


SZAMPON GŁĘBOKO
OCZYSZCZAJĄCY DETOX

SZAMPON KERATYNOWY

ODŻYWKA DWUFAZOWA PROSTE WŁOSY

Szampon Detox to idealny kosmetyk do pielęgnacji oraz usuwania
codziennych zanieczyszczeń z włosów i skóry głowy. Dzięki specjalnie
dobranym składnikom, w tym ekstrakcie z chinowca, szampon Detox
idealnie oczyszcza włosy z resztek produktów codziennej stylizacji oraz
działa ściągająco na skórę głowy i reguluje wydzielanie sebum. A
dodatek substancji anti-pollution Pronalen Bio-Protect (ekstrakt z
żeń-szenia, jabłka, brzoskwini, pszenicy i jęczmienia) dodatkowo
zabezpiecza włosy przed niekorzystnym wpływem środowiska,
szczególnie cząstkami pyłu zawieszonego PM2.5.

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.

Nawilżająca dwufazowa odżywka pro-F przeznaczona jest do
codziennej pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów. Nie obciąża
włosów, ułatwia rozczesywanie. Zawiera prowitaminę B-5
(D-pantenol), która nadaje włosom sprężystość i elastyczność,
zapobiega rozdwajaniu się końcówek, a także wzmacnia ich
naturalny połysk. Zawarte w odżywce proteiny jedwabiu działają
odżywczo zarówno na włosy, jak i na skórę głowy, tworząc warstwę
ochronną, która chroni włosy i skórę przed przesuszeniem.
Zastosowany specjalny składnik polyquaternium-7, działa
antystatycznie i zapobiega elektryzowaniu się włosów.

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 wyprostowanych, gładkich i błyszczących.
Nowatorska technologia wzbogacona o proteiny jedwabiu
skutecznie chroni pasma poddawane prostowaniu przed szkodliwym
działaniem wysokiej temperatury. Dodatkowo spray zabezpiecza
końcówki włosów szczególnie narażone na utratę wilgotności i
rozdwajanie. Zastosowanie sprayu Pro-F proste włosy zapewnia
optymalne nawilżenie włosów, wygładzenie, utrwalenie i zdrowy
wygląd. Faza fioletowa odpowiada za niwelowanie żółtego odcienia
na włosach blond i podbicie refleksów na ciemnych włosach.

1000 ml

250 ml

250 ml

PROFESJONALNY LAKIER DO WŁOSÓW
BOTOX BLACK

LAKIER DUŻY MOCNY
LIMITED EDITION

PROFESJONALNY LAKIER DO WŁOSÓW
BOTOXWHITELakier BOTOX BLACK zapewni mocne utrwalenie nawet

najbardziej wymagającym fryzurom. Po użyciu nie pozostawia
śladów na włosach oraz daje się łatwo wyczesać, zapewnia
długotrwały efekt. Zastosowany u nasady skutecznie unosi
fryzurę, zapewniając jej dodatkową objętość. Jednocześnie nie
obciąża włosów oraz ich nie skleja. Dodatkowo dzięki
zawartości jedwabiu i prowitaminy B5 nie tylko wygładza
włosy i nada im miękkości, ale pozostawi je widocznie
nabłyszczone.

Lakier DUŻY MOCNY do włosów z prowitaminą, ceramidami i
proteinami. Zapewnia mocne utrwalenie nawet najbardziej
fantazyjnych fryzur. Nie obciąża włosów zapewniając
długotrwałe utrwalenie. Lakier do użytku profesjonalnego.

Mocny, suchy lakier BOTOX WHITE do utrwalania i stylizacji
najbardziej fantazyjnych fryzur z dodatkiem protein jedwabiu
oraz prowitaminą B5. Zastosowany u nasady skutecznie
unosi fryzurę, zapewniając jej dodatkową objętość.
Jednocześnie nie obciąża włosów oraz ich nie skleja. Po użyciu
nie pozostawia śladów na włosach oraz daje się łatwo wyczesać,
zapewnia długotrwały efekt.

750 ml

750 ml

OLEJEK ARGANOWY

SERUM JEDWAB

Serum do intensywnej pielęgnacji włosów zniszczonych i
wymagających wygładzenia. Skład oparty na 100% naturalnym
oleju arganowym bogatym w naturalne przeciwutleniacze, a
także nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 oraz pantenol
i znaczne ilości witaminy E. Doskonale nawilża, wygładza,
zmiękcza i nadaje połysk. Włosy są odżywione i zregenerowane.

Hydrolizowany jedwab do włosów. 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, zmęczonych zabiegami chemicznymi.
Stosować na suche lub wilgotne włosy - w szczególności na
końcówki.

50 ml

30 ml

750 ml

1000 ml
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SPRAWDZONA JAKOŚĆ



Szampon do pielęgnacji włosów po
koloryzacji i rozjaśnianiu. Zawarte w
recepturze hydrolizowane proteiny
jedwabiu zapewniają odpowiedni poziom
nawilżenia, tworząc na powierzchni włosa
ochronny film. Po umyciu włosy są nie
tylko dokładnie oczyszczone, ale
odzyskują naturalną miękkość i gładkość,
mają zdrowy wygląd, łatwiej się rozczesują

Pianka do układania każdego typu fryzury spełniająca
jednocześnie rolę kompresu odżywczego regenerującego włosy
i chroniącego przed promieniowaniem UV. Zawarte w piance
składniki aktywne wpływają na poprawę kondycji włosów:
Aloes,Polimer, Witamina E, filtr UV, Panthenol.
250 ml. Cena regularna 11 zł.

Maska intensywnie regenerująca do włosów
przesuszonych, łamliwych, matowych, trudnych do
ułożenia. Zawiera olejek arganowy, który nawilża i
regeneruje włosy po zabiegach fryzjerskich oraz ułatwia
ich rozczesywanie. Zawiera również witaminę E oraz
filtry UV, które chronią włosy przed szkodliwym
wpływem wolnych rodników, zabezpieczając w łos y
przed utratą koloru i blasku.
1000 ml. Cena regularna 17 zł.

1 szt/ 250 m

ROZJAŚNIACZ KLASYCZNY ROZJAŚNIACZ ARGANOWY
Profesjonalny produkt używany w salonach fryzjerskich,
aby częściowo lub całkowicie rozjaśnić włosy. Jest to
bezpyłowy proszek, który zapewnia optymalną zdolność
rozjaśniania oraz efekt zmiękczający włosy. Produkt
zawiera specjalną formułę, dzięki której rozjaśnianie
jest szybkie i nie uszkadza włosów. Puder zmieszany
z utleniaczem tworzy zwarty, jednorodny krem, który
może rozjaśnić włosy nawet do 6 tonów. Proszek ma
bardzo dobrą spójność z włosami

Profesjonalny produkt używany w salonach fryzjerskich,
aby częściowo lub całkowicie rozjaśnić włosy. Jest to
bezpyłowy proszek, który zapewnia optymalną zdolność
rozjaśniania oraz efekt zmiękczający włosy. Produkt
zawiera specjalną formułę, dzięki której rozjaśnianie
jest szybkie i nie uszkadza włosów. Puder zmieszany
z utleniaczem tworzy zwarty, jednorodny krem, który
może rozjaśnić włosy nawet do 6 tonów. Proszek ma
bardzo dobrą spójność z włosami

800 g

MOCNA GUMA
FOLIA DO BALEJAŻU DŁUGAMocna guma do kreatywnej stylizacji włosów z

proteinami jedwabiu. Umożliwia modelowanie i
utrwalanie nawet najbardziej fantazyjnej fryzury.
Proteiny jedwabiu nadają włosom blask i wygładzają ich
powierzchnię. Cena regularna 16 zł. Aluminiowa folia do balejażu.

Cena regularna 27 zł.200 g

800 g

SZAMPON
ZAKWASZAJĄCY SZAMPON ARGANOWY

MASKA LATTE
KURACJA PROTEINOWA

MASKA KERATYNOWA
REGENERACJA MASKA ARGANOWA

PIANKA ALOESOWA

SZAMPON Z JEDWABIEM

Profesjonalny szampon do włosów
zalecany do stosowania po
alkalicznych zabiegach fryzjerskich
(farbowanie, rozjaśnianie),
zamykający łuskę włosa oraz
przywracający naturalne pH
włosów i skóry głowy.

Szampon do pielęgnacji włosów
suchych, zniszczonych, wymagających
wygładzenia. Zawieraolejekarganowy,
który nawilża i regeneruje włosy,
nadając im miękkość i połysk.

Maska przeznaczona do intensywnej regeneracji każdego
rodzaju włosów, szczególnie polecana do włosów suchych
oraz włosów zniszczonych po zabiegach fryzjerskich. Zawiera
proteiny mleka, w których składzie zawarta jest duża ilość
minerałów: potas, wapń, sód, miedź, kobalt, jod, cynk,
mangan, fosfor, a także witaminy A, D, C, B1,B2, K i kwasy
tłuszczowe, które pozwalają na regenerację zerwanych
wiązań keratyny, odbudowując naturalną strukturę włosa.
Może być stosowana zarówno w formie kompresu (w razie
potrzeby intensywniejszej kuracji), jak i w formie płukanki.

Keratynowa maska regenerująca do włosów porowatych,
przesuszonych, pozbawionych blasku.Zawarta w masce
keratyna odbudowuje i wzmacnia włosy, nadaje im
elastyczność, ułatwia rozczesywanie, wygładza włosy,
niweluje ich porowatość i nadaje zdrowy połysk.

1000 ml. Cena regularna 13 zł.

1000 ml. Cena regularna 17 zł.

1000 ml. Cena regularna 17 zł.

1000 ml. Cena regularna 17 zł.

1000 ml. Cena regularna 13 zł.

classic



LAKIER
DO WŁOSÓW XD

LAKIER DO WŁOSÓW
Z ALOESEM

PERŁA ABISYNII MOCNE WŁOSY
DWUFAZOWY ELIKSIR
STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW

Elastyczny lakier do włosów z efektem
nabłyszczającym. Moc utrwalenia
optymalna 3. Lakier do modelowania.
Nadaje elastyczne utrwalenie każdej
fryzurze. Lakier nabłyszcza intensywnie nie
powodując obciążania nawet cienkich i
delikatnych włosów. W trosce o kondycje
włosów lakier do włosów XD wzbogacony
jest naturalną mieszanką olejków:
awokado, kokosowego, słonecznikowego,
arganowego i lnianego.

Suchy, moc ny lakier do
wykończenia każdego rodzaju
fryzury. Moc utrwalania: 4.
Zawiera naturalne ekstrakty
roślinne m.in.aloes, działające
antyoksydacyjnie, nawilżająco
i regenerująco na włosy, a
także łagodząco i regene-
rująco na skórę głowy.

400 ml
400 ml

SZAMPON DO WŁOSÓW
Z INCA OIL
Szampon z INCA OIL stanowi bogate
źródło niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych omega 3,
omega 6, omega 9.Włosy już po
pierwszym użyciu stają się
zregenerowane i błyszczące.
Szampon. Obecna w szamponie
m.in.guma guarn daje włosom
lekkość, połysk, gładkość i ułatwia
rozczesywanie.
250 ml

BALSAM DO WŁOSÓW
Z INCA OIL
Balsam do włosów z inca oil użyty po
umyciu włosów szamponem z tej samej
serii nawilża włosy. Dodatek oleju INCA
doskonale regeneruje, nawilża i odżywia
zniszczone włosy dzięki dużej zawartości
nienasyconych kwasów t łusz czowych
omega 3, omega 6, omega 9.
Balsam zawiera D panthenol ceniony za
wysokie podobieństwo do keratyny włosów.

Serum do intensywnej regeneracji
włosów z olejem abisyńskim,
intensywnie nawilża, regeneruje,
wygładza i nabłyszcza włosy, bez ich
obciążania. Szczególnie polecane do
włosów przesuszonych, uszkodzonych
po zabiegach fryzjerskich, zespala
rozdwojone końcówki włosów, a
ponadto zapobiega puszeniu się i
splątywaniu włosów.

Kosmetyk pielęgnacyjny zapobiegający
wypadaniu włosów, stymulujący ich
wzrost, wzmacniający cebulki włosów.
Poprawia także kondycję skóry głowy
dzięki zawartości substancji
nawilżających i łagodzących.

30 ml. Cena regularna 20 zł.

100 ml. Cena regularna 27 zł.

MULTI KREM

ODŻYWKA MYJĄCA
Z CZERWONĄ GLINKĄ

ODŻYWKA MYJĄCA
Z ZIELONĄ GLINKĄ

ODŻYWKA MYJĄCA
Z ZIELONĄ GLINKĄ

COLOR FAST
OLEJEK PRZYSPIESZAJĄCY PROCES
KOLORYZACJI I ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW

Multi Krem – to kosmetyk o kremowej konsystencji stanowią cy mix
natural nych olejków: ARGAN, LEN, JOJOBA, SŁONECZNIK.
Błyskawicznie wygładza włosy, a dodatkowo je nawadnia, przywraca
naturalny blask i miękkość. Może być używany do każdego rodzaju
włosów, a szczególnie zalecany est do pielęgnacji włosów ostrych,
matowych, przesuszonych, puszących się. Nie obciąża włosów, może
być stosowany zarówno na suche, jak i wilgotne włosy (bez
spłukiwania).

Odżywka myjąca to połączenie naturalnej
czerwonej glinki z delikatnymi środkami
myjącymi. Regeneracja włosów
wymagających odbudowy, matowych,
łamliwych, pozbawionych blasku.
CZERWONA GLINKA- o dużej zawartości
minerałów i mikroelementów- kaolinu i
żelaza.

Odżywka myjąca to połączenie
naturalnej czerwonej glinki z
delikatnymi środkami myjącymi.
ZIELONA GLINKA- z certyfikatem
Ecocert, o dużej zawartości
mikroelementów i soli mineral nych,
mających zdolność pochłaniania
zanieczyszczeń skóry głowy, dzięki
czemu oczyszcza je z nadmiaru sebum,

Odżywka myjąca to połączenie
naturalnej czerwonej glinki z
delikatnymi środkami myjącymi.
Regeneracja włosów wymagających
odbudowy, matowych, łamliwych,
pozbawionych blasku. ŻÓŁTA GLINKA
o dużej zawartości mikroelementów,
rewitalizuje i odżywia suchą skórę
głowy.

Color Fast poprawia kondycję włosów, zapewnia im jedwabistość,
odpowiednie nawilżenie i odżywienie. Dodatek witaminy E o działaniu
antyoksydacyjnym sprawia, że kolor na włosach utrzymuje się dłużej,
niż po tradycyjnym farbowaniu. Synergiczne działanie składników
przyspiesza proces farbowania włosów nawet do 60% i chroni włosy
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

30 ml. Cena regularna 20 zł.

500 ml. Cena regularna 31,50 zł.
500 ml. Cena regularna 31,50 zł. 500 ml. Cena regularna 31,50 zł.

100 ml. Cena regularna 88 zł.

Cena regularna 16 zł.

250 ml. Cena regularna 20 zł.

Cena regularna 13 zł.
Cena regularna 13 zł.

Centrala

ul. Obrzeżna Północna 15C
41-400 Mysłowice
tel. +48 32 333 60 57


