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Η Aveda, το brand με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα περιποίη-
σης μαλλιών που έχει ως αποστολή να νοιάζεται για τον κόσμο 
στον οποίο ζούμε, γιορτάζει ένα χρόνο από το επαναστατικό  
λανσάρισμα της σειράς περιποίησης Βotanical repair.

Botanical repair
Ισχυρή επανόρθωση μαλλιών
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Η σειρά 
botanical repair 
είναι μια σειρά 
προϊόντων 
υψηλής  
απόδοσης, 
vegan,  
με 94%  
φυσικά  
συστατικά*

Η σειρά Botanical repair δημιουργήθηκε για εκείνους που αναζητούν να μεταμορφώσουν ή και να ενδυνα-
μώσουν τα μαλλιά τους, ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Τα προϊόντα της σειράς είναι επίσης ασφαλή για 
τα βαμμένα μαλλιά αλλά και γι’ αυτά που έχουν υποστεί διάφορες χημικές επεξεργασίες. Η botanical repair, 
η οποία είναι αποτέλεσμα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα βοτανολογικά εργαστήρια της Aveda και 
διήρκεσαν πάνω από 6 χρόνια, αξιοποιεί πλήρως την υψηλή τεχνογνωσία της εταιρείας στα φυτικά προϊό-
ντα περιποίησης μαλλιών.
Οι επιστήμονες της Aveda, με διδακτορικά στην οργανική χημεία, τη χημεία των πολυμερών και τη φαρμακο-
γνωσία, αναζήτησαν σε όλη την υδρόγειο τις πιο αποτελεσματικές «φυσικές τεχνολογίες» που θα μπορούσαν 
να προσφέρουν βαθιά επανόρθωση στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Η ομάδα των ειδικών λειτούργησε με μια πο-
λύπλευρη προσέγγιση, δημιουργώντας τρεις διαφορετικές «φυσικές τεχνολογίες», που δρουν σε συνεργασία 
για την καλύτερη περιποίηση των τριών βασικών στρωμάτων της τρίχας και προσφέρουν βαθιά επανόρθωση 
από το εσωτερικό στρώμα της τρίχας προς το εξωτερικό. Αποτέλεσμα των ερευνών είναι η σειρά botanical 
repair, μια σειρά προϊόντων υψηλής απόδοσης, vegan, με 94% φυσικά συστατικά*, που βασίζεται στο σύστημα 
«Επανόρθωση της τρίχας στα τρία στρώματα» και μεταμορφώνει τα μαλλιά με τη δύναμη της φύσης. 

*  Φυτικής προέλευσης, χωρίς ορυκτά πετρελαίου ή νερό. Μάθετε περισσότερα στο aveda.com.  
Η σειρά λιανικής περιέχει 94% φυσικά συστατικά. Η επαγγελματική σειρά περιέχει 93% φυσικά συστατικά.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΕΙΡΑ 
BOTANICAL REPAIR

ΕΠΑΝΌΡΘΩΣΗ  
ΣΤΌ ΦΛΌΙΌ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ  

Τα φυτικά συστατικά της 
Aveda δρουν κάτω από την 
επιφάνεια της τρίχας, τη δυ-

ναμώνουν και την αναδομούν, 
ενισχύοντας την ακεραιότητα 

του πυρήνα στο εσωτερικό 
της τρίχας. 

ΠΡΌΛΗΨΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ  

Το θρεπτικό μείγμα φυσικών 
συστατικών της Aveda από αβο-

κάντο, πράσινο τσάι και sacha 
inchi χαρίζει απαλότητα στην 
επιφάνεια της τρίχας, ξεμπερ-

δεύει τα μαλλιά και προστατεύει 
από το σπάσιμο. 

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ ΠΡΌΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌΥ  
ΣΤΡΩΜΑΤΌΣ F-LAYER  

Το σύμπλεγμα των ενεργών φυτικών 
συστατικών της Aveda δημιουργεί 

ένα προστατευτικό στρώμα από 
βότανα -ένα αόρατο και αδιάβροχο 
στρώμα από λιπίδια που σφραγίζει 
την επιφάνεια της τρίχας- που θω-

ρακίζει τα μαλλιά και τα προστατεύ-
ει από τις μελλοντικές φθορές. 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΕΙ ΤΟ ΦΛΟΙΟ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΨΑΛΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ F-LAYER



HELLAS #7 new entrythe DigitalMagazine
5

Η Δρ. Camille Sasik, Διευθύντρια των Εργαστηρίων  Έρευνας και Ανάπτυξης της Aveda, δήλωσε σχετικά:  
«Η επανόρθωση των ταλαιπωρημένων μαλλιών είναι από τις πιο περιζήτητες θεραπείες για τους πελάτες μας. 
Η ομάδα μας κάνει μονίμως έρευνες και μελέτες για νέες τεχνολογίες και φυσικά συστατικά, για να ανταπο-
κριθεί σε αυτήν τη σημαντική ανάγκη. Μας πήρε έξι χρόνια να αναπτύξουμε τη σειρά Botanical repair, ακριβώς 
επειδή έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε το μέγιστο όφελος χρησιμοποιώντας συστατικά από τη φύση.  
Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά περιποίησης που περιλαμβάνει έως και 94% φυσικά συστατικά* και χρησιμο-
ποιεί την ισχυρή δράση φυτών όπως το sacha inchi, το αβοκάντο και το πράσινο τσάι. Επιπρόσθετα, η σειρά 
Botanical repair αξιοποιεί τη μοριακή σύνθεση των φυτών για να ενισχύσει την τρίχα στον πυρήνα της. 

*  Φυτικής προέλευσης, χωρίς ορυκτά πετρελαίου ή νερό. Μάθετε περισσότερα στο aveda.com.  
Η σειρά λιανικής περιέχει 94% φυσικά συστατικά. Η επαγγελματική σειρά περιέχει 93% φυσικά συστατικά.



HELLAS #7 new entrythe DigitalMagazine
6

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 10’ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ξεκινήστε τη μεταμόρφωση των μαλλιών σας με την επαναστατική φυτική θεραπεία δημιουργίας νέων δεσμών 
για 5x φορές πιο δυνατά μαλλιά σε μόλις 10 λεπτά. Η botanical repair professional treatment ενδυναμώνει και 
επανορθώνει τα μαλλιά, ελαχιστοποιώντας το σπάσιμο και προστατεύοντας κατά τη βαφή, για δυνατά, ορατά 
υγιή και γεμάτα ζωντάνια μαλλιά! 
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BOTANICAL REPAIR 
PROFESSIONAL 

EQUALIZING PRIMER 
Προετοιμασία των 
μαλλιών πριν από 
την τεχνική εργα-

σία της βαφής.

BOTANICAL REPAIR 
PROFESSIONAL 

STRENGTHENING ADDITIVE
Επανόρθωση, ενδυνάμωση 
και μείωση της καταστρο-
φής των μαλλιών κατά τη 

διάρκεια της βαφής.

BOTANICAL REPAIR 
PROFESSIONAL  

BOND ACTIVATOR - LIGHT
Ενδυνάμωση και πολλαπλασια-
σμός δεσμών για βαθύτερη και 
εντατική επανόρθωση και στα 

3 επίπεδα της δομής της τρίχας.

BOTANICAL REPAIR PROFESSIONAL  
BOND ACTIVATOR - RICH

Ενδυνάμωση και πολλαπλασιασμός 
δεσμών για βαθύτερη και εντατική 
επανόρθωση και στα 3 επίπεδα της 

δομής της τρίχας. Με 5X περισσότε-
ρα βούτυρα και έλαια από τη light.

Μεταμόρφωση των μαλλιών  
σε μόλις 10΄ με τεχνολογία 
εμπνευσμένη από τη φύση,  
για 5 φορές πιο δυνατά μαλλιά

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ VEGAN ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΥΤΗΡΑ ΤΗΣ BOTANICAL REPAIR:
 �ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΦΗΣ BOTANICAL REPAIR
Ενδυνάμωση και επανόρθωση κατά την τεχνική εργασία χρώματος. Χρόνος: 10 λεπτά + χρόνος εργασίας χρώματος
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ EXPRESS BOTANICAL REPAIR 
Άμεση μεταμόρφωση των μαλλιών με μία εφαρμογή. Χρόνος: 10 λεπτά  
 �ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΩΤΌΥ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΩΝ BOTANICAL REPAIR 
Συνδυαστική θεραπεία τριχωτού pramasana με θεραπεία επανόρθωσης. Χρόνος: 35 λεπτά
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Για να ενισχυθεί και να διατηρηθεί το εξαιρετικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις επισκέψεις στο κομμωτήριο,  
η Aveda προτείνει να χρησιμοποιείτε την πλήρη σειρά botanical repair για το σπίτι. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ BOTANICAL REPAIR
ΒΗΜΑ 1: BOTANICAL REPAIR STRENGTHENING SHAMPOO
Εφαρμόστε το σε νωπά μαλλιά και κάντε μασάζ, στη συνέχεια ξεβγάλτε με άφθονο νερό.  
Ολοκληρώστε την περιποίηση με το botanical repair strengthening conditioner.
ΒΗΜΑ 2: BOTANICAL REPAIR STRENGTHENING CONDITIONER
Εφαρμόστε το σε νωπά μαλλιά και κάντε μασάζ, στη συνέχεια ξεβγάλτε με άφθονο νερό.
Για βαθιά επανόρθωση των μαλλιών χρησιμοποιήστε τη Botanical Repair intensive strengthening masque:  
rich/light. Μετά τη χρήση του shampoo, απλώστε ομοιόμορφα σε νωπά μαλλιά. Αφήστε τη να δράσει  
για 2-5 λεπτά. Ξεπλύνετε σχολαστικά.
ΒΗΜΑ 3: BOTANICAL REPAIR STRENGTHENING LEAVE-IN TREATMENT
Μετά το λούσιμο στεγνώστε τα μαλλιά με πετσέτα και εφαρμόστε ομοιόμορφα το προϊόν σε νωπά μαλλιά  
από τη ρίζα προς τις άκρες, μην ξεβγάλετε.

Η ΣΕΙΡΑ BOTANICAL REPAIR  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Σαμπουάν, conditioner, μάσκα σε 
υφές masque-light, leave-in θεραπεία.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
Η σειρά botanical repair είναι vegan.  
Περιέχει έως και 94% φυσικά συστατικά, 
χωρίς σιλικόνες ή θειικά άλατα.  Όπως όλα 
τα προϊόντα της Aveda, δεν δοκιμάζεται σε 
ζώα (cruelty free) και παρασκευάζεται μέσω 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Τα μπουκάλια της σειράς Botanical repair, 
τα βαζάκια και τα καπάκια τους κατα-
σκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες 
συσκευασίες, εξαλείφοντας τη χρήση 
των καθαρών πετροχημικών πλαστι-
κών. Τα σωληνάρια της Botanical repair 
κατασκευάζονται με τουλάχιστον 59% 
ανακυκλωμένα υλικά και έως 41% βιο-
πλαστικό, ενώ τα αντίστοιχα καπάκια 
τους κατασκευάζονται με τουλά-
χιστον 60% ανακυκλωμένα υλικά. 
Επιπρόσθετα, η Aveda χρησιμοποιεί 
για πρώτη φορά ένα νέο σωληνά-
ριο 350 ml κατασκευασμένο κατά 
65% από ανακυκλωμένα υλικά, 
που είναι και το υψηλότερο δυ-
νατό ποσοστό μέχρι σήμερα.

To πρότυπό μας η υψηλής απόδοσης 
φροντίδα των μαλλιών χωρίς συμβιβασμούς

ΑΡΩΜΑ
Τα προϊόντα botanical repair έχουν 
ένα φρέσκο ανάλαφρο λουλουδέ-
νιο άρωμα, που προέρχεται από 
πιστοποιημένα βιολογικά αιθέρια 
έλαια ylang-ylang, τριαντάφυλλο 
και μαντζουράνα και δίνουν 
στα μαλλιά ένα απολαυστικό 
άρωμα. Τα μαλλιά δείχνουν 
και μυρίζουν υπέροχα!

 �Vegan

 �94% Φυτικής 
Προέλευσης*

 �Χωρίς θειϊκά 
άλατα

 �Cruelty Free

 �Χωρίς παρθένα 
πλαστικά  
σε φιάλες και 
συσκευασίες

 �Χωρίς σιλικόνες



HELLAS #7 new entrythe DigitalMagazine
10

Botanical repair:  
Το μέλλον στην επανόρθωση των μαλλιών

www.aveda.gr      avedagreece       #avedagreece
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ AVEDA:

Επικοινώνησε μαζί μας για μια επίδειξη υψηλής απόδοσης και ποιοτικού αποτελέσματος στο κομμωτήριό σου: info@aveda.gr | 210.65.95.660

https://www.aveda.gr
https://www.facebook.com/avedagreece/
https://www.instagram.com/aveda_greece/

