
NOURISH YOUR DREAMS

NUTRITIVE

8H MAGIC NIGHTSERUM
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ΣΑΣ Π ΑΡ ΟΥ Σ Ι Α Ζ ΟΥ Μ Ε  ΤΟ 8H MAG I C  NIGHT S E R U M ,   

ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ Ξ ΗΡΑ Μ ΑΛ Λ Ι Α.

Το 2019, η περιποίηση των μαλλιών κατακτά τη νύχτα, με το Nutritive 8H Magic 
Night  Serum. Όπως μια πλούσια κρέμα νυκτός για το πρόσωπο, το 8H Magic 

Night Serum ενισχύει  την επανορθωτική δύναμη του ύπνου θρέφοντας και 
αναδομώντας τα μαλλιά κατά τη  διάρκεια της νύχτας. Αυτός ο πολυτελής, 

μεταξένιος ορός απλώνεται πανεύκολα, για να  μεταμορφώσει σταδιακά τα μαλλιά 
σε βάθος 8 ωρών. Το επόμενο πρωί, τα μαλλιά είναι  απαλά, υγιή, με υπέροχο 

άρωμα που διαρκεί –ως δια μαγείας.

Το 8H Magic Night Serum αξιοποιεί τις μαγικές δυνάμεις του ύπνου, για να 
προσφέρει στα  μαλλιά περιποίηση με εξαιρετικά θρεπτικά συστατικά. Το 45% των 

γυναικών χρησιμοποιούν  θεραπείες νυκτός στο πλαίσιο του προγράμματος για 
την περιποίηση της επιδερμίδας τους,  κρατώντας τα πιο συμπυκνωμένα και 

ισχυρά προϊόντα για νυχτερινή χρήση.
Αυτήν ακριβώς την εντατική φροντίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας προσφέρει και 

το 8H  Magic Night Serum, φέρνοντας όλη την επαγγελματική, πολυτελή 
περιποίηση σε μία τελετουργία νύχτας. Ο ορός αυτός αντανακλά πλήρως την τάση 

που θέλει την περιποίηση  των μαλλιών να εμπνέεται από την περιποίηση της 
επιδερμίδας –μια πιο σοβαρή προσέγγιση  που εστιάζει στην υγεία των μαλλιών 

και αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι  γυναίκες οραματίζονται την 
ομορφιά.

Η Μαγεία
τηςΝύχτας

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/nutritive-gia-kshra-mallia/oros-gia-mallia-8h-magic-night-serum
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Ονειρική
Καινοτομία

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ

ΣΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ

Μπορεί να μοιάζει με μαγικό τρικ, όμως στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα  
προηγμένης επιστημονικής καινοτομίας. Οι επιστήμονες της Kérastase ανέπτυξαν μια  νέα 

πολυτελή σύνθεση που αξιοποιεί και ενισχύει τη μοναδική ευκαιρία επανόρθωσης  των 
μαλλιών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σχεδιασμένος να χρησιμοποιείται πριν από  τον ύπνο, 
χωρίς να χρειάζεται νερό για να δράσει ή ξέβγαλμα, είναι ο 1ος ορός μαλλιών  με συστατικά 

που διεισδύουν σε βάθος στην τρίχα και εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα.

Έτσι, το επόμενο πρωί δεν μένουν καθόλου κατάλοιπα προϊόντος στα μαλλιά. Το μόνο  
που μένει είναι απαλά μαλλιά με σατινέ φινίρισμα και εξαιρετικά αέρινη αίσθηση.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ;

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Η τριβή από το μαξιλάρι
μπορεί να καταπονήσει τα
μαλλιά προκαλώντας τρα-
χύτητα στην τρίχα, ενώ η
ζέστη και ο κλιματισμός
ξηραίνουν την ατμόσφαιρα
αφυδατώνοντας τα μαλλιά.
Το 8H Magic Night Serum
παρέχει προστασία ενάντια
στους εξωτερικούς παρά-
γοντες που βλάπτουν τα
μαλλιά και υποβαθμίζουν την
ποιότητά τους.

ΒΑΘΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Η νύχτα προσφέρει μια
ιδανική ευκαιρία περιποίη-
σης των μαλλιών, καθώς οι
συνήθεις 8 ώρες ξεκού-
ρασης επιτρέπουν στα
θρεπτικά συστατικά να
διεισδύσουν σε βάθος
αναπληρώνοντας την
υγρασίαπουχάνεταικατά τη
διάρκεια της ημέρας λόγω
του styling και των
περιβαλλοντικών
παραγόντων.

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/resistance-gia-talaipwrhmena-mallia
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ΣΥΝΔΥΣΜΟΣ 5 ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Εξασφαλίζει σταδιακή διείσδυση των
θρεπτικών συστατικών, με βαθιά αγκύρωση
στην τρίχα.

Θωρακίζειτο περιτρίχιο μεσατινέφινίρισμα.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

Το 8H Magic Night Serum συνδυάζει τη θρεπτική δύναμη της κλασσικής  
σειράς Nutritive με τη δυνατότητα επανόρθωσης και αναδόμησης των ξηρών 

μαλλιών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εμπλουτισμένος με σύμπλοκο 
Βιταμίνης Β και  Εκχύλισμα Ρίζας Ίριδας, ο ορός αυτός προσφέρει μια 

υπέροχη εμπειρία για όλες τις  αισθήσεις, με ένα ασύγκριτο άρωμα που 
εξελίσσεται ενισχύοντας τη χαλάρωση τη  νύχτα και παρέχοντας τονωτική 

αναζωογόνηση το πρωί.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΖΑΣ ΙΡΙΔΑΣ

Θρέφεισεβάθος 8 ωρών.

Αντισταθμίζει την καθημερινή απώλεια
θρεπτικών συστατικών και δημιουργεί μια
λείαεπικάλυψηγύρω από τηντρίχα.

ΎπνουΟμορφιάς
Η Σύνθεση Ενός

ΔΡΑΣΗ  

ΑΠΑΛΗΣ  

ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ  

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΙ

2 ΩΡΕΣ
6 ΩΡΕΣ

8 ΩΡΕΣ

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΕΣ  

ΝΟΤΕΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

Ο 8ΩΡΟΣ  

ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΨΗΣ

ΝΥΧΤΑ

https://www.kerastase.gr/proionta-malliwn/nutritive-gia-kshra-mallia
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Η σειρά Nutritive έχει  μακρά  ιστορία στην επανορθωτική  

περιποίηση  των ξηρών μαλλιών.

Το 8H Magic Night Serum συνδυάζει την κλασσική δράση της Nutritive με μια  
πρωτοποριακή σύνθεση  νυκτός που  ταιριάζει απόλυτα  στη ζωή  της 

σύγχρονης γυναίκας.

Ο ορός αυτός διαθέτει όλη την ενυδατική δύναμη μιας μάσκας, σε μια εξαιρετικά 
εύχρηστη  σύνθεση που δεν χρειάζεται νερό για να δράσει ή ξέβγαλμα. Μια μικρή 

μόνο ποσότητα  πριν από τον ύπνο εξασφαλίζει σταδιακή διείσδυση των 
θρεπτικών συστατικών κατά τη  διάρκεια της νύχτας και εξαφανίζεται ως δια 

μαγείας μέχρι το επόμενο πρωί. Τα μαλλιά  μένουν απαλά, ευκολοχτένιστα, με 
σατινέ φινίρισμα, και άρωμα που διαρκεί  αναζωογονώντας τις αισθήσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΝΥΧΤΑ,
ΤΟ 8H MAGIC NIGHT SERUM ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

... Η Δύναμητης

Nutritive νύχτα ...
σε
μία

https://www.kerastase.gr/symvoyles-gia-mallia-xtenismata/pws-mporw-na-peripoihthw-ta-kshra-afydatwmena-mallia-prin-koimhthw
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ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ;

Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει το 80% των
γυναικών! Οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες,
όπως η ξηρή ατμόσφαιρα και η ρύπανση, το
πιστολάκι, και η έκθεση στον ήλιο. Με το 8H
Magic Night Serum, το μόνο που χρειάζεστε
είναι ένας 8ωρος ύπνος. Το επόμενο πρωί, θα
ξυπνήσετεμεπανέμορφα,απαλά μαλλιά.

ΤΟ 8H MAGIC NIGHT SERUM ΕΧΕΙ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΓΟΥΡΑΜΑΛΛΙΑ;

Ο ορός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε
τύπο μαλλιών. Για πιο καλοσχηματισμένες
μπούκλες, βάλτε μικρή ποσότητα και σμιλεύστε
κάθε τούφα με τα δάχτυλά σας. Την επόμενη
μέρα,θαξυπνήσετεμε τέλειες μπούκλες.

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ 8H

MAGIC NIGHT SERUM;

Αυτό είναι το καλύτερο! Μπορείτε να το
χρησιμοποιείτε κάθε βράδυ. Έχει ωραίο άρωμα
και τέλεια υφή. Είναι σαν έναςύπνοςομορφιάςγια
ταμαλλιά σας.

3 Ερωτήσεις
Στον Hovig Etoyan

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ,  

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, ΕΞΗΓΕΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  

ΤΟ 8H MAGIC NIGHT SERUM

Οι κομμωτές της Kérastase πραγματοποιούν διάγνωση στα μαλλιά και 
συμβουλεύουν κάθε  πελάτισσα σχετικά με το πώς να χρησιμοποιεί το 8H 

Magic Night Serum προκειμένου να  αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
δικών της ξηρών μαλλιών. Ο κομμωτής Hovig  Etoyan, με έδρα το Παρίσι, μας 

εξηγεί όλα τα πώς και τα γιατί της περιποίησης νυκτός.

"Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε βράδυ.

Είναι σαν ένας ύπνος ομορφιάς για τα μαλλιά σας."
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ΑΝ ΕΧΕΤΕΕΛΑΦΡΩΣ
ΞΗΡΑΜΑΛΛΙΑ

Εφαρμόστε τον ορό μόνο στα
μήκη και στις άκρες, για να
αποφύγετε τη συσσώρευση
προϊόντος που θα βαρύνει τα
μαλλιά σας.

1. BAIN S A T IN

2 . L A I T V IT A L

3. NECTAR T H E R MIQ U E

+ 8H MAGIC NIGHT S E RUM

ΑΝ ΕΧΕΤΕΣΧΕΤΙΚΑ
ΞΗΡΑΜΑΛΛΙΑ

Εφαρμόστε τον ορό σε όλη
την επιφάνεια, για
ενυδάτωση και μαλλιά
απαλά στο άγγιγμα.

1. BAIN S A T IN

2 . MA S QUINT E NS E

3. NECTAR T H E R MIQ U E

+ 8H MAGIC NIGHT S E RUM

ΑΝ ΕΧΕΤΕΠΟΛΥ
ΞΗΡΑΜΑΛΛΙΑ

Εφαρμόστε τον ορό σε όλη 
την  επιφάνεια, εστιάζοντας 
στις  πιο ξηρές περιοχές για 
έξτρα  ενυδάτωση.

1. BAIN M AGISTRAL

2 . N UT R I T I V E  MASQUE M AGISTRAL

+ 8H MAGIC NIGHT S E R UM

ΠΡ ΙΝ Μ Ε Τ Α

ΠΡ ΙΝ Μ Ε Τ Α

ΠΡ ΙΝ Μ Ε Τ Α

3 Τρόποι να

Αιχμαλωτίσετετη

Μαγεία τηςΝύχτας
ΤΟ 8H MAGIC NIGHT SERUM ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ  

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΦΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Μαλλιά χωρίς ρετουσάρισμα

Μαλλιά χωρίς ρετουσάρισμα

Μαλλιά χωρίς ρετουσάρισμα
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Οι Καλλονές
τηςΝύχτας

ΑΠΟ ΤΟ KÉRASTASE CLUB

EMILY RATAJKOWSKI
@ E M R ATA

“Πολλές φορές, οι μέρες μου είναι πολύ κουραστικές,  

Γι' αυτό, ο ύπνος ομορφιάς είναι τοπαν.”
Εκφράζοντας τη μοντέρνα θηλυκότητα, η Emily Ratajkowski ενσαρκώνει το όραμά μας για 

την ομορφιά. Πραγματική ηρωίδα της γενιάς των millenials, άλλαξε τα δεδομένα στη 
βιομηχανία της μόδας με την ασυμβίβαστη στάση και την αμετανόητη προσέγγισή της για 

τον συνδυασμό ομορφιάς και πνεύματος.


