
ÜSTÜN BESLEME
YOĞUN KORUMA
SAĞLIKLI SAÇ





MONOI RİTÜELİ
Saçınıza yönelik uyum ve denge

Günlük güzellik ritüelleri, güç, enerji ve canlılık kazandıran sonsuz 
nazik hoşluklar. Kişisel saç bakımı ihtiyaçlarınızı anında karşılayan 
kişiselleştirilmiş, duyusal bir deneyim.  

SAĞLIKLI SAÇ VE YOĞUN RENK KORUMASINA İLİŞKİN MÜKEMMEL DENGE.

Güzel rayihalı adaları, renkli çiçekleri, masmavi denizi, yüksek volkanik 
dağları, yağmur ormanları, palmiye ve hindistan cevizi ağaçlarıyla Fransız 
Polinezyası’nın kalbi, Kaaral araştırmasının eski yerel geleneklere 
yaptığı harikulade seyahatin başladığı yerdir. Yaşamın ve saç sağlığının 
temel unsuru olan kök, doğa ve suya dönüş. Saçlara güç, ihtişam ve 
güzellik aşılamak için modern teknolojiyi kullanarak yeniden ziyaret 
edilen Antik güzellik ritüelleri.



Marula Yağı 
Esansiyel yağ asitleri, Omega 
9 ve Omega 6 bakımından 
zengindir, saçları derinden 
besler, saç köklerini 
nemlendirir ve saçların 
yumuşak ve esnek olmasını 
sağlar. Saçları atmosferik 
ajanlardan korumaya 
yardımcı olan antioksidan, 
C vitamini, E vitamini, 
esansiyel amino asitler 
ve flavonoid bakımından 
zengindir.

Moringa Yağı
“Mucizevi bitki” olarak 
adlandırılan bu yağ, 
besleyici, yumuşatıcı ve 
antioksidan özellikleriyle 
saçların daha yumuşak 
ve daha esnek olmasına 
yardımcı olur.Saç kökünü 
kurutup sertleştiren ve 
kırılmasına neden olan 
serbest radikallerin 
etkilerini yavaşlatmaya 
yardımcı olur.

Keratin
Saç köküne nüfuz eder, 
saçı içeriden güçlendirir 
ve kimyasal işlemlerle 
zayıflamış ve kurumuş 
bölgeleri onarmaya 
çalışır. Saçların yoğun, 
daha güçlü, daha 
dirençli ve esnek 
olmasını sağlar.

Shea Yağı
Yumuşatıcı ve besleyici özellikleriyle saçı 
yumuşatır ve nemlendirir. Geleneksel olarak 
Afrikalı kadınlar tarafından, saçlarını kuruturken 
yüksek sıcaklıklara ve erken yaşlanmanın 
nedenlerinden biri olan UV ışınlarına karşı 
koruma olarak kullanılmaktadır. Kafa derisini 
korur, polisakkaritler ve amino asitler sayesinde 
saçları güçlendirir ve onarır. Saç kökü iyileştiren ve 
saç düğümünü çözen uzun süreli nemlendirme 
sağlar. Saçı kaplayarak ve üst deriyi sızdırmaz hale 
getirerek, saçın yapısını güçlendirir. Yağ matrisini 
korur ve kurutma sırasında veya saç düzleştiriciler 
ve sıcak şekillendirme aletleri kullanılırken oluşan 
nem kaybından kaynaklanan dehidrasyonu önler.

Avena Strigosa 
Kompleksi
Kafa derisini korur, polisakkaritler 
ve amino asitler sayesinde saçları 
güçlendirir ve onarır. Saç kökü 
iyileştiren ve saç düğümünü çözen 
uzun süreli nemlendirme sağlar. Saçı 
kaplayarak ve üst deriyi sızdırmaz hale 
getirerek, saçın yapısını güçlendirir. 
Yağ matrisini korur ve kurutma 
sırasında veya saç düzleştiriciler 
ve sıcak şekillendirme aletleri 
kullanılırken oluşan nem kaybından 
kaynaklanan dehidrasyonu önler.

Yoğurt
Yarık uçları ve üst deriden 
oluşan hasarları onarmaya 
yardımcı olur. Yoğurdun 
asiditesi, saçların pürüzsüz 
olmasını ve çok parlak 
görünmesini sağlayarak, 
üst derinin kapatılmasına 
yardımcı olur. Yoğurdun 
nemlendirici özellikleri saç 
kökünü yumuşatarak uzun 
süreli faydalar sağlar.

MONOI 
Saçınız için sağlık ve güç kaynağı

Monoi de Tahiti 
Yağı
Monoi, benzersiz, çarpıcı 
bir rayihası ile nemlendirici, 
yumuşatıcı ve koruyucu bir 
etkiye sahiptir. Antioksidanlar 
ve E vitamini bakımından 
zengin olan bu yağ yaşlanma 
belirtileri ile mücadele eder 
ve saçları yumuşatarak, 
nemlendirerek ve parlatarak 
korur.

Monoi, nemlendirici, pürüzsüzleştirici, yatıştırıcı ve koruyucu etkisi 
sayesinde, her zaman vücudunun ve saçının günlük bakımında onu kullanan 
vahine (Tahitian kadınlar) güzelliğinin sembolü olmuştur. Monoi de Tahiti, 
Copra Yağı ve Tiaré Çiçeklerinden anfloraj yöntemiyle elde edilen Lisanslı 
bir Organik yağdır. Efsanevi kullanımı, mistik ritüeller, atadan kalma masajlar 
ve antik bilgelik ile bağlantılıdır.

Egzotik çiçeklerin eşsiz rayihası ile zenginleştirilmiş rafine maddelerle 
değerli iyileştirici özellikleri birleştiren özel bir yağ. Safi güzellik üretmek 
için doğanın karşıt güçlerinin tamamen uyum içinde birleştiği Monoi’nin 
anavatanı Polinezya’da harika yerleri akla getiriyor.

DOĞADAN ESİNLENİLMİŞ MADDELERİN GÜCÜ
Olağanüstü saçlara yönelik Monoi Yağı ile birlikte yararlı özellikleri ile ünlüdür.



ANTİK POLİNEZYA GELENEĞİ
Yüzyıllar boyunca Monoi Yağı ile masaj sanatını nesilden nesile aktarıp, üç tedavi felsefesine ilham kaynağı 
olmuştur. Bu gelenek, Maraes ürünlerinin efektif kombinasyonlarıyla sonuçlanan bakım ve özveriyle incelenmiştir.

YENİDEN YAPILANDIRICI
BAKIM

YOĞUN NEMLENDİRİCİ 
BAKIM

CANLANDIRICI 
BAKIM

Saç şeklini tanımlamak ve 
esneklik Kazandırır.

Üst derinin yumuşak ve parlak 
görünmesini sağlayarak, yıpranmış 

saçları tekrar canlandırır.

Boyalı saçları nemlendirmek 
ve besler.

ANTİK ÇAĞ BİLGELİĞİ VE MODERN RİTÜELLER. 
Saçınız için mükemmel denge.



Ritüel 
İpuçları
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SLEEK EMPOWERING SHAMPOO
PARLAKLIK VERİCİ GÜÇLENDİRİCİ ŞAMPUAN
Düz, yıpranmış saçlar

Düz, yıpranmış saçlara yönelik şampuan
Düz, yıpranmış veya cansız saçlar için Maraes Parlaklık Verici Güçlendirici 
Şampuan ile şaşırmaya hazırlanın. Monoi de Tahiti ve Avena Strigosa 
ile beslenen bu yenilenmiş, sülfat içermeyen şampuan,  saçın tamamına 
parlaklık ve yumuşaklık kazandırırarak, saçları nazikçe temizler. Formül, 
besleyici, yatıştırıcı ve antioksidan özellikleri ile bilinen “kıymetli” Moringa 
Yağı ile zenginleştirilmiştir. Esnekliğini arttırırken saç kökünü nemlendirir 
ve güçlendirir. Saçları koruyucu bir kalkanla kaplayarak erken yaşlanma 
belirtilerini azaltır. Saç kökünü sertleştiren, saç uçlarının kırılmasına ve 
bölünmesine neden olan serbest radikallerin dehidrasyon etkisine karşı 
koyar.

Nasıl kullanılır: Saçları iyice ıslatın, daha sonra şampuan uygulayın, kafa 
derisinie ve saçlara nazikçe dağıtın ve saçlara masaj yapın. Durulayın ve gerekirse 
işlemi tekrarlayın. En iyi sonucu elde etmek için Parlaklık Verici Güçlendirici Sprey 
Tedavisini uygulayın.

Boyut: 300 ml - 1000 ml

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten / İlave Tuz İçermez.

Saçınızı yıkarken saç kökünü hassaslaştırmamak ve saçları 
karıştırmamak için kafa derisine parmak uçlarınızla nazikçe masaj 
yapmayı unutmayın.
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SLEEK EMPOWERING SPRAY TREATMENT
PARLAKLIK VERİCİ GÜÇLENDİRİCİ SPREY TEDAVİSİ
Düz, yıpranmış saçlar

Bir Maraes Ritüeli ile 
kendinizi şımartın:

Auahi

Düz ve yıpranmış saçlar için durulanmayan sprey tedavisi 
Maraes Parlaklık Verici Güçlendirici Sprey Tedavisi ile saçlarınızın parlaklığını artırın. 
Durulanma gerektirmeyen kremin hafif dokusunun saçınızı günlük yumuşaklık dozuyla 
kucaklamasına izin verin. Monoi de Tahiti ve Avena Strigosa Kompleksi ile zenginleştirilmiş 
krem saçlara şekil verir, üst deriyi yumuşatır ve saç kökünün parlaklığını ve yumuşaklığını 
azaltmadan yoğunlaştırır. Saç atmosferik ajanlardan,
kirletici maddelerden ve sıcak şekillendirici araçların yüksek sıcaklıklarından korunmaktadır. 
“Kıymetli” Moringa Yağı ile beslendiği için saçları güçlendirir, esnekliği arttırır, saç uçlarının 
bölünme potansiyelini azaltır ve kıvırcıklığı ortadan kaldırır. Saç düğümlerinin çözülmesini 
kolaylaştırır. Tüm saç tipleri için uygundur.

Nasıl kullanılır: Yıkanmış, havluyla kurutulmuş saçların üzerine bol miktar püskürtün. Ürünü 
tarakla eşit şekilde dağıtın. Durulamayın.

Boyut: 150 ml

Parlaklık Verici Güçlendirici Sprey Tedavisi, her yıkamadan sonra ve/veya her Maraes 
şampuanı ile birlikte kullanılabilir. Vaktiniz sınırlıysa veya saçınız kuruysa avuçlarınızı 
kullanarak spreyi dağıtın, stilinizi tazeleyin veya doğal saç dokusunu yeniden etkinleştirin.

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.
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COLOR NOURISHING SHAMPOO
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ ŞAMPUAN
Boyalı, kuru saç

Boyalı/kuru saçlar için Besleyici Şampuan
Monoi de Tahiti’nin rayiha ve nemlendirme gücünü birleştiren Maraes 
Boyalı Saçlar için Besleyici Şampuan, özellikle boyalı, zayıf ve kuru 
saçlara yöneliktir. Monoi de Tahiti ve Keratin ile zenginleştirilmiş bu sülfat 
içermeyen şampuan, dipten besleme ve yoğun renk koruması sağlar. Serbest 
radikallerin ve çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Son 
derece güçlü, besleyici ve sağlıklı saçlar için.

Nasıl kullanılır: Saçları iyice ıslatın, ardından şampuan uygulayın [emülsiyonu 
zengin ve lüks bir köpüğe dönüştürmek için yüksek konsantrasyonlu hidrofilik 
formülün bol miktarda suya ihtiyacı vardır].Gerekirse biraz daha su ekleyin. 
Kafa derisine ve saçlara nazikçe masaj yapın, köpüğün saçın tamamına ve saç 
uçlarına eşit olarak yayılmasını sağlayın. İyice durulayın.

Boyut: 300 ml - 1000 ml

Ürünün bileşenlerini çabucak harekete geçirmek için duş alırken, kafa 
derisine ve saça anında etki etmesi açısından, dağıtılan şampuanı 
ısıtmak üzere ellerinizle ovun.

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten / İlave Tuz İçermez.
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Kendinizi şımartın:

Mamu

COLOR NOURISHING MASK
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ MASKE
Boyalı, kuru saç

Boyalı ve kuru saçlar için Besleyici Maske
Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici Maske ile saçınızı şımartın. Bu lüks besleyici, nemlendirici 
maske boyalı, zayıf ve kuru saçlar için formüle edilmiştir. Monoi de Tahiti, Keratin’in 
güçlendirici özellikleri ve Shea Yağı’nın onarıcı etkisi ile zenginleştirilmiştir. Kuru ve zarar 
görmüş saçlara derin besleme ve yoğun renk koruması sağlar. Bu bileşenlerle birlikte, nem ve 
parlaklık kazandırarak saç kökünü güçlendirir. Rengin parlaklığı, serbest radikaller ve çevresel 
faktörlerden korunmaktadır.

Nasıl kullanılır: Ürünü yıkanmış, havluyla kurutulmuş saça uygulayın. Güzelce masaj yapın, 
tarayın ve 2-3 dakika bekleyin. İyice durulayın.

Boyut: 200 ml - 1000 ml

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.

Salonda, her zaman bir maskenin uygulaması öneririz. Ürünü saçın tamamına ve 
uçlarına yaymak için profesyonelce masaj yapın. Bu, masaj ürünün faydalarının anında 
görülebilmesini sağlayacaktır.
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CURL REVITALIZING SHAMPOO
KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN CANLANDIRICI ŞAMPUAN
Kıvırcık, sert saç

Kıvırcık/sert saçlar için Canlandırıcı Şampuan
Maraes Kıvırcık Saçlar için Canlandırıcı Şampuan ile saçlarınıza yenilenmiş 
bir ihtişam kazandırın. Bu canlandırıcı sülfat içermeyen formül, kıvırcık, dalgalı 
veya kıvır kıvır saçlar için idealdir. Monoi de Tahiti’nin değerli özellikleri ve 
Yoğurdun pürüzsüzleştirici etkileri saçların doğal hareketini tanımlayarak, 
bukleleri yumuşak, parlak ve elastik hale getirir. Sülfat içermeyen formül, 
saç kökünü atmosferik ajanların zararlı etkilerine karşı koruyan ve saç 
yaşlanmasına karşı özel koruma sağlayan Marula Yağı ile zenginleştirilmiştir.

Nasıl kullanılır: Saçları iyice ıslatın, daha sonra şampuan uygulayın, kafa 
derisine ve saçlara nazikçe dağıtın ve saçlara masaj yapın. Köpüğü saçın 
tamamına ve uçlarına eşit olarak dağıtın. İyice durulayın ve gerekirse işlemi 
tekrarlayın.

Boyut: 300 ml - 1000 ml

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten / İlave Tuz İçermez.

Saç derisine enerji katarak, saç fiberlerini yoğun şekilde nemlendirmeye 
yardımcı olur. Son durulamada soğuk su kullanın.
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Kendinizi şımartın:

Haere

CURL REVITALIZING TREATMENT
KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN CANLANDIRICI TEDAVİ
Kıvırcık, sert saç

Kıvırcık ve sert saçlar için Canlandırıcı tedavi
Maraes Kıvırcık Saçlar için Canlandırıcı Tedavi ile saçınızın güzelliğini artırın. Kıvırcık, 
dalgalı veya kıvır kıvır saçları nemlendirmek, tanımlamak ve tedavi etmek için formüle 
edilmiştir. Monoi de Tahiti’nin kıymetli özellikleri ve Yoğurdun pürüzsüzleştirici etkileri 
saçı ek nemlendirme, beslenme ve elastikiyet sağlayarak saç kökünü canlandırır. Üst deriyi 
yumuşatır, kıvırcıklığı azaltır ve saçı yumuşak, parlak ve tanımlı hale getirir. Marula Yağı ile 
zenginleştirilen formül atmosferik ajanlardan ileri düzeyde koruma sağlar ve saçların erken 
yaşlanmasını önler.

Nasıl kullanılır: Ürünü yıkanmış, havluyla kurutulmuş saça uygulayın. Güzelce masaj yapın, 
tarayın ve 2-3 dakika bekleyin. İyice durulayın.

Boyut: 200 ml - 1000 ml

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.

Canlandırıcı bir tedaviyle saçınızı daha da şımartın. Saça maskenin tamamını uygulayın ve 
sıcak bir havluyla sarın, sonra 10 dakika bekleyin. Son durulama için soğuk su kullanarak 
iyice durulayın, bu, kurutmadan önce üst derinin kapatılmasına yardımcı olacaktır.



Ritüel 
İpuçları

COLOR NOURISHING SHIELD
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ KALKAN
Tüm saç tipleri için Koruyucu ve Parlatıcı Sprey

Tüm saç tipleri için parlaklığı korumak ve parlaklık 
katmak için durulama gerektirmeyen spreyi püskürtün.
Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici Kalkan, Monoi de Tahiti’nin besleyici 
özelliklerini ve Limnanthes Yağının onarma etkisini UVA/UVB filtrelerinin 
koruyucu etkisi ile birleştiren olağanüstü bir mikro emülsiyondur. Rengi 
kapatan güçlü bir saç kalkanı, solmayı önler ve saçı çevresel faktörlere ve 
kuruma etkilerine karşı korur. Her uygulamada saçı serbest radikallerden 
ve çevresel faktörlerden korur. Saçı besler, düğümlerin yumuşak ve kolayca 
çözülmesini sağlar.

Nasıl kullanılır: Yıkanmış ve havluyla kurutulmuş saça eşit olarak püskürtün. 
Güzelce tarayın ve fönle veya hava ile kurutun. Kalkan, kuru saçlarda parlaklık ve 
koruma sağlamak için kullanılabilir.

Boyut: 150 ml
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Sabah evden ayrılmadan önce, saçı dış maddelerden korumak için 
Kalkanı kuru saça püskürtün: güneş ışınları saçınızın sağlığını etkiler, 
rüzgar saç köküne zarar verir ve saç uçlarını bölmeye yardımcı olur ve 
kirlilik saçı cansız ve donuk hale getirir.

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Paraben / Gluten İçermez.
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COLOR NOURISHING OLIUM
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ OLIUM
Tüm saç tipleri için Tedavi

Tüm saç tipleri için Tedavi
Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici Olium zarar görmüş, zayıflamış ve özel şımartmaya 
ihtiyaç duyan saçlar için son derece besleyici devrim niteliğinde bir tedavidir. Monoi de 
Tahiti’nin besleyici özelliklerinin mükemmel kombinasyonu ve Keten Tohumlarının 
yatıştırıcı etkisi, saçların onarılmasına yardımcı olur, saç uçlarının kırılmasını ve bölünmesini 
engeller. Saç yumuşak ve besleyici hale gelir. Nem hapsedildiği için saçın kıvrılmasını engeller. 
UVA ve UVB filtreleri rengin parlaklığını korur. Antioksidan özellikleriyle vitamin E, serbest 
radikallerle savaşır ve renklerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Nasıl kullanılır: Saçı nemlendirmek ve taramak için az miktarda ürün uygulayın. Fönle veya 
hava ile kurutun. Kuru saçlarda, uçmayı kontrol etmek ve kuru saç uçlarını yumuşatmak için saçın 
tamamına ve uçlarına birkaç damla uygulayın.

Boyut: 30 ml

Yüzmeden önce, az miktarda Olium’u elinizde ısıtın ve saçları klordan korumak için saçın 
tamamına ve uçlarına uygulayın ve potansiyel kırılmayı önlemeye yardımcı olun.

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.
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COLOR NOURISHING DOPPIO ELIXIR
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ
ÇİFT ETKİLİ İKSİR
Tüm saç tipleri için Yeniden Yapılandırıcı TedaviTÜ
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Tüm saç tipleri için Yeniden Yapılandırıcı Tedavi
Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici Çift Etkili İksir, devrim yaratan bir salon 
içi yeniden yapılandırma tedavisidir. Saçı besleyen Monoi de Tahitinin eşsiz 
içeriği, saçı güçlendiren ve yeniden yapılandıran Keratin, saçı nemlendiren, 
koruyan ve yoğun bir beslenme sağlayan İpek Proteinleri. Birlikte, zayıf, 
kimyasal olarak tedavi görmüş veya boyalı saçlara yumuşaklık, güç ve 
yoğunluk sağlarlar. İlk uygulamadan itibaren etkileri görülür.

Nasıl kullanılır: Pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar İksir Monoi ve İksir 
Keratinini bir kapta karıştırın. Karışım oranı 1:1.Şampuan kabında, yıkanmış, 
havluyla kurutulmuş saçlara uygulayın ve 5-10 dakika bekletin. İyice durulayın. 
Çift Etkili İksir, saç çok kuru ve zarar görmüşse, Boyalı Saçlar için Besleyici 
Maskeden önce yoğun bir tedavi olarak da uygulanabilir.

Boyut: 15 ml x 12

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.

Bütün Maraes Ritüelleri ile ilgili detaylı bilgi almak için Maraes Ritüel 
Uzmanına danışınız.



COLOR NOURISHING PERMANENT HAIR COLOR
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ KALICI SAÇ BOYASI
Amonyak içermeyen, Kalıcı oksidasyon renkleri

Amonyak içermeyen, Kalıcı oksidasyon renkleri 
Yenilikçi bir amonyak ve PPD içermeyen kalıcı oksidasyon saç boyama 
sistemi, özellikle sağlıklı, güzel saçlar için veya hassas, kolayca tahriş olabilen 
saç derisi için yeni yöntemler arayan son derece talepkar müşteriler için 
önerilmektedir. Monoi de Tahiti ve Beeswax gibi değerli bileşenlerle 
saçları koruyan, aşırı hidrasyon kaybını önleyen benzersiz bir renk ritüelidir. 
Renklendirici kremin yumuşak dokusu uygulamayı kolaylaştırır ve özel 
yatıştırıcı maddeler pigmentlerin saç kökünün içine taşınmasına yardımcı 
olur. Renk pigmentlerinin saflığı maksimum tutunma ve renk yoğunluğunu 
garanti eder. Maraes saçı yumuşak, sağlıklı ve parlak bırakır.

%100 beyaz saç içeriği.
Saçın rengini 4 seviyeye kadar açar.
Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Amonyak / PPD / SLES / Paraben / Gluten İçermez.
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Ürünü keşfedin.
Maraes Uygulamasını şu 
adresten indirin:

www.kaaral.com


