
PREMIUM BOND Keratech i.Power

Активні 
агенти Дія Переваги

KeravisTM

Проникає у 
волокно волосся 
та зміцнює його 
зсередини.
Створює за-
хисну плівку, яка 
зміцнює поверхню 
волосся.

Здорове та міцне 
волосся

PRODEW® 
500
Зволожуючий 
комплекс, 
що базується 
на аміно-
кислотах

Зволожує 
та зміцнює 
структуру во-
лосся. Відновлює 
пошкоджену по-
верхню волокна 
волосся.

М’яке, шовковисте 
та блискуче волосся.
Поліпшує та 
підвищує стійкість 
кольору.

Активні 
агенти Дія Переваги

KeratecTM

натуральний 
замінник 
кератину

Проникає у 
волокно волосся 
та зміцнює його 
зсередини.
Створює за-
хисну плівку, яка 
зміцнює поверхню 
волосся.

Блискуче та м’яке 
волосся. Зволо-
ження.

Моноі де 
Таіті
Зволожуючий 
комплекс, 
що базується 
на аміно-
кислотах

Зволожуюча, 
відновлююча та 
захисна дія для 
усіх типів волосся.

Здорове та зволоже-
не волосся.

Олія 
макадамії

Напитує та 
пом’якшує во-
лосся

Запобігає втратi 
вологи, захищає 
та додає блиску 
волоссю.

ДОСТУПНІ ОБ’ЄМИ ДОСТУПНІ ОБ’ЄМИ

Підсилювач зв’язків
ПРОДУКТ
• Зміцнює волосся під час процедур 
реконструкції пошкодженого волосся та усіх 
хімічних процедур у салоні

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТА
• Зміцнює дісульфідні зв’язки.
• Підвищує стійкість волосся до пошкоджень 
(на 44%) під час проведення реконструкції та 
хімічних процедур.

• Результат можна побачити одразу після пер-
шого використання.

• Дозволяє проводити хімічні процедури у 
салоні в звичайних умовах.

Догляд для реконструкції
ПРОДУКТ
• Догляд для реконструкції та омолодження. Зупиняє 
старіння волосся та відновлює його внутрішню 
структуру.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТА
• Глибока реконструкція внутрішніх зв’язків волосся 
(на 94%).

• Відновлює волокно волосся.
• Захищає, додає блиску, м’якості та зволожує.
• Результати помітні одразу після першого викори-
стання.

Пробний набір  арт. 49002
1 Premium bond 100 мл
2 Keratec i.power 100 мл
1 дозатор
Таблиця з використання

Пробний набір  арт. 49002
1 Premium bond 100 мл
2 Keratec i.power 100 мл
1 дозатор
Таблиця з використання

Флакон 500 мл   арт. 49011 Флакон 500 мл   арт. 49021

Не містить ПАРАБЕНУ, ПГ та мінеральних олій. Не містить ПАРАБЕНУ, ПГ та мінеральних олій.

Салонний набір       арт. 49001
1 Premium bond 500 мл
2 Keratec i.power 500 мл
1 дозатор
1 помпа
1 інструкція по використанню
3 сашета Hair Perfection 10 мл

Салонний набір       арт. 49001
1 Premium bond 500 мл
2 Keratec i.power 500 мл
1 дозатор
1 помпа
1 інструкція по використанню
3 сашета Hair Perfection 10 мл
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Hair Perfection

Активні 
агенти Дія Переваги

KeravisTM

Проникає у волокно 
волосся та зміцнює 
його зсередини.
Створює захисну 
плівку, яка зміцнює 
поверхню волосся.

Здорове та міцне 
волосся.

KeratecTM

натуральний 
замінник 
кератину

Проникає у волокно 
волосся та зміцнює 
його зсередини.
Створює захисну 
плівку, яка зміцнює 
поверхню волосся.

Блискуче та м’яке во-
лосся. Зволоження.

Моноі де 
Таіті
Зволожуючий 
комплекс, 
що базується 
на аміно-
кислотах

Зволожуюча, 
відновлююча та 
захисна дія для усіх 
типів волосся.

Здорове та зволоже-
не волосся.

Олія 
макадамії

Напитує та пом’якшує 
волосся.

Запобігає втратi 
вологи, захищає 
та додає блиску 
волоссю.

ВИКОРИСТАННЯ

Маска для захисту
ПРОДУКТ
Маска, яка глибоко відновлює та захищає волосся. Діє як засіб проти 
старіння волосся та продовжує ефект догляду. Волосся стає шовковистим 
та сяючим.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТА
• Глибоке відновлення та захист.
• Продовжує результат догляду у салоні.
• Діє поступово та природньо з тривалим ефектом.
• Результат, який можна побачити одразу після першого використання.

Флакон 100 мл   арт. 49033

Не містить ПАРАБЕНУ, ПГ та мінеральних олій.

Нанесіть на вологе волосся після миття.
Залиште на 5-10 хв. Змийте.
Не частіше ніж один раз на тиждень.
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