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H  

Φυσική 
κατάσταση 
των μαλλιών σας 

 

 
Η ΦΥΣΗ είναι η έμπνευσή μας. 

ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ σας είναι η εξειδίκευση μας. 
Κι ΕΣΕΙΣ, το κίνητρο μας για δημιουργία. 

 

Για αυτό η Kérastase ενισχύει τη δέσμευσή της να προσφέρει σε κάθε γυναίκα απόλυτα 
προσωποποιημένη περιποίηση για να απολαμβάνει τα μαλλιά που πάντα ονειρευόταν. Για να το 
επιτύχει αυτό, συνυπολογίζει πάντα τον τύπο των μαλλιών, τις ανάγκες περιποίησης τους, την 
προσωπικότητα και το περιβάλλον της κάθε γυναίκας. Έτσι προσφέρει διαφορετικά συστήματα 
περιποίησης απόλυτα εναρμονισμένα με τον τρόπο ζωής της κάθε γυναίκας. 

Αφήστε Ελεύθερη την 

Αύρα σας και Αποκαλύψτε 
τη Φυσική Ομορφιά 

των Μαλλιών σας 
 

 
Η Kérastase συνεχίζει να αγκαλιάζει την ομορφιά της φύσης. Σήμερα, εμπλουτίζει 
την παγκοσμίως επιτυχημένη σειρά Aura Botanica με νέα προϊόντα και απόλυτα 
προσωποποιημένες τελετουργίες, για να μπορεί κάθε γυναίκα να ανακαλύψει την 
αληθινή φύση των υπέροχων μαλλιών. 

Το 2017, το λανσάρισμα της Aura Botanica σηματοδότησε μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία. Ήταν η πρώτη πολυτελής σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών 
φυσικής προέλευσης που προσέφερε αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα σε 
συνδυασμό με μια απολαυστική εμπειρία αισθήσεων. Μια αυθεντική εμπειρία 
ευεξίας που υποστηρίζεται από περισσότερα από 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην 
πρώτη γραμμή της επιστήμης για την περιποίηση των μαλλιών. 

Το πρώτο βήμα της περιποίησης ξεκινάει με τη διάγνωση των αναγκών των μαλλιών της γυναίκας. 
Στη διάρκεια της προσωπικής επαφής & συμβουλευτικής στο κομμωτήριο με τους παγκοσμίως 
διάσημους Kérastase κομμωτές ή μέσα από τη δημιουργία του εξατομικευμένου ηλεκτρονικού της 
προφίλ, η Kérastase κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις που βοηθούν κάθε γυναίκα να ανακαλύψει τη 
φυσική κατάσταση των μαλλιών της: 

Το 2018, η Kérastase διερευνά ακόμα περισσότερο τις πιο βαθειές και 
ανεξάντλητες δυνατότητες της φύσης. Κατανοώντας απόλυτα ότι δεν υπάρχει ένα 
μοναδικό πρότυπο ομορφιάς των μαλλιών, εμπλουτίζει τη σειρά Aura Botanica, 
και επιλέγει τα πιο αποτελεσματικά συστατικά φυσικής προέλευσης και 
υπεύθυνης βιώσιμης παραγωγής, για να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές επιθυμίες 
των γυναικών για υπέροχα φυσικά μαλλιά. Έτσι δημιουργείται το ολοκαίνουργιο 
Bain Micellaire Riche που έχει σχεδιαστεί για τα πιο ξηρά & ευαισθητοποιημένα 
μαλλιά. Και επειδή το styling των μαλλιών είναι καθοριστικό, για να 
απελευθερώσετε την αύρα σας, η Kérastase προσθέτει ΤΡΙΑ εξειδικευμένα 
προϊόντα styling που αναδεικνύουν και προστατεύουν τη φυσική ομορφιά των 
μαλλιών – από τις μεταξένιες άκρες μέχρι τις καλοσχηματισμένες μπούκλες και 
τους χαλαρούς κυματισμούς για ένα beach εφέ, και από το φυσικό στέγνωμα μέχρι 
το στέγνωμα με πιστολάκι. 

Σήμερα, η Aura Botanica είναι μια πλήρης προσωποποιημένη 
σειρά οκτώ προϊόντων, τα οποία δρουν σε απόλυτη 

συνέργεια, για να προσφέρουν μαλλιά ανάλαφρα & λαμπερά 
με φυσικό άγγιγμα. 

98% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙOΣΙΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝH. ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΪΚΑ ΑΛΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ PARABENS. 

Έτσι, γνωρίζετε ακριβώς ποιο προϊόν από τη σειρά Aura Botanica πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να 
αποκτήσετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Πηγαίνετε καθημερινά στο γυμναστήριο και θέλετε απλώς 
να λούζεστε και να είστε έτοιμη; Ή θέλετε να περιποιηθείτε τα ξηρά, θαμπά ή ευαισθητοποιημένα 
μαλλιά σας; Ίσως πάλι θέλετε να αναδείξετε τους φυσικούς κυματισμούς των μαλλιών σας. Όλα αυτά, 
χρησιμοποιώντας πολυτελή και εξαιρετικά αποτελεσματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών φυσικής 
προέλευσης που σέβονται τις επιλογές του τρόπου ζωής σας. 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ; 
Υφή (απαλά, λεία στο άγγιγμα…), επίπεδο καλλυντικής επέμβασης 

(έχουν υποστεί τεχνικές διεργασίες, είναι βαμμένα…), 
βαθμός πειθαρχίας (φριζάρουν...). 

 
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ; 

Περιβαλλοντικές συνθήκες (ρύπανση, υγρασία…), αλλαγές εποχής, 
τύπος μαλλιών. 

 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤOΝ 

ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΑΣ; 
Συχνότητα λουσίματος, ποια τα προϊόντα χρήσης, διάρκεια προγράμματος 

καθημερινής περιποίησης. 

 
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΣΑΣ; 

Φυσικό στέγνωμα ή στέγνωμα με πιστολάκι, styling μαλλιών, 
συνήθειες γυμναστικής, καθημερινές δραστηριότητες. 

 

 

http://www.kerastase.gr/el-gr/seira-new-aura-botanica-me-elaio-karydas-kai-argkan
http://www.kerastase.gr/el-gr/aura-botanica-gia-fysikh-lampsh-sta-malliwn
http://www.kerastase.gr/el-gr/seira-new-aura-botanica-me-elaio-karydas-kai-argkan
http://www.kerastase.gr/el-gr/seira-new-aura-botanica-me-elaio-karydas-kai-argkan


 

Η Ατίθαση Δύναμη 
της Ομορφιάς 

 
 

Για να αποκαλύψει την υγιή λαμπερή όψη των μαλλιών σας, η Kérastase έθεσε την επιστήμη στην 
υπηρεσία της φύσης. Εμπλουτίζοντας τη σειρά Aura Botanica με τα πιο αποτελεσματικά ενεργά 
συστατικά που υπάρχουν στη φύση. Κάθε συστατικό έχει επιλεγεί για την αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα στο τριχωτό και την ίνα της τρίχας, καθώς και για την ικανότητά του να θρέφει, να 
ενδυναμώνει και να προστατεύει ακόμα και τα πιο ξηρά και πιο ευαισθητοποιημένα μαλλιά. 

Η Ατίθαση Ομορφιά 
των Μαλλιών Σας 

στην Καλύτερη Φυσική 
της Κατάσταση 

Το αποτέλεσμα είναι ένα ειδικά επιλεγμένο σύστημα έξι ισχυρών φυσικών ενεργών συστατικών. 
 

Κοινωνικά Υπεύθυνη Πρακτική Βιώσιμης Παραγωγής. Υψηλή αποτελεσματικότητα. 
Κατάλληλα για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Ποια είναι η δική σας Αύρα; Η KÉRASTASE δίνει ελευθερία 
στα ΦΥΣΙΚΑ, ΟΜΟΡΦΑ, ΥΓΙΗ μαλλιά που πάντα ονειρευόσασταν. 

Μαλλιά γεμάτα ζωή. Ανάλαφρα και χωρίς 
φριζάρισμα. Ενυδατωμένα & λαμπερά από μέσα προς 

τα έξω. 
Με απαλό, φυσικό άγγιγμα. 

Τα μαλλιά σας αξίζουν προϊόντα που να αναδεικνύουν και να μην αλλάζουν τη φυσική 
τους ομορφιά. Προϊόντα που να κάνουν καλό στα μαλλιά σας, χωρίς τεχνητές χρωστικές, 
χωρίς χημική επικάλυψη και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Τα μαλλιά σας στα 
καλύτερά τους: απίστευτα απαλά, με ελαστικότητα και λάμψη. 

Εμπνευσμένα από τη δύναμη της 
φύσης, τέσσερα ΝΕΑ προϊόντα 
αποκαλύπτουν 
τη φυσική ομορφιά των μαλλιών σας: 

Η απόλυτη εμπειρία της φύσης ξεκινά από τα ενεργά συστατικά κοινωνικά υπεύθυνης 
προμήθειας. Κάθε εξατομικευμένη σύνθεση της σειράς Aura Botanica περιέχει κατά 
μέσο όρο 98% συστατικά φυσικής προέλευσης. Η φύση συνεχίζει να σαγηνεύει με τις 
πολυτελείς υφές της, τα εκλεπτυσμένα αρώματα, τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες και τις 
προσωποποιημένες τελετουργίες εμπνευσμένες από τα spa ομορφιάς. 

Bain Micellaire Riche - Πλούσιο αρωματικό σαμπουάν 

Eau de Vagues - Σπρέυ για beach waves εφέ - Φυσικό 
στέγνωμα/στέγνωμα με πιστολάκι 

Lait de Soie - Γαλάκτωμα για λείανση και πειθαρχία 

Crème de Boucles - Κρέμα διαμόρφωσης 
για καλοσχηματισμένες μπούκλες 

Η Aura Botanica οδεύει να γίνει παγκοσμίως η Νo.1 σειρά προϊόντων περιποίησης 
μαλλιών φυσικής προέλευσης. Τώρα, με τέσσερα νέα προϊόντα για θρέψη, ενδυνάμωση 
και επανόρθωση των πολύ ξηρών, θαμπών ή ατίθασων μαλλιών. Προσθέτοντας τη 
λείανση και την πειθαρχία σε αυτό που αποτελεί ήδη την υπογραφή της Aura Botanica: 

Φυσικό Άγγιγμα και Μαλλιά Γεμάτα Λάμψη. 
98% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝH. ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΪΚΑ ΑΛΑΤΑ. 
ΧΩΡΙΣ PARABENS. 

 

 

ΝΕΟ 
 

ΝΕΟ 
ΕΛΑΙΟ ARGAN ΒΟΥΤΥΡΟ MURUMURU ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΛΟΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 
Έχει αποδειχτεί ότι διεισδύει Διεισδύει άμεσα στα πυκνά και σγουρά Περιβάλλει και ενυδατώνει 

βαθύτερα στην τρίχα μαλλιά, για να τα κάνει πιο την τρίχα, σχηματίζοντας μια 
 ευκολοχτένιστα, χωρίς να τα βαραίνει προστατευτική ασπίδα ενάντια 
  στους εξωγενείς παράγοντες 

 

ΝΕΟ 
 

ΝΕΟ 
 

ΕΛΑΙΟ ΒRAZILIAN NUTS ΕΛΑΙΟ ΠΙΤΟΥΡΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΥΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΑ 

Διεισδύει βαθύτερα στην τρίχα, Θωρακίζει την τρίχα, χαρίζοντας απαλό Έχει αποδειχτεί ότι διεισδύει 
προσφέροντας θρέψη μεγάλης και φυσικό άγγιγμα και υγιή λάμψη που βαθειά στην τρίχα και 
διάρκειας χωρίς να βαραίνει διαρκεί διατηρείται περισσότερο 

καθόλου τα μαλλιά  στην επιφάνεια της 

 

http://www.kerastase.gr/el-gr/bain-micellaire-sampoyan-gia-apala-mallia
http://www.kerastase.gr/el-gr/eau-de-vagues-sprei-gia-sgoura-mallia
http://www.kerastase.gr/lait-de-soie-galaktwma-malliwn-gia-to-frizarisma
http://www.kerastase.gr/el-gr/creme-de-boucles-krema-gia-mpoykles


ΛΟΥΣΙΜΟ 

 

Bain 
Micellaire 

Riche 
Για ξηρά ή ευαισθητοποιημένα μαλλιά 

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Eau de 

Vagues 
Σπρέυ για beach waves εφέ - 

Φυσικό στέγνωμα/στέγνωμα με πιστολάκι 

Πλούσιο, ενυδατικό 
σαμπουάν που προσφέρει 
48 ώρες βαθιάς θρέψης & 
ενυδάτωσης. 
Δρα επίσης σαν ασπίδα 
προστασίας από τη 
ρύπανση, αποτρέποντας 
την προσκόλληση των 
ρύπων στα μαλλιά σας. 
Τα μαλλιά είναι πιο 
ευκολοχτένιστα, απαλά στο 
άγγιγμα και λάμπουν από 
υγεία και ζωντάνια. 

Ψεκάζεται στο λεπτό και 
δημιουργεί μια φυσική, 
σαγηνευτική υφή "après- 
surf" χωρίς να σκληραίνει 
τα μαλλιά. 
Αναδεικνύει τη λάμψη των 
σγουρών ή κυματιστών 
μαλλιών. 
Θερμοπροστασία έως τους 
230°C. Εφαρμόζεται σε 
βρεγμένα μαλλιά. 

Πολυτελές άρωμα 
 

Ο κόσμος της αρωματοθεραπείας και ο κόσμος της υψηλής αρωματοποιίας 
ενώνονται και δημιουργούν τη μοναδική υπογραφή του αρώματος της σειράς Aura 
Botanica. Η ξυλώδης-λουλουδάτη συμφωνία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
τους διάσημους αρωματοποιούς της σχολής αρωματοποιίας MANE ως ένα μίγμα 
εκλεκτών πρώτων υλών, αιθέριων ελαίων, ρητινοειδών και φυσικών 
εκχυλισμάτων. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η σύνθεση της είναι πάνω από 
82% βιοαποδομήσιμη. 

Ακόμα καλύτερη σχεδίαση 
 

Η χαρακτηριστική κεχριμπαρένια κόκκινη συσκευασία της Aura Botanica 
βελτιστοποιήθηκε σε ό,τι αφορά το βάρος και τα υλικά, χρησιμοποιώντας 
τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένα μεταχειρισμένα υλικά (PCR). Κι αυτό είναι μόνο 
η αρχή. Το κλασικό Bain Micellaire της Aura Botanica ήταν το πρώτο προϊόν της 
Kérastase με 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Ακόμα και οι οδηγίες του 
προϊόντος ενσωματώθηκαν στην εξωτερική συσκευασία, ώστε να μειώνεται όσο 
το δυνατό περισσότερο η επιβάρυνση προς το περιβάλλον . 

ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Έλαιο 
Brazilian Nut από τον Αμαζόνιο. Έλαιο 
πίτουρου ρυζιού από την Ταϊλάνδη. 

 

96% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΪΚΑ ΑΛΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝH. 

ΧΩΡΙΣ PARABENS. 

ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 
Ζάχαρη από την Παραγουάη. 

Aloe Vera από το Μεξικό. 
 

99% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

XΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ. ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ. 

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝH. ΧΩΡΙΣ PARABENS. 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ. 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Lait de Soie 
 

Γαλάκτωμα για λείανση και πειθαρχία 

- Φυσικό στέγνωμα/στέγνωμα με πιστολάκι 

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Crème de Boucles 
 

Σπρέυ για beach waves εφέ - 

Φυσικό στέγνωμα/στέγνωμα με πιστολάκι 

Μια τελετουργία εμπνευσμένη 
από τα spa ομορφιάς, από τη 

διάγνωση μέχρι το styling 
 
Η εμπειρία Aura Botanica στο κομμωτήριο αποκαλύπτει τη φυσική σας αύρα. 
Χαλαρώνει το πνεύμα και το σώμα σας όσο τελειοποιεί τα μαλλιά σας. Όλα 
ξεκινούν με μια συζήτηση που επιτρέπει στον κομμωτή να αντιληφθεί τις ανάγκες 
των μαλλιών σας. Στη συνέχεια, καλείστε να ανακαλύψετε το σαγηνευτικό άρωμα 
της Aura Botanica που σας ταξιδεύει, καθώς απολαμβάνετε το μασάζ χεριών με το 
εξαιρετικά δημοφιλές έλαιο Concentré Essentiel, ένα από τα κύρια προϊόντα της 
σειράς. Η τελετουργία ευεξίας συνεχίζεται από την πρώτη εξατομικευμένη 
θεραπεία στο λουτήρα μέχρι το styling, καθώς τρία νέα προϊόντα Aura Botanica 
δημιουργούν νέες δυνατότητες για τέλεια χτενισμένα, περιποιημένα και 
προστατευμένα μαλλιά. 

Aνάλαφρο γαλάκτωμα που 
λειαίνει τα μαλλιά και 
ελέγχει το φριζάρισμα για 
96 ώρες σε συνθήκες 
υγρασίας έως 90%, ενώ 
παράλληλα διατηρεί τη 
φυσική κίνηση των 
μαλλιών σας. 
Η θερμοπροστασία μέχρι 
τους 230°C εξασφαλίζει 
τέλειο στέγνωμα με το 
πιστολάκι για μεταξένια 
λείο αποτέλεσμα και 
λάμψη στα μαλλιά σας. 

Τα σγουρά μαλλιά, ακόμα 
και τα πιο θαμπά & 
αποδυναμωμένα, μπορούν 
πλέον να αποκαλύψουν την 
αληθινή τους φύση. Οι 
μπούκλες αναδεικνύονται, 
αποκτούν ελαστικότητα και 
δεν φριζάρουν για 96 ώρες 
σε συνθήκες υγρασίας έως 
90%. 
Τα μαλλιά προστατεύονται 
από τη θερμότητα για 
στέγνωμα με το πιστολάκι 
στους 230°C. 

ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΜΕΝΗ. 

ΝΙΩΘΕΤΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΞΥΠΝΟΥΝ ΞΑΝΑ. 

ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Βούτυρο Murumuru από τον Αμαζόνιο 

ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Έλαιο argan από το Μαρόκο. 
Έλαιο καρύδας από τα νησιά Σαμόα. 

 

99% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝH. ΧΩΡΙΣ PARABENS. 

99% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝH. ΧΩΡΙΣ PARABENS. 

 



 


