LABORATORIA FRANCUSKIEJ MARKI SUBTIL
ODDAJĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
NARZĘDZIA, KTÓRE WYDOBĘDĄ PRAWDZIWE PIĘKNO TWOICH
WŁOSÓW.
IDEALNE POŁĄCZENIE POSZANOWANIA DLA NATURY Z
EFEKTYWNOŚCIĄ NAUKOWYCH ODKRYĆ
KOSMETOLOGICZNYCH.
TA SYNERGIA I IDEALNY BALANS NAZWYA SIĘ…

natura.
Natura to nieograniczone źródło korzyści dla piękna naszych włosów.
Wydobywanie naturalnej mocy roślin przy jednoczesnym zachowaniu jej
nienaruszonej egzystencji jest naszym priorytetem numer 1

najwyższe
standardy i
naturalne
ekstrakty w sercu
każdego produktu
POTĘGA ROŚLIN

RADYKALNIE BEZPIECZNA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Podwyższone wskaźniki

Mamy skrupulatnie określoną

naturalności

KARTĘ CHARAKTERSYTKI

z

92 do 99%

NATURALNYCH składników

VEGAN

* formuły
* Nie zawiera składników pochodzenia
zwierzęcego ani składników
testowanych na zwierzętach.

MINIMALISTYCZNE I
AKTYWNE FORMUŁY
Składy oparte na
ROŚLINNYCH ekstraktach,
olejkach, masłach,
witaminach, cukrach i
kwasach owocowych,
gwarantują wydajność i
sensoryczność produktów

Wykluczającą kontrowersyjne
składniki...

Nasze zintegrowane Laboratorium
Badawcze wprowadziło radykalną kartę
formulacji do projektowania linii Beautist

0 SIARCZANÓW W
SZAMPONACH
Szampony wyłącznie
z delikatnymi środkami
powierzchniowo czynnymi
pochodzenia roślinnego.
Mniej drażniące, mniej wysuszające i mniej
podatne na blaknięcie koloru. „Zero
Siarczanów”, konsekwentne podejście do
formuły wszystkich naszych szamponów.

organiczne
francuskie
składniki aktywne
dobrane do potrzeb
włosów

Organic Cherry blossom
from Auvergne

Organic Passion flower
from Landes

Organic Calendula
from Anjou

Organic Rice
extract
from Camargue

Organic black Rose
from France
Organic Hazelnut
from Auvergne

odpowiedzialne.
beautist oferuje ekspercką odpowiedzialność.
Dla firmy SUBTIL bycie odpowiedzialnym w dzisiejszych
czasach oznacza zintegrowanie naszej długiej historii francuskiej
produkcji w ramach naszych silnych zobowiązań na rzecz
bardziej zrównoważonego piękna.

wybór wyłącznie
francuskich i
europejskich
źródeł
pozyskiwania
surowców
Dla bardziej lokalnego piękna...
Krótkie łańcuchy dostaw: wszystkie nasze główne składniki aktywne w każdym segmencie
pochodzą z Francji, podczas gdy większość naszych pozostałych składników i komponentów
pochodzi z Europy, aby zapewnić pozyskiwanie jak najbliżej naszej fabryki.

Korzystne składniki aktywne produkowane metodami
rolnictwa ekologicznego w

NASZYCH ZIELONYCH REGIONACH
Organic Calendula flower from Anjou
Organic Cherry blossom from Auvergne
Organic Passion Flower from Landes
Organic Black Rose from France
Organic Hazelnut from Auvergne
Organic Camargue Rice extract

Materiały drukowane w

REGION OCCITAN
Kartoniki z Carcassonne, etykiety
produktowe z Limoges, materiały
wizualne z Toulouse i Carcassonne...

Całość produkcji w

NASZEJ NOWOCZESNEJ FABRYCE
która od dawna ma siedzibę w Lot.

ekoodpowiedzialność
Aby zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję, zdecydowaliśmy
się na wykorzystanie opakowań pochodzących z recyklingu i nadających się
do recyklingu, ograniczenie nadmiaru opakowań i usprawnione materiały
ekspozycyjne w punktach sprzedaży, które są nieprzetworzone i nadają się
do ponownego użytku
Recyklingowe kartoniki

produkowane w 100% dzięki
odnawialnym źródłom energii
materiał częściowo wykonany z
pozostałości organicznych
(kukurydza) i włókien z recyklingu.

Certyfikat FSC i wolny od
GMO.
Atramenty roślinne

SELECTED
RECLYCLED
FIBERS

Opakowanie w
kolorze
bursztynowym

chroniące formuły
przed
promieniowaniem UV.

Etykiety
drukowane
z użyciem
roślinnych
tuszy.

Butelki i słoiki wykonane ze
100% recyklingowanych i
przydatnych do ponownego
przetworzenia plastików.
Jedna z butelek wykonana
ze szkła z odzysku dla
optymalnego zapewnienia
trwałości olejków roślinnych
zawartych w recepturach.

transparentne
podejście
Mówimy

Ci

wszystko,

uczciwie.

Ograniczając materiały do minimum, dzięki
rozszerzonej rzeczywistości.
Zeskanuj kod QR z tyłu butelki, aby
dowiedzieć się, co znajduje się w każdym
produkcie! Rozszerzona rzeczywistość
oznacza, że możemy uniknąć drukowania
tak wielu materiałów, co jest najlepszą
opcją dla planety!

Przy każdym
składniku
podajemy
informacje o
jego funkcji i
pochodzeniu

BEAUTIST = ZIELONE
PRODUKTY WG

Ocena „Doskonała”
(zielona) na
RANKINGU YUKA dla
100% produktów
BEAUTIST.
Wyniki między
86 i 100/100

Zeskanuj kod QR z
tyłu butelki, a
dowiesz się, co
znajduje się w
każdym
produkcie!

profesjonalne.
Wiedza techniczna, wydajność i przyjemność użycia
leżą u podstaw naszego rozwoju:
Gwarancja niezawodnych i skutecznych produktów dla
Stylistów i ich Klientów w uczciwej cenie.

nie ma skuteczności
bez przyjemności
beautist zaprasza w subtelną podróż
zmysłów.

POCZUCIE LUKSUSU

Miękkie, lśniące i luksusowe
tekstury.
Nasze szampony uwalniają gęstą,
obfitą pianę, maski mają kremową
konsystencję, odżywki pokrywają
włosy równomiernymi drobinkami…

DELIKATNE ZAPACHY
Charakterystyczne zapachy zawierają
bogate piramidy zapachowe, które
przywołują oryginalne nuty każdego
francuskiego składnika aktywnego.

PASTELOWE LAYOUTY
Pastelowa paleta kolorów o
delikatnych, uspokajających
odcieniach inspirowanych naturą.

potęga
efektywności
Mocne, lśniące i miękkie włosy
Gdy potrzebują CODZIENNEGO PIĘKNA,
ODŻYWIANIA, NAWILŻENIA lub
OBJĘTOŚCI, KOLORU i POŁYSKU, czy też
odbicia, ujarzmienia…

Kliknij na każdy segment
aby dowiedzieć się więcej

linia
DAILY

HYDRATION

NUTRITION

COLOR SHINE

VOLUME

CURLS

nowoczesne
eko-odpowiedzialne

regały i materiały
reklamowe
... produkowane z uwagą dla
korzystnego wpływu na środowisko.
Wykonane w ramach 100%
zrównoważonej produkcji.

Nieprzetworzone i nadające się
do recyklingu ekspozytory,
materiały POS drukowane w
regionie prowansalskim,
zredukowany papier dzięki
katalogowi rzeczywistości
rozszerzonej QR kody...
Materiały BEAUTIST POS zostały
zaprojektowane z myślą o
funkcjonalności i uniwersalnym
wystroju, aby można go było
dostosowywać w miarę rozwoju
asortymentu i ożywiać Twoje
półki o każdej porze roku.
Ekspozytor można regulować,
układając półki w dowolny
sposób; elementy wizualne są
wymienne, dzięki czemu można
wyróżnić wybrane segmenty...

jesteśmy dumni z
naszych zobowiązań
… deklarujemy oferować Ci precyzyjnie działające
produkty, z odpowiedzialną troską o środowisko, w
oparciu o najnowszą wiedzę, doświadczenie i najbardziej
rygorystyczne i wymagające standardy.

katalog

Wróć do menu

Kliknij na produkt aby
dowiedzieć się więcej

PIELĘGNACJA
DOMOWA
ŁAGODNY SZAMMPON
CODZIENNY 12 ML Sachet /
300 ML
CODZIENNY FLUID
PIELĘGNACYJNY BEZ
SPŁUKIWANIA 200 ML

DO UŻYTKU W
SALONIE
ŁAGODNY SZAMPON
CODZIENNY 950 ML
CODZIENNY FLUID
PIELĘGNACYJNY 200 ML

KONSTRUKCJA ZAPACHU
Hesperydowy, kwiatowy, drzewny
NUTY GÓRY: mandarynka, aldehyd, woda
NUTY SERCA: Jabłko, Goździki, Konwalia,
Róża
NUTY BAZY: Cedr, Ambra

KALENDULA ORGANICZNA Z ANJOU

Organiczny kwiat nagietka z Anjou

Ten ekstrakt z kwiatów NAGIETKA calendula
officinalis znany jest ze swoich właściwości
zmiękczających i oczyszczających.

Wróć do
menu

BEAUTIST
Łagodny Szampon codzienny

Wróć do
linii

YUKA SCORE

Z ekstraktem z organicznego nagietka z regionu Anjou
93/100

RE FILL

Ten łagodny szampon bez siarczanów został specjalnie
opracowany z organicznym nagietkiem, aby delikatnie
oczyszczać włosy. Włosy są miękkie, lekkie i łatwe do
rozczesania. Zachowane naturalne piękno.
.

BACKBAR

300ML
SB10211A33001

950ML
SB10211B39501

COMING SOON

KALENDULA ORGANICZNA Z REGIONU ANJOU
Ten ekstrakt z kwiatów NAGIETKA ( calendula
officinalis) znany jest ze swoich właściwości
zmiękczających i oczyszczających.

15 NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE

ECO-DESIGN

WYDAJNOŚĆ I ODBIERANIE PEŁNIĄ ZMYSŁÓW

100% z odzysku / przeznaczona w
całości do recyklingu butleka PET
Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%
Zimna produkcja – bez podgrzewania

DODATKOWY KORZYSTNY SKŁADNIK AKTYWNY

GLICERYNA roślinny środek nawilżający

Made in France • Składniki:

93% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN* • Bez siarczanów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

BEAUTIST
Codzienny Fluid Pielęgnacyjny

Wróć do
menu

Z ekstraktem z organicznego nagietka z regionu Anjou

Wróć do
linii

YUKA SCORE

Fluid został opracowany do codziennego stosowania.
Zapewnia niezbędną codzienną pielęgnację każdego
rodzaju włosów. Jego lekka konsystencja łatwo wnika
we włókno włosa, pozostawiając włosy miękkie i łatwe
do rozczesania. Nie obciąża, nie natłuszcza, zapobiega
puszeniu.

100/100

Rozpylaj bezpośrednio na połowy i końce włosów lub
spryskaj dłonie i rozprowadź na włosach, aby uzyskać
bardziej kontrolowaną aplikację. Stosować na suche lub
wilgotne włosy. Pozostaw i stylizuj jak zwykle. Nie
spłukuj.
200ML
SB10207A32001

KALENDULA ORGANICZNA Z REGIONU ANJOU
Ten ekstrakt z kwiatów NAGIETKA ( calendula
officinalis) znany jest ze swoich właściwości
zmiękczających i oczyszczających.

15 NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE WYDAJNOŚĆ I
ODBIERANIE PEŁNIĄ ZMYSŁÓW

DODATKOWY KORZYSTNY SKŁADNIK AKTYWNY
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW zmiękczający,
zatrzymujący wodę, odżywczy olejek pochodzący z
roślin

ECO-DESIGN
100% z odzysku /
przeznaczona w całości do
recyklingu butleka PET
Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%

Made in France • Składniki: 98% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN* • Bez silikonów

*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do menu

Kliknij na produkt aby
dowiedzieć się więcej

PIELĘGNACJA
DOMOWA
SZAMPON NAWILŻAJĄCY 12
ML Sachet / 300 ML
MASKA NAWILŻAJĄCA 250 ML
KREM NAWILŻAJĄCY 200 ML

DO UŻYTKU W
SALONIE
SZAMPON NAWILŻAJĄCY 950
ML
MASKA NAWILŻAJĄCA 500 ML
KREM NAWILŻAJĄCY 200 ML

Rose noire BIO de France

KONSTRUKCJA ZAPACHU
Pudrowy, piżmowy, owocowy, kwiatowy, kwiatowy

NUTY GŁOWY : brzoskwinia, zielone nuty, jabłko,
czarna porzeczka
NUTY SERCA: nuty pudrowe, jaśmin, kwiat
pomarańczy, róża, malina, fiołek, migdał
NUTY BAZY: wanilia, piżmo, bursztyn, drzewo
sandałowe

Organiczny kwiat wiśni z Auvergne

ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z AUVERGINE
Jego ekstrakt jest znany ze swoich
właściwości nawilżających i
przeciwutleniających.

BEAUTIST
Szampon nawilżający

Wróć do
menu

ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z REGIONU AUVERGNE

YUKA SCORE

Łagodny szampon bez siarczanów zawiera organiczny
ekstrakt z kwiatu wiśni o właściwościach nawilżających,
glicerynę i opatentowany kompleks nawilżających
cukrów roślinnych, które delikatnie oczyszczają
przesuszone włosy. Włosy są sprężyste i lśniące, a ich
naturalne piękno i równowaga hydrofobowa zostają
przywrócone.

RE FILL

Wróć do
linii

86/100

BACKBAR

300ML
SB10210A33001

950ML
SB10210B39501

COMING SOON

ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z AUVERGINE
Jego ekstrakt jest znany ze swoich
właściwości nawilżających i
przeciwutleniających.

18 NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH

100% z odzysku / przeznaczona
w całości do recyklingu butelka
PET

WYDAJNOŚĆ I ODBIERANIE PEŁNIĄ ZMYSŁÓW
DODATKOWE KORZYŚCI - SKŁADNIKI AKTYWNE
GLICERYNA roślinny środek nawilżający
Opatentowany KOMPLEKS CUKRU, który przywraca włosom
głęboki poziom nawilżenia i chroni integralność włókna włosa.
Pochodzenie roślinne: drewno i pszenica.

Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%
Zimna produkcja – bez
podgrzewania

Made in France • Składniki: 92% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN* • Bez siarczanów

*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do
menu

Wróć do
linii

BEAUTIST
Maska nawilżająca
ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z REGIONU AUVERGNE
Nawilżająca maska do włosów suchych i wrażliwych.
Wzbogacona w dobroczynne roślinne składniki
aktywne formuła jest idealnym koktajlem chroniącym
włosy, przywracając im elastyczność i połysk.

YUKA SCORE

Nakładaj na umyte i osuszone ręcznikiem włosy.
Pozostaw na 5 minut. Dokładnie spłucz.

100/100

BACKBAR

250ML
SB10213A32501

500ML
SB10213B35001

ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z AUVERGINE
Jego ekstrakt jest znany ze swoich
właściwości nawilżających i
przeciwutleniających.

22 NIEZBĘDNYE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE

ECO-DESIGN

WYDAJNOŚĆ I ODBIERANIE PEŁNIĄ ZMYSŁÓW
DODATKOWE KORZYŚCI - SKŁADNIKI AKTYWNE

100% z odzysku /
przeznaczona w całości do
recyklingu butelka PET

GLICERYNA roślinny środek nawilżający
Opatentowany KOMPLEKS CUKRU, który przywraca

Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%

włosom głęboki poziom nawilżenia i chroni integralność
włókna włosa. Pochodzenie roślinne: drewno i pszenica.
Made in France • Składniki: 98% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN*
• Bez silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

BEAUTIST
Krem Nawilżający

Wróć do
menu

Wróć do
linii

ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z REGIONU AUVERGNE
YUKA SCORE

Krem bez spłukiwania zmiękcza i nawilża suche i
uwrażliwione włosy, nie obciążając ich.
Beautist Krem Nawilżający to idealne narzędzie ułatwiające
rozczesywanie, pozostawia włosy miękkie i lekkie,
jednocześnie przywracając im naturalne piękno i
elastyczność.

100/100

Rozpylaj bezpośrednio na połowie długości i na końcach
włosów lub spryskaj dłonie i rozprowadź na włosach, aby
uzyskać bardziej kontrolowaną aplikację. Stosować na suche
lub osuszone ręcznikiem włosy. Pozostawić w
i styl jak zwykle.
200ML
SB10217A32001

ORGANICZNY KWIAT WIŚNI Z AUVERGINE
Jego ekstrakt jest znany ze swoich
właściwości nawilżających i
przeciwutleniających.

17

ECO-DESIGN

DODATKOWE KORZYŚCI SKŁADNIKI AKTYWNE
GLICERYNA roślinny środek nawilżający OLEJ Z

100% z odzysku / przeznaczona
w całości do recyklingu butelka
PET

MIGDAŁÓW zmiękczający, nawilżający i odżywczy roślinny
ŚRODEK KONDYCJONUJĄCY na bazie roślin (rzepak i

Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE WYDAJNOŚĆ I
UKOJENIE ZMYSŁÓW

burak)

Made in France • Składniki: 98% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN*
• Bez silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do menu

Kliknij na produkt aby
dowiedzieć się więcej

PIELĘGNACJA DOMOWA
ODŻYWCZY SZAMPON
REGENERUJĄCY 12 ML Sachet / 300
ML
2 w 1 ODŻYWCZY BALSAM
REGENERUJĄCY 250 ML
KONCENTRAT GŁĘBOKO
REGNERUJĄCY 100 ML

DO UŻYTKU W
SALONIE
ODŻYWCZY SZAMPON
REGENERUJĄCY 950 ML
2 W 1 ODŻYWCZY BALSAM
REGENERUJĄCY 500 ML
KONCENTRAT GŁĘBOKO
REGENERUJĄCY 100 ML

Rose noire BIO de France

KONSTRUKCJA ZAPACHU
Zielona głębia
NUTY GÓRY: grejpfrut, słodki migdał, zielony
orzech laskowy
NUTY SERCA: jaśmin, kwiat pomarańczy, kokos,
mleko z orzechów laskowych
NUTY BAZY: wanilia, miód, piżmo

Organiczny orzech laskowy z
regionu Auvergne

ORGANICZNY ORZECH LASKOWY Z REGIONU
AUVERGNE
Jego ekstrakt znany jest ze swoich
właściwości odżywczych i antyoksydacyjnych

BEAUTIST
Odżywczy szampon regenerujący

Wróć do
menu

Z ekstraktem z ekologicznych orzechów laskowych z
regionu Auvergne

Wróć do
linii

YUKA SCORE

Ten niezawierający siarczanów szampon,
sprzymierzeniec włosów suchych i bardzo suchych,
uwalnia bogatą, kremową pianę, zapewniając delikatne
i przyjemne doznania myjące. Ma intensywną moc
kondycjonującą i jest idealny do włosów, które
wymagają głębokiej regeneracji. Włosy pozostają
odżywione, sprężyste i łatwe do rozczesania.

86/100

RE FILL

BACKBAR

300ML
SB10214A33001

950ML
SB10214B39501

COMING SOON

ORGANICZNY ORZECH LASKOWY Z REGIONU
AUVERGNE
Jego ekstrakt znany jest ze swoich właściwości
odżywczych i antyoksydacyjnych

100% z odzysku / przeznaczona w
całości do recyklingu butelka PET

18 NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE
WYDAJNOŚĆ I UKOJENIE ZMYSŁÓW

Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%
Zimna produkcja – bez
podgrzewania

DODATKOWY KORZYSTNY SKŁADNIK AKTYWNY
GLICERYNA roślinny środek nawilżający

Made in France • Składniki:

92% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN*
• Bez siarczanów

*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do
linii

Wróć do
menu

BEAUTIST
2 In 1 Odżywczy Balsam Regenerujący
Z ekstraktem z ekologicznych orzechów laskowych z
regionu Auvergne

Ten bogaty balsam zapewnia miękkość i dogłębną
regenerację włosów suchych, bardzo suchych i
zniszczonych. Jego podwójne zastosowanie umożliwia
osiągnięcie pożądanego poziomu odżywienia. Działa
wygładzająco, ułatwia rozczesywanie i zapewnia
niezrównaną miękkość i gładkość włosów.
W zależności od wymaganego poziomu regeneracji stosuj:

YUKA SCORE

100/100
BACKBAR

• Jako zabieg ułatwiający rozczesywanie i stylizację - po
szamponie w celu lekkiego odżywienia: Nałóż na umyte i
osuszone ręcznikiem włosy. Natychmiast dokładnie
spłucz.

250ML
SB10208A32501

500ML
SB10208B35001

• Jako maska dla głębokiego odżywienia: Nakładaj na
umyte i osuszone ręcznikiem włosy. Przeczesz włosy
szerokim grzebieniem i pozostaw na 5 minut. Dokładnie
spłucz.

ORGANICZNY ORZECH LASKOWY Z REGIONU
AUVERGNE
Jego ekstrakt znany jest ze swoich
właściwości odżywczych i antyoksydacyjnych

21 NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW DLA WYDAJNOŚCI I
ODBIERANIA PEŁNIĄ ZMYSŁÓW
DODATKOWE KORZYŚCI SKŁADNIKI AKTYWNE
JOJOBA MASŁO nawilżające, roślinne
MASŁO SHEA zmiękczające i odżywcze, roślinne

ECO-DESIGN
100% recycled and recyclable PET
jar.
Seal made from recycled
aluminum
Label printed with plant-based
inks

Made in France • Składniki: 97% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN* •
Bez silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do
menu

Wróć do
linii

BEAUTIST
Koncentrat Głęboko Regenerujący
Z ekstraktem z ekologicznych orzechów laskowych z
regionu Auvergne
YUKA SCORE

Bogata kuracja bez spłukiwania, która odżywi i
odbuduje zniszczone końcówki i wyrówna włosy na całej
długości. Jego kremowa konsystencja szybko wnika we
włókno włosa, nie obciążając go pomaga zlikwidować
porowatość struktury zewnętrznej.

100/100

Weź niewielką ilość kremu. Rozgrzej go w dłoniach i
rozprowadź na połowie długości i na końcach. Stosować
na suche lub osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw i
stylizuj jak zwykle.
100ML
SB10218A31001

ORGANICZNY ORZECH LASKOWY Z REGIONU
AUVERGNE
Jego ekstrakt znany jest ze swoich właściwości
odżywczych i antyoksydacyjnych

17 SKŁADNIKÓW NIEZBĘDNYCH DLA WYDAJNOŚCI I
ODBIERANIA PEŁNIĄ ZMYSŁÓW
DODATKOWY KORZYSTNY SKŁADNIK AKTYWNY
MASŁO KAKAOWE odżywczo-regenerujący, roślinny
ODŻYWKA NA bazie roślin (rzepak i burak)

ECO-DESIGN
100% z odzysku / przeznaczona
w całości do recyklingu butelka
PET
Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%

Made in France • Składniki: 97% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN* • Bez
silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do menu

Kliknij na produkt aby
dowiedzieć się więcej

PIELĘGNACJA DOMOWA
SZAMPON ROZŚWIETLAJĄCY
CHRONIĄCY KOLOR 12 ML Sachet /
300 ML
MASKA ROZŚWIETLAJĄCA
CHRONIĄCA KOLOR 250 ML
WYGŁADZAJĄCO NABŁYSZCZAJĄCY
ELIKSIR 50 ML

DO UŻYTKU W
SALONIE
SZAMPON ROZŚWIETLAJĄCY
CHRONIĄCY KOLOR 950 ML
MASKA ROZŚWIETLAJĄCA
CHRONIĄCA KOLOR 500 ML
WYGŁADZAJĄCO
NABŁYSZCZAJĄCY ELIKSIR 50
ML

KONSTRUKCJA ZAPACHU
Kwiatowo-pudrowe piżmo
NUTY GŁOWY: puder ryżowy, grejpfrut, liść fiołka
NUTY SERCA: Liczi, Róża, Jaśmin, Liść Wiśni
NUTY BAZY: drzewo sandałowe, piżmo, biały cedr

Organiczny Kwiat Czarnej Róży
z Francji

ORGANICZNA CZARNA RÓŻA
występująca endemicznie we FRANCJI
Ekstrakt z róży znany jest z silnych
właściwości nawilżających i
antyoksydacyjnych.

Wróć do
menu

BEAUTIST
Szampon rozświetlający
chroniący kolor do włosów farbowanych:
Z organiczną czarną różą – endemiczną rośliną występującą
we Francji

Wróć do
linii

YUKA SCORE

86/100

RE FILL

Szampon zachowuje kolor i połysk farbowanych włosów dzięki
formule wzbogaconej organicznym ekstraktem z czarnej róży,
która jest znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych.
Wzbogacony olejem sojowym i witaminą E – składnikom
przeciwstarzeniowymi. Zapach naturalny, pochodzenia
kwiatowego – czarna endemiczna róża francuska.
BACKBAR

300ML
SB10209A33001

950ML
SB10209B34001

COMING SOON

ORGANICZNA CZARNA RÓŻA Z FRANCJI
Ekstrakt z róży znany jest z silnych
właściwości nawilżających i
antyoksydacyjnych.

18 niezbędne składniki gwarantujące wydajność i efekt,
wspomagające naturalny relaks dla zmysłów.
Dodatkowe składniki aktywne:
OLEJ SOJOWY antyrodnikowy, roślinny, działający
przeciwstarzeniowo. WITAMINAE przeciwutleniacz
pochodzenia roślinnego (soja)

100% z odzysku / przeznaczona w
całości do recyklingu butelka PET
Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%
Zimna produkcja – bez
podgrzewania

Made in France • Składniki: 92% składników pochodzenia naturalnego • VEGAN* • Bez
siarczanów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do
menu

BEAUTIST
Maska rozświetlająca
chroniąca kolor do włosów farbowanych

Wróć do
linii

Z organiczną czarną różą – endemiczną rośliną występującą we Francji
Idealna maska do pielęgnacji włosów farbowanych lub rozjaśnianych
czy tonowanych w celu regeneracji włókna włosa, ochrony koloru i
wzmocnienia blasku. 22 niezbędne składniki gwarantujące wydajność i
efekt, wspomagające naturalny relaks dla zmysłów. Dodatkowe
składniki aktywne:
OLEJ SOJOWY antyrodnikowy, roślinny, działający przeciwstarzeniowo.
WITAMINA E przeciwutleniacz pochodzenia roślinnego (soja). Sposób
użycia: Nakładaj na umyte i osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw na 5
minut. Dokładnie spłucz.
250ML
SB10215A32501

YUKA SCORE

100/100

BACKBAR

500ML
SB10215B35001

ORGANICZNA CZARNA RÓŻA Z FRANCJI
Ekstrakt z róży znany jest z silnych
właściwości nawilżających i
antyoksydacyjnych.

22 NIEZBĘDNE SKŁADNIKI DLA WYDAJNOŚCI I

ECO-DESIGN

ODCIĄŻENIA ZMYSŁÓW

Słoik PET w 100% z odzysku / nadający się do
recyklingu.

DODATKOWE KORZYŚCI SKŁADNIKI AKTYWNE
OLEJ SOJOWY antyrodnikowy, roślinny
WITAMINA E przeciwutleniacz pochodzenia roślinnego
(soja)

Uszczelka wykonana z aluminium
pochodzącego z recyklingu
Etykieta drukowana tuszami roślinnymi

Made in France • Składniki: 98% składników pochodzenia naturalnego •

VEGAN* • Bez silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do
menu

Wróć do
linii

BEAUTIST
Wygładzająco nabłyszczający eliksir
Z organiczną czarną różą z Francji
Naturalny eliksir, olejek do włosów oddający idealny,
głęboki połysk. Eliksir jest suchym olejkiem, nie
tłuszczącym i nie oblepiającym włosów. Błyskawicznie
odparowuje i nie obciąża włosów. Idealnie aksamitny w
dotyku. Zapach delikatny, pudrowy. Jego drogocenne
składniki aktywne efektywnie wzmacniają blask włosów.

YUKA SCORE

100/100

Rozgrzej od 3 do 6 kropli eliksiru w dłoniach
w zależności od grubości włosów. Rozetrzyj lekko przez
całą długość i końce na suchych lub mokrych włosach.
50ML
SB10216A25001

ORGANICZNA CZARNA RÓŻA Z FRANCJI
Ekstrakt z róży znany jest z silnych
właściwości nawilżających i
antyoksydacyjnych.

13 NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH
WYDAJNOŚĆ I ODBIERANIE PEŁNIĄ ZMYSŁÓW
DODATKOWE KORZYŚCI SKŁADNIKI AKTYWNE
OLEJ SOJOWY antyrodnikowy, roślinny
OLEJ ROUCOU chroni przed promieniami UV,
pochodzenia roślinnego
WITAMINA E przeciwutleniacz pochodzenia
roślinnego (soja)

ECO-DESIGN
Butelka szklana nadająca się do recyklingu,
etykieta drukowana tuszami roślinnymi
Pudełko kartonowe nadające się do
recyklingu, wyprodukowane przy użyciu 100%
energii odnawialnej i częściowo wykonane z
odpadów organicznych (kukurydza) i włókien
z recyklingu. Certyfikat FSC i wolny od GMO.
Atramenty na bazie roślin.
Produkcja na zimno

Made in France • Składniki: 98% składników pochodzenia naturalnego •

VEGAN* • Bez silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do menu

Kliknij na produkt aby
dowiedzieć się więcej

PIELĘGNACJA
DOMOWA
SZAMPON ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ 12 ML Sachet /
300 ML

DO UŻYTKU W
SALONIE
SZAMPON ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ 950 ML

KONSTRUKCJA ZAPACHU
Pudrowo-kwiatowe, owocowe i drzewne
NUTY GÓRY: czarna porzeczka,
bergamotka, malina
NUTY SERCA: mimoza, fiołek, róża
NUTY BAZY: piżmo, drewno blond, irys,
drzewo sandałowe, wanilia

Organiczny Ryż z regionu
Camargue

ORGANICZNY RYŻ Z REGIONU CAMARQUE
Jego ekstrakt jest znany ze swoich
właściwości nawilżających i zwiększających
objętość.

Wróć do
menu

BEAUTIST
Szampon zwiększający objętość

Wróć do
linii

Z Organicznym Ryżem z region Camargue
YUKA SCORE

Szampon niezawierający siarczanów, przeznaczony do
włosów cienkich i pozbawionych objętości, gwarantuje
delikatne oczyszczenie cienkich, miękkich włosów.
Dzięki naturalnej zdolności do zatrzymywania wilgoci,
a także naturalnemu powinowactwu z keratyną włosa,
białka ryżu są znane ze swoich właściwości
zwiększających objętość i filmogennych (film
nawilżający), które ułatwiają układanie włosów
cienkich. Szampon delikatnie odbija włosy od nasady.

93/100

RE FILL

BACKBAR

950ML

300ML

SB10212B34001

SB10212A33001

COMING SOON

ORGANICZNY RYŻ Z REGIONU CAMARQUE
Jego ekstrakt jest znany ze swoich
właściwości nawilżających i zwiększających
objętość.

16 NIEZBĘDNE SKŁADNIKI ZAPEWNIAJĄCE WYDAJNOŚĆ
I ODBIERANIE PEŁNIĄ ZMYSŁÓW
DODATKOWY KORZYSTNY SKŁADNIK AKTYWNY

PROTEINY RYŻU mają naturalną zdolność do
zatrzymywania nawilżenia. Zapewnia efekt objętości i
odbicia od nasady. Energetyzują włosy.

100% z odzysku /
przeznaczona w całości do
recyklingu butelka PET
Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%
Zimna produkcja – bez
podgrzewania

Made in France • Składniki:

93% składników pochodzenia naturalnego •
VEGAN* • Bez siarczanów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do menu

Kliknij na produkt aby
dowiedzieć się więcej

PIELĘGNACJA DOMOWA
SZAMPON DO WŁOSÓW KRĘCONYCH
UJARZMIAJĄCY LOKI
12 ML Sachet / 300 ML
BALSAM DO WŁOSÓW KRĘCONYCH
UJARZMIAJĄCY LOKI 250 ML

DO UŻYTKU W SALONIE
SZAMPON DO WŁOSÓW
KRĘCONYCH UJARZMIAJĄCY LOKI
950 ML
BALSAM DO WŁOSÓW KRĘCONYCH
UJARZMIAJĄCY LOKI 500 ML

KONSTRUKCJA ZAPACHU
Kwiatowo-cytrynowo-pudrowy
NUTY GÓRY: bergamotka, gruszka, jeżyna
NUTY SERCA: szałwia muszkatołowa,
rumianek, fiołek
NUTY BAZY: cedr, piżmo

Organiczny Kwiat Passiflory
Riz
BIO de Camargue
z regionu
Landes

KWIATY PASSIFLORY
ORGANICZNEJ Z REGIONU LANDES
Ekstrakt Passiflory znany jest ze
swoich właściwości ochronnych i
nawilżających.

Wróć do
menu

Wróć do
linii

BEAUTIST
Szampon do włosów kręconych
ujarzmiający loki

YUKA SCORE

Z Organicznym Kwiatem Passiflory z regionu Landes

86/100

Bogaty odżywczo szampon z organicznym ekstraktem z
męczennicy (Passiflory) i nawilżającą gliceryną
delikatnie oczyszcza kręcone włosy, pozostawiając je
odżywione, ujarzmiając i ułatwiając kontrolę loków.
Jego formuła nie zawiera siarczanów.

RE FILL

BACKBAR

300ML
SB10222A33001

950ML
SB10222B34001

COMING SOON

KWIATY PASSIFLORY ORGANICZNEJ Z
REGIONU LANDES
Ekstrakt Passiflory znany jest ze swoich
właściwości ochronnych i nawilżających.

17 SKŁADNIKÓW NIEZBĘDNYCH DLA WYDAJNOŚCI I
UKOJENIA ZMYSŁÓW
DODATKOWE KORZYŚCI SKŁADNIKI AKTYWNE

GLICERYNA roślinny środek nawilżający

100% z odzysku / przeznaczona w
całości do recyklingu butelka PET
Etykieta drukowana roślinnymi
tuszami – rozkłada się w 100%
Zimna produkcja – bez
podgrzewania

Made in France • Składniki:

92% składników pochodzenia naturalnego •
VEGAN* • Bez siarczanów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

Wróć do
menu

BEAUTIST
Balsam do włosów kręconych ujarzmiający
loki.

Wróć do
linii

Z Organicznym Kwiatem Passiflory z regionu Landes
Bogata i odżywcza kuracja opracowana specjalnie dla włosów
kręconych i falowanych. Jego formuła, która zawiera 100% roślinny
składnik aktywny pozyskiwany z kukurydzy o właściwościach
utrwalających i filmogennych, jest idealna do kontrolowania
puszenia się, definiowania loków oraz przywracania ich sprężystości i
trwałości.

YUKA SCORE

100/100

Nakładaj na umyte i osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw na 5
minut. Dokładnie spłucz.
BACKBAR

250ML
SB10223A32501

500ML
SB10223B35001

KWIATY PASSIFLORY ORGANICZNEJ Z
REGIONU LANDES
Ekstrakt Passiflory znany jest ze swoich
właściwości ochronnych i
nawilżających.

21 NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ZAPEWNIAJĄYCH
WYDAJNOŚĆ I UKOJENIE ZMYSŁÓW
DODATKOWE KORZYŚCI SKŁADNIKI AKTYWNE
HYDROLIZOWANY CORN STARCH roślinny środek
utrwalający i filmogenny (kukurydza)
JOJOBA MASŁO nawilżające, roślinne
MASŁO SHEA zmiękczające i odżywcze, roślinne

ECO-DESIGN
Słoik PET w 100% z odzysku /
nadający się do recyklingu.
Uszczelka wykonana z aluminium
pochodzącego z recyklingu
Etykieta drukowana tuszami
roślinnymi

Made in France • Składniki:

97% składników pochodzenia naturalnego •
VEGAN* • Bez silikonów
*Free from ingredients of animal origin and animal-derived ingredients

wats.pl
sklep.wats.pl

WATS Centrala
+48 32 222 60 57
+48 609 097 218

Dystrybucja w Polsce

