
BE

ONCOL   UR



BE
 PROFESSIONELLE 
HAARKOSMETIK

*KEEN (AUS DEM ENGLISCHEN):  
ENERGIA, INTENSYWNOŚĆ,
ENTUZJAZM, DYNAMIKA,
PASJA.

FILOZOFIA 5

KOLOR & CO 6

TABELA ODCIENI 12 

ONDULACJA  14

INTENSYWNA PIELĘGNACJA I OCHRONA WŁOSÓW 16

SERIA Z OLEJKIEM ARGANOWYM 26

SERIA SOFT LINE: DELIKATNA PIELĘGNACJA  28

STYLIZACJA 30

SERIA Z KERATYNĄ  33 

INFORMACJE O SKŁADNIKACH  62

LISTA PRODUKTÓW 64

 ¼ Poczuj sensacyjny rezultat. Na długo.  



BE

   NCOLOUR

FILO
ZOFIA 

PASJA 
Produkty dla wszystkich których pasją  

są piękne i zadbane włosy.

ZACHWYT
W rozwój naszych produktów wkładamy głęboką wiedzę i serce.

Unikalne receptury opracowane przez najlepszych specjalistów 
są dopasowane do najwyższych oczekiwań profesjonalistów . 

ENERGIA
Wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom. Wasza informacja 
zwrotna oraz Wasze życzenia pozwalają nam z jeszcze większą 

energią kontynuować prace nad rozwojem naszej marki.

BEZ KOMPROMISU
Obiecujemy najlepsze ceny.

GWARANCJA
Gwarancję wyrażają trzy słowa: MADE IN GERMANY!  

Nasze produkty są opracowywane i produkowane wyłącznie  
w Niemczech. 
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KOLOR
& C 

RÓŻNORODNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ 
Produkty linii Kolor & Co dają pole do popisu dla  
kreatywności i artystycznej swobody. Liczne niuanse  
dają niezliczone możliwości połączeń kolorów. 

DOBRZE PRZEMYŚLANE I WYWAŻONE RECEPTURY
Receptury gwarantują uzyskanie optymalnych efektów 
koloryzacji bez zbędnego obciążania włosów. 

WYGODA W UŻYCIU
Farby, środki do koloryzacji włosów i proszek rozjaśniający  
łączą się perfekcyjnie z preparatem Cream Developer. 
Optymalna konsystencja składników pozwala aplikować farbę 
na włosy łatwo i równomiernie.

PRODUKTY DO STOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALISTÓW 
Ekonomiczne gospodarowanie preparatami umożliwia właściwy 
wybór wielkości opakowania: farba do włosów 100 ml, farba do 
rzęs 60 ml, proszek rozjaśniający 600 g, Developer w zależności 
od potrzeb 100 ml, 1000 ml i 5000 ml.
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SOFT OIL  
COLOUR CREAM

pH: 9,5 – 10,5  

Pojemność
100 ml

ŁAGODNIE I DELIKATNIE
Łagodna koloryzacja bez amoniaku.

PIELĘGNACJA
Wartościowy kompleks oliwy z oliwek 
i oleju makadamii pielęgnuje włosy w 

trakcie zabiegu koloryzacji.

EFEKT
Lśniące kolory  oraz błyszczące  

i zadbane włosy, które otrzymały 
wzmocnienie na długi czas. 

ZALECENIA
 ´ dla podkreślenia odcienia naturalnego, 
 ´ dla wyrównania koloru na długości włosów i ich końcówkach, 
 ´  dla odświeżenia koloru po trwałej ondulacji lub prostowaniu włosów,  

do koloryzacji w odcieniach pastelowych 

 ·  Wszystkie odcienie można ze sobą łączyć. Dla podkreślenia odcienia koloru farby można 
mieszać z naszym preparatem COLOUR CREAM.  

 ·  Zmieszać z Cream Developer 1,9% (delikatna koloryzacja) lub 3% (intensywna koloryzacja) . 
Stosować proporcję 1:2, np. 50 g Soft Oil Colour Cream i 100 g Cream Developer. Cream 
Developer dodajemy do Soft Oil Colour Cream  bezpośrednio przed zabiegiem farbowania 
włosów.  

 ·  Dla uzyskania pięknego efektu zalecamy nakładanie farby pędzlem. Czas działania farby na 
włosy wynosi 20 minut. W razie potrzeby można go przedłużyć o 10 minut.  

 ·  Jeśli potrzebne jest wyrównanie koloru, farbę należy spienić dodając niewielką ilość ciepłej 
wody, a następnie równomiernie rozprowadzić na włosach. Po 5 minutach dokładnie spłukać. 
Następnie utrwalić używając preparatu Colour Conditioner.

NOWOŚĆNOWOŚĆ



ZAPOWIADANE ODCIENIE
Ponad 100 odcieni, które umożliwią kreatywne  
łączenie kolorów – farby łączą się ze sobą perfekcyjnie.  
Mixtony oraz intensywne odcienie czerwieni 
podkreślają intensywność tonacji koloru.  

EKONOMICZNE PODEJŚCIE
Tuba o pojemności 100 ml pozwoli uzyskać Wam
najlepszą cenę! Dla włosow dłuższych wystarczy jedna
tuba. Dla włosow krotkich jedna tuba wystarczy na
2 użycia (2 x 50 ml).

PODSTAWA
Perfekcyjna trwałość i siła krycia.
Bardzo dobre pokrycie siwych włosów. 
Intensywny blask i lśniący kolor.

PIELĘGNACJA
Proteiny mleczne wspierają strukturę włosa podczas 
farbowania i nadając blask oraz aksamitną gładkość. 
Mając zdolność przylegania do włosów  dostarczają 
dużą dawkęi nawilżenia. 

UŻYCIE 
Optymalna lepkość farby jak i perfekcyjna konsystencja 
w połączeniu z Cream Developer sprawiają, że 
nakładanie farby jest wygodne. Farba nie spływa 
i równomiernie pokrywa włosy od ich nasady  po 
końcówki.  

DODATKI
Paleta kolorów w kształcie koła umieszczona w kartach 
kolorów, dokładne wskazówki pomogą dokonać 
odpowiedniego wyboru farby do włosów i techniki 
aplikacji.

MIXTONY
stosowane są przede wszystkim do: 
 · wzmocnienia odcienia koloru 
 · korekty koloru
 · zmiany kierunku koloru 

ODCIENIE CZERWONE
 ·  Kolor wyjściowy może wpłynąć na wybrany odcień 

spośród tonów czerwonych. I tak np. ton popielaty 
zredukuje ton czerwony (zasada działania kolorów 
przeciwstawnych). 

 · Jeżeli kolor wyjściowy włosów wskazuje różnicę  
 ponad 2 odcieni, to do tonu dającego refleksy  
 należy dodać kolor naturalny o odpowiedniej głębi.
 ·  Dla uzyskania intensywnych odcieni czerwieni 

należy połączyć odcień naturalny (N) z miksto-
nem czerwonym, dodać Cream Developer w 
proporcji 1:1 ( przykład 50g Colour Cream+50g 
Mikston czerwony+50g Ceram Developer) 
 

POKRYWANIE SIWYCH WŁOSÓW .00 – SERIA
 ·  Dla uzyskania efektu pokrycia  włosów o udziale 

siwizny  90 - 100%, zostały opracowane specjalne 
odcienie z serii 5.00 - 9.00.

 · Proporcja łączenia składników wynosi 1:1.
 ·  Seria 12.00 nie jest stosowana do pokrywania 

siwych włosów. 
ZALECENIA

 ´  Mieszaninę uzyskaną z połączenia Colour Cream  
i Cream Developer nakładać na suche włosy. 

 ´  W zależności od stopnia czystości włosów należy 
wcześniej poddać je myciu. 

 ´  W zależności od intensywności oczekiwanego  
rozjaśnienia stosuje się Cream Developer 6% - 12%.

 ´  Po upływie czasu działania farbę dobrze spienić  
dodając niewielką ilość ciepłej wody i dokładnie 
spłukać. 

 ´  Następnie umyć włosy szamponem Colour Shampoo  
i utrwalić je preparatem Colour Conditioner.

 ´  Włosy świeżo zafarbowane należy umyć dopiero  
po upływie ok. 48 godzin od farbowania. Po  
umyciu włosów prosimy zastosować preparat Colour 
Conditioner. Dzięki temu włosy szybciej powrócą do 
pierwotnego stanu, a pigmenty stabilniej osadzą się w 
strukturze włosa.

ZALECENIA
 ´  Farbowanie brwi i rzęs należy wykonać bardzo precyzyjnie
 ´ Przestrzegać określonych środków bezpieczeństwa. 
 ´  Przed rozpoczęciem farbowania należy wykonać demakijaż brwi  

i rzęs usuwając dokładnie tłuszcz i pozostałości tuszu do rzęs.  
 ´ Stosować preparat Cream Developer 1,9% do 3%. 

Pojemność
100 ml

COLOUR CREAM
pH: 9,5 - 10, 5, (rozjaśniacz) 10,5 - 11,5

SMART EYES COLOUR CREAM
pH: 8,2 - 9,2

CZARNY

BRĄZOWY

GRAFITOWY

FARBA DO FARBOWANIA BRWI I RZĘS, KTÓRE NADADZĄ 
TWARZY SZCZEGÓLNIE PIĘKNY WYRAZ. 

 ·  Perfekcyjny, wyrazisty makijaż z oczu 
 · Szczególnie łagodna i delikatna receptura. 

Pojemność
60 ml
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 · Do farbowania włosów, brwi i rzęs na kolor blond oraz do farbowania oksydacyjnego. 
 · Perfekcyjnie współpracuje z farbami, bardzo dobrze łączy się w jednolitą masę.  
 · W czasie farbowania nie spływa od nasady włosów w dół. 

Pojemność
100 ml, 1000 ml, 5000 ml (3-12 %)

COLOUR CREAM 1,9%, 3%, 6%, 9% I 12%
pH: 2,0 – 3,0

1,9 % 3 % 6 % 9 % 12 %

Rzęsy i brwi Rzęsy i brwi

Koloryzacje  
utleniająca

Tonowanie 
utleniające

Farbowanie 
utleniające

Farbowanie 
utleniające

Farbowanie  
utleniające jasne

Farbowanie  
utleniające jasne

Rozjaśnianie Rozjaśnianie Rozjaśnianie 
pasemek 

Rozjaśnianie 
pasemek 

ZALECENIA

Pojemność
600 g

BLEACHING POWDER
PROSZEK ROZJAŚNIAJĄCY
pH: 9,0 – 10,5

 ·  Do profesjonalnego rozjaśniania od nasady aż po końcówki  
włosów.

 · Optymalne rozjaśnianie aż do 7 odcieni.
 · Idealnie nadaje się do rozjaśniania pasemek i włosów na całej głowie. 
 · Niepylący, delikatny proszek: łatwe i równomierne nałożenie masy.
 · Wzbogacony w naturalną skrobię ryżową. 
 · Nie zawiera substancji zapachowych o działaniu alergennym. 

ZALECENIA
 ´  Dla uzyskania perfekcyjnego efektu farbowania należy koniecznie  

stosować Bleaching Powder razem z Cream Developer . Przed zmyciem  
masy rozjaśniającej należy spłukać włosy letnią wodą. Na zakończenie 
zabiegu proponujemy użyć szamponu Repair Shampoo i maseczki 
Repair Mask.

PROTECTIVE SERUM 
SERUM OCHRONNE
pH: 4,5 – 5,8

Z OLEJEM LNIANYM 

 ·  W optymalny sposób przygotowuje zniszczone i uszkodzone włosy do zabiegów farbowania  i trwałej 
ondulacji. 

 · Dostarcza włosom dużą porcję nawilżenia. 
 · Wyraźnie ułatwia rozczesywanie i poprawia sprężystość włosów. 

ZALECENIA
 ´  Lekko wmasować na długości lub końcach włosów. Włosy mogą być suche lub mokre. Celem  

przygotowania do zabiegów chemicznych nie stosować preparatu u nasady włosów, nie spłukiwać.  

Pojemność
250 ml

USUWA ZE SKÓRY ZABRUDZENIA PO FARBOWANIU

 ·  Colour Remover Lotion stosowany jest do skóry, która uległa zabrudzeniu farbą do włosów w trakcie 
procesu koloryzacji. 

ZALECENIA
 ´  Zwilżyć wacik i delikatnie przetrzeć nim te partie skóry, które uległy zabrudzeniu.  

Chwilę odczekać, a następnie ostrożnie zetrzeć drugim wacikiem nasączonym wodą. 

COLOUR REMOVER LOTION 
PŁYN DO USUWANIA FARBY
pH: 6,6 – 7,0

Pojemność
150 ml
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COLOUR CREAM LISTA ODCIENI 
Zaznaczone odcienie są dostępne jako koloryzacja Soft Oil Colour Cream.

TON NATURALNY NATURALNY + POPIELATY POPIELATO-FIOLETOWY ZŁOTY ZŁOTO-MIEDZIANY MIEDIANY MIEDZIANO-ZŁOTY MIEDZIANY- INTENSYWNY MIEDZIANO-CZERWONY
MIXTONY MIXTONY

0.0
Super-rozjaśniacz

0.1
Mixton Popielaty

0.3
Mixton Złoty

0.4
Mixton Miedziany

1
1.0

Czarny

3
3.0

Ciemny brąz

4
4.0

Średni brąz

5
5.0

Jasny brąz
5.00

Jasny brąz+

5.3
Jasny brąz Złoty

5.4
Jasny brąz Miedziany

5.43
Jasny brąz Miedziano-Złoty

5.45
Jasny brąz  

Miedziano-Czerwony

6
6.0

Ciemny blond
6.00

Ciemny blond+

6.1
Ciemny blond Popielaty

6.3
Ciemny blond Złoty

6.4
Ciemny blond Miedziany

6.43
Ciemny blond  

Miedziano-Złoty

6.44
Ciemny blond  

Miedziany-Intensywny

6.45
Ciemny blond  

Miedziano-Czerwony

7
7.0

Średni blond
7.00

Średni blond+

7.1
Średni blond Popieatyl

7.3
Średni blond Złoty

7.34
Średni blond  

Złoto-Miedziany

7.4
Średni blond Miedziany 

7.43
Średni blond  

Miedziano-Złoty

7.44
Średni blond  

Miedziany- Intensywny

7.45
Średni blond  

Miedziano-Czerwony

8
8.0

Blond
8.00

Blond+

8.1
Blond Popieatyl

8.3
Blond Złoty

8.34
Blond Złoto-Miedziany 

8.4
Blond Miedziany

8.44
Blond Miedziany Intensywny

8.45
Blond Miedziano-Czerwony

9
9.0

Jasny blond
9.00

Jasny blond+

9.1
Jasny blond Popielaty

9.3
Jasny blond Złoty

9.04
Jasny blond Miedziany

9.44
Jasny blond Miedziany 

Intensywny

10
10.0

Ultrajasny blond
10.1

Ultrajasny blond Popielaty
10.3

Ultrajasny blond Złoty 

FARBY INTENSYWNIE ROZJAŚNIAJĄCE 1:2 FARBY INTENSYWNIE ROZJAŚNIAJĄCE 1:2

12
12.00

Platynowy blond
12.10

Platynowy blond Popielaty

12.16
Platynowy blond  

Popielato-Fioletowy

12.3
Platynowy blond 

Złoty

CZERWONY CZERWONY- INTENSYWNY CZERWONO-FIOLETOWY FIOLETOWY FIOLETOWO-POPIELATY FIOLETOWO-CZERWONY BRĄZOWY BRĄZOWO-POPIELATY BRĄZOWO-ZŁOTY BRĄZOWO-CZERWONY BRĄZOWY -INTENSIV PERŁOWY
MIXTONY MIXTONY

0.5
Mixton Czerwony

0.6
Mixton Fioletowy

0.65
Mixton Fioletowo-Czerwony

0.8
Mixton Niebieski

1.8
Niebiesko-Czarny

4.5
Wiśnia

4.56
Beaujolais

4.6
Dzika śliwka

4.7
Mokka

4.71
Kardamon

4.75
Mahoń

5.5
Campari

5.55
Cranberry Ciemny

5.56
Burgund

5.6
Śliwka

5.7
Czekolada 

5.71
Ziele angielskie

5.73
Havanna

5.75
Kasztan

5.77
Espresso

6.5
Rubinowo Czerwony 

Ciemny

6.55
Cranberry Średni

6.56
Liczi

6.6
Bakłażan

6.65
Bordeaux

6.7
Kakao

6.71
Tabaka

6.73
Gałka muszkatołowa

6.75
Palisander Ciemny

6.77
Kawa

7.5
Rubinowo Czerwony 

7.55
Cranberry Jasny

7.7
Karmel

7.71
Koral Brązowy

7.73
Goździk

7.75
Palisander 

7.77
Cappuccino

8.5
Rubinowo Czerwony 

Jasny

8.7
Piasek

8.73
Miód

8.75
Klon

8.77
Kawa z mlekiem

8.8
Blond Perłowy

9.5
Jasny blond Czerwony

(Dostępny tylko jako 
koloryzacja)

9.61
Jasny blond Fioletowo-

Popielaty

9.65
Szampan

9.7
Jasny blond Brązowy

9.73
Imbir

9.8
Jasny blond Perłowy

10.61
Ultrajasny blond Fiolet-

Popielaty

10.65
Chardonnay

10.7
Ultrajasny blond Brązowy

10.8
Ultrajasny blond Perłowy

FARBY INTENSYWNIE ROZJAŚNIAJĄCE  1:2 FARBY INTENSYWNIE ROZJAŚNIAJĄCE  1:2

12.60
Platynowy blond Fioletowy

12.61
Platynowy blond Fioletowo-

Popielaty

12.65
Platynowy blond 

Fioletowo-Czerwony

12.70
Platynowy blond Brązowy

12.80
Platynowy blond 

Perłowy
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DULACJAON

ZAWIERA PROTEINY JEDWABIU I MIGDAŁÓW
Podstawowy (N) – Do włosów normalnych
Intensywny (F) – Do włosów trudno skręcających się
Delikatny (G) – Do włosów obciążonych 

 · Tworzy elastyczne loki i naturalnie piękne fale o trwałej sprężystości.
 ·  Wartościowe proteiny jedwabiu i migdałów dbają delikatnie o zmianę 

fryzury i działają uspokajająco na skórę głowy w czasie zabiegu. 
 ·  Optymalnie skomponowane ze sobą substancje aktywne są  

szczególnie delikatne dla włosów. Włosy zachowują swój naturalny 
blask i łatwo się rozczesują.

WAVE LOTION 
PŁYN DO TRWAŁEJ ONDULACJI
pH: 8,5 – 9,0

Pojemność
1000 ml

UTRWALANIE PO ONDULACJI. PREPARAT GOTOWY DO UŻYCIA. 

 ·  Dzięki systemowi aktywnej piany, obecności nadtlenku wodoru i części 
kwasowej gwarantuje konieczne utwardzenie włosa keratyną w  
ostatnim etapie zabiegu ondulacji i dba o efekt elastycznych i trwałych 
fal. 

ZALECENIA
 ´  W zależności od struktury włosów zastosować po spłukaniu maseczkę 

Repair Mask lub Hydro Leave In Balm.

NEUTRALIZING LOTION 
UTRWALACZ
pH: 2,3 – 2,7

Pojemność
1000 ml
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INTENSYWNA 
PIELĘGNACJA I  
OCHRONA WŁOSÓW 
DLA WŁOSÓW  
NORMALNYCH,  
FARB    WANYCH, 
ROZJAŚNIONYCH I 
OBCIĄŻONYCH 
WYWAŻONE SKUTECZNE RECEPTURY ZAWIERAJĄCE NATURALNE SKŁADNIKI  
PIELĘGNUJĄCE WŁOSY  
Naturalne substancje aktywne i pielęgnujące, jak olej migdałowy, z konopi, czarnego kminku, wiesiołka
 oliwa z oliwek, proteiny ryżowe, ekstrakty z guarany, orzecha włoskiego, pokrzywy i białej herbaty
dostarczają włosom wartościowych witamin i substancji odżywczych. 

SZAMPON & ODŻYWKA:  
 ´ Oczyszczają, poprawiają strukturę włosów i dbają o ich wygląd. 
 ´ Wartościowe i delikatne składniki łagodnie działają na uszkodzone i suche włosy. 

MASECZKA, SERUM, KURACJA:
 ´  Dostarczają nawilżenia, dodają objętości i miękkości jedwabiu, chronią przed niekorzystnymi  
wpływami środowiska. 

 ´  Odbudowują uszkodzone struktury włosów, łagodzą stres po zabiegach chemicznych i chronią  
przed nadmiernym ciepłem. 

 ´  Włosy trudne są łatwiejsze w czesaniu, a ogólnie włosy stają się bardziej elastyczne i nabierają  
nowego, promiennego blasku. 

 ´ Dostępne również w ampułkach do natychmiastowej pielęgnacji.



HYDRO SHAMPOO & LEAVE IN BALM 
SZAMPON HYDRO Z BALSAMEM LEAVE IN  
pH: 5,0 – 5,4 (szampon); 4,0 – 5,0 (balsam)

 ·  Szampon – zawiera olej z konopi, 
biotynę i mentol 

 · Balsam – zawiera olej z konopi
 ·  Działa witalizująco na włosy i skórę 

głowy: maksymalne nawilżanie, 
pielęgnacja struktury włosa i blask. 

Pojemność
250 ml, 1000 ml

REPAIR SHAMPOO & REPAIR MASK 
SZAMPON REGENERUJĄCY  
Z MASECZKĄ
pH: 5,0 – 5,8 (szampon), 3,50 – 4,50 (maseczka)

 ·  Ekstrakty z białej herbaty opóźniające procesy starzenia wspomagają szybką odnowę uszkodzonych włosów,  
również po zabiegach chemicznych.  Chronią przed  
promieniowaniem słońca i szkodliwymi wpływami środowiska. 

Pojemność
250 ml, 1000 ml

PIELĘGNACJA WŁOSÓW ROZJAŚNIONYCH I ZNISZCZONYCH 

ANTI HAIR LOSS SHAMPOO 
SZAMPON ZAPOBIEGAJĄCY  
WYPADANIU WŁOSÓW  
pH: 5,0 – 5,8

WŁOSY DELIKATNE, SUCHE I NORMALNE 

 ·  Zawarte w szamponie proteiny 
ryżowe, biotyna i wyciąg z 
pokrzywy chronią włosy skutecznie 
przed wypadaniem i wzmacniają 
ich strukturę. 

Pojemność
250 ml, 1000 ml

VOLUME SHAMPOO & CONDITIONER
SZAMPON DODAJĄCY OBJĘTOŚCI Z 
ODŻYWKĄ   
pH: 5,0 – 5,8 (szampon); 3,50 – 4,50 (odżywka)

 ·  Szampon – zawiera prawdziwe 
piwo 

 ·  Odżywka – zawiera ekstrakt z 
imbiru i guaranę 

 ·  Cel: włosy mocniejsze, zwiększona 
objętość, stymulacja ukrwienia 
skóry głowy.    

Pojemność
250 ml, 1000 ml

EGG SHAMPOO 
SZAMPON JAJECZNY   
pH: 4,6 – 5,6

 ·  Zawiera witaminy i lecytynę, 
dodaje wyraźnie energii i 
sprężystości włosom normalnym, 
blond, poddanym trwałej ondulacji 
i kręconym. Wyjątkowy zapach 
obiecuje jedyne w swoim rodzaju 
wyjątkowe przeżycie i wspaniałe 
samopoczucie.  

Pojemność
250 ml, 1000 ml

DAILY CARE SHAMPOO & CONDITIONER 
SZAMPON Z ODŻYWKĄ DO CODZIENNEGO 
STOSOWANIA 
pH:  5,0 – 5,8 (szampon), 3,50 – 4,50 (odżywka)

 ·  Zawarte w szamponie ekstrak-
ty z indyjskiego senesa umoż-
liwiają codzienną pielęgnację 
włosów, nadają aksamitną 
gładkość zapewniając łatwe 
rozczesywanie.  

Pojemność
250 ml, 1000 ml, 5000 ml,  
10000 ml (szampon)

DEEP CLEANING SHAMPOO 
SZAMPON  
GŁĘBOKO MYJĄCY  
pH: 5,0 – 5,5

 ·  Ekstrakty ryżowe mają na 
celu uwolnienie włosów od 
zanieczyszczeń, pozosta-
łości po stylizacji, olejów 
silikonowych. W optymalny 
sposób przygotowują włosy do 
zabiegów chemicznych.   

Pojemność
250 ml, 1000 ml

PRZYGOTOWANIE & PIELĘGNACJA

 ·  Ekstrakty z pomarańczy do  
pielęgnacji i ochrony włosów  
farbowanych: nowy blask i  
ożywienie włosów farbowanych.  

Pojemność
250 ml, 1000 ml

 ·  Do włosów jasnych i siwych:  
bezpieczne neutralizowanie 
żółtych przebłysków na włosach 
rozjaśnionych; siła blasku i  
witalności dla włosów siwych.  

Pojemność
250 ml, 1000 ml (szampon)

COLOUR SHAMPOO & CONDITIONER 
SZAMPON OCHRONA KOLORU Z ODŻYWKĄ 
pH:  5,0  –  5,8 (szampon), 5,20 – 5,80 (odżywka) 

OCHRONA WŁOSÓW FARBOWANYCH

SILVER SHAMPOO & SILVER BALM
SZAMPON SREBRNY Z BALSAMEM 
pH: 5,0 – 5,4 (szampon), 3,00 – 3,50 (balsam)

BLASK I WITALNOŚĆ WŁOSÓW BLOND I SIWYCH
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Z KERATYNĄ

 · Optymalna kuracja keratynowa dla włosów zestresowanych, z efektem laminowania. 
 ·  Włosy uszkodzone na skutek trwałej ondulacji, oddziaływania środowiska, z rozdwojonymi końcówkami dzięki 

specjalnemu żelowi odzyskują swoje piękno. 
 · Keratyna wnika w głąb struktury włosów nadając wytrzymałość i nową sprężystość.  

ZALECENIA
 ´  Dla optymalnej pielęgnacji włosów polecamy system 2-etapowy. 

 1  Intensive Care Gel nałożyć pędzlem na wcześniej osuszone ręcznikiem włosy, nałożyć czepek foliowy i owinąć suchym ręcznikiem.  Z ręcznika można 
zrezygnować, jeśli do dyspozycji jest czepek termiczny. W zależności od stanu włosów odczekać po nałożeniu 15-20 minut, a następnie spłukać włosy 
ciepłą wodą i wytrzeć je do ręcznikiem.  

 2  Thermo Protection Spray rozpylić równomiernie na osuszone ręcznikiem włosy i przeczesać grzebieniem. Następnie układać włosy. 

Pojemność
500 ml

INTENSIVE CARE GEL
ŻEL INTENSYWNA PIELĘGNACJA
pH: 7,0 – 8,0

HAIR HELP

Z KERATYNĄ

 ·  Substancje aktywne o właściwościach wygładzających, tworzące film na powierzchni włosa, dbają o  
optymalną ochronę przed gorącem, którego źródłem może być suszarka lub prostownica do włosów. 

 ·  Zawiera hydrolizowaną keratynę i kreatynę, które odbudowują uszkodzoną strukturę włosów i przywracają im 
wytrzymałość i sprężystość. 

ZALECENIA
 ´  Dla optymalnej ochrony zastosować mgiełkę na włosy wilgotne (przed użyciem suszarki) lub na włosy suche (przed 

użyciem prostownicy). Mgiełkę stosować jako 2 etap po użyciu żelu Intensive Care Gel.

THERMO PROTECTION SPRAY 
MGIEŁKA OCHRONNA
pH: 3,4 – 3,7

Pojemność
300 ml

HYDRO 2-PHASE SPRAY 
HYDRO SPRAY -2FAZOWY
pH: 4,5 – 5,5

Z PROTEINAMI PSZENICY 
 · Pielęgnuje przede wszystkim włosy suche, farbowane, poddane trwałej ondulacji i rozjaśnione. 
 · Włosy stają się gładkie, miękkie i łatwo się rozczesują. 

ZALECENIA
 ´  Nadaje się idealnie do pielęgnacji włosów w czasie urlopu. Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Można nakładać na 

włosy suche lub wysuszone ręcznikiem.

Pojemność
200 ml
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ZAWIERA OLEJ Z ORZECHA MAKADAMII  

 · Natychmiastowa pomoc dla włosów suchych i osłabionych. Chroni włosy i skórę głowy   
 przed utratą wilgotności, pielęgnuje zniszczone i rozdwojone końcówki włosów. 
 · Przywraca witalność, aksamitną gładkość nadając kryształowy blask. 

Pojemność
75 ml

LIQUID CRYSTAL
CIEKŁY KRYSZTAŁ

ZAWIERA OLIWĘ Z OLIWEK

 · Nadaje się szczególnie do włosów silnie obciążonych, z porowatymi końcówkami 
 ·  Ułatwia rozczesywanie włosów długich, wymagających pielęgnacji, chroni również przed 

codziennym stresem. Przywraca włosom aksamitnie miękką strukturę. 
 · Obecna w składzie oliwa z oliwek dostarcza włosom nawilżenia na dłuższy czas. 

HAIR REPAIR FLUID 
FLUID NAPRAWCZY

Pojemność
30 ml

SOOTHING FLUID 
FLUID KOJĄCY SKÓRĘ GŁOWY
pH: 5,0 – 5,5

ZAWIERA RUMIANEK

 · Kompleks substancji aktywnych o wysokim stężeniu pantenolu, wyciągu z liści brzozy i   
 kwiatów rumianku działa uspokajająco na wrażliwą i suchą skórę głowy.
 ·  Ekstrakty z ryżu i pszenicy redukują wypadanie włosów i przeciwdziałają szkodliwym 

wpływom środowiska. 
 · Nadaje się szczególnie do ochrony skóry głowy przed zabiegiem farbowania utleniającego. 

ZALECENIA
 ´  Nałożyć na skórę głowy i włosy, a następnie lekko wmasować. Nie spłukiwać.  

Można stosować zarówno na włosy suche, jak i wilgotne. 

Pojemność
125 ml
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ZALECENIA 

ZALECENIA
 ´  Ampułkę przełamać. Zawartość ampułki nałożyć równomiernie na umyte i wysuszone ręcznikiem włosy, wmasować, a następnie włosy wysuszyć.  

Nie spłukiwać, włosy ułożyć według życzenia. 

COLOUR PROTECTION SERUM 
SERUM OCHRONA KOLORU
pH: 5,0 – 6,0

ENERGY ARGAN HAIR OIL 
KURACJA DODAJĄCA ENERGII

Z EKSTRAKTEM Z ZIELONEGO ORZECHA WŁOSKIEGO 

 ·  Pielęgnacja i ochrona włosów farbowanych: szczególnie korzystne 
osadzanie pigmentów farby i długo utrzymujące się efekty. 

 · Lepsze rozczesywanie włosów i „utemperowanie” włosów trudnych
 · Promienny blask. 
 · Możliwość bezpośredniego dodawania do farby, przy czym  

 w zależności od masy nie dodać więcej niż 5 ml. Serum pielęgnuje 
 dodatkowo włosy w czasie zabiegu farbowania.  

Z OLEJEM ARGANOWYM I OLEJEM Z  
Z PESTEK GRANATU  

 · Eliksir do regeneracji włosów zmęczonych i pozbawionych blasku.
 ·  Ważne substancje odżywcze gwarantują skuteczną pielęgnację  

obejmującą korzenie włosów i skórę głowy. 
 ·  Ochrona przed wolnymi rodnikami i szkodliwymi czynnikami  

środowiska dzięki obecności witaminy E. 

Zawartość
7ampułek x 5 ml

Zawartość
7ampułek x 5 ml

REPAIR HAIR VITAMIN BOOSTER 
KURACJA WITAMINOWA NA WŁOSY
pH: 4,5 – 5,5

HYDRO BOOSTER 
KURACJA NAWILŻAJĄCA

ZAWIERA WITAMINY H, F, E I KOFEINĘ

 ·  Przeciwdziała rozproszonemu wypadaniu włosów i pobudza  
je do wzrostu. 

 ·  Zwiększa elastyczność włosów i skóry głowy oraz redukuje  
łamliwość włosów. 

Z OLEJKIEM JOJOBA, OLEJKIEM MIGDAŁOWYM I 
WIESIOŁKOWYML

 · Rewitalizacja suchej skóry głowy i łamliwych włosów. 
 ·  Regulacja stopnia nawilżenia i ochrona komórek skóry głowy  

przed utratą nawilżenia. 
 · Odbudowa łamliwych partii włosów, wygładzenie ich struktury. 
 · Aksamitna gładkość i elastyczność włosów. 

Zawartość
7ampułek x 10 ml

Zawartość
7ampułek x 5 ml

AMPUŁKI Z PŁYNNYM SERUMAMPUŁKI Z WARTOŚCIOWYMI OLEJAMI 

ZAWIERA WARTOŚCIOWY EKSTRAKT Z GUARANY 

 · Ożywia zestresowane włosy i stymuluje korzenie włosów. 
 ·  Dodaje włosom długo utrzymującą się objętość od nasady  po końcówki, 

bez obciążania  

ZAWIERA OLEJ Z CZARNEGO KMINKU, OLEJ MIGDAŁOWY  
I OLIWĘ Z OLIWEK 

 · Intensywna pielęgnacja włosów i skóry głowy. 
 · System ochrony uszkodzonych partii włosów, odbudowa  struktury. 
 ·  Regeneracja uszkodzonej skóry głowy za pomocą olejku z czarnego 

kminku. 
 ·  Lepsze rozczesywanie, blask i aksamitna miękkość dzięki zawartości 

oleju migdałowego i oliwy z oliwek.  

Zawartość
7ampułek x 10 ml

Zawartość
7ampułek x 5 ml

ZAWIERA PROTEINY PSZENICY I BIOPOLIMERY 

 · Wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz. 
 ·  Odbudowuje uszkodzoną strukturę włosów, przywraca elastyczność 

i sprężystość.   
 · Regularne stosowanie zmniejsza łamliwość włosów. 

Zawartość
7ampułek x 10 ml

VOLUME SERUM 
SERUM DODAJĄCE OBJĘTOŚCI
pH: 5,0 – 6,0

REPAIR HAIR COMPLEX 
KURACJA REGENERUJĄCA

KERATIN TREATMENT VITAL 
KURACJA WITALIZUJĄCA Z KERATYNĄ
pH: 5,0 – 5,5

 ´ Ampułkę przełamać, zawartość aplikować na
 ´ suche włosy na długości i końcach, a następnie
 ´ równomiernie na całych włosch i skórze głowy.
 ´ Delikatnie wmasować olejek i zostawić na 15
 ´ minut lub dłużej. Bardziej intensywne działanie
 ´ jest możliwe, jeśli preparat zostawi się na włosach
 ´ na całą noc. Należy wtedy głowę owinąć ręcznikiem..
 ´ Po upływie czasu kuracji włosy należy dokładnie
 ´ umyć szamponem, w razie potrzeby nawet kilka
 ´ razy. Na początek wmasować niewielką ilość szamponu  

 we włosy poddane kuracji, a następnie
 ´ umyć. W kolejnym etapie nadać włosom pożądany
 ´ wygląd. ZALECENIA
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ZAWIERA OLEJ ARGANOWY

 ·  Intensywna pielęgnacja włosów trudnych i obciążonych, formuła na bazie 
wartościowego oleju z owoców drzewa arganowego.  

 ·  Olej jest natychmiast wchłaniany przez włosy i dostarcza im sporej porcji 
nawilżenia. 

 ·  Dzięki ważnym kwasom i witaminom zawartym w oleju arganowym  
następuje wzmocnienie struktury włosów. 

 ·
ZALECENIA

 ´  Często wystarczy już niewielka ilość, żeby ochronić włosy przed szkodliwymi 
czynnikami środowiska. 

Z OLEJEM ARGANOWYM (SZAMPON); Z OLEJEM ARGANOWYM I 
PANTENOLEM (MASECZKA) 

 ·  Działanie antyoksydacyjne i nawilżające dzięki zawartym w oleju arganowym 
ważnym kwasom i witaminom:, które uspokajają skórę głowy oraz nadają 
elastyczność i jedwabistą miękkość włosom suchym i zniszczonym.  

 ·  Niezwykły zapach orientalny przenosi w inny świat.  

BRILLIANT HAIR OIL  
BRYLANTOWY OLEJEK DO WŁOSÓW

BRILLIANT SHAMPOO & BRILLIANT MASK 
SZAMPON I MASECZKA DO WŁOSÓW
pH: szampon 5,0 – 5,4; maseczka 3,6 – 4,1

Pojemność
75 ml

Pojemność
szampon 250 ml,  maseczka 500 ml

BRILLIANT HAIR SPRAY 
BRYLANTOWY LAKIER DO WŁOSÓW

Pojemność
200 ml

LAKIER DO WŁOSÓW

 · Sprawia, że włosy lśnią promiennym blaskiem.
 · Nadaje fryzurze lekkość i nie pozostawia na włosach żadnych klejących się cząstek. 

ZALECENIA
 ´ Żeby fryzura trzymała się długo i pewnie, należy rozpylić lakier na włosy na całej głowie z odległości ok. 30 cm. 

26 LINIA  
PIELĘGNACYJNA  

Z OLEJEM  
ARGAN    WYM.

PIELĘGNACJA Z  
TYSIĄCA I JEDNEJ 
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CAMOMILE SHAMPOO 
SZAMPON RUMIANKOWY
pH-Wert 4,50 – 5,50

ACTIVE HYDRO MASK 
AKTYWNA MASECZKA NAWILŻAJĄCA
pH: 3,8 – 5,0

Zawiera ekstrakty z kwiatu rumianku dla delikatnej pielęgnacji i efektu 
aksamitnej miękkości włosów jasnych i w kolorze blond. 

Zawiera pantenol, który dostarcza natychmiastowego nawilżenia, pozwala 
zapanować nad włosami i odbudowuje ich strukturę od wewnątrz. 

Pojemność
1000 ml

Pojemność
1000 ml

HERBAL SHAMPOO 
SZAMPON ZIOŁOWY 
pH-Wert 4,50 – 5,50

SOFT CARE MASK 
MASECZKA REGENERUJĄCA NA WŁOSY
pH-Wert 3,8 – 5,0

Zawiera ekskluzywną kombinację ziół skuteczną w pielęgnacji włosów 
szybko przetłuszczających się. Działa pozytywnie na pracę gruczołów 
łojowych w skórze głowy, a jednocześnie nie niszczy naturalnej ochrony 
włosa. 

Zawiera proteiny pszenicy i prowitaminę B5, które delikatnie 
odbudowują włosy uszkodzone i łamliwe.

Pojemność
1000 ml

Pojemność
1000 ml

SOFT LINE: DELIKATNA PIELĘGNACJA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW.

Zawiera sok z brzozy, który wspiera efektywną i stymulującą pielęgnację 
włosów i skóry głowy. Zwiększa blask i aksamitną gładkość włosów. 

Zawiera kompleks protein mlecznych, który wspiera regenerację komórek 
skóry głowy i stymuluje wzrost włosów. Maseczka nadaje się szczególnie 
do włosów cienkich i łamliwych. 

Pojemność
1000 ml

Pojemność
1000 ml

Zawiera klimbazol, który perfekcyjnie pomaga w walce z łupieżem. Zawiera proteiny pszenicy wspierające głęboką pielęgnację włosów 
farbowanych i poddanych ondulacji: ożywia i wzmacnia włosy.

Pojemność
1000 ml

Pojemność
1000 ml

BIRCH JUICE SHAMPOO 
SZAMPON BRZOZOWY
pH: 4,50 – 5,50

PROTEIN MASK 
MASECZKA PROTEINOWA
pH: 3,8 – 5,0

ACTIVE SHAMPOO 
SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY
pH: 4,50 – 5,50

WHEAT CARE MASK 
MASECZKA NA WŁOSY Z PROTEINAMI 
PSZENICY
pH: 3,8 – 5,0
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Pojemność
500 ml

STYLING MOUSSE STRONG & EXTRA STRONG 
PIANKA DO STYLIZACJI WŁOSÓW

HAIR SPRAY STRONG & EXTRA STRONG 
LAKIER DO WŁOSÓW

Pojemność
400 ml

BEZ ALKOHOLU

 ·  Pianki do stylizacji Styling Mousse Strong i Styling Mousse Extra Strong ułatwiają modelo-
wanie, nadając włosom elastyczność.

 ·  Specjalnie opracowana formuła zawierająca polimery pozwala równomiernie rozprowadzić 
piankę na włosach. 

 · Włosy stają się podatne na modelowanie, nabierają miękkości i wyraźnej objętości. 
 · Pianka Styling Mousse Extra Strong sprawia, że fryzura trzyma się pewnie przez długi czas.  
 ·  Rezygnacja z alkoholu jako składnika pianki sprawia, że włosy i skóra głowy otrzymują 

ochronę przed wysuszeniem. 
 ·  Wyszukane składniki pielęgnujące, jak pantenol, przynoszą efekt zaskakującego blasku i 

nadają fryzurze lepsze utrwalenie. 

ZALECENIA
 ´ Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Nakładać na włosy wilgotne. 

Z PANTENOLEM

 · Lakiery do włosów Hair Spray Strong i Hair Spray Extra Strong nadają fryzurze odpowiednią  
 strukturę i trwałą elastyczność.
 · Pantenol dodatkowo pielęgnije włosy i chroni je przed sklejaniem. 
 ·  Lakier do włosów Hair Spray Extra Strong daje delikatną mgiełkę, która wysycha szybko, 

nadaje włosom blask oraz intensywnie utrwala fryzurę.  

ZALECENIA
 ´ Rozpylać na włosy z odległości ok. 30 cm. 
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PERFEKCYJNE PRODUKTY DO KREATYWNEJ STYLIZACJI  
NA KAŻDĄ POGODĘ 
 ·  Klasyczne lakiery do włosów typu strong i extra strong,  

które perfekcyjnie utrzymują fryzurę i nadają  
włosom blask  

 ·  Klasyczne pianki do włosów typu strong  
i extra strong bez alkoholu

 ·  Mocne i elastyczne utrwalenie fryzury  
o naturalnym wyglądzie, bez  
sklejania włosów 

 · Krótki czas schnięcia dzięki 
 · strukturze mikrocząsteczek 
 ·  Lakiery do włosów  

Non Aerosol Spray z  
filtrem UV, dodające  
objętości, do  
perfekcyjnego  
wykończenia i  
utrwalenia fryzury  

STYLIZACJA



VOLUME UP SPRAY++
LAKIER DO WŁOSÓW DODAJĄCY OBJĘTOŚCI
pH: 4,0 – 5,0

Pojemność
300 ml

BEZ GAZU PĘDNEGO

 ·  Substancje aktywne wpływające na puszystość dodają włosom widocznej objętości  
i zapewniają utrwalenie fryzury na cały dzień. 

 · Lakier otula włosy i stabilizuje ich strukturę. 
 · Pantenol dostarcza włosom nawilżenia i dodaje promiennego blasku. 
 · Filtr UV daje dodatkową ochronę przed promieniowaniem słońca. 

BE

N

FINISHING SPRAY EXTRA STRONG +++
FINISHING SPRAY EXTRA STRONG +++
pH: 4,0 – 5,0

Pojemność
300 ml

BEZ GAZU PĘDNEGO

 · Idealny na zakończenie fryzury. 
 · Mocno utrwala fryzurę, a jednocześnie nie skleja włosów.  
 ·  Specjalna kombinacja substancji aktywnych, którą tworzy pantenol i filtr UV, dostarcza 

włosom nawilżenia, nadaje  elastyczność, a przy tym  chroni. 

ZALECENIA
 ´  Dla uzyskania długiej trwałości fryzury lakier należy rozpylać na włosy z odległości ok.  

30 cm. 
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O  K E R A T Y N I E 
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Keratyna (z greckiego kéras «róg») stanowią grupę nierozpuszczalnych w wodzie białek fibrylarnych, tworzone są przez organizm człowieka i 
zwierząt  stanowią składnik struktur keratynowych. Tworzą wewnętrzną i zewnętrzną strukturę włosów, a ich włóknista budowa sprawia, że włosy 
można zakręcać, podwijać i układać. 
Każdy włos składa się w prawie 90 procentach z keratyny (białka), 5 do 10 procent z wody, a pozostałą część tworzą pigmenty, minerały i lipidy 
(tłuszcze). 
Keratyna o zdrowej strukturze jest bardzo elastyczna i odporna na działanie temperatur, zarówno niskich, jak i wysokich.Chroni  włosy  przed 
promieniowaniem słonecznym, niskimimi temperaturami i gorącem, którego źródłem są lokówki, prostownice i suszarki.  
W pielęgnacji włosów keratyna zajmuje pozycję ważnego składnika, odbudowującego strukturę włosów od wewnątrz działając wzmacniająco . 
Szorstkie i porowate włosy nabierają dzięki keratynie pełnej struktury  a ich powierzchnia staje się gładka Włosy stają się miękkie, ich blask jest 
bardziej intensywny, a układanie łatwiejsze i trwalsze. 
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SZAMPON 
BLASK KOLORU

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON  
PIELĘGNUJĄCY

pH 5,2 – 5,8

SZAMPON 
ODBUDOWUJĄ-
CY

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON  
PRZECIWŁUPIE-
ŻOWY

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON 
EXPRESS +  
ODŻYWKA

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON  
NAWILŻAJĄCY

pH 5,2 – 5,8

Pojemność: 250 mlPojemność: 250 mlPojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml

SZAMPON BLASK KOLORU Z KERATYNĄ 
I EKSTRAKTEM Z ORZECHA WŁOSKIEGO  
chroni Twoje włosy przed promieniowaniem 
UV i zapobiega utracie koloru. Kolor włosów 
zachowuje intensywność, dłużej niż ma to 
miejsce w przypadku zwykłych szamponów. 
Wzbogacony w keratynę kompleks substan-
cji aktywnych dba o zdrową strukturę  i ich 
aksamitną gładkość. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozostawić 
na krótko. Dokładnie spłukać. W razie po-
trzeby powtórzyć czynność. 

SZAMPON PIELĘGNUJĄCY Z KERATYNĄ, 
ALOESEM, EKSTRAKTEM Z HIBISKUSA I 
PANTENOLEM  nada Twoim włosom natu-
ralny blask, dostarczy nawilżenia i dokład-
nie umyje.  Wzbogacony w keratynę kom-
pleks substancji aktywnych zadba o zdrową 
strukturę włosów i ich aksamitną gładkość. 
Rekomendowany do wszystkich rodzajów 
włosów.
Nanieść równomiernie na włosy, pozosta-
wić na krótko. Dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby powtórzyć czynność. 

SZAMPON ODBUDOWUJĄCY Z KERA-
TYNĄ, PROTEINAMI PSZENICY, I PAN-
TENOLEM odbudowuje strukturę Twoich 
włosów, zapobiega ich rozdwajaniu i łam-
liwości. Formuła wzbogacona w kreatynę  
wnika głęboko do korzenia włosa, powo-
dując, że Twoje włosy stają się elastyczne 
i sprężyste, odzyskując promienny blask 
nabierają aksamitnej gładkości. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozosta-
wić na krótko. Dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby powtórzyć czynność. 

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY Z  KERA-
TYNĄ, OLEJEM Z ORZECHÓW BRAZYLIJ-
SKICH I EKSTRAKTEM Z TAMARYNDOW-
CA odbudowuje naturalną równowagę 
skóry głowy i wykazuje skuteczne działanie 
przeciwłupieżowe. 
Kompleks substancji aktywnych wzboga-
cony w keratynę dba o zdrową strukturę 
włosów i ich wyraźną aksamitną gładkość. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozosta-
wić na krótko. Dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby powtórzyć czynność.

SZAMPON EXPRESS Z ODŻYWKĄ,  KE-
RATYNĄ I GUARANĄ myje Twoje włosy, 
jak szampon i pielęgnuje, jak odżywka. 
Pantenol zadba o optymalną równowagę 
nawilżenia. Guarana odżywia zestresowane 
włosy, nadając naturalny, zdrowy wygląd 
oraz blask. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozosta-
wić na krótko. Dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby powtórzyć czynność. 

Z KERATYNĄ, PANTENOLEM I EKSTRAK-
TEM Z BIAŁEJ HERBATY  Dostarcza suchym 
włosom nawilżenie, a jednocześnie ich nie 
obciąża. Pozwala nabrać włosom nowego 
blasku. Kompleks substancji aktywnych 
wzbogacony w keratynę zadba o zdrową 
strukturę włosów i ich aksamitną gładkość. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozosta-
wić na krótko. Dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby powtórzyć czynność. 
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SZAMPON  
NABŁYSZCZAJĄCY

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON  
PIWNY

pH 5,2 – 5,7

SZAMPON  
WYGŁADZAJĄCY

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON  
DO WŁOSÓW 
PRZETŁUSZCZA-
JĄCYCH SIĘ 

pH 5,0 – 5,5

SZAMPON  
ZE SREBREM

pH 4,5 – 5,5

Pojemność: 250 ml Pojemność: 250 mlPojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml

SZAMPON NABŁYSZCZAJĄCY Z KERATY-
NĄ, SPROSZKOWANYM JAJKIEM I EKS-
TRAKTEM Z PEREŁ ożywi blask Twoich wło-
sów  nadając refleksy świetlne. Wartościowy 
pantenol sprawi, że włosy będą błyszczeć i 
otrzymają optymalną porcję nawilżeni, dzięki 
czemu zyskają w dotyku cudowną gładkość. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozostawić 
na krótko. Dokładnie spłukać. W razie potrze-
by powtórzyć czynność. 

SZAMPON PIWNY Z KERATYNA, ROKITNI-
KIEM I PRAWDZIWYM PIWEM  wzmacnia 
strukturę włosów już podczas mycia. 
Idealnie dobrany do włosów delikatnych 
kompleks substancji aktywnych nadaje ob-
jętość i pozwala zabłysnąć naturalnym bla-
skiem. Zawarta w szamponie keratyna zadba 
o zdrową strukturę włosów. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozostawić 
na krótko. Dokładnie spłukać. W razie potrze-
by powtórzyć czynność. 

SZAMPON WYGŁADZAJĄCY Z KERATYNĄ, 
EKSTRAKTEM Z MORINGI I PANTENOLEM 
sprawi, że włosy będą gładsze. Dzięki for-
mule ochronnej szampon nadaje połysk i 
gładkość włosom trudnym i kręconym. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozostawić 
na krótko. Dokładnie spłukać. W razie po-
trzeby powtórzyć czynność. 
Dla utrzymania gładszej struktury włosów 
przez dłuższy czas zaleca się: szampon z 
5-fazowym systemem wygładzającym, z 
odżywką do wygładzania włosów, balsa-
mem, sprayem i serum. 

SZAMPON DO WŁOSÓW PRZETŁUSZCZA-
JĄCYCH SIĘ Z KERATYNĄ, KOMPLEKSEM 
ZIOŁOWYM I SIARCZANEM CYNKU działa 
uspokajająco i dezynfekuje skórę głowy.  
Włosy stają się gładkie  błyszcząc swoim 
naturalnym blaskiem. 
Nanieść równomiernie na włosy, pozostawić 
na krótko. Dokładnie spłukać. W razie po-
trzeby powtórzyć czynność. 

SZAMPON ZE SREBREM, Z KERATYNĄ 
skutecznie usuwa z Twoich włosów żółte 
przebłyski i pozwala włosom rozbłysnąć w 
pięknym naturalnym odcieniu blond.  Nada-
je się szczególnie do włosów rozjaśnionych 
i siwych. 
Kompleks zawierający keratynę nada Twoim 
włosom wyraźny blask i aksamitną gład-
kość.  
Nanieść równomiernie na włosy, pozostawić 
na krótko. Dokładnie spłukać. W razie po-
trzeby powtórzyć czynność.

S  Z  A  M  P  O  N  Y
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ODŻYWKA 
BLASK KOLORU

pH 5,2 – 5,8

ODŻYWKA  
WYGŁADZAJĄCA

pH 4,7 – 5,2

ODŻYWKA  
ODBUDOWUJĄ-
CA STRUKTURĘ
WŁOSÓW

BALSAM  
LEAVE IN

pH 3,5 – 4,5

ODŻYWKA  
DODAJĄCA  
BLASKU

pH 5,0 – 6,0

Pojemność: 200 mlPojemność: 200 mlPojemność: 200 ml

ODŻYWKA BLASK KOLORU Z KERATYNĄ, 
EKSTRAKTEM Z ORZECHA WŁOSKIEGO I 
OLIWĄ Z OLIWEK  sprawi, że kolor Twoich 
włosów na nowo rozbłyśnie pełnym bla-
skiem. 
Wzbogacony w keratynę kompleks sub-
stancji aktywnych wzmacnia intensywność 
koloru i sprawia, że włosy stają się wyraźnie 
gładkie.  W zależności od długości  wmaso-
wać delikatnie 1-2 porcje we włosy, zostawić 
na krótko, a następnie obficie spłukać  wodą. 
Nadaje się do codziennego stosowania.

ODŻYWKA WYGŁADZAJĄCA Z KERATYNĄ, 
EKSTRAKTEM Z MORINGI I PANTENO-
LEM  sprawi, że włosy będą gładkie. Dzięki 
formule ochronnej nada blask i aksamitną 
gładkość włosom trudnym i kręconym. Na-
nieść równomiernie na włosy 1-2 porcje, po-
zostawić na krótko. Dokładnie Spłukać obfi-
cie wodą. Dla utrzymania gładszej struktury 
włosów przez dłuższy czas zaleca sie uży-
wanie: szamponu z 5-fazowym systemem 
wygładzającym z odżywką do wygładzania 
włosów, balsamem, sprayem, serum.

ODŻYWKA ODBUDOWUJĄCA STRUKTURĘ
WŁOSÓW Z KERATYNĄ, PROTEINAMI 
PSZENICY, KREATYNĄ, PANTENOLEM 
I OLEJEM SEZAMOWYM odbudowuje 
strukturę Twoich włosów od wewnątrz do 
zewnątrz. Formuła wzbogacona o keratynę 
wnika głęboko do korzeni włosów powodu-
jąc, że stają się elastyczne i sprężyste. Włosy 
nabierają promiennego blasku i stają się ak-
samitnie gładkie. 
W zależności od długości wmasować de-
likatnie w wilgotne włosy 1-2 porcje od-
żywki, pozostawić na krótko i obficie wodą. 
Nadaje się do codziennego spłukać.

Pojemność: 200 mlPojemność: 200 ml

BALSAM LEAVE IN Z KERATYNĄ, PANTE-
NOLEM, EKSTRAKTEM Z BIAŁEJ HERBATY 
I OLEJEM Z WIESIOŁKA nadaje się szcze-
gólnie do włosów suchych.
Balsam dostarcza optymalnej dawki na-
wilżenia, nie obciążając przy tym włosów. 
Ułatwia rozczesywanie nadając włosom 
wyraźną gładkość. Keratyna nada zdrowy 
i piękny wygląd, pielęgnując i wzmacnia 
strukturę włosów od wewnątrz. 
W zależności od długości wmasować deli-
katnie w wilgotne włosy 1-2 porcje odżyw-
ki. Nie spłukiwać. 
Nadaje się do codziennego stosowania.

ODŻYWKA NADAJĄCA BLASK Z KERATY-
NĄ, OLEJEM ARGANOWYM, PANTENO-
LEM I EKSTRAKTEM Z PEREŁ ożywi blask 
Twoich włosów nadając refleksy świetlne. 
Wartościowy pantenol oraz ekstrakt z owo-
ców senesa indyjskiego zwiększają blask 
dostarczają optymalnej dawki nawilżenia.  
Twoje włosy zyskają cudowną, aksamitną 
gładkość. 
W zależności od długości wmasować deli-
katnie w wilgotne włosy 1-2 porcje odżywki, 
pozostawić na krótko i obficie spłukać wodą. 
Nadaje się do codziennego stosowania.

pH 5,0 – 6,0

O D Z Y W K A
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ODŻYWKA  
Z EFEKTEM  
SREBRA

pH 3,0 – 3,6

ODŻYWKA  
ONE MINUTE

pH 3,6 – 4,0

Pojemność: 200 ml Pojemność: 200 ml

ODŻYWKA Z EFEKTEM SREBRA Z KERA-
TYNĄ, PANTENOLEM I PROTEINAMI ZE 
SŁODKICH MIGDAŁÓW skutecznie usuwa 
żółte przebłyski i pozwalając włosom rozbłys-
nąć w pięknym naturalnym odcieniu blond.  
Nadaje się szczególnie do włosów rozjaśnio-
nych i siwych. 
Kompleks zawierający keratynę nada  włosom 
wyraźny blask i aksamitną gładkość.  
W zależności od długości wmasować deli-
katnie w wilgotne włosy 1-2 porcje odżywki, 
pozostawić na krótko i obficie spłukać wodą. 
Nadaje się do codziennego stosowania.

ODŻYWKA ONE MINUTE Z KERATYNĄ, 
ALOESEM, OLEJEM Z PESTEK MORELI 
I PANTENOLEM nada po umyciu Twoim 
włosom blasku i doda. Formuła z zawiera-
jąca keratynę chroni Twoje włosy przed 
rozdwajaniem się, dostarczając  nawilżenia 
nadaje aksamitną gładkość. 
W zależności od długości wmasować deli-
katnie w wilgotne włosy 1-2 porcje odżywki, 
pozostawić na krótko i obficie spłukać wodą. 
Nadaje się do codziennego stosowania.

O D Z Y W K A
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MASECZKA  
BLASK KOLORU

pH 4,0 – 5,0

MASECZKA  
ODBUDOWUJĄCA

pH 5,0 – 6,0

M A S E C Z K I  N A   W Ł O S Y
KURACJA 
PRZECIW  
ROZDWAJANIU 
KOŃCÓWEK 
WŁOSÓW

BALSAM  
WYGŁADZAJĄCY

pH 7,5 – 8,1pH 6,0 – 7,0

Pojemność: 200 ml Pojemność: 200 ml Zawartość: 75 ml Zawartość: 75 ml

MASECZKA BLASK KOLORU Z KERATYNĄ, EKS-
TRAKTEM Z ORZECHA WŁOSKIEGO, OLIWĄ Z OLI-
WEK, PANTENOLEM I FILTREM UV sprawi, że kolor 
Twoich włosów zyska promienny blask. Wzbogacony 
w keratynę kompleks substancji aktywnych chroni 
kolor Twoich włosów, zwiększa intensywność koloru  
nadając włosom aksamitną miękkość. 
W zależności od długości włosów zastosować 1-2 
porcje maseczki wielkości orzecha włoskiego. Na-
stępnie delikatnie wmasować maseczkę w wilgotne 
włosy, owinąć głowę ręcznikiem, odczekać 10-15 
minut i obficie spłukać wodą. 

MASECZKA ODBUDOWUJĄCA Z KERATYNĄ, PRO-
TEINAMI PSZENICY, KREATYNĄ, PANTENOLEM 
I OLEJEM SEZAMOWYM odbudowuje strukturę 
Twoich włosów od wewnątrz na zewnątrz. Formuła 
wzbogacona w kreatynę wnika głęboko do korzenia 
włosa, przywracając optymalną elastyczność wygła-
dza strukturę. Włosy odzyskują promienny blask i 
aksamitną gładkość. 
W zależności od długości włosów zastosować 1-2 
porcje maseczki wielkości orzecha włoskiego. Na-
stępnie delikatnie wmasować maseczkę w wilgotne 
włosy, owinąć głowę ręcznikiem, odczekać 10-15 
minut i obficie spłukać wodą. 

KURACJA PRZECIW ROZDWAJANIU KOŃCÓWEK 
WŁOSÓW pielęgnuje zmęczone włosy i łamliwe 
końcówki . Ich struktura ulega wyraźnej poprawie, a 
jednocześnie włosy nie są obciążone. Przywraca  na-
turalny połysk i poprawia elastyczność włosów. 
Po umyciu nałożyć niewielką ilość odżywki (wiel-
kości orzecha laskowego) na lekko osuszone włosy. 
Zwrócić przy tym szczególną uwagę na zniszczone 
partie włosów i rozdwojone końcówki. Nie spłuki-
wać! Nadać fryzurze kształt, jak zwykle. Nadaje się 
również do włosów suchych.

BALSAM WYGŁADZAJĄCY Z KERATYNĄ I SUB-
STANCJAMI PIELĘGNUJĄCYMI  sprawi, że włosy 
będą gładsze. Dzięki formule ochronnej balsam nada 
blask i aksamitną gładkość włosom trudnym i kręco-
nym. 
Stosować na włosy suche. 1-2 porcje balsamu (wiel-
kości orzecha laskowego) rozetrzeć w dłoniach, 
następnie rozprowadzić na długości i wetrzeć w 
końcówki. Nie nakładać balsamu u nasady włosów. 
Nie spłukiwać. Wysuszyć włosy suszarką, a na koniec 
wygładzić prostownicą. 
Dla utrzymania gładszej struktury włosów przez 
dłuższy czas zaleca się: balsam z 5-fazowym syste-
mem wygładzającym, z szamponem wygładzającym 
włosy, odżywką do wygładzania włosów, sprayem i 
serum. 
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Zawartość: 150 ml Zawartość: 150 ml

SPRAY  
PIELĘGNUJĄCY

pH 4,2 – 4,8

SPRAY PIELĘGNUJĄCY Z KERATY-
NĄ, ALOESEM, EKSTRAKTEM Z HI-
BISKUSA I PANTENOLEM dostarcza 
nawilżenia, dba o optymalną struktu-
rę Twoich włosów  dodając  objętości. 
Jednocześnie ekstrakt z hibiskusa 
działa na skórę głowy antybakteryjnie 
i przeciwzapalnie. Ułatwia rozczesy-
wanie włosów i nadaje im aksamitną 
gładkość. Spray należy rozpylić na 
wilgotne włosy, przeczesać je grze-
bieniem, a następnie układać zgodnie 
z pomysłem.   

SPRAY  
BLASK KOLORU

pH 5,0 – 6,0

SPRAY BLASK KOLORU Z KERATYNĄ, 
EKSTRAKTEM Z ORZECHA WŁOSKIEGO, 
PANTENOLEM I FILTREM UV zapewnia 
długotrwałą pielęgnację włosów farbo-
wanych. Ekstrakt z orzecha włoskiego i 
specjalnie użyty filtr UV chronią przed 
blaknięciem farby na włosach, które po-
wodują promienie UV. Pantenol dostar-
cza włosom nawilżenia i ułatwia rozcze-
sywanie. Kolor Twoich włosów odzyskuje 
promienny wygląd, jak ozdobiony poca-
łunkiem słońca. 
Spray należy rozpylić na wilgotne włosy, 
przeczesać  grzebieniem, a następnie 
układać zgodnie z pomysłem.  

Zawartość: 150 ml

SPRAY WYGŁADZAJĄCY Z KERATYNĄ I KREATYNĄ sprawi, że włosy będą 
gładkie. Dzięki formule ochronnej spray nada blask i aksamitną gładkość włosom 
trudnym i kręconym. Spray nadaje się idealnie do wygładzania włosów prostow-
nicą. Rozpylić na włosy wilgotne lub suche.  
Dla utrzymania gładszej struktury włosów przez dłuższy czas zaleca się: balsam 
z 5-fazowym systemem wygładzającym, z szamponem wygładzającym włosy, 
odżywką do wygładzania włosów, balsamem i serum.

SPRAY  
WYGŁADZAJĄCY

pH 4,0 – 4,5

Zawartość: 150 ml

SPRAY  
NUTRI CARE

pH 3,5 – 4,5

SPRAY NUTRI CARE Z KERATYNĄ 
I PANTENOLEM przywróci Twoim 
włosom naturalny blask i sprawi, że 
Twoje włosy będą lśnić. Keratyna jako 
proteina strukturalna dba o wysoki 
stopień odporności włosów. Pantenol 
dostarcza optymalnego nawilżenia. 
Spray należy rozpylić na wilgotne 
włosy i układać je dalej, jak zwykle. 

Zawartość: 150 ml

SPRAY  
OCHRONA PRZED 
GORĄCEM

pH 4,0 – 4,5

SPRAY OCHRONA PRZED GORĄCEM 
Z KERATYNĄ, KREATYNĄ I PANTENO-
LEM chroni włosy przed działaniem wy-
sokich temperatur, których źródłem są 
suszarki i prostownice. Keratyna dodaje 
włosom odporności, dba o elastyczność 
włosów i uczestniczy w odbudowie ich 
struktury. 
Spray należy rozpylić na wilgotne włosy, 
przeczesać  grzebieniem, a następnie 
układać zgodnie z pomysłem.
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ZAWIERA KERATYNĘ, ROKITNIK I NATURALNE 
PIWO, dzięki czemu wzmacnia strukturę włosów.  
Idealnie dobrany do włosów delikatnych kompleks 
substancji aktywnych doda  objętości i pozwoli za-
błysnąć naturalnym blaskiem.  Zawarta w serum 
keratyna zadba o zdrową strukturę włosów. 
SPOSÓB UŻYCIA: Ampułkę przełamać. Zawartość am-
pułki nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy, następ-
nie wmasować, po czym włosy wysuszyć i ułożyć. Nie 
spłukiwać. 
ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA: 2–3 ampułki na tydzień.

SERUM PRZYWRACAJĄCE WŁOSOM BLASK Z 
KERATYNĄ I EKSTRAKTEM Z ORZECHA WŁOSKIE-
GO przywróci kolorowi Twoich włosów nowy blask. 
Wzbogacony w keratynę kompleks substancji ak-
tywnych chroni kolor Twoich włosów, zwiększa jego 
nasycenie nadając  aksamitną gładkość. 
SPOSÓB UŻYCIA: Ampułkę przełamać. Zawartość am-
pułki nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy, następ-
nie wmasować, po czym włosy wysuszyć i ułożyć. Nie 
spłukiwać. 
ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA: 2–3 ampułki na tydzień.

SERUM ANTI AGING Z KERATYNĄ, ALOESEM I EKS-
TRAKTEM Z HIBISKUSA  dostarcza włosom i skórze 
nawilżenia, zwiększając  elastyczność i sprężystość. 
Przywraca witalność włosom zmęczonym i poprawia  
strukturę. Formuła UV chroni włosy przed szkodli-
wym promieniowaniem słońca. 
SPOSÓB UŻYCIA: Ampułkę przełamać. Zawartość am-
pułki nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy, następ-
nie wmasować, po czym włosy wysuszyć i ułożyć. Nie 
spłukiwać. 
ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA: 2–3 ampułki na tydzień.

SERUM WYGŁADZAJĄCE Z KERATYNĄ I KREATY-
NĄ sprawi, że włosy będą gładsze. Dzięki formule 
ochronnej serum nada blask i aksamitną gładkość 
włosom trudnym i kręconym. Serum nadaje się ide-
alnie do wygładzania włosów prostownicą. 
SPOSÓB UŻYCIA: Ampułkę przełamać. Zawartość am-
pułki nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy, następ-
nie wmasować, po czym włosy wysuszyć i ułożyć. Nie 
spłukiwać. 
Dla utrzymania gładszej struktury włosów przez 
dłuższy czas zaleca się: serum z 5-fazowym syste-
mem wygładzającym, z szamponem wygładzającym 
włosy, odżywką, balsamem i sprayem.

SERUM  
DODAJĄCE  
OBJĘTOŚCI

SERUM  
PRZYWRACAJĄCE 
WŁOSOM BLASK

A  M  P  U  Ł  K  I

SERUM  
SERUM ODMŁADZAJĄCE 
WŁOSY

SERUM  
WYGŁADZAJĄCE

pH-Wert 4,7 – 5,2 pH-Wert 4,9 – 5,3 pH-Wert 4,4 – 5,2 pH-Wert 4,5 – 5,2

Zawartość:  7 x 10 ml Zawartość: 7 x 10 ml Zawartość: 7 x 10 ml Zawartość: 7 x 10 ml





EKSTRAKT Z POMARAŃCZY Pozyskiwany jest 
z dojrzałych owoców. Owoc pomarańczy 
zawiera do 13% sacharyny, 2-3% kwasu 
cytrynowego, witaminę C, B1, B2, B6, P, 
prowitaminę A, węglowodany, celulozę, 
substancje mineralne (potas, fosfor, 
wapń). Ekstrakt posiada dobre właściwości 
tonizujące, dodaje włosom elastyczności i 
blasku, chroni włosy farbowane. 

GUARANÁ należy do gatunku lian 
pochodzących z Niziny Amazonki. Jej 
czerwone owoce zawierające pestki 
o gorzkim smaku odznaczają się dużą 
zawartością kofeiny. Kofeina działa 
wzmacniająco na korzenie włosów i 
skutecznie zapobiega ich wypadaniu. 

BIAŁA HERBATA rośnie w południowych 
Chinach, w prowincji Fujian. Biała herbata 
jest niezwykle cenna jako składnik, gdyż 
jej zbiory przypadają jedynie na kilka dni 
wiosny. Liście odznaczają się szczególnie 
wysokim stężeniem substancji fenolowych. 
Te tak zwane katechiny wykazują skuteczne 
działanie ochronne przed wolnymi 
rodnikami. 

OWOC SENESU INDYJSKIEGO Pierwotna 
ojczyzna owocu senesu leży na 
subkontynencie indyjskim i rozciąga się od 
zachodniego Pakistanu do Sri Lanki. Owoce 
senesu są aromatyczne i bardzo słodkie: 
zawartość cukru sięga 60-70%. Poza tym 
w ich składzie znajdują się polifenole, 
flawonoidy oraz kwasy organiczne. 
Olej poprawia ukrwienie i odżywianie 
komórek skóry oraz korzeni włosów, 
stymuluje regenerację skóry i nadaje skórze 
elastyczność. 

BISABOLOL stanowi główny składnik olejku 
rumiankowego. Działa przeciwzapalnie. 
W jego składzie znajdują się również 
substancje o działaniu antyseptycznym i 
bakteriobójczym. Uspokaja skórę głowy i 
zmniejsza nadmierne wydzielanie łoju.

PROTEINY PSZENICY Stanowią wartościową 
substancję aktywną stosowaną w 
kosmetyce, która ma pochodzenie roślinne.  
Porowatym i matowym włosom pomaga 
uzyskać gładkość i blask. Włosy stają się 
mocne, ich nawilżenie jest odpowiednio 
regulowane, a rozczesywanie włosów 
mokrych jest łatwiejsze. Proteiny pszenicy 
chronią skutecznie włosy przed ich 
uszkodzeniem. 

OLEJ KONOPNY jest tłustym olejem 
roślinnym, który pozyskuje się z nasion 
konopi. Znajduje przede wszystkim 
zastosowanie w produktach do pielęgnacji 
skóry szorstkiej, skłonnej do zmian 
zapalnych i łuszczącej się, ponieważ 
zawarte w oleju z konopi specjalne 
kwasy tłuszczowe pozwalają zapobiegać 
wysuszeniu i pękaniu skóry. Zapobiegają 
również nadmiernej utracie nawilżenia.

PROTEINY MLECZNE Ok. 40% 
najważniejszych aminokwasów, 
których organizm ludzki sam nie jest 
w stanie wytworzyć, zawarte jest w 
proteinach mlecznych. Wysoka zawartość 
aminokwasów hydrofilowych sprawia, iż 
proteiny mleczne stanową naturalne źródło 
nawilżania dla skóry i włosów. Proteiny 
mleczne poprawiają strukturę i objętość 
włosów, a także powodują wygładzenie ich 
szorstkiej powierzchni. 

OLEJ ARGANOWY Wartościowy olej 
arganowy wykorzystywany jest w 
kosmetyce i w sztuce kulinarnej już od 
czasów starożytności. Olej jest pozyskiwany 
z pestek drzewa arganowego , które można 
spotkać tylko w południowo- zachodniej 
części Maroka. Olej arganowy jest bogaty w 
najważniejsze dla włosów kwasy nasycone 
oraz witaminy A, E i F.

PIWO Zawiera 80-85% węglowodanów i 
substancji białkowych. Źródłem witamin 
grupy B jest brzeczka słodowa i drożdże. 
Piwo wzmacnia włosy i nadaje im naturalny 
blask. 

OLEJ Z CZARNEGO KMINKU Zawarty w 
nim kompleks witamin i minerałów oraz 
kwasów nienasyconych sprawia, że olej 
działa na skórę głowy antybakteryjnie 
i przeciwzapalnie, wzmacnia mieszki 
włosowe i regeneruje komórki skóry głowy. 
Olej powoduje zmniejszenie łupieżu, 
redukuje wypadanie włosów i przyspiesza 
ich wzrost. 

OLEJ MIGDAŁOWY Witaminy Е i В2, 
bioflawonoidy, kwas oleinowy, minerały i 
substancje proteinowe: to najważniejsze 
i najbardziej wartościowe substancje 
aktywne zawarte w oleju migdałowym. 
Olej odżywia włosy i chroni je przed 
negatywnym wpływem środowiska. 
Wykazuje szczególną skuteczność w 
pielęgnacji włosów farbowanych. 

OLEJ Z ORZECHÓW MAKADAMII  Ojczyzną 
orzechów makadamii jest Australia.  Poza 
kwasami tłuszczowymi, witaminami A, E 
i minerałami, olej z orzechów makadamii 
zawiera szczególnie ważny dla włosów 
kwas palmitynowy. Olej ma właściwości 
nawilżające, działa regenerująco i 
przeciwzapalnie. Jako składnik aktywny 
często jest stosowany w kuracjach na 
włosy. Sprawia, że w krótkim czasie 
włosy nabierają aksamitnej gładkości i są 
jedwabiście miękkie. 

OLEJ Z PESTEK GRANATU Olej wykazuje silne 
działanie antybakteryjne i regenerujące. 
Wysoka zawartość witaminy E i kwasu 
z granatu (omega 5) sprawia, iż olej 
skutecznie zapobiega blaknięciu i starzeniu 
się włosów. 

OLEJ Z WIESIOŁKA Wiesiołek rośnie w USA i 
w Meksyku. Olej zawiera dobrze wyważony 
kompleks kwasu gamma-linolenowego 
i linolowego, nawilża i wzmacnia włosy. 
Szczególnie skutecznie olej działa jako 
środek zapobiegający wypadaniu włosów. 

OLEJEK JOJOBA Jest pozyskiwany z 
owoców krzewu jojoba. Olej powoduje 
intensywne nawilżenie włosów suchych 
lub przetłuszczających się, skutecznie 
zapobiega powstawaniu łupieżu, a także 
nadaje włosom elastyczność i blask.  

OLIWA Z OLIWEK Jest to olej roślinny 
pozyskiwany z tłoczenia pestek i miąższu 
oliwek. Pielęgnuje i odżywia zwłaszcza 
włosy suche i zniszczone. Oliwa z oliwek 
sprawia, że włosy stają się aksamitnie 
gładkie, silniejsze i nabierają blasku. 

BIOTYNA Należy do grupy 
witamin B, ale nazywana jest 
również witaminą H. Poprawia 
jakość zawartej we włosach 
keratyny, zwiększa ich odporność 
na rozciąganie oraz zapobiega 
wypadaniu włosów. 

KLIMBAZOL Zawiera niezwykle 
skuteczny składnik o działaniu 
przeciwłupieżowym. Zwalcza 
bakterie i grzyby nagromadzone 
na skórze głowy. Usuwa łupież i 
zapobiega tworzeniu się nowego. 

PANTENOL Stanowi organiczną 
prowitaminę, która w skórze 
człowieka ulega przekształceniu 
na witaminę B5. Ułatwia 
rozczesywanie włosów, wpływa na 
ich strukturę oraz nadaje włosom 
blask. Włosy nabierają objętości, 
dają się łatwo czesać otrzymują 
naturalny wygląd.

KERATYNA (z języka greckiego 
kéras «róg») Keratyny stanowią 
grupę nierozpuszczalnych w 
wodzie białek fibrylarnych, które 
tworzone są przez organizm 
człowieka i zwierząt oraz stanowią 
składnik struktur keratynowych. 
Keratyna wnika głęboko w 
strukturę włosów, dzięki czemu 
włosy są mocne, sprężyste i pełne 
blasku. 
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ARTYKUŁ NR NAZWA POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

KOLOR & CO.

120xxxxx Colour Cream 100 ml 36 tubek

129xxxxx Soft Oil Colour Cream 100 ml 36 tubek

12111160 Smart Eyes Colour Cream schwarz 60 ml 66 tubek

12121160 Smart Eyes Colour Cream braun 60 ml 66 tubek

12131160 Smart Eyes Colour Cream graphit 60 ml 66 tubek

12251212 Cream Developer 1,9% 100 ml 36 butelek

12199090 Cream Developer 1,9% 1000 ml 8 butelek

12011212 Cream Developer 3% 100 ml 36 butelek

12019090 Cream Developer 3% 1000 ml 8 butelek

12019595 Cream Developer 3% 5000 ml 1 kanister

12071212 Cream Developer 6% 100 ml 36 butelek

12039090 Cream Developer 6% 1000 ml 8 butelek

12029595 Cream Developer 6% 5000 ml 1 kanister

12131212 Cream Developer 9% 100 ml 36 butelek

12059090 Cream Developer 9% 1000 ml 8 butelek

12039595 Cream Developer 9% 5000 ml 1 kanister

12191212 Cream Developer 12% 100 ml 36 butelek

12079090 Cream Developer 12% 1000 ml 8 butelek

12049595 Cream Developer 12% 5000 ml 1 kanister

12016060 Bleaching Powder 600 g 6 puszek

ONDULACJA

13259090 Wave Lotion N 1000 ml 8 butelek

13279090 Wave Lotion F 1000 ml 8 butelek

13299090 Wave Lotion G 1000 ml 8 butelek

13459090 Neutralizing Lotion 1000 ml 8 butelek

SZAMPONY

11182525 Anti Hair Loss Shampoo 250 ml 12 butelek

11149090 Anti Hair Loss Shampoo 1000 ml 8 butelek

11342525 Brilliant Shampoo 250 ml 12 butelek

11122525 Colour Shampoo 250 ml 12 butelek

11119090 Colour Shampoo 1000 ml 8 butelek

11102525 Daily Care Shampoo 250 ml 12 butelek

11109090 Daily Care Shampoo 1000 ml 8 butelek

11109595 Daily Care Shampoo 5000 ml 1 kanister

ARTYKUŁ NR NAZWA POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

SZAMPONY

11100000 Daily Care Shampoo 10000ml 1 kanister

11352525 Deep Cleaning Shampoo 250 ml 12 butelek

11259090 Deep Cleaning Shampoo 1000 ml 8 butelek

11302525 Egg Shampoo 250 ml 12 butelek

11249090 Egg Shampoo 1000 ml 8 butelek

11282525 Hydro Shampoo 250 ml 12 butelek

11229090 Hydro Shampoo 1000 ml 8 butelek

11142525 Repair Shampoo 250 ml 12 butelek

11129090 Repair Shampoo 1000 ml 8 butelek

11262525 Silver Shampoo 250 ml 12 butelek

11219090 Silver Shampoo 1000 ml 8 butelek

11162525 Volume Shampoo 250 ml 12 butelek

11139090 Volume Shampoo 1000 ml 8 butelek

21019191 SOFT LINE Herbal Shampoo 1000 ml 8 butelek

21029191 SOFT LINE Active Shampoo 1000 ml 8 butelek

21039191 SOFT LINE Camomile Shampoo 1000 ml 8 butelek

21049191 SOFT LINE Birch Juice Shampoo 1000 ml 8 butelek

PIELĘGNACJA

11017575 Brilliant Hair Oil 75 ml 30 butelek

11225050 Brilliant Hair Mask 500 ml 6 puszek 

11212525 Colour Conditioner 250 ml 12 tubek

11169090 Colour Conditioner 1000 ml 6 puszek

11011515 Colour Remover Lotion 150 ml 12 butelek

11202525 Daily Care Conditioner 250 ml 12 tubek

11159090 Daily Care Conditioner 1000 ml 6 puszek

11249595 Daily Care Conditioner 5000 ml 1 kanister

11043030 Hydro-2-Phase Spray 200 ml 12 butelek

11322525 Hydro Leave in Balm 250 ml 12 tubek

11239090 Hydro Leave in Balm 1000 ml 6 puszek

11215050 Intensive Care Gel 500 ml 6 puszek

11027575 Liquid Crystal 75 ml 30 butelek

11012525 Protective Serum 250 ml 12 butelek

11222525 Repair Mask 250 ml 12 tubek

11179090 Repair Mask 1000 ml 6 puszek

11332525 Silver Balm 250 ml 12 tubek

11011313 Soothing Fluid 125 ml 12 butelek

11033030 Thermo Protection Spray 300 ml 12 butelek

11232525 Volume Conditioner 250 ml 12 tubek

11189090 Volume Conditioner 1000 ml 6 puszek

21069191 SOFT LINE Protein Mask 1000 ml 6 puszek

21079191 SOFT LINE Active Hydro Mask 1000 ml 6 puszek

21089191 SOFT LINE Wheat Care Mask 1000 ml 6 puszek
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ARTYKUŁ NR NAZWA POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

PIELĘGNACJA

21059191 SOFT LINE Soft Care Mask 1000 ml 6 puszek

AMPUŁKI

11010505 Energy Argan Hair Oil 5ml x 7 ampułek  6 pudełek składanych 

11020505 Repair Hair Complex 5ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

11030505 Hydro Booster 5ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

11040505 Colour Protection Serum 5ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

11141010 Repair Hair Vitamin Booster 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

11151010 Volume Serum 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

11161010 Keratin Treatment Vital 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

SERIA SZMPONÓW Z KERATYNĄ 

41012626 Pflege Shampoo [Szampon pielęgnujący] 250 ml 12 butelek

41022626 Bier Shampoo [Szampon piwny] 250 ml 12 butelek

41032626 Farbglanz Shampoo [Szampon połysk koloru] 250 ml 12 butelek

41042626 Feuchtigkeits Shampoo [Szampon nawilżający] 250 ml 12 butelek

41052626 Anti Fett Shampoo [Szampon do włosów przetłuszczających się] 250 ml 12 butelek

41062626 Anti Schuppen  Shampoo [Szampon przeciwłupieżowy] 250 ml 12 butelek

41072626 Express Shampoo + Spülung [Szampon Ekspres + Odżywka] 250 ml 12 butelek

41082626 Aufbau Shampoo [Szampon odbudowujący] 250 ml 12 butelek

41092626 Glanz Shampoo [Szampon Blask włosów] 250 ml 12 butelek

41102626 Glättungs Shampoo [Szampon wygładzający] 250 ml 12 butelek

41112626 Silber Shampoo [Szampon ze srebrem] 250 ml 12 butelek

SERIA ODŻYWEK Z KERATYNĄ

41102020 One Minute Conditioner 200 ml 12 butelek

41112020 Farbglanz Conditioner 200 ml 12 butelek

41122020 Leave In Balsam 200 ml 12 butelek

41132020 Aufbau Conditioner [Odżywka odbudowująca] 200 ml 12 butelek

41142020 Glanz Conditioner [Odżywka blask włosów] 200 ml 12 butelek

41152020 GlättungsConditioner [Odżywka wygładzająca] 200 ml 12 butelek

41162020 Silber Effekt Conditioner [Odżywka z efektem srebra] 200 ml 12 butelek

SERIA PREPARATÓW W SPRAYU Z KERATYNĄ 

41101515 Pflege Spray [pielęgnacja] 150 ml 12 butelek

41111515 Farbglanz Spray [blask koloru] 150 ml 12 butelek

41121515 Hitzeschutz Spray [ochrona przed gorącem] 150 ml 12 butelek

41131515 Nutri-Care Spray 150 ml 12 butelek

41141515 Glättungs Spray [wygładzający] 150 ml 12 butelek

SERIA KURACJI Z KERATYNĄ 

41117575 Anti Spliss Fluid 75 ml 12  butelek

41137575 Glättungs Balm [wygładzający] 75 ml 12  butelek

SERIA MASECZEK Z KERATYNĄ 

41182020 Farbglanz Maske [Maseczka Blask koloru] 200ml 12  puszek

41202020 Aufbau Maske [Maseczka odbudowująca] 200ml 12  puszek

ARTYKUŁ NR NAZWA POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

SERIA AMPUŁEK Z KERATYNĄ

41101010 Anti Aging Serum 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

41111010 Volumen Serum [dodające objętości] 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

41121010 Farbglanz Serum [blask koloru] 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

41131010 Glättungs Serum [wygładzające] 10ml x 7 ampułek 6 pudełek składanych

STYLIZACJA

14092020 Brilliant Hair Spray 200ml 12 puszek 

14175050 Hair Spray Strong 500 ml 12 puszek

14185050 Hair Spray Extra Strong 500 ml 12 puszek

14023030 Finishing Spray Extra Strong 300 ml 12 butelek

14154040 Styling Mousse Strong 400 ml 12 puszek

14164040 Styling Mousse Extra Strong 400 ml 12 puszek

14013030 Volume-Up Spray 300 ml 12 butelek

DODATKI -

15100000 Karta kolorów Colour Cream

15100003 Karta kolorów Soft Oil Colour Cream

15200000 Ręcznik -

15400000 Miseczka na farbę -

1570000х Plakat
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