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ORising Baby HajkrémORising Baby Hajkrém
ORising Baby hajkrém. Aloe Vera , avokádó és tejprotein kivonattal, 
kimondottan a gyermek haj ( 12 éves korig) kezelésére kísérletezték ki, 
mely az O’Rising Baby samponnal együtt alkalmazandó. Használatakor a 
haj  rugalmassá és könnyen fésülhetővé válik, nem nehezíti el a hajat.

A tejprotein hatásának köszönhetően 
táplálja, hidratálja a hajat. Ezek a proteinek 
nélkülözhetetlenek a kollagén, elasztin és keratin 
molekulák beépüléséhez.

Az avokádó és az aloe vera kivonatok  
táplálják a hajat és védelmet biztosítanak 
a  káros napsugarak ellen.

A termék gazdag A és E vitaminokban, mely 
antioxidáns szerepet tölt be.



ShevyShevy
Ez a történet Shevyről szól,egy vidám 
és ugra-bugra csikólányról,aki szeretett 
szabadon nyargalászni a mezőn ahol élt.A 
tájat színes virágokkal borított dombok ölelték 
körül,melyek lábainál tündérrózsákkal teli kis 
tavacskák rejtőztek.Boldogan hengeredett 
a szépen ívelt lejtőkön és ugrált keresztül a 
rohanó kis patakok felett.

Gyakran találta magát hancúrozás közben a cserjésekben,ahol a 
szép sörénykéje beleakadt a tüskés ágakba,sőt több szál elszakadt 
vagy kiszakadt belőle.

A szépséges lánycsikó játszadozás közben is megfi gyelte a környezetét 
és csodálta például a teheneket,akik olyan nyugodtan feküdtek és 
kérődztek,hogyhogy nem mocorognak és ugrabugrálnak mint ő?A bárányok 
is felkeltették az érdeklődését,olyan másnak látta őket,mind összebújtak 
egy csapatba,nem kóboroltak el,és csak maguk körül legelték a füvet.
Egy nap Shevy kifáradva a nagy futkosásban az egyik kis tavacska 
partján  pihent meg.Ahogy a víztükörhöz ért az orrocskája rémülten hőkölt 

hátra!Hogy megijedt!Shevynek úgy tűnt,mintha egy másik  
állat bújt volna ki a tavacska 

mélyéről.Hamar rájött 
azonban,hogy az a 
misztikus idegen állat 
egyszerre mozog 

vele,és megértette 
hogy 

saját magát látja a víztükörben.Figyelmesen 
nézegette magát és elégedett volt a 
saját szépségével:aranyos pofi ka,szép 
nagy csillogó szemek,dús és szép színű 
sörény a lila különböző árnyalataiban.Az 
egyetlen dolog ami elkedvetlenítette az 
volt,hogy a sörénye ápolatlanul kócosnak és 
töredezettnek látszott!Próbálta megrázni a 
fejét,hogy visszarendeződjön a sörénye,de 
mindhiába!Minden próbálkozása sikertelen 

volt.
Boldogtalannak érezte magát.Hogyan 

tudná helyrehozni a problémáját?Másrészről 
túlzottan szeretett futkosni és nagy örömét lelte 

benne,ha közben a levegő lobogtatta a sörényét.
Már teljesen elmerült saját szomorúságában,amikor hirtelen… 

csoda történt…:
Az egyik gyönyörű rózsaszín tündérrózsából,amely Shevy 
előtt lebegett a vízben,egy ragyogó szőke hajú tündérke 
lépett elő.Csodaszép levélkékből volt a ruhácskája 
és libbenő kecsességgel mozgott.Odalibbent a 
lovacskához és hozzáérintette a varázspálcáját a 
sörényéhez.Shevy egy pillanat alatt egy csodásan 
sziporkázó tükörképet látott a víztükörben.A 
sörénye puha,selymes,könnyű,és csillogó 
lett.Igazi csoda történt!ORising 
tündér megajándékozta!

Ez a csodás ajándék Ez a csodás ajándék 
az ORising Béby az ORising Béby 
Hajkrém.Hajkrém.


