


SZAKÁLL, BAJÚSZ, HAJ ÉS TEST SAMPON
Az Euphoria sampon ideális a testen és a hajon történő gyakori 
használathoz. Ez a praktikus termék “minden az egyben” - tisztít 
és regenerál tetőtől talpig. Tökéletes a sporttevékenységek után, 
revitalizáló hatását a fekete bors és a PI víz aktív hatóanyagainak 
köszönheti. Tökéletes a szakáll és a bajusz gyengéd tisztítására is.
Alkalmazása: nedvesítsük a hajat és a testet, oszlassuk szét a 
terméket, majd öblítsük le. Minden nap használható sampon és 
tusfürdő formájában. Szakál vagy bajusz tisztításához nedvesítsük 
be azt, vigyük fel a terméket, mossuk meg vele majd öblítsük le.

DS650  250 ml

SZAKÁLL ÉS HAJ KONDÍCIONÁLÓ
Gyengéd kondicionáló szakállra és hajra a fekete bors és a 
PI víz aktív hatóanyagaival. Lágyságot ad a száraz és kusza 
szőrzetnek, regenerálja annak elnehezítése nélkül. Ideális 
gyakori használatra.
Alkalmazása: Samponos mosás után vigyük fel egyenletesen, 
hagyjuk néhány percig hatni, majd öblítsük le. Nagyobb 
regeneráló hatás érdekében hagyjuk hatni 6 percig öblítés 
előtt. Napi használatra is alkalmas. Ajánlott alkalmazása: 2-3 
alkalommal hetente vagy szükség szerint.

DS651  175 ml

ARC ÉS SZEMKONTÚR HIDRATÁLÓ SZÉRUM 
A könnyed érintése ennek a finom szérumnak garantálja a tiszta, 
puha és illatos bőrt. Szembe száll  a bőr túlzott szárazságával 
(megakadályozza)  így, garantálja a selymes érintést. Nagyszerűen 
alkalmazható az öregedés jeleinek (mint a stresszdúcok és a kis 
ráncok) enyhítésére.
Alkalmazása: masszírozza az arc bőrén amíg teljesen fel nem 
szívódik. Fordítsunk különös figyelmet a szem környékére, 
ahol óvatosan masszírozzuk. Javasoljuk a gyakori vagy napi 
rendszerességű használatot, hogy teljes mértékben kihasználja a 
termék jótékony hatásait.

DS652  30 ml



SZAKÁLL ÉS BAJUSZ ÁPOLÓ OLAJ
Tökéletes keverék a szakáll fényesen tartásához és táplálásához. 
Zsírosodás nélkül szünteti a göndörödést. A lágyság kellemes 
érzetét adja. Aroma olajai semlegesítik a dohány és az étel 
szagot.
Alkalmazása: a szakáll vagy bajusz megmosása és szárítása 
után a hossznak megfelelően néhány csepp terméket 
helyezzünk a tenyerünkben és egyenletesen oszlassuk el a 
szálak tövétől kiindulva a végekig. Gyengéden keféljük át a 
csomósodás elkerülése érdekében. Alkalmazzuk szükség szerint 
2-3 alkalommal hetente.

DS653  30 ml

HAJ ÉS BAJUSZ WAX
Erős tartású wax, szálas (tincses) hatású, hogy texturálja és 
növelje a haj és a szakáll teltségét. Garantálja a személyre 
szabott megjelenést.
Alkalmazása: dörzsöljünk szét egy kis mennyiséget a 
tenyerünkön, majd vigyük fel a száraz hajra vagy szakállra/
bajuszra és formázzunk kívánságunk szerint.

DS655  100 ml

AFTER SHAVE - BOROTVÁLKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN
Könnyű, alkoholmentes emulzió, a fekete bors és a PI víz aktív 
hatóagaival gazdagítva, érzékeny és kényes bőrre is. Képes normalizálni 
a bőrt, megszűnteti a borotválkozás utáni vörösödést, bőrirritációt 
és hidratálja azt. Borotválkozás előtt lágyítja a szőrt és védi a bőrt a 
borotválkozás közbeni hatásoktól. Ajánlott minden napi használatra is.
Alkalmazása: masszírozzuk a bőrbe borotválkozás előtt és után.

DS654  75 ml



kizárólagos magyarországi importőre:
Capelli Kft.
3530 Miskolc, Nagyváthy János utca 1.
telefon: +36 20 32 66 575
e-mail: info@capelli.hu
webshop: www.capelli.hu

A dott. solari Euphoria termékei fekete bors kivonatot tartalmaznak energizáló és 
jótékony hatásai miatt. Illat anyaguk kiválasztásánál megvizsgáltuk azokat a parfümöket, 
azokat a klasszikus illatanyagokat, amelyeket a nagy parfümgyártók inspiráltak és 
amelyek a férfiaknál alkalmasak mind a bőrre, mind a hajra és szőrzetre. A fekete 
bors (Piper Nigrum) egy örökzöld növény gyümölcse. Főként Indiában termesztik, és 
számos táplálkozási előnyük van és fontos a kozmetikumokban is. Kiváló revitalizáló és 
energizáló tulajdonságokkal rendelkezik mind a hajon, mind a bőrön.

VANNAK PILLANATOK AZ ÉLETBEN AMELYEK OLYAN INTENZÍVEK, HOGY MÁR AZ 
ELSŐ PILLANATTÓL KEZDVE TUDOD, HOGY ANNAK ÖRÖKRE NYOMAI MARADNAK.

VANNAK OLYAN VARÁZSLATOS TALÁLKOZÁSOK, AMELYEKRŐL MÁR AZ ELSŐ LÁTÁSRA 
TUDOD, HOGY MEGVÁLTOZTATNAK.

VANNAK FELEJTHETETLEN PILLANATOK, AMELYRŐL TUDOD, HOGY SOHA NEM 
FOGNAK VÉGET ÉRNI.

ÉS AMIKOR EZ TÖRTÉNIK, AZ A TISZTA ÉRZELEM, AZ ABSZOLÚT BOLDOGSÁG, AKKOR 
MEG FOGOD TARTANI, ÉS MINDIG A TE TITKOS MENEDÉKED LESZ.

EUPHORIA. A TE TITKOS MENEDÉKED.

AZ EUPHORIA AZ IGÉNYES FÉRFIAK SZÁMÁRA TERVEZETT TERMÉKVONAL, AZOKNAK, 
AKIK CSAK A LEGJOBBAT AKARJÁK, ÉS FOLYAMATOSAN AZ ÉRZELMEKET KERESIK.


