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Produkty marki PRO-F dostępne są w sieci sprzedaży WATS. 
Biuro Obsługi Klienta WATS Sp. z o.o;  
Tel. 32 222-60-57; 601-255-026; 
Przedstawiciele Regionalni WATS: 
www.wats.pl

„MIÓD NA WŁOSY” 
Miód na włosy Pro-F to kompozycja aktywnych składników opartych na bazie naturalnego miodu, 
która wnika we włosy zapewniając nawilżenie przez długi czas. Wosk pszczeli i olej kokosowy  
odżywiają  i nadają włosom blask. Składniki te sprawiają, że włosy są miękkie w dotyku. Innowacyjna 
receptura i koncentracja wosków pszczelich pozwala osiągnąć lepszą kondycję włosa już po pierw-
szym użyciu. Miód ułatwia rozczesywanie włosów na mokro oraz zmniejsza elektryzowanie włosów 
po suszeniu. Opakowanie 350 ml.

KREM REGENERUJĄCY 
DO WŁOSÓW „MULTI KREM” 
Pierwszy, głęboko regenerujący, wygładzająco - nawilżają-
cy krem do włosów. Codzienna kosmetyka do włosów.  
Pielęgnacja włosów w innowacyjnej formule lekkiego 
kremu do włosów. Kremowy MIX OLEJKÓW kosmetycznych 
- ARGAN, LEN, JOJOBA, SŁONECZNIK jest unikatowym 
połączeniem czterech aktywnych składników naturalnych  
z witaminą E i kwasami OMEGA-3. Esencja składników 
nawilżających, regenerujących i wzmacniających, przywra-
cająca blask i miękkość włosów. Dedykowany do każdego 
typu włosów, w szczególności matowych, przesuszonych, 
puszących się. Do codziennego stosowania na włosy suche 
lub wilgotne. Poj. 50 ml.

SERUM DO WŁOSÓW 
„PERŁA ABISYNII”
Olejek abisyński w linii PREMIUM Pro-F – profesjo-
nalne olejowanie włosów – to kosmetyk zapewniający 
utrzymanie optymalnego nawilżenia włosów. Serum do 
intensywnej regeneracji włosów PERŁA ABISYNII Pro-F 
to intensywne nawilżanie, regeneracja, wygładzanie i na-
błyszczenie bez obciążania nawet najbardziej delikatnych 
włosów. Serum szczególnie polecane jest do włosów prze-
suszonych a także po zabiegach chemicznych. Poj. 30 ml.

KREM DO LOKÓW 
Krem do podkreślania loków i stylizacji włosów kręco-
nych Pro–F. Funkcjonalny, niezastąpiony kosmetyk 
do stylizacji, układania, podkreślania i ujarzmiania 
włosów kręconych naturalnie lub ondulowanych. 
Posiada udowodnione działanie poprawy skrętu 
loków nawet przy wysokiej wilgotności. Poj. 150 ml.

DWUFAZOWY ELIKSIR 
STYMULUJĄCY WZROST 
WŁOSÓW „MOCNE WŁOSY” 
Zawiera innowacyjne składniki aktywne, które stymulują 
wzrost włosa, wydłużają jego żywotność oraz przywracają 
witalność. Włosy stają się zdrowsze, mocniejsze, odzyskują 
naturalny połysk. Eliksir poprawia kondycję skóry głowy 
dzięki zawartości substancji nawilżających i łagodzących. 
Składniki aktywne: AnaGain™,  Olejek abisyński,  Cysteina,  
Biotyna,  Witamina E,  Ekstrakt z pokrzywy, Pantenol.
Poj. 100 ml.
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Z MYŚLĄ O FRYZJERACH
Stworzone przez ekspertów z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, z myślą o zdrowych, pięknych włosach. 
Kosmetyki linii Pro-F produkowane są w 100% w Polsce w oparciu o najbardziej innowacyjne receptury i składniki z troską o środowisko 
naturalne i zapewnienie jak najbardziej naturalnego sposobu działania.

MOCNA GUMA
Guma pro-F do kreatywnej stylizacji włosów z proteinami  
jedwabiu. Umożliwia modelowanie i utrwalanie nawet najbar-
dziej fantazyjnej fryzury. Proteiny jedwabiu nadają włosom 
blask i  wygładzają ich powierzchnię. Modelowanie włosów 
nigdy nie było tak proste! Duża pojemność  200 g.  

SZAMPON 
Z JEDWABIEM
Intensywnie nawilżający szampon 
z jedwabiem, do włosów po koloryza-
cji i rozjaśnianiu. Zawarte w receptu-
rze hydrolizowane proteiny jedwabiu 
zapewniają odpowiedni poziom 
nawilżenia, tworząc na powierzchni 
włosa ochronny film. Po zabiegu wło-
sy są nie tylko dokładnie oczyszczone 
ale odzyskują utraconą miękkość 
i gładkość.  Poj. 1000 ml.

ODŻYWKA 
DWUFAZOWA
Nawilżająca dwufazowa odżywka pro-F 
przeznaczona jest do codziennej pielęgna-
cji wszystkich rodzajów włosów. Podwójna 
odbudowa, podwójne nawilżanie, podwój-
na ochrona. Nie obciąża włosów, ułatwia 
rozczesywanie. Zawiera prowitaminę B-5  
(D-pantenol), która nadaje włosom spręży-
stość i elastyczność, zapobiega rozdwaja-
niu się końcówek, a także wzmacnia ich  
naturalny połysk. Poj. 250 ml.

 

PROSTE WŁOSY
Dwufazowy preparat do prostowania włosów z jedwabiem. Niezbędny 
podczas używania prostownicy. Spray o przedłużonym działaniu pozwala 
na łatwe i trwałe utrzymanie każdego rodzaju włosów idealnie wyprostowa-
nych, gładkich i błyszczących przez długie godziny. Nowatorska technologia 
wzbogacona o proteiny jedwabiu (SILKPRO) skutecznie chroni  pasma pod-
dawane prostowaniu przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury. 
Poj. 250 ml.

SZAMPON 
ZAKWASZAJĄCY
Delikatny, profesjonalny szampon do my-
cia włosów charakteryzujący się kwaśnym 
odczynem pH. Przeznaczony do pielę-
gnacji włosów suchych i zniszczonych. 
Szczególnie zalecany do przywrócenia 
naturalnego pH włosów i skóry głowy 
po zabiegach fryzjerskich. Poj 1000 ml.

LAKIER DO WŁOSÓW 
TYPU FINISH 
Lakier suchy, mocny, nie duszący, nie pozostawiający osadu. Lakier  
dedykowany do codziennej, intensywnej pracy fryzjera, typ - finish: 
do utrwalania i wykańczania każdego typu fryzury. Poj. 750 ml.

SZAMPON 
ARGANOWY 
Przeznaczony jest do pielęgnacji 
włosów zmęczonych, przesuszonych, 
wymagających wygładzenia. Innowa-
cyjna receptura z dużą zawartością 
olejku arganowego odpowiada za 
głęboką odbudowę struktury włosów, 
nawilżenie i regenerację. Szampon 
do częstego stosowania. Poj. 1000 ml.

MASKA 
ARGANOWA 
Maska głęboko regenerująca do włosów 
przesuszonych, łamliwych, matowych 
i nieukładających się. Dzięki zawartości olej-
ku arganowego maska odpowiednio nawilża 
i regeneruje włosy po zabiegach fryzjerskich 
nadając im miękkość i połysk. Sprawia, że 
dobrze się rozczesują i są podatne na ukła-
danie. Witamina E oraz filtr UV chronią przed 
szkodliwym wpływem wolnych rodników, 
zabezpieczając włosy przed utratą koloru 
i blasku. Intensywnie odżywia i wzmacnia 
włosy sprawiając, że stają się mocne i zdrowe. 
Poj. 1000 ml.

ROZJAŚNIACZ 
ARGANOWY 
Podstawowy produkt do pracy w salonie. 
Doskonałe parametry techniczne rozjaśnia-
cza pro-F  to jego ogromne atuty wyróżnia-
jące spośród innych dostępnych na rynku 
rozjaśniaczy. Sporządzanie mieszanki 
z dowolnym utelniaczem jest proste – rozja-
śniacz jest perfumowany delikatną kwiatową 
nutą, nie pyli się, nie puchnie i nie spływa 
z włosów. Nakładany na całą długość włosów 
lub pasemka zachowuje swoją konsystencję 
przez cały czas zabiegu. Rozjaśnia do 7 
tonów i nie powoduje powstania żółtego od-
cienia na włosach rozjaśnionych. Poj. 800g 

SERUM JEDWAB
Pielęgnacja nowej generacji - hydrolizowany jedwab do włosów profe-
sjonalnej linii fryzjerskich kosmetyków pro-F. Głęboka odbudowa włosów 
przy użyciu najsilniejszego naturalnego włókna jakim jest  jedwab. Efekt 
przywrócenia sprężystości, zdrowego połysku i naturalnej miękkości 
włosów widoczny jest natychmiast po zastosowaniu preparatu. Szczególnie 
polecany jest do odbudowy struktury włosów matowych, suchych, zmęczo-
nych zabiegami chemicznymi. Nie obciąża włosa pozwalając wykorzysty-
wać różne techniki układania fryzur. Poj. 30 ml

PIANKA ALOESOWA DO STYLIZACJI 
WŁOSÓW Z KOMPRESEM 
REGENERUJĄCYM
Pianka do układania każdego typu fryzury spełniająca jednocześnie rolę 
kompresu odżywczego regenerującego włosy i chroniącego przed promie-
niowaniem UV.  4 składniki aktywne wpływają na poprawę kondycji włosów: 
Aloes, Polimer, Witamina E, filtr UV, Panthenol. Poj. 200 ml.

SZAMPON 
KERATYNOWY 
Specjalistyczny kosmetyk przeznaczony do włosów suchych i zniszczonych. 
Nowoczesna formuła zawiera  odpowiednio dobrane składniki pielęgnujące oraz 
kondycjonujące. Zawarta w szamponie keratyna powinowata z naturalnym budulcem 
włosa znana jest ze swych właściwości regenerujących oraz wzmacniających włosy, 
zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu się końcówek. Poj. 1000 ml.

MASKA KERATYNOWA 
Maska keratynowa pro-F to specjalistyczny kosmetyk przeznaczony 
do włosów suchych i zniszczonych. Nowoczesna formuła zawiera  
odpowiednio dobrane składniki pielęgnujące oraz kondycjonujące. 
Zawarta w masce keratyna powinowata z naturalnym białkiem – 
budulcem włosa - znana jest ze swych właściwości regenerujących 
oraz wzmacniających włosy, zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu 
się końcówek. Receptura maski została dodatkowo wzbogacona 
o ekstrakt z winogron oraz d-panthenol. Poj. 1000 ml.

PROFESJONALNA 
FOLIA FRYZJERSKA
Trwała i gruba profesjonalna folia fryzjerska. Wysoka jakość surow-
ca pozwala na pewne zastosowanie podczas zabiegów fryzjerskich. 
Wysoka odporność na przedarcia. 

MASKA LATTE
Mleczny kompres regenerujący do włosów. Maska przeznaczona 
jest do intensywnej regeneracji wszystkich rodzajów włosów, 
a w szczególności suchych i zniszczonych.  Zapewnia komfort 
przesuszonym, zmęczonym włosom i głęboko regeneruje i nawilża 
włosy po zabiegach rozjaśniania, koloryzacji i trwałej. Poj. 1000 ml.  
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