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 Fryzjerzy są architektami i projektantami pięknych 
włosów. Dzięki moim profesjonalnym produktom, drodzy 
fryzjerzy, włosy Waszych klientów staną się piękne, a oni 
sami szczęśliwi. Dziękujemy.
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Szanowni Państwo - Drodzy Fryzjerzy,

już od ponad siedemdziesięciu lat moja rodzina oddaje się fryzjerstwu z miłością i szacunkiem. Jesteśmy dumni 
z tego, że do dziś wszystkie nasze produkty są badane, opracowywane i produkowane w naszej własnej firmie. 
Kierujemy się hasłem MADE IN GERMANY. 

• Z wielką pasją tworzymy dla fryzjerów i ich klientów. 
• Jesteśmy rodziną z długoletnią tradycją niezawodnej współpracy z branżą fryzjerską.
• Podstawę naszej filozofii i jakości naszych usług tworzą istota i kultura fryzjerstwa.

• Kwintesencję naszego profesjonalizmu, który opiera się na badaniach, rozwoju i produkcji wyrobów specjalistycznych, 
 tworzy codzienna praca w branży fryzjerskiej i ludzie, którzy tą pracę wykonują. Naszą filozofię pracy wdrażamy nieustannie 
 i wytrwale. 
• Naszych współpracowników i partnerów biznesowych cechuje pasja do PIĘKNYCH WŁOSÓW. To od nich czerpiemy inspirację. 
• Strzyżenie włosów, modne fryzury w profesjonalnym połączeniu z paletą wysokiej jakości farb, upragniona, konieczna zmiana 
 fryzury czy też fachowa pielęgnacja włosów i kreatywna stylizacja, to wszystko w rękach kompetentnych fryzjerów. Fryzjerzy 
 przyczyniają się do PIĘKNA I SZCZĘŚCIA swoich klientów, a my razem z naszymi produktami mamy w tym swój udział!
• Moda fryzjerska w rękach specjalistów każdego dnia i w każdym salonie na świecie. Ręce fryzjera potrafią czynić cuda. 

Nasze produkty, drodzy fryzjerzy, są po to, żebyście mogli w pełni rozwinąć skrzydła swojej kreatywności.

Codziennie w trzydziestu krajach świata oferujemy nasz profesjonalizm, doświadczenie i najwyższą jakość naszych produktów. 
Nasza dbałość i pasja dla pięknych włosów są gwarancją naszej firmy. 

Annegret Ewald dyrektor zarządzająca
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farbowanie
to styl życia

2 3
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farbowanie to styl życia
kolor to moje imię.

name 

181 odcieni. Do 100% pokrycia siwych włosów. Trwałe farby do włosów z białkiem ryżowym, keratyną i olejkiem 

arganowym. name: Profesjonalna koloryzacja spełnia najwyższe wymagania pod względem intensywności koloru, 

trwałości i połysku.
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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.

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.

Keratyna - to włókniste proteiny nadające włosom moc i 
elastyczność. Tworzy wewnętrzną i zewnętrzną strukturę włosów, 
a włóknista budowa sprawia, że kręcą się, wyginają i falują. 
Keratyna wnika głęboko w strukturę włosów, dzięki czemu stają 
się są mocne, sprężyste i pełne blasku.

Roślinny ekstrakt z kiełków ryżu - dzięki wysokiej zawartości 
biotyny zwiększa jakość keratyny we włosach i pomaga w 
redukcji ich wypadania. Proteiny tworzą ochronną powłokę, 
trzony włosów stają się gładkie i mocniejsze, pojedyncze włosy 
stają się grubsze, a fryzura nabiera objętości. Naturalna powłoka 
chroni przed utratą nawilżenia, włosy lepiej rozczesują się na 
mokro i na sucho.

Szlachetna mgiełka me mademoiselle - składa się z malutkich 
cząsteczek minerałów, takich jak turmalin, ametyst, koral, perły, rubin, 
bursztyn i nefryt. Szlachetna mgiełka działa jak katalizator w procesie 
farbowania i sprawia, że barwniki docierają dokładnie tam, gdzie 
są potrzebne w odpowiednim czasie. Wnika głęboko w strukturę 
włosów i po zakończeniu procesu farbowania pozostaje głęboko w 
ich strukturze. Efekt: mocne, błyszczące i długotrwałe kolory. 

doskonałe połączenie
koloryzacji i pielęgnacji.

niuansów
181 olej arganowy 

keratyna
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utleniacze 1,9% / 3% / 6% / 9% / 12%    

pH 4,8 – 5,3

Do wszystkich rodzajów rozjaśniania i utleniania włosów. Z olejkiem arganowym. Pielęgnacja i intensywność koloru.

super blonde perfect 
pH 9,9 – 10,5 (mieszanka rozjaśniacz do włosów : utleniacz 9% = 1 : 2)

Do profesjonalnej koloryzacji pasemek i całych włosów do 7 odcieni. 

Rozjaśniacz w proszku. Mieszać z utleniaczem w proporcji 1 : 2.

super blonde delicate cream 
pH 9,9 – 10,5 (mieszanka kremowa do rozjaśniania włosów : utleniacz 

9% = 1 : 2)

Do wysokiej jakości, profesjonalnego i przyjemnego rozjaśniania 

włosów blond do 7 odcieni! Wosk pszczelni chroni skórę głowy przed 

zabiegiem rozjaśniania, olejek jojoba nadaje włosom szczególnego 

połysku. Do wszystkich rodzajów rozjaśniania włosów. 

rozjaśnianie 
to sztuka

6
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renaissance 
odbudowa i pielęgnacja 

dla uszkodzonych & mocno zniszczonych włosów.

volume
siła i połysk 

dla delikatnych i suchych włosów. 

my
friends

balance
ochrona przed 

problemami skóry głowy.

harmony
gładkość i połysk 

dla niesfornych włosów.

texture
siła skrętu 

dla teksturowanych włosów.

color cocktail
ochrona i pielęgnacja 

dla farbowanych i rozjaśnianych włosów.

chic
codzienna ochrona 

dla zdrowych włosów. 

monsieur star
pielęgnacja włosów 

dla każdego mężczyzny. 

Twoi przyjaciele. 
Twoje włosy. 
Twoje produkty.
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Olej z czarnuszki znacząco poprawia strukturę włosów. Substancje eteryczne działają stabilizująco i wyrównująco. Dzięki właściwościom 

przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym włosy są zdrowsze. Regularne (zewnętrzne) stosowanie oleju z czarnuszki sprawia, że włosy są silniejsze. 

Bardziej stabilne, połyskujące i elastyczne. Liczne składniki oleju z czarnuszki zapewniają odnowę komórek włosów, przeciwdziałają rozdwajaniu 

się końcówek i sprawiają, że włosy wyglądają zdrowo i błyszcząco. (Ten cenny składnik znajduje zastosowanie w naszych recepturach i sprawia, że 

nasze produkty są jeszcze bardziej ekskluzywne).

1:1 renaissance shampoo 
odbudowa włosów

pH 5,0 – 6,0

Szampon regeneracyjny z keratyną, kreatyną, białkami pszenicy i panthenolem. Intensywna pielęgnacja zniszczonych włosów. 

1:2 renaissance conditioner 
bez spłukiwania

pH 3,5 – 4,5

Odżywka bez spłukiwania z olejem z konopi i odbudowującymi 

ceramidami. Zapewnia zniszczonym włosom cenne nawilżenie i 

bogactwo substancji odżywczych bez obciążania. Bez spłukiwania. 

1:3 renaissance mask 
odżywcza

pH 3,5 – 4,5

Kuracja odbudowująca z olejem lnianym i panthenol. Regeneruje i 

odżywia zniszczone włosy aż po same końce i zapewnia im doskonałą 

sprężystość.  

przyjaźń
to pielęgnacja

renaissance 
odbudowa i pielęgnacja dla uszkodzonych & mocno zniszczonych włosów.
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2:1 eco shampoo 
bardzo wrażliwa skóra głowy

pH 5,0 – 6,0

Szampon Eco bez substancji barwiących i zapachowych. 

Specjalistyczny produkt z naturalnymi, czyszczącymi substancjami 

powierzchniowo czynnymi na bazie cukru. Nisko pieniący. Dla bardzo 

wrażliwej skóry głowy.

2:2 anti oil shampoo 
bardzo wrażliwa skóra głowy

pH 4,3 – 5,3

Specjalistyczny produkt z wyszukanym kompleksem ziół, keratyną 

i siarczanem cynku. Dla długotrwałego oczyszczenia skóry głowy lub 

włosów. Łagodzi podrażnienia skóry. 

2:3 anti dandruff shampoo 
bardzo wrażliwa skóra głowy

pH 5,0 – 6,0

Specjalistyczny produkt z keratyną i piroktonem olaminy. Przeciwko 

swędzeniu, łupieżowi i zapaleniu skóry głowy. 

3:1 volume shampoo 
objętość dla włosów cienkich

pH 5,0 – 6,0

Szampon do włosów cienkich z czystym piwem, rokitnikiem 

zwyczajnym i witaminami. Nadaje włosom wyraźnie większą objętość 

i naturalny połysk.

volume 
siła i połysk dla włosów delikatnych i suchych. 

balance
ochrona przed problemami skóry głowy.

13
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4:1 harmony shampoo 
luksusowo aksamitne włosy

pH 5,0 – 6,0

Szampon powstały przez połączenie keratyny, wyciągu z moringi, 

naturalnych biopolimerów i pantenolu. Dla włosów niesfornych w 

celu ich wygładzenia. Nadaje włosom gładkość i lśniący połysk.

4:2 harmony conditioner 
luksusowo aksamitne włosy

pH 4,5 – 5,5

Odżywka z keratyną, wyciągiem z moringi, naturalnymi biopolimerami, 

olejem lnianym i pantenolem. Ekspresowa pielęgnacja po każdym umyciu. 

4:3 harmony mask 
aksamit

pH 3,5 – 4,5

Kuracja odżywcza z keratyną, wyciągiem z moringi, naturalnymi biopolimerami, olejem lnianym i panthenolem. Dla efektu jedwabistych 

włosów. Odżywia włosy od wewnątrz. Zapewnia miękkość włosów w dotyku. 

5:1 diva shampoo 
teksturowane i zregenerowane włosy

pH 5,0 – 6,0

Szampon dla włosów teksturowanych z keratyną, panthenol i 

wyciągiem z białej herbaty. Zapewnia optymalną równowagę 

nawilżenia włosów i elastyczność. 

5:2 diva conditioner 
bez spłukiwania

pH 3,5 – 4,5

Odżywka z olejkiem z konopi, panthenolem i keratyną. Pielęgnuje i 

utrwala teksturowane włosy. Zapewnia włosom nawilżenie. Dla trwałej 

siły skrętu. Bez spłukiwania.

texture 
siła skrętu dla teksturowanych włosów.

harmony
gładkość i połysk dla niesfornych włosów.

15
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6:1 color shampoo 
włosy farbowane 

pH 5,5 – 6,5

Szampon na bazie środków powierzchniowo czynnych zawiera 

cukier z oleju kokosowego dla długotrwałych efektów koloryzacji. 

Łagodny dla skóry głowy. Białka pszenicy, panthenol, wyciąg z ryżu i 

biotyna są odpowiednie dla jasnych odcieni. 

6:2 color lock conditioner 
włosy farbowane 

pH 5,1 – 6,1

Odżywka z keratyną, wyciągiem z orzecha włoskiego i oliwą z 

oliwek. Ekspresowy końcowy efekt pielęgnacji po każdym umyciu. 

Pełnia blasku. 

6:3 color lock mask 
włosy farbowane 

pH 5,0 – 6,0

Specjalistyczny produkt z keratyną,wyciągiem z orzecha włoskiego, 

filtrami UV i panthenol. Dla intensywnej pielęgnacji po zabiegach 

koloryzacji lub rozjaśniania. Przywraca włosom ich naturalną siłę i 

chroni pigmenty koloru przed wyblaknięciem przy wystawieniu na 

światło słoneczne. 

6:5 anti yellow shampoo 
pH 5,0 – 6,0

Specjalistyczny szampon do włosów blond i rozjaśnianych. 

Skutecznie neutralizuje żółty odcień. 

color cocktail
ochrona i pielęgnacja dla włosów farbowanych i rozjaśnianych.
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7:1 chic shampoo 
włosy normalne

pH 5,0 – 6,0

Szampon z keratyną, aloesem, wyciągiem z hibiskusa i panthenolem. 

Do codziennej pielęgnacji dla pięknych włosów. Zapach: Chanel No. 5.

7:2 chic conditioner 
włosy normalne

pH 3,5 – 4,5

Dziesięciosekundowa odżywka z keratyną, aloesem, olejem 

morelowym i panthenolem. Do codziennej pielęgnacji włosów. 

Zapach: Coco Mademoiselle od Chanel.

8:1 sexy look shampoo 
do włosów & ciała

pH 4,5 – 5,5

Chłodzący szampon do włosów i ciała z mentolem, olejkiem z konopi i białkami pszenicy. Biotyna poprawia jakość keratyny w przypadku 

włosów cienkich i łamliwych. Zabiega wypadaniu włosów.

18

chic
codzienna ochrona zdrowych włosów. 

monsieur star
pielęgnacja włosów dla każdego mężczyzny. 
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produkt artykuł nr pojemność artykuł nr pojemność

me name - 181 Odcieni 391*     60 ml – –

me super blonde perfect 39401650   400 g – –

me super blonde delicate cream 39402630   350 g – –

me utleniacze 1,9% / 3% / 6% / 9% / 12% 394* 1000 ml – –

1: renaissance: repair

1:1 renaissance shampoo hair repair 35801750 1000 ml 35801550 250 ml

1:2 renaissance conditioner leave in 35811750 1000 ml 35811470 175 ml

1:3 renaissance mask revitalizing 35816650   400 ml 35816470 175 ml

2: balance: scalp problems

2:1 eco shampoo hyper sensitive scalp 35802750 1000 ml 35802550 250 ml

2:2 anti oil shampoo sensitive scalp 35803750 1000 ml 35803550 250 ml

2:3 anti dandruff shampoo hyper sensitive scalp 35804750 1000 ml 35804550 250 ml

3: volume: fine hair

3:1 volume shampoo fine hair 35805750 1000 ml 35805550 250 ml

4: harmony: bushy hair no more

4:1 harmony shampoo luxury silk hair 35806750 1000 ml 35806550 250 ml

4:2 harmony conditioner luxury silk hair 35812750 1000 ml 35812470 175 ml

4:3 harmony mask satin hair 35819650   400 ml 35819470 175 ml

5: texture: textured & relaxed hair

5:1 diva shampoo textured & relaxed hair 35807750 1000 ml 35807550 250 ml

5:2 diva conditioner leave in 35813750 1000 ml 35813470 175 ml

6: color cocktail: colored hair

6:1 color shampoo colored hair 35808750 1000 ml 35808550 250 ml

6:2 color lock conditioner colored hair 35814750 1000 ml 35814470 175 ml

6:3 color lock mask colored hair 35818650   400 ml 35818470 175 ml

6:5 anti yellow shampoo 35809750 1000 ml 35809550 250 ml

7: chic: healthy shiny chic hair

7:1 chic shampoo normal hair 35810750 1000 ml 35810550 250 ml

7:2 chic conditioner normal hair 35815750 1000 ml 35815470 175 ml

8: monsieur star

8:1 sexy look shampoo hair & body 34801750 1000 ml 34801550 250 ml

lista produktów
Twoje włosy. Twoje produkty.
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