Awapuhi Shampoo® (linija Paul Mitchell Original) 

03. Awapuhi Farm - posestvo, ki deluje na solarni sistem.

04. Paul Mitchell pije sok iz cveta awapuhi
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Celotna kolekcija Awapuhi Wild Ginger® vsebuje dragocene sestavine in  
izdelke z vrhunskim delovanjem, ki zagotavlja želene rezultate.  
Od obnove do glajenja in oblikovanja las naš inovativen sistem in napredne 
tehnologije dokazano obnavljajo poškodbe las zaradi oblikovanja z viri toplote, 
kemične obdelave in staranja. V trenutku ponovno poživijo lase, jih napolnijo z 
vitalnimi beljakovinami in intenzivno navlažijo. 

NEGUJTE 
VSAK PRAMEN
z razkošnimi izdelki, ki so popolnoma spremenili nego las.



šAMPOni  
brez SulFAtOv z  
bOgAtO, kreMnO

PenO

celOten SiSteM
Je vAren zA

bArvAne lASe

MODerni izDelki  
zA OblikOvAnJe,  
ki ObnAvlJAJO 

in glADiJO



OBNOVI LETA
POŠKODB V MINUTAH.



KERATRIPLEX® 
 TREATMENT   
Spremeni lomljive, krhke, poškodovane lase v stebre moči, medtem 
ko jih zaščiti pred nadaljnjimi poškodbami. Ta tekoča formula izoliranih 
proteinov je dejansko skoraj enaka keratinu, ki ga najdemo v človeških 
laseh. Ena sama steklenička KeraTriplex® Treatment obnovi šibke lase, 
medtem ko jim intenzivna keratinska maska Keratin Intensive Treatment® 
povrne izjemno mehko teksturo.

KeraTriplex® pridobivajo iz volne novozelandskih  
ovac in je dejansko skoraj enak keratinu, ki ga  
najdemo v človeških laseh. Ovce se pasejo na  
zelenih travnikih, kjer ne uporabljajo nobenih 
kemikalij. Med postopkom striženja ovce niso 
poškodovane. Ovčjo dlako negujejo na poseben 
način tako, da obdrži vse svoje obnovitvene 
lastnosti, kar omogoča pridobivanje najbolj 
učinkovite mešanice keratina, ki se nahaja 
v naših izdelkih za nego las.

Dnevni stres lahko 
poškoduje lase od kutikule 
do korteksa. Keratinska 
vlakna znotraj korteksa 
so skupaj povezana s 
peptidnimi vezmi —ko se 
te vezi pretrgajo, lasje 
postanejo šibki in lomljivi. 

KeraTriplex® je mešanica 
treh beljakovin z natančno 
določeno molekulsko 
maso, ki prodrejo v korteks, 
obnovijo pretrgane vezi in 
okrepijo kutikulo.

Lasje so takoj videti bolj 
zdravi in obnovljeni.  
Dolgotrajen ščit zgladi 
kutikulo in jo ščiti pred 
nadaljnjimi poškodbami.
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zMANJŠUJE LOMLJENJE LAS DO 80%*

 
PRIMEREN zA BARVANE IN 
KEMIčNO OBDELANE LASE

* Primerjava z ne negovanimi lasmi, rezultati lahko variirajo.



KERaTRiplEx®

TREaTmEnT

zmanjšano
lomljenje las*

Obnovi leta poškodb v minutah.

Z a  p O Š K O D O V a n E  l a S E

%80



*  Primerjava z ne negovanimi lasmi, rezultati lahko variirajo.
* * Primerjava z ne negovanimi lasmi. Izdelek je bil testiran 
s strani neodvisnega laboratorija.

HYDRaTRiplEx®

TREaTmEnT

Mehkejši,
volnejši lasje**

Povrne vlago z enim samim nanosom.

Z a  S U H E  l a S E

%82



POVRNE VLAGO
z ENIM SAMIM NANOSOM.



Poživi suhe, krepaste lase z bogato, koncentrirano mešanico aminokislin, 
rastlinskih beljakovin in hranljivih olj. z enim samim nanosom HydraTriplex™ 
Treatment deluje na treh ravneh: takoj nahrani in zmehča izsušene lase in 
istočasno tudi izboljša njihovo voljnost. Kremna formula prodre v las, 
ga navlaži, se poveže z lasno strukturo in zapre kutikulo za dolgotrajen 
svilnato gladek občutek. 

VlaŽi  
Razkošna formula vsebuje 
awapuhi in bogate vlažilne 
sestavine, ki globoko 
navlažijo izsušene lase.

SE pOVEŽE 
Enajst skrbno izbranih 
aminokislin in rastlinskih 
beljakovin prodre v 
notranjost lasu in se vežejo 
globoko v korteks. Tako 
pomagajo zadržati vlago.

ZapRE 
Jojobino olje, bogato olje 
makadamije in avokadovo 
olje zagotavljajo lasem 
hranilne snovi, ki pomagajo 
zapreti kutikulo in tvorijo 
“pečat”, ki zadrži vlago v 
notranjosti in s tem ustvarja 
svilnate, sijoče in volnejše 
lase.
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* Primerjava z ne negovanimi lasmi. Izdelek je bil testiran s strani neodvisnega laboratorija.

HYDRATRIPLEX™ 
 TREATMENT   

n O V O

82 % BOLJ MEHKI IN VOLJNI LASJE*

 
PRIMEREN zA SUHE IN KREPASTE LASE





OBNOVA & 
NAPOLNITEV   
Edinstvena KeraTriplex® tehnologija pomaga obnoviti in ponovno vzpostaviti 
poškodovano strukturo suhih, šibkih las. Izvleček awapuhija uravnava vlago 
za sijoče in volnejše lase zdravega videza.

MOiSturizing  
lAther ShAMPOO®

Vlažilni keratinski šampon 
brez sulfatov nežno ščiti in  
obnavlja suhe, krhke lase.

kerAtin  
creAM rinSe®

Dnevni keratinski negovalec 
razpleta zavozlane lase, 

poškodovanim lasem povrne 
svilnat in zdrav videz.

kerAtin intenSive 
treAtMent®

Tedenska intenzivna 
keratinska maska obnovi 

šibke, občutljive lase in daje 
intenzivno vlaženje in sijaj.





MIRRORSMOOTH®   
brezhibnA glADkOSt. brilJAnten SiJAJ.

Awapuhi Wild Ginger® MirrorSmooth® je sistem za glajenje las s tehnologijo 
KeraReflect™, ki dokazano deluje od zunaj navznoter: gladi povrhnjico, 
zmanjšuje krepast videz, dodaja intenziven sijaj in ščiti pred poškodbami 
toplotnih pripomočkov.

tehnOlOgiJA kerAreFlect™: znAnOSt O glADkih lASeh
Tehnologija KeraReflect™ zadovoljuje potrebe suhih, nediscipliniranih in preveč 
obdelanih las ter ustvarja končni videz, ki je gladek in sijoč kot ogledalo.

Toplotno oblikovanje in 
izpostavljenost zunanjim 
okoljskim dejavnikom lahko 
privede do dolgočasnih, 
suhih, krepastih las. 

KeraReflect™ je mešanica 
abesinskega olja, izvlečka 
havajskega ingverja 
awapuhi, beljakovine keratin 
in sestavin za termično 
zaščito.

KeraReflect™ gladi, vlaži 
in obnavlja lase od zunaj 
navznoter z MirrorSmooth 
rezultati.
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91%* BOLJ GLADKI LASJE
 
67%* MANJŠI VIDEz KREPASTIH LAS DO 24 UR

2x* VEč SIJAJA

*  Ob uporabi sistema Awapuhi Wild Ginger® MirrorSmooth® Shampoo, Conditioner in High Gloss Primer, 
v primerjavi z ne negovanimi lasmi.





GLAJENJE & 
MEHKOBA   
Edinstvena mešanica KeraReflect™ vsebuje naravno abesinsko olje za 
briljanten sijaj, izvleček havajskega ingverja awapuhi za optimalno vlaženje, 
beljakovino keratin za krepitev in sestavine za termično zaščito las,  
ki preoblikujejo krepaste in dolgočasne lase brez leska v mehke, gladke 
lase z MirrorSmooth zaključkom.

MirrOrSMOOth®  
ShAMPOO

Vlažilni šampon proti 
krepastim lasem brez 

sulfatov z bogato peno 
vzpostavi optimalno 

ravnovesje vlage in pusti 
lase svilnato gladke.

MirrOrSMOOth®  
cOnDitiOner

Vlažilni negovalec proti 
krepastim lasem takoj 

razpleta in ustvarja rezultate 
z bleščečimi refleksi.

MirrOrSMOOth®  
high glOSS PriMer
Serum za lesk in termično 

zaščito ščiti lase pred 
toplotnimi pripomočki in 

pripravi kutikulo za gladek in 
bleščeč končni videz.





OBLIKOVANJE & 
VLAŽENJE   
Moderni, visokozmogljivi izdelki za oblikovanje vsebujejo našo vlažilno 
in zaščitno tehnologijo KeraTriplex®.

texturizing  
SeA SPrAy®

Sprej za teksturo ustvarja 
valove mokrega videza in 
bujen volumen z naravnim 

gibanjem.

Styling   
treAtMent Oil®

Lahko negovalno olje 
pogasi žejo izsušenih 

las, zgladi krepaste lase 
in ustvarja svilnato sijoč 

končni videz.

hyDrOcreAM  
whiP®

Vlažilna krema navlaži in 
zgladi suhe lase, medtem 

ko zagotavlja dolgo 
obstojen rezultat brez 

krepastega videza.

hyDrOMiSt  
blOw-Out SPrAy®

Vlažilni sprej za volumen, 
ki daje obstojnost brez 

obtežitve, pripravi lase na 
brezhibno oblikovanje s 

sušilcem.

Shine SPrAy™
Lahek sprej za lesk 

preoblikuje dolgočasne 
lase v odsev sijaja.

FiniShing SPrAy™
Lak za obstojnost 

zagotavlja fleksibilno in 
naravno obstojnost, ki je 

odporna na vlago.
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