
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Kérastase σας βοηθά να αποφορτιστείτε από το 

άγχος της καθημερινότητας, προσφέροντάς σας 

μια υπέροχη εμπειρία περιποίησης με ένα νέο 

προϊόν Aura Botanica: τη MASQUE 

FONDAMENTAL RICHE για την εντατική 

φροντίδα των ξηρών, ευαισθητοποιημένων 

μαλλιών. 

Η Aura Botanica είναι η πρώτη φυσικής προέλευσης 
πολυτελής σειρά για τη φροντίδα των μαλλιών, που 
συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την 
υπευθυνότητα, με συνθέσεις που υπόσχονται να σας 
χαρίσουν μοναδικές στιγμές περιποίησης. Η σειρά 
ξεκίνησε δυναμικά το 2018 γνωρίζοντας αμέσως 
επιτυχία και κερδίζοντας δύο κορυφαία βραβεία 
του κλάδου:  το Marie Claire Prix d’Excellence και το 
Elle International Beauty Award.  

Η Kérastase κατόρθωσε να αξιοποιήσει τα πάνω από 
50 χρόνια εμπειρίας της στην πρωτοποριακή 
επιστημονική έρευνα, δημιουργώ- ντας την εξαίρετη 
αυτή φυσικής προέλευσης, πολυτε- λή σειρά 
περιποίησης. 

Τώρα, με 9 προϊόντα που δρουν σε απόλυτη συνέρ- 
γεια, η Aura Botanica συνεχίζει να προάγει την 
ποικιλομορφία, προσφέροντας προσωποποιημένες 
τελετουργίες που ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο 
απαιτητικές ανάγκες των μαλλιών. Κι όλα αυτά, 
ενισχύοντας τη βαθιά θρέψη των υπόλοιπων 
προϊόντων της σειράς με την αναζωογονητική φροντί- 
δα της MASQUE. Αποκαλύψτε την αύρα σας, με όλη 
τη μεταξένια απαλότητα και τη λάμψη υγείας των 
φυσικά όμορφων μαλλιών. 

Έως και 
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https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/aura-botanica-me-elaio-karydas-kai-argkan
https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%88%CE%B7


Masque Fondamental Riche 
ΓΙΑ ΞΗΡΑ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 

 
 

Η νέα αυτή θρεπτική μάσκα θεραπείας προσφέρει  96 ώρες 
λείανσης και δράσης ενάντια στο φριζάρισμα, για μαλλιά με 

φυσικό, απαλό άγγιγμα και λάμψη υγείας. 
 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

ΕΛΑΙΟ BRAZILIAN NUT ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ. 

ΕΛΑΙΟ ΠΙΤΟΥΡΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ. 

97% ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΠΕΝ. 

 

 

 

Φυσικότητα & Υπευθυνότητα 
Δύο συμπληρωματικά συστατικά φυσικής προέλευσης, επιλεγμένα ειδικά για 
την αποδεδειγμένη συνάφειά τους με τα συστατικά της ίδιας της τρίχας. 

Δύο κοινότητες που επωφελούνται αμοιβαίως από τη δέσμευση 
για τον υπεύθυνο εφοδιασμό των πρώτων υλών. 

 

ΕΛΑΙΟ BRAZILIAN NUT ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ 

 

 

 

Διεισδύει σε βάθος στην τρίχα εξασφαλίζοντας ανάλαφρη 
θρέψη μακράς διάρκειας. Τα μαλλιά γίνονται λαμπερά, 

μεταξένια και απαλά στο άγγιγμα. 

Έχοντας επιλεχθεί για τις θρεπτικές του ιδιότητες, το έλαιο 
Brazilian Nut που εμπεριέχεται στην Aura Botanica 

συλλέγεται στα βάθη του τροπικού δάσους Madre de Dios. 
Φυτρώνοντας ελεύθερα στη φύση, οι καρποί διαλέγονται και 

ανοίγονται με το χέρι, προτού υποβληθούν σε μια 
πολυσύνθετη διαδικασία εκχύλισης. Η Kérastase συνεργάζεται 

με την Candela, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δίκαιου 
εμπορίου που βοηθά τους Castañeros (συλλέκτες των 

Brazilian Nuts) να συμβάλουν, κάθε χρόνο, στην προστασία 
έως και 8.000 εκταρίων του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. 

ΕΛΑΙΟ ΠΙΤΟΥΡΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

 

 

 
 

Το έλαιο Πίτουρου Ρυζιού είναι πολύ δημοφιλές στην Ασία ως 
καλλυντικό ενεργό συστατικό. Συλλέγεται στην Isaan, τη 
βορειοανατολική περιοχή της Ταϊλάνδης. Έχει επιλεχθεί για 

τον αξιοθαύμαστο πλούτο του: βιταμίνες Β & Ε, λίπη, 
μεταλλικά στοιχεία... Αρχικά, το έλαιο εκχυλίζεται από το 
πίτουρο και το φύτρο του ρυζιού. Έπειτα, εξευγενίζεται και 

διαχωρίζεται σε ένα διαυγές υγρό και σε ένα σκληρό κλάσμα. 
Το διαυγές υγρό υποβάλλεται σε διήθηση εν ψυχρώ, σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη 
καθαρότητα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Αλληλέγγυου 
Εφοδιασμού, συνεργαζόμαστε με τον Rice Fund Surin, έναν 
συνεταιρισμό 660 μικροπαραγωγών από την Isaan, ο οποίος 
μας εφοδιάζει με 300 τόνους βιολογικού ρυζιού κάθε χρόνο. 

 

 

Ακαταμάχητη Φρεσκάδα 
Ξυλώδες Λουλουδένιο 

 

Το άρωμα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εμπειρίας Aura Botanica. MASQUE 
FONDAMENTAL RICHE: η Kérastase δίνει νέα διάσταση στο αρχικό άρωμα Aura Botanica 
Essentiel δημιουργώντας την πιο απαλή, εξαιρετικά αέρινη υπογραφή Aura Botanica Riche. 
Ένας συνδυασμός ευγενών πρώτων υλών, αιθέριων ελαίων και ρητινοειδών φυσικής  
προέλευσης, επιλεγμένων τόσο για τις αρωματοθεραπευτικές ιδιότητες όσο και για την υψηλή 
βιοδιασπασιμότητά τους που ανέρχεται στο 88,7%. 

Παρασύροντάς σας σε ένα ταξίδι των αισθήσεων, οι αναζωογονητικές νότες κορυφής 
εντείνονται από το τραγανό μήλο και ανθίζουν σε μια καρδιά λευκών πετάλων και φωτεινών 
μπαχαρικών. Οι αιωρούμενοι τόνοι βανίλιας και κόκκων tonka τυλίγονται στην κρεμώδη 
καρύδα και στη ζεστασιά του σανταλόξυλου, για μια αξέχαστη αίσθηση ευεξίας. 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΥΡΑ. 

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/conditioner-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/aura-botanica-me-elaio-karydas-kai-argkan


Μια ολοκληρωμένη συλλογή 
πολυτελούς περιποίησης 

φυσικής προέλευσης 
BAIN 

Βαθύς καθαρισμός με φυσική αίσθηση 

SOIN FONDAMENTAL 

Ανάλαφρη θρέψη μακράς διάρκειας 

& ενδυνάμωση 

CONCENTRE ESSENTIEL 

Θρέψη & απαλότητα 

ESSENCE D’ECLAT 

Έλεγχος του φριζαρίσματος, 
ανάλαφρη αίσθηση, και λάμψη 

EAU DE VAGUES 

Για beach waves look, χωρίς να κάνει 
τα μαλλιά άκαμπτα 

CREME DE BOUCLES 

Ελαστικές μπούκλες με λάμψη υγείας 

LAIT DE SOIE 

Φυσική κίνηση με μεταξένιο 
φινίρισμα και λάμψη υγείας 

BAIN RICHE 

Βαθιά θρέψη μακράς διάρκειας 
για φυσικό, απαλό άγγιγμα 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ 

ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ: 
Λουστείτε με το BAIN MICELLAIRE 

και έπειτα χρησιμοποιήστε την 

κρέμα εντατικής ενυδάτωσης 

SOIN FONDAMENTAL 
 
 
. 

ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΚΑΙ 

ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ: 
Λουστείτε με το BAIN MICELLAIRE 

RICHE και έπειτα χρησιμοποιήστε τη 

MASQUE FONDAMENTAL RICHE 

για βαθιά περιποίηση. Ξεβγάλτε.  

 
 
 

Emily 
Ratajkowski 

Η ΜΟΥΣΑ 
 

Η Emily Ratajkowski, μοντέλο, ηθοποιός και καλλιτέχνιδα, είναι το νέο 
πρόσωπο της Kérastase. Ενσαρκώνει ιδανικά τη γυναίκα Aura Botanica, 
αποπνέοντας cool, ασυμβίβαστη αυτοπεποίθηση και παθιασμένη 
αφοσίωση. 

Ευφυής, δημιουργική, και αφοσιωμένη στα ιδανικά της, η Emily είναι η 
απόλυτη beauty influencer, με πάνω από 17 εκατομμύρια followers στο 
Instagram. Έμαθε για την Kérastase μέσω της Jennifer Yepez, της 
κομμώτριάς της, και αμέσως αγάπησε τη μάρκα. Η Emily λατρεύει να 
πειραματίζεται με τα μαλλιά της. Αλλάζοντας συνεχώς κούρεμα και στιλ, 
βλέπει στα μαλλιά της αμέτρητους τρόπους να εκφράσει τη 
δημιουργικότητα και την πολύπλευρη προσωπικότητά της. Άλλοτε 
επιλέγει ένα κομψό χτένισμα, κι άλλοτε να τα αφήσει μακριά και αέρινα... 
όμως τα μαλλιά της είναι πάντοτε λαμπερά και υπέροχα. 

Όντας φανατική θαυμάστρια της Aura Botanica, η Emily λέει: “Έχω 
λατρέψει τη νέα αυτή φυσική σειρά της Kérastase. Προσφέρει βαθύ 
καθαρισμό και θρέψη στα μαλλιά μου, αφήνοντάς τα ταυτόχρονα 
ανάλαφρα και λαμπερά. Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι τα συστατικά της 
είναι προϊόν υπεύθυνου εφοδιασμού, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για γυναίκες σε διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο.” 


