


Legendarne SPRAY’E 2-FAZOWE

UŁATWIAJĄCE ROZCZESYWANIE 

& ZAPOBIEGAJĄCE PLĄTANIU SIĘ WŁOSÓW

Najnowsze produkty bi-phase zostały celowo wydzielone z gamy /COLOR LAB. 

Te kultowe dwufazowe formuły otrzymują teraz oddzielną tożsamość, aby 

podkreślić ich rangę i ważność w codziennej pielęgnacji, poprawić ich design 

i widoczność na półkach oraz zaoferować rozwiązanie spełniające 

różne potrzeby włosów w zakresie pielęgnacji! 



WŁAŚCIWOŚCI REGENERUJĄCE
POŁĄCZONE ZOSTAŁY W DOLNA FAZIE KOLOROWEJ:

Wszystkie formuły zostały 
wzbogacone w ochronny

Filtr UV.

effekt
jest sercem każdej nowej
formuły

Dzięki bogatym składom bez parabenów
produkty dwufazowe troszczą się o włókno włosa.

NIESAMOWICIE ŁATWE 
ROZCZESYWANIE I NATYCHMIASTOWA 

POPRAWA WYGLĄDU WŁOSÓW

dzięki górnej białej fazie: pielęgnuje
wygładza i nabłyszcza.

Białko jedwabiu ZNANE Z 
POWINOWACTWA Z WŁÓKNEM WŁOSA I JEGO 

WŁAŚCIWOŚCI NAPRAWCZYCH, W POŁĄCZENIU Z 
PROFESJONALNYM składnikiem 
aktywnym W KAŻDEJ FORMULE 

UKIERUNKOWANEJ NA OKREŚLONE POTRZEBY W 
ZAKRESIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW.



rozczesywania

Zachowuje 
elastyczność 

Sekret działania?

Silikony nowej generacji i proteiny 

jedwabiu, aktywne składniki zawarte we wszystkich 4 formułach, 
które poprawiają elastyczność i pomagają włóknu włosa 
wytrzymać ciągnące działanie grzebienia podczas próby 
rozczesywania.

Składnik przekrojowy 

BIAŁKO JEDWABNE

Najważniejsze fakty:

•Typ składnika:
Aminokwas

• Jak działa: 
znany ze swoich właściwości nawilżających 

i regenerujących, pomaga

utrzymać POZIOM WILGOTNOŚCI włókien włosów
oraz

WZMOCNIĆ włosy

włókna włosa podczas



NORMALNE WŁOSY

WZMOCNIENIE
MATOWE &  SUCHE FARBOWANE WŁOSY

ANTI YELLOW
WŁOSY BLOND, SIWE, ROZJAŚNIANE .

INNOWACJA 
SUBTIL

4 rozwiązania pielęgnacyjne

PROVITAMINA B5
• Głębokie nawilżanie

• Włosy są miękkie i łatwe w układaniu

OLEJEK JOJOBA
• Właściwości odżywcze

• Włosy zostają wzmocnione i 
przywrócone ich pierwotne piękno.

OCET MALINOWY
• Pomaga wygładzić łuski włosa

• Lustrzany połysk z wieloma refleksami.

ARKTYCZNA JAGODA
• Neutralizuje żółte tony.

• Tonacje są korygowane, włosom 
przywracany jest blask i lśniący połysk.

ZNISZCZONE & SUCHE I ODWODNIONE 
WŁOSY

NAWILŻANIE REGENERACJA



Włosy są lśniące i podatne na układanie
jak również miękkie w dotyku niezależnie od jego 

naturalnego stanu...

SZYBKO & BEZ SPŁUKIWANIA

zabieg upiększający 
z natychmiastowym 

rezultatem 



PRODUKTY
Bi - phase



200 ML
SB10116A32001

3242179938617

PIRAMIDA ZAPACHOWA SIGNATURE
Roślinne: Irys & Drewno

BEZ 
PARABENÓW

WŁOSY NORMALNE / CODZIENNE 
STOSOWANIE 

Ekspresowy krok upiększający z Prowitaminą B5 o 
właściwościach nawilżających.
REZULTAT: Włosy są miękkie, elastyczne i podatne 
na układanie.

hydra

BIPHASE HYDRA - NAWILŻAJACA PIELĘGNACJA UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE
Z białkiem jedwabnym & prowitaminą B5

200 mm

43 mm



200 ML
SB10226A32001

3242179938457

PIRAMIDA ZAPACHOWA
Zielone rośliny i owoce

NO PARABENS

ZNISZCZONE & SUCHE I ODWODNIONE 
WŁOSY

Faza wodna zawierająca opatentowaną technologię 
AQUAXYL, która uzupełnia poziom nawilżenia włosów 
wewnątrz łuski włosa, oraz faza olejowa, która odżywia 
włosy dzięki właściwościom olejku jojoba.

Witamina E, znana ze swoich właściwości 
przeciwutleniających, chroni integralność włókna włosa.

repair

BIPHASE REPAIR - ODŻYWKA REGENERACYJNA UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE 
Białko Jedwabne & Olejek Jojoba

200 mm

43 mm



200 ML
SB10106A32002

3242179938631

PIRAMIDA ZAPACHOWA
Kwiatowy, roślinny, owocowo - pudrowy

MATOWE, SUCHE WŁOSY FARBOWANE

Zawiera ocet malinowy znany ze swojego 
nawilżającego działania, który pomaga uszczelnić 
łuski włosa, zapewniając optymalne odbicie 
światła i wzmocnienie koloru.

Jego kwaśne pH, które pomaga domknąć łuski 
włosa, zwiększa połysk włosów i trwałośc
koloryzacji

color

BIPHASE COLOR – WZMACNIAJĄCA ODŻYWKA UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE
Białko Jedwabne, Ocet Malinowy & UV Filtry

200 mm

43 mm

BEZ PARABENÓW
|PH KWAŚNE



200 ML
SB10227A32001

3242179938600

WŁOSY BLOND, SIWE, ROZJAŚNIANE

Neutralizuje żółte tony dzięki pigmentom odbarwiającym, 
przywraca naturalną patynę blond włosów oraz dodaje 
blasku i trójwymiarowego połysku siwym włosom.

Formuła wzbogacona środkami nawilżającymi o kwaśnym 
pH, które uszczelniają łuski włosa i nabłyszczają.

violet

BIPHASE ANTI-YELLOW – ZAPOBIEGAJĄCA ŻÓŁKNIĘCIU ODŻYWKA UŁATWIAJĄCA 
ROZCZESYWANIE 

Białko Jedwabne  & Arktyczne Jagody 

200 mm

43 mm
PIRAMIDA ZAPACHOWA
Różany, Irys, Roślinny i Owowcowy. Nuty wanilii

NO PARABENS



NORMALNE
PUSZĄCE 

SUCHE

NIEZMIENNA jakość

Celująca w potrzeby… x3
3 ROZWIĄZANIA, KAŻDE ODPOWIADA NA INNĄ POTRZEBĘ WŁOSÓW

WZMOCNNIONA 
OCHRONA 

KOLORU

WZMOCNIONA 
PIELĘGNACJA 

BLONDU

Idealny zabieg nawilżający 
dla odzyskania naturalnie 
wyglądających włosów i

łatwa stylizacja.

Ekspresowy zabieg, który uwydatnia
kolor i chroni pigmenty przed 

szkodliwym działaniem
efekty promieni UV.

Idealna pielęgnacja włosów 
naturalnych i rozjaśnionych blond, 

które wymagają pielęgnacji, połysku 
i neutralizacji niechcianych żółtych 

tonów.

hydra color violet



szybkim kroku!
3 formuły w 10 kompleksowych zabiegach 
pielęgnacyjnych zapewniają wiele korzyści, 
aby zadbać o włókno włosa i pomóc w 
opanowaniu stylizacji...

Korzyści w pielęgnacji

PROFESJONALNE REZULTATY

WŁOSY ODBITE OD NASADY w mgnieniu oka

BŁYSKAWICZNE DZIAŁANIE bez spłukiwania

Korzyści w stylizacji 

WIELOKROTNIE UDOWODNIONE 
KORZYŚCI W JEDNYM

nawilża
odbudowuje

odżywia
chroni przed ciepłem

zmiękcza i podkreśla blask

kontroluje puszenie
ułatwia suszenie

natychmiast rozplątuje supły
tworzy objętość i kształt

Utrwala stylizację



włosy normalne 
poprawia piękno włosów

& przesuszone

[ DLACZEGO GO POKOCHASZ ]

Jego właściwości nawilżające, 
miękkość i połysk sprawiają, że jest cennym 

sprzymierzeńcem stylizacji.

10 korzyści w pielęgnacji i stylizacji włosów z aksamitnym 
owocowym, kwiatowym, piżmowym i waniliowym 

wachlarzem zapachów.



do naturalnych
& farbowanych włosów.

Przedłuża trwałość koloru

Oprócz 10 korzyści w zakresie pielęgnacji i stylizacji włosów, 
zachowuje kolor żywy na dłużej, jednocześnie 

wzmacniając połysk włókien włosów: jeszcze bardziej 
uwodzicielski, natychmiast chroni kolor, czyniąc z niego 

kompleksową kurację.

Zakochasz się w jego słodkim, owocowym, kwiatowym 
zapachu.

[ DLACZEGO GO POKOCHASZ]



Do blondów
& rozjaśnianych, farbowanych i 
naturalnych włosów

Podkreśla tonowanie

Ponieważ doskonale odpowiada na precyzyjne 
potrzeby

blond i rozjaśnionych włosów w kilka sekund:
odżywianie, połysk, naprawa, ochrona, 

nie wspominając o jego

antiyellow działaniu neutralizującym
niechciane tony.

Odkryj pełen potencjał światła blond włosów.

Jego wysublimowany, kwiatowy, wodny i waniliowy 
zapach będzie uzależniał!

[ DLACZEGO GO POKOCHASZ]



idealna natychmiastowa 
kuracja na włosy
który bardziej niż kiedykolwiek dostosowuje się do 
dzisiejszego stylu życia!

“10” gama łącząca 
WSZYSTKO W JEDNYM!







Błyskawiczne działanie

Wszechstronne zastosowanie produktu all-in-one

Efekt głębokiej odbudowy,



NAZWA POJEMNOŚĆ
CENA BAZOWA DLA 

FRYZJERA

CENA DETALICZNA 
DLA KLIENTA / 

INTERNET

BIPHASE hydra repair blond color 200 ml
400 ml

34,-
56,-

44,-
67,-

10-W-1 hydra color violet 150 ml 36,- 46,-

Dobre ceny u Fryzjera
Dzięki rozważnie poukładanej polityce cenowej produkty 
odsprzedażowe pozwalają Ci zyskać więcej!
Kupujesz w cenie bazowej a odsprzedajesz w cenie
detalicznej lub wyższej.
Masz gwarancję, że w internecie produkty dostępne 
będą wyłącznie w cenie detalicznej lub wyższej.

hydra

color

violet

color

hydra

blond

repair

PRO FORMAT




