
Активні 
агенти Дія Переваги

Procapil TM

Стимулює клітини 
волосся, запобігає 
випадінню во-
лосся.

Запобігає старінню 
волосся.
Запобігає випадінню 
і збільшує щільність 
волосся.
Покращує кровообіг.

Екстракт листя 
оливи

Регулює 
активність 
сальних залоз, 
скорочуючи ви-
робництво DHT.

Регулює і нормалізує 
роботу сальної 
залози.

Біологічно 
активні пептиди

Регулює правиль-
ний розвиток 
волосся.

Оживляє клітини 
шкіри голови і 
фолікул волосся.

Активні 
агенти Дія Переваги

Procapil TM

Стимулює клітини 
волосся, запобігає 
випадінню во-
лосся.

Запобігає старінню 
волосся.
Запобігає випадінню 
і збільшує щільність 
волосся.
Покращує кровообіг.

Екстракт 
листя оливи

Регулює 
активність 
сальних залоз, 
скорочуючи ви-
робництво DHT.

Регулює і нормалізує 
роботу сальної залози.

Біологічно 
активні 
пептиди

Регулює правиль-
ний розвиток 
волосся.

Оживляє клітини 
шкіри голови і фолікул 
волосся.

Вітаміни
Стимулює 
клітинний 
метаболіз.

Забезпечують необхідні 
поживні речовини.

Швидкодіючий концентрат
ПРОДУКТ
• Концентрат інтенсивної дії для запобігання випадінню волосся. 

ПЕРЕВАГИ
• Запобігає випадінню волосся і збільшує щільність волосся.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ і ЧАСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ
• Вимийте волосся шампунем Active 
Prevention Shampoo 2-3 рази.

• Нанести безпосередньо на шкіру 
голови .

• Ніжно масажувати шкіру, щоб сприяти 
проникненню продукту. 

• НЕ ЗМИВАТИ.
• Використовуйте три рази на тиждень, 
через день. Тривалість  курсу 6-9 
тижнів.

УПАКОВКА
• 8 одиничних доз
в 6 мл ампулах*  Арт. 43022
* Рекомендовано для продажу в салоні.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Заспокійливий запах Запах з нотками води герані і квітів 
цитруса.

Запобігаючий лосьйон
ПРОДУКТ
• Зміцнюючий лосьйон для щоденного використання. 
Діє на декількох рівнях, щоб відновити життєву силу 
волосся і шкіри голови.

ПЕРЕВАГИ
• Запобігає випадінню волосся і зміцнює волокно во-
лосся. Сприяє швидкому росту волосся.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ і ЧАСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ
• Вимийте волосся шампунем Active 
Prevention Shampoo

• Нанести на шкіру голови і волосся
• Ніжно масажувати шкіру, щоб сприяти 
проникненню продукту. 

• НЕ ЗМИВАТИ.
• Щоденне використання.

УПАКОВКА
• Пляшка 125 мл * Арт.: 43032
* Рекомендовано для продажу в салоні.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Заспокійливий запах
Запах з нотками води герані і квітів 
цитруса.
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Запобігаючий шампунь 
ПРОДУКТ
• Відновлюючий шампунь, який запобігає випадінню 
волосся.

ПЕРЕВАГИ
• Забезпечує енергією і силою ослаблене волосся.
• • Завдяки очищуючому впливу можна використову-
вати кожен день.

Активні 
агенти Дія Переваги

Procapil TM

Стимулює клітини 
волосся, запобігає 
випадінню во-
лосся.

Запобігає старінню 
волосся.
Запобігає випадінню 
і збільшує щільність 
волосся.
Покращує кровообіг.

Екстракт 
листя оливи

Регулює 
активність 
сальних залоз, 
скорочуючи ви-
робництво DHT.

Регулює і нормалізує 
роботу сальної залози.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Заспокійливий запах Запах з нотками води герані і квітів 
цитруса.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Рівномірно нанести на шкіру голови
• Помасажувати і залишити для дії на 
кілька хвилин.

• Змити водою.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл*  Арт.:  43012
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43013
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Зміцнююча маска
ПРОДУКТ
• Зміцнююча маска для ослабленого волосся.

ПЕРЕВАГИ
• Надає волоссю силу, стійкість і блиск.
• Відновлює пошкоджені кінчики волосся.
• Полегшує розплутуванню і розчісуванню волосся.
• Інтенсивно зволожує волосся.

Активні 
агенти Дія Переваги

Керамідний 
підсилюючий 
Комплекс

Зміцнює і 
відновлює стер-
жень волосини, 
проникаючи 
через зовнішній 
шар.

Більш сильне 
і здорове во-
лосся, яке стає 
більш об'ємним.

Силікон 
Filmogenic

Відновлює 
пошкоджені 
кінчики волосся.

Волосся більш 
гладке і бли-
скуче.

SPA Компо-
ненти Вплив

Вода з 
льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним шля-
хом пом'якшують і захищають шкіру.

Заспокій-
ливий запах

Запах з нотками води герані і квітів 
цитруса.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ 
КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Наноситься на вимите і підсушене 
рушником волосся

• Помасажувати і залишити для дії  на 
кілька хвилин.

• Змити водою.

УПАКОВКА
• Банка 250 мл* Арт.:  43062
• Банка1000 мл Арт.:  43063
* Рекомендовано для продажу в салоні.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ
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Балансуючий шампунь
ПРОДУКТ
• Шампунь для жирного волосся, який регулює 
секрецію сальних залоз шкіри голови.

ПЕРЕВАГИ
• Очищує і регулює секрецію сальних залоз шкіри 
голови.

• Завдяки гарному очисному впливу шампунь можна 
використовувати кожен день.

• Ph - нейтральний. 

Активні 
агенти Дія Переваги

SebarylTM, ком-
плекс сірчаних 
амінокислот і 
цинку

Фізіологічний 
регулятор сальних 
залоз і природний 
в'яжучий засіб.

Регулює сальні 
залози.
Очищує шкіру голови.

Екстракт бамбу-
ка і лопуха

Чистить, регулює 
і очищує шкіру 
голови.

Забезпечує легкість 
і об'єм.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Освіжаючий аромат Аромат свіжості, чистоти і при-
роди.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на шкіру голови
• Ніжно спінити.
• ЗМИТИ.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл* Арт.:  43212
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43213
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Матова маска
ПРОДУКТ
• Маска, регулює секрецію сальних залоз, балансує 
їх надмірну активність.

ПЕРЕВАГИ
• Регулює секрецію сальних залоз.
• Матовий ефект і глибока очистка.

Активні 
агенти Дія Переваги

SebarylTM, ком-
плекс сірчаних 
амінокислот і 
цинку

Фізіологічний 
регулятор сальних 
залоз і природний 
в'яжучий засіб.

Регулює сальні 
залози.
Очищує шкіру голови.

Натуральна 
глина

Поглинає 
додаткові ліпіди з 
шкіри голови.

Матовий ефект.

Екстракт бамбу-
ка і лопуха

Чистить, регулює 
і очищує шкіру 
голови.

Забезпечує легкість 
і об'єм.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Освіжаючий аромат Аромат свіжості, чистоти і природи.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на шкіру голови від коренів 
до кінчиків волосся, коли воно сухе 
і немите.

• Залишити для дії на 5 хвилин.
• ЗМИТИ. Потім вимити волосся з 
Purifying Shampoo.

• Застосовувати 1 раз на тиждень.

УПАКОВКА
• 6 одиничних доз
по 15 мл тюбик*  Арт.:  43222
* Рекомендовано для продажу в салоні.
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Швидкодіючий гель
ПРОДУКТ
• Інтенсивний комплексний швидкодіючий догляд за шкірою голови, 
який усуває лупу і запобігає її новій появі.

ПЕРЕВАГИ
• Створена на гелі формула м'яко усуває лупу, не подразнюючи шкіру 
голови.

• Швидкодіючий засіб проти лупи.
• Запобігає новій появі лупи.

Активні 
агенти Дія Переваги

Octopirox TM

Знищує 
мікроорганізми, 
які сприяють  ут-
воренню лупи , а 
також нормалізує 
клітинне 
відновлення.

В результаті чиста і 
здорова шкіра голови, 
без свербіжу і подраз-
нення.

Натуральний 
екстракт 
розмарину

Антиоксидант 
очищуючий і анти-
подразнюючий.

Відновлює баланс і 
кондиціонує шкіру 
голови.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Приємно-легкий 
аромат Аромат ефірної олії розмарину.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Наносити на сухе, немите волосся.
• Масажувати.
• Залишити для впливу на 5 хвилин.
• Змити водою.
• Використовувати відповідний Peeling 
Shampoo (для жирного або сухого 
волосся в залежності від типу).

УПАКОВКА
• 6 одиничних доз
в тюбиках по 15 мл* Арт.:  43622
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Шампунь для сухого 
волосся
ПРОДУКТ
• Шампунь проти лупи, який очищає, регулює і тонізує 
шкіру голови. Спеціальна формула для сухого во-
лосся.

ПЕРЕВАГИ
• Видаляє лупу зі шкіри голови.
• Запобігає її новій появі.
• Завдяки гарному очисному впливу шампунь можна 
використовувати кожен день.

• Ph - нейтральний.
• Зволоження.

Активні 
агенти Дія Переваги

Octopirox TM

Знищує 
мікроорганізми, 
які сприяють  ут-
воренню лупи , а 
також нормалізує 
клітинне 
відновлення.

В результаті чиста і 
здорова шкіра голови, 
без свербіжу і подраз-
нення.

Екстракт 
червоного 
сандалового 
дерева (з 
Індії)

Антиоксидант 
очищуючий і анти-
подразнюючий.

Відновлює баланс і 
кондиціонує шкіру 
голови.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Приємно-легкий 
аромат Аромат ефірної олії розмарину.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на шкіру голови.
• Помасажувати і залишити для впливу 
на кілька хвилин.

• З•мити водою.

УПАКОВКA
• Пляшка 300 мл * Арт.:  43712
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43713
* Рекомендовано для продажу в салоні.



Шампунь для жирного 
волосся
ПРОДУКТ
• Шампунь проти лупи, який очищує, регулює і тонізує 
волосся. Спеціальна формула для жирного волосся і 
шкіри голови.

ПЕРЕВАГИ
• Видаляє лупу зі шкіри голови.
• Запобігає новій появі лупи.
• Завдяки гарному очисному впливу шампунь можна 
використовувати кожен день.

• Ph - нейтральний.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Приємно-легкий 
аромат Аромат ефірної олії розмарину.

Активні 
агенти Дія Переваги

Octopirox TM

Знищує 
мікроорганізми, 
які сприяють  ут-
воренню лупи , а 
також нормалізує 
клітинне 
відновлення.

В результаті чиста і 
здорова шкіра голови, 
без свербіжу і подраз-
нення.

Натуральний 
екстракт 
розмарину

Антиоксидант 
очищуючий і анти-
подразнюючий.

Відновлює баланс і 
кондиціонує шкіру 
голови.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на шкіру голови.
• Помасажувати і залишити для дії на 
кілька хвилин.

• Змити водою.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл* Арт.:  43612
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43613
* Рекомендовано для продажу в салоні.



Відновлюючий концентрат
ПРОДУКТ
• Цей інтенсивний концентрат живить і зволожує волосся. Волосся стає шов-
ковистим, легко розплутується і краще піддається укладці.

ПЕРЕВАГИ
• Забезпечує пом'якшувальний ефект і повний захист для сухого волосся.

Активні агенти Дія Переваги

Олія Бабасу (з 
Бразильської 
Амазонки)

Живильні та 
пом'якшуючі 
властивості.

Запобігає зневоднен-
ню, захищає волосся і 
забезпечує блиск.

Олія Макадамії 
(з дерев, що 
ростуть в 
Австралії)

Летючий Силікон
Захищає і 
пом'якшує 
кутикулу.

Волосся стає 
шовковистим, легко 
розплутується і краще 
піддається укладці.

SPA Компоненти Вплив

Підбадьорюючий 
аромат Аквааромат на деревній основі.

ЗАСТОСУВАННЯ і ЧАСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ
• Відкрутити кришку ампули і поставити 
розпилювач.

• Розпилити  вміст на чисте, вологе 
волосся (попередньо прибрати зайву 
вологу рушником).

• Розчесати волосся.
• Змити.
• Природній зовнішній вигляд.

УПАКОВКА
• 8 одиничних доз по 8 мл ампул з раз-
пилювачем*  Арт.:  43422
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Живильна маска
ПРОДУКТ
• Маска миттєвої дії, живить і зволожує сухе, пошкоджене та ослаблене 
волосся, а також шкіру голови.

ПЕРЕВАГИ
• Зволожує і живить дуже сухе волосся і шкіру голови.
• Робить волосся м'яким і легким в розчісуванні.

Активні агенти Дія Переваги

Водно-масляний 
Комплекс

Відтворює 
захисний 
гідроліпідний 
шар

Комфортне 
відчуття шкіри 
голови.

Олія Бабасу (з 
Бразильської 
Амазонки)

Живильні та 
пом'якшуючі 
властивості.

Запобігає 
зневодненню, 
захищає волос-
ся і забезпечує 
блиск.

Олія Макадамії 
(з дерев, що 
ростуть в 
Австралії)

HidromanialTM

Гідратирований 
цукровий 
комплекс, який 
звільняється 
в такій 
послідовності, 
яка дозволяє 
зберігати вологу 
в шкірі.

Безпосередній 
і стійкий ефект 
зволоження.

Силіконовий 
комплекс

Катіонічна сила 
впливає на ті 
ділянки, які по-
требують цього 
найбільше.

Відновлює во-
лосся, роблячи 
їх блискучими.

SPA
Компоненти Вплив

Вода з льодови-
ка Zermatt

Вода містить 
мінерали і 
олігоелементи, 
які природ-
ним шляхом 
пом'якшують і 
захищають шкіру.

Підбадьор-
юючий аромат

Аквааромат на 
деревній основі.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вимите, попередньо 
підсушене рушником волосся.

• Промасажувати і залишити для дії на 
кілька хвилин.(10-15 хвилин)

• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 250 мл* Арт.:  43442
• Банка 1000 мл Арт.:  43443
* Рекомендовано для продажу в салоні.
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Кондиціонуюча рідина
ПРОДУКТ
• Живильний кондиціонер для сухого волосся.

ПЕРЕВАГИ
• Зволожує та пом'якшує сухе, дуже сухе і пористе 
волосся.

• Робить волосся м'яким і легким в розчісуванні.

Активні агенти Дія Переваги

Водно-масляний 
комплекс

Відтворює 
захисний 
гідроліпідний 
шар

Комфортне відчуття 
шкіри голови.

Олія Бабасу (з 
Бразильської 
Амазонки)

Живильні та 
пом'якшуючі 
властивості.

Запобігає зневоднен-
ню, захищає волосся і 
забезпечує блиск.

Олія Макадамії 
(з дерев, що 
ростуть в 
Австралії)

HidromanialTM

Гідратирований 
цукровий 
комплекс, який 
звільняється 
в такій 
послідовності, 
яка дозволяє 
зберігати вологу 
в шкірі.

Безпосередній і 
стійкий ефект зволо-
ження.

SPA
Компоненти Вплив

Вода з льодови-
ка Zermatt

Вода містить мінерали і олігоелементи, 
які природним шляхом пом'якшують і 
захищають шкіру.

Підбадьорю-
ючий аромат Аквааромат на деревній основі.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вимите і висушене рушником 
волосся.

• Нанесіть від середини до кінчиків во-
лосся.

• Емульгувати на волоссі за допомогою 
пальців.

• Змити

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл* Арт.:  43512
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43513
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Відновлюючий шампунь
ПРОДУКТ
• Відновлюючий шампунь для сухого, дуже сухого і 
пористого волосся.

ПЕРЕВАГИ
• Зволожує і живить сухе, дуже сухе і пористе волосся.
• Завдяки гарному очисному впливу шампунь можна 
використовувати кожен день.

• Ph – нейтральний.
• Збалансована формула робить волосся м'яким, 
легким і блискучим.

Активні агенти Дія Переваги

Водно-масляний 
Комплекс

Відтворює захисний 
гідроліпідний шар

Комфортне 
відчуття шкіри 
голови.

Олія Бабасу (з 
Бразильської 
Амазонки)

Живильні та 
пом'якшуючі 
властивості.

Запобігає 
зневодненню, 
захищає волосся 
і забезпечує 
блиск.

Олія Макадамії 
(з дерев, що 
ростуть в 
Австралії)

HidromanialTM

Гідратирований 
цукровий комплекс, 
який звільняється в 
такій послідовності, 
яка дозволяє 
зберігати вологу в 
шкірі.

Безпосередній 
і стійкий ефект 
зволоження.

SPA
Компоненти Вплив

Вода з льодови-
ка Zermatt

Вода містить мінерали і олігоелементи, 
які природним шляхом пом'якшують і 
захищають шкіру.

Підбадьорю-
ючий аромат Аквааромат на деревній основі.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на шкіру голови
• Промасажувати і залишити для дії на 
кілька хвилин (3-4 хвилин).

• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл* Арт.:  43412
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43413
* Рекомендовано для продажу в салоні.



Відновлюючий гель
ПРОДУКТ
• Відновлюючий гель спеціально для сухих і пошкод-
жених кінчиків волосся.

ПЕРЕВАГИ
•  Забезпечує повний захист і стійкість до руйну-
вання.

Активні агенти Дія Переваги

Силіконовий 
комплекс

Катіонічна сила 
впливає на ті 
ділянки, які по-
требують цього 
найбільше.

Відновлює во-
лосся, роблячи їх 
блискучими.

SPA
Компоненти Вплив

Підбадьорю-
ючий аромат Акваромат на деревній основі.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести 2-4 краплі на пальці.
• М'яко промасажувати кінчики во-
лосся до повного поглинання.

• Не змивати.
• Можна застосовувати щодня.

УПАКОВКА
• Пляшка 30 мл* Арт.:  43432
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Розслабляючий шампунь
ПРОДУКТ
• Спеціальний шампунь для чутливої і подразненої 
шкіри голови. Можна використовувати для дітей.

ПЕРЕВАГИ
• Ніжно очищує та зволожує чутливу шкіру голови.
• Завдяки дуже ніжній очисній  дії може використовува-
тися щодня.

• Рh – нейтральний.

Активні агенти Дія Переваги

Вкрай м'яка тензо-
активна основа (з 
похідними цукру). 
Без мила. Немає 
барвників
Продуктові консер-
ванти

Знижує риск 
алергії

Гіпоалергічна 
формула.

Алоє Вера
Пом'якшення, 
зволоження і 
загоєння.

Заспокоює.

Натуральний Бетаїн 
(екстракт цукрового 
буряка)

Гідрати-
рований 
антиподраз-
ник.

Повний догляд за 
подразненою шкірою 
голови: усуває под-
разнення і сильно 
зволожує.

Бісаболол (екстракт 
ромашки)

Антизбудли-
вий.

Зменшення 
почервонінь, висипів 
і свербіжу.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Розслаблюючий 
аромат

Свіжий, розслабляючий стійкий 
аромат з нотами шавлії та 
женьшеня.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ
НА ЧУТЛИВIЙ ШКIРI

ЗАСТОСУВАННЯ і ЧАСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ
• Нанести на шкіру голови.
• Промасажувати і залишити для 
впливу на кілька хвилин.

• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл* Арт.:  43112
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43113
* Рекомендовано для продажу в салоні.
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Розслабляючі нічні краплі
ПРОДУКТ
• Заспокійливий лосьйон для чутливої та подразненої шкіри голови, 
забезпечує безпосередній комфорт і спокій під час застосування. Рекомен-
довано використовувати на ніч.

ПЕРЕВАГИ
• Заспокоює, зволожує і відновлює чутливу шкіру голови.
• Усуває свербіж і висипання.
• Відновлює шкіру голови.
• Безпосередній комфорт і свіжість.
• Нежирна текстура, миттєво проникає в волосся без 
залишку.

Активні агенти Дія Переваги

Бавовняні пептиди Пом'якшення і 
згладжування

Зволожує шкіру 
голови, знижує виси-
пання і свербіж.

Алоє Вера
Пом'якшення, 
зволоження і 
загоєння.

Заспокоює.

Натуральний Бетаїн 
(екстракт цукрового 
буряка)

Гідрати-
рований
антиподраз-
ник.

Повний догляд 
за подразненою 
шкірою голови: 
усуває подразнення і 
сильно зволожує.

Ментол Регенерація. Безпосередній 
комфорт і свіжість.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Розслабляючий аромат
Свіжий, розслабляючий стійкий 
аромат з нотами шавлії та 
женьшеня.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ
НА ЧУТЛИВIЙ ШКIРI

ЗАСТОСУВАННЯ і ЧАСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ
• Нанести на шкіру голови, особливо на 
чутливі ділянки. Ніжно промасажувати, 
допомагаючи проникненню продукту.

• Не змивати.
• Миттєве проникнення. Нежирний.
• Можна використовувати кожен день, 
особливо вночі, або кожного разу, коли 
необхідний заспокійливий ефект.

УПАКОВКА
• Пляшка 30 мл з піпеткою*
Арт.: 43132
* Рекомендовано для продажу в салоні.

Розслабляючий бальзам
ПРОДУКТ
• Бальзам для чутливої або подразненої шкіри 
голови, забезпечує безпосереднє відчуття свіжості і 
заспокоює.

ПЕРЕВАГИ
• Заспокоює, зволожує і відновлює чутливу шкіру 
голови.

Активні агенти Дія Переваги

Бавовняні пептиди Пом'якшення і 
згладжування

Зволожує шкіру 
голови, знижує ви-
сипання і свербіж.

Алоє Вера
Пом'якшення, 
зволоження і 
загоєння.

Заспокоює.

Бісаболол (екстракт 
ромашки)

Антизбудли-
вий.

Зменшення 
почервонінь, 
висипів і свербіжу.

Ментол Регенерація. Безпосередній 
комфорт і свіжість.

SPA Компоненти Вплив

Вода з льодовика 
Zermatt

Вода містить мінерали і 
олігоелементи, які природним 
шляхом пом'якшують і захищають 
шкіру.

Розслабляючий аромат
Свіжий, розслабляючий стійкий 
аромат з нотами шавлії та 
женьшеня.

ПЕРЕВІРЕНО ПІД ДЕРМАТОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ
НА ЧУТЛИВIЙ ШКIРI

ЗАСТОСУВАННЯ і ЧАСТОТА 
ВИКОРИСТАННЯ
• Нанести на шкіру голови.
• Ніжно промасажувати.
• Розподілити по волоссю за допомогою 
гребінця.

• Не змивати.
• Двічі на тиждень або кожного разу, 
коли необхідний заспокійливий ефект.

УПАКОВКА:
• Пляшка 300 мл* Арт.:  43142
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43143
* Рекомендовано для продажу в салоні.



Зволожуючий шампунь
Не містить сульфатів  

Зволожуюча
маска

Ексклюзивний
догляд
від Lakmé

Засіб для догляду за волоссям
з аргановою олією
100 % органічного
походження 
ПРОДУКТ
• Суха олія з легкою текстурою, яка миттєво впитується, не 
викликаючи злипання волосся. Для всіх типів волосся.

ПЕРЕВАГИ
• Надає волоссю природного блиску і оксамитового відтінку
• Забезпечення шовковистості
• Зволоження
• М'який догляд за посіченими кінчиками волосся і 
пом'якшення кутикули

• Запобігання сплутуванню волосся

Активні агенти Дія Переваги

Арганова олія: 
високий вміст 
ленолеїнової 
кислоти і жирної 
кислоти омега-6

Зволоження без за-
салювання волосся

Запобігає втраті 
еластичності 
волосся, ламкості, 
додає волоссю 
м'якості, блиску і 
шовковистості

Вітамин Е

Нейтралізація 
вільних радикалів 
і виражена анти-
оксидантна дія.

Захист волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Бризнути на долоню 1 або 2 рази і 
пальцями ретельно розподілити засіб на 
волоссі. Засіб може наноситися на сухе 
або вологе волосся.

• Засіб призначений для щоденного засто-
сування і доповнює програму догляду за 
волоссям k.therapy.

• Не змивати.

УПАКОВКА
• Флакон 125 мл
Арт.:  43002
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Зволожуючий шампунь
ПРОДУКТ
• Зволожуючий шампунь зі 100% органічною олією 
аргани.

• Не містить сульфатів.

ПЕРЕВАГИ
• Запобігає зневодненню
• Захищає фарбоване волосся
• Делікатно доглядає за волоссям і полегшує 
розчісування

• Не містить сульфатів
• Для всіх типів волосся

Зволожуюча маска 
ПРОДУКТ
• Зволожуюча маска зі 100% органічною  олією аргани.

ПЕРЕВАГИ
• Забезпечує глибоке живлення і зволоження
• Надає волоссю блиск, м'якість і еластичність
• Захищає від агресивних впливів навколишнього середовища
• Підвищує стійкість до розриву
• Для всіх типів волосся

Активні агенти Дія Переваги

Арганова олія: 
високий вміст 
ленолеїнової 
кислоти і жирної 
кислоти омега-6

Зволоження без за-
салювання волосся

Запобігає втраті 
еластичності 
волосся, ламкості, 
додає волоссю 
м'якості, блиску і 
шовковистості

Натуральний 
бетаїн

Підвищує природ-
ний рівень
зволоження во-
лосся.
Захищає шкіру 
волосяної частини 
голови від подраз-
нень і агресивних 
впливів
навколишнього 
середовища.

Природний 
блиск, підвищена 
еластичність.
Відчуття комфорту.

Активні 
агенти Дія Переваги

Аргано-
ва олія: 
високий вміст 
ленолеїнової 
кислоти і 
жирної кисло-
ти омега-6

Зволо-
ження без 
засалювання 
волосся

Запобігає втраті 
еластичності во-
лосся, ламкості, 
додає волоссю 
м'якості, блиску 
і шовковистості

Керамід III

Властивості, 
які 
спрямовані 
на боротьбу 
зі старінням. 
Захищає 
волосся від 
зовнішніх 
впливів.
Відновлює по-
шкоджене
волосся і 
посічені 
кінчики.

Еластичність, 
блиск і інтенсив-
ве живлення.
Сильне во-
лосся з високою 
стійкістю до 
розриву

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся. Спінити й 
змити.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести невелику кількість на вологе 
чисте волосся.

• Залишити на 5 хвилин. Змити.
• При дуже сухому або товстому волоссю 
рекомендується змішати з кількома 
краплями Bio-argan Oil для посилення 
поживної і відновлюючої дії.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл Арт.:  43004
• Пляшка 1000 мл Арт.:  43009

УПАКОВКА
• Банка 250 мл Арт.:  43005
• Банка 1000 мл Арт.:  43010

УПАКОВКА
• Флакон 125 мл
Арт.:  43002


