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Notre objectif 
proposer des produits capillaires blo respectueux de l'individu et de l'environnement, 
certifiés ECOCERT. 

Notre laboratoire 
basé en France et situé en pleine nature aux portes des volcans d'Auvergne, 
il nous paraissait le lieu idéal pour donner naissance à cette gamme. 

Notre concept 
une gamme bio, aux textures et odeurs onctueuses et gourmandes, 
savant mélange de tradition et d'innovation. 

Une gamme formulée 
par une équipe d'ingénieurs et de biologistes pour apporter des réponses adaptées à des problé
matiques et des populations diverses: irritation du cuir chevelu et pellicules avec la gamme homme, 
cheveux secs et sans tonus avec la gamme femme, ou simplement des produits qui répondent à des 
attentes spécifiques avec la gamme enfant. 

Un actif phare : le karité 
sélectionné pour ses vertus hydratantes et réparatrices il respecte et soigne la fibre capillaire. 

Un actif complémentaire: le gingembre 
reconnu pour ses vertus tonifiantes. 

Des plantes et des huiles essentielles 
Toutes les formules sont enrichies de mélanges d'huiles essentielles et de plantes pour apporter 
une réponse précise à un problème ou à une gestuelle données: cheveux secs, cuir chevelu 
chargé d'impuretés ou cheveux d'enfant. 
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Κ POUR KARITE 
femme/TH ΓΥΝΑΙΚΑ 

Le nectar 
Huile de Karite concentree 11 48,8%. Ideal pour les cheveux secs et deshydrates, 11 convient a 
tous types de cheveux secs a tres secs, tres epais ου frises. Il leur redonne souplesse et brillance. 
Utilisation , seu l sur les pointes ου I'ensemble de la chevelure a proteger ου 11 traiter. Ου par petltes 
doses additives pour enrichir le shampooing et le masque. 

Le shampooing 
Complexe d'actlfs Karite-Gingembre enrichi en huiles essentielles, ce shampooing utilise seul ου 
melange au nectar de Karite est I'a llie ideal des cheveux secs, fragilises ου qui manquent de tonus . 
Utilisation , sur cheveux mouilles. Appliquer une dose de shampooing, masser et rincer. 

Le masque 
Grace 11 sa formu le Karite-G lngembre enrichie d'huiles essentielles, les cheveux secs et fragilises sont re
hydrates et repares. Ils retrouvent tonus et vi talite au Ιί l des utilisations. 11 est possible d'enrichir le 
masque de quelques gouttes de nectar. Utilisation , sur cheveux propres et rlnces, appliquer une dose 
de masque, laίsser poser 5 11 IOmn selon le besoln d'hydratatlOn des cheveux puis rincer. 

La creme coiffante 
Le premier coiffant bio qui permet de real lser les colffures actuelles tout en respectant sa sante 
et son envlronnement. Une texture innovante, ποπ grasse, elle est fac ile et rapide a utillser et convient 
a tous les types de cheveux, quelle que soit leur longueur. Utilisation , sur cheveux secs, prelever 
I'equ lvalent d'une noisette de produit et repartir sur les meches a coiffer, avant de proceder a la 
m,se en forme. 
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ΝέκταΡΓ 

CRtME 
COIFFANTE 

Συμπυκνωμένο έλαιο καριτέ περΙΕκτικότητας 48,8% Είναι ιδανικό για ξηρά και αφυδατωμένα μαλλιά 
και ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών ξηρών έως πολύ ξηρών, μαλλιών με χοντρή τρίχα ή σγουρών 
μαλλιών. Τους χαρίζει την αρχική τους απαλότητα και λάμψη. Χρήση: Μόνο στις μύτες ή στο σύνολο 
του τριχωτού της κεφαλής που θέλετε να προστατεύΟΈΤΕ ή να περιποιηθείτε. Μπορεί να εφαρμοστεί και 
σε μικρές επιπλέον δόσεις για τον ε μπλουτισμό του σαμπουάν και της μάσκας. 

Σαμπουάν 
το σαμπουάν αυτό αποτελείται από ένα σύμπλεγμα ενεργών συστατικών καριτέ -πιπερόριζας, 
εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια. Χρησιμοποιείται μόνο του ή αναμεμιγμένο με νέκταρ καριτέ και 
αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για ξηρά, εύθραυστα ή άτονα μαλλιά. Χρήση: Σε βρεγμένα μαλλιά 
Εφαρμόστε μ ία δόση σαμπουάν, κάντε μασάζ και ξεβγάλετε 

Μάσκα 
Χάρη στη φόρ μουλά του με καριτέ-πιπερόριζα, η οποία ε ίναι εμπλουτισμένη με αιθέρια έλαια , τα 
ξηρά και εύθραυστα μαλλιά ενυδατώνονται και αποκαθίστανται εκ νέου. Με τη χρήση, τα μαλλιά 
βρίσκουν τον τόνο και τη ζωντάνια τους. Είναι δυνατό να εμπλουτίΟΈτε τη μάσκα με λίγες σταγόνες από 
το νέκταρ. Χρήση: Σε καθαρά και ξεβγαλμένα μαλλιά, εφαρμόστε μία δόση μάσκας. αφήστε επάνω 
επ ί 5 έως 10 λεπτά, ανάλογα με την ανάγκη ενυδάτωσης, και στη συνέχεια, ξεβγάλετε 

Κρέμα μαλλιών 
Το πρώτο βιολογικό ΠΡΟ"ίόν κομμωτικής που επιτρέπει την υλοποίηση μοντέρνων κομμώσεων, 
χωρίς συμβιβασμούς ως προς την υγεία ή το περιβάλλον. Διαθέτει πρωτοποριακή, μη λιπαρή, υφή, 
χρησιμοποιείται γρήγορα και εύκολα και ταιριάζει σε όλους τους τύπους μαλλιών, ανεξάρτητα 
από το μήκος της τρίχας. Χρήση: Σε στεγνά μαλλιά, αφαιρέστε ποσότητα πρσ"ιόντος ίση με ένα 
αμύγδαλο και απλώστε στις τούφες που θέλετε να χτενίσετε, προτού προχωρήσετε στο φορμάρισμα 



Programme de soin 
Cheveu europeen (sec) 
Entretien : masque une fois par semaine. 
Traitement : nectar en cataplasme sous une serνIette chaude une fois de temps en temps. 
Ριόνο πΙίΙ : nectar seul, en protection avant la plage. 

Cheveu asiatique (tres sec) 
Entretien : ajouter quelques gouttes de nectar au masque ~ cllaque utilisation. 
Traitement : nectar en cataplasme sous une serviette chaude regulierement. 
Preventif: bien impregner les cheveux de nectar avant chaque exposition ου baignade. 

Cheveu afro (tres tres sec) 
Entretien : aJouter quelques gouttes de nectar au shampooIng et au masque ~ chaque utilisation. 
Traitement: nectar en cataplasme sous une serνiette chaude chaque semaIne. 
Preventif: bien impregner les cheveux de nectar avant chaque exposItion ου baignade. 

Un rituel 
adapte ι-.• 
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Une pratique reguliere de I'automassage du cuιr chevelu permet d'activer la micro circulation. Le 
cuιr chevelu est oxygene, les cheveuχ sont plus tonIques, brillants et les coiffures tiennent plus long· 
temps. 

Mode d'emploi 
Quelques mInutes chaque semaine, avant le shampooing et le soin, a l'aIde du nectar de Karite. 
Coudes poses sur une table, poser les 10 doigts ecartes sur le cuir chevelu au niveau de la zone 
frontale. Eχercer une pressIon sur la peau en effectuant υπ leger mouvement de va et vienl. Varier 
la pression au cours de I'eχercice jusqu';j ressentir une chaleur diffuse. Repeter ce geste sur le des· 
sus de la tete, les zones temporales, derrieres les oreilles et la nuque. 

Notre conseil 
EnIre temps, penser a brosser regulierement et vigoureusement les cheveuχ, la tete en bas. Ce geste 
procure bien-etre et detente en permettant dΌχΥgener la chevelure, de la debarrasser des 
poussieres et de masser superficiellement le cuir chevelu. 

Πρόγραμμα περιποίησης 
Τρίχα εuρωπα'ίKOύ τύπου (ξηρή) 
Συντήρηση: Μάσκα 1 ψορά την ,βδομάδα 
Θεραπεία: Νέκταρ υπό μορφή καταπλάσμ ατος. σε μια ζεστή πετσέτα , μία φορά ανα διαστήματα . 
Πρόληψη: Νέκταρ μόνο του , ως προστασία μετά την παραλία. 

Τρίχα ασιατικού τύπου (πολύ ξηρή) 
Συντήρηση : Προσθέστε μερικές σταγόνες νέκταρ στη μάσκα σε κάθε χρήση . 
Θεραπεία: Νέκταρ υπό μορφή καταπλάσματος . σε μια ζεστή πετσέτα , ανά τακτικά διαστήματα . 
Πρόληψη : Εμποτίστε καλά τα μαλλιά σε νέκταρ πριν από κάθε έκθεση στον ήλιο ή στην παραλία , 

Τρίχα αφρικανικού τύπου (πάρα πολύ ξηρή) 
Συντήρηση: Προσθέστε μερικές σταγόνΕς νέκταρ στο σαμπουάν και στη μάσκα σε κάθε χρήση 
Θεραπεία: Νέκταρ υπό μορφή καταπλάσματος, σε μια ζεστή πετσέτα , κάθε εβδομάδα. 
Πρόληψη: Εμποτίστε καλά τα μαλλιά σε νέκταρ πριν από κάθε έκθεση στον ήλιο ή στην παραλία 

Μια 
k , 

προσαρμοσμενη , 
ρουτινα >. 

ΤΟ τακτικό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής επιτρέπει την ενεργοποίηση της μικρο-κυκλοφορίας, 
Το τριχωτό της κεφαλής οξυγονώνεται, τα μαλλιά αποκτούν περισσότερο τόνο και λά μψη και η 
κόμμωσή σας κρατά περισσότερο . 

Τρόπος εφαρμογής 
Λίγα λεπτά κάθε εβδομάδα . πριν από το σαμπουάν και την περιποίηση , με τη βοήθεια του νέκταρ 
του καριτΙ Με τους αγκώνες επάνω σε ένα τραπέζι , τοποθετήστε κα ι τα δέκα σας δάχτυλα, όχι 
κολλημένα μΕΤαξύ τους. στο τριχωτό της ΚΕψαλής στο ύψος της ζώνης του μΕΤώπου Ασκήστ, 
πίεση στο δέρμα με ελαφριές κινήσεις εμπρός και πίσω , Μεταβάλλετε το βαθμό της πίεσης κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, έως ότου αισθανθείτε να απλώνεται μια αίσθηση θερμότητας, Επαναλάβετε 
την κίνηση αυτή στο επάνω μέρος της κεφαλής, στις περιοχές των κροτάφων, στα σημεία πίσω 
από τα αυτιά και στο πίσω μέρος του λαιμού 

Η συμβουλή μας 
Ανά διαστήματα , μην παραλείπετε να βουρτσίζετε τακτικά και με δύναμη τα μαλλιά σας, με το 
κεφάλι προς τα κάτω, Με την κίνηση αυτή, προκαλείται ευεξία κα ι χαλάρωση, ενώ ταυτόχρονα 
οξυγονώνονται τα μαλλιά, απομακρύνονται οι σκόνες και γίνεται επιφανειακό μασάζ στο τριχωτό 
της ΚΕφαλής 



Le karite 
Le karite provient des amandes qui sont a I'interieur des fruits de I'arbre de Karite, appele aussi 
arbre a beurre. Riche en actifs restructurant, ίl est introdUlt dans les soins traitants pour cheveux 
secs pour ses qualites adoucissantes, nourrissantes et lissantes. 11 apporte les elements nu
tritionnels indispensables pour nourrir et hydrater la fibre capiliaire et aider a relancer le cycle de vie 
du cheveu. Surgraissant, ίl renforce la structure des cheveux qui seront hydrates et nourris en pro
fondeur. Restructures, ils sont briliants et faciles a coiffer. Riche en elements insaponifiables et en 
vitamines Α, Ε et F, le karite est utilise depuis toujours dans les soins des cheveux et de la peau. Les 
cheveux tres secs, Indisciplines et rebelies retrouvent ainsi une douceur et une souplesse incom
parables. Soin apres soln, ils se transforment visiblement et montrent un retour a I'equilibre en "ΙΙί
chant υπ soyeux et une briliance exceptionnels. 

Le gingembre 
Dote de proprietes stimulantes, le gingembre contribue a tonifier le cuir chevelu. 
C'est un actif qui se combine parfaitement au karite qu'il ν" equilibrer. 

La sauge 
Particulierement appreciee pour ses fonctions purifiante et regulatrice des epidermes fragilises . Une 
peau grasse et briliante retrouve une sensation de nettete et de proprete. Elie est ideale en lοΙίοπ ca
piliaJre pour purifier un cuir chevelu un peu gras. 

ΙΌrtίe blanche 
Efficace dans les traitements de I'eczema, elie permet d'enrayer 
la chute des cheveux et d'ellminer les peliicules en tonifiant le cuir chevelu. 

Le vinaigre de cidre 
11 est tres riche en mineraux, en vitamines, en acides amines et oligoelements. 11 aide a conser
ver une peau douce et est excelient pour les peaux grasses et a problemes. 11 previent I'apparition 
de comedons. De plus, en resserrant les pores, ίl contribue a assalnir durablement les cuirs cheve
lus a tendance grasse. 11 est tres efficace pour effacer toute trace de savon et annuler tous les resi
dus de calcaire et de chlore contenus dans I'eau. 11 contribue donc a renforcer I'eclat et la brJliance 
des cheveux. 11 elimine les peliicules et rend les cheveux soyeux et briliants. 

Καριτέ 
Το καριτέ προέρχεται από τα αμύγδαλα που βρίσκονται στην καρδιά των φρούτων του δέντρου 
καριτέ, το οποίο είναι και ως βοuτuρόσπερμο. Είναι πλούσιο σε ενεργά συστατικά που συμβάλουν 
στην αναδόμηση και υπεισέρχεται στη σύνθεση των πρσ'ίόντων περιποίησης για ξηρά μαλλιά χάρη 
στις ιδιότητές του: κάνει τα μαλλιά πιο απαλά, τα θρέφη και τους προσδίδει λάμψη. Προσφέρει 
θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη θρέψη και την ενυδάτωση της ίνας της τρίχας και 
συμβάλλει στην αναζωογόνηση του κύκλου ζωής των μαλλιών. χάρη στη λιπαρότητά του, ενισχύει 
τη δομή των μαλλιών , τα οποία ενυδατώνονται και θρέφουν σε βάθος. Έτσι, αποκτούν λάμψη και 
χτενίζονται εύκολα.Το καριτέ είναι πλούσιο σε στοιχεία που δεν σαπωνοποιούνται και σε βιταμίνες Α, 
Ε και F. Από τότε που ανακαλύφθηκε, χρησιμοποιείται στα προιόντα περιποίησης των μαλλιών και 
του δέρματος. Έτσι, τα πολύ ξηρά και απείθαρχα μαλλιά αποκτούν πάλι ασύγκριτη απαλότητα 
και γίνονται πιο μαλακά . Μετά από αρκετές περιποιήσεις, η μεταμόρφωση των μαλλιών είναι ορατή 
και τα μαλλιά επιστρέφουν στην προηγούμενη ισορροπημένη κατάστασή τους, με μεταξένια 
απαλότητα και μοναδική λάμψη. 

Πιπερόριζα 
Προικισμένη με διεγερτικές ιδιότητες , η πιπερόριζα συμβάλλει στην τόνωση του τριχωτού της κεφαλής. 
Είναι ένα ενεργό συστατικό που συνδυάζεται τέλεια με το καριτέ, με το οποίο υφίσταται ισορροπία. 

Φασκόμηλο 
Εκτιμάται ιδιαίτερα για τις καθαριστικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να ρυθμίζει τις ευαίσθητες 
επιδερμίδες. Τα λιπαρά δέρματα με λάμψη αποκτούν και πάλι μια αίσθηση στιλπνότητας και 
καθαριότητας. Είναι ιδανικό για τις λοσιόν μαλλιών, για τον καθαρισμό των ελάχιστα λιπαρών 
μαλλιών . 

Λευκή τσουκνίδα 
Είναι αποτελεσματική στη θεραπεία του εκζέματος και επιτρέπει τον έλεγχο της τριχόπτωσης 
καθώς και την εξάλειψη της πιτυρίδας, τονώνοντας ταυτόχρονα το τριχωτό της κεφαλής. 

Ξύδι από μηλίτη 
Είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα και ολιγοστοιχεία. Βοηθάει στη διατήρηση 
της απαλότητα ς του δέρματος και είναι εξαιρετικό για τα λιπαρά και τα προβληματικά δέρματα. 
Εμποδίζει την εμφάνιση φαγισώρων. Επιπλέον, συσφίγγει τους πόρους συμβάλλοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο στη διαρκή εξυγίανση μαλλιών που εμφανίζουν τάσεις λιπαρότητας. Είναι πολύ 
αποτελεσματικό για την εξάλειψη κάθε ίχνους σαπουνιού και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων 
ασβεστίου και χλωρίου που περιέχονται στο νερό. Έτσι, συμβάλλει στην ενίσχυση της λάμψης των 
μαλλιών. Εξαλείφει την πιτυρίδα και χαρίζει στα μαλλιά μεταξένια απαλότητα και λάμψη. 



Le romarin 
Essence puissante, ligneuse, mentholee, de couleu r transparente 11 tres pale, I'huile essentielle 
de romarin est distillee 11 partir des feuilles. Elle se marie parfaitement aux essences d'agrumes et 
de resineux. 11 s'agit d'un pulssant stimulant, tonifiant de la circulation sanguine, analgesique. 

Le santal 
Essence ligneuse chaude dont la couleur varle du jaune pale au brun fonce, elle est extraite du bois 
des racines. Elle se marie bien avec les essences d'agrumes et de fleurs . Α des proprietes 
emollientes et possede de puissantes vertus antiseptiques. Reconnu pour apaiser les peaux 
enflammees, le santal augmente la capacite d'hydratation des peaux agees, seches, Irritees, 
craquelees, crevassees et dessechees. L'hUlle essentielle de santal aide 11 ajlleliorer I'hydratation 
naturelle des cheveux secs et ablmes Ιου! en apportant reconfort et apaisement au cuir chevelu ir
rite. 

Le patchouli 
C'est I'essence la plus forte que I'on peut extraire d'un vegetal. L'huile essentielle de patchouli de 
par ses proprietes antiseptlque, tonique est indiquee pour lutter contre les affections cutanees et cir
culatoires. Elle est reconnue et appreciee pour ses vertus stimulantes et toniques sur le cuir chevelu. 

Les agrumes 
Citron, huile essentielle aux vertus astringentes, antiseptiques et energisantes. Tonique, rafralchis
sante et pUΓlfiante, elle stlmule le CU IΓ chevelu tout en le viviflant. Orange , I'hu lle essentielle dΌrange 
est assain lssante et stimulante. Antiseptique et drainante, elle est egalement appreciee comme to
nique de I'epiderme. 

La menthe 
Elle a des proprietes toniques et stimu lantes et des vertus antiseptlques, nettoyantes. El le est 
efficace dans le traitement de I'acne, de I'eczema de contact et autres dermatites. Son odeur 
herbacee, fralche montante mentholee a la note legerement seche et lavandee en fa it υπ allie 
interessant en cosmetique . 

Le petit grain 
Excellent relaxant, I'huile essentielle de petit grain possede 
egalement des vertus antibacteriennes. Parfum vivifiant, floral et subtil. 

Le citron dΊtalίe 
Rafraichissant et pu ri fiant, le cit ron stimule et vivifie. 

ΔΕνδρολίβανο 
Ισχυρό , ξυλώδες και αρωματισμένο με δυόσμο , μ ε διαφανές έως πολύ απαλό χρώμα , το αιθέριο 
έλαιο του δενδρολίβανου υφίσταται απόσταξη από τα φύλλα. Ταιριάζει τέλεια με τα αιθέρια έλαια 
των εσπεριδοειδών και των ρητινούχων φυτών . Πρόκειται για ένα ισχυρό διεγερτικό που τονώνει 
την κυκλοφορία του αίματος και έχει αναλγητικές ιδιότητες. 

Σανταλόξυλο 
Ξυλώδεζ, θερμό αιθέριο έλαιο, το χρώμα του οποίου ποικίλει από απαλό κίτρινο έως σκούρο καφ{ 
Εξάγεται από το ξύλο της ρίζας. ΤαιριάζΕι τέλεια με τα αιθέρια έλαια των εσπεριδοειδών και των 
λουλουδιώΥ . Διαθέτει μαλακτικές ιδιότητες και χαρακτηρίζεται από ισχυρή αντισηπτική δράση. 
Είναι γνωστό ότι το σανταλόξυλο καταπραυνει τα ερεθισμένα δέρματα και αυξάνει την ικανότητα 
ενυδάτωσης των ηλικιωμένων, των ξηρών , των ερεθισμένων δερμάτων , των δερμάτων με ράγες, με 
σχισμές και των αφυδατωμένων δερμάτων . Το αιθέριο έλαιο του σανταλόξυλο υ συμβάλει στη 
βελτίωση της φυσικής ενυδάτωσης των ξηρών και ταλαιπωρημένων μαλλιών , χαρίζοντας άνεση 
και καταπραUνοντας το τριχωτό της κεφαλής . 

Πατσουλί 
Είναι το πιο ισχυρό αιθέριο έλαιο που μπορούμε να εξαγάγουμε από ένα φυτό. Το αιθέριο έλαιο 
του πατσουλί , χάρη στις αντισηπτικές και τονωτικές του ιδιότητες, ενδείκνυται για την 
αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων και των παθήσεων του κυκλοφορικού. Είναι διάσημο 
και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης για τη διεγερτική και τονωτική του επίδραση στο τριχωτό της 
κεφαλής. 

ΕσΠΕριδΟΕιδή 
Λεμόνι: Αιθέριο έλαιο με στυπτικές , αντισηπτικές και τονωτικές ιδιότητες. Τονώνει, δροσίζει 
και καθαρίζει, διεγείροντας και αναζωογονώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το τριχωτό της κεφαλής. 
Πορτοκάλι: Το αιθέριο έλαιο του πορτοκαλιού έχει καθαριστικές και διεγερτικές ιδιότητες. Είναι 
αντισηπτικό και απορροφητικό και το εκτιμούν επίσης και ως τονωτικό για την επιδερμίδα. 

Δυόσμος 
Είναι τονωτικό κα ι διεγερτικό και ταυτόχρονα, έχει αντισηπτικές και καθαριστικές ιδιότητες 
Αποδεικνύεται αποτελεσματικό στη θεραπεία της ακμής. του εκζέματος από επαφή και στη θεραπεία 
άλλων δερματικών παθήσεων. Η οσμή χλωρού βλαστού που διαθέτει και το ελαφρώς ξηρό και 
αρωματισμένο με λεβάντα κύμα δροσιάς μέντας που συνοδεύει το δυόσμο, αποτελούν ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον μίγμα για τον κλάδο των καλλυντικών . 

Petitgrain 
Εξαιρετικά χαλαρωτικό, το αιθέριο έλαιο petitgrain διαθέτει επίσης και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
Αναζωογονητικό και λεπτό άρωμα λουλουδιών. 

Λεμόνι lταλίας 
Το λεμόνι διαθέτει δροσιστικές και καθαριστικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει και ζωογονεί. 



Le scrub 
Les vertus astringente et purifiante de la menthe viennent renforcer I'action eχfoliante des billes de 
silice : le cuir chevelu est assaini , les cheveuχ debarrasses des residus de coiffant. Utilisation : 
une ποίχ sur cheveuχ moui lles . Masser. Rincer. Seul avant le shampoorng ου ajoUΙe a la dose 
de shampooing. 

Le shampooing 
Οουχ et tonique ρουΓ les cheveuχ et le corps grace au melange de beurre de Karite et d'huile 
essentielle de menthe. Pour renforcer son action purifiante : appliquer une ποίχ de scrub avant 
ου melangee au shampooing. Utilisation: sur cheveuχ mouilles. Appliquer une dose de shampooing, 
masser et rincer. 

La lotίon 
Grace a la sauge, au vinaigre de cidre, a I'ortie blanche et auχ huiles essentielles de menthe et de 
romarin, le cuir chevelu ρυΓίΙίε est sain et tonique, les cheveuχ sont douχ et brillants . Utilisation : sur 
cheveuχ propres secs ου humides, appliquer quelques gouttes de 10Ιίοπ . Masser. Coiffer. 

Le gel fixation forte 
Formule a partir d'ingredients naturels et bio, ίl fiχe les cheveuχ sans alterer la fibre et sans agres
ser le cuir chevelu.utilisation : sur cheveuχ secs ου humides, reparItr une norsette de gel sur les 
meches a fiχer. 

Προίόν απολέπισης 
Οι στυπτικές και καθαριστικές ιδιότητες του δυόσμου έρχονται να ενισχύσουν την απολεπιστική 
δράση των σφαιριδίων πυριτίου: το τριχωτό της κεφαλής εξυγιαίνεται και τα μαλλιά απαλλάσσονται 
από τα υπολείμματα των πρσ"ίόντων κομμωτικής , Χρήση: Ποσότητα σε μέγεθος καρυδιού σε 
βρεγμένα μαλλιά. Κάντε μασάζ. Ξεβγάλετε. Χρησιμοποιείτε το μόνο πριν από το σαμπουάν ή 
προσθέστε το στη δόση του σαμπουάν . 

Σαμπουάν 
Απαλό και τονωτικό για τα μαλλιά και το σώμα χάρη στο μίγμα από βούτυρο καριτΕ. και αιθέριο 
έλαιο δυόσμου. Για να ενισχύσετε την καθαριστική του δράση : Εφαρμόστε ποσότητα σε μέγεθος 
καρυδιού από το ΠΡΟ"ίόν απολέπισης πριν από το σαμπουάν ή αναμεμιγμένη με το σαμπουάν. 
Χρήση: Σε βρεγμένα μαλλιά . Εφαρμόστε μία δόση σαμπουάν , κάντε μασάζ και ξεβγάλετε . 

Λοσιόν 
Χάρη στο φασκόμηλο , το ξύδι από μηλίτη , τη λευκή τσουκνίδα και τα αιθέρια έλαια δυόσμου και 
δενδρολίβανου, το ήδη καθαρισμένο τριχωτό της κεφαλής είναι υγιές και έχει τονωθεί, ενώ τα 
μαλλιά είναι απαλά και λάμπουν. Χρήση: Σε στεγνά ή υγρά καθαρά μαλλιά, εφαρμόστε λίγες σταγόνες 
από τη λοσιόν. Κάντε μασάζ. Χτενίστε . 

Δυνατό ζελέ φιξαρίσματος 
Δημιουργημένο από φυσικά και βιολογικά συστατικά , φιξάρει τα μαλλιά χωρίς να αλλοιώσει την 
υφή τους και χωρίς να καταστήσει λιπαρό το τριχωτό της κεφαλής.Χρήση: Σε στεγνά ή υγρά μαλλιά , 
απλώστε ποσότητα ζελέ ίση με ένα αμύγδαλο στις τούφες που θέλετε να φιξάΡΕΤε . 



Le shampooing doux 
Les cheve ux des enfants sont doux, briIIants et faci les a coiffer grace a υπ derive dΌlίgοssacharίde 
compose d'unites de fructose. N'agresse pas le cuir chevelu et ne pique pas les yeux. Utilisation, sur 
cheveux mouίlles. Appliquer une dose de shampooIng, masser et rincer. 

Le demelant sans rinc;age 
Grace a υπ melange de betaϊne natureIIe et de glycerine vegetale, les cheveux sont plus facIles 
a demeler. L'huile essentielle de citron dΊtalίe et une legere touche de beurre de Karite apportent 
douceur et briIIance a la chevelure. Utilisation , de preference sur cheveux humides, laves et esso
res. Agiter puis vaporiser sur I'ensemble de la chevelure avant de proceder au coiffage. 

Le gel fixation forte 
Grace au sucre de canne roux, les cheveux des enfants sont fixes sans etre alteres et ΙουΙ en 
respectant leυr cuir chevelu . Utilisation , sur cheveux secs ου humides, repartir une noisette de gel 
sur les meches a fixer. 

Απαλό σαμπουάν 
Τα μαλλιά των παιδιών είναι απαλά, χτενίζονται εύκολα και λάμπουν χάρη σε ένα παράγωγο 
σύνθετου πολυσακχαρίτη που αποτελείται από στοιχεία φρουκτόζης. Δεν δημιουργεί λιπαρότητα 
στο τριχωτό της κεφαλής και δεν ερεθίζει τα μάτια. Χρήση: Σε βρεγμένα μαλλιά . Εφαρμόστε μία 
δόση σαμπουάν, κάντε μασάζ και ξεβγάλετΕ. 

Γαλάκτωμα που δεν χρειάζεται ξέπλυμα 
χάρη σε ένα μίγμα φυσικής βεταινης και φυτικής γλυκερίνης, τα μαλλιά ξεμπλέκονται πιο εύκολα. 
Το αιθέριο έλαιο λεμονιού Ιταλίας κα ι η απαλή νότα βουτύρου καριτέ προσφέρουν απαλότητα και 
λάμψη στα μαλλιά. Χρήση: Κατά προτίμηση, σε υγρά μαλλιά που έχουν ξεπλυθεί και σκουπιστεί. 
Ανακινήστε και έπειτα, ψεκάστε στο σύνολο των μαλλιών. προτού τα χτενίσετε. 

Δυνατό ζελέ φιξαρίσματος 
χάρη στην καστανή ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, τα μαλλιά των παιδιών φιξάρονται χωρίς να 
αλλοιώνονται και με πλήρη σεβασμό του τριχωτού της κεφαλής τους. Χρήση: Σε στεγνά ή υγρά 
μαλλιά, απλώστε ποσότητα ζελέ ίση με ένα αμύγδαλο στις τούφες που θέλετε να φιξάρετε. 



COSMETIQUES ECOΙOGIQUES ΕΤ BIOΙOGIQUES 
CERTIFIEES SEΙON ΙΕ REFERENTIEL ECOCERT' 

ORGAN ISME ΟΕ 
CONTROLE INot:PENOANT 

Tra9a biIite compIete des ingredients jusqu 'au produit Ιίηί 
95% minimum des ingr€dients sont dΌrίgίne natureIIe 

95% minimum des vegetaux sont issus de l'Agriculture BIologique 
Sans OGM, silicone, sans PEG ηί paraben 

Sans sod ium lauryl ether su lfate dans les shampooings 
Sans colorant ηί parfum de synthese 

Produit Ιίηί ηοη teste sur les animaux 
Emballages recycIables 

OIKOΛOΓlKA ΚΑΙ BIOΛOΓlKA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECOCERT* 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΟΡΓΑΝ ΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πλήρης παρακολούθηση της προέλευσης των συστατικών έως το ΤΕλικό προ"ίόν 
Τουλάχιστον 95% των συστατικών είνα ι φυσικής προέλΕυσης 
Τουλάχιστον 95% των φυτικών πρo"ίόvτων προέρχοντα ι 

από βιολογικές καλλιέργειΕς 
Χωρίς γΕνετικά τροποποιημ ένους οργανισμούς, χωρίς σιλικόνη , 

χωρίς PEG και χωρίς paraben 
Σαμπουάν χωρίς θΗικό λαυρυλικό α ιθέρα του νατρίου 

Χωρίς χρωστικές ούτε συνθετικά αρώματα 
Το τελικό δΕν δοκιμάζετα ι σΕ ζώα 

Ανακυκλώσιμες συσΚΕυασίΕς 

. www.ecocert.fr 

LABORATOIRE ARIlANO - Ζ.Ι du DoImen - F. 42380 lURIECQ 

Τ.Ι. 1+33) 04 77 50 19 39· Fax . 1+33) 04 77 50 06 19 



COSMETIQUES ECOΙOGIQUES ΕΤ BIOΙOGIQUES 
CERTIFIEES SEΙON ΙΕ REFERENTIEL ECOCERT* 

ORGANISME ΟΕ 
CONTROLE I N O~PENOANT 

Tra~abiIite compIete des ingredients jusqu'au produit Ιίπί 
95% mlnimum des ingredients son! dΌrίgί ne na!urelle 

95% min imum des vegetaux son! issus de IΆgrίc u lΙUre Biologique 
Sans OG M, silicone, sans PEG πί paraben 

Sans sodium lauryl e!he r sulfa!e dans les shampooings 
Sans coloran! ni parfum de syn!hese 

ProduiI Ιίπί ποπ teste sur Ies animaux 
EmbaIIages recycIabIes 

OIKOΛOΓlKA ΚΑΙ BIOΛOΓlKA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECOCERT* 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πλήρης παρακολούθηση της προέλευσης των συστατικών έως το τελικό προ'ίόν 
Τουλάχιστον 95% των συστατικών είναι φυσικής προέλευσης 
Τουλάχιστον 95% των φυτικών προ'ίόντων προέρχονται 

από βιολΟΥικές καλλιέργειΕς 
Χωρίς γΕνΕτικά τροποποιημένους οργανισμούς, χωρίς σιλικόνη , 

χωρίς PEG και χωρίς pa raben 
Σαμπουάν χωρίς θειικό λαυρυλικό αιθέρα του νατρίου 

Χωρίς χρωστικές ούτε συνθΕτικά αρώματα 
Το τελικό δΕν δοκιμάζΕΤαι σΕ ζώα 

Ανακυκλώσιμες συσΚΕυασίες 

*www.ecocert.fr 

LABORATOI RE ARILAND - Ζ.Ι . du Dolmen - F. 42380 LU RI ECQ 

Tel, 1+3310477 50 19 39 . Fax 1+3310477 500619 

Κ POUR KARITE 
Gamme bio, soins et coiffants ρου Γ cheveux 
ΣΕΙΡΑ BIOΛOΓlKΩN ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤιΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 

ΗΟΜΜΕ / FEMME / ENFANT 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ / ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ / ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
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