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MICHEL MERCIER – Hiusten 
selvitysharjat 
Ammattilaistason Michel Mercier-hiusharjat 
selvittävät vaikeatkin takut helposti ja antavat 
miellyttävän harjauskokemuksen. Maailman-
laajuisesti patentoitu innovatiivinen teknologia 
vähentää hiusten katkeilua, elvyttää päänahan 
verenkiertoa sekä lisää hiuksiin kiiltoa ja volyymia. 
Erikoismuotoiltujen harjojen 428 harjasta sekä 
niiden 32 eri korkeutta ja 16 erilaista leveyttä 
vähentävät merkittävästi hiuksiin kohdistuvaa 
painetta harjauksen aikana.  
 

  
 

Michel Mercier Selvitysharjat 26€ 

Ohuille ja hennoille hiuksille –  pehmeä 

Normaaleille hiuksille – melko napakka 

Paksuille ja kiharille hiuksille – napakka 
 
Ammattilaistason hiusten selvitysharja erikseen 
ohuille, normaaleille sekä paksuille ja kiharille 
hiuksille. Vaikeatkin takut selviävät helposti ja 
miellyttävästi erikoisteknologian avulla. Harja tekee 
hiukset elinvoimaisen näköiseksi ja antaa niihin 
kiiltoa sekä vähentää hiusten katkeilua ja 
irtoamista. Pyöristetyt harjakset hierovat 
päänahkaa miellyttäväsi lisäten verenkiertoa.  

Sopii märille ja kuiville hiuksille.  

 
Käyttö- ja puhdistusohje harjoille 

Jaa pitkät hiukset osiin, pidä kiinni yhdestä osasta 
ja selvitä latvasta alkaen edeten kohti päänahkaa. 
Hiuksia kannattaa harjata usein.  

Harjaa ei tule käyttää hiustenkuivaajan tai muun 
kuuman lämmönlähteen kanssa. 

Puhdista harjat esimerkiksi puhtaan tiskiharjan 
avulla käyttäen kevyesti vettä tai laimeaa 
tiskiaineliuosta. Älä upota harjaa veteen. 

 

Valmistaja Moraz Galilee Medical Herbs 

 

 

 

  
 

Michel Mercier – Selvitysharja lasten 

paksuille ja kiharille hiuksille 18€ 
 
Selvitysharja lasten hiuksille selvittää vaikeatkin 
takut nopeasti ja helposti. Ei satu. Harja on 
suunniteltu vaikeiden takkujen miellyttävään 
selvittämiseen, mutta se sopii myös ohuemmille ja 
vähemmän takkuisille hiustyypeille.  

Harja tekee hiukset elinvoimaisen näköisiksi ja 
antaa niihin kiiltoa. Erityisteknologia vähentää 
hiusten katkeilua ja irtoamista harjatessa.  

Yli 3-vuotiaille. Sopii märille ja kuiville hiuksille. 
Lapsen käteen sopiva muotoilu. Melko napakat, 
mutta miellyttävät harjakset. Miellyttävä harjaus-
kokemus innostaa lapsia harjaamaan itse 
hiuksiaan. 

 

  

Michel Mercier – Selvitysharja 

hiustenpidennyksille 22€ 

Ylivoimainen ammattilaistason selvitysharja 
muotoilee ja hoitaa hiustenpidennyksiä sekä 
pidentää niiden käyttöikää. Erityisen pehmeät, 
pyöristetyt harjakset.  

Patentoitu teknologia saa harjan liukumaan takku-
jen läpi ilman vetämistä tai repimistä. Vähentää 
hiusten katkeilua ja irtoamista harjatessa. Lisää 
kiiltoa ja jättää hiustenpidennykset hyvinvoivan 
näköisiksi. 

Sopii märille ja kuiville pidennyksille ja kaikille 
hiustyypeille. 
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