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Poj. 100ml

ING COLORING CREAM - PROFESJONALNA FARBA
DO WŁOSÓW
Profesjonalne farbydowłosów ING odznaczają się delikatnym zapachem, a ich skład został wzbogacony o
takie elementy jak KWASY OWOCOWE, ZIELONĄ HERBATĘ oraz PROTEINY MLEKA, które sprawiają, że
koloryzacja jest delikatna, bezpieczna dla włosów, a kolor naturalny i trwały. Innowacyjna formuła farby
powoduje, że w procesie koloryzacji działa ona odżywczo na włosy, nawilża i chroni ich naturalną
strukturę. Farba INGma budowęmikrocząsteczkową, przez co łatwo i głębokownika wewłosy, jest odporna
na wypłukiwanie, a ponadto z uwagi na niską zawartość amoniaku nie powoduje podrażnień. Farba ING
skutecznie iefektywniew100%pokrywasiwewłosy.
Standardowa proporcjamieszanki do koloryzacji (farba : utleniacz) 1 : 1,5.

KWASY OWOCOWE: działają odżywczo na włosy, nadają im gładkość i miękkość
ZIELONAHERBATA: opóźnia procesy starzenia, odświeża i regenerujewłosy
PROTEINYMLEKA: nawilżają włosy, dodają włosomblasku, sprężystości orazwzmacniają ich strukturę
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Poj. 1000ml

OXIDANT EMULSION - EMULSJA
UTLENIAJĄCA (stabilizowana woda
utleniona)
3% = 10 vol / 6% = 20 vol / 9% = 30 vol / 12% = 40 vol

Emulsja utleniająca o kremowej konsystencji oraz delikatnym, owocowym
zapachu,przeznaczonadoprzygotowaniamieszanki koloryzującej z farbami
ING lub rozjaśniaczem. Zawiera kwasy owocowe, które nadają włosom
miękkość ipołysk.

1000 g

ING BLEACHING POWDER -
BEZPYŁOWY ROZJAŚNIACZ
PROSZKOWY (IN00246)
Zawiera niebieskie i fioletowe pigmenty, które skutecznie zapobiegają
powstawaniu żółtych lub pomarańczowych refleksów na włosach podczas
zabiegu rozjaśniania lub dekoloryzacji. Rozjaśnia włosy do 8 tonów.
Odznaczasiędelikatnym,miętowymzapachem.
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300 g

ING BLEACHING CREAM – ROZJAŚNIACZ
W KREMIE Z MASŁEM KARITE (IN00332)
Przeznaczony do rozjaśniania włosów. Zawieramasło karite( dz i a ł a j ą ce
odżywczo i zmiękczająco na włosy, a także ochronnie dzięki
witaminowym przeciwutleniaczom), zawiera również odżywcze
kukurydziane proteiny białka i wosk pszczeli (nadający włosom połysk).
Rozjaśnia włosy do 7 tonów.

Poj . 2 X 100ml Zestaw 2 preparatów („1” + „2”)

ING HAIR COLOR REMOVER
- NEUTRALIZATOR FARBY
DO DEKOLORYZACJI WŁOSÓW
FARBOWANYCH (zestaw 2 x 100 ml)
(IN00442)
Zestaw 2 preparatów („1” + „2”)

Specjalny preparat przenaczony do łagodnego usuwania z włosów cząstek
utelnionej farby, pozostałej po wykonanych uprzednio zabiegach koloryzacji.
Nie usuwa naturalnego pigmentu włosa, nie rozjaśnia włosów. Po wykonaniu
zabiegu neutralizacji farby, włosy stają się odpowiednio nawilżone i uzyskują
zdrowy połysk. Zawiera kwasy owocowe.
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Poj. 100ml

ING REMOVER CREAM – KREM
DO USUWANIA ZE SKÓRY ŚLADÓW
FARBY PO KOLORYZACJI (IN00187)
Preparatwkremiesłużącydousunięciazeskóryzabarwieńpowstałych
podczaskoloryzacjiwłosów.Niepowodujepodrażnieniaskóry.

100ml

ING NO SKIN COLOR – KREM
ZABEZPIECZAJĄCY SKÓRĘ
PRZED ZAFARBOWANIEM (IN00188)
Krem ochronny zapobiegający podrażnieniom skóry podczas farbowania albo
rozjaśnianiawłosóworazzabezpieczającyskóręprzedzafarbowaniem.Zawiera
proteinymleka. Działa także ochronnie na skórę dłoni podczas wykonywnia
przezfryzjerazabiegukoloryzacji alborozjaśnianiawłosów.
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ING STRAIGHT CREAM – KREM
DO TRWAŁEGO PROSTOWANIA
WŁOSÓW (zestaw 2 preparatów:
Krem + Neutralizator) (IN00234)
Zawiera ekstrakty roślinne nagietka lekarskiego oraz alkohole
tłuszczowe, pozwalające na zachowanie odpowiedniegonawilżenia i
połysku włosów podczas zabiegu trwałego prostowania. Specjalnie
dobrane składniki sprawiają, że preparat nie uszkadzawłókienwłosa,
a samprocesprostowaniaprzebiega łagodnie.Zawiera sole kwasu
tioglikolowego (Krem)oraznadtlenekwodoru (Neutralizator).

Poj. 250ml

ANTI-YELLOW SHAMPOO - SZAMPON
DO WŁOSÓW SIWYCH I ROZJAŚNIONYCH
O KWAŚNYM ODCZYNIE pH (IN00232)
Szampon o kwaśnym odczynie p-H, eliminujący żółte odcienie na włosach
siwych i utrzymujący efekt dekoloryzacji na włosach rozjaśnianych. Zawiera
kwasy owocowe (które działają odżywczo na włosy, a także wygładzają je i
zmiękczają) oraz ekstrakt z zielonej herbaty (opóźniający proces starzenia
sięwłosa).



8



9

Poj. 250 ml

STYL-ING SOFT MOUSSE – LEKKA PIANKA DO
STYLIZACJI WŁOSÓW (IN00193)
Delikatnapiankadostylizacji.Nieobciążawłosów, lekkoutrwala fryzurę, pozwala
na elastyczne stylizowanie włosów, z zachowaniem ich naturalnego wyglądu.
Zawiera kwasy owocowe, ekstrakt zielonej herbaty oraz panthenol
(prowitaminę B-5).

Poj. 500ml

ING PURE ENERGY FIXING
– LAKIER DO WŁOSÓW (IN00302)
Zawiera kwasy owocowe, działające odżywczo na włosy, filtry UV oraz zieloną
herbatę, opóźniającą procesy starzenia. Kosmetyk wzbogacony o specjalne
elastyczne polimery najnowszej generacji tworzące utrwalającą powłokę na
włosach bezich obciążania, a takżemakromolekuły silikonu, o właściwościach
nawilżających i restrukturyzujących włosy oraz chroniące je przed niekorzystnym
wpływemczynnikówzewnętrznych.Nadajesiędostylizacjiorazutrwalenia fryzurydla
każdegorodzajuwłosów.Odznaczasiędelikatnymzapachem.

Poj. 250ml

STYL-ING STRONG MOUSSE – MOCNA
PIANKA DO STYLIZACJI WŁOSÓW (IN00194)
Mocno utrwalająca pianka do stylizacji. Nie obciąża włosów i nie pozostawia
nanichosadu. Pozwala na elastyczne formowanie fryzury, nadając jej zdrowy
połysk. Zawiera kwasy owocowe, ekstrakt zielonej herbaty oraz panthenol
(prowitaminę B-5).



10

Poj. 300ml

ING BIO EXCELENT FIXING – OCHRONNY
LOTION W SPRAYU NADAJĄCY OBJĘTOŚĆ
WŁOSOM (LAKIER DO WŁOSÓW ECO – BEZ
GAZU) (IN00303)
Zawiera elastyczne polimery ułatwiające formowanie pożądanego kształtu
fryzury, makromolekuły jedwabiu działające nawilżająco i ochronnie na włosy.
Zawiera także kwasy owocowe, wzmacniające i nawilżające włosy, filtry UV
orazekstrakt z zielonej herbaty zapobiegający podrażnieniomskóry. Pozostawia
na włosach ochronną warstwę zabezpieczającą je przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych, zawartych w powietrzu atmosferycznym. Umożliwia
utrwalenie fryzury, odpowiednie jej ułożenie i nadaje włosom objętość. Nie
zawiera gazu.

Poj. 250ml

ING GLOSSY SPRAY – SPRAY
NABŁYSZCZAJĄCY Z OLEJKIEM ARGANOWYM
I AWOKADO (IN00379)
Spray do włosów intensywnie nawilżający. Uławia ułożenie i wygładzenie włosów
trudno podatnych, puszących się, opornych za formowanie. Zawiera olejek
arganowy i olejek awokado.
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Poj. 150ml

ING FRIZZ CONTROLLER SERUM –
SERUM DO WŁOSÓW WYGŁADZAJĄCE
(IN00380)
Serumdowłosów - bez spłukiwania - zawierające 5 aktywnych składników do
pielęgnacji włosów: olejek awokado, olejek arganowy, witaminę E,
MiruStyle™ MFP (nawodnioną skrobię kukurydzianą), filtry UV.
Serum może być używane w kilku zastosowaniach: bezpośrednio po umyciu
włosów–działanawłosyodżywczo,przedstylizacją–wygładzawłosy inadaje im
miękkość, jako kosmetyk do wykończenia fryzury – zapobiega elektryzowaniu i
puszeniusięwłosów.

Poj. 250ml

ING FRIZZ CONTROLLER SHAMPOO –
SZAMPON DO WŁOSÓW WYGŁADZAJĄCY
(IN00378)
Zapobiega splątywaniu i puszeniu się włosów. Zawarte w szamponie olejki
arganowy i awokado sprawiają, żewłosy stają się jedwabiście gładkie,miękkie
ibłyszczące.
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Poj. 100ml

ING HYDRA WAX – SUCHY WOSK
DO STYLIZACJI (IN00239)
Woskdostylizacjiwłosów,mocnoutrwalający,nadającywłosompołysk. Specjalna
sucha formuławoskuzapobieganatłuszczeniuwłosów.

Poj. 100ml

ING SPIDER WAX – WOSK-PAJĘCZYNKA
(IN00237)
Kosmetyk do codziennegomodelowaniawłosów - z efektem pajęczynki.
Średnioutrwalającykosmetykdostylizacji. Redukuje puszenie i elektryzowanie
sięwłosów.

Poj. 100ml

ING DULL GUM – GUMA MATUJĄCA
DO WŁOSÓW (IN00240)
Silnie utrwalająca imatującagumadostylizacjiwłosów.Nadajewłosom
efektowną teksturę imodnywygląd.

Poj. 100ml

ING GLOSSY WAX – NABŁYSZCZAJĄCY WOSK
DO STYLIZACJI (IN00238)
Działa odżywczonawłosy, nadając imzdrowypołysk z efektem„mokrych
włosów”. Zapobiega elektryzowaniu sięwłosów.
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Poj. 250ml

STYL-ING SLEEK AND WEAVY GEL -
ŻEL DO STYLIZACJI WŁOSÓW (IN00201)
Żel do stylizacji włosów o podwójnym działaniu – pozwala zarówno na
wygładzenie oraz prostowanie włosów, jak i na tworzenie loków.
Umożliwia delikatne, ale długotrwałe utrwalenie fryzury. Zapobiega puszeniu się
włosów. Zawiera kwasy owocowe oraz ekstrakt zielonej herbaty.

Poj. 250ml

STYL-ING REVITALIZING FLUID – FLUID
REGENERUJĄCY DO WŁOSÓW SUCHYCH
(IN00192)
Fluid zapobiegjący splątywaniu się włosów, idealny do włosów suchych i
wrażliwych. Działa odbudowująco i ochronnie na włosy, sprawiając, że stają się
miękkie i błyszczące. Zawiera kwasy owocowe, działające odżywczo na włosy
oraz zieloną herbatę, opóźniającą procesy starzenia.
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Poj. 250ml

STYL-ING EXTRA STRONG GUM - EXTRA
MOCNA GUMA DO STYLIZACJI WŁOSÓW
250 ml (IN00300)
Zawiera kwasy owocowe, żeń-szeń i guaranę.Ma działanie przeciwutleniające
(żeń-szeń) oraz tonujące (guarana). Szybko wysycha na włosach, długo utrzymuje
efektstylizacji.

Poj. 80ml

STYL-ING SHINING FLUID - FLUID
NABŁYSZCZAJĄCY (IN00320)
Idealniewygładzawłosy, regeneruje, zapobiega splątywaniu. Szczególnie polecany
do włosów trudnych do ułożenia, puszących się, łamliwych. Zawiera olejek
lniany.
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Poj. 250ml

VITALIZING SHAMPOO –
ENERGETYZUJĄCY SZAMPON DO
WŁOSÓW (IN00203)
Szampon skutecznie powstrzymujący wypadanie włosów oraz aktywujący ich
odbudowę. Zawiera roślinny kompleks wielowitaminowy (ekstrakty imbiru,
sofory oraz cyprysu) wspomagający intensywną regenerację włosów.

VITALIZING LOTION – ENERGETYZUJĄCY
LOTION DO WŁOSÓW (IN00205)
Poj.10x10ml
Lotion energetyzujący do włosów, zawierający biotynę oraz witaminy B5 i PP.
Aktywujemikrocyrkulacjęwobrębieskórygłowy idotleniamieszkiwłosowe.Dla
uzyskania optymalnego efektu kuracji zalecane jest używanie lotionu łącznie z
Szamponem Energetyzującym ING (Vitalizing Shampoo). W przypadku łupieżu
zalecasięużywanie lotionu łączniezSzamponemOczyszczającymiPrzeciwłupie-
żowym ING (Bivalent Shampoo).
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Poj. 100ml

BIVALENT LOTION – LOTION
OCZYSZCZAJĄCY – ANTY-SEBUM (IN00209)
Lotion zalecany do używania w kuracji wraz z Szamponem Oczyszczającym i
Przeciwłupieżowym ING (Bivalent Shampoo). Reguluje wydzielanie sebum, ma
działanieaseptyczneorazdokładnieoczyszczaskóręgłowy.
Zawiera: ektrakt z glistnika oraz ekstrakt z płucnicy islandzkiej – działające
aseptycznie, pantenol, ekstrakt z rzepiku – o działaniu ściągającym, complex
tiolizyny (tialisina complex) – regulujący wydzielanie sebum, alfa bisabolol
(olejek eteryczny z kwiatu rumianku) – o działaniu aseptycznym.

Poj. 1000ml

BIVALENT SHAMPOO – SZAMPON
OCZYSZCZAJĄCY I PRZECIWŁUPIEŻOWY
(IN00207)
Skuteczny szamponcałkowicie eliminujący łupież i głębokooczyszczający skórę
głowy. Działa bezpośrednio na gruczoły wydzielające sebum i reguluje ich
aktywność. Dla opytmalnego efektu kuracji zalecany do stosowania wraz z
Energetyzującym Lotionem do Włosów ING (Vitalizing Lotion) – w celu
odpowiedniego oczyszczenia i przygotowania skóry głowy przed użyciem
Lotionu. Zawiera ekstrakt z glistnika (Chelidoniummajus) o silnym działaniu
przeciwłupieżowym i odkażającym oraz ekstrakt z płucnicy islandzkiej
(Cetraria islandica) działającej łagodząco na skórę głowy i hamującej rozwój
drobnoustrojówpowodujących łupież.
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Poj. 1000ml

TREAT-ING NOURISHING MASK –
MASKA ODŻYWCZA O KWAŚNYM
ODCZYNIE pH (IN00216)
Nadaje włosom połysk i ułatwia ich rozczesywanie. Zawiera kwasy owocowe
oraz ekstrakt zielonej herbaty. Dla optymalnego efektu użyciemaski powinno
być poprzedzone umyciem włosów szamponem. Specjalna formuła maski o
kwaśnym odczynie pH 3,5 odbudowuje osłabioną łuskę włosa, zalecana do
włosówzwłóknionych idowłosówfarbowanych.

Poj. 1000ml

TREATED HAIR SHAMPOO - SZAMPON
DO WŁOSÓW PO ZABIEGACH FRYZJERSKICH
(IN00214)
Zawiera kwasy owocowe, które ułatwiają dokładne oczyszczenie włosów, a
zarazem nadają im miękkość i połysk, a także ekstrakt zielonej herbaty,
wpływający łagodząco na podrażnienia skóry głowy i zapobiegający osłabieniu
włosów.Zalecanydomyciawłosówfarbowanych, rozjaśnianychorazwłosówpo
innychzabiegachfryzjerskich.
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Poj. 250ml

ING PRE & POST FOAM – ODŻYWCZA PIANKA
DO WŁOSÓW (IN00210)
Pianka o właściwościach regenerujących, nadaje się do zastosowania zarówno w
celach ochronnych - przed poddaniem włosów zabiegom fryzjerskim, jak i po ich
wykonaniu. Działa na włosy odżywczo, a także regeneruje włosy po zabiegach
fryzjerskich. Zawiera kolagen (o działaniu odbudowującym strukturę włosa) oraz
proteiny pszenicy (działające na włosy odżywczo). Szczególnie zalecana do
ochrony i regeneracjiwłosówporowatych.

Poj.10x10ml

RECONSTRUCTIVE OIL – OLEJEK
DO WŁOSÓW REGENERUJĄCY (IN00206)
Zawiera kompleks aktywnych składników, działających odbudowująco na włosy,
zarazemnadającimzdrowypołysk.Działanawłosyochronnie,zalecanejestużycie
olejku(bezspłukiwania),przedpoddaniemwłosówzabiegomfryzjerskim,oilewłosy
wymagają takiej ochrony (włosy osłabione, uszkodzone, porowate). Zawiera
ekstraktyzwodorostów,któredziałająnawłosy regenerująco,pogrubiającooraz
nadają impołysk.



21

ING EXPRESS KIT
– ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION
ODMŁADZAJĄCY ZESTAW
DO EKSPRESOWEJ ODBUDOWY,
REGENERACJI I NAWILŻENIA WŁOSA
(IN00254)

ZESTAW 3 PREPARATÓW (3x10 ml) w jednym opakowaniu:

1. Szampon do włosów zniszczonych i łamliwych po zabiegach
fryzjerskich. Regeneruje i nawilża włosy, sprawia że stają się
nawilżone i miękkie. Zawarta w szamponie zielona herbata
opóźniaprocesy starzeniaorazdziałaochronnienawłosy.Kwaśny
odczynpHszamponuożywiawłosy i chronikolor.

2. Olejek rekonstrukcyjny + 3. Aktywator. Połączenie obu tych
preparatów pozwala na uzyskanie specjalnej pianki, która
natychmiast nawilża i odbudowuje strukturę włosów. Preparaty te
zawierają keratynę oraz roślinne komórki macierzyste, mające
działanie odżywcze i odbudowujące strukturę włosa, a także
chroniącewłosyprzedniekorzystnymwpływemwolnychrodników.
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Poj. 1000ml

FREQUENCE SHAMPOO - SZAMPON
DO CODZIENNEGO STOSOWANIA (IN00212)
Zawiera kwasy owocowe i zielonąherbatę oodczynie napoziomie pH5, które
ułatwiają dokładne oczyszczenie włosów, a zarazemnadają immiękkość i połysk.
Nie powoduje reakcji alergicznych i podrażnień skóry. Zalecany do codziennego
stosowania.

Poj. 1000ml

TREAT-ING MASK FOR FINE HAIR – MASKA
DO WŁOSÓW CIENKICH I OSŁABIONYCH
(IN00235)
Odżywczaiintensywnienawilżającamaskadowłosów.Zawiera aktywne ekstrakty
z wodorostów, działające nawilżająco i regenerująco na włosy. Maska polecana
do włosów suchych, cienkich i delikatnych. Nadaje włosommiękkość, połysk i
teksturęorazułatwia ichrozczesywanie.

Poj. 1000ml

TREAT-ING MASK FOR DRY HAIR – MASKA
NAWILŻAJĄCA (IN00236)
Maska regenerująca do włosów suchych. Zawiera olej z oliwek, który odżywia i
regeneruje włosy, zapobiega ich splątywaniu. Szczególnie polecana do włosów
przesuszonych po zabiegach fryzjerskich. Po zastosowaniu maski włosy stają
się miękkie i odzyskują naturalny, zdrowy połysk.
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STYL-ING MULTIACTION SPRAY (IN00397)
ING MULTIKOSMETYK „10 in 1”
(„Dziesięć w Jednym”)
MIX dziesięciu naturalnych składników w sprayu do pielęgnacji
włosów.
Jeden produkt – 10 aktywnych naturalnych składników - 10 efektów:
1. Efektwygładzeniaorazprostowaniawłosówkędzierzawych ipuszących

się (olejek arganowy)
2. Odbudowawłosówprzesuszonych (olejekmakadamia)
3. Połyskwłosów(ekstrakt jedwabiu)
4. Zapobieganie rozdwajaniu się końcówekwłosa (nasiona lnu)
5. Wzmocnieniewłosów(aminokwasykeratyny)
6. Pogrubienie i zwiększenieobjętościwłosów(algimorskie)
7. Ochrona termicznawłosapodczasużywaniasuszarki lubprostownicy

(aktywnyX-HP)
8. Utrwalenie iutrzymanieefektustylizacjiwłosów(aktywnyMFP)
9. Ochronawłosów farbowanychprzedutlenieniem i utratą koloru (filtr
UV)
10. Działanieodżywczenawłosy (proteinypszenicy)
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* Ceny podane w katalogu nie uwzględniają specjalnego systemu rabatowania. O dodatkowe rabaty zapytaj swojego Przedstawiciela Regionalnego Wats.

ul. Obrzeżna Północna 15C
41-400 Mysłowice Bielsko - Biała Halina Kubica tel. +48 605 216 963

Dolnośląskie, Wrocław Danuta Tymowicz tel. +48 607 879 693
Śląsk/ Częstochowa / Opole Piotr Mrowicki tel. +48 601 068 452
Górny Śląsk Marcin Dank tel. +48 605 788 043
Kraków/ Świętokrzyskie
Lubuskie Danuta Tymowicz tel. +48 607 879 693
Lubelskie "Magnolia" tel. +48 502 568 665
Łódzkie Daniel Siwek tel. +48 607 878 782
Małopolskie Mariusz Makuła tel. +48 601 469 149

Mariusz Makuła tel. +48 601 469 149

Mazowieckie/ Radom Grzegorz Bazga tel. +48 607 803 560

Podlaskie Adam Pojawa tel. +48 601 313 296
Pomorskie Paweł Siwecki tel. +48 693 358 717

Pomorskie
Wielkopolska, Kujawsko- Kinga Baczewska tel. +48 607 804 436

Podkarpackie Mariusz Makuła tel. +48 601 469 149

Wielkopolska Południowa Danuta Tymowicz tel. +48 607 879 693

centrala@wats.pl

www.wats.pl

www.sklep.wats.pl

Wats.dlafryzjerow

Beata: +48 609 097 218
Kasia: +48 667 945 358
Hurt: +48 669 777 484

Sekretariat:
+48 32 222-60-57
Magazyn Fryzjerstwa:
+48 609 880 602

Poj. 250ml

CREAMY OIL - KREM DO WŁOSÓW

Krem do włosów nawilżający i wygładzający, z olejkiem bawełnianym.

Innowacyjna skład na bazie oleju bawełnianego i witaminy E.
Intensywny zabieg kosmetyczny na włosy. Zawiera formułę ANTI-AGE.
Chroni skórę i włosy przed czynnikami zewnętrznymi. Najlepsze
właściwości oleju połączone z lekkością kremu. Wygładza, nawilża
i nabłyszcza. Nie obciąża włosów.

Sposób użycia: Przeznaczony do codziennego stosowania. Niewielką
ilość kremu, rozetrzyj w dłoniach do uzyskania konsystencji olejku.
Nałóż na lekko wilgotne włosy, a następnie wysusz i wymodeluj jak
zwykle. Aby uzyskać super rozświetlający efekt, zastosuj niewielką ilość
kremu na wykończoną fryzurę.


