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Активні агенти Дія Переваги

Соєвий протеїн

Соєвий протеїн 
оберігає 
капіляри волок-
на волосся про-
тягом процесу 
фарбування.

Міцне, здорове та 
блискуче волосся.

Катіонні полімери

Позитивно 
заряджені 
кондиціонуючі 
полімери 
забезпечують 
проникнен-
ня молекул 
кольору по всій 
глибині волосся.

Більш інтенсивний, 
насичений та стійкий 
колір.

Фільтри UVA-UVB
Захист волосся 
від сонячної 
радіації.

Волосся та колір з 
високим рівнем захисту.

Активні 
агенти Дія Переваги

Комплекс 
SunflohairTM
(склад на 
основі
фосфоліпідів та
соняшникової 
олії)

Підсилення 
кольору.
Антиоксидантні 
властивості.
Відновлення та 
захист
структури во-
лосся.

Гарантує інтенсивний 
стійкий колір.
Нейтралізує дію вільних 
радикалів та зберігає блиск 
волосся.
Відновлює структуру 
волосся та пом’якшує 
лусочки кутикули, забез-
печуючи м’якість та легке 
розчісування волосся.

Катіонні 
полімери

Позитивно 
заряджені 
кондиціонуючі 
полімери 
поєднуються 
з фарбниками, 
сприяючи їх 
проникненню 
всередину во-
лосся.

Більш інтенсивний та стійкий 
колір, рівномірне покриття 
волосся від коренів до самих 
кінчиків.

Pyrazol
(піразол)

Надає 
інтенсивність 
мідним та 
червоним 
відтінкам.

Дозволяє стабільно отриму-
вати ідеальні відтінки.

УПАКОВКА:
• Коробочка з 60 мл тубою
Арт. № 21001 до 29991
• Карта тонів зі 120 відтінками
Арт. № 80682

УПАКОВКА:
• Коробочка з 60 мл тубою
Арт. № 21001 до 29991
• Карта тонів зі 120 відтінками
Арт. № 80682

ЗАСТОСУВАННЯ:
• Розвести 1 + 1,5 (60 мл крем-фарби 
+ 90 мл пероксиду)

ЗАСТОСУВАННЯ:
• Змішування: 1:1,5 (60 мл крем-фарби + 
90 мл окисника)

Крем-фарба для волосся
ПРОДУКТ:
• Стійка фарба для волосся, яка чудово покриває сивину 
на будь-який базовий колір волосся.

• Ультрам’яка формула з обширною гамою тонів та 
відтінків.

ПЕРЕВАГИ:
• Низький вміст аміаку, не порушує баланс волосся і 
надає йому здоровий, блискучий та сяючий вид.

Крем-фарба для фарбування 
волосся в інтенсивні тони
ПРОДУКТ:
• Перманентна фарба для волосся, яка забезпечує макси-
мальну інтенсивність відтінків та якісне профарбовування.

ПЕРЕВАГИ:
• Фарба створена за технологією High Dеposit Color (H.D.C.), 
яка збільшує перенесення кольору в структуру волосся.

• Введення в її склад комплексу SunflohairTM дозволяє от-
римувати особливо яскраві відтінки і забезпечує активний 
та довготривалий захист волосся.

• Не містить парафенилендіаміну.



Активні агенти Дія Переваги

Керамід-комплекс
(комбінація 
натуральних 
керамідів з 
бджолиним 
воском)

Відновлює во-
локно волосся.

Гарантовано м’яке, 
блискуче та здорове 
волосся.

Катіонні полімери

Позитивно 
заряджені 
кондиціонуючі 
полімери 
забезпечують 
проникнення 
молекул кольору 
по всій глибині 
волосся.

Більш інтенсивний, 
насичений та стійкий 
колір.

УПАКОВКА
• Коробочка з 60 мл тубою
Арт. с № 28811 до 29983

ЗАСТОСУВАННЯ
• Розвести 1 + 2 (60 мл крем-фарби + 
120 мл пероксиду)

Суперосвітлююча
крем-фарба 1+2
ПРОДУКТ
• Суперосвітлююча стійка фарба для волосся, яка 
піднімає основний тон на 4-5 тонів без попередньо-
го освітлення. З 7 базового тону.

ПЕРЕВАГИ
• Містить низький рівень аміаку.
• Волокно волосся відновлюється завдяки включено-
му до складу Керамід-комплексу.

• Теплі блонд-тони з яскравим та тривалим кольором.
• Холодні блонд-тони – збалансовані, чисті та чарівні.

Квітковий аромат

Підсилювач кольору
ПРОДУКТ
• Стійка фарба для волосся, яка підсилює 
кольорове багатство палітри COLLAGE.

ПЕРЕВАГИ
• Підвищує інтенсивність кольорового ефекту 
будь-якого кольору COLLAGE.

• Фантазійне фарбування, яке виходить при 
прямому нанесенні.

• Нейтралізація небажаних відтінків.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Розвести 1 + 1,5 (60 мл крем-фарби 
+ 90 мл пероксиду)

УПАКОВКА
• Коробочка з 60 мл тубою
Арт. № 20021 до 20701 

Активні агенти Дія Переваги

Соєвий протеїн

Соєвий протеїн 
оберігає капіляри 
волокна волосся 
протягом проце-
су фарбування.

Міцне, здорове та 
блискуче волосся.

Катіонні полімери

Позитивно 
заряджені 
кондиціонуючі 
полімери 
забезпечують 
проникнення 
молекул кольору 
по всій глибині 
волосся.

Більш інтенсивний, 
насичений та стійкий 
колір.

Фільтри UVA-UVB
Захист волосся 
від сонячної 
радіації.

Волосся та колір 
з високим рівнем 
захисту.
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ЗАСТОСУВАННЯ
10Vº (3%)
• Освітлює на 1 тон.
• Забезпечує максимальну 
інтенсивність кольору.

20Vº (6%)
• Для фарбування сивини.
• Освітлює на 2 тони.
30Vº (9%)
• Освітлює на 3 тони.
40Vº (12%)
• Освітлює на 4 тони.

УПАКОВКА
COLLAGE HYDROX 10Vº (3%)
• Флакон 1000 мл.  Арт. № 42501
• Флакон 90 мл.  Арт. № 42511
COLLAGE HYDROX 20Vº (6%)
• Флакон 1000 мл. Арт. № 42201
• Флакон 90 мл.  Арт. № 42211
COLLAGE HYDROX 30Vº (9%)
• Флакон 1000 мл.  Арт. № 42301
• Флакон 90 мл.  Арт. № 42311
COLLAGE HYDROX 40Vº (12%)
• Флакон 1000 мл.  Арт. № 42401
• Флакон 120 мл.  Арт. № 42411

Стабілізований 
пероксидний крем
ПРОДУКТ
• Стабілізований та наділений приємним 
ароматом крем-пероксид.

ПЕРЕВАГИ
• Стабілізована формула, яка підтримує 
концентрацію (об’єм чи %) тривалий час.

• Містить Пом’якшувач – активний натураль-
ний інгредієнт, який нейтралізує подразнен-
ня, викликане екстремальним рівнем рН.

ОБ’ЄМ
10Vº (3%)
20Vº (6%)
30Vº (9%)
40Vº (12%)
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Активні агенти Дія Переваги

Олія лугових трав

Двократний за-
хист для кортексу 
та кутикули во-
лосся.

Ультра-косметичні 
властивості, які 
забезпечують блиск 
та посилення захисту 
волосся.

Катіонні полімери

Позитивно 
заряджені 
кондиціонуючі 
полімери 
забезпечують 
проникнення 
молекул кольору 
по всій глибині 
волосся.

Більш інтенсивний, 
насичений та стійкий 
колір.

УПАКОВКА
• Коробочка з 60 мл тубою
Арт. с № 20941 до 20991

ЗАСТОСУВАННЯ
• Розвести 1 + 1,5 (60 мл крем-фарби 
+ 90 мл пероксиду)

Крем-фарба для волосся
ПРОДУКТ
• Redmotion – система фарбування, заснована на 
унікальній формулі пігментів з високою кольо-
ровою силою, які мають більше проникнення 
до капілярів волосся.

ПЕРЕВАГИ
• Ефектний та інтенсивний результат фарбу-
вання.

• Створення фарбувань, які контрастують з на-
туральним волоссям.

• Рекомендується для створення посиленого 
результату фарбування COLLAGE.


