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Μ Ι Α Ω Δ Η Σ Τ Ι Σ Π Ι Ο Ι Ε Ρ Ε Σ  
Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Τ Η Σ Φ Υ Σ Η Σ

Μια νέα, πολύτιμη συμμαχία ανεβάζει τη λάμψη στο επόμενο επίπεδο. Η Kérastase
εμπλουτίζει το Elixir Ultime με το απόλυτο δώρο της φύσης: πολύτιμο Έλαιο
Καμέλιας,σεσυνδυασμόμειερόΈλαιοMarula.

Το πολύτιμο Έλαιο Καμέλιας προσφέρει απαλότητα και έντονη λάμψη μακράς
διάρκειας. Το ιερό Έλαιο Marula εξασφαλίζει ανάλαφρη θρέψη και αντιοξειδωτική
προστασία. Τρία πολύ σημαντικά οφέλη: περισσότερη θρέψη, πιο ανάλαφρη αίσθηση,
αποτελέσματαμεγαλύτερηςδιάρκειας.

Η Kérastase επανερμηνεύει ένα αριστούργημα. Το ELIXIR ULTIME , πραγματικό είδωλο
επιθυμίας, απογειώνεται χάρη στον νέο συνδυασμό ελαίων ιερού Marula και πολύτιμης
Καμέλιας,γιατηνπιουπέροχηεμπειρίαομορφιάς.

Εκθαμβωτική Λάμψη. Μεθυστικό Άρωμα. Το ανανεωμένο ELIXIR ULTIME δημιουργήθηκε
για τη γυναίκα που λαχταρά τη μεγαλοπρέπεια. Κάθε χρυσαφένια σταγόνα θρέφει σε βάθος
και θωρακίζει την τρίχα, χαρίζοντας πανέμορφα μαλλιά με λάμψη μακράς διάρκειας.
Εμπλουτισμένο επίσης με σύμπλοκο κατά του φριζαρίσματος, διευκολύνει το φορμάρισμα
αφήνονταςταμαλλιάαπαλάκαι ακαταμάχητα ανάλαφρα.

Από όταν δημιουργήθηκε, το ELIXIR ULTIME έγινε το ΠΙΟ λαμπρό αστέρι στην
περιποίησητωνμαλλιών.Είναιτο Νο1 σεπωλήσειςπροϊόντηςμάρκας καιέχεικερδίσειπάνω
από100 βραβείαΤύπου.Γιατίναβελτιώσεικανείςέναείδωλο;Γιατίη Kérastase δενσταματά
ποτέ να ανεβάζει τον πήχη στην επιστήμη των μαλλιών, με στόχο να βρει τα πιο εξαίσια
συστατικά για την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς. Έτσι, ανακαλύψαμε το ιερό Έλαιο Marula.
Πλούσιο σεθρεπτικάσυστατικά,συνδυάστηκεμετο ΈλαιοΚαμέλιαςγια νακάνει ταμαλλιά
πιο λαμπερά από ποτέ. Ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του ELIXIR ULTIME, χωρίς
να αλλάξει καθόλου την αισθησιακή ανάλαφρη αίσθηση και το ακαταμάχητα ντελικάτο
άρωμαπουτόσοέχουνλατρέψειοιγυναίκες.

Για τη γυναίκαELIXIR ULTIME, η ύψιστη φιλοδοξίαείναιη λάμψη.Γι' αυτό, η Kérastase της
προσφέρειέναπαράδοξο,επιτυγχάνονταςεκθαμβωτικήλάμψηχωρίςλιπαρότητα.Τα μαλλιά
αποκτούν όψη και αίσθηση βαθιάς θρέψης. Πανέμορφα, διατηρούν όλη την αέρινη κίνησή
τους,χωρίςποτέναγίνονταιβαριά.

Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Τ Η Σ Λ Α Μ Ψ Η Σ

Γιαπρώτη φορά,ηKérastaseαποκωδικοποιείτο μυστικότηςβέλτιστης λάμψης.

Επιτυγχάνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσαστη θρέψη και στη λάμψη. Ιδανικά, όταν το
φως πέφτει στα μαλλιά, ένα μέρος του αντανακλάται από την επιφάνεια της τρίχας σε μια
συμμετρική τροχιά: σαν αντικατοπτρισμός. Τα μάτια μας συλλαμβάνουν αυτήν την
κατοπτρικήανάκλασηκαιο εγκέφαλόςμαςμεταφράζειτο φαινόμενοως"λάμψη".

Όμως, οι ατέλειες στην επιφάνεια της τρίχας προκαλούν τη διασπορά του φωτός,
αντανακλώντας το προς διάφορες κατευθύνσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως
διάχυτηανάκλαση.Το φωςχάνειτηνέντασήτουκαιταμάτιαμαςεκλαμβάνουνμιαπολύ πιο
αδύναμηλάμψη.

Όταν η τρίχα θρέφεται σωστά, η επιφάνειά της είναι λεία, χωρίς ατέλειες. Επομένως, όσο πιο
πολύ θρέφεται, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να αντανακλά το φως. Τώρα, χάρη στις
θρεπτικές ιδιότητες του Ελαίου Marula, το ELIXIR ULTIME αιχμαλωτίζει κάθεαχτίδα φωτός.
Ταμαλλιάαποκτούνμαγευτικήλάμψη.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ  

ΕΛΑΙΟ ΚΑΜΕΛΙΑΣ

Το άνθος της Καμέλιας αποτελεί υπόδειγμα  
τελειότητας. Τα γεμάτα χάρη πέταλά του  

αναδύουν ένα απαλό, σχεδόν ανεπαίσθητο  
άρωμα. Φωτεινές νότες που ανθίζουν μέσα  

στο μαγευτικό άρωμα του ELIXIR ULTIME.

Και στους σπόρους του, κρύβεται όλος  
ο πλούτος του αποστάγματόςτου.

Το πολύτιμο Έλαιο Καμέλιας ενισχύει την  
ελαστικότητα της τρίχας και προσφέρει στα  
μαλλιά λάμψη που διαρκεί. Κάθε σταγόνα  

αποτελείται περίπου κατά 82% από
Ελαϊκό Οξύ (ωμέγα-9) και κατά 12% από  
Λινελαϊκό Οξύ. Δύο θρεπτικά συστατικά  
με αποδεδειγμένη φυσική συνάφεια  προς 

την τρίχα, για μεταξένια, μακράς  
διάρκειαςαπαλότητα.

ΙΕΡΟ  

ΕΛΑΙΟ MARULA

Έναφυσικό "σούπερ έλαιο", γνωστό για την  
ικανότητά του να προσφέρει ανάλαφρη θρέψη  

και αντιοξειδωτική προστασία. Πέραν της  
υψηλότατης περιεκτικότητάς του σε απαραίτητα  

λιπαρά οξέα και βιταμίνες C και E, είναι επίσης  
εξαιρετικά πλούσιο σε αντιοξειδωτικά (+60% σε  
σύγκριση με τα συνήθη έλαια) παρέχοντας, έτσι,  
εντατική προστασία. Προσφέρει λάμψη, λείανση  

και θρέψη στα μαλλιά, χωρίς να τα βαραίνει.

Το πολύτιμο αυτό έλαιο προέρχεται από τις  
ηλιόλουστες πεδιάδες της Ναμίμπια. Εκεί, το  
Sclerocarya birrea, δηλαδή το δέντρο marula,  
φύεται ελεύθερα· ένα σπάνιο φαινόμενο για τα  

αρσενικά και θηλυκά του είδη. Το θηλυκό  
δέντρο παράγει σε αφθονία τους καρπούς (που  

αγαπούν πολύ οι γύρω ελέφαντες) και  
λατρεύεται ως σύμβολο θηλυκότητας,  

γονιμότητας καιαισθησιασμού.
Όταν ο καρπός πέφτει από το κλαδί, συλλέγεται  

και ανοίγεται με το χέρι αποκαλύπτοντας τον  
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά πυρήνα του.  

Έπειτα, ο πυρήνας ξηραίνεται στον ήλιο, προτού  
ξεκινήσει το ιερό τελετουργικό της εκχύλισης.  

Μέσα από μια διαχρονική διαδικασία συμπίεσης,  
απελευθερώνεται το λαμπερό έλαιο –το  

απόλυτο δώρο της φύσης.

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/elixir-ultime-ladia-malliwn/ladi-gia-vammena-mallia-huile-rose
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Μ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Τ Ο Ε Μ Β Λ Η Μ Α

L’HUILE ORIGINALE

Ιερό ΈλαιοMarula
Έλαιο πολλαπλών χρήσεων για όμορφα μαλλιά

Το εμβληματικό έλαιο ομορφιάς για θαμπά μαλλιά χωρίς λάμψη προσφέρει, τώρα,
ακόμαπιοεντατικήθρέψη.Χάρη στο άμεσοαποτέλεσμαλείανσηςκαιτον μακράς
διάρκειας έλεγχο του φριζαρίσματος, τα μαλλιά προστατεύονται και αποκτούν
αέρινηκίνησηκάτωαπόμιααξέχαστηαύρααρώματος.

Κορυφαία συστατικά: ΝΕΟ Έλαιο Marula προϊόν υπεύθυνου εφοδιασμού / Έλαιο  
Καμέλιας / Έλαιο Argan / Έλαιο Amla / Έλαιο ΦύτραςΚαλαμποκιού.

Για να δώσει σε όλες τις γυναίκες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν  
υπέροχα μαλλιά, η Kérastase προσφέρει μια πολυτελή εμπειρία  

ELIXIR ULTIME για κάθε ανάγκη περιποίησης καιstyling.
Τρία ευέλικτα έλαια που εξασφαλίζουν εντατική θρέψη, λείανση,  

λάμψη και φορμάρισμα αγκαλιάζοντας τα μαλλιά με ένα ανάλαφροπέπλο.
Κάθε εμπειρία είναι μοναδική και ξυπνά τις αισθήσεις με μια  

αλησμόνητη, ασύγκριτη αύρα αρώματος.

Τ Ο Α Ρ Ω Μ Α

ΞυλώδεςΑνατολίτικο
Κορυφή: Μανταρίνι, φύλλα Βιολέτας,  
Φρέζια.
Καρδιά: Ξύλο Κέδρου, άνθος Βιολέτας,  
Ηλιοτρόπιο
Βάση: Σανταλόξυλο, Μόσχος, κόκκοι  
Tonka

Τ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Άμεσηλάμψη
Άρωμα που διαρκεί έως και 30 ώρες*
Άμεση & εντατική λείανση &απαλότητα
Έως και 96 ώρες* * προστασίας απότο
φριζάρισμα  
Θρέψη
*Οργανοληπτική δοκιμή / ** Οργανομετρικήδοκιμή

Μια σταγόνα χρυσού για κάθε ανάγκη καιεπιθυμία

Το ELIXIR ULTIME είναιο απόλυτοςσύμμαχοςτων μαλλιώνσας. Αισθησιακό και
ευέλικτο, σας προσφέρει την πολυτέλεια που εσείς επιλέγετε. Απολαύστε το όπως
καιόποτε θέλετε:

Πριν από το πιστολάκι: Εφαρμόστε σε μαλλιά σκουπισμένα με πετσέτα, για
απαλότητα,προστασία,καιδιευκόλυνσητου styling.
Μετά το πιστολάκι: Ολοκληρώστε το χτένισμά σας μελίγες σταγόνες, για ακόμα
πιολαμπεράμαλλιά.
Για φινίρισμα, κάθε μέρα: Εφαρμόστε λίγες σταγόνες κάθε πρωί, για να
προστατεύσετεταμαλλιάσαςαπότουςεξωτερικούςεπιθετικούςπαράγοντες.

ΜΙΑ ΝΕΑ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ

Καθαρισμός, περιποίηση και φορμάρισμα με όλη τη δύναμη του χρυσαφένιου φωτός.  Η 
ολοκληρωμένησειράELIXIR ULTIME περιλαμβάνει το σαμπουάν Le Bain με 

νέα  σύνθεση, εμπλουτισμένη τώρα με ιερό Έλαιο Marula για ακόμα 
περισσότερη θρέψη  και λάμψη· την κρέμα Le Fondant με πολύτιμο Έλαιο Amla· 

και τη Le Masque, που  τώρα αποκτά ολοκαίνουριο άρωμα σχεδιασμένο να 
διαρκεί όλη μέρα και όλη νύχτα.

Η Δ Υ Ν Α Μ Η ΤΩ Ν ΕΛΑΙΩΝ

ΟιειδικοίτηςKérastase απέδειξαν, μέσω εργαστηριακών δοκιμών, τα οφέλη των ελαίων ElixirUltime:

Λάμψημαλλιών:Αξιολογήσειςμεχρήσηχρωματομετρίας κατέδειξαν το άμεσο αποτέλεσμαλάμψης.

Θερμοπροστασία:Ταμαλλιάυποβλήθηκανσεσειρά10 περασμάτωνμεσίδερο ισιώματοςστους230°C. Ότανεφαρμόστηκε
το L’Huile Originale ή το L’Huile Rose, η θερμοκρασία μετουσίωσης (αντοχή) αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με ένα
σύνηθες σαμπουάν.

Θρέψη μαλλιών:Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με χρήση δοκιμών ολίσθησης, ώστε να αξιολογηθεί η βελτίωση στην
ποιότητα της επιφάνειας της τρίχας. Μετά από μία μόνο εφαρμογή του ELIXIR ULTIME , και για 48 ώρες μετά την
εφαρμογή, οι δυνάμεις ολίσθησης παρουσίασαν σημαντική μείωση, κάτι που δείχνει σαφή βελτίωση στην ποιότητα της
τρίχας.

Προστασίαενάντιαστηνυγρασία:Από την εφαρμογή και για τις επόμενες 96 ώρες, το φριζάρισμα παρέμεινε σημαντικά
ελαττωμένο σεσύγκρισημετο αποτέλεσμα συνήθουςσαμπουάνκαι στις 3 μελέτες:Bain και Masque, Huile Originale, και
L’Huile Légère.

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/elixir-ultime-ladia-malliwn/ladi-malliwn-huile-originale
https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/elixir-ultime-ladia-malliwn/ladi-gia-vammena-mallia-huile-rose
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L’HUILE LÉGÈRE

Εκχυλίσματα Ancient Myrrh
Έλαιο σε μορφή mist για όμορφα, πλούσιαμαλλιά

Αυτό το διφασικό έλαιο σεμορφήmist γιατα λεπτάέωςκανονικά μαλλιάχωρίςλάμψη
προσφέρει θρέψη μακράς διάρκειας, πλούσιο όγκο, έλεγχο του φριζαρίσματος, και
λάμψη,χωρίςνα βαραίνει τα μαλλιά. Το φορμάρισμακαιτοstylingδιευκολύνονται.

Κορυφαία συστατικά: Εκχυλίσματα Ancient Myrrh / Intra-Cylane®: Ενισχυτικό
Πυκνότητας / Έλαιο Argan / Έλαιο Καμέλιας / Έλαιο Φύτρας Καλαμποκιού /
ΕκχυλίσματαAmla.

Τ Ο Α Ρ Ω Μ Α

Λουλουδένιο

Κορυφή: Περγαμόντο, Ίριδα, Πράσινες  
νότες

Καρδιά: Φρέζια,Τριαντάφυλλο  
Δαμασκού, Θαλάσσιεςνότες

Βάση: Μόσχος, Chypre, Λευκάάνθη

Η ΜΟΥΣΑ

EMILY
RATAJKOWSKI

Η Emily Ratajkowski είναι μοντέλο, ηθοποιός, καλλιτέχνιδα, και
μούσα της Kérastase. Με υπογραφή της τα μεταξένια, λαμπερά
μαλλιά, ενσαρκώνει τη μοντέρνα, εμβληματική ομορφιά του
Elixir Ultime. Cool, γεμάτηαυτοπεποίθηση, καιαφοσιωμένηστα
ιδανικά της, η Emily έχει γίνει η απόλυτη beauty influencer με
πάνω από 17 εκατομμύρια followers στο Instagram. Έμαθε για

την Kérastase μέσω της φίλης της και διάσημης hair stylist
Jennifer Yepez, και έκτοτε έχει αγαπήσει τη μάρκα. Είναι μεγάλη
φαν του Elixir Ultime. Η Emily λέει, “Λατρεύω το πολυτελές
αυτό τελετουργικό, είναι τόσο απολαυστικό. Νοιώθω πραγματικά
ότι κάνω ένα υπέροχο δώρο στον εαυτό μου χρησιμοποιώντας το.
Το να απολαμβάνω ένα πολυτελές τελετουργικό οποιαδήποτε
στιγμή μέσα στην ημέρα, να αναμειγνύω πολύτιμα έλαια... είναι
must-have για τα μαλλιά μου.” Το Elixir Ultime δίνει στην Emily
την ελευθερία να πειραματίζεται με τα μαλλιά της, να αλλάζει

το κούρεμα και το στιλ τους ανάλογα με την προτίμηση και τη
διάθεσή της. Όπως συμπληρώνει η ίδια, “Το γυάλινο μπουκάλι
του Elixir είναι εντυπωσιακό και κυριολεκτικά λάμπει πάνω στο
ράφι του μπάνιου μου. Το παίρνω επίσης μαζί μου, στην τσάντα
μου, για ένα γρήγορο φρεσκάρισμα μέσα στη μέρα, που δίνει στα
μαλλιάμουανάλαφρηαίσθησηκαιεκθαμβωτικήλάμψη.”

Ν Ε Α Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η

L’HUILE ROSE

Εκχυλίσματα Imperial Tea
Έλαιο ομορφιάς για βαμμένα μαλλιά χωρίςλάμψη

Ειδικά σχεδιασμένο να φωτίζει τα βαμμένα μαλλιά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα βαθιά
θρέψη και προστασία μακράς διάρκειας από το φριζάρισμα. Τα μαλλιά λειαίνονται και
γίνονται αμέσως πιο ευκολοχτένιστα. Χωρίς κατάλοιπα, τα μαλλιά στεγνώνουν πιο
γρήγορααποκτώνταςανάλαφρηαίσθησηκαιλαμπερόχρώμα.

Κορυφαία συστατικά: Εκχυλίσματα Imperial Tea / Ιερό Έλαιο Marula προϊόν  υπεύθυνου 
εφοδιασμού / Έλαιο Argan / Έλαιο Καμέλιας / Έλαιο Φύτρας Καλαμποκιού.

Τ Ο Α Ρ Ω Μ Α

Λουλουδένιο

Κορυφή: Περγαμόντο, Ίριδα, Πράσινες  

νότες

Καρδιά: Φρέζια,Τριαντάφυλλο

Δαμασκού, Θαλάσσιεςνότες

Βάση: Μόσχος, Chypre, Λευκάάνθη

Τ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Άμεσηλάμψη
Άρωμα που διαρκεί έως και 48 ώρες*  
Άμεση & εντατική λείανση & απαλότητα  
Έως και 96 ώρες* * προστασίας από το  
φριζάρισμα
Θρέψη
*Οργανοληπτική δοκιμή / **Οργανομετρική δοκιμή

Τ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Δίνει στην τρίχα όγκο και δύναμη  
Δράση μακράς διάρκειας κατά του  
φριζαρίσματος / έως και 96 ώρες* *  
προστασίας από το φριζάρισμα  
Μακράς διάρκειας προστασία από την  
υγρασία (σε ακραίες συνθήκες)  Άρωμα 
που διαρκεί έως και 48 ώρες*
*Οργανοληπτική δοκιμή / ** Οργανομετρικήδοκιμή

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/elixir-ultime-ladia-malliwn/ladi-gia-lepta-mallia-huile-legere
https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/elixir-ultime-ladia-malliwn/ladi-gia-vammena-mallia-huile-rose



