Catalog de produse

PRODUSE COLORANTE

HAIRLIGHT CREMĂ
COLORANTĂ

HAIRLIGHT EMULSIE
OXIDANTĂ

HAIR COLOUR
CREAM

VOPSEA, CREMĂ COLORANTĂ

EMULSIE OXIDANTĂ ÎN CREMĂ HAIRL LIGHT PARFUMATĂ

CREMĂ COLORANTĂ TON PE TON CU MULTIVITAMINE

Alegerea emulsiei oxidante sub formă de cremă: 40 volume:
pentru deschiderea nuanţei cu 3 sau 4 tonuri; 30 volum: pentru
deschiderea nuanţei cu 2 sau 3 tonuri; 20 volum: pentru
colorare ton pe ton, acoperirea firelor albe, deschiderea nuanţei
cu un ton; 10 volum: pentru închiderea nuanţei cu un ton,
colorarea părului decolorat. Pentru a deschide nuanţa părului
cu mai mult de 4 tonuri recomandăm utilizarea nuanţelor foarte
deschise.
Conţine multivitamine care conferă o hidratare profundă în
timpul procesului de acţionare. Asigură o acoperire totală
a firelor albe, conferă rezultate de lungă durată,menţinând
bogăţia culorii.
PREPARARE: Într-un recipient nemetalic amestecaţi o parte de
cremă şi o parte şi jumătate de emulsie oxidantă sub formă
de cremă.
PRIMA APLICARE: Distribuiţi uniform amestecul colorant
preparat pe toată lungimea părului şi pe vârfuri, lăsând să
acţioneze circa 10 minute. După trecerea timpului de acţionare,
preparaţi din nou acelaşi amestec colorant şi distribuiţi-l uniform
şi la rădăcina părului, respectând un timp de acţionare de încă
30 minute.
RETUŞ: Distribuiţi uniform amestecul colorant preparat la
rădăcina părului,respectând un timp de acţionare de 30 de
minute. După ce timpul de acţionare a luat sfârşit, adăugaţi un
pic de apă calduţă şi întindeţi produsul pe întreaga lungime şi
pe vârfuri, lăsând să acţioneze alte 10 minute.
AVERTIZARE: Timpii de acţionare indicaţi pentru fiecare
aplicare specifică, trebuie să fie injumătăţiţi după permanent
sau decolorări.
TRATAMENT FINAL: După trecerea timpului de acţionare, clătiţi
delicat părul cu apă călduţă şi apoi spălaţi cu şampon.
Mod de ambalare: tub de 100 ml

Este o culoare inovatoare pe bază de lipozomi multivitaminici ce
respectă structura firului de păr rehidratându-l şi hrănindu-l pe
parcursul aplicaţiei. Moleculele de culoare extrem de rezistente,
precum şi nivelul slab al amoniacului garantează pesistenţa
culorii şi o foarte bună acoperire a firelor albe. Componentele
naturale, parfumul delicat unite într-o nouă formulă dau naştere
unui amestec moale, uşor de aplicat.
Diluare 1+1,5 (1+2,5 în cazul superdecolorărilor) pentru
modul de folosire urmaţi instrucţiunile tehnice.
Emulsie oxidantă în crema Hair Light parfumată.
Mod de prezentare 10 vol. 3%; 20 vol. 6%; 30 vol. 9%; 40
vol. 12%
Mod de ambalare: flacon de 1000 ml

Mod de folosire: se amestecă într-un recipient non-metalic o
parte de cremă şi o parte şi jumătate de activator Hair Light.
Prima aplicare: se distribuie uniform amestecul preparat pe
rădăcină şi de-a lungul firului de păr şi pe vârfurile acestuia.
Timp de aşteptare indicat: 30-45 minute.
Retuş: se distribuie uniform amestecul obţinut pe rădăcină iar
pe lungimea părului cât şi pe vârfuri se aplică în ultimele 1020 minute.
Tratament final: părul tratat se clăteşte cu apă călduţă după care
se aplică un şampon.
Important: crema colorantă ton pe ton cu multivitamine nu
permite obţinerea unei decolorări.
Mod de ambalare: tub de 100 ml

NO LOSS LINE

DOUBLE ACTION
TRATAMENT ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI
Un tratament complet care revitalizează şi încetineşte semnificativ căderea părului. Acest
tratament urmăreşte:
- stimularea circulaţiei la nivelul vaselor capilare ce irigă firul de păr
- stimularea formării noului fir de păr
- stimularea oxigenării şi keratinizării cuticulare
PREPARATOR CUTANAT (10 fiole x 10 ml)
Conţine principii active cu uleiuri esenţiale într-o bază de ulei de migdale. Acţiunea sa serveşte
activării micro-circulaţiei, îmbunătăţirii şi pregătirii pielii capului, îmbunătăţirii şi reechilibrării
tonusului dermic. Principiile sale active sunt:
ULEI ESENŢIAL DE ROZMARIN (Rosmarinum officinalis) – cu acţiune stimulativă, tonică şi
dermopurificantă
ULEI ESENŢIAL DE EUCALIPT, cu efect de reglare a sebumului;
ULEI ESENŢIAL DE LEVĂNŢICĂ (Lavandula angustifolia): cu efect purificant, antiseptic şi
cicatrizant;
ULEI ESENŢIAL DE ARBORE DE CEAI: reechilibrant, dermocalmant, cu efect antibiotic şi
antifugic.
Utilizare: Pe părul uscat, separat în şuviţe, se aplică produsul cu ajutorul pipetei direct pe pielea
capului şi se lasă să acţioneze timp de 2-3 minute; se spală în funcţie de tipul problemei.
BAIE REVITALIZANTĂ (flacon 200 ml)
Se foloseşte pentru efectul său tonic, nutritiv şi revitalizant dat de compuşii săi polivitaminici ce
serveşte stimulării şi favorizării creşterii părului. Forţa sa activă se bazează pe:
- extract dintr-un arbore exotic japonez-Safora (Styphonolobium japonicum)
- extract din ghimbir (Zinziber officinalis)
- extract de fructe de chiparos (Cupressus sempervirens) care împreună au un efect stimulativ
şi regenerant asupra firelor de păr.
Utilizare: după aplicarea preparatorului cutanat se spală părul cu Baia Revitalizantă. Se aplică
produsul pe părul umed, se face un masaj uşor şi se clăteşte. Se repetă aplicarea şi se lasă să
acţioneze 3 – 5 minute, se clăteşte şi se trece la tratamentul următor (LOŢIUNE VITALIZANTĂ).

LOŢIUNE VITALIZANTĂ (10 fiole x 10 ml)
Este un compus polivitaminic format din vitaminele din grupul B (PP, B5, BIOTINA), care
stimulează, purifică şi revigorează pielea capului. Conţine următoarele principii active:
- CAMFOR, MENTOL şi EUCALIPT, ce formează un complex stimulant şi revitalizant. De
asemenea mai conţine un EXTRACT DE SOFORA japoneză (Styphonolobium japonicum) şi
fructe de CHIPAROS (Cupressus sempervirens) cu efect de tonifiere a bulbului de păr şi care
activează micro-circulaţia.
Utilizare: Pe părul uscat sau umed, după baia revitalizantă se aplică conţinutul unei fiole pe
pielea capului cu ajutorul pipetei, se execută un masaj stimulativ timp de 2-3 minute, apoi se
usucă părul fără a se clăti.
Tratament intensiv împotriva căderii părului cuprinde 3 paşi:
1. Preparatorul cutanat
2. Baia revitalizantă
3. Loţiune revitalizantă
Se recomandă utilizarea de 2 ori / săptămână a tratamentului complet. Setul cuprinde cele 3
componente pentru un tratament complet de 5 săptămâni.
1. Baia revitalizantă
2. Loţiune revitalizantă
După tratamentul intensiv se recomandă tratamentul de întreţinere o dată sau de 2 ori/
săptămână, timp de 5 – 10 săptămâni.

CLEAR FORCE LINE

DOUBLE ACTION
TRATAMENT ÎMPOTRIVA MĂTREŢII
PEELING CONTRA MĂTREŢII (10 flacoane x 15 ml )
Este un gel-cremă cu acţiune intensă de spălare, ce îndepărtează complet mătreaţa de
pe pielea capului, având, totodată, şi efect calmant şi purificator. Principiile sale active sunt
următoarele:
- Zincomadine – dermocalmant contra mătreţii;
- extract de rostopască (Chelidonium majus) şi licheni islandez (Celaria Islandica) un complex
antimicrobian şi antibacterian;
- pulbere din tulpină de ananas, cu acţiune exfoliantă.
Utilizare: Se aplică pe părul uscat, separându-l pe şuviţe şi se masează delicat pe pielea
capului. Se lasă să acţioneze timp de 2-3 minute. Se emulsionează prin adăugare de apă şi se
clăteşte, după care se aplică Baia antimătreaţă.
BAIE ANTIMĂTREAŢĂ (flacon 200 ml)
Este un complex purificator cutanat contra mătreţii, care elimină şi întârzierea formarii mătreţii.
Printre principiile sale active se numără:
- piroctone olamina şi derivatul de acid undecilenic, complexul anti-mătreaţă
- extractul de rostopască şi licheni islandezi, complexul antibacterian şi antimicrobian
Utilizare: După aplicarea preparatului de peeling contra mătreţii se trece la spălare executând
un masaj delicat. Se clăteşte şi se repetă operaţia lăsând preparatul să acţioneze timp de 2-3
minute. Se clăteşte şi se trece la tratamentul următor (LOŢIUNE PURIFICANTĂ).

LOŢIUNE PURIFICANTĂ (flacon 100 ml)
Este un complex sinergic cu dublă acţiune: combate o nouă formare a microorganismelor
prevenind iritaţia scalpului şi menţinând echilibrup hidrolipic normal al pielii. Principiile sale
active sunt:
- piroctone olamina şi tiolisina – complexul contra sebumului şi al mătreţii
- exract de rostopască (Chelidonium majus) şi licheni islandez (Celaria Islandica) – cu acţiune
antibacteriană
- extract de Coada racului (Agrimonia Eupatoria) şi Urda Vacii (Lupidium Sativum) şi năsturel –
cu efect de reglare a secreţiei de sebum, substanţe dermocalmante şi hidratante.
- Bisabobol – dermocalmant
- Panthenol – hidratant
Utilizare: Se aplică pe părul spălat şi uscat, se masează uşor şi se trece la tratamentul următor.
BAIE REECHILIBRANTĂ (flacon 200 ml)
Reprezintă un tratament relaxant şi dermocalmant ce serveşte pentru menţinerea echilibrului
normal al peliculei hidrolipidice a scalpului. Principiile sale active sunt:
-extractul de aloe vera – cu acţiune lenitivă şi dermocalmantă ;
- extract de nalbă – cu efect relaxant pentru piele.
Utilizare: Se aplică preparatul pentru baia reechilibratoare pe părul ud, se masează, se clăteşte
şi se repetă operaţiunea lăsând să acţioneze câteva minute. Se clăteşte şi se foloseşte produsul
următor (LOŢIUNEA PURIFICANTĂ).
Acest tratament se recomandă pentru aproximativ 5 săptămâni ( de 2 ori / săptămână)
Tratamentul intensiv antimătreaţă cuprinde 3 paşi:
1. Peeling antimătreaţă
2. Baia antimătreaţă
3. Loţiune purificantă
Tratamentul de întreţinere împotriva mătreţii cuprinde 2 paşi:
1. Baia antimătreaţă + Loţiune purificantă = 1-2 săptămâni după tratamentul intensiv
2. Baia reechilibrantă + Loţiune purificantă = 1-2 săptămâni după faza 1

ULTRA SHINE LINE

DOUBLE ACTION
TRATAMENT ANTISEBOREIC
PREPARATOR CUTANAT
Serveşte la activarea micro-circulaţiei, îmbunătăţirea calităţii pielii şi pregătirea scalpului, cât şi
la reechilibrarea tonusului dermic. Conţine următoarele principii active:
- ulei de migdale
- ulei esenţial de rozmarin-cu efect stimulant
- ulei esenţial de eucalipt-cu efect de reglare a secreţiei de sebum
- ulei esenţial de levănţică-cu efect purificator
- ulei din arbore de ceai-echilibrează tonusul, dermocalmant.
Utilizare: pe părul uscat, separat pe şuviţe, se aplică produsul la baza părului, pe piele, cu
ajutorul pipetei şi se masează uşor; se lasă să acţioneze 2-3 minute, după care se şamponează
părul folosind Baia antiseboreică.
BAIA ANTISEBOREICĂ
Este un complex purificant cu rol de a ţine sub control secreţia de sebum, ce serveşte pentru a
regla şi întârzia formarea sebumului de păr, menţinând pelicula hidrolipidică a pielii.
Principiile active sunt:
- tiolizina-complex activ pentru reglarea sebumului;
- extract de plop negru, năsturel, Coada racului şi acid ascorbic – complex activ antibacterian,
antisebum şi contra îmbătrânirii.
Utilizare: se aplică în timpul spălării părului, cu un masaj uşor, după aplicarea prealabilă a
preparatului cutanat. Se clăteşte şi se repetă operaţiunea lăsând să acţioneze timp de 2-3
minute. Se clăteşte din nou şi se trece la tratamentul următor (LOŢIUNE PURIFICANTĂ).

LOŢIUNE PURIFICANTĂ (flacon 100 ml)
Este un complex sinergic cu dublă acţiune: combate o nouă formare a microorganismelor
prevenind iritaţia scalpului şi menţinând echilibrup hidrolipic normal al pielii. Principiile sale
active sunt:
- piroctone olamina şi tiolisina – complexul contra sebumului şi al mătreţii
- extract de rostopască (Chelidonium majus) şi licheni islandez (Celaria Islandica) – cu acţiune
antibacteriană
- extract de Coada racului (Agrimonia Eupatoria) şi Urda Vacii (Lupidium Sativum) şi năsturel –
cu efect de reglare a secreţiei de sebum, substanţe dermocalmante şi hidratante.
- Bisabobol – dermocalmant
- Panthenol – hidratant
Utilizare: Se aplică pe părul spălat şi uscat, se masează uşor şi se trece la tratamentul următor.

RESTRUCTURA LINE

DOUBLE ACTION
TRATAMENT PENTRU REVITALIZAREA PĂRULUI
ŞAMPON PENTRU PĂR ONDULAT/CREŢ
Tratament tensiolitic, spală delicat. Principiile active: hidrolizaţi proteici de porumb – cu efect
hrănitor şi de refacere a structurii, PEG – 15 poliamină – cu acţiune de balsam, creatina – cu
acţiune de regenerare, protejează cuticula părului, îi creşte elasticitatea.
ŞAMPON PENTRU PĂR LINS
Tratament tensiolitic, măreşte uşor volumul. Spală delicat şi conferă volum părului. Principii
active: hidrolizat de grâu – regenerator, creatina – moleculă cu înaltă acţiune regeneratoare,
protejează cuticula părului, îi creşte elasticitatea.
MASCĂ BAZĂ ÎNTREŢINERE
Împachetare balsamică ce reface structura, indicată pentru folosire între cele două tratamente.
Menţine nivelul hidrolipidic normal al părului. Principii active: creatina – moleculă cu înaltă
acţiune regeneratoare, protejează cuticula părului, îi creşte elasticitatea acestuia. Derivaţi
siliconici cu înaltă putere de conferire a strălucirii şi de refacere a structurii. Alcool lipidic cu
efect de balsam.
Utilizare: Se foloseşte şamponul specific fiecărui tip de păr; se aplică pe părul ud şi se masează
uşor. Se clăteşte şi se repetă tratamentul lăsând produsul să acţioneze câteva minute, se
clăteşte şi se elimină apa în exces prin tamponare cu prosopul. Se continuă cu: TRATAMENT
REGENERATOR STEP 1

TRATAMENT REGENERATOR STEP 1
Este reprezentat de un ulei preparator, care favorizează deschiderea solzilor fireor de păr,
pregătindu-l pentru tratamentele care urmează. Printre principiile active se numără: creatina- cu
acţiune regeneratoare, protejează şi creşte elasticitatea părului, susţinută de substanţe cu efect
de balsam şi componenţi lipidici.
Se aplică pe părul spălat, cu o pensulă corespunzătoare, pe toată lungimea firului şi la vârfuri;
se pune casca şi se lasă să acţioneze timp de 5-10 minute, se clăteşte, se tamponează cu
prosopul şi se pune tratamentul Step 2 – care este o cremă cu efect astringent şi restructurant,
ce penetrează firul de păr conferindu-i un grad ridicat de regenerare, care favorizează închiderea
solzilor păstrând astfel în interiorul firului de păr substanţele cu rol de balsam. Această acţiune
se datorează principiilor active care conferă părului şi volum. Creatina pe care o conţine are rol
regenerator, de protecţie a cuticulei părului şi de creştere a elasticităţii. Mentolul crează un efect
de răcoare care facilitează închiderea scuamelor. Se lasă să acţioneze 5 minute, se clăteşte şi
se trece la tratamentul final cu spumă regeneratoare.
SPUMĂ REGENERATOARE
Cremă soft spray care conferă o ultimă hidratare şi regenerare părului, făcând părul moale
şi strălucitor. Creatina cu acţiune regeneratoare, protejează cuticula firului de păr, îi creşte
elasticitatea. Se recomandă repetarea tratamentului de 2-4 ori pe lună.
ULEI REGENERANT
Bogat în principii bio-phytomarini, redă strălucirea părului şi permite pieptănatul uşor al
acestuia. Aplicarea: se distribuie pe părul umed, pe lungime şi la vârfuri; se lasă să acţioneze
5-8 minute, apoi se clăteşte. Se poate folosi şi fără a se clăti părul înainte de efectuarea
tratamentelor tehnice, datorită puterii sale protective.
BOOSTER
Bogat în extract de cheratină, amestecat cu ulei regenerator, crează o cremă-spumă cu acţiune
imediată, în 60 secunde. Aplicaţie : se amestecă cu o pensulă într-un bol, o fiolă Booster cu o
fiolă de Ulei regenerator, până la obţinerea consistenţei unei creme. Se aplică după şampon.
Se lasă să acţioneze între 60 secunde şi 5 minute. Se clăteşte.

NO FRIZZY LINE

NO FRIZZY SHAMPOO

NO FRIZZY TREATMENT

STRAIGHT & CURLY

ŞAMPON RESTRUCTURANT ANTI U.V.

TRATAMENT (MASCĂ) RESTRUCTURANTĂ ANTI ÎNCÂLCIRE

SOLUŢIE PENTRU PĂR LINS ŞI ONDULAT pH 6

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

Principii active: Suc de lămâie; Vitamine F; Pantenol; Polimeri
strălucitori; pH 5,5

Principii active: Suc de lămâie biologic; Unt de Karite; Pantenol;
HMA; pH 4,7

Principii active: Suc de lămâie; Polimer HSP; pH 6,0

Mulţumită compoziţiei sale particulare pH 5.5, acest şampon
ultra-delicat curăţă profund fără să deterioreze părul şi este
perfect pentru folosirea zilnică. Conferă instantaneu moliciune
şi elasticitate părului cel mai dificil şi rebel, făcând părul
mai puţin încâlcit şi uşor de pieptănat. Formula cu SUC DE
LĂMÂIE BIOLOGIC care dezvoltă o mare putere antioxidantă şi
protectoare, cu VITAMINA F, care favorizează integritatea părului
menţinând fluidă membrana celulară. PANTENOL-ul acţionează
ca fortifiant şi revitalizant, în timp ce prezenţa POLIMERILOR
STRĂLUCITORI conferă un extraodinar efect strălucitor care
durează în timp.
MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul umed, se masează
delicat şi se lasă să acţioneze 2/3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă procedura dacă este necesar.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

O adevarată mască disciplinantă anti-încâlcire: răspunsul pe
măsura problemelor părului încâlcit, dezhidratat şi dificil de
aranjat. Datorită acidităţii pH-ului său, descâlceşte imediat şi
părul cel mai rebel, garantând un efect anti-încâlcire şi netezire,
reconferind imediat elasticitatea şi strălucirea lui. Formula sa
particulară este constituită din SUC DE LĂMÂIE BIOLOGIC,
indispensabil pentru a împiedica îmbătrânirea fibrei capilare;
UNT DE KARITE cu proprietăţi emoliente şi nutritive, PANTENOL
care întăreşte şi revitalizează părul. Acest tratament revoluţionar
este un adevărat concentrat de substanţe active şi HMA,
molecula inovativă ultra-condiţionantă.
MOD DE FOLOSIRE: după ce v-aţi spălat părul cu Şamponul
No Frizzy, se aplică No Treatment pe părul umed şi se distribuie
uniform cu piaptănul. Se lasă să acţioneze 3/5 minute, apoi
se clăteşte.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Păr drept sau creţ astazi nu mai este o problemă: este o alegere.
Acest fluid revoluţionar, pe bază de antioxidanţi ca SUCUL DE
LĂMÂIE BIOLOGIC şi proteine cu efect important de memorie
ca POLIMERUL HSP, protejează de căldura uscătorului de păr
şi a plăcii şi oferă oricărui tip de păr rezultate surprinzătoare şi
de durată. Efectul neted absolut şi persistent, păr creţ cu bucle
rezistente şi sculptate: în sfârşit răspunsul concret la exigenţele
fiecărei femei.
MOD DE FOLOSIRE: PENTRU PĂR CREŢ elastic, moale şi
lucios: pe părul umed, se aplică pe toată suprafaţa cantitatea
corespunzătoare de produs, se piaptănă cu grijă pentru a
optimiza distribuirea, apoi se trece la uscare cu uscătorul,
lampa, bigudiuri..
PENTRU PĂRUL DREPT: pe părul umed, se aplică pe toată
lungimea părului cantitatea corespunzătoare de produs, se
piaptănă cu grijă pentru a optimiza distribuirea. Se usucă cu
uscătorul într-o poziţie dreaptă, deci şi trece placa pe toată
lungimea părului pentru a obţine un păr drept, perfect luminos
şi de durată.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

NO FRIZZY LINE

LISS MILK THERMOPROTECTOR
LAPTE TERMOPROTECTOR

NO FRIZZY SERUM
TRATAMENT RESTRUCTURANT CU CRISTALE LICHIDE PENTRU FIR
DESPICAT

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI
FĂRĂ ALERGENI
Pincipii active: suc de lămâie biologic; keratină; pantenol; HMA; pH 5,5
Principii active: Ulei de Macadamia biologic
Lapte inovativ de îndreptare termoprotector care se foloseşte de căldura
uscătorului şi a plăcii pentru a fixa pe fir KERATINA, prezentă şi în formula
sa, şi face părul mai moale şi mai uşor de pieptănat, fără să-l îngreuneze
sau să-l încarce. Ideal pentru întinderea (nu chimica) părului, elimină
volumul cu prestaţii surprinzătoare şi protejează de căldura uscătorului şi
a plăcii. Formula cu SUC DE LĂMÂIE BIOLOGIC care dezvoltă o mare
putere antioxidantă şi protectoare. PANTENOL-ul şi molecula inovativă
ultra-condiţionantă HMA acţionează hidratând fibra capilară în timpul uscării
şi făcând părul lucios, puternic şi total descâlcit.
MOD DE FOLOSIRE: înainte de uscare, se vaporizează o doză
corespunzătoare de produs în funcţie de lungimea şi cantitatea părului şi se
distribuie uniform cu piaptănul. Apoi, fără să se clătească se trece la uscare
cu uscătorul sau placa.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Tratament restructurant cu cristale lichide ideal pentru combaterea
inestetismului firului despicat. Foloseşte proprietăţile emoliente şi hidratante
ale ULEIULUI DE MACADAMIA BIOLOGIC, extras din nuca plantei de
macadamia (Mcadamia integrifolia) pentru a reechilibra secreţia lipidică
a fibrei capilare, restituindu-i gradul corect de umiditate şi împiedicandu-i
dezhidratarea. Se aplică pe părul uscat sau umed şi are o acţiune puternic
protectoare împotriva agenţilor atmosferici. Indicat pentru părul deteriorat,
colorat sau normal, dar excelent ca tratament înainte de tuns.
MOD DE FOLOSIRE: se pun câteva picături în palmă şi se distribuie uniform,
în cazul părului creţ este perfect pentru netezire şi se aplică pe părul uscat.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml

EXTRA-GLOSS LINE

EXTRA-GLOSS SHAMPOO

EXTRA-GLOSS TREATMENT

EXTRA-GLOSS SERUM

ŞAMPON CU EFECT DE STRĂLUCIRE

TRATAMENT (MASCĂ) PENTRU STRĂLUCIREA PĂRULUI

SER PROTECTOR PENTRU STRĂLUCIRE

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

Principii active: Ulei de Argan biologic; Vitamina F; Pantenol;
pH 4,5

FĂRĂ ALERGENI

Principii active: Ulei de Argan biologic; Vitamina F; Pantenol;
Polimeri de condiţionare; pH 5,5
Formulat în mod specific pe bază de detergenţi efectivi care
acţionează în absenţa totală a agresivităţii, acest şampon cu
efect de strălucire, cu pH 5,5 este indicat pentru uz zilnic.
O perfectă combinaţie de ULEI DE ARGAN BIOLOGIC şi
VITAMINA F care operează în sinergie pentru a oferi părului
o intensă acţiune de fortifiere şi de revitalizare, conferând corp
şi tonus părului.
MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul umed, se masează
delicat şi se lasă să acţioneze 2/3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă acţiunea dacă este necesar.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Principii active: Ulei de Argan biologic; Complex de multivitamine
Formula bogată pe bază de derivate naturale preţioase pentru
această mască care nu este numai o cremă protectoare, dar
şi un adevărat tratament de înfrumuseţare. Se foloseşte de
proprietăţile ULEIULUI DE ARGAN BIOLOGIC, împreună cu
VITAMINA F şi PANTENOL, pentru a da strălucire şi a îngriji
părul de la rădăcini până la vârfuri, conferând corp, strălucire
şi vitalitate.
MOD DE FOLOSIRE: după ce s-a spălat părul cu Şamponul
Extra-gloss se aplică Tratamentul Extra-Gloss pe părul umed,
se distribuie uniform cu piaptănul. Se lasă să acţioneze 3-5
minute şi se clăteşte.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Un adevărat concentrat de VITAMINA E, VITAMINA A, OMEGA
3, OMEGA 6 şi ACIZI GRAŞI NESATURATE, pentru acest ser
foarte eficace care hrăneşte în profunzime fibrele capilare fără
să îngreuneze şi conferindu-le strălucire şi elasticitate de la
prima aplicare. Proprietăţile cunoscute ale ULEIULUI DE ARGAN
BIOLOGIC, derivat din planta preţioasă originară din Maroc,
garantează o acţiune protectoare, hidratantă şi nutritivă eficace.
Previne şi repară firele despicate, protejează împotriva daunelor
cauzate de agenţii atmosferici şi împotriva tratamentelor
agresive, ca permanent, îndreptare şi vopsire, pentru că luptă
împotriva stres-ului şi exaltă luminozitatea culorii. Pe părul creţ
descâlceşte perfect şi permite o uscare naturală, în timp ce
aplicat pe părul uscat reînnoieşte efectul cârlionţat.
MOD DE FOLOSIRE: sunt suficiente câteva picături care se
aplică pe părul umed şi se tamponează după spălarea obişnuită
pentru a trece apoi la uscare, sau ca finish pe părul uscat.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml

VOLUME LINE

VOLUME SHAMPOO

VOLUME TREATMENT

VOLUME FOAM

ŞAMPON PENTRU VOLUM CU pH 4,8

TRATAMENT PENTRU VOLUM

SPUMĂ VOLUM LA RĂDĂCINĂ CU U.V. PROTECTOR

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

Principii active: Ulei de bumbac; Multivit-shutlle; Proteine de
Grâu; Pantenol; pH 5,5

Principii active: Ulei de bumbac; Proteine de Grâu; Complex de
condiţionanţi; pH 4,8

Principii active: Ulei de bumbac; UV protector; Vitamina E;
Extras de Camelie

Bogat în principii active ca ULEI DE BUMBAC, cunoscut
pentru proprietăţile sale de descurcare şi de hrănire derivate
din VITAMINA E; MULTIVIT SHUTTLE, care creează un film
monomolecular pe păr şi are o funcţie puternic hidratantă
şi liniştitoare, PROTEINE DE GRÂU cu efect de restructurare
şi condiţionare. Formulat cu PANTENOL, puternic fortifiant
şi revitalizant - condiţionant, acest şampon extraordinar
volumizant garantează o profundă şi completă restructurare
pentru firul de păr făcând părul mai des, mai puternic şi dându-i
vitalitate. Folosirea regulară a acestui şampon care curăţă în
mod eficace fără să îngreuneze părul, garantează un păr mai
voluminos, moale şi elastic. Ideal pentru părul subţire, fragil şi
fără volum care se rupe uşor.

Este un tratament inovativ care nu necesită clătire, un adevărat
concentrat energizant în măsura de a da imediat tonus şi
vitalitate părului subţire, fragil fără volum. Realizat cu ULEI
DE BUMBAC, bogat în VITAMINA E, PROTEINE DE GRÂU şi
COMPLEX CONDIŢIONANT, hrăneşte în profunzime firul şi îl
îmbogăţeşte, conferind coafurii mai mult volum şi strălucire.

Spumă extraordinară cu compoziţie activă dedicată exclusiv
părului subţire pentru că nu îngreunează şi nu lasă reziduri de
praf. Formula sa pe bază de ULEI DE BUMBAC, cu proprietăţi
de descâlcire şi nutritive, permite spumei să acopere complet
firul de păr mărindu-l vizibil densitatea. Acţiunea sinergică
a antioxidanţilor puternici ca UV PROTECTOR, VITAMINA
E, EXTRAS DE CAMELIE, luptă în mod eficace împotriva
îmbătrânirii fibrei capilare. Uşor de aplicat, mulţumit supapei
dotate cu canula potrivită care permite efectuarea pulverizării
îndreptate direct spre rădăcina părului pentru a-i mări susţinerea
şi volumul.

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul umed, se masează
delicat lăsând să acţioneze 2-3 minute apoi se clăteşte. Se
repetă procedura dacă este necesar.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

MOD DE FOLOSIRE: după ce s-a clătit şamponul pentru volum,
se tamponează părul cu un prosop, se aplică Volume Treatment
şi se distribuie uniform cu piaptănul. NU SE CLĂTEŞTE.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

MOD DE FOLOSIRE: se aplică spuma pe părul umed direct la
rădăcini şi fără clătire se trece la styling-ul dorit.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

ENERGY LINE

ENERGY SHAMPOO

ENERGY TREATMENT

COLOR SAFE FLUID

ŞAMPON ENERGIZANT, U.V. PROTECTOR pH 4,7

TRATAMENT ENERGIZANT CU U.V. PROTECTOR pH 3,5

FLUID PENTRU PROTECŢIA CULORII U.V. PROTECTOR pH 5,0

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

Principii active: Extras biologic de nucă de Grenoble; Vitamina F;
Pantenol; UV Protector; pH 4,7

Principii active: Extras biologic de nucă de Grenoble; UV
protector; pH 3,5

Formula cu EXTRAS BIOLOGIC DE NUCĂ DE GRENOBLE,
VITMINA F şi PANTENOL este un detergent eficace care
acţionează în absenţa totală a agresivităţii, revitalizând fibrele
capilare şi conferind luminozitate, elasticitate şi o nouă
vitalitate părului. Îmbogăţit cu o nouă şi inovativă moleculă,
UV protectorul, care se leagă de firul de păr şi îi prelungeşte
protecţia prevenind decolorarea provocată de razele solare UV,
este ideal pentru părul deteriorat de tratamentele chimice sau
mecanice repetate.

Cu formula sa bogată pe bază de EXTRAS BIOLOGIC DE NUCĂ
GRENOBLE, acest tratament precis acţionează în mod eficace
hrănind şi revitalizând părul şi făcându-l uşor de pieptănat.
Mulţumit acţiunii noii molecule UV PROTECTOR revitalizează
structura capilară, împiedicându-i îmbătrânirea şi protejând
împotriva decolorării provocate de razele solare UV. Perfect
pentru părul uscat şi fragil de natură, sau despicat din cauza
tratamentelor chimice şi mecanice.

Principii active: EXTRAS BIOLOGIC DE NUCĂ GRENOBLE;
Heliogenol; Vitamina E: antioxidant; U.V. protector: protecţie
împotriva razelor U.V.
Oligoelemente: protecţie împotriva smog-ului şi a condiţiilor
meteo nefavorabile
Oxid de zinc: protecţie împotriva smog-ului şi a condiţiilor
meteo nefavorabile
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul umed, se masează
delicat şi se lasă să acţioneze 2-3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă acţiunea dacă este necesar.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

MOD DE FOLOSIRE: după ce s-a spălat părul cu Energy
Shampoo se aplică masca pe părul umed, se distribuie uniform
cu piaptănul, se lasă să acţioneze 2-3 minute apoi se clăteşte.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

EASY PACK

NO FRIZZY
SHAMPOO

NO FRIZZY
TREATMENT

EXTRA-GLOSS
SHAMPOO

ŞAMPON RESTRUCTURANT ANTI U.V.

ŞAMPON RESTRUCTURANT ANTI U.V.

ŞAMPON CU EFECT DE STRĂLUCIRE

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ
PARABENI

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ
PARABENI

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ
PARABENI

Principii active: Suc de lămâie; Vitamine F;
Pantenol; Polimeri strălucitori; pH 5,5

Principii active: Suc de lămâie; Vitamine F;
Pantenol; Polimeri strălucitori; pH 5,5

Principii active: Ulei de Argan biologic;
Vitamina F; Pantenol; Polimeri de
condiţionare; pH 5,5

Mulţumit compoziţiei sale particulare pH
5,5, acest şampon ultra-delicat curăţă
profund fără să deterioreze părul şi este
perfect pentru folosirea zilnică. Conferă
instantaneu moliciune şi elasticitate şi
părului cel mai dificil şi rebel, făcând părul
mai puţin încâlcit şi uşor de pieptănat.
Formula cu SUC DE LĂMÂIE BIOLOGIC
care dezvoltă o mare putere antioxidantă
şi protectoare, cu VITAMINA F, care
favorizează integritatea părului menţinând
fluidă membrana celulară. PANTENOL-ul
acţionează ca fortifiant şi revitalizant, în timp
ce prezenţa POLIMERILOR STRĂLUCITORI
conferă un extraodinar efect strălucitor care
durează în timp.

Mulţumit compoziţiei sale particulare pH
5,5, acest şampon ultra-delicat curăţă
profund fără să deterioreze părul şi este
perfect pentru folosirea zilnică. Conferă
instantaneu moliciune şi elasticitate şi părului
cel mai dificil şi rebel, făcând părul mai puţin
încâlcit şi uşor de pieptănat. Formula cu
SUC DE LĂMÂIE BIOLOGIC care dezvoltă
o mare putere antioxidantă şi protectoare,
cu VITAMINA F, care favorizează integritatea
părului menţinând fluidă membrana
celulară. PANTENOL-ul acţionează ca
fortifiant şi revitalizant, în timp ce prezenţa
POLIMERILOR STRĂLUCITORI conferă un
extraodinar efect strălucitor care durează în
timp.

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul
umed, se masează delicat şi se lasă să
acţioneze 2/3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă procedura dacă este necesar.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul
umed, se masează delicat şi se lasă să
acţioneze 2/3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă procedura dacă este necesar.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

Formulat în mod specific pe bază de
detergenţi efectivi care acţionează în absenţa
totală a agresivităţii, acest şampon cu efect
de strălucire, cu pH 5,5 este indicat pentru
uz zilnic. O perfectă combinaţie de ULEI
DE ARGAN BIOLOGIC şi VITAMINA F care
operează în sinergie pentru a oferi părului o
intensă acţiune de fortifiere şi de revitalizare,
conferând corp şi tonus părului.
MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul
umed, se masează delicat şi se lasă să
acţioneze 2/3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă acţiunea dacă este necesar.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

EXTRA-GLOSS
TREATMENT
RATAMENT
(MASCĂ)
STRĂLUCIREA PĂRULUI

PENTRU

Principii active: Ulei de Argan biologic;
Vitamina F; Pantenol; pH 4,5
Formula bogată pe bază de derivate naturale
preţioase pentru această mască care nu
este numai o cremă protectoare, dar şi
un adevărat tratament de înfrumuseţare.
Se foloseşte de proprietăţile ULEIULUI DE
ARGAN BIOLOGIC, împreună cu VITAMINA
F şi PANTENOL, pentru a da strălucire şi
a îngriji părul de la rădăcini până la vârfuri,
conferând corp, strălucire şi vitalitate.
MOD DE FOLOSIRE: după ce s-a spălat
părul cu Şamponul Extra-gloss se aplică
Tratamentul Extra-Gloss pe părul umed, se
distribuie uniform cu piaptănul. Se lasă să
acţioneze 3-5 minute şi se clăteşte.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

EASY PACK

VOLUME
SHAMPOO

VOLUME
TREATMENT

ŞAMPON PENTRU VOLUM CU pH 4,8

ŞAMPON RESTRUCTURANT ANTI U.V.

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ
PARABENI

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ
PARABENI

Principii active: Ulei de bumbac; Multivitshutlle; Proteine de Grâu; Pantenol; pH 5.5

Principii active: Suc de lămâie; Vitamine F;
Pantenol; Polimeri strălucitori; pH 5,5

Bogat în principii active ca ULEI DE
BUMBAC, cunoscut pentru proprietăţile
sale de descurcare şi de hrănire derivate
din VITAMINA E; MULTIVIT SHUTTLE,
care creează un film monomolecular pe
păr şi are o funcţie puternic hidratantă şi
liniştitoare, PROTEINE DE GRÂU cu efect de
restructurare şi condiţionare. Formulat cu
PANTENOL, puternic fortifiant şi revitalizant
- condiţionant, acest şampon extraordinar
volumizant garantează o profundă şi
completă restructurare pentru firul de
păr făcând părul mai des, mai puternic
şi dându-i vitalitate. Folosirea regulară a
acestui şampon care curăţă în mod eficace
fără să îngreuneze părul, garantează un păr
mai voluminos, moale şi elastic. Ideal pentru
părul subţire, fragil şi fără volum care se
rupe uşor.

Mulţumit compoziţiei sale particulare pH
5,5, acest şampon ultra-delicat curăţă
profund fără să deterioreze părul şi este
perfect pentru folosirea zilnică. Conferă
instantaneu moliciune şi elasticitate şi părului
cel mai dificil şi rebel, făcând părul mai puţin
încâlcit şi uşor de pieptănat. Formula cu
SUC DE LĂMÂIE BIOLOGIC care dezvoltă
o mare putere antioxidantă şi protectoare,
cu VITAMINA F, care favorizează integritatea
părului menţinând fluidă membrana
celulară. PANTENOL-ul acţionează ca
fortifiant şi revitalizant, în timp ce prezenţa
POLIMERILOR STRĂLUCITORI conferă un
extraodinar efect strălucitor care durează în
timp.

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul
umed, se masează delicat lăsând să
acţioneze 2-3 minute apoi se clăteşte. Se
repetă procedura dacă este necesar.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul
umed, se masează delicat şi se lasă să
acţioneze 2/3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă procedura dacă este necesar.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

ENERGY
SHAPOO

ENERGY
TREATMENT

ŞAMPON ENERGIZANT, U.V. PROTECTOR
pH 4,7

TRATAMENT ENERGIZANT
PROTECTOR pH 3,5

FĂRĂ SLES - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ
PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

Principii active: Extras biologic de nucă
de Grenoble; Vitamina F; Pantenol; UV
Protector; pH 4,7
Formula cu EXTRAS BIOLOGIC DE NUCĂ
DE GRENOBLE, VITMINA F şi PANTENOL
este un detergent eficace care acţionează
în absenţa totală a agresivităţii, revitalizând
fibrele capilare şi conferind luminozitate,
elasticitate şi o nouă vitalitate părului.
Îmbogăţit cu o nouă şi inovativă moleculă,
UV protectorul, care se leagă de firul de
păr şi îi prelungeşte protecţia prevenind
decolorarea provocată de razele solare
UV, este ideal pentru părul deteriorat de
tratamentele chimice sau mecanice repetate.
MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul
umed, se masează delicat şi se lasă să
acţioneze 2-3 minute, apoi se clăteşte. Se
repetă acţiunea dacă este necesar.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

CU

U.V.

Principii active: Extras biologic de nucă de
Grenoble; UV protector; pH 3,5
Cu formula sa bogată pe bază de EXTRAS
BIOLOGIC DE NUCĂ GRENOBLE, acest
tratament precis acţionează în mod eficace
hrănind şi revitalizând părul şi făcându-l uşor
de pieptănat. Mulţumit acţiunii noii molecule
UV PROTECTOR revitalizează structura
capilară, împiedicându-i îmbătrânirea şi
protejând împotriva decolorării provocate de
razele solare UV. Perfect pentru părul uscat
şi fragil de natură, sau despicat din cauza
tratamentelor chimice şi mecanice.
MOD DE FOLOSIRE: după ce s-a spălat
părul cu Energy Shampoo se aplică masca
pe părul umed, se distribuie uniform cu
piaptănul, se lasă să acţioneze 2-3 minute
apoi se clăteşte.
Mode de ambalare: flacon de 2000 ml

TOP FIX LINE

BIO MEDIUM
SPRAY

BIO EXTREME
SPRAY

MEDIUM ECO
SPRAY

EXTREME ECO
SPRAY

LAC BIO MEDIU-ANTIUMIDITATE

LAC BIO EXTREM-ANTIUMIDITATE

LAC ECO MEDIU ANTIUMIDITATE FĂRĂ GAZ

LAC EXTREM ECO ANTIUMIDITATE

FĂRĂ CLORURĂ - FĂRĂ ALERGENI

FĂRĂ CLORURĂ - FĂRĂ ALERGENI

FĂRĂ CLORURĂ - FĂRĂ ALERGENI

FĂRĂ CLORURĂ - FĂRĂ ALERGENI

Principii active: Unt de Karite biologic; Ulei
de Jojoba; Extras de bambus; Pantenol

Principii active: Unt de Karite biologic; Ulei de
Jojoba; Extras de Bambus; Pantenol

Principii active: Unt de Karite biologic; Ulei de
Jojoba; Extras de Bambus; Pantenol

Principii active: Unt de Karite biologic; Ulei de
Jojoba; Extras de Bambus; Pantenol

Spray profesional de înaltă tehnologie
care mulţumită acţiunii combinate a
ULEIULUI DE JOJOBA, EXTRASULUI DE
MABUS, UNTULUI DE KARITE BIOLOGIC
şi PANTENOLULUI, permite obţinerea
unei ţinute maxime, volum, strălucire şi
hidratare naturale. Desfăşoară o excelentă
acţiune antiumiditate şi protejează împotriva
atacurilor agenţilor atmosferici pentru că
este formulat cu tehnologie inovativă care
asociază Polimerilor Filmogeni Elastici
de ultimă generaţie (necesari pentru a
da formă părului) două macromolecule
de Siliciu: una cu proprietăţi hidratante şi
restructurante, alta care protejează părul de
agenţii climatici şi smog.

Un spray bio, cu un parfum neutru, delicat,
perfect pentru toate tehnicile de coafură.
Vaporizare ideală pentru a defini mişcarea şi
pentru a crea volum, desfăşoară o excelentă
acţiune antiumiditate şi protejează împotriva
agenţilor externi. Formula cu tehnologie
inovativă care asociază Polimerilor Filmogeni
Elastici de ultimă generaţie (necesare pentru
a da formă părului) două macromolecule
de Siliciu: una cu proprietăţi hidratante şi
restructurante, alta care protejează părul de
agenţii climatici şi smog.
Acţiunea imbatantă a ULEIULUI DE JOJOBA,
EXTRASULUI DE MABUS, UNTULUI DE
KARITE BIOLOGIC şi PANTENOLULUI
conferă o nouă vitalitate, forţă şi hidratare
părului.

Volumizant/strălucitor natural fără gaz pentru
respectarea maximă a mediului şi a salonului.
Dăruieşte mişcare cu naturaleţe, elasticitate
şi ţinută de lungă durată, desfăşoară o
puternică acţiune antiumiditate şi protejează
împotriva agenţilor externi. Specific pentru
finishing se elimină uşor cu peria şi are
un parfum neutru, delicat. Este format
cu o tehnologie inovativă care asociază
Polimerilor Filmogeni Elastici (necesari pentru
a da formă părului) două macromolecule
de Silicu: una cu proprietăţi hidratante şi
restructurante, alta care protejează părul de
agenţii climatici şi smog. Acţiunea combinată
a ULEIULUI DE JOJOBA, EXTRASULUI DE
MABUS, UNTULUI DE KARITE BIOLOGIC
şi PANTENONULUI garantează strălucire şi
hidratare naturală.

Volumizant/strălucitor natural fără gaze
extraforte cu uscare instantanee care
garantează respect maxim pentru mediu
şi pentru salon. Studiat pentru a defini o
mişcare şi pentru a crea un volum, acest
lac desfăşoară o activitate excelentă
antiumiditate şi protejează împotriva agenţilor
externi. Specific pentru finishing se elimină
uşor cu peria şi are un parfum neutru,
delicat. Este formulat cu tehnologia inovativă
care asociază Polimerilor Filmogeni Elastici
(necesari pentru a da formă părului) două
macromolecule de Siliciu: una cu proprietăţi
hidratante şi restructurante, alta care
protejează părul de agenţii climatici şi smog.
Acţiunea combinată a ULEIULUI DE JOJOBA,
EXTRASULUI DE MABUS, UNTULUI DE
KARITE BIOLOGIC şi PANTENOLULUI
garantează strălucire şi hidratare nturală.

MOD DE FOLOSIRE: se vaporizează direct
pe păr, de la o distanţă de 30-50 cm.
Mode de ambalare: flacon de 500 ml

MOD DE FOLOSIRE: se vaporizează direct
pe păr, de la o distanţă de 30-50 cm.
Mode de ambalare: flacon de 300 ml

MOD DE FOLOSIRE: se vaporizează direct
pe păr de la o distanţă de 30-50 cm.
Mode de ambalare: flacon de 500 ml

MOD DE FOLOSIRE: se vaporizează direct
pe păr, de la o distanţă de 30-50 cm.
Mode de ambalare: flacon de 300 ml

TOP FIX LINE

MEDIUM FOAM

EXTREME FOAM

SNAPPY STRONG GEL

SPUMĂ MODERATĂ ANTI U.V. ŞI ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

SPUMĂ FIXATIVĂ STRONG ANTI U.V. ANTIOXIDANT

GEL - FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI

Extras de Camelie; Vitamina E; U.V. protector; Oligoelement
protector; Oxid de zinc

Extras de Camelie; Vitamina E; UV protector; Oligoelement
protector; Oxid de zinc

O spumă delicată dar de randament înalt, pentru a obţine o
fixare moderată, potrivită fiecărui tip de păr şi ideală pentru orice
tip de uscare. Formula cu răşini fixative de ultimă generaţie şi
îmbogăţită cu un nou COMPLEX MOLECULAR ANTI U.V. şi cu
un OLIGOELEMENT cheie, permite o mare flexibilitate a părului,
oferă o mai bună protecţie împotriva stresului de mediu şi nu
lasă reziduri supărătoare de praf. EXTRASUL DE CAMELIE şi
VITAMINA E desfăşoară o acţiune puternică antioxidantă care
previne îmbătrânirea.

Studiată pentru a obţine o fixare puternică în mod decisiv,
această spumă strong potrivită pentru fiecare tip de păr este
ideală pentru orice tip de uscare. Formula cu răşini fixative
de ultimă generaţie şi îmbogăţit cu un nou COMPLEX
MOLECULAR ANTI U.V şi cu un OLIGOELEMENT cheie,
permite o mare flexibilitate a părului, oferă o mai bună protecţie
împotriva stresului de mediu şi nu lasă reziduri supărătoare de
praf. EXTRASUL DE CAMELIE şi VITAMINA E desfăşoară o
acţiune puternică antioxidantă.

Este un gel cu o ţinută strong, conţinând vitamina F, ceai
negru. Conţinutul gelului conferă părului integritate, garantează
o acţiune antioxidantă, uscarea rapidă a gelului permite să
obţinem efecte bine definite şi creative şi pentru o ţinută
extremă. Mod de folosire: a se lucra cu cantităţi mici, aplicând
atât pe păr umed cât şi pe păr uscat - după stilul preferat.
Mode de ambalare: tub de 250 ml

MOD DE FOLOSIRE: se aplică pe părul umed şi fără clătire se
trece la styling-ul dorit.
Mode de ambalare: flacon de 250 ml

MOD DE FOLOSIRE: se aplică spuma pe părul umed şi fără
clătire se trece la styling-ul dorit.
Mode de ambalare: flacon de 250 ml

TOP FIX LINE

SHAPER WAX
1
CEARĂ MODELATOARE
FĂRĂ ALERGENI - FĂRĂ PARABENI
Principii active: Oligoelemente; Oxid de zinc
Ceară modelatoare cu gradul potrivit de
fixare, cu formulă bogată pe bază de oxid
de zinc şi oligoelemente, perfectă pentru
a exprima propria creativitate şi pentru a
realiza orice styling.
MOD DE FOLOSIRE: se lucrează o cantitate
mică de produs între palme şi se aplică pe
părul umed sau uscat, pe capul întreg sau
numai pe unele şuviţe, modelând în funcţie
de propriul stil, apoi se trece la uscare.
Mod de ambalare: cutie de 100 ml

WATER WAX
2

MATT WAX
3

Hrăneşte cu efect lucidant mulţumită
concentraţiei sale de ingredienţi preţioşi
conferă părului o hidratare exaltantă. Cu
un control static optim evidenţiază formele
şi mişcările, texturi de look rafinate. Nu
are putere de fixare, pentru o libertate de
mişcare absolută. Mod de utilizare: Se aplică
pe părul uscat.
Mod de ambalare: cutie de 100 ml

Cu caracter decis pentru texturi extreme şi
fixare puternică dar remoderabil pentru a
transforma un look de tendinţă într-un stil
individual. Efect opacizant perfect pentru
tendinţa metropolitană.

EXTREME CREAM
GEL
PASTĂ ULTRAMODELATOARE CU
PROVITAMINA B5 ŞI MĂR VERDE
FĂRĂ ALERGENI
Principii active: Provitamina B5; Măr verde

MOD DE FOLOSIRE: Se aplică pe părul
uscat.
Mod de ambalare: cutie de 100 ml

Formulare pe baza de PRO-VITAMINA B5 şi
MĂR VERDE această pastă ultra modelatoare
şi elastică este ideală pentru a obţine efecte
creative. Permite realizarea oricărui styling cu
ţinută maximă şi naturaleţe. Perfectă pentru
coafuri extreme şi de impact stilistic puternic.
MOD DE FOLOSIRE: se lucrează o cantitate
mică de produs între mâini şi se aplică pe
părul umed sau uscat, pe întregul cap sau pe
unele şuviţe, modelând în funcţie de propriul
stil
Mod de ambalare: cutie de 500 ml

PRODUSE TONALIZANTE

QUECOLOR
REVIGORANT LUCIDANT AL CULORII FĂRĂ AMONIAC
Mască colorantă nutritivă cu ulei de migdale, acizi de fructe şi ceai verde.
Este un restructurant eficient pe bază de pigmenţi puri, ideal pentru a da un ton
părului decolorat de soare, pentru a repigmenta vârfurile decolorate, pentru a revigora
culoarea între două vopsiri după un tratament chimic.
Mod de folosire: Se aplică cu ajutorul unei pensule pe părul umed, după ce părul
s-a spălat şi s-a şters cu un prosop; timp de acţionare de la 5 la 20 min. în funcţie
de porozitatea părului şi de intensitatea reflexului dorit. Înalta putere restructurantă şi
nutritivă a formulei sale permite obţinerea unor rezultate strălucitoare pentru un păr
sănătos şi hrănit, utilizând următoarele cantităţi ale produsului:
- păr scurt: 10 gr
- păr mediu: 20 gr
- păr lung: 25 gr + Pre&Post Grain Mousse (o nucă). Ţinând cont de înalta
concentraţie de pigmenţi foarte puri, masca ar putea păta uşor, de aceea vă sfătuim
să nu aplicaţi produsul pe piele.
Pentru a repigmenta se va aplica pe părul uscat înainte de vopsire.
Şuviţele din mostra de culori se referă la folosirea produsului pe părul decolorat.
Avertisment: poate provoca reacţii alergice. Se va efectua un test preliminar. Se va
evita contactul cu ochii, în caz de contact accidental cu ochii se va clăti cu apă
abundentă şi se va consulta un specialist. Se vor folosi mănuşi potrivite. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor.
Mod de ambalare: tub de 200 ml

PRODUSE DECOLORANTE

ZERO COLOR
POWERFULL

ZERO COLOR
CREAM

PULBERE DECOLORANTĂ “ZERO COLOR“

CREMA DECOLORANTĂ „ZERO COLOR” ÎN
CREMĂ

Pulberea decolorantă ZERO COLOR
prin formula sa bogată în ingredienţi de
înaltă calitate permite optime decolorări
respectând la maxim structura firului de păr.
Este un produs versatil recomandat pentru
orice tehnică, meşe, raze de soare, efecte
speciale şi decolorări.
Pigmentul albastru violet evită modificarea
culorii în nuanţe de portocaliu galben
conferind o strălucire deosebită şi
uniformitate decolorării.
Se amestecă într-un recipient non-metalic
cu cremă emulsie oxidantă Hair Light vol.
20-30-40% în raport de 1 cu 1,5 (50 g
praf - 75% oxidant) - se formează o cremă
fină care este uşor de aplicat şi garantează
rezultate optimale şi uniforme.
Mod de ambalare: cutie de 1000 gr

Deschide până la 7 tonuri. Se poate folosi
pentru a obţine şuviţe decolorate până
a obţine o decolorare totală. Conţine unt
de karite, bogat în vitamine, proteine de
porumb şi antioxidanţi. Protejează pielea
capului în decursul procesului de deschidere
a culorii. Mod de folosire: se amestecă
produsul cu emulsie oxidantă Hair Light (10
– 20 – 30 – 40 vol.) într-un recipient non
metalic. Raportul de amestec fiind: 1:2. Se
recomandă controlarea deschiderii în timpul
procesului de acţiune. Diluând raportul de
amestec (ex.: 1:1,5; 1:1). Se poate mări
puterea de deschidere. Pentru aplicarea pe
pielea capului se va utiliza oxidant de 10 –
20 vol.
30 gr cremă 0 Color + 60 gr oxidant de 40
vol. = 4/5 ton de deschidere
30 gr cremă 0 Color + 45 gr oxidant de 40
vol. = 5/6 ton deschidere
30 gr cremă 0 Color + 30 gr oxidant de 40
vol. = 6/7 ton deschidere
Atenţie: a nu diminiua amestecul sub
proporţia 1:1.
Diminuând volumul de oxidant se diminuează
tonul de deschidere.
Mod de ambalare: tub de 500 gr

POLVERE
DECOLORANTE
SENSA
AMONIACCA
PRAF DECOLORANT FĂRĂ AMONIAC
Praful decolorant FĂRĂ AMONIAC prin
formula sa bogată în ingredienţi de
înaltă calitate permite optime decolorări,
respectând la maxim structura firului de
păr. Este un produs versatil, recomandat
pentru orice tehnică, meşe, raze de soare,
efecte speciale şi decolorări. Mod de
folosire: amestecaţi într-un recipient nonmetalic cu cremă emulsie oxidantă Hair
Light vol. 20-30-40% în raport de 1 cu 2
(50 g praf - 100% oxidant) - se formează
o cremă fină care este uşor de aplicat şi
garantează rezultate optimale şi uniforme.
Se recomandă folosirea mănuşilor de unică
folosinţă, în cazul în care intră în contact
cu ochii, se clăteşte abundent cu apă şi se
consultă medicul dacă este cazul.
Mod de ambalare: cutie 500 gr

EXTRA STRONG
GEL
GEL EXTRA STONG
Gel cu acţiune fermă şi efect de elastic ce
persistă timp îndelungat şi se usucă repede.
Aplicat pe părul umed sau uscat dă ţinută
coafurii, întregindu-i frumuseţea printr-un
efect intens de strălucire.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

PRODUSE TEHNICE

BARRIER CREAM

REMOVER PASTE

CREMĂ BARIERĂ Haiir Light

PASTĂ DEMACHIANTĂ Hair Light

Bogată în factori hidratanţi, protejează şi hidratează pielea, izolând-o de
acţiunea tratamentelor. Mod de folosire: Se întinde un strat foarte subţire de
cremă pe toate zonele care ar putea fi sensibilizate de efectul tratamentelor
efectuate pe păr.

Un produs bland şi fără substanţe abrazive iritante, elimină orice reziduu de
culoare. Mod de folosire: se aplică o cantitate mică de produs pe o dischetă
de vată şi se şterge zona pătată prin mişcări rotative.
Mod de ambalare: cutie de 100 ml

Mod de ambalare: cutie de 100 ml

PRODUSE TEHNICE

CURLY PERM

FLUID REGULATOR

NEUTRAL FIXING FLUID

SOLUŢIE PERMANENTĂ CURLY PERM - Hair Light

FLUID REGULATOR Hair Light

FLUID FIXATIV NEUTRALIZANT Hair Light

Un sistem bine codificat de amestec ne permite să
personalizăm fiecare tratament în parte în funcţie de tipologia
părului, fie după exigenţa în baza rezultatului pe care vrem să îl
obţinem. Cu ajutorul discului de ghidare foarte uşor de înţeles
nici o problemă nu va mai fi imposibil de depăşit şi fiecare caz
în parte va avea soluţia lui mulţumită unei formule specifice
şi unui echilibru perfect între tenacitate şi blândeţe. Formula
bogată în proteine de grâu Pantenol, proteine de cheratină.
Sinergia acestor complexe restructurante formează o barieră
pentru protejarea părului în timpul procesului de ondulare.
Mod de folosire: după ce aţi ales pe discul - ghid de utilizare
amestecul corect între Curly Perm şi fluid regulator se va aplica
pe părul umed rulat pe bigudiuri. Respectaţi timpul de acţiune
indicat. Clătiţi şi continuaţi aplicând Neutral Fixing Fluid, în cazul
unui păr ce depăşeşte o lungime de 15-20 cm e necesară
efectuarea unei desaturaţii cu lichidul cel mai indicat înainte de
a rula bigudiurile. Timpul de acţionare poate creşte sa scădea în
funcţie de rezltatul pe care doriţi să îl obţineţi şi de porozitatea
părului după un control constant.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml

Reducător bogat în substanţe condiţionante şi volumizante
necesare pentru hidratarea şi nutriţia fibrei capilare. Mod de
folosire: se va amesteca cu Curly Perm aşa cum indică disculghid de utilizare. Respectaţi timpul de acţiune indicat. A NU SE
UTILIZA SINGUR.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Stabilizează structura cheratinică conferând bucle durabile şi
elastice. Formula sa specială preia substanţele active conţinute
în soluţia permanentă (proteine din grâu şi cheratină) care
permit părului reintegrarea substanţelor hidratante şi nutritive
pierdute în timpul procesului de ondulare. De asemenea
este îmbogăţit cu un complex nou de cisteină de silicon
care garantează perfecta reconstruire a punţilor de sulf. Mod
de utilizare: După ce aţi clătit permanentul tamponaţi excesul
de apă şi aplicaţi Neutral Fixing Fluid. Timp de acţiune 8-10
minute. Scoateţi bigudiurile şi aplicaţi din nou pe tot părul. Timp
de acţiune 3-5 minute. Clătiţi.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml

PRODUSE TEHNICE

STRAIGHT SYSTEM

NEUTRAL FIXING CREAM

CREMĂ PENTRU ÎNREPTAT PĂRUL STRAIGHT SYSTEM Hair Light

CREMĂ NETRALIZANTĂ FIXATIVĂ Hair Light

Crema pentru întinderea părului garantează cosmeticitate de nivel înalt,
de la părul ondulat până la cel foarte creţ, obţinând ca rezultat bucle
definite, păr uşor de pieptănat şi strălucire naturală. Creată pentru obţinerea
întinderilor de lungă durată cu respectul maxim al fibrei capilare, unind forţa
principiilor active cu delicateţea componenţilor funcţionali. Un complex de
alcoholi graşi şi un extract vegetal de Calendula ne permite să menţinem
echilibrul potrivit de hidratare şi de stălucire a părului în timpul procedurii de
întindere. Mod de utilizare: spălaţi cu şamponul (Post Treatment Shampoo
Hair Light), tamponaţi şi aplicaţi spuma Pre&Post Grain Mousse fără a o
clăti. Aplicaţi Straight System începând de la ceafă la intervale de cca.
1 cm. Distribuiţi menţinând o presiune regulată asupra părului. Timp de
acţiune: pentru păr natural 12-15 min., pentru păr tratat 7-10 min. A nu
se aplica pe pielea lezată sau iritată, pe păr decolorat, pe păr care a suferit
un tratament de deschidere a culorii sau păr foarte sensibilizat. Timpul de
acţiune poate creşte sau scădea în funcţie de rezultatul pe care doriţi să îl
obţineţi şi de porozitatea părului, după un control constant. Uz profesional.
Mod de ambalare: cutie de 250 ml

Emulsie cremoasă extraordinar de activă cu o putere restructurantă
excepţională, stabilizează structura cheratinică a părului şi îi fixează forma.
Componenţii funcţionali prezenţi în formula, dintre care proteina din grâu,
au caracter condiţionant nutritiv şi restructurant şi au fost aleşi pentru
reintegrarea structurii capilare. Cosmeticitatea de înalt nivel a Straight
System garantează un extrem luciu natural respectând în acelaşi timp fibra
capilară. Mod de utilizare: După efectuarea tratamentului de întinderea
părului Straight System tamponaţi părul şi aplicaţi crema Neutral Fixing
Cream menţinând o presiune regulară asupra părului. Timp de acţiune 1520 minute. Clătiţi, aplicaţi şamponul Post Tratament Shampoo şi lăsaţi să
acţioneze 3-5 minute. După şamponare se trece la uscarea părului.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml

PRODUSE TEHNICE

POST TREATMENT
SHAMPOO

POST TREATMENT
MASK

MOUSE TREATMENT

ŞAMPON POST TRATAMENT pH 3,8 Hair Light

MASCĂ POST TRATAMENTpH 3,8 Hair Light

SPUMĂ CU EXTRACT DE TĂRÂŢE Hair Light

Şampon care are la bază cheratină cu putere înaltă de hidratare.
Mulţumită pH-ului acid închide cuticulele părului evitând
decolorarea prematură. Optim după permanent sau întindere,
ajută părul să-şi regăsească echilibrul lipidic potrivit, indicat
ca menţinere pe părul tratat. Conţine proteine de cheratină şi
amidon de porumb. Mod de utilizare: Aplicaţi pe părul umed,
lăsaţi să acţioneze 3-5 minute şi apoi clătiţi.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Mască restructurantă cu proteina de cheratină, desfăşoară
o acţiune elasticizantă pe păr făcându-l rezistent şi moale
cu aportul nutritiv al unui aminoacid natural conţinut în lanţul
molecular al părului. Egalizator optim al pH-ului închide
cuticulele părului evitând decolorarea prematură, iar după
permanent şi întindere ajută părul să-şi regăsească echilibrul
lipidic potrivit. Mod de utilizare: aplicaţi pe părul tamponat cu
un prosop după spălarea părului cu şamponul Post Treatment.
Lăsaţi să acţioneze 3-5 minute şi apoi clătiţi.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Puterea deosebită de hrănire a proteinei naturale din tărâţe,
împreună cu alţi compuşi importanţi, fac acest produs deosebit
de adaptabil pentru regenerarea firului de păr. Poate fi folosit
cu o clătire mai mult sau mai puţin abundentă, în funcţie de
gradul de deshidratare a firului de păr, cu sau fără clătire, ca un
pre permanent sau protector al vârfurilor în timpul decolorărilor.
Mod de utilizare: A se agita şi a se întoarce tubul cu fundul în
sus făcând sa iasă cantitatea dorită. Produsul va fi clătit cu apă
în afara cazului în care există o indicaţie diferită.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

PRODUSE TEHNICE

ECO SPRAY MEDIUM

HAIRSPRAY SOFT

HAIRSPRAY STRONG

MASTER LAC DE PĂR ECOLOGIC

MASTER LAC DE PĂR SOFT

MASTER LAC DE PĂR STRONG

Este un lac ecologic ideal pentru toate tipurile de păr. Are la bază
molecule de răşină care permit o fixare optimală şi impecabilă
a părului. Se îndepărtează uşor prin o simplă periere. Mod de
folosire. Se pulverizează direct pe păr de la o distanţă de 3050 cm.
Mod de ambalare: flacon de 300 ml

Este un lac ideal pentru o fixare naturală, pentru toate tipurile
de păr, nu udă şi se îndepărtează uşor prin o simplă periere.
Mod de folosire: se pulverizează direct pe păr, de la o distanţă
de 30-50 cm.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml

Oferă o ţinută tare pentru pieptănăturile structurate cu o fixare
imediată, nu udă şi se îndepărtează uşor prin o simplă periere.
Mod de folosire: se pulverizează direct pe păr de la o distanţă
de 30-50 cm.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml

INIMITABLE LINE

INIMITABLE BLONDE

INIMITABLE COLOR

CREMĂ COLORANTĂ PENTRU PĂR ”INIMITABLE BLONDE”

CREMĂ COLORANTĂ PENTRU PĂR ”INIMITABLE COLOR”

Este noua linie exclusivă de vopsire a companiilor profesionale, dedicată
părului blond.
Cu ”INIMITABLE BLONDE” în sfârșit poți rezolva toate problemele legate de
nuanțele de blond, ca reflexele nedorite și tonurile de culoare. Un produs
tehnic care, dacă este utilizat corect, îți va permite realizarea unor nuanțe
de blond speciale, neavute până acum, pentru toți clienții * cu tonul de bază
de la 7 până la decolorat.
Clientele cu această tonalitate reprezintă 35% a pieții mondiale.

Este o cremă colorantă bogată în extract de perlă neagră, ambra, ametista
şi extract de mătase.
Datorită componentei, crema colorantă Inimitable conferă o acoperire totală
de 100% a firelor albe, lăsând părul mătăsos, asigurând menţinerea culorii
pe timp îndelungat.
Alegerea emulsiei oxidante:
5 volume pentru un efect uşor nuanţator sau pentru a elimina reflexiile;
10 volume pentru a nuanţa sau a închide culoarea cu un ton, sau pentru
a colora ton cu ton; 20 volume pentru a acoperi părul alb sau pentru
a deschide culoarea cu un ton; 30 volume pentru decolorări medii (2/3
tonuri) sau pentru exaltarea nuanţelor de roşu; 40 volume pentru decolorări
puternice (3/4 tonuri)

CU EXTRACT DE MĂTASE ȘI PERLĂ ALBĂ
8 NUANȚE ULTRA DESCHISE + 1 NOUĂ CULOARE TONALIZANTĂ
Extras de mătase cu proprietăţi hidratante, condiţionate şi restructurante.
Perlă albă: proprietăţi nutritive şi re-mineralizante, anti-age şi fortifiante.
Mod de ambalare: tub de 100 ml

Mod de ambalare: tub de 100 ml

INIMITABLE LINE

EMULSIONE OSSIDANTE
EMUSIE OXIDANTĂ “INIMITABLE“
Culorile blonde, fiind culori foarte delicate, necesită durate potrivite de aplicare, alegerea potrivită a emulsiei oxidante, cu o
formulă cremoasă, parfumată și stabilizată.
Din acest motiv a fost creată o gamă mare de volumuri, mai mult de cinci, pentru a satisface orice necesitate: DESCHIDERE,
TONALIZARE, COLORARE.

DECOLORANTE IN CREMA
BLEACHING CREAM
CREMĂ DECOLORANTĂ “INIMITABLE”

DE AZI VEI PUTEA ”ÎNDRĂZNI”, ÎMPREUNĂ CU CLIENTELE TALE, ȘI VEI PUTEA REALIZA PENTRU ELE NUANȚE
FANTASTICE DE BLOND RECE, ÎN DIVERSE TONURI, CA BEIGE, CENUȘIU, NISIPIU ȘI CHIAR TONALITĂȚI ROZALII ȘI
DE PERLĂ.

Crema decolorantă “INIMITABLE BLONDE“ este bogată în unt de karité,
extras de mătase şi perlă albă.
Se recomandă pentru realizarea şuviţelor şi dungilor, precum şi pentru
decolorări totale.
Protejează pielea şi părul în timpul procesului de deschidere a culorii.
- în volume mai mici poate fi aplicată pe piele
- fiecare tub are un număr mediu de aplicări, cuprins între 5 şi 7
Bogat în vitamine şi antioxidante.
Extras de mătase, cu proprietăţi hidratante, condiţionante şi restructurante.
Perlă albă: proprietăţi nutritive şi re-mineralizante, anti-age şi fortifiante.

Mod de ambalare: flacon de 1000 ml

Mod de ambalare: 2 tuburi de 250 gr

Pentru ”INIMITABLE BLONDE” sunt valabile regulile colorimetriei generale, totuși proiectul ”INIMTABLE BLONDE” cuprinde
un curs specific de formare, mulțumit căruia nu vei mai avea probleme în realizarea oricărei nuanțe de blond. Cursul de
formare prevede și un curs de coafuri speciale, pentru a exalta părul tău blond.

INIMITABLE LINE

POST TREATMENT SHAMPOO

POST TREATMENT MASK

ȘAMPON POST TRATAMENT “INIMITABLE COLOR“ pH 4,7

MASCĂ POST TRATAMENT “INIMITABLE COLOR“ pH 3,5

Este un şampon delicat cu pH 4,7 care previne oxidarea culorii. Extractele
de perlă neagră şi perlă albă, bogate în aminoacizi şi oligoelemenţi,
garantează părului elementele necesare de penetrare a keratinei. Extractele
de mătase oferă moliciune părului. Vitamina F oferă strălucire. Şamponul
conţine şi UV protector. Un şampon perfect pentru păr tratat chimical. Mod
de folosire: spălaţi părul cu şamponul timp de 3-5 min. după care clătiţi.
Preferabil a se utiliza o mască posttratament.

Este o mască delicată cu pH 3,5 care previne oxidarea culorii. Extractele de
perlă neagră şi perlă albă, bogate in aminoacizi şi oligoelemenţi garantează
părului elementele necesare de penetrare a keratinei. Extractele de mătase
oferă moliciune părului. Vitamina F oferă strălucire. Masca conţine şi UV
protector. O mască perfectă pentru păr tratat chimical. Mod de folosire:
după ce aţi spălat cu şamponul post tratament se aplică uniform pe părul
umed timp de 3-5 min. după care se clăteşte. Combinând şamponul cu
masca obţineţi o durată mare a culorii părului.

Mod de ambalare: flacon de 500 ml
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Mod de ambalare: flacon de 500 ml
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

INIMITABLE LINE

SHAMPOO ANTIGIALLO

RICOSTRUZIONE PROFONDA ANTIGIALLO

ȘAMPON ÎMPOTRIVA NUANȚELOR GALBENE pH 4,7

RECONSTRUCȚIE PROFUNDĂ ANTI-GALBEN pH 3,5

Perfecta întreținere a culorii tale blonde ”VERY COLD”: reflexe reci,
contrastarea galbenului, păr nutrit, blond perfect și mătăsos
ȘAMPON ANTI-GALBEN : șampon delicat cu pH acid studiat pentru
eliminarea galbenului din părul alb.

Reconstrucția profundă anti-galben cu extras de mătase și perlă albă, un tratament de reconstrucție profundă care
se activează prin amestecarea unui ulei nutritiv și un booster anti-galben. Crema care se formează din uniunea
acestor lichide, penetrează în profunzime, reconstruind fibra capilară.
Mod de ambalare: fiole de 5x2 10 ml

CONFERĂ VITALITATE ȘI LUMINĂ COAFUREI, OPTIMIZEAZĂ ȘI
STABILIZEAZĂ REFLEXELE PENTRU A AVEA MEREU PĂR SĂNĂTOS.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

L’ASSENZA DI SLES
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CREMĂ ILUMINANTĂ CU LUMINESCINĂ

ŞAMPON ILUMINANT CU LUMINESCINĂ
pH 5,5

MASCĂ ILUMINANTĂ CU LUMINESCINĂ

PICĂTURI ILUMINANTE CU LUMINESCINĂ

Conferă strălucire, hrăneşte si repară fibra
capilară, permiţând o pieptănare uşoară,
lăsând părul molicios si incredibil de
mătăsos. Conţinutul particular al fluidului
Luminescina înzestrează părul cu multă
luminozitate, restructurând părul în acelaşi
timp.
Mod de folosire: După spălarea şi
tamponarea părului se aplică cantitatea
necesară de produs pe toată lungimea
părului. Se distribuie în mod uniform cu un
piaptăn. A nu se clăti! După care se poate
începe uscarea părului în forma dorită.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Conferă un aspect perlat. Noua sa formulă
conţine LUMINESCINA substanţă care oferă
luminozitate, este în gradul de a reflecta
razele solare oferind o luminozitate de înaltă
calitate a părului foarte mat (opac). Având un
ph 5,5 lipsa de sles şi parabeni, mai mult
prezenţa de noi principii active protejează
pielea capului şi acţionează împotriva
stresului cu foto oxidanţi. Protejează chiar şi
părul foarte slab!
Mod de folosire: Se aplică cantitatea
necesară lăsând să acţioneze câteva minute
şi apoi se clăteşte. A se repeta operaţiunea
în caz de nevoie.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Masca iluminantă conferă un aspect
perlat. Formula sa conţinând componentul
Luminescina o substanţă revoluţionară care
este în gradul de a esalta lumina, conferă
luminozitate şi strălucire. În acest mod
părul devenind uşor de pieptănat si foarte
mătăsos. Lipsa de parabeni şi având un ph.
4,0, protejează părul respectând atât pielea
capului cât şi fibrele capilare.
Mod de folosire: Se aplică pe părul spălat
şi tamponat, se distribuie pe păr în mod
uniform lăsând produsul să acţioneze circa
3 minute după care se clăteşte.
Mod de ambalare: flacon de 200 ml

Conferă o hidratare profundă prevenind astfel
ca vârfurile părului să devină despicate.
Având concentraţia foarte mare, ajunge doar
cât o picătură de lacrimă pentru a efectua
un tratament. Formula sa, Luminescina,
substanţa care conferă un joc fantastic între
luminozitate şi reflexe naturale, conferă o
aparte strălucire în acelaşi timp.
Mod de folosire: se pun câteva picături în
palmă după care se poate aplica atât pe păr
umed cât şi pe păr uscat. Efectul este de
imediat.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml
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LUMINESCINĂ

PRAF PENTRU VOLUM CU LUMINESCINĂ

Se recomandă folosirea serului înainte de
folosirea uscătorului cât şi a întinzătorului
de păr creând astfel un film protectiv,
care repară, protejează şi hidratează în
mod natural. Formula sa, Luminescina,
accentuează luminozitatea capilară, dă
reflexe de strălucire, efect raze solare.
Mod de folosire: A se aplica cantitatea
adecvată necesară pe părul umed, se
distribuie produsul pieptănând după care se
trece la uscarea părului.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Crema hidratează, înmoaie, regenerează şi
elimină efectul „creţ” fără a îngreuna părul.
Mulţumind atât formulei, Lluminescina, cât
şi capacităţii sale, scoate în evidenţă razele
solare, îmbunătăţind strălucirea părului cu
efect super lins şi ultra luminos.
Mod de folosire: Se aplică crema pe păr
umed în cele din urmă se trece la uscarea
părului.
Mod de ambalare: flacon de 200 ml

Este o cremă petru a activa, modela şi a
pune în valoare părul creţ sau uşor ondulat.
Buclele devenind moi, fără a avea un efect
creţ, în plus prezenţa din Luminescină scoate
în evidenţă luminozitatea şi culoarea capilară.
Mod de folosire: Se aplică atât pe păr umed
cât şi pe păr uscat modelând cu mâna
pentru a obţine pieptănatura dorită.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml

Este un praf care conferă mult volum şi
styling, fiind imbogătăţit cu Luminescină,
oferă rezultate optimale, părul devenind
voluminos şi strălucitor.
Mod de folosire: se pune puţin produs în
palma mâinilor după care se masează la
rădăcină pentru a oferi o majoră corpozitate
a capilaturii.
Mod de ambalare: flacon de 5 gr.
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GEL MODELLANTE E FISSATIVO

MODELLANTE

FINISHING

MATT

ILLUMINANTE ECO

GEL MODELANT FIXATIV CU LUMINESCINĂ

CEARĂ PENTRU FINISARE MATĂ

CEARĂ PENTRU MODELARE MATĂ

LAC ILUMINANT ECO CU LUMINESCINĂ

Este un gel cu efect modelant, de lungă
durată, care defineşte şi fixează forma
coafurii. Uscarea rapidă permite modelarea
părului cu efect de lungă durată fără a
lăsa reziduuri de produs pe păr. Mulţumită
formulei sale, Luminescina, conferă părului
vitalitate, rezistenţă si reflexe strălucitoare.
Componenţa sa particulară ajută la
protejarea agenţilor atmosferici cum ar fi
umiditate şi poluare.
Mod de utilizare: se aplică atât pe păr umed
cât şi pe păr uscat după care se modelează
părul după propria plăcere.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Permite modelarea exterioară a părului cu un
look mult mai riguros cu efecte transgresiv.
Lucrând uşor cu produsul ne permite să
compunem să descompunem diverse efecte
de coafură. Prezenţa de la Luminescină
conferă o vitalitate sănătoasă a părului,
lăsând un efect mat, totodată îmbunătăţind
strălucirea coafurii.
Mod de folosire: Se modelează pasta
încălzind un pic cu mâinile. Se aplică pe păr
uscat. Pe părul subţire se pune mai puţin
ceară decât pe părul gros.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml

Ceară de înaltă calitate şi de o consistenţă
voluminoasă, permite obţinerea diverselor
efecte de styling toată de înaltă ţinută.
Prezenţa Luminescinei permite scoaterea
în evidenţa frumuseţea, stylingului, cu efect
mat.
Mod de folosire: Se modelează pasta
incălzind un pic cu mâinile. Se aplică pe păr
uscat. Pe părul subţire se pune mai puţin
ceară decât pe părul gros.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml

Este un lac de păr fără gaz, ecologic, care
permite o fixare cu volum oricărui tip de
coafură. Formula sa Luminescina, substanţa
fiind în grad de a esalta luminozitatea razelor
solare accentuând efectul luminii asupra
coafurii. Protejează împotriva poluării externe.
Nu conţine clorură de metilen.
Mod de folosire: Se vaporizează direct pe
păr uscat de la o distanţă de 30 - 50 cm.
Mod de ambalare: flacon de 300 ml
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LAC DE PĂR ILUMINANT - FIXATIV CU LUMINESCINĂ

SPUMĂ STYLING ILUMINANTĂ CU LUMINESCINĂ

SPUMĂ RESTRUCTURANTĂ CU LUMINESCINĂ

Permite fixarea şi definirea oricărui tip de coafură. Mulţumită
formulei sale, Luminescina, reflectă razele solare scoţând în
evidenţă luminozitatea coafurii. Nu conţine clorură de metilen.
Protejează de umiditate şi de poluării externe.
Mod de folosire: Se vaporizează direct pe păr uscat de la o
distanţă de 30 - 50 cm.
Mod de ambalare: flacon de 500 ml

Este o spumă ideală pentru a lucra şi a fixa orice coafură pentru
o ţinută medium. Mulţumită formulei sale, Luminescina, reflectă
razele solare scotând în evidenţă luminozitatea coafurii.
Mod de folosire: Se aplică spuma fără a clăti apoi se trece la
stylingul dorit.
Mod de ambalare: flacon de 250 ml

Excepţionala sa formulă hidratează, regenerează, dar în special
îngrijeşte şi restructurează firele de păr. Mulţumită formulei sale,
Luminescina, are capacitate de a scoate în evidenţă strălucirea
razelor solare, conferă strălucire şi părul devine mătăsos şi
sănătos.
Mod de folosire: Produsul se aplică uniform pe păr umed după
care se trece la styling. A nu se clăti!
Mod de ambalare: flacon de 200 ml

Importator: S.C. HAIR LINE S.R.L.
Tg. Mureş, Str. Mureşului nr. 5
Tel.: 0265-312031
www.hairline.ro

