HAIR COLOUR PLUS
Крем оцветител “ФЪНКИ”
БЕЗАМОНЯЧЕН ОЦВЕТИТЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЗАБАВНИ ЕФЕКТИ С БРИЛЯНТНИ, ВИБРИРАЩИ
И ЖИВИ ЦВЕТОВЕ. НЯМА НУЖДА ДА СЕ СМЕСВА
С ДРУГ ПРОДУКТ, ДИРЕКТНО СЕ НАНАСЯ ОТ АПЛИКАТОРА СЛЕД ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА КОСАТА.
Дълготрайни цветове, искрящи тонове
Лесен за употреба, с практичен апликатор.
Може да изненадате с нови нетрадиционни
цветове.
Можете да създадете безброй много нюанси
като смесите наличните 6 цвята.
Идеалeн продукт за създаване на кичури.
Нежен към косата, след употреба тя става
още по-здрава и по-блестяща.
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УПОТРЕБА: Продуктът се нанася на вече изсветлена коса, като се избягва оцветяването на кожата. Времето за престой е от 5 до 30 минути в
зависимост от състоянието на косата и желания
ефект. Ако естественият цвят на косата е между светло русо и тъмно русо оцветителят може
да се използва без да се изсветлява допълнително косата. Нанася се с помощта на апликатора.
ВНИМАНИЕ: Не се смесва с вода. Използвайте
ръкавици.
КОД: 005 - 100 мл
ЦЕНА: 16.80 лв.

INSTANT COLOR SPRAY
МОМЕНТАЛЕН СПРЕЙ КОРЕКТОР ЗА КОРЕНИ
ИЗРАСТНАЛИТЕ КОРЕНИ: НИКОЙ НЕ ГИ ХАРЕСВА, ВСЕКИ ИСКА ДА ГИ ПРИКРИЕ!
Моменталното решение на този проблем е спрей коректора, който покрива
бързо и прецизно корените от момента, в който те започват да се подават
и издават побеляла или друг цвят коса.
Задължително присъства на тоалетката и в чантата за спешни корекции.
Предлага се в 4 основни цвята: ЧЕРНО, ТЪМНО КАФЯВО, СВЕТЛО КАФЯВО,
РУСО.
УПОТРЕБА:
• Изберете нюанс най-близо до базовия ви цвят
• Разтръскайте добре
• Пръснете от разстояние 10-15 см върху израсналите корени на подсушена
и стилизирана коса.
• Оставете да изсъхне за няколко минутки
• Ако желаете, стилизирайте наново
КОД: 011 - 80 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.
Перфектно покритие върху базов цвят

ИСКАТЕ ЛИ ESPRESSO?
ОПИТАЙТЕ ГО! ЩЕ ВИ ХАРЕСА МОМЕНТАЛНО.
Бързо ще усетите иновацията във вкуса му. Ще го
разпознаете по уникалната селекция и аромат. Ще
го изберете, защото е създаден в резултат на много
опит и познания. Ще го препоръчате, защото знаете,
че който го опита ще го хареса.
ГОТОВО ЗА ДВЕ МИНУТИ.
ВРЕМЕТО ЗА ЧАША ХУБАВО КАФЕ.
Освежавате цвета на косата си преди да допиете
чаша ароматно кафе. Това е идеята на Vitality’s. Идеалното решение за съвременната жена с малко лично
време.
ТАЙНАТА НА ЕДНА БЕЗГРЕШНА ФОРМУЛА
ESPRESSO е съвременен оцветяващ и възстановяващ балсам, който съживява цвета само за една
минута, а на втората получавате наситен цвят с невероятен блясък. Благодарение на лечебното действие на Кeravit и възстановяващото действие на керопротеините, ESPRESSO реструктурира косата в
дълбочина, придава дълбоко наситен цвят, блясък и
мекота.
ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРАТА КОМБИНАЦИЯ ОТ ЦВЕТОВЕ ЗА ВАС.
ESPRESSO се отнася с пълен респект към косата,
тъй като не съдържа амоняк или кислородна вода. Оцветителят е специално формулиран само за боядисани коси и не покрива естествена коса или израстнали
вече корени.

ESPRESSO COLOURING CONDITIONER
Моментален балсам-оцветител за боядисана коса
ESPRESSO СЕ ПОДНАСЯ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
Измийте косата с шампоан и подсушете добре с кърпа. Внимавайте продукта да не попадне върху кожата.
Поставете ESPRESSO върху косата, разрешете я, за да разнесете продукта равномерно и оставете да подейства
поне две минути. Емулгирайте и изплакнете с не много топла вода докато водата, с която изплаквате не стане
чиста. След това изсушете и стилизирайте желаната прическа.
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КОД: 010.1- 15 мл
ЦЕНА: 7.00 лв.

КОД: 009 - 200 мл
ЦЕНА: 26.60 лв.

JOY COLOR ART
Нежен оцветител с масла
Безамонячен балсам оцветител за коса, който създава наситен цвят, придава
жизненост, мекота и блясък на косата, благодарение на маслата от жожоба
и семена на пасифлора. Екстрактът от малва успокоява и защитава скалпа.
С него може да скриете първите бели коси и да покриете израстнали корени,
да освежите цвета или да придадете нов нюанс на косата. Няма изсветляващ
ефект. Предлага се в 15 цвята, които може да се комбинират, за да получите
желания нюанс. По-тъмните натурални цветове са предпочитани от мъжете
за естествено боядисване на бели коси. Консистенцията, нежният аромат и
удобният апликатор правят употребата лесна, приятна и икономична.
УПОТРЕБА: Измийте косата с шампоан на Vitality’s и подсушете добре. Разтръскайте флакона преди употреба. Отвийте капачето на флакона и разнесете с помощта на апликатора равномерно по цялата коса необходимото количество в зависимост от дължината и гъстотата й. Препоръчва се употребата на ръкавици. Необходимо време за престой: 5-10 мин.за накъдрени коси,
10-15 мин. за силно наситен ефект, 15-20 мин.за покриване на белите коси, 25
мин. за придобиване на висока наситеност при упорити коси. След изтичане
на необходимото време емулгирайте с хладка вода, разрешете и изплакнете
обилно. Подсушете и стилизирайте.
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КОД: 009 - 70 мл
ЦЕНА: 16.10 лв.
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ART COLOR MOUSSE
Оцветяваща пяна АРТ
Мултифункционална пяна с тройно действие: оцветява, регенерира и стилизира. Подходяща е за освежаване цвета на косата между две боядисвания,
както и за мъжки прически. След употребата й косата придобива невероятен обем и блясък. Натурален
екстракт от невен: успокоява кожата на главата,
придава на косата блясък, жизненост и мекота, запазва структурата и здравината на косъма.
УПОТРЕБА: Разклатете добре флакона и натиснете няколко пъти. Разнесете пяната на измита и
подсушена коса. Не изплаквайте. Стилизирайте
както желаете.
КОД: 007 - 200 мл
ЦЕНА: 18.90 лв.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА ЦВЕТНА ПЯНА
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОСНОВНИЯ ЦВЯТ НА КОСАТА
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3 средно русо
4 златно русо
5 сребристо русо
8 махагон
9 гълъбово сиво
12 вибриращо червено
13  черно
14  платинено сребристо
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ФИЛОСОФИЯТА НА WEHO:
- ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ЕФЕКТИВНОСТ
- ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН
- ЛЕСНА УПОТРЕБА
Стилизиращата серия WEHO включва
деветнадесет продукта, които могат
да бъдат съчетавани по уникален начин
и дават възможност за скулптуриране, оформяне, фиксиране, изглаждане
и моделиране на всеки отделен кичур
от косата. Всички продукти, освен
стилизиращо действие, осигуряват и
грижа за здрава и красива коса. Системата за бързо различаване на желания
продукт включва два елемента от дизайна. Първият елемент е цвета: червените продукти са за обем, белите за
структуриране и оформяне, а черните
са за контрол на прическата. Вторият
елемент е двуцифреният код на опаковката. По-голямата лява цифра обозначава силата на фиксация (от 0 до 4),
а дясната цифра обозначава степента
на блясък (от 0 до 4).
форма

Открий кой е твоят персонален
код за стилизиране на косата?

обем

контрол

фиксация

блясък

0 - без
1 - лека
2 - естествена
3 - силна
4 - екстремна

0 - екстра мат
1 - мат
2 - блясък
3 - силен блясък
4 - брилянт

WEHO VOLUME обем
CONTROL MOUSSE
ПЯНА КОНТРОЛ СЪС
СИЛНА ФИКСАЦИЯ И БЛЯСЪК 3/3
Пяната осигурява еластична фиксация на косата и невероятен обем
дори на дълга коса. Придава форма
и плътност на прическата. Лесна за
работа, не утежнява косата. Предпочита се, когато косата изсъхва
естествено.
КОД: 08005 - 250 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.

EASY STYLE MOUSSE
СТАЙЛИНГ ПЯНА ЗА
ЕСТЕСТВЕН ОБЕМ И БЛЯСЪК 2/2
Придава естествен обем и плътност на косата, особено в корените. Специалният дозатор дава
възможност за прецизно и контролирано нанасяне в определени зони.
Идеална е за издухване на косата
със сешоар.
КОД: 08007 - 200 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.

STYLE IN
СТИЛИЗИРАЩ ЛОСИОН 3/2
Уникален лосион, който гарантира обем и дълготрайност на всяка
прическа, като и осигурява естествена фиксация. Копринените
протеини осигуряват оптимална
хидратация и правят косата копринена и мека. Спреят позволява
нанасяне върху влажна или подсушена с кърпа коса, както в основата - за необикновен обем, така и в
краищата - за естествена и мека
фиксация.
КОД: 10003 - 200 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.

TEXTURIZING SPRAY
ТЕКСТУРИРАЩ СПРЕЙ
ЗА ОБЕМ 2/1
Спрей с минерална пудра, която
обвива косъма и създава плътност
и обем, без да утежнява. Създава
впечатление за буйна и бляскава
„грива” при жени с тънка и права,
също и етажирана коса. Впръсква
се на влажна коса, само в дадена
зона или върху цялата глава. Обемът може да се запази до няколко
дни като косата само се сресва.
Предпазва прическата от влага.
КОД: 09024 - 200 мл
ЦЕНА: 26.60 лв.

WEHO DEFINITION форма и блясък
EXTRA MOUSSE
ЕКСТРЕМНО ФИКСИРАЩА ПЯНА
СЪС СИЛЕН БЛЯСЪК 4/3
Пяна с екстремна фиксация, идеална за структурирани прически,
които изискват продължителна
фиксация, но с мек, еластичен
ефект. Лесна за работа. Не прави
косата тежка.
КОД: 08006 - 250 мл
ЦЕНА: 23.80 лв.

FINAL FIX
ЕКСТРЕМНО ФИКСИРАЩ
СПРЕЙ С БЛЯСЪК 4/2
Идеален за скулптурирани
прически. Дава незабавна силна и дълготрайна фиксация.
Препоръчва се при тежки прически, за специални събития
или за сцена. За устойчивост
на прическата се пръска в корените.
КОД: 07011 - 300 мл
ЦЕНА: 25.20 лв.

CURL CREAM
КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ И ОБЕМ 2/2
Иновативна
кремообразна
формула за оформяне на красиви и еластични къдрици. Хидратира косата, придава й блясък
и създава меки, естествени
форми. Нанася се на чиста, подсушена с кърпа и сресана коса.
КОД: 09016 - 150 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.

WAX SPRAY MATT 2/1
МАТИРАЩА ВАКСА-СПРЕЙ 2/1
Оригинален и практичен спрей
за създаване на меки естествени обеми. Придава плътност и
структурира прическата с матиращ ефект. Косата остава
естествена, не тежи, не лъщи,
не се слепва, не се наелектризира. За фиксиране на цялата
прическа се впръсква на суха
коса, от разстояние, а за оформяне на индивидуални кичури се
впръсква директно върху тях.
КОД: 09025 - 200 мл
ЦЕНА: 29.40 лв.

MAGIC STYLING
МАГИЧЕСКО ТЕРМОЗАЩИТНО
МЛЯКО СЪС СИЛЕН БЛЯСЪК 1/3
Магическа формула с моментален
ефект. Придава блясък, защитава от
топлината на сешоара, машата или
пресата, както и от UV лъчи и замърсявания. Хидратира и леко фиксира косата. Придава плътност и обем, помага
за издръжливостта на прическата.
Лесно се сресва, не наелектризира. Нанася се на измита и подсушена с кърпа
коса. Не се отмива.
КОД: 09019 - 200 мл
ЦЕНА: 23.80 лв.

LIGHT SPRAY
БРИЛЯНТЕН СПРЕЙ ЗА
МОМЕНТАЛЕН БЛЯСЪК 0/4
Придава брилянтен блясък
без да утежнява косата. Защитава от влага и предпазва
от накъдряне изправена коса.
Пръска се икономично, от поголямо разстояние (около 30
см) на суха коса и на готова
вече прическа.
КОД: 11001 - 200 мл
ЦЕНА: 25.20 лв.

LIGHT TEARS
ФИНИШИНГ ФЛУИД 0/4
Защитен и финишинг флуид, който
придава на косата необикновен блясък и жизненост, без да я омазнява.
Съдържа термозащитен комплекс,
който създава филм около косъма и го
предпазва от изсушаващото действие
на сешоара и екстремните външни агресии като слънчевите лъчи и замърсяването. Използва се върху суха или
влажна коса, която след това се оформя. Няколко капки между пръстите са
достатъчни за цялата коса.
КОД: 11003 - 100 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.

SHINE DROPS
БРИЛЯНТНИ КРИСТАЛИ 0/4
Придават
изключителен
блясък и мекота. Предпазват от влага, заплитане на
краищата, наелектризиране, улесняват разресването.
Нанася се на суха коса като
финал за блясък и светлина.
Няколко капки между пръстите са достатъчни за
цялата коса.
КОД: 11002 - 50 мл
ЦЕНА: 26.60 лв.

CREATOR PASTE
КРЕАТИВНА ПАСТА 3/2
Силно фиксираща паста, която
осигурява блясък и естествена издръжливост. Дефинира и
контролира обема. Не утежнява косата. Пастата се загрява
между дланите и се нанеся на
суха коса. Може да се оформят
и отделни кичури.
КОД: 09018 - 75 мл
ЦЕНА: 25.20 лв.

WEHO CONTROL фиксация и контрол
PERFECT NO GAS
СПРЕЙ С ПРОГРЕСИВНА ФИКСАЦИЯ БЕЗ ГАЗ 4/2
Бързосъхнещ спрей, който не оставя следи и бързо
се премахва с разресване. В зависимост от впръснатото количество се постига по-слаба или по-силна
фиксация. Екстремно фината струя гарантира равномерно разпределение върху косата. Осигурява блясък, сила и дълготрайност на прическата.
КОД: 07009 - 300 мл
ЦЕНА: 28.00 лв.
LISS CREAM / ИЗГЛАЖДАЩ КРЕМ 1/4
Кремът изглажда перфектно косата и е изключително подходящ за къдрава и чуплива коса. Косата
става мека, копринена и блестяща благодарение на
маслото от семена на макадамия. Предпазва косата
от влагата и осигурява дълготрайност на прическата. Нанася се на чиста, подсушена с кърпа коса. След
това се подсушава с четка и сешоар или преса.
КОД: 09015 - 150 мл
ЦЕНА: 19.60 лв.
CURL EXTREME
ЕКСТРЕМЕН КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ 4/2
Кремът скулптурира и силно фиксира къдриците,
придава им лек блясък и жизненост. Масло от жожоба възстановява и овлажнява косъма. Нанася се на
чиста и подсушена с кърпа коса и се оформят къдриците. Може да се смеси с Крем за къдрици и обем 2/2
за регулиране на фиксиращия ефект.
КОД: 09022 - 150 мл
ЦЕНА: 23.80 лв.

FIX SPRAY
СИЛНО ФИКСИРАЩ ЛАК
С БЛЯСЪК 3/2
Фиксира косата в естествена прическа. Бързо изсъхва, не оставя следи.
Защитава от UV лъчите,
прави косата копринена и
блестяща, не позволява да
се накъдря. Отстранява се
бързо с разресване.
КОД: 07010 - 500 мл
ЦЕНА: 16.80 лв.
FIX GEL
СИЛНОФИКСИРАЩ ГЕЛ 4/2
Крем-гел за екстремна фиксация. Перфектен за скулптурирани прически и за подчертаване на отделни кичури. Не оставя следи. Косата е с блясък и отличен мокър
ефект. Нанася се на мокра или суха коса.
КОД: 09004 - 200 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.
PLASTIC PASTE
ПЛАСТИЧНА ПАСТА С МАТ ЕФЕКТ 4/0
Паста с екстремна фиксация за дефиниране и скулптуриране на индивидуални кичури или цели прически.
Косата изглежда еластична и с екстра мат ефект.
Затопля се малко количество между ръцете и се нанеся на
суха коса. Отделните кичури се формят с пръсти.
КОД: 09017 - 75 мл
ЦЕНА: 25.20 лв.

HAIR CREAM
КРЕМ-БРИЛЯНТИН
Кремът придава силен блясък и фиксира леко
прическата. Защитава косата от външни агресии. Идеален е за “мокра прическа”. Нанася
се върху суха или влажна коса.
КОД: 109 - 100 мл
ЦЕНА: 9.10 лв.

LUXURY OIL
ЛУКСОЗНО АРГАНОВО МАСЛО
Придава изключителен блясък и копринена
мекота на косата. Маслата от био арган и
макадамия подхранват, хидратират и изглаждат косъма. Улеснява разресването.
КОД: 14011 - 35 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.

ITALIAN TRILOGY
СРЕДИЗЕМНОМОРСКО МАСЛО ЗА КОСА
Изискан коктейл от ценни масла от: арменска кайсия, жожоба, оризови трици, сладък
бадем, био арган, семена от ябълка и маслини. Червената фаза осигурява дълготрайна и
дълбока хидратация. Бялата фаза осигурява
защита и блясък. Зелената фаза интензивно
подхранва и възстановява. Разтръсква се добре преди употреба.
КОД: 14017 - 50 мл
ЦЕНА: 58.80 лв.

TECHNICA Дълготраен цвят и защита
2 PHASE. RESTRUCTURING TWO-PHASE TREATMENT FOR COLORED HAIR
РЕСТРУКТУРИРАЩ ДВУФАЗЕН БАЛСАМ ЗА БОЯДИСАНА КОСА БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ
Балсамът подхранва, хидратира и уплътнява косъма, което позволява на светлината да се
пречупва по-добре и цветът става по-ярък и искрящ. Бялата фаза съдържа висок процент
летливи масла, които смесени с розовата фаза създават много фина емулсия. Молекулярният комплекс на базата на растителни протеини Keravit има важно реструктуриращо действие. Формулата е перфектно балансирана, което позволява на продукта да се разпростре по
цялата повърхност на косата. Улеснява разресването на косата и не я утежнява.
КОД: 14016 - 200 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.
COLOR+ SHAMPOO. COLOR PROTECTION SHAMPOO
ШАМПОАН ЗА ДЪЛГОТРАЕН ЦВЯТ
Шампоанът е специално създаден за боядисана коса.
Технологията Color+ фиксира цветните пигменти, гарантира дълготрайност на цвета и защитава от ултравиолетовите лъчи. Специален микс от повърхностно активни съставки има нежно почистващо действие,
което позволява на цвета да остане наситен и блестящ. Захарният полимер Polyquaternium 10 овлажнява,
косата става копринено мека, придава блясък, улеснява
разресването и намалява електростатичния ефект.
КОД: 12056 - 250 мл
ЦЕНА: 16.10 лв.

SILVER SHAMPOO
МАТИРАЩ ШАМПОАН СРЕБРО
Шампоанът е формулиран за неутрализиране на жълтия цвят на изсветлени, обезцветени или над 50% бели коси. Деликатно
почиства косата от замърсявания, а пшеничните протеини подхранват и придават
блясък. Придава платинено сребрист цвят.
Подходящ е и за мъже с побелели коси за неутрализиране на жълтите отенъци и придаване на благороден сребрист отенък.
КОД: 12054 - 250 мл
ЦЕНА: 16.10 лв.

COLOR+ MASK. MASK FOR DYED HAIR / ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА ЗА ДЪЛГОТРАЕН ЦВЯТ
Интензивна терапия формулирана специално за защита на боядисана коса. Технологията Color+ фиксира цветните пигменти в косъма, гарантира дълготраен цвят и предпазва от преждевременното му падане. Соевите протеини реструктурират и възстановяват, имат антиоксидантно действие. Растителната съставка
Vitalsoft придава жизненост и блясък. Косата става копринено гладка, а краищата не цъфтят и не се заплитат.
КОД: 13023 - 200 мл
ЦЕНА: 24.50 лв.

INTENSIVE COLOUR THERAPY
Цветна терапия за боядисана коса
COLOUR THERAPY SHAMPOO
ШАМПОАН ЦВЕТНА ТЕРАПИЯ
Регенериращ шампоан, който
нежно почиства косата и подсилва блясъка й. Екстрактът от
винено грозде и системата Color
shine удължават трайността,
предпазват от загуба на блясък
и наситеност на цвета. Косата
е по-силна и защитена от вредното въздействие на околната
среда и опасните UV лъчи.
КОД: 12007 - 250 мл
ЦЕНА: 12.60 лв.

COLOUR THERAPY MASK
МАСКА ЦВЕТНА ТЕРАПИЯ
Реструктурираща
маска,
която действа в дълбочина.
Комплексното действие на
Color shine системата и екстрактът от винено грозде предпазва косата от свободните радикали, засилва блясъка
й и възстановява структурата на косъма.
Пшеничните протеини и екстрактът от
слънчогледови семена подхранват, овлажняват, осигуряват копринена мекота и блясък.
КОД: 13156 - 250 мл
ЦЕНА: 18.20 лв.

INTENSIVE EVERY DAY
Ежедневна грижа - честа употреба
LIGHT ШАМПОАН
ШАМПОАН ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА С МОРСКИ ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ
Изключително деликатен шампоан специално формулиран за нежно почистване на косата и скалпа. Морските олигоелементи са извлечени от Мъртво
море. Те овлажняват в дълбочина и снабдяват косата и скалпа с необходимите минерали. Съдържа маслиново масло от Средиземно море, което подсилва косъма, подхранва и омекотява. Шампоанът е идеален за честа употреба
и за коса нуждаеща се от жизненост и обем.
КОД: 12174 - 250 мл
ЦЕНА: 11.90 лв.

INTENSIVE NUTRITION
Активно подхранваща грижа
NUTRIACTIVE SHAMPOO / АКТИВНО ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН
Шампоанът е създаден специално за подхранване на суха, третирана или много изтощена коса. Чистотата и качеството на маслиновото масло от Средиземно море комбинирано с провитамин
В5, осигуряват изключителна хидратация и подхранване на косата. Екстрактът от гуар възстановява естествената плътност
на хидролипидния слой на косъма. Шампоанът омекотява косата,
възстановява нейната еластичност и естествения й блясък.
КОД: 12153 - 250 мл
ЦЕНА: 11.90 лв.
NUTRIACTIVE MASK / АКТИВНО ПОДХРАНВАЩА МАСКА
Маската подхранва много интензивно и в дълбочина сухата и
изтощена коса. Силата на провитамин В5, маслото от жожоба и
маслиновото масло от Средиземноморския район осигуряват оптимален микс от високо хранителни и реструктуриращи активни
съставки. Подхранва, но не омазнява. Косата придобива изключителен копринен блясък и е лесна за оформяне и разресване.
КОД: 13154 - 250 мл
ЦЕНА: 16.80 лв.
NUTRIACTIVE LINFA / АКТИВНО ПОДХРАНВАЩ ФЛУИД
Лимфата е изключително подходяща за възстановяване блясъка и
жизнеността на косата. Има антистатичен ефект. Изглажда косъма като съединява раздвоените връхчета и го обгръща с предпазен филм, който го изолира от вредните външни въздействия.
Придава лек обем и блясък. Улеснява разресването и стилизирането на прическата.
КОД: 14155- 30 мл
ЦЕНА: 17.50 лв.

NUTRIACTIVE SERUM
АКТИВНО ПОДХРАНВАЩ СЕРУМ
Съживителен серум за изтощени коси. Високата концентрация на серамиди осигурява
пълноценно възстановяващо действие на косата. Активната съставка креатин регенерира и защитава структурата на косъма от
вредните външни въздействия. Маслото от
макадам и провитамин В5 подхранват в дълбочина, хидратират и придават еластичност
на косата. Косата отново има своя блясък и
е податлива на оформяне. Още след първата
употреба резултатът е видим и осезаем. Серумът се разнася на чиста и подсушена коса и
не се изплаква.
КОД: 14164 - 4 х 10 мл
ЦЕНА: 23.80 лв.
ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА:
СУХА КОСА: Активно подхранващи шампоан и маска – при всяко измиване.
ИЗТОЩЕНА КОСА: Активно подхранващи шампоан,
маска и серум – при всяко измиване на косата (2-3
пъти седмично).
ТРУДНО РАЗРЕСВАЩИ СЕ КРАИЩА: Активно подхранващ флуид - всекидневно.

INTENSIVE ENERGY
Зареждане с енергия
Третиране на косопад
ENERGY SHAMPOO / ЕНЕРГИЗИРАЩ ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД
Стимулиращ шампоан, който нежно измива косата и скалпа и има
изключително тонизиращо действие. Енергийният комплекс Vitalproline е
ефективна система от активни съставки, които действат против косопад
и същевременно стимулират обновителния растеж. Натуралният екстракт
от хвойна и витамин В2 осигуряват невероятна жизненост на косата,
имат стимулиращо и антисептично действие. Алантоинът успокоява,
лекува и защитава, а екстрактът от гуар възстановява плътността
на хидролипидния слой. Препоръчва се да нанася на косата и скалпа със
стимулиращ масаж.
КОД: 12148- 250 мл
ЦЕНА: 11.90 лв.
ENERGY FORZA / ЕНЕРГИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД
Концентриран серум за ефективна борба с косопада. Благодарение на системата Vitalproline и натуралния екстракт от хвойна, той действа в дълбочина върху кръвоносната система на скалпа, стимулира и подсилва космените фоликули. Екстрактът от капсикум активира микроциркулацията и
стимулира скалпа. Камфорът освежава и почиства. Алантоинът успокоява
и лекува. Ментолът облекчава сърбежите, освежава, ароматизира и тонизира. Соевите протеини почистват фоликулите и регулират секрецията на себум, а пироктон оламинът предпазва от появата
на пърхот. Серумът има антисептично действие. Резултатите
от лабораторни изследвания показват увеличаване растежа на
косата 4 пъти след редовната му употреба. Серумът се нанася със
стимулиращ масаж на скалпа, не се изплаква.
КОД: 14145 - 8 х 7 мл
ЦЕНА: 23.80 лв.

ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТИРАНЕ:
За ИНТЕНЗИВНО третиране продължителността е 2 месеца.
Energy shampoo и Energy forza се
ползват всеки втори ден.
В случай на СЕЗОНЕН косопад продължителността на третирането е два месеца. Energy shampoo и
Energy forza се ползват два пъти
седмично.
Като ПРЕВАНТИВНО третиране,
продължителността е 2 месеца.
Energy shampoo и Energy forza се
ползват един път седмично.

TRILOGY
ЛУКСОЗНА СИСТЕМА ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА КОСАТА С ТРИ ВИДА
МАСЛАIистема Трилогия на Vitality’s има способността да ги
презареди и да възвърне красотата и обаянието на косата.
Възстановява запасите от липиди, протеини и минерали в косъма
и осигурява неговото подхранване. Трилогия е подхранваща натурална средиземноморска терапия за всеки тип коса, особено за
суха и изтощена. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ЕКСТРАКТИ ЗА ДЪЛБОКО
ПОДХРАНВАНЕ НА КОСАТА:
Органично арганово масло: богато на Омега 3 и 6, укрепва косъма,
прави го копринен, мек и блестящ.
Мастиково масло: съдържа незаменими мастни киселини Омега 3
и 6, които овлажняват, подхранват и възстановяват косъма.
Масло от гроздови семки: съдържа незаменими мастни киселини
Омега 6 и флавоноиди, подхранва косъма.
Соеви протеини: придават на косъма здравина
и плътност,
възстановяват увредени и изтощени коси.
Минерални соли от Мъртво море: микроелементи, които проникват и заздравяват косъма, овлажняват и придават блясък

ТЕРАПИЯ У ДОМА:
ТИП КОСА		
Тънка коса		
Плътна коса

ПОЧИСТВАНЕ
Крем шампоан
Крем шампоан

ТЕРАПИЯ С
ТИЛИЗИРАНЕ
Идеален балсам
Перфектно масло
Божествена маска Перфектно масло

CREAM SHAMPOO
КРЕМ-ШАМПОАН
Кремообразен шампоан, подходящ за
всеки тип коса. Почиства, подхранва
и придава блясък. Съдържа мастиково масло, масло от гроздови семки
и органично арганово масло, които
подхранват и омекотяват. Соевите протеини придават на косъма здравина и плътност,
възстановяват увредена и изтощена коса. Минералните
соли от Мъртво море са богати на микроелементи, които
проникват и заздравяват косъма, овлажняват и придават
блясък.
БЕЗ ПАРАБЕНИ И СУЛФАТИ.
Употреба: Нанесете малко количество на мокра коса и
масажирайте леко докато получите богата мека пяна. Изплакнете. Ако е необходимо повторете.
12073 - 250 мл, 33.00 лв.
IDEAL CONDITIONER
ИДЕАЛЕН БАЛСАМ
Балсам за поддръжка, овлажняване и разресване. Не утежнява косата, подхранва
без да омазнява и придава блясък. Идеален
за тънки, редки и увредени коси. Съдържа мастиково масло, масло от гроздови
семки и органично арганово масло, които подхранват и омекотяват. Соевите
протеини придават на косъма здравина
и плътност, възстановяват увредена и
изтощена коса. Минералните соли от
Мъртво море са богати на микроелементи, които проникват и заздравяват косъма, овлажняват и придават блясък. БЕЗ

DIVINE MASK
БОЖЕСТВЕНА МАСКА
Дълбокоподхранваща и придаваща плътност
на косъма маска. Косата става мека и лесна за
обработване. Подходяща за гъсти, плътни и/
или увредени коси. Съдържа мастиково масло,
масло от гроздови семки, масло от маслина и
органично арганово масло, които подхранват и омекотяват. Соевите протеини и кератинът придават на косъма
здравина и плътност, възстановяват увредена и изтощена коса. Минералните соли от Мъртво море са богати на
микроелементи, които проникват и заздравяват косъма,
овлажняват и придават блясък.
БЕЗ ПАРАБЕНИ.
Употреба: Нанесете на чиста и подсушена с кърпа коса.
Масажирайте от корена до краищата. Оставете за 5 мин.
и изплакнете.
13028 - 250 мл, 45.00 лв.
3 PERFECT OIL
ПЕРФЕКТНО МАСЛО
Богато подхранващо масло, комплекс от три вида
масла: мастиково масло, масло от гроздови семки и
органично арганово масло. Възстановява, подхранва,
омекотява и придава блясък. Попива мигновено и е подходящо за всякаквъв тип коса. БЕЗ ПАРАБЕНИ.
Употреба: Нанесете на чиста влажна или суха коса, в
краищата или по цялата дължина. Без изплакване.
14021 - 100 мл, 60.00 лв.

Мисията на Vitality’s е както да създава красота, така и да запазва съществуващата красота.
Серията INTENSIVE AQUA е създадена с респект, както към здравето и външния вид на косата, така и с респект към околната среда. Ако спрем за миг забързания си ход в ежедневието и се огледаме, ще осъзнаем колко красота е създала природата
около нас: растения, птици, поляни, планини, извори и много други. Наистина е дошло времето да опазваме и да се грижим за
здравето и красотата на природата така, както се грижим за себе си. Периодът на разграждане на обикновените опаковки
е стотици години и те замърсяват и увреждат околната среда. Опаковките на продуктите от серията INTENSIVE AQUA са
произведени от специален материал, дизайнът им е проектиран специално за Vitality’s и се разграждат напълно за период
от 9 месеца до 5 години.
INTENSIVE AQUA съдържа пълна гама от високоефективни продукти за третиране на всякакъв тип коси, както и на всякакви проблеми на косата и скалпа – пърхот, омазняване, косопад, цъфтеж, липса на обем и др. Разработена е на базата
на естествени съставки от природата в Средиземноморския регион, както и на иновативни биотехнологични разработки.
Всички продукти, без маслата, съдържат термална вода от Spezzano и средиземноморски термален концентрат. Съставката Vitacell-Tec е иновационен хит, които представлява екстракт от стволови клетки на швейцарска ябълка, който забавя процеса на стареене на космените фоликули, заздравява косъма и ограничава косопада. Ароматите на продуктите са
естествени и създават усещане за лекота и свежест. Всяка серия продукти, третираща различен проблем или нужда на
косата или скапла се характеризира с различна по цвят и форма капка.
ТЕРМАЛНАТА ВОДА ОТ SPEZZANO:
богата на ценни минерали, полезни за здравето и красотата на косата.
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ТЕРМАЛЕН КОНЦЕНТРАТ:
мощен антиоксидант, комплекс от екстракти на листа (40% листа от маслина, 30% листа от портокал и
30% листа от мандарина клементина), богати на полифеноли, извлечени в термална вода от Spezzano.
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INTENSIVE AQUA SPECIAL Специалист
SKIN PREPARATION
ЕКСФОЛИРАЩ ЛОСИОН ЗА ПОДГОТОВКА НА СКАЛПА
Лосионът ефективно почиства скалпа като елиминира всички замърсявания и мъртви клетки с помощта
на плодови алфа-хидрокси киселини (млечна, лимонена, гликолова, маликова и тартарова). Средиземноморският термален концентрат, екстрактът от
кайсия и Д-пантенол хидратират и регенерират, а
екстрактът от кедър има антисептично, стягащо и
тонизиращо действие. Използва се преди прилагане
на някоя от специфичните терапии, за да подготвят
косата и скалпа за по-добро усвояване на активните
им съставки. Нанася се на сух скалп, преди да се измие косата, престоява 5 минути и се изплаква. След
това се продължава с желаната терапия. Може да се
ползва и регулярно, без да има проблем със скалпа, за
по-доброто му почистване и хидратиране.
КОД: 14165 - 150 мл
ЦЕНА: 27.00 лв.

BALANCER
ХИДРОЛИПИДЕН РЕГУЛИРАЩ ЛОСИОН
Възстановява оптималния хидролипиден баланс на скалпа след интензивна терапия и
поддържа този баланс във времето. Съдържа
PCA (пиролидон карбоксилова киселина), която
се явява естествена съставка на клетъчната
структура на епидермиса и комплекс от аминокиселини (валин, аланин и бетаин) с мощно
хидратиращо и възстановяващо действие.
Термална вода, средиземноморски термален
концентрат и Д-пантенол хидратират и реминерализират. Лосионът има същевременно
и антисептично действие, което се дължи на
екстракта от кедър. Не се изплаква. Може да
се ползва и след боядисване, за възстановяване на хидролипидния баланс на скалпа.
КОД: 14166 - 100 мл
ЦЕНА: 27.00 лв.

MOISTURISING HAND AND NAIL CREAM
ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ
Кремът е с високоефективна формула с тройно действие: хидратира, успокоява и омекотява. Масла от кокос и какао подхранват и омекотяват. Бизабололът въздейства изключително успокояващо
върху кожата, има бактерицидно и противовъзпалително действие. Глицеринът хидратира и успокоява. Пантенолът стимулира клетъчното обновяване, регенерира и успокоява раздразненията. Екстрактът от шипка е богат на витамин С и в комбинация с витамин Е стимулират производството
на колаген и като мощни антиоксиданти защитават от свободните радикали. Средиземноморският
термален концентрат реминерализира и хидратира. Благотворното въздействие на крема е дълготрайно и се отразява не само на кожата на ръцете, но и на ноктите.
КОД: 16002 - 100 мл
ЦЕНА: 14.00 лв.

PURE SUBLIME OIL
ЧИСТО СЮБЛИМНО ОЛИО
Уникален концентрат от три вида ценни
натурални масла, който хидратира и възстановява както косата, така и кожата.
Био аргановото е богато на ненаситени
Омега 6 мастни киселини и витамини.
Хидратира и регенерира, защитава косата и кожата. Маслото от сладък бадем
хидратира и възстановява скалпа, успокоява раздразнения на скалпа. Маслото
от кайсиеви ядки е богато на витамин А
и линоленова киселина. Тонизира, хидратира, подхранва, ревитализира, омекотява и
подобрява еластичността на косъма и
кожата. Няколко капки от маслото може
да се добавят към всеки един от продуктите на серията Aqua за подобряване на
ефективността им. Може да се използва
и самостоятелно за изглаждане на косъма или за успокояване на възпалена кожа.
КОД: 14012 - 30 мл
ЦЕНА: 63.00 лв.

INTENSIVE AQUA PURE Чистота
ANTI-DANDRUFF PURIFYING SHAMPOO
ПРОТИВОПЪРХОТЕН ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН
Шампоанът почиства в дълбочина скалпа.
Комплексът от пироктон оламин и противогъбичната съставка Climbazol предотвратяват ефективно и дълготрайно
образуването на пърхот. Екстрактът от
сардинска мирта има антисептично и противопърхотно действие. Цинк PCA регулира производството на себум. Екстрактът
от смърч е естествен природен противомикробен и противовъзпалителен агент.
Термалната вода и средиземноморският
термален концентрат хидратират косата
и предотвратяват лющенето на скалпа.
КОД: 12038 - 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.

ANTI-DANDRUFF PURIFYING TREATMENT
ПРОТИВОПЪРХОТНА ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ
Противопърхотен концентриран лосион, който отлично хидратира скалпа и спира разпространението на
пърхота. Почиства скалпа, премахва сърбежа, придава
усещане за свежест. Комплексът от пироктон оламин
и противогъбичната съставка Climbazol предотвратяват ефективно и дълготрайно образуването на пърхот.
Екстрактът от сардинска мирта има антисептично и
противопърхотно действие. Екстрактът от смърч е естествен противомикробен и противовъзпалителен агент. Термалната вода и средиземноморският термален
концентрат хидратират и зареждат с минерали скалпа.
Употреба: Нанесете директно с апликатора на измита
и подсушена коса и нежно масажирайте. Не се изплаква.
КОД: 14169 - 100 мл
ЦЕНА: 84.00 лв.

EXFOLIANT PEELING
ЕКСФОЛИРАЩ ПИЛИНГ
Ексфолираща маска, която стимулира клетъчното обновяване на скалпа и елиминира мъртвите клетки благодарение на комплекс от алфа-хидрокси киселини (млечна, лимонена, гликолова, маликова и тартарова) и салицилова киселина. Микросферите с капсулирани витамини (E, A, B3, провитамин B5) имат възстановяващо
и антиоксидантно действие. Екстрактите от сардинска мирта и кедър имат антисептично и противопърхотно действие. Цинк PCA регулира производството на себум. Екстрактът от смърч има противомикробно и
противовъзпалително действие. Алантоинът успокоява и защитава. Екстрактът от кайсия, термалната вода
и средиземноморският термален концентрат хидратират, омекотяват и ревитализират скалпа.
Употреба: Пилингът се втрива с нежен масаж в скалпа преди да се измие с шампоан косата. В следствие на масажа микросферите се разтварят и освобождават капсулираните в тях витамини. Емулгирайте около 5 минути с малко шампоан и изплакнете. След това продължете с желаната терапия.
КОД: 14170 - 200 мл
ЦЕНА: 75.00 лв.

INTENSIVE AQUA ENERGY Енергия
ENERGIZING ANTI-LOSS SHAMPOO
ЕНЕРГИЗИРАЩ ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД
Шампоанът почиства скалпа и косата в дълбочина. Укрепва
капилярите и стимулира кръвообръщението. Растителните
стволови клетки от ябълка Vitacell-Tec подхранват косъма и
укрепват корените като по този начин стимулират растежа на нова коса. Комплексът Vitaxil и кофеинът подобряват
микроциркулацията на скалпа, стимулират корена на косъма
и новия му растеж, намаляват косопада. Салициловата киселина подобрява клетъчното обновяване, а ментолът освежава скалпа. Термалната вода и средиземноморският термален
концентрат хидратират, зареждат с минерали и предотвратяват лющенето на скалпа.
КОД: 12034- 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.
ENERGIZING ANTI-LOSS TREATMENT
ЕНЕРГИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД
Концентрат, който укрепва структурата на косъма и удължава неговия жизнен цикъл. Растителните стволови клетки Vitacell-Tec от
швейцарска ябълка подхранват и укрепват корените като по този
начин стимулират растежа на нова коса. Комплексът Vitaxil, кофеинът
и екстрактът от люти чушлета подобряват микроциркулацията на
скалпа, стимулират корена на косъма и новия му растеж, намаляват
косопада. Салициловата киселина подобрява клетъчното обновяване,
а ментолът освежава скалпа. Термалната вода и средиземноморският
термален концентрат хидратират и зареждат с минерали скалпа.
Употреба: Отворете ампулата, поставете капкомера и нанесете директно върху скалпа. Масажирайте. Не се изплаква.
КОД: 14167 - 8 х 7 мл
ЦЕНА: 66.00 лв.

INTENSIVE AQUA EQUILIBRIUM Баланс
SEBO-BALANCING SHAMPOO
СЕБОБАЛАНСИРАШ ШАМПОАН

SEBO-BALANCING TREATMENT
СЕБОБАЛАНСИРАША ТЕРАПИЯ

Шампоанът почиства в дълбочина, без да
изсушава косъма и скалпа. Цинк PCA спомага за елиминиране на излишния себум,
а салициловата киселина действа антисептично и кератолитично. Екстрактът
от репей и себокомплексът от хидролизиран протеин от мая и витамини В3 и
В7 регулират действието на себумните
жлези и намаляват секрецията на себум.
Термалната вода и средиземноморският
термален концентрат хидратират и реминерализират.
КОД: 12036 - 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.

Висококонцентриран лосион, който нормализира себумната секреция. Почиства и освежава скалпа. Не утежнява косата. Успокоява кожни раздразнения. Екстрактът
от репей и себокомплексът от хидролизиран протеин от
мая и витамини В3 и В7 регулират действието на себумните жлези и намаляват секрецията на себум. Салициловата киселина действа антисептично и кератолитично.
Ментол освежава, а алантоинът успокоява и защитава
скалпа. Термалната вода и средиземноморският термален концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Нанесете директно с апликатора върху скалпа и нежно масажирайте. Не се изплаква.
КОД: 14168 - 100 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.

CLAY SEBO-BALANCING MASK
СЕБОБАЛАНСИРАША ГЛИНЕНА МАСКА
Себорегулираща маска, която почиства перфектно и успокоява раздразнения скалп. Комбинацията от полимер XL, получен от оризово нишесте и
бяла глина абсорбира излишния себум и намалява секрецията му. Екстрактът от репей и себокомплексът от хидролизиран протеин от мая и витамини В3 и В7 регулират действието на себумните жлези и намаляват
секрецията на себум. Термалната вода и средиземноморският термален
концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Вземете необходимо количество с помощта на шпатула и разнесете с помощта на четка на суха коса, преди да се измие. Нежно масажирайте за по-добро разнасяне. Препоръчително време за престой: 5 минути. Емулгирайте с малко шампоан и изплакнете внимателно.
КОД: 13011 - 200 мл
ЦЕНА: 42.00 лв.

INTENSIVE AQUA RELAX Релакс
DERMO-CALMING SOOTHING SHAMPOO
ДЕРМОУСПОКОЯВАЩ ШАМПОАН ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП
Шампоанът деликатно почиства, хидратира и успокоява скалпа. Нежният почистващ агент Алкил
глюкозид, който е извлечен от глюкозата на изсушена кокосова пулпа притежава нежно нейонизиращо повърхностно почистващо действие, пълна
биоразтворимост и отлична съвместимост с човешката кожа. Екстрактът от жълт кантарион
има противовъзпалително действие, а алантоинът успокоява и защитава скалпа. Polyquaternium
10 е висококачествен антистатик и кондиционер,
който не позволява на косата да се заплита. Дпантенол, термална вода и средиземноморски
термален концентрат хидратират, реминерализират и възстановяват блясъка на косата.
КОД: 12040 - 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.
DERMO-CALMING SOOTHING TREATMENT
ДЕРМОУСПОКОЯВАЩА ТЕРАПИЯ
Успокояващ лосион, който хидратира в дълбочина и възстановява оптималния хидролипиден баланс на скалпа.
Успокоява кожата при раздразнения от различен характер. За по-чувствителни скалпове се препоръчва да се
нанася преди химическо третиране на косата. Аминокиселините валин–бетаин хидратират кожата и космените кутикули; поддържат нормален метаболизъм в кожата на скалпа. Екстрактът от жълт кантарион има
противовъзпалително действие, а алантоинът успокоява и защитава скалпа. Д-пантенол, термална вода и
средиземноморски термален концентрат хидратират, реминерализират и възстановяват блясъка на косата.
Употреба: Нанесете директно с апликатора и нежно масажирайте. Не се изплаква.
КОД: 14171 - 100 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.

INTENSIVE AQUA COLORE
Интензивен цвят и защита
AFTER-COLOUR SHAMPOO
КИСЕЛИНЕН ШАМПОАН ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЦВЕТА И БЛЯСЪК
Шампоанът деликатно почиства косата и отстранява алкалните остатъци от боята. Формулата му е с киселинно рН 4.8, което
съхранява цвета от избледняване. Комплексът Сhroma save запечатва цветните пигменти, осигурява блясък и дълготрайност
на цвета. Нежният почистващ агент Алкил глюкозид, който е
извлечен от глюкозата на изсушена кокосова пулпа притежава
нежно нейонизиращо повърхностно почистващо действие, пълна
биоразтворимост и отлична съвместимост с човешката кожа.
Polyquaternium 10 е висококачествен антистатик и кондиционер,
който не позволява на косата да се заплита. Термалната вода и
средиземноморският термален концентрат хидратират и реминерализират.
КОД: 12025- 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.
AFTER-COLOUR MASK
ПОДХРАНВАЩА МАСКА ЗА ИНТЕНЗИВЕН ЦВЯТ И БЛЯСЪК
Маската подхранва боядисаната коса, придава й блясък и мекота.
Киселинното рН 3 защитава цвета от избледняване. Растителният комплекс Shine & Soft елиминира електростатичния ефект,
придава изключителен блясък и мекота. Оризовите протеини поддържат и подобряват състоянието на косата, придават мекота,
обем и блясък, предпазват от заплитане. Витамин В5, термалната вода и средиземноморският термален концентрат хидратират, реминерализират и възстановяват блясъка на косата.
КОД: 13021- 250 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.

INTENSIVE AQUA VOLUME Обем
VOLUMISING SHAMPOO
ШАМПОАН ЗА ОБЕМ
Шампоанът е подходящ за тънки и фини коси. Нежно почиства
косата и й придава невероятен обем, благодарение на специален полимер за обем с високо молекулно тегло, който обвива
косъма, придава му обем и същевременно го защитава от
външни въздействия. Царевичните протеини реструктурират
и гарантират отлична еластичност на косъма. Естрактът от
памучни семена омекотява и хидратира, а смолата от гуар обвива косъма и го защитава, омекотява и улеснява разресването. Термалната вода и средиземноморският термален концентрат хидратират и реминерализират.
КОД: 12044- 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.
VOLUMISING SPRAY
СПРЕЙ ЗА ОБЕМ
Спреят реструктурира и хидратира, омекотява косъма. Защитава косата от влага и слягане. Придава и поддържа обема на
прическата благодарение на специален полимер за обем с високо молекулно тегло, който обвива косъма, придава му обем
и същевременно го защитава от външни въздействия. Царевичните протеини реструктурират и гарантират отлична
еластичност на косъма. Естрактът от памучни семена и Дпантенол омекотяват, хидратират и възстановяват блясъка
на косата. Термалната вода и средиземноморският термален
концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Напръскайте косата в основата и по дължината на
косъма. След това без да изплаквате, срешете и стилизирайте.
КОД: 14174- 150 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.

INTENSIVE AQUA NUTRI
Подхранване за суха коса
NOURISHING SHAMPOO
ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН

LIQUID CRYSTALS
ТЕЧНИ КРИСТАЛИ

Шампоанът подхранва, поддържа и възстановява нарушения хидро-липиден баланс. Хидратира в дълбочина. Сафлоровото масло е богато
на линоленова киселина (Омега 6) и подхранва
в дълбочина. Серицинът е разтворим копринен
гликопротеин с високо молекулно тегло, който
създава защитен филм около косъма, задържа
водата и повишава хидратацията му. Термална
вода, средиземноморски термален концентрат
и Д-пантенол хидратират и реминерализират.
Смолата от гуар е катионен полимер, който
обвива косъма и го защитава, омекотява и улеснява разресването. Смола от гуар: катионен
полимер, който обвива косъма и го защитава;
омекотява и улеснява разресването.
КОД: 12042 - 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.

Кристалите придават изключителен блясък и изглаждат косъма. Не утежняват косата. Елиминира
електростатичния ефект и улеснява разресването.
Перфектни се при заплитащи се краища. Сафлорово
масло, богато на линоленова киселина (Омега 6) и
ленено масло, богато на Омега-3 мастни киселини
подхранват в дълбочина, защитават и възстановяват блясъка. Серицинът е разтворим копринен
гликопротеин с високо молекулно тегло, който създава защитен филм около косъма, задържа водата и
повишава хидратацията му. Полисиланите са смес
от производни на неорганични полимери, които омекотяват и възстановяват блясъка. Термална вода и
средиземноморски термален концентрат хидратират и реминерализират. Не се изплаква.
КОД: 14172 - 30 мл
ЦЕНА: 45.00 лв.

NOURISHING MASK / ПОДХРАНВАЩА МАСКА
Маската подхранва в дълбочина, неомазнява и не прави косата тежка. Придава изключителен блясък,
гладкост и копринена мекота. Сафлоровото масло е богато на линоленова киселина (Омега 6) и подхранва в дълбочина. Биоразтворимият растителен комплекс VITALSOFT придава блясък и подобрява структурата на косъма. Гликопротеинът серицин създава защитен филм около косъма, задържа водата и повишава хидратацията му. Копринените протеини и Д-пантенол подхранват, хидратират, омекотяват
и придават блясък на косата. Термална вода и средиземноморски термален концентрат хидратират
и реминерализират.
КОД: 13012 - 250 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.

NOURISHING TREATMENT
ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ
Ценен концентрат, който хидратира, укрепва и
възстановява в дълбочина косъма, гарантира мекота, жизненост и блясък. Съдържа сафлорово масло,
което е богато на линоленова киселина (Омега 6)
и подхранва в дълбочина. Серицинът е разтворим
копринен гликопротеин с високо молекулно тегло,
който създава защитен филм около косъма, задържа
водата и повишава хидратацията му. Серамидите
изграждат космения цимент и подсилват структурата на косъма. Термална вода, средиземноморски
термален концентрат и Д-пантенол хидратират
и реминерализират. Серумът се нанася на чиста и
подсушена коса. Не се отмива.
КОД: 14173 - 10 х 7 мл
ЦЕНА: 66.00 лв.

INTENSIVE AQUA RE-INTEGRA
Възстановяване на увредена коса
HIGH-PROTEIN REPAIRING SHAMPOO
ВИСОКОПРОТЕИНОВ ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ШАМПОАН
Възстановява суха и увредена коса като и доставя
кератин, протеин, който прониква дълбоко в структурата на косъма, подхранва и реконструира космените фибри. Термална вода със средиземноморски
растителни екстракти, пантенол и екстракт от
фурми хидратират, зареждат с минерали и витамини. Иновативната съставка Vitacell-Repair е получена
от стволови клетки на специален сорт грозде, която
заздравява корените на косата и стимулира растежа
на здрава и силна коса. В резултат намалява цъфтежа, възстановява се здравия и красив вид на косата с
блясък и мекота.
КОД: 12053 - 250 мл
ЦЕНА: 22.50 лв.
INSTANT REPAIRING TREATMENT
ИНТЕНЗИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ
Лек крем-гел за дълбоко възстановяване на увредената и слаба коса. Изключително лесна за употреба.
Формулата без изплакване позволява на активните съставки да действат до следващото измиване.
Комбинацията от аминокиселини (аланин, валин и аржинин) има дълбоко реструктуриращо действие.
Серамид 2 заздравява структурата на косъма и стяга външните кутикули след като другите активните съставки са проникнали в дълбочина. Царевичното нишесте рехидратира и придава блясък. Кератинът, който е структурен протеин, реконструира и уплътнява космените фибри. Нанася се на подсушена коса от по дължината на косъма от корена до краищата, след което косата се сресва и стилизира.
КОД: 14015 - 150 мл
ЦЕНА: 27.00 лв.

INTENSIVE ACTIVE FILLER
Филър за коса
SOFTENING THICKENING HAIR SHAMPOO
УПЛЪТНЯВАЩ ШАМПОАН ЗА КОСА
Деликатно почиства и заздравява структурата на косъма, хидратира, заглажда и придава копринена мекота. Намалява електростатичния ефект. Нежните повърхностни
почистващи агенти от кокосово масло почистват в дълбочина, но запазват структурата и здравината на косъма и
скалпа. Лимонената киселина нормализира pH на косата и
я прави блестяща. Средиземноморският термален концентрат и екстрактът от смокиня хидратират и възстановяват, а овесените пептиди уплътняват косъма. Формула
без повърхностно активни сулфати и парабени.
КОД: 12064 - 250 мл
ЦЕНА: 22.50 лв.
THICKENING AND HYDRATING HAIR MOUSSE
УПЛЪТНЯВАЩА И ХИДРАТИРАЩА ПЯНА
Последната стъпка от филър терапията за коса, която
хидратира, уплътнява, придава обем и блясък. Средиземноморският термален концентрат, екстрактът от смокиня
и пантенолът хидратират, възстановяват и придават
блясък. Овесените пептиди, хидролизираните оризови протеини и кератинът уплътняват, възстановяват структурата на косъма и я правят по-компактна. Намалява електростатичния ефект. Препоръчва се специално за тънка
коса. Формула без повърхностно активни сулфати и парабени. Не се отмива.
КОД: 08008 - 150 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.

INTENSIVE AQUA SOLE
Слънцезащита
AFTER SUN SHAMPOO
ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ
Шампоанът деликатно почиства косата и тялото и отлично хидратира. Формулата му е балансирана за честа
употреба през лятото или след плуване. Перфектно отстранява остатъци от пясък, морска сол и хлор. Има антистатичен ефект. Косата става по-блестяща, хидратирана и е лесна за разресване. Средиземноморски мед,
термална вода и средиземноморски термален концентрат хидратират, омекотяват и зареждат с витамини
и минерали косата и кожата.
КОД: 15005- 250 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.
PROTECTIVE OIL
СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ОЛИО
Водоустойчиво олио, което защитава косъма от дехидратация и начупване, както и цвета на косата от
слънцето и солената вода през лятото. Не е мазно
и не утежнява косата. Идеално е и за хидратация и
възстановяване еластичността на кожата на тялото след слънчеви бани. Оризовото масло е богато на
гама-оризанол и витамин Е, защитава от ултравиолетовите лъчи, хидратира и омекотява. Маслата от
авокадо и жожоба хидратират, омекотяват, подхранват и придават блясък.
Употреба: Напръскайте по цялата дължина на косата
преди излагане на слънце и след излизане от водата.
КОД: 15006- 125 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.

AFTER SUN MASK
ИНТЕНЗИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА СЛЕД СЛЪНЦЕ
Богата кремообразна маска, която бързо и интензивно възстановява косата, подхранва, придава жизненост и блясък. Масла от био арган, карите и сладък бадем хидратират, подхранват, възстановяват и
защитават косата. Витамин Е е мощен антиоксидант, който предпазва от свободните радикали. Средиземноморски мед, термална вода и средиземноморски термален концентрат хидратират, зареждат
с витамини и минерали и придават блясък.
КОД: 15009 - 200 мл
ЦЕНА: 36.00 лв.
NO-RINSE RESTRUCTURING CONDITIONER
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ
Балсамът е удобен за използване в различни ситуации, благодарение на формулата без
изплакване. Хидратира, подхранва, възстановява суха и увредена коса, има антистатично действие. Био аргановото масло подхранва и възстановява, богато е на Омега-6
мастни киселини и на витамин Е, който е силен антиоксидант. Пантенолът хидратира
и възстановява. регенериращи и лечебни свойства. Средиземноморски мед, термална
вода и средиземноморски термален концентрат хидратират, зареждат с витамини и
минерали и придават блясък. Балсамът се пръска директно на косата и не се изплаква.
КОД: 15007- 150 мл
ЦЕНА: 21.00лв.
SHOWER GEL
ХИДРАТИРАЩ И УСПОКОЯВАЩ ДУШ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
Душ гелът почиства перфектно кожата на лицето и тялото след слънчева и морска баня, без да изсушава кожата, спомага за поддържане на равномерен и дълготраен тен. Екстрактът от хамамелис има
силен противовъзпалителен, хидратиращ и успокояващ кожата ефект. Пантенолът има влагозадържащи, противовъзпалителни, регенериращи и лечебни свойства. Средиземноморски мед, масло от жожоба, термална вода и средиземноморски термален концентрат хидратират, омекотяват и зареждат
с витамини и минерали кожата.
КОД: 15012 - 200 мл
ЦЕНА: 21.00 лв.

INTENSIVE AQUA HYDRA Хидратация
HYDRATING SHAMPOO
ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА
Деликатно почиства и отлично хидратира. Формулата му е балансирана така, че да може да се ползва ежедневно и Шампоанът деликатно
почиства и отлично хидратира. Формулата му е балансирана така, че
да може да се ползва ежедневно и да поддържа косата чиста и добре
хидратирана. Подходящ е за мъже, а също така за спортисти и за деца.
Съдържа нежна почистваща съставка, извлечена от глюкозата на
изсушена кокосова пулпа, която притежава пълна биоразтворимост
и висока съвместимост с човешката кожа. Hydragel формира филм
около косъма, който улавя водните молекули, а Д-пантенол: хидратира
и възстановява блясъка. Копринени протеини подхранват и омекотяват, а POLYQUATERNIUM 10, който е висококачествен антистатик и
кондиционер, не позволява заплитане на косата и улеснява разресването. Термалната вода и средиземноморският термален концентрат
хидратират и реминерализират.
КОД: 12046 - 250 мл
ЦЕНА: 24.00 лв.
HYDRATING CONDITIONER WITHOUT RINSE
ХИДРАТИРАЩ БАЛСАМ БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ
Спреят моментално възстановява и поддържа оптимално ниво на хидратация на косата. Удобен е за използване в различни ситуации, благодарение на формулата без изплакване. Hydragel формира филм около
косъма, който улавя водните молекули, а Д-пантенол: хидратира и възстановява блясъка. Копринени протеини и екстракт от маслина подхранват, омекотяват и придават обем. Термалната вода и средиземноморският термален концентрат хидратират и реминерализират.
КОД: 13014 - 150 мл
ЦЕНА: 33.00 лв.

KERATIN KONTROL Кератин контрол
Иновативната терапия Кератин Контрол е създадена от изследователските лаборатории на Vitality’s за укротяване на
буйни и непослушни коси и за постигане на копринено гладка изправена коса. Косата е възстановена и подхранена с кератин
и копринени протеини, които я защитават от топлинно стилизиране. Новата технология е базирана на действието на
глиоксиловата киселина, която въздейства в комбинация с другите киселинни pH формули на продуктите от серията. Не
съдържа формалдехид и не отделя никакви вредни субстанции. Структурата на косата не се уврежда. Ефектът от терапията продължава до 3 месеца, в зависимост от вида коса. Употребата на двата продукта за домашна употреба - Реактивиращ шампоан и Реактивираща кератинова маска е задължителна за поддържане на резултата. Терапията Кератин Контрол
може да бъде персонализирана в зависимост от структурата на косата и желания резултат:
1. ANTI-FRIZZ ефект
2. Контрол на къдриците и обема
3. Изглаждащ ефект за гладка и подхранена коса
REACTIVATING SHAMPOO
РЕАКТИВИРАЩ ШАМПОАН
Шампоанът е предназначен е за използване в домашни условия
след като косата е била изгладена с професионалната терапия Кератин Контрол. Почиства нежно косата и удължава
ефекта от терапията Кератин Контрол, благодарение на глиоксиловата киселина.
КОД: 12072 - 250 мл
ЦЕНА: 30.00 лв.
REACTIVATING MASK
РЕАКТИВИРАЩА КЕРАТИНОВА МАСКА
Маската е специално формулирана, за да поддържа ефекта от терапията Кератин Контрол в домашни условия,
благодарение на глиоксиловата киселина. Обогатена
е с кератин и копринени протеини за възстановяване
на косъма. Косата изглежда здрава, мека и гладка като
коприна.
КОД: 13027 - 200 мл

ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД
HAIR LOSS PREVENTION SHAMPOO
ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД
Почиства нежно косата и скалпа. Технологията
Vitaxil по категоричен начин се противопоставя
на косопада, независимо от причините, които го
предизвикват. Eкстрактът от гуарана тонизира
и укрепва структурата на косъма. За максимален
ефект в борбата с косопада шампоанът се съчетава
с ампулите от терапия против косопад Fascinelle.
КОД: 992 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.

FASCINELLE
ТЕРАПИИ

HAIR LOSS PREVENTION TREATMENT
ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД
Благодарение на иновативни технологии серумът
придава сила и жизненост на косата в дълбочина.
Екстрактът от гуарана стимулира и подпомага
естествения растеж на косата като я подсилва.
Vitaxil действа в дълбочина на космените фоликули и
стимулира микроциркулацията на скалпа. Ментолът
и камфорът освежават и тонизират.
Употреба: След измиване с Шампоан против косопад
косата се подсушава и се нанася серумът, който
се втрива с масажни движения в скалпа. За видим
резултат се препоръчва употребата им минимум 2
месеца два-три пъти седмично.
КОД: 993- 8 x 7 мл
ЦЕНА: 36.40 лв.

РЕБАЛАНСИРАЩА ТЕРАПИЯ
SEBUM REGULATING SHAMPOO
РЕБАЛАНСИРАЩ ШАМПОАН ЗА МАЗНА КОСА
Предназначен е за измиване на бързо омазняващи
се коса и скалп. Специална себоконтролираща
система регулира и постепенно нормализира
процеса на омазняване. Лимон и цинк действат
дълбокопочистващо и дезинфекциращо.
КОД: 987 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.

ПРОТИВОПЪРХOТНА ТЕРАПИЯ
PURIFYING SHAMPOO ANTIDANDRUFF
ПРОТИВОПЪРХOТЕН ШАМПОАН
Елиминира пърхoта и предпазва от повторното
му появяване. Съдържа почистваща система,
която има противомикробно действие, екстракт
от евкалипт, който действа антисептично
и освежаващо, както и екстракт от мирта с
ребалансиращ и противопърхoтен ефект.
КОД: 986 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.

ЗАЩИТА НА ЦВЕТА
COLOUR PROTECTION SHAMPOO
ШАМПОАН ЗА ЗАЩИТА НА ЦВЕТА
Ревитализиращ и възстановяващ цвета шампоан.
Съдържа витамини и женшен, които подхранват
и реструктурират косъма и поддържат
жизнеността и естествения блясък на цвета.
КОД: 956 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.

COLOUR PROTECTION SHAMPOO
МАСКА ЗА ЗАЩИТА НА ЦВЕТА
Ревитализираща и възстановяваща цвета
маска. Съдържа женшен за подхранване и
реструктуриране на косъма и зелен чай за
защита на структурата и блясъка на цвета.
КОД: 957- 250 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.

ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ
NOURISHING SHAMPOO
ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН
Предназначен е за измиване на суха и чуплива коса.
Шампоанът подхранва, хидратира и съживява
косата. Съдържа подхранваща система, масло
от карите за хидратация, екстракт от овес
за възстановяване структурата на косъма и
маслиново масло, което подхранва, омекотява и
регенерира.
КОД: 985 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.

РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
2-PHASE HYDRATING TREATMENT
ДВУФАЗНА ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ
Уникален двуфазен спрей без изплакване, който
хидратира в дълбочина, придава блясък, мекота и
улеснява разресването. Съдържа специална хидратираща система, морски олигоелементи, масло от
маслина и копринени протеини, които възстановяват, подхранват, регенерират и подсилват косъма.
КОД: 999 - 125 мл
ЦЕНА: 31.50 лв.

NOURISHING SHAMPOO
ПОДХРАНВАЩА МАСКА
Маската съдържа специална подхранваща система, масло от карите за хидратация, екстракт от
овес за възстановяване структурата на косъма и
маслиново масло, което подхранва, омекотява и
регенерира.
КОД: 994 - 250 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.
REMINERALIZING SHAMPOO FREQUENT USE
РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩ ШАМПОАН ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА
Хидратира, омекотява и възстановява минералния
баланс на косъма и скалпа. Подходящ за по-често,
дори ежедневно, миене на косата. Съдържа уникална хидратираща система, морски микроелементи
и маслиново масло за подхранване, омекотяване и
регенериране.
КОД: 988 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.

ТЕРАПИЯ ЗА БЛЯСЪК
SHINE SHAMPOO
ШАМПОАН ЗА БЛЯСЪК С ЛЕНЕНО СЕМЕ
Предназначен е за измиване на суха и изтощена, цъфтяща и дори безжизнена коса.
Шампоанът хидратира, съживява и придава
блясък на косъма. Съдържа масло от ленено
семе, богато на витамин F, Омега-3 и Омега-6 мастни киселини. Формула без сулфати!
КОД: 989 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.
SHINE MASK
МАСКА ЗА БЛЯСЪК С ЛЕНЕНО СЕМЕ
Маската съдържа масло от ленено семе, което е богато на витамин F, Омега-3 и Омега-6
мастни киселини. Хидратира, подхранва и
омекотява косъма, предотвратява цъфтежа. Придава здрав, красив и лъскав вид на
косата.
КОД: 983 - 250 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.
LIQUID CRYSTALS
ТЕЧНИ КРИСТАЛИ С ЛЕНЕНО МАСЛО
Ултраконцентриран серум с масло от ленено
семе за подхранване и защита на краищата,
както и на косъма по цялата му дължина. Изглажда разслоените краища и създава защитен филм. Не слепва и не прави косата тежка. Придава изключителен блясък.
КОД: 982 - 250 мл
ЦЕНА: 25.20 лв.

ЗА КЪДРАВА КОСА
NO-FRYZZ SHAMPOO
ШАМПОАН ЗА КЪДРАВА КОСА
Предназначен е за измиване на буйна, къдрава и
непокорна коса. Съдържа специална система, която
оформя всяка къдрица и придава обем, без косата да се
заплита. Маслото от жожоба, пшеничните протеини
и екстрактът от памук проникват в косъма и го
подхранват и хидратират. Косата става мека и лесно
се оформя.
КОД: 991 - 250 мл
ЦЕНА: 13.30 лв.
NO-FRYZZ MASK
МАСКА ЗА КЪДРАВА КОСА
Маската съдържа специална
система no-frizz, която оформя всяка къдрица и придава
лек обем, без косата да се заплита. При по-твърди и непокорни прави коси маската има
омекотяващ и заглаждащ
ефект. Маслото от жожоба,
пшеничните протеини и екстрактът от памук проникват в косъма и го подхранват
и хидратират. Редовната
употреба на маската заедно
с шампоан за къдрава коса
прави косата мека и лесна за
оформяне.
КОД: 990 - 250 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.

РЕСТРУКТУРИРАЩА ТЕРАПИЯ
INTENSIVE NUTRITION SHAMPOO
ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН
Обгръща косата с богат чувствен аромат и създава
усещане за мекота и гладкост при поглаждане. Благодарение на липидите, в комбинация с витамини Е и F и
масло от средиземноморска маслина, нежно почиства,
хидратира и подхранва изтощена, увредена и суха коса.
КОД: 962 - 250 мл
ЦЕНА: 14.00 лв.
REPAIR AND PREVENTION OIL
КРИСТАЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАЕ И ЗАЩИТА
Ултраконцентриран серум с копринени протеини за
възстановяване и незабавна защита на краищата,
както и на косъма по цялата му дължина. „Запечатва”
разслоените краища и създава защитен филм срещу
различни външни агресии – замърсяване, влага и др. Не
слепва и не прави косата тежка.
УПОТРЕБА: С върховете на пръстите се нанася на суха
коса в краищата на косата. Ако искате да изгладите
косъма или за по-добра защита, нанесете по-цялата
дължина на още влажна коса.
КОД: 965 - 30 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.

RESTRUCTURE AND REPAIR SERUM
РЕСТРУКТУРИРАЩСЕРУМ
Серумът представлява шокова реструктурираща терапия за увредена коса. Притежава емулсионна структура, прогресивно освобождава активните съставки и
има незабавен резултат. Микроподхранващ серамиден
комплекс възстановява структурата на мембраната,
която обгръща космените фибри, както и плътността
и здравината на косъма. Креатинът възстановява накъсания и разслоен косъм, възвръща виталността, обема и
блясъка, присъщи на здравата коса. без изплакване.
УПОТРЕБА: Нанесете на влажна коса като внимателно втривате с върховете на пръстите по дължината
на всеки кичур, в посока от корените към краищата, до
пълно абсорбиране. След това подсушете. При силно увредена и изтощена коса приложете шокова реструктурираща терапия по следната схема: през първия месец
– един път седмично след измиване на косата втривайте
съдържанието на 1 ампула. В
продължение на два месеца
продължете със същия ритуал, но веднъж на две седмици.
КОД: 963 - 6 x 10 мл
ЦЕНА: 30.80 лв.

VOLUME AND NOURISHMENT SPRAY
РЕСТРУКТУРИРАЩ СПРЕЙ ЗА ПОДХРАНВАНЕ И ОБЕМ
Спреят има двойно действие при суха и увредена коса с тънък и чуплив косъм. От една страна той интензивно
реструктурира косъма в дълбочина и от друга – ревитализира по цялата дължина и придава здравина и обем. Съдържа микрокристали с подхранващ серамиден комплекс, масло от макадамия, рициново масло и креатин. Нанася
се на влажна коса по цялата й дължина и се разнасяте с върховете на пръстите докато се абсорбира напълно. Не
се изплаква.
КОД: 964 - 100 мл
ЦЕНА: 22.40 лв.

ФИКСАЦИЯ И БЛЯСЪК
STRONG GEL
СИЛНОФИКСИРАЩ ГЕЛ
Устойчив и дълготраен гел с UV филтри, благодарение на които защитава косата. С него лесно
може да оформите цяла прическа или отделни кичури. Не оставя следи по косата. Придава блясък и
устойчивост на прическата. Може да се нанася,
както на мокра, така и на суха коса в зависимост
от желания ефект.
КОД: 972 - 200 мл
ЦЕНА: 17.50 лв.
WAX FOR STYLING AND SHINE
СТИЛИЗИРАЩА ВАКСА ЗА БЛЯСЪК
Ваксата позволява оформянето и стилизирането на всеки отделен кичур коса или на цялата прическа. Нанася се лесно, не омазнява и не отежнява
косата. Съдържа натурални масла, които придават дълготраен блясък на косата.
УПОТРЕБА: Затоплете ваксата между ръцете.
Нанесете върху суха коса.
КОД: 973 - 75 мл
ЦЕНА: 36.40 лв.
FIXING AND RESTRUCTURING MOUSSE
ФИКСИРАЩА И РЕСТРУКТУРИРАЩА
ПЯНА С АМИНОКИСЕЛИНИ
Пяната е идеална за фиксация и създаване на меки
обеми. Създава защитен и хидратиращ филм около всеки косъмблагодарение на аминокиселините.
Нанася се с гребен от основата към краищата на
косата. Без изплакване.
КОД: 974 - 250 мл
ЦЕНА: 35.00 лв.

FOR MAN Hear, beard & body За мъжа! Коса, брада и тяло
REINFORCING SHAMPOO
СТИМУЛИРАЩ ШАМПОАН
Заздравява косата и енергизира скалпа. Съдържа таурин, аминокиселина, която се съдържа в човешкото
тяло. Стимулира корена на косъма, удължава жизнения му цикъл и намалява косопада. Ментолът освежава скалпа, а салициловата киселина регулира клетъчното му обновяване, действа антибактериално
и противовъзпалително. Препоръчва се да се ползва
заедно със Стимулиращ тоник.
КОД: 12070 - 240 мл
ЦЕНА: 23.80 лв.

HAIR & BODY / ШАМПОАН И ДУШ ГЕЛ ЗА МЪЖЕ
Ефективен и практичен продукт за измиване на
косата и тялото. Приятно ароматизира, хидратира и придава мекота на кожата. Пантенолът
стимулира обновяването на клетките, спомага
за задържане на повече вода в кожата, има противовъзпалително и успокояващо действие. Алантоинът спомага за естествената регенерация
на клетките, подхранва, омекотява и успокоява
кожата. Глицеринът хидратира и омекотява.
КОД: 12065 - 240 мл
ЦЕНА: 29.40 лв.

REINFORCING TONIC
СТИМУЛИРАЩ ТОНИК
Стимулира растежа на косата и я заздравява благодарение на аминокиселината таурин, която активира
регенеративните процеси и удължава жизнения цикъл
на косъма. Алантоинът има силно възстановяващо
действие, стимулира заздравяването на скалпа. Екстрактът от люти чушлета стимулира микроциркулацията на скалпа, а камфорът и ментолът го освежават и тонизират. Салициловата киселина регулира
клетъчното обновяване на кожата, действа антибактериално и противовъзпалително. Нанася се директно на скалпа с лек масаж. Не се изплаква. Препоръчва
се да се употребява заедно със Стимулиращ шампоан.
КОД: 14019 - 100 мл
ЦЕНА: 64.40 лв.

SHAVING CREAM
ОМЕКОТЯВАЩ КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ С АЛОЕ ВЕРА
Кремът подготвя брадата и улеснява бръсненето. Кокосовото
масло омекотява брадата и хидратира кожата, улеснява плъзгаемостта на бръснача. Екстрактът от алое вера и бизабололът имат силно заздравяващо, противовъзпалително и успокояващо действие. Ускоряват процеса на регeнерация на кожата,
а раздразненията и зачервяванията видимо намаляват.
КОД: 28100 - 100 мл
ЦЕНА: 25.20 лв.

GROOMING CREAM
УКРОТЯВАЩ КРЕМ ЗА БЛЯСЪК
Кремът хидратира косата, но също така осигурява супер устойчивост и блясък, действа
като защитна бариера, която предпазва от
загуба на вода. Укротява непослушни вълни и
къдрици и е идеален за придаване на по-изискан вид и бляскав финиш. Мощното му антиоксидантно действие се дължи на зеленият
чай, който заздравява, осигурява сила и жизненост на косъма. Малко количество от крема се загрява между дланите и се
AFTER SHAVE
нанася на суха коса.
УСПОКОЯВАЩ И ХИДРАТИРАЩ АФТЪРШЕЙВ С АЛОЕ ВЕРА
Предпазва от възпаления и раздразнения, причинени от бръсне- КОД: 09027 - 75 мл
нето. Нежно хидратира, ароматизира и придава мекота на ко- ЦЕНА: 29.40 лв.
жата. Ектстрактът от алое вера има противовъзпалително,
хидратиращо и успокояващо действие. Пантенолът стимулира
обновяването на клетките, има заздравяващо действие. Мен- WORKING PASTE
толът придава незабавна свежест.
МОДЕЛИРАЩА МАТ ПАСТА
КОД: 28095 - 100 мл
Моделираща паста с мат ефект за всеки тип
ЦЕНА: 28.00 лв.
коса. Идеална за креативни мъжки прически.
Придава плътност на косъма, благодарение на
съдържанието на карнауба вакса. Леката фикBEARD OIL
сация позволява косата лесно да се разделя и
ОМЕКОТЯВАЩО СУХО МАСЛО ЗА БРАДА
Сухо масло, което омекотява косъма, прави го лъскав и хидра- оформя няколко пъти. Съдържа екстракт от
тиран, без да омазнява. Съдържа комплекс от ценни растител- зелен чай с антиоксидантно действие, който
ни масла - бадем, кайсия. Бадемовото масло силно хидратира и заздравява, осигурява сила и жизненост на кодейства като успокояващ балсам. Кайсиевото масло е богато съма. Малко количество от пастана витамини A и C и мастни киселини, подхранва и омекотява та се загрява между дланите и се
нанася на суха коса.
косъма.Нанася се на суха и подсушена брада.
КОД: 09026 - 75 мл
КОД: 28096 - 30 мл
ЦЕНА: 32.20 лв.
ЦЕНА: 32.20 лв.

