
ORGANIC BALANCE
TREATMENT

Зволожуючий шампунь
для всіх типів волосся

ПЕРЕВАГИ
• Не містить сульфатів.
• Для щоденного застосування.
• М'яко очищує та видаляє забруднення з волосяної 
частини голови.

• Зволожує та запобігає зневодненню волокна волосся.
• Дбайливо ставиться до кольору.
• Антиоксидантні властивості.

ІНДЕКС НАТУРАЛЬНОСТІ
93% інгредієнтів натурального походження.

АРОМАТ
Іскристі ноти апельсину в поєднанні з ефірною олією 
імбиру.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та протизапальні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття енергії завдяки цитрусовим нотам солодкого 
апельсину, лайму і грейпфруту, які гармонійно 
поєднуються з деревними фоновими нотами пачулі, 
сосни та кипарису.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанесіть на вологе волосся.
• Спіньте.
• Змийте.

УПАКОВКА
• Контейнер 5000 мл Арт. 44114
• Пляшка 1000 мл Арт. 44111
• Пляшка 300 мл Арт. 44112 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44117 

Активні агенти Дія Переваги

Вода морського 
походження з Бретані
(З високим 
вмістом мінералів і 
олігоелементів)

Зволожує.

Здоров'я, зволоження і 
захист волосся й шкіри 
волосяної частини 
голови.

Пом'якшувальна 
речовина рослинного 
походження

Пом'якшує. Шовковисте, блискуче й 
легке волосся.

Активні 
агенти Дія Переваги

Вода морського 
походження з 
Бретані
(З високим 
вмістом 
мінералів і 
олігоелементи)

Зволожує.

Здоров'я, 
зволоження та 
захист волосся і 
шкіри волосяної 
частини голови.

Органічне 
масло Кенді 
(з високим 
вмістом 
омега-3)

Інтенсивне 
живлення.

Волосся з 
природним 
виглядом, без 
жирного блиску.

Інтенсивний 
зволожуючий засіб для 
всіх типів волосся
ПЕРЕВАГИ
• Інтенсивно живить волосяні волокна.
• Природна шовковистість і еластичність во-
лосся.

ІНДЕКС НАТУРАЛЬНОСТІ
95% інгредієнтів натурального походження.

АРОМАТ
Іскристі ноти апельсину в поєднанні з ефірною 
олією імбиру.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та протизапальні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття енергії завдяки цитрусовим нотам 
солодкого апельсину, лаймау і грейпфруту, 
які гармонійно поєднуються з деревними 
фоновими нотами пачулі, сосни та кипарису.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите та 
підсушене рушником волосся.

•  Залишити на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 1000 мл Арт. 44131
• Банка 250 мл Арт. 44132 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44117 
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ORGANIC BALANCE
SHAMPOO

VEGAN FORMULA · SULFATE-FREE · PARABEN-FREE
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE · SILICONE-FREE

VEGAN FORMULA · SULFATE-FREE ·
PARABEN-FREE · MINERAL OIL-FREE · 
COLORANTS-FREE · SILICONE-FREE



ORGANIC BALANCE
OIL

ORGANIC BALANCE
HYDRA-OIL

Активні агенти Дія Переваги

Вода морського 
походження з 
Бретані (з високим 
вмістом мінералів і 
олігоелементи)

Зволожує.

Здоров'я, зволожен-
ня та захист волосся 
і шкіри волосяної 
частини голови.

Органічне масло 
Кенді (з високим 
вмістом омега-3)

Інтенсивне 
живлення.

Волосся з природ-
ним виглядом, без 
жирного блиску.

Пом'якшувальна 
речовина 
рослинного 
походження

Пом'якшує.
Шовковисте, 
блискуче та легке 
волосся.

Активні агенти Дія Переваги

Органічна олія Кенді 
(з високим вмістом 
омега-3)

Інтенсивне 
живлення.

Волосся з природ-
ним виглядом, без 
жирного блиску.

Пом'якшувальна 
речовина 
рослинного 
походження

Пом'якшує.
Шовковисте, 
блискуче та легке 
волосся.

Подвійний незмивний 
кондиціонер
для всіх типів волосся
ПЕРЕВАГИ
• Завдяки поєднанню двох фаз, засіб щодня живить і 
захищає поверхню волосся.

• Миттєво розплутує волосся.
• Шовковисте волосся, що має природний вигляд.

ІНДЕКС НАТУРАЛЬНОСТІ
99% інгредієнтів натурального походження.

АРОМАТ
Іскристі ноти апельсину в поєднанні з ефірною олією 
імбиру.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та протизапальні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття енергії завдяки цитрусовим нотам солодкого 
апельсину, лайму і грейпфруту, які гармонійно 
поєднуються з деревними фоновими нотами пачулі, 
сосни та кипарису.

Ефірна олія Кенді
ПЕРЕВАГИ
• Живить та пом'якшує волосся й шкіру волосяної 
частини голови.

• Може бути використане як олія для тіла.
• Відновлює м'якість волосся, зберігаючи їх природ-
ний вигляд.

• Нежирна олія, яка легко проникає у волосся.

ІНДЕКС НАТУРАЛЬНОСТІ
99% інгредієнтів натурального походження.

АРОМАТ
Іскристі ноти апельсину в поєднанні з ефірною олією 
імбиру.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та протизапальні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття енергії завдяки цитрусовим нотам солодкого 
апельсину, лайму і грейпфруту, які гармонійно 
поєднуються з деревними фоновими нотами пачулі, 
сосни та кипарису.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Збовтати задля активації.
• Ретельно розбрискати на вимите та 
підсушене рушником волосся. 

• Не змивати.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Бризнути на долоні та розподілити по во-
логому або сухому волоссю від середини 
до кінчиків.

УПАКОВКА
• Пляшка 200 мл  Арт. 44123

УПАКОВКА
• Пляшка 100 мл  Арт. 44143

VEGAN FORMULA · SULFATE-FREE · PARABEN-FREE
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE · SILICONE-FREE

VEGAN FORMULA · SULFATE-FREE · PARABEN-FREE
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE · SILICONE-FREE
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FULL DEFENSE
TREATMENT

FULL DEFENSE
SHAMPOO

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічний 
біосахарид, 
похідний 
від цукру

Повний та ефективний 
захист структури 
волосяного волокна. 
Запобігає закріпленню 
на волоссі забруднюю-
чих частинок.
Зволожує та зменшує 
шкідливу окислюваль-
ну дію УФ-променів.

Доглянуте, зволо-
жене та блискуче 
волосся. Волосся 
очищене від забруд-
нюючих частинок.
Здоровий вигляд.

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічний 
біосахарид, 
похідний від 
цукру

Повний та ефектив-
ний захист струк-
тури волосяного 
волокна. Запобігає 
закріпленню на 
волоссі забруднюю-
чих частинок.
Зволожує та 
зменшує шкідливу 
окислювальну дію 
УФ-променів.

Доглянуте, 
зволожене та 
блискуче волосся. 
Волосся очищене 
від забруднюючих 
частинок.
Здоровий вигляд.

Екстракт 
органічного 
нешліфованого 
рису

Захист від ззабруд-
нюючих частинок та 
від синього світла 
екранів електрон-
них пристроїв.

Доглянуте слухня-
не волосся.

Захисний шампунь для 
волосся, що страждає  
від стресу
ПЕРЕВАГИ
• М'яко очищує волосся та шкіру волосяної частини 
голови, діє як захисний екран проти атмос-
ферних і домашніх забруднюючих речовин та 
УФ-променів.

• Блискуче, доглянуте й здорове волосся.

АРОМАТ
Свіжий та чистий, з ефірною олією евкаліпта.

ВЛАСТИВОСТІ
Відновлює рівновагу та очищує.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
• Відчуття свіжості, чистоти й турботи завдяки 
поєднанню цитрусових і високих зелених нот. 
Легкі квіткові ноти та мускус з відтінком деревини 
створюють ефект чистоти.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанесіть на вологе волосся.
• Спіньте.
• Змийте.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл Арт. 44911
• Пляшка 300 мл Арт. 44912 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44917 

Захисний засіб для 
волосся, що страждає  
від стресу
ПЕРЕВАГИ
• Повний захист від атмосферного та домашнього 
забруднення, а також УФ-променів.

• Глибоко відновлює волосяні волокна та зволожує їх.
• Надає чудового блиску, миттєво розплутує волосся.

АРОМАТ
Свіжий та чистий, з ефірною олією евкаліпта.

ВЛАСТИВОСТІ
Відновлює рівновагу та очищає.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття свіжості, чистоти й турботи завдяки 
поєднанню цитрусових і високих зелених нот. 
Легкі квіткові ноти та мускус з відтінком деревини 
створюють ефект чистоти.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите і підсушене 
рушником волосся.

• Залишити на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 1000 мл Арт. 44931
• Банка 300 мл Арт. 44932 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44917 
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VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE
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FULL DEFENSE
MIST

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічний 
біосахарид, 
похідний від 
цукру

Повний та ефек-
тивний захист 
структури волосяного 
волокна. Запобігає 
закріпленню на 
волоссі забруднюю-
чих частинок.
Зволожує та зменшує 
шкідливу окислюваль-
ну дію УФ-променів.

Доглянуте, 
зволожене та 
блискуче волосся. 
Волосся очищене 
від забруднюючих 
частинок.
Здоровий вигляд.

Екстракт 
органічного 
нешліфованого 
рису

Захист від ззабруд-
нюючих частинок та 
від синього світла 
екранів електронних 
пристроїв.

Доглянуте слухня-
не волосся.
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Захисний спрей-кондиціонер
для волосся, що страждає 
від стресу
ПЕРЕВАГИ
• Кондиціонує та надає миттєвого захисту від атмо-
сферного та домашнього забруднення й шкідливої дії 
УФ-променів протягом усього дня.

• М'яке волосся та природний блиск.

АРОМАТ
Свіжий та чистий, з ефірною олією евкаліпта.

ВЛАСТИВОСТІ
Відновлює рівновагу та очищує.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття свіжості, чистоти й турботи завдяки 
поєднанню цитрусових і високих зелених нот. Легкі 
квіткові ноти та мускус з відтінком деревини створюють 
ефект чистоти.

Активні 
агенти Дія Переваги

УФ-фільтр
Захист від 
ультрафіолетових 
променів.

Зберігається колір 
і блиск волосся.

Екстракт 
органічного 
нешліфованого 
рису

Захист від за-
бруднювальних 
частинок та від 
синього світла 
екранів електрон-
них пристроїв.

Доглянуте слухня-
не волосся.

Поєднання 
силіконів

Захист. 
Закріплюється 
на пошкоджених 
зонах волосся.

Миттєво 
відновлює м'якість, 
блиск і природну 
шовковистість 
волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розбрискати на вологе або 
сухе волосся.

• Не змивати.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл Арт. 44953

Захисна сироватка для 
волосся, що страждає  
від стресу
ПЕРЕВАГИ
• Відновлює та пом'якшує волосяне волокно, 
підсилює захист від впливу атмосферного, домаш-
нього забруднення та УФ-променів. Повний захист 
протягом усього дня.

• Яскравий блиск і шовковистість.

АРОМАТ
Свіжий та чистий, з ефірною олією евкаліпта.

ВЛАСТИВОСТІ
Відновлює рівновагу та очищує.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Відчуття свіжості, чистоти й турботи завдяки 
поєднанню цитрусових і високих зелених нот. 
Легкі квіткові ноти та мускус з відтінком деревини 
створюють ефект чистоти.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести 1-3 краплі на вологе або сухе 
волосся, від середини до кінчиків.

• Не змивати.
• Розчесати.

УПАКОВКА
• Пляшка 100 мл  Арт. 44943

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

FULL DEFENSE
SERUM 



FRIZZ CONTROL
SHAMPOO

Контролюючий
шампунь для волосся, 
що схильне до
розпушування

ПЕРЕВАГИ
• Не містить сульфатів.
• Зволожує і додає м'якості неслухняному та 
об'ємному волоссю

• Контролює розпушування гладкого та кучеря-
вого волосся. Волосся природне на дотик.

АРОМАТ
Квітка лотосу, з ефірною олією іланг-ілангу.

ВЛАСТИВОСТІ
Зміцнює та додає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Гармонійне поєднання легких соковитих 
квіткових і фруктових нот дарує задоволення. 
Свіжа зелена початкова нота і теплі фонові ноти 
огортають вас відчуттям насолоди.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанесіть на вологе волосся.
• Спіньте.
• Змийте.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44411
• Пляшка 300 мл  Арт. 44412 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44417 

Контролюючий 
кондиціонер для волосся 
схильного до
розпушуванняя

ПЕРЕВАГИ
• Розплутує, контролює розпушування та 
дисциплінує неслухняне гладке або кучеряве 
волосся.

• Інтенсивне зволоження, сяйво та м'якість.
• Засіб, що не потребує змиття.

АРОМАТ
Квітка лотосу, з ефірною олією іланг-ілангу.

ВЛАСТИВОСТІ
Зміцнює та додає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
• Гармонійне поєднання легких соковитих квіткових 
і фруктових нот дарує задоволення. Свіжа зелена 
початкова нота і теплі фонові ноти огортають вас 
відчуттям насолоди.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розподілити по вимитому та 
підсушеному рушником волоссю.

• Не змивати.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44421
• Пляшка 300 мл  Арт. 44422 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44417 
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Активні агенти Дія Переваги

Органічна олія 
Чіа першого 
холодного 
віджиму

Діє як захисна 
плівка.

Надає волоссю 
високий ступінь 
зволоження та 
сяйва.

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічна олія 
Чіа першого 
холодного 
віджиму

Діє як захис-
на плівка.

Надає волоссю високий 
ступінь зволоження та 
сяйва.

Поєднання 
висококон-
центрованих 
гіалуронових 
кислот

Створює 
ефект зво-
ложуваль-
ного бар'єру 
навколо 
волосяних 
волокон.

Підвищує м'якість. Знижує 
схильність до розпушу-
вання волосся й запобігає 
йому. Підтримує форму 
гладкого волосся.
Запобігає розпушуванню 
кучерявого волосся.

VEGAN FORMULA · SULFATE-FREE · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · MINERAL OIL-FREE 
COLORANTS-FREE

FRIZZ CONTROL
CONDITIONER LEAVE-IN



FRIZZ CONTROL
PROTECTOR

FRIZZ CONTROL
TREATMENT

Контролюючий засіб 
для волосся, що схильне 
до розпушування

ПЕРЕВАГИ
• Реструктурує, зволожує та розгладжує волокно 
волосся.

• Надає високу ступінь зволоження, сяйва та 
м'якості.

• Контролює гладке та кучеряве волосся. Резуль-
тат –  слухняне та природно рухливе волосся.

АРОМАТ
Квітка лотосу, з ефірною олією іланг-ілангу.

ВЛАСТИВОСТІ
Зміцнює та додає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Гармонійне поєднання легких соковитих 
квіткових і фруктових нот дарує задоволення. 
Свіжа зелена початкова нота і теплі фонові ноти 
огортають вас відчуттям насолоди.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите і підсушене 
рушником волосся.

• Залишити на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 1000 мл  Арт. 44441
• Банка 250 мл  Арт. 44442 *
(*) Обсяг для продажу

Спрей для термального 
захисту волосся,
схильного до
розпушування

ПЕРЕВАГИ
• Захист від розпушування волосся та від 
термічного впливу прасок і фена.

• Миттєво надає блиску та м'якості від коренів 
до кінчиків.

АРОМАТ
Квітка лотосу, з ефірною олією іланг-ілангу.

ВЛАСТИВОСТІ
Зміцнює та додає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Гармонійне поєднання легких соковитих 
квіткових і фруктових нот дарує задоволення. 
Свіжа зелена початкова нота і теплі фонові ноти 
огортають вас відчуттям насолоди.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розбрискати на вимите і 
підсушене рушником волосся.

• Розчесати.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл Арт. 44432

50

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE ·
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE ·
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічна 
олія Чіа 
першого 
холодного 
віджиму

Діє як 
захисна 
плівка.

Надає волоссю високий 
ступінь зволоження та 
сяйва.

Поєднання 
висококон-
центрованих 
гіалуронових 
кислот

Створює 
ефект 
зволожу-
вального 
бар'єру 
навколо 
волосяних 
волокон.

Підвищує м'якість. 
Знижує схильність 
до розпушування 
волосся й запобігає 
йому. Підтримує форму 
гладкого волосся.
Запобігає розпушуванню 
кучерявого волосся.

Активні 
агенти Дія Переваги

Захисний 
полімер

Захищає від 
термічного впли-
ву, зміцнює та
відновлює во-
локно волосся.

Волосся знову стає 
м'яким, пружним і 
легким.

Поєднання 
гіалуронових 
кислот високої 
концентрації

Ефект зволожу-
вального бар'єру 
навколо волося-
них волокон.

Підвищує м'якість. 
Знижує схильність 
до розпушування 
волосся й запобігає 
йому. Підтримує форму 
гладкого волосся.
 Запобігає розпушуван-
ню кучерявого волосся.



FRIZZ CONTROL
CREAM 

Крем для підкреслення 
кучерів 

ПЕРЕВАГИ
• Активізує та підкреслює кучері, надаючи 
еластичність, легкість та природність.

• Інтенсивно зволожує, надає сяйва та м'якості.
• Запобігає розпушуванню.

АРОМАТ
Квітка лотосу, з ефірною олією іланг-ілангу.

ВЛАСТИВОСТІ
Зміцнює та додає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Гармонійне поєднання легких соковитих квіткових 
і фруктових нот дарує задоволення. Свіжа зелена 
початкова нота і теплі фонові ноти огортають вас 
відчуттям насолоди.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розподіліть по вологому во-
лоссю.

• Не змивати.

УПАКОВКА
• Туба 150 мл  Арт. 44453

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE ·
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічна олія 
Чіа першого 
холодного 
віджиму

Діє як захисна 
плівка.

Надає волоссю високий 
ступінь зволоження 
та сяйва.

Поєднання 
висококон-
центрованих 
гіалуронових 
кислот

Створює ефект 
зволожувально-
го бар'єру на-
вколо волосяних 
волокон.

Підвищує м'якість. 
Знижує схильність 
до розпушування 
волосся й запобігає 
йому. Підтримує форму 
гладкого волосся.
Запобігає розпушуван-
ню кучерявого волосся.

Високо- 
технологічні 
смоли

Стійкість до 
вологи.
Стійкість (long-
lasting effect).

Підкреслює кучері та 
робить їх пружнішими



Шампунь для
створення об’єму на 
тонкому волоссі

ПЕРЕВАГИ
• Зміцнює структуру волосся зсередини.
• Підвищена стійкість до ламкості.
• Створює ефект легкості та об'єму.

АРОМАТ
Польові трави з ефірною олією гіркого 
апельсину.

ВЛАСТИВОСТІ
Надає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Ефірна олія лимону надає цитрусової свіжості 
початковій ноті, фон аромату полину та квіткова 
нота, в якій яскраво звучить гіркий апельсин. 
Поєднання деревних і мускусних нот надає 
ніжності та делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44611
• Пляшка 300 мл  Арт. 44612 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44617 

Легкий бальзам для 
створення об’єму 
на тонкому волоссі

ПЕРЕВАГИ
• Зволожує та зміцнює структуру волосся 
зсередини.

• Підвищена стійкість до ламкості.
• Надає текстури та еластичності.
• Створює ефект товстішого волосся, яке при 
цьому залишається легким, наче пір'їнка.

АРОМАТ
Польові трави з ефірною олією гіркого 
апельсину.

ВЛАСТИВОСТІ
Надає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Ефірна олія лимону надає цитрусової свіжості 
початковій ноті, фон аромату полину та квіткова 
нота, в якій яскраво звучить гіркий апельсин. 
Поєднання деревних і мускусних нот надає 
ніжності та делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розподілити по вологому волоссю. 
• Розплутати.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44641
• Пляшка 300 мл  Арт. 44642 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44617 
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Активні агенти Дія Переваги

Веганські 
мікропротеїни 
органічних сої та 
рису (натураль-
ний комплекс, 
альтернатива 
кератину)

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини, 
з тривалим 
ефектом. Ефект 
«перезаряд-
жання».

Більш міцне 
волосся, ефект 
товщини, об'єму 
та блиску.

Активні агенти Дія Переваги

Веганські 
мікропротеїни 
органічних сої та 
рису (натураль-
ний комплекс, 
альтернатива 
кератину)

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини, 
з тривалим 
ефектом. Ефект 
«перезаряд-
жання».

Більш міцне 
волосся, ефект 
товщини, об'єму 
та блиску.

BODY MAKER
SHAMPOO

BODY MAKER
BALM



Спрей для створення 
об’єму на тонкому волоссі
з фіксацією

ПЕРЕВАГИ
• Дуже легка формула, що миттєво додає об'єму і 
гнучкості.

• Природна фіксація.
• Текстура та м'якість.
• Засіб, що не потребує змивання.

АРОМАТ
Польові трави з ефірною олією гіркого апельсину.

ВЛАСТИВОСТІ
Надає життєвої енергії.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Ефірна олія лимону надає цитрусової свіжості 
початковій ноті, фон аромату полину та квіткова 
нота, в якій яскраво звучить гіркий апельсин. 
Поєднання деревних і мускусних нот надає ніжності 
та делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• · Ретельно розбрискати на вимите 
та підсушене рушником волосся, від 
коренів до кінчиків.

• Не змивати.
• Розчесати.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл  Арт. 44653 

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

Активні агенти Дія Переваги

Веганські 
мікропротеїни 
органічних сої та 
рису (натуральний 
комплекс, альтер-
натива кератину)

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини, з три-
валим ефектом. 
Ефект «переза-
ряджання».

Більш міцне 
волосся, ефект 
товщини, об'єму 
та блиску.

Високо-
технологічні 
смоли

Стійкість до 
вологи.
Стійкість (long-
lasting effect).

Підкреслює та 
активізує кучері.

BODY MAKER
MIST WITH HOLD



Активні 
агенти Дія Переваги

Fiberhance
Натуральне 
похідне, 
витягнуте 
з насіння 
кукурудзи

Відновлення 
внутрішньої 
структури во-
лосся. Відновлює 
порушені зв'язки.

Слухняне та м'яке 
волосся, стійке до 
ламкості.

Активні агенти Дія Переваги

Fiberhance
Натуральне 
похідне, витягнуте з 
насіння кукурудзи

Відновлення 
внутрішньої структури 
волосся. Відновлює 
порушені зв'язки.

Слухняне та м'яке 
волосся, стійке 
до ламкості.

Органічна олія 
Абіссінії (з високим 
вмістом жирних 
кислот омега-3 і 6)

Глибоке живлення без 
жирного блиску.

Підвищує 
еластичність і 
блиск волосся, 
кондиціонує.

Ceramide Rebuild 
System

Реструктурує пошкод-
жене волокно, діючи 
як клітинний цемент 
для волокон кератину.

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини.

Відновлюючий шампунь 
для пошкодженого волосся

ПЕРЕВАГИ
• Зміцнює внутрішні зв'язки волосся. Відновлює і 
глибоко живить.

• Відновлює м'якість і природний рівень зволоження.

АРОМАТ
Ніжний, квітковий, з ефірною олією герані.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та відновлюючі.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Парфумовані та квіткові ноти, які поєднуються з 
ніжним, креативним і ретельно підібраним ароматом. 
Свіжість дикої лаванди підкреслює ноти троянди та 
герані.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44711
• Пляшка 300 мл  Арт. 44712 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44717 

Відновлюючий
кондиціонер для
пошкодженого волосся

ПЕРЕВАГИ
• Кондиціонує та зміцнює волокно волосся зсередини.
• Підвищує стійкість до ламкості.
• Миттєво покращує розчісування.
• Завдяки легкій текстурі можна використовувати щодня.

АРОМАТ
Ніжний, квітковий, з ефірною олією герані.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та відновлюючі.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Парфумовані та квіткові ноти, які поєднуються з ніжним, 
креативним і ретельно підібраним ароматом. Свіжість 
дикої лаванди підкреслює ноти троянди та герані.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розподілити по вологому во-
лоссю.

• Залишити на 2 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44721
• Пляшка 300 мл  Арт. 44722 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44717 
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DEEP CARE
CONDITIONER



Активні агенти Дія Переваги

Fiberhance
Натуральне 
похідне, 
витягнуте 
з насіння 
кукурудзи

Відновлення 
внутрішньої 
структури во-
лосся. Відновлює 
порушені зв'язки.

Слухняне 
та м'яке во-
лосся, стійке до 
ламкості.

Органічна 
олія Абіссінії 
(з високим 
вмістом жирних 
кислот омега-3 
і 6)

Глибоке живлен-
ня без жирного 
блиску.

Підвищує 
еластичність і 
блиск волосся, 
кондиціонує.

Ceramide
Rebuild System

Реструктурує 
пошкоджене во-
локно, діючи як 
клітинний цемент 
для волокон 
кератину.

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини.

Зміцнюючий засіб
для пошкодженого волосся

ПЕРЕВАГИ
• Живить, підвищує стійкість і зміцнює внутрішні зв'язки волосся, утворюючи 
захисну плівку.

• Поповнює запас власних структурних речовин волокна волосся. Антиейд-
жинговий ефект.

• Відновлює м'якість і природний рівень зволоження.

АРОМАТ
Ніжний, квітковий, з ефірною олією герані.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та відновлюючі.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Парфумовані та квіткові ноти, які поєднуються з ніжним, креативним і ретельно 
підібраним ароматом. Свіжість дикої лаванди підкреслює ноти троянди та 
герані.

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічна 
олія Абіссінії 
(з високим 
вмістом жирних 
кислот омега-3 
і 6)

Глибоке живлення 
без жирного 
блиску.

Підвищує 
еластичність і 
блиск волосся, 
кондиціонує.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите і підсушене 
рушником волосся.

• Залишити на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 1000 мл  Арт. 44731
• Банка 250 мл  Арт. 44732 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44717 

Сироватка для 
пошкоджених кінчиків 
волосся

ПЕРЕВАГИ
• Відновлює та розгладжує пошкоджені кінчики 
волосся.

• Створює захисний бар'єр.
• Дуже м'яке волосся з неперевершеним блиском.

АРОМАТ
Ніжний, квітковий, з ефірною олією герані.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та відновлюючі.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Парфумовані та квіткові ноти, які поєднуються 
з ніжним, креативним і ретельно підібраним 
ароматом. Свіжість дикої лаванди підкреслює ноти 
троянди та герані.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести 1-3 краплі на вологе або сухе во-
лосся, від середини до кінчиків.

• Не змивати.
• Розчесати.

УПАКОВКА
• Пляшка 100 мл  Арт. 44743

55

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE · 
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE

DEEP CARE
TREATMENT
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Активні 
агенти Дія Переваги

Настій 
органічних 
екстрактів 
асаї та насіння 
соняшнику

Антиоксидант. 
Захищає та 
відновлює після 
негативного впливу 
УФ-променів і 
вільних радикалів. 
Стійкий ефект 
захисту кольору 
(anti-fading effect).

Продовжує стійкість 
кольору, блиск і 
сяйво.
Блискуче, м'яке та 
пружне волосся.

Катіонний 
полімер 
рослинного 
походження

Кондиціонуючий та 
захисний ефект.

Дуже м'яке та слух-
няне волосся.
Захищає шкіру 
волосистої частини 
голови.

Активні 
агенти Дія Переваги

Настій 
органічних 
екстрактів 
асаї та насіння 
соняшнику

Антиоксидант. 
Захищає та 
відновлює після 
негативного впливу 
УФ-променів і 
вільних радикалів. 
Стійкий ефект 
захисту кольору 
(anti-fading effect).

Продовжує стійкість 
кольору, блиск і 
сяйво.
Блискуче, м'яке та 
пружне волосся.

Smart silicone
Захист. 
Закріплюється на 
волокнах волосся.

Запобігає втраті 
кольору при митті 
волосся.

Захисний шампунь для 
фарбованого волосся

ПЕРЕВАГИ
• Не містить сульфатів.
• Забезпечує стійкість кольору завдяки кислому pH, 
що закриває волосяну кутикулу.

• Подовжує властивості кольору та уповільнює втрату 
пігментів.

• Антиоксидантна дія.

АРОМАТ
Яскравий, з ефірною олією шавлії.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та захисні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Чарівний, солодкий та ніжний аромат, з іскристими 
початковими нотами, що зливаються з чудовим 
квітковим запахом, який підкреслюють ноти ванілі та 
мускусу.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Змити.

УПАКОВКА
• Контейнер 5000 мл  Арт. 44514
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44511
• Пляшка 300 мл  Арт. 44512 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44517 

Захисний кондиціонер для 
фарбованого волосся

ПЕРЕВАГИ
• Кондиціонує та зволожує волокно волосся.
• Завдяки кислому pH закриває волосяну кутикулу.
• Подовжує властивості кольору та уповільнює 
втрату пігментів.

АРОМАТ
Яскравий, з ефірною олією шавлії.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та захисні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Чарівний, солодкий та ніжний аромат, з іскристими 
початковими нотами, що зливаються з чудовим 
квітковим запахом, який підкреслюють ноти ванілі 
та мускусу.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно розподілити по вологому 
волоссю.

• Залишити на 2 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Контейнер 5000 мл  Арт. 44524
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44521
• Пляшка 300 мл  Арт. 44522 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44517 
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Активні 
агенти Дія Переваги

Настій 
органічних 
екстрактів 
асаї та 
насіння 
соняшнику

Антиоксидант. 
Захищає та 
відновлює після 
негативного впли-
ву УФ-променів і 
вільних радикалів. 
Стійкий ефект 
захисту кольору 
(anti-fading effect).

Продовжує 
стійкість кольору, 
блиск і сяйво.
Блискуче, м'яке та 
пружне волосся.

Smart silicone
Захист. 
Закріплюється на 
волокнах волосся.

Запобігає втраті 
кольору при митті 
волосся.

Засіб для догляду та
захисту фарбованого
волосся

ПЕРЕВАГИ
• Система тривалого захисту, що забезпечує стійкість 
кольору, блиск і сяйво.

• Зволожує, відновлює волокно волосся та зміцнює 
кутикулу.

• Легка текстура для швидкого та інтенсивного впливу.

АРОМАТ
Яскравий, з ефірною олією шавлії.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидантні та захисні.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Чарівний, солодкий та ніжний аромат, з іскристими 
початковими нотами, що зливаються з чудовим 
квітковим запахом, який підкреслюють ноти ванілі та 
мускусу.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите і 
підсушене рушником волосся.

• Залишити на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 1000 мл  Арт. 44531
• Банка 250 мл  Арт. 44532 *
(*) Обсяг для продажу
ДОРОЖНІЙ НАБІР Арт. 44517 
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Активні 
агенти Дія Переваги

Квітка лотосу Пом'якшує та 
зволожує.

Зволожене та м'яке 
волосся.

Катіонний 
полімер 
рослинного 
походження

Кондиціонуючий та 
захисний ефект.

Дуже м'яке і слухня-
не волосся.
Захищає шкіру 
волосяної частини 
голови.

Активні 
агенти Дія Переваги

Квітка лотосу Пом'якшує та 
зволожує.

Зволожене та м'яке 
волосся.

Ceramide 
Rebuild System

Діє як клітинний 
цемент для во-
локон кератину 
і реструктурує 
пошкоджені во-
локна волосся.

Відновлює волокно 
волосся зсередини.

Тонуючий шампунь для 
натурального світлого, 
меліруваного та сивого
волосся

ПЕРЕВАГИ
• Видаляє жовті відблиски на сивому волоссі та 
запобігає появі небажаних теплих відтінків.

• Зволожує, покращує чистоту тону, надає волоссю 
природного блиску.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає аромату 
делікатності.

Маска, що надає 
сяйво, для світлого, 
меліруваного та сивого 
волосся

ПЕРЕВАГИ
• Відновлює та захищає світле волосся всіх типів.
• Відновлює природний блиск і сяйво світлого або 
сивого волосся.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає 
аромату делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Залишити на 1-3 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Контейнер 5000 мл  Арт. 44014
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44011
• Пляшка 300 мл  Арт. 44012 *
(*) Обсяг для продажу

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите і підсушене 
рушником волосся.

• Залишити, як мінімум, на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Банка 1000 мл Арт. 44021
• Туба 250 мл Арт. 44022 *
(*) Обсяг для продажу
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Міцелярний шампунь
для всіх типів волосся

ПЕРЕВАГИ
• Глибоко та м'яко очищує волосся і шкіру волосяної 
частини голови.

• Міцели підхоплюють забруднення, зберігаючи 
цілісність структури волосся.

• Запобігає закріпленню на волоссі вапняного нальоту 
при митті водою.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією кмину звичайного.

ВЛАСТИВОСТІ
Антибактеріальні, виведення токсинів.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Чудове поєднання, що сприяє виведенню токсинів. 
Має свіжі початкові ноти, яким додають енергію 
бергамот, лимон і апельсин. Квіткові й деревні ноти 
надають аромату ніжності та витонченості.

Активні агенти Дія Переваги

Поєднання 
середземно-
морських фруктів 
(лимон, червоний 
виноград і яблуко)

Виведення 
токсинів, захист 
від вапняного 
нальоту та 
природне зволо-
ження.

Очищення волосся 
та шкіри волосяної 
частини голови.
М'яке, блискуче та 
захищене волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Змити.

УПАКОВКА
• Каністра 5000 мл  Арт. 44314
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44311
• Пляшка 300 мл  Арт. 44312 *
(*) Обсяг для продажу

VEGAN FORMULA · PARABEN-FREE ·
MINERAL OIL-FREE · COLORANTS-FREE



Шампунь, що освіжає 
відтінок волосся,
фарбованого в рудуваті 
кольори та колір
червоного дерева

ПЕРЕВАГИ
• Компенсує втрату барвників. 
• Відновлює блиск і багатство відтінків кольору. 
• Волосся знову набуває м'якості. 

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає аромату 
делікатності.

Маска, що освіжає 
відтінок волосся,
фарбованого у рудуваті 
кольори та колір
червоного дерева

ПЕРЕВАГИ
• Відновлює та захищає волокно волосся.
• Надає яскравого блиску та подовжує 
інтенсивність кольору.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками.

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічні 
червоні 
водорості з 
Балтійського 
моря

Створює захисний 
шар.

Захищає та 
відновлює волосся.

Ceramide 
Rebuild System

Діє як клітинний це-
мент для волокон 
кератину, реструк-
турючи пошкоджені 
волокна.

Відновлює волокно 
волосся зсередини.

Катіонні 
барвники Надають колір.

Відновлює блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.

Активні 
агенти Дія Переваги

Органічні 
червоні 
водорості з 
Балтійського 
моря

Створює захисний 
шар.

Захищає та 
відновлює волосся.

Катіонний 
полімер 
рослинного 
походження

Кондиціонуючий і 
захисний ефект. 

Дуже м'яке і слухня-
не волосся. Захищає 
шкіру волосяної 
частини голови. 

Катіонні 
барвники Надають колір.

Відновлює блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Залишити на 1-3 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл  Арт. 44232 *
(*) Обсяг для продажу

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите та підсушене 
рушником волосся.

• Залишити як мінімум на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Туба 250 мл  Арт. 44242 *
(*) Обсяг для продажу
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Шампунь що освіжає 
відтінок волосся,
фарбованого в мідні 
відтінки

ПЕРЕВАГИ
• Компенсує втрату барвників.
• Відновлює блиск і багатство відтінків кольору.
• Волосся знов стає м'яким.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає 
аромату делікатності.

Маска, що освіжає 
відтінок волосся,
фарбованого в мідні 
відтінки

ПЕРЕВАГИ
• Відновлює і захищає волокно волосся.
• Надає яскравого блиску та подовжує 
інтенсивність кольору.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
• Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає 

Активні агенти Дія Переваги

Олія шафрану з 
Океанії

Антиоксидант, 
захист.

М'яке волосся та 
яскравий колір.

Катіонний полімер 
рослинного 
походження

Кондиціонуючий і 
захисний ефект.

Дуже м'яке і слух-
няне волосся.
Захищає шкіру 
волосяної частини 
голови.

Катіонні барвники Надають колір.

Відновлюється 
блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.

Активні агенти Дія Переваги

Олія шафрану з 
Океанії

Антиоксидант, 
захист.

М'яке волосся та 
яскравий колір.

Ceramide Rebuild 
System

Діє як клітинний 
цемент для во-
локон кератину 
та реструктурує 
пошкоджені 
волокна.

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини.

Катіонні барвники Надають колір.

Відновлюється 
блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Залишити на 1-3 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл  Арт. 44252 *
(*) Обсяг для продажу

аромату делікатності.здорового волосся.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите та підсушене 
рушником волосся.

• Залишити, як мінімум, на 5 хвилин.

• Змити.

УПАКОВКА
• Туба 250 мл  Арт. 44262 *
(*) Обсяг для продажу
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Шампунь, що освіжає 
відтінок волосся, 
фарбованого у коричневі 
відтінки

ПЕРЕВАГИ
• Компенсує втрату барвників.
• Відновлює блиск і багатство відтінків кольору.
• Волосся знову стає м'яким.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає 
аромату делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Залишити на 1-3 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 300 мл  Арт. 44212 *
(*) Обсяг для продажу

Маска що освіжає колір 
волосся, фарбованого
у коричневі відтінки

ПЕРЕВАГИ
• Відновлює та захищає волокно волосся.
• Надає яскравого блиску та подовжує 
інтенсивність кольору.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає 
аромату делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите та підсушене 
рушником волосся.

• Залишити, як мінімум, на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА
• Туба 250 мл  Арт. 44222 *
(*) Обсяг для продажу
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COCOA BROWN
SHAMPOO

COCOA BROWN
MASK

Активні агенти Дія Переваги

Екстракт какао

Антиоксидантні 
та фарбуючи 
властивості.
Захист кольору.

М'яке волосся та 
яскравий колір.

Катіонний полімер 
рослинного 
походження

Кондиціонуючий і 
захисний ефект.

Дуже м'яке і слух-
няне волосся.
Захищає шкіру 
волосяної частини 
голови.

Катіонні барвники Надають колір.

Відновлюється 
блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.

Активні агенти Дія Переваги

Екстракт какао

Антиоксидантні 
та фарбуючи 
властивості.
Захист кольору.

М'яке волосся та 
яскравий колір.

Ceramide Rebuild 
System

Діє як клітинний 
цемент для во-
локон кератину 
та реструктурує 
пошкоджені 
волокна.

Відновлює во-
локно волосся 
зсередини.

Катіонні барвники Надають колір.

Відновлюється 
блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.



Шампунь, що освіжає колір 
волосся,  фарбованого
у фіолетові відтінки

ПЕРЕВАГИ
• Компенсує втрату барвників.
• Відновлює блиск і багатство відтінків кольору.
• Волосся знову стає м'яким.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає аромату 
делікатності.

Маска що освіжає колір
волосся, фарбованого
у фіолетові відтінки

ПЕРЕВАГИ
• Відновлює і захищає волокно волосся.
• Надає яскравого блиску і подовжує інтенсивність 
кольору.

АРОМАТ
Свіжий, з ефірною олією лимону.

ВЛАСТИВОСТІ
Антиоксидант.

АРОМАТИЧНІ ВРАЖЕННЯ
Свіжі цитрусові початкові ноти та фруктове серце 
аромату з яскравими тропічними відтінками. 
Поєднується з квітковим фоном, який додає аромату 
делікатності.

ЗАСТОСУВАННЯ
• Нанести на вологе волосся.
• Спінити.
• Залишити на 1-3 хвилини.
• Змити.

УПАКОВКА
• Пляшка 1000 мл  Арт. 44271
• Пляшка 300 мл  Арт. 44272 *
(*) Обсяг для продажу

ЗАСТОСУВАННЯ
• Ретельно нанести на вимите та підсушене 
рушником волосся.

• Залишити, як мінімум, на 5 хвилин.
• Змити.

УПАКОВКА:
• Банка 1000 мл  Арт. 44281
• Туба 250 мл Арт. 44282*
(*) Обсяг для продажу
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Активні 
агенти Дія Переваги

Квіти 
лаванди

Антиоксидант, 
захищає від не-
гативного впливу 
навколишнього 
середовища та 
вільних радикалів.

М'які волосся, яскра-
вий колір.

Катіонний 
полімер 
рослинного 
походження

Кондиціонуючий і 
захисний ефект.

Дуже м'яке і слухняне 
волосся.
Захищає шкіру 
волосяної частини 
голови.

Катіонні 
барвники Надають колір.

Відновлюється блиск 
та насиченість кольору 
волосся.

Активні 
агенти Дія Переваги

Квіти лаванди

Антиоксидант, 
захищає від не-
гативного впливу 
навколишнього 
середовища та 
вільних радикалів.

М'які волосся, 
яскравий колір.

Ceramide 
Rebuild System

Діє як клітинний 
цемент для во-
локон кератину 
та реструктурує 
пошкоджені во-
локна.

Відновлює волокно 
волосся зсередини.

Катіонні 
барвники Надають колір.

Відновлюється 
блиск та 
насиченість кольо-
ру волосся.

VIOLET LAVENDER 
SHAMPOO

VIOLET LAVENDER 
MASK


