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Міцели 
(міцелярна 
технологія)

Видаляє залишки 
засобів для 
укладання волосся, а 
також забруднення, 
причиною яких 
є навколишнє 
середовище

Глибоке 
очищення 
волосся без 
ушкодження 
волокна волоса

Гіалуронова 
кислота преміум 

Глибоке зволоження 
волокна волосся

М'яке волосся, 
з оптимальним 
рівнем 
зволоження та 
здоров'я

Активні агенти Дія Переваги

Органічний 
екстракт цукру

Пом'якшує, 
зволожує та 
зміцнює волокно 
волосся

Волосся легко 
розчісується та стає 
стійким до ламкості. 
Без сплутування

Гіалуронова 
кислота преміум 

Глибоке 
зволоження 
волокна волосся 

М'яке волосся, 
з оптимальним 
рівнем зволоження 
та здоров'я

ЗАСТОСУВАННЯ
• Див. спосіб застосування на 
стор. 21

ЗАСТОСУВАННЯ
• Див. спосіб застосування на 
стор. 21

Міцелярний шампунь
ПРОДУКТ
• Глибоко і м'яко очищує волосся та шкіру волосяної 
частини голови завдяки дії міцел, які вповільнюють 
забруднення, не пошкоджуючи волокно волосся.

• Збагачений комплексом гіалуронової кислоти 
преміум для підтримки рівня зволоження.

ПЕРЕВАГИ
•  Формула з лужним pH, що розкриває кутикулу. 
•  Дія міцел забезпечує глибоке очищення, а також 
дбайливе ставлення до волокна волосся і шкіри 
волосяної частини голови. 

•  Свіжий квітковий аромат на основі мускусу і 
бамбуку, та ніжними нотками зеленого лимону і 
бергамоту.

Активний догляд
ПРОДУКТ
• Розгладжує, пом'якшує волокно волосся і усуває 
сплутування.

• Формула містить гіалуронову кислоту преміум й 
органічні кислоти з pH2.

ПЕРЕВАГИ
•  Забезпечує значне вирівнювання хвиль та локонів.
• Чудово впливає на усі типи волосся, сприяє їхньому 
випрямленню й запобігає сплутуванню.

• . Збагачене органічним екстрактом цукру, який 
підвищує рівень зволоженості волокна волосся.

•  З ароматом макадамії і свіжими початковими нотка-
ми персику та червоних ягід.

УПАКОВКА
• Флакон 1000 мл + нажимний дозатор 
Арт. 49111

УПАКОВКА
• Флакон 1000 мл + нажимний дозатор 
Арт. 49121
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Гіалуронова 
кислота преміум 

Глибоке 
зволоження 
волокна волосся

М'яке волосся, 
з оптимальним 
рівнем зволоження 
та здоров'я

Органічні олії 
бабассу і Моной 
де Таїти

Живлення

Блискуче та м'яке 
волосся,
що легко 
розчісується

Silsoft 

Термічний захист, 
м'якість,
захист кольору, 
блиск.

Блискуче, 
доглянуте волосся

Кераміди

Відновлення 
структури 
і волокна 
волосся завдяки 
приєднанню 
до клітинного 
цементу кератину

Доглянуте волосся 
від коренів
до кінчиків

ЗАСТОСУВАННЯ
• Див. спосіб застосування на 
стор. 21

Гіалуронова маска
ПРОДУКТ
• Інтенсивно зволожує, забезпечує стійкість до 
ламкості, додає блиску і створює бар'єр захисту від 
негативного впливу навколишнього середовища.

• Формула містить гіалуронову кислоту преміум і 
органічні олї бабассу і Моної де Таїти.

ПЕРЕВАГИ
•  Надає чудовий ефект кондиціонування і полегшує 
розчісування.

•  Термічний захист.
•  З фруктовим ароматом гуави і кокосової води, на 
тлі мускусу і ванільної орхідеї.

УПАКОВКА
• Флакон 1000 мл + нажимний дозатор 
Арт. 49131
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