Komplex ápolóprogram a szép hajért,
egészséges fejbőrért...
A szép és egészséges haj - hasonlóan a hozzánk tartozó illathoz, arcbőrünk és testünk gondos
ápolásához - hosszú-hosszú ideje a jó megjelenés nélkülözhetetlen elemei közé tartozik. Ha egy
haj fénytelen, száraz, esetleg hirtelen elkezd hullani, legtöbbször a jelenség valamiféle lelki tényezőre
vezethető vissza. Egy szép és dús haj a természet igaz ajándékának tekinthető, de sajnos ez bizony sokszor
múlandó. Ezt a tényt egyre többen ismerik fel, sokan kényszerűségből, de szerencsére sokan előrelátásból.
Aki már találkozott olyan emberekkel, akiknél egy komoly hajhullás kisebbségi érzést, gátlásosságot idézett
elő, tudja, mire gondolunk.
A céltudatos fejbőr és hajápolás - túlzás nélkül állíthatjuk - egyáltalán nem luxus, hanem
mindenkinek a saját egyéni érdeke. Hasonlóan bőrünkhöz, hajunkat is rengeteg külső behatás éri,
kezdve a napsugaraktól a rendkívül szennyezett levegőig, étkezési szokásainkig, melyek mind kihatással
vannak a haj minőségére és vissza is tükröződnek azon.

Nagyon fontos tehát, hogy mindig a hajunknak megfelelő, igényes készítményeket
használjunk, akár a probléma megelőzésére, akár hajunk "gyógyítása" érdekében.
Tapasztalataink egyértelműen azt bizonyítják, hogy e téren is rohamosan nő azoknak a tábora, akik
vallják a hajápolószerek kiválasztásának fontosságát és azt, hogy a jó hajápolási készítménynél nem

az ár, hanem a minőség a döntő!
A modern hajápolás "B"-vel kezdődik, mint BODICO és a magas színvonalú, komplex
hajápolási program keretében kínált termékek minőségéről, eredményességéről a használat során
mindenki meggyőződhet! A speciális gyógysamponoktól a hajtógáz nélküli hajlakkig ebben a
sorozatban mindenki megtalálhatja az egyéni igényeihez igazodó készítményt.
A BODICO hajsamponok értékes mosóaktív anyagokat és speciálisan kiválasztott hatóanyagokat
tartalmaznak, amelyek megfelelnek a tudomány legújabb állásának. Optimális tisztítást tesznek lehetővé, a
haj és a fejbőr maximális védelme mellett.

Struktúr sampon

* gyógynövényes *
(Verbessert und Schützt die Haarstruktur)

* 200 ml *
(TK: 506)
A haj felszíne a környezeti befolyások sok káros hatásának van kitéve. A gyógynövényes
strukturáló sampon védi és javítja a haj szerkezetét. A fénytelen, erőtlen, megviselt hajnak
visszaadja eredeti struktúráját, amely a szőkítés, színezés, tartóshullám, túlzott napozás vagy akár a sós
víz miatt komoly mértékben károsodhat, megváltozhat. A haj újra erősebb és teltebb lesz.
Összetevők:
A BODICO hajápoló szériában található samponok fő hatóanyagai: Zetesol, Jaguar C17,
Oxypon, egyéni ápoló növényi kivonatok, illatanyagok, pH-6 semleges.
Használat:
Nedves hajba bemasszírozni, könnyen áthabozni, majd jól kiöblíteni. Természetesen, mindennapi
használatra is alkalmas!
Tudnivalók:
Nemcsak kímélően tisztítja a hajat, hanem mintegy védőfilmként körülfog minden egyes hajszálat
és ezzel javítja a haj szerkezetét. A speciális hatóanyagok stabilizálják az igénybe vett hajat egész a
hajvégekig, dúsítják azt, a hajnak több erőt és fényt kölcsönöznek.

Kamillás sampon

* szőke hajra kifejlesztve *
(Kamillen-Shampoo für Blondes Haar)

* 200 ml *
(TK: 507)
A kamillás sampon speciálisan a szőke hajra kifejlesztett termék. A kamillából nyert
hatóanyagok rendszeres használat esetén új fényt és lágyságot, jó megjelenést adnak a szőke
hajnak. Gyógyszertani vizsgálatok bizonyították, hogy a kamilla-kivonatok kiváló gyógyhatással is
rendelkeznek.
Összetevők:
A BODICO hajápoló szériában található samponok fő hatóanyagai: Zetesol, Jaguar C17,
Oxypon, egyéni ápoló növényi kivonatok, illatanyagok, pH-6 semleges.
Használat:
Vigyük fel a nedves hajra, hagyjuk hatni és jól öblítsük le.
Tudnivalók:
E lágy, különösen a szőke hajra alkalmas sampon alkotórészei szőkítő hatásúak, a hajnak
természetes fényt biztosítanak. Enyhén, kíméletesen tisztító, mindennapi használatra is!

Gyógynövényes regeneráló

* hajöblítő balzsam *
(Haarspülung)

* 200 ml *
(TK: 509)
Használatát hajmosás után, kiegészítő kezelésként javasoljuk. Az igénybevett haj speciális
ápolásához különösen ajánlott. Dússá teszi a hajat, védi és rugalmasságot kölcsönöz neki. A haj
ezáltal könnyen fésülhetővé és selymessé válik.
Összetevők:
A BODICO hajápoló szériában található samponok fő hatóanyagai: Zetesol, Jaguar C17,
Oxypon, egyéni ápoló növényi kivonatok, illatanyagok, pH-6 semleges.
Használat:
Az alaposan megmosott és leöblített hajra felvinni, szétosztani, utána jól átfésülni. Rövid idő után
alaposan öblítsük ki a hajból.
Tudnivalók:
Krémszerű, hajöblítő balzsam, mely védi, ellenállóvá teszi a hajat. Használatával a haj könnyen
fésülhető, jól formázható és lágy lesz.

Hajspray - hajlakk
(Haarspray)

* 125 ml *

(TK: 510)
Minden hajtípushoz ajánlott. Ápolja a hajat, rugalmasságot és tartást kölcsönöz a hajnak.
Speciális filmréteget képezve a hajon erős tartást és selymes ragyogást biztosít az egyéni frizurának.
Összetétel:
Alkohol, PVP, desztillált víz stb.
Használat :
A frizurát a kívánt formára alakítani, és kb. 20-30 cm távolságból a hajlakkal befújni.
Tudnivalók:
Valamennyi hajtípushoz alkalmazható, természetesen környezetbarát, hajtógáz nélküli
termék. Ideális fixáláshoz és formázáshoz egyaránt. Hosszan tartó, szép frizurát biztosít, könnyen
kifésülhető.

Speciális ápolószéria
a mindennapok jó közérzetéhez...
A BODICO-nak nagyon fontos, hogy a sportolás, a szabadidő kellemes eltöltése minél több örömöt
okozzon mindenkinek.
A BODICO sport- és fitness széria egy speciális ápolósorozat, mely védelmet és ápolást
jelent a mozgás, sportolás minden válfajánál; szabadban és termekben, amatőr résztvevőknek és profi, aktív
sportolóknak egyaránt.
A termékek jó szolgálatot tesznek sportolás előtt, közben és természetesen utána is. Nemcsak a
frissítő, élénkítő hatású termékeket ajánljuk őszintén mindenkinek, de magát a sportot, a
mozgást is.
A szabadidő aktív kihasználását, a rendszeres mozgás, az egészséges életmód fontosságát, az ideális
testsúly elérésének és megtartásának kiemelt szerepét betegségeink megelőzésében, ma már egyre többen és
egyre hangosabban mondogatják! Gombamód szaporodnak a fitness- és wellness központok, az egészségcentrumok; mindenki a maga módján hirdeti, próbáljunk magunkra odafigyelni!
Sokan mondják, de sajnos, még mindig rengeteg a teendő! Elég, ha az utcán csatangoló, bőséges
energiával rendelkező gyerekekre, az iskolai tornaórák színvonalára, a katonai szolgálatra alkalmatlan fiatalok
óriási számára stb. gondolunk. Mozogni nem másokért, hanem önmagunkért kell, és soha nem késő - de jobb
minél előbb - elkezdeni!
Aki valaha, bármilyen szinten, - akár cselekvőként, akár szülőként - a sport közelébe került, az tudja,
hogy mit jelent(het) valójában a rendszeres mozgás, egy csapathoz való tartozás az ember egész élete
szempontjából. Sokkal többet annál, minthogy egészséges, mert az önmagától értetődik!
Leköti az energiákat, rendre, fegyelemre nevel, erősíti az akaraterőt, önbizalmat ad és ezernyi
másra megtanít! Elég, ha a szorgalomra, kitartásra, győzni akarásra gondolunk, amiből egyenesen
következik, hogy testben és lélekben edzetten a mindennapi akadályok, stresszhatások, az élet
vihara is sokkal elviselhetőbb!

A BODICO magas színvonalú ápolószériáját ajánljuk tehát mindazoknak, akik a mozgást
bármilyen szinten és bármilyen formában, de gyakorolják. De ajánljuk szaunához, utazáshoz,
hűsítőként a forró nyári napokra, egy lazító, nyugtató masszázshoz; egyszóval minden alkalommal
számíthat rájuk!
Kívánjuk, hogy kiváló készítményeink sok-sok örömet okozzanak Önnek, és jó barátként legyenek
segítségére az év minden napján!

Sport tusfürdő * aktív
(Sport Shower-gel)

* 200 ml *

(TK: 601)

Minden bőrtípushoz és mindenkinek ajánlott intenzív hatású tusolózselé, mosóaktív
anyagokkal és speciális ápoló összetevőkkel. Különösen napozás, szauna, sportolás után - amikor igen
fontos a bőr alapos, pórusokig ható megtisztítása - érezhető az a kellemes hűsítő hatás és tartós
frissesség, amit ez a tusoló nyújt. Minél tovább hat a hab, annál tovább érezhető a frissítő érzés.
Összetétel:
WAS (mosóaktív hatóanyagok), zetesol, setacin, hamamelisz kivonat, mentol, tensidek, eukaliptusz,
pH 6 semleges
Használat:
Sportolás, napozás, szauna, vagy bármilyen nehéz munka után, tusoláshoz.
Tudnivalók:
Bőrsemleges, pH 6 tusolózselé, lágyan és kíméletesen tisztít. Szauna után is nagyon ajánlott!
Maximálisan kíméli, védi a bőrt, használata ideális és nagyon gazdaságos.

Sport testápolókrém * aktív
(Sport Body-Lotion)

* 200 ml *

(TK: 602)
O/V emulzió, zsírtartalom: 22 %
Összeköti a tökéletes bőrápolást a kellemes frissesség érzetével. A benne lévő panthenol
megnöveli a bőrben a sejtosztódási arányt, ezzel fokozza a károsodások utáni regenerálódást. A
kamillából nyert azulén pedig antiallergikus, fertőtlenítő, regeneráló hatású. Azonnal felszívódik,
simává, bársonyossá teszi a bőrt.
Összetétel:
A, E, F-vitamin, azulén, D-panthenol, paraffin, menta, kamilla-kivonat, nedvességadó anyagok stb.
Használat:
Fürdés, zuhanyozás vagy szauna után egyenletesen felvinni a bőrre és bemasszírozni.
Tudnivalók:
Kiváló, hűsítő hatású testápoló; hatóanyagai tökéletesen regenerálják a bőrt, pótolják annak
nedvességtartalmát. Biztosítja a bőr simaságát és ápoltságát.

