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Elixir Ultime to uniwersalny eliksir pielęgnacyjny, 
który może być dostosowany do nawyków 
pielęgnacyjnych każdej kobiety. Jego formuła 
została wzbogacona kompozycją 4 cennych 
olejków: pracaxi, arganowy, kukurydziany, 
kameliowy.
Przez wieki kobiety na całym świecie wykorzystywały cenne olejki w trakcie rytuałów 
pielęgnacji włosów. Czerpiąc inspirację z tych dawnych tradycji Zaawansowane 
Badania L’Oréal ujarzmiły moc tkwiącą w cennych olejkach, aby stworzyć unikalny 
eliksir, aby zapewnić włosom idealne piękno.



Elixir Ultime  
to nowy produkt  
kultowy Kérastase

GWIAZDORSKI 
WIZERUNEK

ZMYSŁOWY  
AROMAT

LUKSUSOWA 
KONSYSTENCJA

NIEZAPOMNIANE 
WRAŻENIA

Wszechstronne zastosowanie.
Elixir Ultime może być dostosowany  
do nawyków pielęgnacyjnych każdej kobiety.

PRZED KąPIELą, 
aby usunąć 
zanieczyszczenia 
i przygotować 
włosy do dalszych 
zabiegów 
pielęgnacyjnych.

PRZED 
MODELOWANIEM, 
aby odżywić 
strukturę włókna 
włosowego 
i przygotować włosy 
do układania.

PO ZAKOŃCZENIU 
MODELOWANIA,  
jako wykończenie 
fryzury, aby nadać 
włosom doskonały 
wygląd oraz 
zapobiec puszeniu 
się włosów.

W CELU 
POPRAWIENIA 
FRYZURY, 
jeśli Twoje włosy 
potrzebują 
dodatkowego 
zdyscyplinowania 
i odżywienia  
w ciągu dnia.

JAKO 
ODŻYWKA bEZ 
SPŁUKIWANIA, 
w celu intensywnego 
odżywienia włosów 
zawsze wtedy, kiedy 
włosy potrzebują 
mocniejszego 
odżywienia.



Unikalna kompozycja 
4 cennych olejków

Technologia Oléo-Complexe 
Niezwykła kompozycja kwasów tłuszczowych, 
składników słynących z działania zmiękczającego.

Omega 3

Omega 9

Omega 6

Nasycone
kwasy 
tłuszczowe

Olejek Pracaxi

Olejek Arganowy

Olejek Kukurydziany
Olejek Kameliowy

REZULTATY 

n	 	Uczucie miękkich, elastycznych
oraz intensywnie  
błyszczących włosów

n	Włosy lekkie w dotyku 
n	Uczucie mocniejszych
 oraz lepiej chronionych włosów 

n			Wydobywany z nasion
owoców tropikalnych 
pochodzących 
z Amazonii.

n			Wspomaga odnowę
komórkową, od lat 
stosowany w 
medycynie 
w celu leczenia schorzeń 
skóry np. blizn, 
przebarwień itp.

n			Uzyskiwany z kwiatów
kamelii uprawianej 
w Azji Centralnej 
i Wschodniej.

n			Olejek o luksusowym
aromacie i pięknym 
herbacianym kolorze.

n			Olejek pozyskiwany
z drzew arganowych 
rosnących w Maroko.

n			Używany do masaży
w luksusowych 
obiektach Spa 
na całym świecie.

n			Uzyskiwany z ziaren
kukurydzy z Ameryki 
Centralnej.

n			Dzięki bogatej 
zawartości witaminy E 
używany jest często 
w celu leczenia  
chorób skóry.

ODPORNOŚĆ
to magia

OLEJKA 
PRACAXI

bLASK 
to magia

OLEJKA 
KAMELIOWEGO

OCHRONA 
to magia

OLEJKA 
ARGANOWEGO

ODŻYWIENIE & SPRĘŻYSTOŚĆ 
to magia

OLEJKA 
KUKURYDZIANEGO

n			Ceniony za właściwości
nadające włosom 
odporność.

n		Nadaje włosom połysk 
oraz lustrzany blask.

n		bogaty w witaminy A,
D i E, słynie  
ze swoich właściwości 
ochronnych.

n		Znany jest z działania 
odżywczego, nadaje 
włosom sprężystość.
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