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PRZYGOTOWANIE



PREPARAT WYGŁADZAJĄCY WŁOSY
PRZED ZABIEGIEM KOLORYZACJI

DZIAŁANIE
Preparat wygładzający /EQUALIZE chroni i wygładza strukturę włosa w czasie
koloryzacji, trwałej ondulacji oraz wszelkich innych zabiegów chemicznych
(dekoloryzacji, prostowania itd.).

WYGŁADZONA STRUKTURA W ŁOSA ZAPEW NIAJĄCA BARDZIEJ JEDNOLITY EFEKT
Preparat dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych, które tworzą warstwę
tłuszczową zapewniającą włosom zdrowie i wygładzającą ich strukturę poprzez
odbudowę cementu międzykomórkowego.
Umożliwia równomierne wchłanianie koloru, zapewniając jednolity efekt od
nasady aż po same końce.

OCHRONA I ODŻYWIENIE W ŁOSÓW
Odżywia strukturę włosa i zapewnia ochronę w czasie zabiegu. Nie
zawiera parabenów ani silikonu.
Efekt po zastosowaniu: włosy idealnie wygładzone, odzyskują sprężystość i
intensywny blask.

– 150 ml

PRZED KOLORYZACJĄ, DEKOLORYZACJĄ
Kropelkę preparatu /EQUALIZE rozprowadzić
w wewnętrznej części dłoni i nałożyć na włosy
suche lub lekko wilgotne.

PRZED TRWAŁĄ KOLORYZACJĄ,
PROSTOWANIEM
Stosować po umyciu włosów szamponem
przygotowującym do zabiegu i osuszeniu ich.

STOSOWAĆ PRZED KAŻDYM ZABIEGIEM.
Preparat kompatybilny ze wszystkimi produktami z naszej serii do koloryzacji, trwałej ondulacji,
prostowania i dekoloryzacji.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nie
spłukiwać



PREPARAT WSPOMAGAJĄCY O DZIAŁANIU ODBUDOWUJĄCYM
I CHRONIĄCYM WIĄZANIA DWUSIARCZKOWE

DZIAŁANIE
Preparat /XRESCUE ma dwa zastosowania:
1. Techniczne jako środek chroniący mostki dwusiarczkowe w czasie zabiegów
(koloryzacji, dekoloryzacji lub odbarwiania /COLOR OUT).
2. Głęboko odżywiające i zapewniające odbudowę uszkodzonej struktury, gdy
stosowany jest wraz z produktami z serii /COLOR LAB.

PLEX-TECHNOLOGY: KERATRIX 3D
Opatentowana technologia chroniąca połączenia struktury włosa w celu przedłużenia
działania zapobiegającego łamaniu się włosów i domykania łusek na powierzchni włosów.
W łókno jest wzmocnione i bardziej odporne w czasie zabiegów chemicznych.

WYGODNE STOSOWANIE
Niezmienne wytyczne: zwyczajowe proporcje mieszanki, czasu oczekiwania,
mocy utleniacza.
W pełni utrzymane działanie rozjaśniające produktów do dekoloryzacji.
Brak blokady pigmentów koloryzujących.
Ułatwione układanie włosów.

– 200 ml

OCHRONA MOSTKÓW

SPOSÓB UŻYCIA:
Więcej informacji znaleźć można w Tabeli Laboratorium /XRESCUE (SB20000Z012FR).

/XRESCUE
5 ml

/XRESCUE
od 30 do 50 ml

/XRESCUE
5 ml

/XRESCUE
7,5 ml

PRODUKTY DO KOLORYZACJI
40 g

DEKOLORYZATOR
SUBTIL /COLOR OUT
1zestaw120ml

PRODUKTY DO DEKOLORYZACJI
Od 30 do 40 g

1. Stosować na wilgotne włosy:

3. Umyć włosy szamponem, a następnie nałożyć
odpowiednią odżywkę/COLOR LAB.
4. Ułożyć włosy jak zwykle

2. W zależności od gęstości włosów oraz ich
zapotrzebowania na składniki odżywcze, stosować:

+

+

+

Aby gwarantować bezpieczeństwo w czasie zabiegów,
należy stosować:

Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.
Jeśli mieszanka uzyskana z połączenia z produktami
do koloryzacji lub /COLOR OUT jest zbyt płynna,
dodać trochę produktu do dekoloryzacji.

CZAS OCZEKIWANIA
10min

CZAS OCZEKIWANIA
15min

Maska Intensywna Odbudowa lub Maska
Zwiększająca Objętość Ultra Lekka /COLOR LAB
od 15 do 20 ml

INTENSYWNA PIELĘGNACJA



SZAMPON DO STOSOWANIA PRZED ZABIEGIEM

DZIAŁANIE
SUBTIL /PRE-TECH to specjalny szampon do stosowania przed zabiegiem, który
wzmacnia działanie i skuteczność zabiegu.
Formuła preparatu delikatnie usuwa ślady silikonu oraz wszelkie zanieczyszczenia
utrudniające koloryzację, dekoloryzację oraz wykonywanie trwałej ondulacji.

PRZYGOTOWUJE W ŁOSY NA CZYNNIK ZASADOWY
Usuwa wszelkie pozostałości produktów do układania włosów pozostających na
strukturze włosa, zapewniając lepsze wnikanie produktów.
Dzięki zasadowemu odczynowi pH łuski włosa otwierają się, co zwiększa skuteczność
zabiegów.

WYGODNE STOSOWANIE
Kremowa konsystencja i przyjemny zapach.

– 1000 ml

1.Nałożyć na wilgotne włosy i zemulgować.
2. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
3. W razie potrzeby nałożyć ponownie.
Spłukać obficie ciepłą wodą.

PRZED KAŻDYM ZABIEGIEM WYMAGAJĄCYM SPECJALNEGO PRZYGOTOWANIA WŁOSÓW
(koloryzacja, oczyszczanie, trwała ondulacja itd.).

SPOSÓB UŻYCIA:

Spłukać



SZAMPON POST COLOR
WZMACNIAJĄCY WIĄZANIA DWUSIARCZKOWE

DZIAŁANIE
SUBTIL /KWAŚNY ODCZYN pH to specjalny szampon do stosowania po koloryzacji,
który zwiększa skuteczność zabiegów.
Przywraca równowagę pH skóry głowy i włosów, domykając łuski, a także
przytwierdza pigmenty po zabiegu koloryzacji lub dekoloryzacji.

PLEX-TECHNOLOGY: KERATRIX 3D
Opatentowana technologia zawierająca cząstkęPLEX, chroni połączenia
dwusiarczkowe w strukturze włosów dzięki czemu zapobiega łamaniu się
włosów a także widocznie wygładza włosy i przedłuża trwałość koloryzacji
poprzez domykanie łusek na powierzchni struktury włosa.
Chroni włosy oraz pigmenty uzyskane w wyniku koloryzacji przed czynnikami
zewnętrznymi (chemicznymi, mechanicznymi, klimatycznymi).

ŁAGODNA FORMUŁA BEZ SIARCZANÓW
Łagodna substancja powierzchniowo czynna zapewniająca ochronę koloru. W
łosy bardziej jedwabiste w dotyku.

OLŚNIEWAJĄCY EFEKT KOLORYSTYCZNY
W łosy są odbudowane i wzmocnione. Stają się miękkie w dotyku i błyszczące.
W rezultacie uzyskuje sięolśniewający kolor oraz jego ochronęprzed czynnikami
zewnętrznymi, która zwiększa trwałość.

– 1000 ml

1.Dokładnie spłukać włosy.
2. Rozprowadzić na mokrych włosach i zemulgować. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
W razie potrzeby powtórzyć.
3. Na koniec nałożyć odżywkę z serii /COLOR LAB dostosowaną do rodzaju włosów klientki.

PO KAŻDYM ZABIEGU.
Preparat kompatybilny ze wszystkimi produktami z naszej serii do koloryzacji i dekoloryzacji.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spłukać



ODPLAMIACZ

DZIAŁANIE
Odplamiacz /CLEAN UP łagodnie usuwa pozostałości farby ze skóry.

FORMUŁA HYDROALKOHOLOWA
Formuła automatycznie rozkładająca barwnik, która natychmiastowo usuwa plamy
farby ze skóry.
Działa bezpośrednio na strukturę barwnika, powodując jej rozkład.

ŁAGODNA FORMUŁA
Formuła na bazie środków łagodzących podrażnienia, która delikatnie oczyszcza skórę.

WYGODNE STOSOWANIE
Świeży, delikatny zapach.

– 500 ml

1.Przetrzeć wacikiem nasączonym odplamiaczem /CLEAN UP ślady farby pozostałe na skórze.
2. Delikatnie wcierać.
3. Spłukać wodą.

STOSOWAĆ NATYCHMIAST PO KOLORYZACJI.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spłukać



DEKOLORYZATOR DO USUWANIA
NIECHCIANEJ KOLORYZACJI OKSYDACYJNEJ

DZIAŁANIE
Dekoloryzatorpokoloryzacjiutleniającej/COLOROUTusuwasztucznepigmentyutleniające
włosy poprzez rozkład pigmentów, nie wpływając na naturalny kolor włosów. Fazy 1i 2
pozwalają usunąć sztuczne pigmenty utleniające. Faza 3 służy do kontroli i weryfikacji
przestrzegania procedury na poszczególnych etapach.

BEZPIECZEŃSTWO, ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ
Preparat pozwala odzyskać naturalny kolor, delikatnie usuwając sztuczne pigmenty
utleniające, aby uniknąć niezadowalającego rezultatu.
Koryguje przeciążenie pigmentem, usuwając część nagromadzonego pigmentu.
Ożywia wyblakły kolor, dodając mu blasku.

WYJĄTKOWA FORMUŁA
Nie wpływa na naturalny kolor włosów ani go nie zmienia.
Pozwala uniknąć agresywnych zabiegów ściągania koloru i dekoloryzacji.
Zapewnia zachowanie integralności struktury włosa.

– 3 x 60 ml

ODZYSKAJ NATURALNY
KOLOR W ŁOSÓW

SKORYGUJ PRZECIĄŻENIE PIGMENTEM,
STOSUJĄC SZAMPON ROZŚW IETLAJĄCY

SPOSÓB UŻYCIA:

ODCZEKAĆ
od 30 do 50 min,
najlepiej pod suszarką

ODCZEKAĆ
od 1do 5 min

1. Nałożyć obficie na oczyszczane włosy:
1nakrętka Fazy 1/COLOR OUT

1nakrętka Fazy 2 /COLOR OUT

1nakrętka specjalnego szamponu /PRE TECH

1. Wymieszać:

Spłukać obficie czystą wodą.

Owinąć celofanem.

2. Spłukiwać ciepłą wodą przez 5 minut.
Umyć 3 lub 5 razy specjalnym szamponem SUBTIL /PRE
TECH.Wmasowywać w części,na których zastosowano
preparat /COLOR OUT. Obficie spłukać wodą i dokładnie
osuszyć ręcznikiem.

Nałożyć szampon rozświetlający na całość włosów,
wmasowując w partie, które chcemy podkreślić.

2. Zastosować odżywkę/COLOR LAB dostosowaną
do potrzeb włosów farbowanych.

4. Użyć szamponu SUBTIL /KWAŚNY ODCZYN pH,a następnie
ponownie spłukać. Zastosować odpowiednią odżywkę z serii
SUBTIL /COLOR LAB.

3. Zastosować
3 fazę/COLOR OUT.

60 ml – Faza 1
/COLOR OUT

60 ml – Faza 2+ /COLOR OUT + +
+

/XRESCUE
5 ml
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LEGENDARNA KOLORYZACJA TRWAŁA
PEWNA I SKUTECZNA

MAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆ
Pokrywa 100% siwych włosów. Rozjaśnia nawet o 3 tony.
TRWAŁOŚĆ
Wyjątkowa trwałość pigmentów.
NIEZAWODNOŚĆ
Pełna kontrola refleksów ciepłych i zimnych.
Za każdym razem ten sam, trwały, wibrujący efekt.

ŁAGODNA FORMUŁA PIELĘGNACYJNA I OCHRONNA
PIELĘGNACJA I TOLERANCJA
Epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę. Pigmenty o wyjątkowej czystości.
Zoptymalizowany poziom amoniaku w każdej farbie.

WYJĄTKOWO KREATYWNA
KOMPLETNA
Ponad 100 odcieni pozwalających stworzyć kolor na żądanie, w tym 9 odcieni głębokich
z ciepłymi refleksami.
TECHNOLOGIA /KREM ICE
Optymalna neutralizacja naturalnych ciepłych refleksów oraz nadanie bardzo zimnego
tonu w 7 podstawowych odcienia. Kolory chłodne.
TECHNOLOGIA /ŻEL
Łatwo pokrywa 100% siwych włosów, zapewniając świetlisty efekt – 40 odcieni.

– 60 ml

CZAS OCZEKIWANIA
30 do 35 min
przy odkrytych włosach

/UTLENIACZ
5,10,20,30 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON
PO KOLORYZACJI
/MIX TONE
CHROMATIQUES PURS –
UNIWERSALNE BARWY,
KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ

/KREM /ŻEL/ICE

włosy
siwe,
które trudno
się koloryzuje

włosy
siwe

od 40%
siwych włosów

1: 1,51: 1,5

1: 1 1: 1

1: 1

1: 1

PASTELIZACJA 1: 2 do 1: 3

SPOSÓB UŻYCIA:

KOLORYZACJA TRWAŁA
z amoniakiem



KOLORYZACJA TRWAŁA
PASEMEK

PROSTA I PRAKTYCZNA
ŁATWE STOSOWANIE:
2 w 1: dekoloryzacja i jednoczesna ponowna koloryzacja.
Szybkie działanie dzięki zoptymalizowaniu czasu oczekiwania.
WYGODNE STOSOWANIE
Kremowa konsystencja zapewnia idealne przyleganie do włosów i penetrację.
PEWNY REZULTAT
Pokrywa 100% siwych włosów dzięki dużemu stężeniu i różnorodności pigmentów.
Rozjaśnia nawet o 3 tony.
Pewne i trwałe refleksy.

ŁAGODNA FORMUŁA PIELĘGNACYJNA I OCHRONNA
PIELĘGNACJA I TOLERANCJA
Epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę.
Pigmenty o wyjątkowej czystości.
Zoptymalizowany poziom amoniaku.

KOMPLETNA
SERIA DLA WSZYSTKICH
13 odcieni o głębokości tonu od 3 do 10.
7 podstawowych kolorów blondu pozwalających tworzyć po 2 lub 3 kolory pasemek.
6 podstawowych kolorów brązu pozwalających tworzyć po 2 lub 3 kolory pasemek.

– 60 ml

/UTLENIACZ
5, 10, 20, 30, 40 VOL.
W zależności od zastosowanego odcienia
i koloru podstawowego
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI
/MIX TONE
CHROMATIQUES PURS – UNIWERSALNE
BARWY,KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ

1: 1,5 do podstawowych
kolorów brązu
do podstawowych
kolorów blondu1: 1

SPOSÓB UŻYCIA:

CZAS OCZEKIWANIA
30 do 35 min
przy odkrytych włosach

KOLORYZACJA TRWAŁA
z amoniakiem



IDEALNE POŁĄCZENIE
NATURY I KOLORU

FORMUŁA SKUPIONA NA OCHRONIE W ŁOSÓW
W PEŁNI NIESZKODLIWA
Trio aktywnych olejków:
•epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę
•olej jojoba wspomaga penetrację pigmentów koloryzujących, jednocześnie chroniąc włókna
•olej monoi odbudowuje i chroni włosy, zapewniając połysk i blask.
NIEZRÓWNANY POZIOM KOMFORTU I TOLERANCJI
Co najmniej 78% składników pochodzenia naturalnego.
Preparat wzbogacony w naturalną substancję czynną o działaniu łagodzącym
i chroniącym skórę głowy.
Nie zawiera PPD, rezorcyny ani parabenów.

SKUTECZNA SIŁA PIGMENTACJI
SIŁA PIGMENTACJI
Wielopigmentowa formuła koloryzująca zawierająca co najmniej 7 pigmentów na odcień.
Jednolitość, idealny kolor i trwały rezultat.
Kompletna paleta pokrywająca do 100% siwych włosów i zapewniająca rozjaśnienie
nawet o 2,5 tonu.

ZAPEWNIA NIEZRÓWNANY REZULTAT
BEZ OGRANICZEŃ
70 odcieni, w tym 6 kolorów podstawowych, zapewnia idealne pokrycie siwych włosów.

– 60 ml

/UTLENIACZ
5, 10, 20, 30, VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI
/MIX TONE
CHROMATIQUES PURS – UNIWERSALNE
BARWY,KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ

PASTELIZACJA

1: 1

1: 2 do 1: 3

SPOSÓB UŻYCIA:

CZAS OCZEKIWANIA
30 do 35 min
przy odkrytych włosach

KOLORYZACJA TRWAŁA
bez amoniaku



PERSONALIZACJA KOLORYZACJI

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE
WYSELEKCJONOWANE PIGMENTY
Pochodzące z syntezy mineralnej lub organicznej pigmenty charakteryzują się wyjątkową
czystością i koncentracją.
Ich bardzo drobne uziarnienie pozwala zwiększyć intensywność i szybko uzyskać
żądany odcień.
BARDZO DOBRZE TOLEROWANA FORMUŁA
Bez amoniaku.
Aktywna epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę.

KREATYWNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ
3 ZALETY DAJĄCE NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Wzmocnienie odcieni.
Możliwość neutralizowania i korygowania niechcianych refleksów.
Tworzenie odcieni pastelowych lub z refleksami.
KOMPLETNA
8 odcieni.
Zarówno do włosów farbowanych, jak i naturalnych.
MOŻLIWA DO SPERSONALIZOWANIA
Specjalna konsystencja umożliwia stosowanie w sposób uniwersalny, ze wszystkimi
seriami do koloryzacji SUBTIL lub samodzielnie.

– 60 ml

CZAS OCZEKIWANIA
Od 5 do 35 min
W zależności od zastosowanej
techniki i/lub serii

CZAS OCZEKIWANIA
Od 5 do 35 min
przy odkrytych włosach
Od 5 do 20 minut w zależności
od pożądanej intensywności

/REVELATOR 9 VOL. lub
/UTLENIACZ 5, 10, 20, 30,
lub 40 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON
PO KOLORYZACJI

/REVELATOR 9 VOL. lub /
UTLENIACZ 5 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON
PO KOLORYZACJI

/KREM, /PASEMKA, /INFINITE,
/TONE HD, /BLOND, /ŻEL

SPOSÓB UŻYCIA:
STOSOWANIE MIESZANKI Z SERIAMI FARB SUBTIL

STOSOWANIE SAMODZIELNIE

1: 1

1: 1

1: 3

1: 3

do

do

w zależności od zastosowanej techniki i/lub serii

w zależności od wrażliwości włosa

DODATKOWA KOLORYZACJA
bez amoniaku



KOLORYZACJA HD

KOLORYZACJA W KAŻDYM WIEKU
IDEALNA NA PIERWSZĄ KOLORYZACJĘ
Pokrywa do 70% siwych włosów. Bez rozjaśniania.
IDEALNA NA PIERWSZE REFLEKSY
Kolor o głębokości tonu naturalnego odcienia lub nieznacznie ciemniejszy.
Idealny w przypadku pierwszych koloryzacji i pierwszego pokrywania siwych włosów.
42 odcienie, naturalne i z refleksami.
Prostota i przewidywalność. Brak efektu odrostów.
Zmywa się naturalnie po 6-12 myciach.

MAKSIMUM ŁAGODNOŚCI
OCHRONNA
Aktywna epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę.
ODŻYWCZA
Olejek arganowy zapewnia odżywienie i blask.
NIESZKODLIWOŚĆ
Bez amoniaku.

PIĘKNO KOLORU
WIELOWYMIAROWY POŁYSK
Nienaganna jednolitość. Lustrzany połysk.

– 60 ml

CZAS OCZEKIWANIA
20 min
przy odkrytych włosach

1: 1,5

PASTELIZACJA
1: 2 do 1: 3

/REVELATOR 9 VOL. lub /
UTLENIACZ 5 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI
/MIX TONE
CHROMATIQUES PURS – UNIWERSALNE
BARWY,KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ

SPOSÓB UŻYCIA:

KOLORYZACJA TON W TON
bez amoniaku



ZIMNE, METALICZNE REFLEKSY
REZULTAT PODKREŚLENIA ODCIENIA METALICZNEGO
Refleksy bez pogłębiania tonu.
Wyjątkowa koncentracja refleksów: 90% refleksu przy 10% podstawowego koloru (gdzie w
przypadku klasycznych odcieni /TONE HD to tylko 40% refleksu przy 60% podstawowego koloru).
ROZWIĄZANIE IDEALNE POZWALAJĄCE UZYSKAĆ REFLEKSY ZIMNE I SZARE
Sprawdza się zarówno wtedy, gdy chcesz stworzyć super modną stylizację na odbarwionym kolorze
podstawowym, podkreślić czyste refleksy na naturalnych kolorach podstawowych od 7 do 10, zneutralizować
niechciane refleksy, czy też upiększyć siwe włosy.

PEŁNIA ŁAGODNOŚCI I BLASKU /TONE HD
WSPÓLNA BAZA FORMUŁY
Dzięki brakowi amoniaku i połączeniu epaliny z olejkiem arganowym odcienie zyskują maksymalny poziom
tolerancji, odżywienia i blasku.

WŁOSY
ODBARWIONE

NATURALNE
KOLORY
PODSTAWOWE

WŁOSY SIWE

NIECHCIANE
REFLEKSY

KOLORYZACJA METALICZNA
– 60 ml

Aby stworzyć stylizację SZARE SREBRO

Aby nadać siwym włosom piękny wygląd bez pokrywania

Aby zneutralizować pomarańczowe refleksy Aby zneutralizowaćżółte/pomarańczowerefleksy

Podkreślić czyste, mocne, zimne refleksy

W połączeniu, aby podkreślić lub stworzyć ZIMNY refleks
Przykład:¾7 +¼-11lub½7 +½-11

Aby tworzyć super modnestylizacje 1+1do1+2plus
/REVELATOR

1+1½plus/
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TONOWANIE ULTRA-GLOSSY PODKREŚLAJĄCE PIĘKNO BLONDÓW
POŁYSK XXL

DAWKA BLASKU
Efekt lustra dzięki działaniu na zewnątrz włókna.
O 55% więcej blasku*.
REFLEKSY WIBRUJĄCE
Niewidoczne i lekkie refleksy dzięki formule bogatej w refleksy (100% refleksów / 0%
koloru podstawowego przy głębokości tonu 10 i 11oraz 90% refleksów / 10% koloru
podstawowego przy głębokości tonu od 6 do 9).
NEUTRALIZACJA
Korekcja niechcianych żółtych i pomarańczowych refleksów.

SKUTECZNA FORMUŁA WYJĄTKOWO ŁAGODNA DLA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
DZIAŁAJĄCA NA ZEWNĄTRZ SKUTECZNA FORMUŁA WYJĄTKOWO ŁAGODNA
DLA W ŁOSÓWI SKÓRY GŁOWY
Co najmniej 89% składników pochodzenia naturalnego.
Nie zawiera PPD, rezorcyny, amoniaku, parabenów ani silikonu.
Kompleks niezwykle cennych substancji czynnych: epaliny, zwiększającego objętość kwasu
hialuronowego oraz wzmacniającej keratyny roślinnej, zapewniający w rezultacie niezwykły blask.
CZYSTA
W 99% czyste pigmenty o niskiej masie cząsteczkowej pozwalają uniknąć efektu
przeciążenia, zapewniając leciutkie refleksy.
DOKŁADNA
NIESPOTYKANA WCZEŚNIEJ KONSYSTENCJA GALARETKI: kremowa, zapewniająca idealne
przyleganie do włókna, uczucie ekstremalnego komfortu oraz szybkie i przyjemne nakładanie.
Do 20% oszczędności czasu w salonie: łatwe spłukiwanie i nakładanie oraz optymalizacja
nakładanej ilości.

KOMPLETNA PALETA LAKIERÓW
USŁUGA SKROJONA NA MIARĘ
32 ODCIENIE +1CLEAR.
Możliwość dostosowywania intensywności refleksów poprzez rozcieńczenie odcieni przy
użyciu CLEAR. Kolor w pełni skrojony na miarę i możliwy do spersonalizowania.

– 60 ml

CZAS OCZEKIWANIA
do 20 min
W zależności od pożądanego
rezultatu
przy odkrytych włosach

/REVELATOR 9 VOL.
Pozwala zwiększyć intensywność i/lub podkreślić.
/UTLENIACZ 5 VOL.
W celu zneutralizowania i/lub pociemnienia
(stosować w przypadku włosów bardzo cienkich
i/lub bardzo jasnych kolorów podstawowych).

1: 1 /REVELATOR 9 VOL. lub /
UTLENIACZ 5 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI
/MIX TONE
CHROMATIQUES PURS – UNIWERSALNE
BARWY,KTÓRE MOŻNA ŁĄCZYĆ

SPOSÓB UŻYCIA:

GALARETKA KOLORYZUJĄCA SUPER POŁYSK
bez amoniaku

* Badanie instrumentalne przeprowadzone przez niezależne laboratorium na próbce 25 pasemek –
Analiza porównawcza przed koloryzacji / po koloryzacji.



ZALEŻNIE OD MOCY JEDNO
LUB WIĘCEJ ZASTOSOWAŃ

MOC STOSOWAĆ DO... KOMPATYBILNE Z PRODUKTAMI...

/REVELATOR
9 VOL.
2,7%

5 VOL.
1,5%

10 VOL.
3%

20 VOL.
6%

30 VOL.
9%

40 VOL.
12%

Koloryzacji w tej samej lub ciemniejszej głębokości oraz pokrywania
pierwszych siwych włosów.
BEZ ROZJAŚNIANIA.

Pociemniania, pastelizacji, repigmentacji lub neutralizowania.
BEZ ROZJAŚNIANIA.

Rozjaśniania o 1TON, koloryzacji w tej samej lub ciemniejszej
głębokości.

Rozjaśniania o 1,5 do 2 TONÓWlub pokrywania siwych włosów.

Rozjaśniania o 2,5 do 3 TONÓW.
Nie stosować NIGDY na włosy farbowane.

Rozjaśniania o 3,5 do 4 TONÓW.
Nie stosować NIGDY na włosy farbowane.

/TONE HD

/TONE HD

/LAKIER

/LAKIER

/KREM

/KREM

/KREM

/KREM

/ŻEL

/ŻEL

/ŻEL

/ŻEL

/PASEMKA

/PASEMKA

/PASEMKA

/PASEMKA

/PASEMKA

/INFINITE

/INFINITE

/INFINITE

/INFINITE

/MIX TONE

/MIX TONE

/MIX TONE

/MIX TONE

/MIX TONE
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WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA
ULTRA ROZJAŚNIAJĄCA
Od 4½do 5 tonów rozjaśnienia w przypadku najjaśniejszych kolorów podstawowych,
bez wcześniejszej dekoloryzacji, dzięki czemu uzyskuje się pewne i trwałe refleksy.
Włosy zyskują naturalny wygląd, a kolory stają się intensywne i jednolite.
ULTRA NEUTRALIZUJĄCA
Penetruje do wnętrza włókna, aby pochłaniać ciepłe refleksy dzięki pigmentom
niebieskim i/lub fioletowym.

ŁAGODNA FORMUŁA PIELĘGNACYJNA I OCHRONNA
PIELĘGNACJA I TOLERANCJA
Epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę.
Skoncentrowana moc pigmentów najwyższej jakości.
Zoptymalizowany poziom amoniaku pozwalający zapewnić optymalną ochronę włosów
i skóry głowy.

PROSTA I PRAKTYCZNA
WYGODNE STOSOWANIE
Gęsta, kremowa konsystencja, która ułatwia przyleganie do włókna oraz
idealną penetrację.

– 60 ml

CZAS OCZEKIWANIA
50 min
przy odkrytych włosach

/KREM UTRWALAJĄCY KOLOR
30 lub 40 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI1: 3

SPOSÓB UŻYCIA:

KOLORYZACJA SUPER ROZJAŚNIAJĄCA

KOLORYZACJA UTLENIAJĄCA
z amoniakiem



OLEJEK ROZJAŚNIAJĄCY

ŚWIETLISTE ROZJAŚNIENIE
ROZJAŚNIENIE O 4 TONY
S zy bkie rozjaśnienie o½-4 tony w zależności od podstawowego koloru, pozwalające
uzyskać świetlisty blond. Idealne rozwiązanie pozwalające uzyskać łagodny,
naturalny i jednolity efekt dekoloryzacji. Może posłużyć również do przygotowania
ciemnych kolorów podstawowych pod odcienie jaśniejsze i bardziej świetliste.

ŁAGODNA FORMUŁA PIELĘGNACYJNA I OCHRONNA
PIELĘGNACJA I TOLERANCJA
Epalina jest niezwykle dobrze tolerowana przez skórę.
Bez amoniaku, parabenów i barwników w celu zapewnienia optymalnej ochrony
włosów i skóry głowy.

PRAKTYCZNA
WYGODNE STOSOWANIE
Konsystencja płynnej galaretki zapewniająca wygodę i bezpieczeństwo
stosowania.

CZAS OCZEKIWANIA
do 35 min
przy odkrytych włosach

/KREM UTRWALAJĄCY KOLOR
10, 20, 30, 40 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI1: 21: 1 do

SPOSÓB UŻYCIA:

– 400 ml

OLEJEK DEKOLORYZUJĄCY
bez amoniaku



DEKOLORYZACJA FREE-HAND

PEŁNA KONTROLA ROZJAŚNIENIA
ROZJAŚNIENIE O 6 TONÓW
Idealnie sprawdza się w wypadku zabiegów realizowanych przy odkrytych włosach.
Rewelacyjne rozwiązanie zapewniające łagodne i naturalne rozjaśnienie z pasemkami.
PEŁNA KONTROLA REZULTATU
Stopniowa dekoloryzacja o zmniejszonym poziomie blokowania, niewysychająca
(pozwala uniknąć nadmiernego rozjaśnienia).

DZIAŁANIE I TROSKA
SKUTECZNOŚĆ
Formuła wzbogacona w kaolin (białą glinkę), która maksymalizuje przyczepność
do włókna włosa, zapewniając najwyższy poziom przywierania.
NIESZKODLIWOŚĆ Bez amoniaku.

PRAKTYCZNA
WYGODNE STOSOWANIE
Konsystencja wysoce przylegająca i elastyczna, zapewniająca idealny rezultat nakładania.
Rewelacyjnie rozprowadza się przy odkrytych, nieowiniętych w folię aluminiową włosach.
SWOBODA ARTYSTYCZNA
Balejaż z wolnej ręki: hair painting, free hand.

– Puder 6 tonów 450 g

CZAS OCZEKIWANIA
Maksymalnie 50 min
przy odkrytych włosach 1: 21: 5 do

SPOSÓB UŻYCIA:

/KREM UTRWALAJĄCY KOLOR
10, 20, 30, 40 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI

PROSZEK DEKOLORYZUJĄCY
bez amoniaku



PASTA DEKOLORYZUJĄCA

INTENSYWNE ROZJAŚNIENIE
ROZJAŚNIENIE O 7 TONÓW
Pozwala uzyskać rezultat od delikatnego, naturalnego rozjaśnienia
aż do mocnego i wyraziście świetlistego.
TECHNOLOGIA NEUTRALIZUJĄCA
Penetruje do wnętrza włókna, aby pochłaniać ciepłe refleksy dzięki pigmentom
niebieskim i fioletowym.

ŁAGODNA FORMUŁA PIELĘGNACYJNA I OCHRONNA
PIELĘGNACJA I TOLERANCJA
Maksymalnapielęgnacjasprawia,żejesttopreparatidealnydodekoloryzacjiwłosówcałej głowy. Epalina jest niezwykle
dobrze tolerowana przez skórę.
Maksymalna ochrona włosów i skóry głowy.

PRAKTYCZNA
WYGODNE STOSOWANIE
Preparat dostosowany do wszystkich technik aplikacji, a także do pełnej dekoloryzacji,
pasemek i balejażu.

– 500 g

CZAS OCZEKIWANIA
Maksymalnie 50 min
przy odkrytych lub
osłoniętych włosach
(przy osłoniętych nie
stosować 40 VOL.)

1: 31: 1 do

SPOSÓB UŻYCIA:

/KREM UTRWALAJĄCY KOLOR
10, 20, 30, 40 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI

PASTA DEKOLORYZUJĄCA
z amoniakiem



DEKOLORYZACJA Z WYKORZYSTANIEM WIELU TECHNIK

OPTYMALNY EFEKT ROZJAŚNIENIA
ROZJAŚNIENIE O 8 TONÓW
Stosować do pasemek przy odkrytych lub osłoniętych włosach.
Rozwiązanie idealne zapewniające jasne i intensywne rozjaśnienia, perfekcyjnie jednolite
od nasady aż po same końce.
Optymalne rozjaśnienie pozwalające uzyskać nienaganny blond.
TECHNOLOGIA NEUTRALIZUJĄCA
Penetruje do wnętrza włókna, aby pochłaniać ciepłe refleksy dzięki pigmentom
niebieskim i fioletowym.

NIESZKODLIWOŚĆ
FORMUŁA STANOWIĄCA WYRAZ TROSKI
Wzbogacona w białka pszenicy, które wzmacniają włókna włosa podczas dekoloryzacji.

PROSTA I PRAKTYCZNA
WYGODNE STOSOWANIE
Puder o formule bezpyłowej.
Silnie przylegająca kremowa konsystencja zapewnia idealne nakładanie.
SZYBKOŚĆ
Optymalny czas wykonania.

– Puder 8 tonów 500 g

1: 21: 1 do

SPOSÓB UŻYCIA:

/KREM UTRWALAJĄCY KOLOR
10, 20, 30, 40 VOL.
/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI

PROSZEK DEKOLORYZUJĄCY
z amoniakiem

CZAS OCZEKIWANIA
Maksymalnie 50 min
przy odkrytych lub
osłoniętych włosach
(przy osłoniętych nie
stosować 40 VOL.)



WYSOCE WYDAJNA DEKOLORYZACJA

MAKSYMALNY EFEKT ROZJAŚNIENIA
ROZJAŚNIENIE O 9 TONÓW
Idealne rozwiązanie pozwalające uzyskać intensywne rozjaśnienie oraz
platynowe odcienie blondu, w tym na ciemnych kolorach podstawowych.
NIE MUSISZ IŚĆ NA KOMPROMISY
Rozjaśnienie, ochrona i pielęgnacja w jednym proszku.
SZYBKOŚĆ
Szybkie działanie i pełna kontrola rozjaśnienia pozwalająca uzyskać pożądany rezultat.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE
OCHRONA PRZED ZMIENNYM REZULTATEM
Zintegrowana technologia –PLEX: Poliaminowy kondensat cukrów oraz białka,
które zapewniają optymalną ochronę wewnętrznej struktury włosa
(mostków dwusiarczkowych) podczas rozjaśniania.

AKTYWNE NAWILŻANIE
KOMPLETNA PIELĘGNACJA
Białka wspomagają nawilżenie łuski, zapewniając włóknom ochronę,
rozświetlenie i miękkość.

– Puder 9 tonów PLEX 500 g i 100 g

CZAS OCZEKIWANIA
maksymalnie 50 min (sprawdzać)
przy odkrytych lub osłoniętych włosach
(przy osłoniętych nie stosować 40 VOL.)
Nie nakładać na skórę głowy i nie
umieszczać pod źródłem ciepła.

/KREM UTRWALAJĄCY KOLOR
20 do 40 VOL.

/KWAŚNY ODCZYN pH
SZAMPON PO KOLORYZACJI1: 21: 1,5 do

SPOSÓB UŻYCIA:

PROSZEK DEKOLORYZUJĄCY
z amoniakiem
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SPOSÓB UŻYCIA:

DZIAŁANIE
Maska odżywczo-ochronna zapewniająca odżywienie i koloryzację.
Wzbogacona w pigmenty bezpośrednie zapewnia połysk na dłużej, zwiększa
intensywność koloru i ożywia refleksy przy zoptymalizowanym czasie oczekiwania.

ODŻYWIENIE I NATURALNOŚĆ
Co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego.
Kompleks substancji czynnych pochodzenia roślinnego (z czerwonych alg morskich
i białka ryżowego), który chroni kolor i zapobiega jego blaknięciu.
Formuła odżywcza i nawilżająca zapewniająca zadbane włókna.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PIGMENTACJI
Mocno doczepiające się pigmenty zapewniają widoczne wzmocnienie koloru i trwały
efekt na dłużej.
Utrzymuje się przez 4 do 6 myć.
Refleksy wibrujące, wyraziste i pozbawione niechcianych odbarwień.
Maksymalny połysk włosów i olśniewający kolor.

KREATYWNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ
10 odcieni, które można ze sobą łączyć, zapewniając kreatywność bez ograniczeń.

KREATYWNE Zapewniają delikatne refleksy: Beż, Brzoskwiniowo-Morelowy i Różowy.
REPIGMENTUJĄCE Utrzymanie koloru pomiędzy kolejnymi koloryzacjami:
Czerwony, Miedziany, Kasztanowy, Zimny brąz i Fiolet.
KORYGUJĄCE Korekcja niechcianych refleksów: Platyna i Popielaty.

CZERWONE
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MASKI REPIGMENTACYJNE – 195 ml
Dawka pigmentów w odżywczej masce

1.Nałożyć rękawiczki i rozprowadzić równomiernie na umyte i osuszone włosy.

2. Ułożyć włosy. Nie myć po zakończeniu.

CZAS OCZEKIWANIA
Maksymalnie 5 min
w zależności od
pożądanego rezultatu

OBFICIE
spłukać.



SPOSÓB UŻYCIA:

CZERWONE
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DZIAŁANIE
Ten szampon to szybki sposób na wzmocnienie koloru połączone z delikatnym
oczyszczaniem.
Kilka minut wystarczy, by idealnie przedłużyć blask koloru, jednocześnie
oczyszczając skórę głowy.

ŁAGODNOŚĆ I NATURALNOŚĆ
Co najmniej 92% składników pochodzenia naturalnego.
Kompleks substancji czynnych pochodzenia roślinnego (z czerwonych alg morskich
i białka ryżowego), który chroni kolor i zapobiega jego blaknięciu.
Łagodna formuła oczyszczająca skórę głowy i usuwająca
zanieczyszczenia powodujące matowienie koloru.

NIEZBĘDNY DLA UTRZYMANIA KOLORU
Skumulowane działanie połączone z sukcesywnym, regularnym dokładaniem
pigmentu bez konieczności oczekiwania, które zapewnia trwały efekt na dłużej.
Utrzymuje się przez 3 do 5 myć.
Refleksy wibrujące, wyraziste i pozbawione niechcianych odbarwień.
Maksymalny połysk włosów i olśniewający kolor.

KREATYWNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ
6 odcieni, które można ze sobą łączyć, zapewniając kreatywność bez ograniczeń.

REPIGMENTUJĄCE Utrzymanie koloru pomiędzy kolejnymi koloryzacjami:
Czerwień, Miedź, Kasztan i Złoty.
KORYGUJĄCE Korekcja niechcianych refleksów: Platyna i Popielaty.

SZAMPONY REPIGMENTACYJNE – 250 ml
Dawka pigmentów w łagodnym szamponie

1.Umyć wstępnie szamponem /COLOR LAB dostosowanym do rodzaju włosów.
2. Nałożyć rękawiczki i nanieść szampon repigmentacyjny na umyte i osuszone włosy, zwracając uwagę, aby dokładnie
rozprowadzić mieszankę na całej długości włosów. Delikatnie wmasować w celu zapewnienia dogłębnego działania.

3. Ułożyć włosy. Nie myć po zakończeniu.

OBFICIE
spłukać

ODCZEKAĆ
aby uzyskać bardziej intensywny efekt
(2-5 min)

LUB



HAIR MAKE-UP – 75 ml
Spray do odrostów o natychmiastowym działaniu

DZIAŁANIE
Spray rozpyla na powierzchni włosów warstwę farby w proszku, aby chwilowo
ukryć odrosty.
Idealny do stosowania między koloryzacjami. Łączy się z odcieniem Twojej farby,
zapewniając nienaganny, naturalny efekt.

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE
Nie odróżnia się – naturalnie stapia się z kolorem.
Proste i szybkie nakładanie punktowe.
Produkt gotowy do użycia.
Brak konsekwencji: utrzymuje się do kolejnego mycia.
Odporny na wodę i wilgoć (deszcz, pot).

DOSTĘPNE ODCIENIE
4 odcienie do wyboru: Jasny blond, Ciemny blond, Jasny kasztan i Ciemny kasztan.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed każdym użyciem dokładnie wstrząsnąć.
Ze względów ostrożności na ramiona nałożyć ręcznik.
Spryskiwać u nasady suchych włosów z odległości ok. 15 cm, trzymając butelkę pionowo z dyfuzorem
uniesionym do góry.

NIE SPŁUKIWAĆCZAS SCHNIĘCIA
1min
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EKSPRESOWA PIELĘGNACJA
O NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU

SZAMPON SUCHY – NATYCHMIASTOWA ŚWIEŻOŚĆ– 250 ml
Ekspresowa pielęgnacja: natychmiast pochłania nadmiar łoju i usuwa zanieczyszczenia ze
skóry głowy, zapewniając włosom świeżość i lekkość. Pozwala ograniczyć liczbę myć, aby
zachować intensywny kolor na dłużej.
STOSOWANIE: przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać równomiernie włosy u nasady z odległości
20 cm ruchem do przodu i do tyłu. Rozczesać włosy, napowietrzyć je za pomocą suszarki i
ułożyć jak zwykle.

NATYCHMIASTOWA ODŻYWKA UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE –
DWUFAZOWA – 200 ml i 400 ml

Praktyczna odżywka dwufazowa do stosowania w mieszance działa szybko, nawilżając
i ułatwiając rozczesywanie. W łosy stają się miękkie i łatwo się układają. Przywraca poziom
nawilżenia włosów, nadając im sprężystość i połysk każdego dnia.

KOMPLEKSOWA ODŻYWKA 11W 1– 150 ml
Ta niewymagająca spłukiwania maska zapewnia 11korzyści w jednej odżywce w sprayu,
dzięki czemu włosy łatwo się rozczesują i stają się miękkie. Jeden szybki ruch wystarcza,
by chronić, nawilżać, przywracać sprężystość struktury włosów i podkreślać ich blask,
jednocześnie zapewniając błyszczący kolor na dłużej i ułatwiając układanie (zapobiega
puszeniu się i ułatwia rozczesywanie).

ŁAGODNY SZAMPON – 300 ml i 1000 ml
Delikatny szampon bez siarczanów łagodnie myje włosy, ułatwiając rozczesywanie
i pozwalając dłużej zachować kolor. W łosy stają się miękkie, lekkie i łatwo się układają.
Preparat do stosowania na co dzień.+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe właściwości
włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

– NATYCHMIASTOWE PIĘKNO
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Łagodny Szampon. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Spryskać mokre lub suche włosy Ekspresową Odżywką Ułatwiającą Rozczesywanie po uprzednim wstrząśnięciu
produktem w celu dokładnego wymieszania dwóch faz I/LUB nałożyć Kompleksową Odżywkę 11w 1na mokre lub
suche włosy. W obu przypadkach nie spłukiwać.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.



OCZYSZCZAJĄCE SKÓRĘ GŁOWY

OCZYSZCZAJĄCY SZAMPON DWUFAZOWY – 300 ml i 1000 ml
Oczyszczający szampon bez siarczanów oczyszcza włosy i skórę głowy, usuwając
pozostałości, które je niszczą, takie jak: produkty do stylizacji, kurz, zanieczyszczenia
lub nadmierne ilości łoju. Na czym polega jego sekret? Substancja czynna na bazie
perlitu o działaniu łagodnie złuszczającym. Dzięki oczyszczeniu z zanieczyszczeń
włosy znów stają się lekkie, niezwykle świetliste i zadbane, a Ty możesz cieszyć się
olśniewającym kolorem.
STOSOWANIE: stosować 1do 3 razy na tydzień.

SZAMPON ROZJAŚNIAJĄCY PRZECIW ŁUPIEŻOWY – 300 ml
Szampon niezawierający siarczanów, który skutecznie zwalcza łupież dzięki swojej
wzbogaconej w pirokton olaminy formule i oczyszcza skórę głowy, zwalczając
nieprzyjemne uczucie. W łosy zyskują blask i olśniewający kolor.
STOSOWANIE: stosować regularnie do momentu całkowitego usunięcia łupieżu.

– NATYCHMIASTOWY DETOKS
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Szampon Rozjaśniający Przeciwłupieżowy lub Szampon Uniwersalny Usuwający
Zanieczyszczenia w zależności od potrzeb. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć maskę z serii /COLOR LAB dostosowaną do rodzaju włosów.
Pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe
właściwości włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

PIROKTON OLAMINY
Substancja czynna o działaniu przeciwłupieżowym,

przywracającym równowagę flory
bakteryjnej oraz łagodzącym swędzenie
skóry głowy występujące przy łupieżu.



DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA WŁOSÓW SUCHYCH

MASKA MOCNO NAWILŻAJĄCA – 200 ml i 1000 ml
Intensywnie nawilżająca maska odżywia, domyka i wygładza łuski włosów, zatrzymując
cenne substancje czynne w strukturze włosa. Działanie nawilżająco-regulujące utrzymuje
optymalne i stałe nawilżenie oraz zapewnia domykanie łusek włosów, które odzyskują
siłę i witalność. Chronione w ten sposób włosy stają się miękkie i błyszczące.

PODWÓJNY ELIKSIR MOCNO NAWILŻAJĄCY – 150 ml
Podwójny eliksir składający się z fazy wodnej, która zapewnia nawilżenie, i z fazy
oleistej, która odżywia włosy oraz przywraca nawilżenie łuski i zapewnia integralność
struktury włosa.
Chronione przed działaniem czynników zewnętrznych, nawilżone włosy odzyskują
witalność i połysk. Łatwo się układają, a kolor pozostaje chroniony na długo.

SZAMPON MOCNO NAWILŻAJĄCY – 300 ml i 1000 ml
Szampon bez siarczanów przywraca optymalny poziom nawilżenia łuski włosa
i zapewnia integralność struktury włosa. Ułatwia rozczesywanie i przywraca włosom
siłę, sprężystość i miękkość.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe właściwości
włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

– AKTYWNE NAWILŻANIE
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Szampon Mocno Nawilżający. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć Maskę Mocno Nawilżającą. Pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać.
3. Wstrząsnąć Podwójny Eliksir Mocno Nawilżający w celu wymieszania obu faz. Rozpylić na umytych i osuszonych
włosach. Nie spłukiwać i przystąpić do układania fryzury.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.



ODBUDOWA WŁOSÓW ZNISZCZONYCH I ŁAMLIWYCH

SZAMPON INTENSYWNA ODBUDOWA – 300 ml i 1000 ml
Łagodny szampon bez siarczanów w formie gęstej, kremowej pianki, delikatnie oczyszcza
i zapewnia głębokie odżywienie włosom zniszczonym, osłabionym i suchym, a także pomaga
odbudowywać strukturę włosów. Struktura włosa zostaje odbudowana i wzmocniona dzięki
działaniu wewnątrz i na zewnątrz włosa. Zmniejsza się ryzyko łamania.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe
właściwości włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

CERAMIDY
BIOMIMETYCZNE

Zwiększają spójność łusek włosa i tworzą
warstwę ochronną. W łosy są głęboko

odbudowywane, wzmocnione i chronione
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

– KOMPLETNA REGENERACJA
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Szampon Intensywnie Odbudowujący. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć Maskę Intensywnie Odbudowującą. Pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać.
3. Jeśli długości są suche, na osuszone włosy nałożyć Mleczko Odżywcze Intensywnie Odbudowujące. Aby uzyskać
idealne wygładzenie, najlepiej wybrać Koncentrat Intensywnie Odbudowujący. Nie spłukiwać żadnego z preparatów,
a jedynie równomiernie je rozprowadzić i przystąpić do układania fryzury. Jeśli długości i końcówki są bardzo
uszkodzone, na suche włosy nakładać małymi partiami Koncentrat Intensywnie Odbudowujący.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.

MASKA INTENSYWNIE ODBUDOWUJĄCA – 200 ml i 1000 ml
Kompletny, bogaty w składniki odżywcze środek regenerujący włókna osłabione,
uszkodzone i odwodnione, który zawiera ceramidy biomimetyczne oraz masło shea
o niezwykłych właściwościach odbudowujących. Działanie wewnątrz i na zewnątrz
wzmacnia włosy i zmniejsza ryzyko ich łamania. Uzupełnia ubytki i wygładza łuski.
Włosy odzyskują sprężystość i świetlistość.

MLECZKO ODŻYWCZE INTENSYWNA ODBUDOWA – 100 ml
Mleczko głęboko odżywia całą długość i końcówki włosów, a także wygładza
i wzmacnia ich powierzchnię, zapewniając natychmiastowy efekt odbudowy.
Chroniona przed działaniem gorącego powietrza (ciepłem suszarki i prostownicy)
struktura włosa staje się bardziej odporna, a włosy łatwiej się układają.

KONCENTRAT INTENSYWNIE ODBUDOWUJĄCY – 50 ml
Serum regenerujące bez spłukiwania odbudowuje, wzmacnia i głęboko odżywia osłabione
długości i końcówki, przywracając naturalną barierę lipidową włosa. Struktura włosa
zostaje odbudowana i wzmocniona dzięki działaniu wewnątrz i na zewnątrz. Włosy
są wygładzone, dzięki czemu stają się aksamitne i wyjątkowo błyszczące.



ZAPEWNIAJĄCA WYMODELOWANE,
NIEPUSZĄCE SIĘ WŁOSY

MOCNA MASKA MODELUJĄCA – 200 ml i 1000 ml
Rewelacyjnie poskramia gęste włosy, wygładzając je lub modelując loki i zapewniając
im blask. Bogata i kremowa konsystencja nadaje wyjątkową miękkość, zapewniając ład
bez obciążania włosów.
Dzięki inteligentnemu, synergicznemu działaniu polimerów ochronnych maska ułatwia
rozczesywanie włosów i przywraca im sprężystość. W łosy, nawet te najbardziej
niesforne, łatwo się rozczesują.

TERMOOCHRONNA ODŻYWKA MODELUJĄCA – 100 ml
Bez spłukiwania. Chroni przed działaniem gorącego powietrza w czasie układania
włosów lub stosowania prostownicy. Służy także do podkreślania pięknych loków.
Zapobiega puszeniu i wilgotnieniu włosów, zapewniając trwały efekt. W łosy zyskują
ochronną warstwę i stają się jedwabiście gładkie oraz pełne wyjątkowego blasku.

SZAMPON KREM MODELUJĄCY – 300 ml i 1000 ml
Łagodny szampon bez siarczanów pomaga okiełznać niesforne włosy i ułatwia ich
układanie dzięki działaniu zapobiegającemu puszeniu. Idealnie sprawdza się przed
wygładzaniem prostownicą, ponieważ pozwala zapanować nad objętością, zapewniając
perfekcyjnie gładkie włosy bez efektu ciężkości. W przypadku włosów
kręconych pozwala uzyskać wyraźne, lekkie loki.

– IDEALNY ŁAD
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Szampon Krem Modelujący. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć Maskę Intensywnie Modelującą. Pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać.
3. Nanieść odrobinę Termoochronnej Odżywki Modelującej na suche lub osuszone włosy na całej długości i na
końcówkach. Dokładnie rozprowadzić. Nie spłukiwać i przystąpić do układania fryzury.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe
właściwości włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

POLIMER OCHRONNY
Dzięki właściwości „zapamiętywania” włosy powracają
do swojego położenia nadanego podczas czesania
(kręcone i gładkie). Pomaga w utrzymaniu fryzury.

Posiada właściwości zapobiegające puszeniu się włosów,
nawet w warunkach podwyższonej wilgotności.



I WRAŻENIE ZWIĘKSZONEJ OBJĘTOŚCI
CIENKICH WŁOSÓW

MASKA ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ ULTRA LEKKA – 200 ml i 1000 ml
Dzięki lekkiej, kremowej konsystencji odżywkę można stosować od nasady aż po same
końce, zapewniając włóknom włosów optymalne nawilżenie bez obciążania.
Dzięki zawartości białka ryżowego wzmacnia cienkie, naturalnie słabe włosy i zapewnia
efekt teksturyzacji. Zmniejsza się ryzyko łamania. W łosy zyskują objętość oraz kształt
i promienieją pełnym blaskiem.

ODŻYWKA TERMOOCHRONNA ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ– 75 ml
Odżywkę nakłada się od nasady włosów, aby uzyskać efekt „push-up”.
Dzięki technologii 3D uzyskuje się natychmiastowy efekt i trwałą fryzurę. Pozwala
to zwiększyć objętość oraz uzyskać lekką i miękką fryzurę. Dodatkowa zaleta: chroni
przed działaniem gorącego powietrza w czasie układania włosów!

SZAMPON ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ ULTRA LEKKI – 300 ml i 1000 ml
Łagodny szampon bez siarczanów w formie gęstej pianki, wzmacnia włókna włosów,
dodając im objętości i poprawiając ich wygląd po każdym kolejnym myciu. Pozwala
włosom odzyskać siłę i witalność.

– WYJĄTKOWA OBJĘTOŚĆ
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Szampon Zwiększający Objętość Ultra Lekki. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć Maskę Zwiększającą Objętość Ultra Lekką. Pozostawić na 5 minut, a następnie
spłukać.
3. Nanieść niewielką ilość Odżywki Termoochronnej Zwiększającej Objętość na osuszone włosy, od nasady (delikatnie
wmasowując) aż po same końce; dokładnie rozprowadzić. Nie spłukiwać i przystąpić do układania fryzury. Preparat można
nakładać także na suche włosy, aby uzyskać efekt „napuszenia”.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe
właściwości włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

BIAŁKA
RYŻOWE

Zapewniają efekt zwiększonej objętości
oraz dodają włosom blasku i sprężystości.



WYDOBYWAJĄCA BLASK WŁOSÓW BLOND
I ODBARWIONYCH

MASKA ODBUDOWUJĄCA BŁYSZCZĄCY BLOND – 200 ml i 1000 ml
Formuła maski została opracowana specjalnie tak, by dostarczać składników
odżywczych, których potrzebują włosy blond i odbarwione. Po nałożeniu środki
odżywcze są wchłaniane przez uszkodzone części włosów. Wypełniają luki
i wygładzają łuski. Perłowe pigmenty wydobywają blask, podkreślając wszystkie
odcienie blondu i nie neutralizując żółtych lub pomarańczowych refleksów.
W łosy blond stają się promieniste, aksamitne i świetliste.

KOMPLEKSOWA ODŻYWKA BŁYSZCZĄCY BLOND – 12 W 1– 150 ml
Maska w sprayu zapewniająca 12 korzyści w jednej odżywce przeznaczonej specjalnie
dla blondynek poszukujących doskonałego blondu. To połączenie właściwości
odżywczych (nawilżenie, ochrona, sprężystość) ze wspomagającymi układanie fryzury
(ochronnymi, ułatwiającymi rozczesywanie, zapobiegającymi puszeniu) pozwalające
uzyskać czyste odcienie blondu dzięki neutralizującym fioletowym pigmentom.
W łosy stają się miękkie i błyszczące, a ich blond kolor wyraźnie promienisty.

SZAMPON BŁYSZCZĄCY BLOND – 300 ml i 1000 ml
Wzbogacony w pigmenty korygujące szampon bez siarczanów neutralizuje niechciane
żółte refleksy, jednocześnie łagodnie oczyszczając i nawilżając włosy. Dzięki sile
działania fioletowych pigmentów niechciane żółte refleksy są neutralizowane w zaledwie
kilka minut. W łókno włosa jest chronione dzięki działaniu filtra UV i odzyskuje miękkość,
zapewniając odcienie blondu o wyrazistej czystości i blasku.

– NIESKOŃCZONY BLOND
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Aby zneutralizować niechciane żółte refleksy, należy stosować raz w tygodniu Szampon Błyszczący Blond na mokre
włosy. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć Maskę Odbudowującą Błyszczący Blond. Pozostawić na 5 minut,
a następnie spłukać.
3. Aby zmaksymalizować efekt neutralizujący, zaleca się stosowanie Kompleksowej Odżywki Błyszczący Blond – 12 w 1
na włosy suche lub osuszone. Dokładnie rozprowadzić. Nie spłukiwać i przystąpić do układania fryzury.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe właściwości
włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

NEUTRALIZUJĄCE
FIOLETOWE PIGMENTY

Nie występują w Masce
Odbudowującej Błyszczący Blond.



ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNY POŁYSK WŁOSÓW
FARBOWANYCH

MASKA PODKREŚLAJĄCA POŁYSK – 200 ml i 1000 ml
Rozświetlającyżelnawilżającyopigmentachodbijającychświatłodomykaiwygładzałuski, wspomagając
proces utrwalania koloru w wewnętrznej strukturze włosa. Kolor zyskuje ochronę i
staje się bardziej świetlisty, a włosy odzyskują sprężystość. W łosy zyskują
wyjątkowy lustrzany połysk.

OCET PIĘKNA – 200 ml
Zapewniający nawilżenie i rozświetlenie, dwufazowy preparat odżywczy bez
spłukiwania o kwaśnym odczynie pH wytwarzany na bazie octu malinowego
wygładza łuski włosów, zapewniając lustrzany połysk refleksów oraz olśniewająco
piękne i błyszczące włosy. Dzięki natychmiastowemu działaniu ułatwiającemu
rozczesywanie włosy stają się łatwe w układaniu.

SZAMPON PODKREŚLAJĄCY POŁYSK – 300 ml i 1000 ml
Ten zawierający rewelacyjną substancję nawilżającą szampon bez siarczanów łagodnie
usuwa z włosów pozostałości odpowiedzialne za ich matowienie i zapewnia włóknom
lustrzany połysk. Widocznie rozświetlone włosy stają się miękkie w dotyku, gładkie
i wyjątkowo błyszczące. Kolor zdaje się wyrazistszy, a refleksy bardziej intensywne.
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TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
1.Nałożyć na mokre włosy Szampon Podkreślający Połysk. Wmasowywać do uzyskania piany, a następnie spłukać.
2. Następnie na umyte i osuszone włosy nałożyć Maskę Podkreślającą Połysk. Pozostawić na 5 minut, a następnie spłukać.
3.Wstrząsnąć Ocet Piękna w celu wymieszania obu faz. Rozpylać na mokre lub suche włosy. Nie spłukiwać.

PORADA PROFESJONALISTY:
szamponbez siarczanów
należy dokładnie spłukiwać
dużą ilością wody,
aby struktura włosów
pozostała lekka.

+

PROTESILK
Intensywnie regeneruje,
działa wygładzająco.

Przylega do uszkodzonych
części struktury,

przywracając hydrofobowe
właściwości włosów.

FILTR UV O DZIAŁANIU
OCHRONNYM
Chroni pigmenty przed
działaniem promieni UV,

by przeciwdziałać
utlenieniu koloru.

OCET
MALINOWY

Ten niezwykle bogaty w kwasy organiczne AHA
związek przywraca połysk, domykając

łuski włosów ze względu na kwaśny odczyn pH.



PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA MĘŻCZYZN
Preparat odżywczy dostosowany do męskich potrzeb,

zapewniający ochronę włosów.

LʼUNIQUE – Szampon 3-w-1do włosów, ciała i brody – 500 ml
Jego energetyzująca i oczyszczająca formuła w ramach jednego zabiegu oczyszcza
i nawilża skórę, brodę i włosy, zapewniając efekt świeżości.
W łosy stają się jedwabiste i błyszczące.
STOSOWANIE: stosować codziennie do mycia ciała, włosów i brody.

LE CARBONE – Szampon do cieniowania – 250 ml
Wzbogacony w czarne pigmenty, pokrywa siwe włosy, stopniowo ściemniając ich kolor
z każdym myciem. Repigmentacja przebiega stopniowo, dlatego rezultat jest wyjątkowo
naturalny. W łosy są nawilżone, miękkie i błyszczące.
STOSOWANIE: stosować regularnie aż do uzyskania pożądanego pokrycia
lub 1-2 razy w tygodniu w celu utrzymania koloru.

LE TRAITANT – Szampon przeciwłupieżowy – 250 ml
Skutecznie zwalcza nieprzyjemny łupież, przywracając równowagę i zdrowie skóry głowy.
Ponadto wzmacnia włosy.
Miętowy zapach zapewnia przyjemne uczucie świeżości.
STOSOWANIE: stosować regularnie do momentu całkowitego usunięcia łupieżu.
Odczekać kilka minut, a następnie spłukać.

PREPARAT DO USUWANIA ŻÓŁTEGO ODCIENIA – Szampon do siwych
i białych włosów i brody – 250 ml

Wzbogacony w fioletowe pigmenty stopniowo neutralizuje żółte refleksy powodowane
zanieczyszczeniem lub tytoniem. Piękno białych i siwych włosów zostaje podkreślone
srebrzystym połyskiem.
STOSOWANIE: stosować tak długo, aż niechciane refleksy znikną lub zapobiegawczo, 1raz w tygodniu.

MIĘTA
PIEPRZOWA
Łagodzi i odświeża

+

+
GREJPFRUT
Oczyszcza i wzmacnia

CEDR LIBAŃSKI
Tworzy warstwę ochronną dla włókna



OLEJKI JOJOBA,
BAWEŁNIANY I ARGANOWY

Zmiękcza, odżywia i wzmacnia

+

+
WITAMINA E

Przedłuża połysk i blask.

OLEJEK ETERYCZNY
Z MIĘTY PIEPRZOWEJ

Oczyszcza i odświeża

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA MĘŻCZYZN
Preparat odżywczy dostosowany do męskich potrzeb,

zapewniający ochronę włosów.

LʼHUILE – Olejek do brody – 28 ml
Dzięki połączeniu trzech niezwykle cennych olejków roślinnych ten eliksir o nietłustej
konsystencji nawilża zarost i skórę. Posiadający świeży zapach olejek eteryczny z mięty
pieprzowej oczyszcza brodę.
Zarost staje się sprężysty, błyszczący i niezrównanie miękki.
STOSOWANIE: 2-3 kropelki olejku (zależnie od długości brody)
delikatnie rozprowadzić na całej brodzie, pamiętając o wąsach.



NIE SPŁUKIWAĆ

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA MĘŻCZYZN
Korekta koloru pozwalająca zatuszować białe
i siwe włosy i zapewniająca natychmiastowy

rezultat na co dzień.

LʼILLUSION – Spray do odrostów o natychmiastowym działaniu – 75 ml
Gotowa do użycia farba w sprayu miesza się z Twoim odcieniem, tuszując w prosty
i natychmiastowy sposób białe i siwe włosy. W rezultacie uzyskuje się nienaganny,
naturalny efekt.

• Szybkoschnący.
•Nie klei się.
•Długo się utrzymuje.
• Brak pozostałości.
•Odporny na wiatr i pot.

DOSTĘPNE ODCIENIE
Dwa naturalne odcienie: Czarny i Ciemny kasztan.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed każdym użyciem dokładnie wstrząsnąć.
Ze względów ostrożności na ramiona nałożyć ręcznik.
Spryskiwać u nasady suchych włosów z odległości ok. 15 cm, trzymając butelkę pionowo z dyfuzorem
uniesionym do góry.

CZAS SCHNIĘCIA
1min



PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA MĘŻCZYZN
Środki do stylizacji dostosowane do męskich potrzeb i

zapewniające wyjątkowy styl.

LE MODELANT – wosk do stylizacji – 100 ml
Modeluje i wygładza włosy oraz nadaje im połysk, zapewniając plastyczną i możliwą
do poprawiania fryzurę.
Jego konsystencja roztapiająca się w kontakcie z palcami nie obciąża włosów i nie
stanowi źródła pozostałości. Nadaje włosom połysk.

LE STRUCTURANT – Pasta teksturyzująca – 150 ml
Rzeźbienie i teksturyzowanie – pasta o matowym wykończeniu dodająca włosom
gęstości i zapewniająca trwałość i elastyczność przez maksymalny czas. Nie
pozostawia resztek i nie skleja włosów, a fryzurę można poprawiać w ciągu dnia.

LA GLUE – ultra silny żel – 150 ml
Nie pozostawiający resztek i nie klejący się żel zapewnia maksymalne utrwalenie
na dłużej oraz fryzurę odporną na wilgoć.

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA
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WYJĄTKOWE UTRWALENIE
Modelowanie, układanie, utrwalanie

MODELUJĄCY KREM-PIANKA – 100 ml
Zapewnia efekt teksturyzacji i wykończenie oraz dodaje gęstości, dzięki czemu fryzura
zyskuje naturalny wygląd. Wyjątkowa napowietrzona konsystencja zapewnia elastycznie
utrwaloną fryzurę, którą można poprawiać.
Wykończenie matowe.

EKSTRA MATOWY PROSZEK UTRWALAJĄCY – 8 g
Dzięki wyjątkowo praktycznemu dyfuzorowi ułatwiającemu nakładanie w wybranych
miejscach zapewnia efekt teksturyzacji i utrwalenie oraz dodaje objętości, co pozwala
uzyskać efekt „artystycznego nieładu”.
Wykończenie matowe.

PASTA TEKSTURYZUJĄCA – 150 ml
Kremowa konsystencja dodaje włosom gęstości i zapewnia fryzurę elastycznie utrwaloną,
którą można poprawiać bez konieczności natłuszczania włosów pozostawiającego na nich
drobinki produktu.
Wykończenie matowe.

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA
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WYJĄTKOWE UTRWALENIE
Modelowanie, układanie, utrwalanie

ŻEL MODELUJĄCY UTRWALAJĄCY – 100 ml i 400 ml
Dzięki dużej wytrzymałości produktu każda fryzura utrzymuje się na dłużej.
Łatwy w stosowaniu żel zapewnia fryzurze odporność na wilgotność.
Wykończenie błyszczące.

LAKIER UTRWALAJĄCY MOCNY – 50 ml, 300 ml i 500 ml
Idealne super dokładne rozprowadzanie zapewnia mocne utrwalenie i brak widocznych
pozostałości bez moczenia włosów.
Wykończenie błyszczące.

BARDZO MOCNY SPRAY WYKOŃCZENIOWY – 200 ml i 1000 ml –
NIE ZAWIERA GAZÓW

Zapewnia mocne utrwalenie bez pozostałości pozwalające tworzyć fryzury
modelowane i wytrzymałe.
Wykończenie satynowe.

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA
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TEKSTURA I OBJĘTOŚĆ XXL
Zapewnia efekt teksturyzacji, zagęszcza, utrwala

TEKSTURYZUJĄCY PROSZEK W SPRAYU – 250 ml
Zapewnia efekt teksturyzacji, dzięki któremu włosy zyskują objętość, a włókna –
świeżość i lekkość.
Wykończenie matowe.

PIANKA ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ– 250 ml
Tworzy warstwę osłonną na włóknie włosa, zapewniając naturalny i trwały efekt oraz
sprężystość włosów. Delikatna, gęsta i kremowa pianka łatwo usuwa się przy czesaniu.
Wykończenie naturalne.

TEKSTURYZUJĄCY SPRAY SOLANKOWY – 100 ml – NIE ZAWIERA GAZÓW
W zbogacony w wodę morską spray zapewnia włosom kształt, objętość i trwałość,
dzięki czemu uzyskuje się naturalny efekt „prosto z plaży”. Dzięki właściwościom
teksturyzującym zapewnia efekt szalonych loków i zwiększa objętość włosów cienkich.
Wykończenie naturalne.

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA
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IDEALNE WYMODELOWANIE
Ujarzmienie, ład, modelowanie

KREM PODKREŚLAJĄCY LOKI – 150 ml
Dzięki właściwościom modelującym i zapewniającym miękkość usuwa problem puszenia
się, dzięki czemu loki stają się podkreślone i sprężyste. W ten sposób uzyskuje się
odpowiednią objętość i optymalny czas suszenia.
Wykończenie miękkie i błyszczące.

AKSAMITNE SERUM UŁATWIAJĄCE SZCZOTKOWANIE – 45 ml
Ułatwia szczotkowanie oraz pomaga stworzyć i utrzymać fryzurę. Dzięki niespotykanej,
aksamitnej konsystencji zmiękcza włosy i przygotowuje je przed ułożeniem fryzury.
W łókna włosów stają się niezwykle miękkie i zyskują warstwę ochronną, a jednocześnie
optymalizuje się czas suszenia.
Wykończenie satynowe.

SIŁA UTRWALENIA

SIŁA UTRWALENIA
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POŁYSK
Nadaje połysk i chroni

MGIEŁKA GLOSS – 100 ml
Zapewnia miękkość bez efektu natłuszczenia oraz ekstremalny połysk, który podkreśli
każdą fryzurę. Formuła bez gazu zapewnia rozpylanie w postaci mgiełki,
sprawiając, że włókna stają się niewiarygodnie miękkie i zyskują delikatny zapach.
Wykończenie: błyszcząca mgiełka.

WOSK NABŁYSZCZAJĄCY – 100 ml
Zapewnia połysk i blask, jednocześnie modelując i układając włosy
od krótkich po półdługie. Jego oryginalna, roztapiająca się
w palcach konsystencja zapewnia utrwalenie bez pozostałości produktu.
Wykończenie błyszczące.

SIŁA UTRWALENIA
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SIŁA UTRWALENIA



* 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


