
ANGEL PROFESSIONAL – Stworzone na bazie wody termalnej, kolagenu morskiego i ekstraktòw z roślin morskich, które zawierają duże ilości jodu i pierwiastków 
śladowych. Bez siarczanów i produktów ropopochodnych.

Kod Produkt Opis Poj.

KATALOG PRODUKTÓW Dane kontaktowe:

A-201-1

Szampon do włosów 
suchych i normalnych 

Zawiera aktywny kompleks roślinnych związków pochodzenia morskiego dla aktywnej odnowy 
włosów na całej długości, a także kolagen morski dla rekonstrukcji, nadania elastyczności 
i intensywnego nawilżenia. Dzięki delikatnej formule nie narusza bilansu lipidowego skóry głowy. 
Głęboko wnikając, wyrównuje strukturę włosów, przywracając im blask i elastyczność

100 ml
A-201-2 250 ml
A-201-3 500 ml
A-201-5 1000 ml

A-202-1
Szampon do włosów 
przetłuszczających się 

Zawiera ekstrakty z morskich wodorostów przekształcone w molekuły o podwójnym działaniu. 
Skutecznie reguluje wydzielanie gruczołów łojowych i zapobiega przetłuszczaniu się. Delikatna 
formuła szamponu głęboko oczyszcza, nie naruszając warstwy lipidowej skóry. Dla uzyskania 
optymalnego efektu używać w połączeniu z Water Element Ice Sea Mud Nursing Cream (krem 
odżywczy z mrożonym błotem).

250 ml

A-202-2 500 ml

A-202-3 1000 ml

A-204-1
Szampon do włosów 
farbowanych 

Posiada delikatną kwasową formułę dla aktywnej ochrony włosów farbowanych wszystkich 
odcieni i kolorów. Zawiera odbudowujący kompleks dla poprawy stanu włókien włosów, a także 
zapobiegania suchości i złemu połączeniu warstwy nabłonkowej włosa. Nadaje intensywnego 
blasku i gładkości.

100 ml

A-204-3 500 ml

A-204-5 1000 ml

A-207-1

Szampon głęboko 
oczyszczający

Szampon z ekstraktem z morskich wodorostów. Delikatnie i efektywnie oczyszcza włosy i skórę głowy 
z pozostałości soli morskiej, minerałów i chloru, które osadzają się na włosach po kąpieli w morzu 
lub w basenie. Usuwa z włosów pozostałości preparatów do stylizacji. Delikatnie wypłukuje różne 
zanieczyszczenia z wewnętrznej struktury włosa. Formuła szamponu zawiera naturalne elementy 
oczyszczające, które odświeżają i ożywiają skórę głowy. Zalecany przed wszystkimi zabiegami 
farbowania i chemicznej obróbki włosów.

250 ml

A-207-2 500 ml

A-207-3 1000 ml

A-208-1
Szampon nadający 
srebrzystego blasku 
włosom po dekoloryzacji, 
farbowanym na blond 
i siwym

Delikatna formuła szamponu starannie oczyszcza powierzchnię włosa i usuwa niepożądane ciepłe 
odcienie. Wyjątkowe nawilżające komponenty szamponu dają delikatny efekt nabłyszczenia 
włosów, dobrze wygładzają oskórek, nadają gładkości, elastyczności i niewiarygodnego 
perłowego blasku.

250 ml

A-208-2 500 ml

A-301-1

Odżywka do wszystkich 
rodzajów włosów

Zawiera w sobie esencje morskich wodorostów dla ochrony i odbudowy włosów, morski kolagen 
dla głębokiego nawilżenia i akumulacji wewnątrz włosów, kwasy owocowe i oleje, który działają 
na powierzchi włosów. Posiada zdolność zatrzymywania nawilżenia i tworzenia naturalnego blasku.

100 ml
A-301-2 250 ml
A-301-3 500 ml
A-301-5 1000 ml
A-106 5000 ml
A-107 10000 ml

ANGEL EXPERT – Seria kosmetyków stworzona specjalnie dla experckich salonów fryzjerskich.

AE-101 Profesjonalny szampon 
do włosów farbowanych 

Jego unikalna formuła głęboko wnika w strukturę włosów farbowanych i odbudowuje je od środka. 
Skład wzbogacony o naturalne olejki kwiatu pomarańczy, olej z pestek winogron oraz witaminy C i 
E zapewnia prawidłowe nawilżenie oraz chroni przed przesuszeniem. Delikatna formuła szamponu 
nie wpływa na kolor, dzięki czemu włosy farbowane na dłużej zachowują swój wyrazisty i nasycony 
odcień.

2000 ml

AE-102
Szampon 
odbudowujący do 
włosów zniszczonych

Posiada naturalną formułę, która odbudowuje, odżywia i ożywia pozbawione blasku włosy. Dzięki 
połączeniu oleju oliwkowego, olejku z kwiatów pomarańczy, rzadkich mikroelementów i minerałów, 
ekstraktów z ziół leczniczych oraz witamin C i E, nawilża włosy i chroni je przed uszkodzeniami. Lekka 
formuła zapewnia delikatne oczyszczenie, nadaje włosom siłę, fantastyczny blask i zdrowy wygląd. 
Kamelia japońska - ma działanie odbudowujące i silnie nawilża nawet najbardziej zniszczone włosy.

2000 ml

AE-103 Profesjonalny szampon 
nawilżający 

Zawiera ekstrakty z Kamelii japońskiej i olej z pestek winogron dzięki czemu delikatnie nawilża 
i odbudowuje włosy od środka utrzymując optymalny balans lipidowy skóry głowy. Dzięki zawartości 
ekstraktów roślinnych wzmacnia cebulki włosowe i normalizuje pracę gruczołów łojowych, zaś ich 
zbalansowane połączenie zapewnia włosom zdrowy wygląd i naturalność. 

2000 ml

AE-201 Odżywka ochrona koloru 
do włosów farbowanych

Posiada z ekstraktem z ziół leczniczych, olejem z pestek winogron i kwasem hialuronowym 
delikatnie nawilża włosy. Odbudowuje naturalny hydrobalans skóry głowy i zapewnia odpowiednią 
pielęgnację oraz zdrowy wygląd włosów farbowanych. Lekka formuła sprawia, że nie obciąża 
włosów i ułatwia rozczesywanie. Pomaga zachować wyrazisty kolor na dłużej oraz spowalnia 
proces utraty pigmentu. 

2000 ml

AE-202
Odżywka 
odbudowująca do 
włosów zniszczonych

Posiada lekką konsystencję i delikatny, przyjemny zapach, filtry UV skutecznie chronią je przed 
negatywnym działaniem środowiska. Głównym składnikami odżywki są olej z pestek winogron, 
ekstrakt z grejpfruta, kwas hialuronowy, olejek arganowy oraz witaminy C i E. Ułatwia rozczesywanie, 
nadaje włosom jedwabistość i piękny wygląd.

2000 ml

AE-203
Odżywka nawilżająca 
do wszystkich rodzajów 
włosów

W skład wchodzą ekstrakt z grejpfruta, kwas hialuronowy oraz witaminy E i B4, które w połączeniu 
z olejkiem arganowym zapewniają długotrwałą ochronę i głębokie nawilżenie włosów. Dzięki 
nawilżającemu działaniu Kamelii japońskiej intensywnie nawilża suche, osłabione kosmyki 
i rozdwajające się końcówki. Sprzyja regeneracji zniszczonych fragmentów włosów. 

2000 ml

DANCOLY SPA – Zawiera ekstrakty z ziół, kwiatów i olejki. Posiada unikalne działanie terapeutyczne bez siarczanów i silikonów.

D-201
Szampon aromatyczny 
(do włosów suchych i 
zniszczonych) 

U jego podstaw leży unikalna zmiękczająca formuła. Ekstrakty roślinne nadają włosom blasku 
i nawilżają je. Ten szampon wykorzystuje wyciągi z róży i inne olejki eteryczne, aby dodać blasku 
i nawilżyć włosy.

1000 ml

D-202

Szampon aromatyczny 
(do włosów 
przetłuszczających się 
i skłonnych do łupieżu) 

Szampon opracowany został w celu wyeliminowania łupieżu i przetłuszczania się włosów, łagodnie 
oddziałuje na skórę głowy. 1000 ml

D-203
Szampon z olejkiem 
lawendy (do włosów 
suchych) 

U jego podstaw leży nowa zmiękczająca formuła.  Ekstrakty roślinne z olejkiem eterycznym lawendy 
nadają włosom blask i nawilżają je. 300 ml

D-204
Szampon z olejkiem 
róży (do włosów 
zniszczonych) 

Nowa formuła oparta na ekstraktach roślinnych zmiękcza włosy, a dzięki olejkowi z róży ma działanie 
nawilżające. Nadaje włosom blasku i wyrazistości. 300 ml

D-205
Szampon z olejkiem 
eukaliptusa (do włosów 
przetłuszczających się) 

Zawiera naturalny ekstrakt szałwii, olejku eukaliptusa i drzewa herbacianego. Zwalcza łupież, 
reguluje działalność gruczołów łojowych i regeneruje skórę głowy. 300 ml

D-301 Leczniczy krem 
aromatyczny

Zawiera olej pestek winogron, posiadający działanie antyoksydacyjne, eteryczny olejek migdałowy, 
zapewniający głębokie nawilżenie i oliwę z oliwek, zawierającą dużą ilość substancji odżywczych. 
Nadaje włosom miękkość, gładkość i blask.

700 g

D-302 Odżywka z olejkiem 
lawendy

Bazuje na nowej zmiękczającej formule. Dzięki zawartości ekstraktów roślinnych i olejku eterycznego 
lawendy głęboko odżywia włosy, sprawia, że są błyszczące i nawilżone. 300 ml

D-303 Odżywka z olejkiem róży W skład się odżywki wchodzą czyste ekstrakty roślinne i olejek różany o działaniu nawilżającym. 
Zmiękcza włosy, nadaje im blasku i wyrazistości. 300 ml

D-304 Krem aromatyczny 
lawenda

W jego skład wchodzi olejek eteryczny lawendy istotnie poprawiający strukturę łusek włosa i 
zmniejszający łamliwość włosów. Chroni przed utratą wilgoci, przywraca włosom elastyczność i 
blask.

300 g

D-305 Aromatyczny krem z 
olejkiem róży

W jego skład wchodzi naturalny olejek różany. Zapewnia efekt nawilżenia na długi czas, 
jednocześnie wzmacniając włosy. Tworzy ochronną membranę wokół każdego włosa, 
odbudowuje uszkodzone fragmenty.

300 g

D-306 Aromatyczna odżywka
Specjalna mieszanka kwiatów powoduje wygładzanie włosów pozostawiając je miękkie 
i jedwabiste. Olejki eteryczne będce składnikiem odżywki nawilżają i chronią włosy przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB

1000 ml

D-401 Magiczna nawilżająca 
mgiełka aromatyczna

Bazuje na ekstrakcie kwiatów słonecznika, zarodków pszenicy i olejku eterycznego róży. Mgiełka 
chroni włosy przed uszkodzeniami wywołanymi promieniami UV. Już po pierwszej aplikacji włosy 
stają się miękkie i gładkie. 

250 ml

D-403 Balsam nadający 
włosom gładkość i blask 

Zawiera cenny olejek róży, nawilża i czyni włosy gładkimi, poprawia stan suchych i zniszczonych 
włosów, usuwa rozdwajanie się, sprawia, że włosy są błyszczące i jedwabiste. Balsam chroni przed 
uszkodzeniami wywołanymi promieniami UV.

100 g

D-404 Lawendowe serum 
nabłyszczające

Aktywnie odbudowuje i głęboko odżywia suche, zniszczone lub chemicznie uszkodzone włosy. 
Nadaje im blask. Chroni przed gorącem i promieniami UVA i UVB. 100 ml

D-801 Zestaw do włosów 
zniszczonych

Szampon z olejkiem z róży 300 ml. Odżywka z olejkiem z róży 300 ml. Nawilżający krem o podwójnym 
działaniu 150 ml. Ręcznik.

D-802 Zestaw do włosów 
suchych

Szampon z olejkiem z lawendy 300 ml. Odżywka z olejkiem z lawendy 300 ml. Nawilżający krem 
o podwójnym działaniu 150 ml. Ręcznik.

A-302-1
Olejek odbudowujący 
do włosów i ciała

Nadaje niezbędnej elastyczności włosom i skórze dzięki zawartym w nim olejku jojoba, kalagenowi i 
witaminie E. Przy braku kolagenu włosy tracą blask i elastyczność, a skóra wysusza się. Niepowtarzalne 
połączenie składników, niepoddanych obróbce termalnej ani chemicznej, odżywia włosy i skórę cennymi 
składnikami. Dodanie olejku do farby znacznie zwiększa plastyczność preparatu i sprawia, że farbowanie 
jest łagodniejsze i trwalsze. Olejek maksymalne wygładza powierzchnię włosa i spaja końcówki.

60 ml

A-302-2 100 ml

A-303-1 Spray do zmiękczania 
włosów 

Ultra lekka formuła stworzona na bazie ekstraktów roślin głębinowych, aminokwasów i kolagenu. 
Zapewnia łatwe rozczesywanie i nawilżenie włosów, całkowicie wnika we włosy bez obciążania 
ich, nadaje gładkości i blasku. Idealny w połączeniu ze wszystkimi zabiegami pre- i post- obróbki 
włosów. Nie obciąża struktury.

80 ml

A-303-3 250 ml

A-304 Krem odżywczy (bez 
spłukiwania) 

Odżywczy krem stworzony na bazie ekstraktów z wodorostów rodziny RedAlga, występujących w 
Morzu Śródziemnym, delikatnie odżywia i nawilża włosy, czyniąc je elastycznymi, aktywnie chroni 
przed promieniowaniem UVA i UVB. Dzięki wysokim właściwościom przenikania stosowany jest jako 
podstawa dla sporządzenia odżywczych koktajli z dodatkiem olejków.

180 ml

A-602-1

Maska nawilżająca

Nasycony NMF (intensywnie nawilżający ekstrakt) z wodorostów z morskich głębin Deep-sea-alga, 
odżywia i głęboko nawilża włosy, pozwala przenosić nawilżające lipidy i zmiękczające substancje 
w głąb struktury włosa. Ten unikalny proces pomaga zachować odpowiedni bilans nawilżenia, 
nadając włosom elastyczności i jedwabistości, wzmacnia naturalny blask. Zawiera różne ekstrakty 
roślin, sprzyja odbudowie membran komórkowych i zapobiega ich zakwaszeniu. Idealny do włosów 
suchych i zniszczonych.

500 ml

A-602-2 1000 ml

A-603-1
Krem odżtwczy z 
mrożonym morskim 
błotem 

Zawiera zamróżone błoto z głębin oceanicznych, które zebrane z dna oceanu na głębokości 320 
metrów oraz dużą ilość minerałów I mikroelementów. Przyspiesza metabolizm komórek włosów i 
skóry głowy. Doskonały środek do rozwiązania problemów tłustej skóry głowy i włosów cienkich. 
Zawiera kaolin (białą glinkę), która posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, 
zapobiegające tworzeniu się zbędnego łoju i łupieżu. Morskie wodorosty wzmacniają korzenie 
włosów, a olejki odżywiają i nawilżają je bez obciążania. Włosy zyskują objętość i zdrowy blask. 
Idealny dla włosów mieszanych. 

500 ml

A-603-2 1000 ml

A-606-1
Maska do włosów z 
orzechem brazylijskim

Naturalny olej z orzecha brazylijskiego, który wnika bezpośrednio do włosów i uzupełnia je w amino-
kwasy. Zabezpiecza włosy przed wpływem czynników zewnętrznych. Zawiera wiele witamin, białka 
i ekstrakty z roślin, które nadają połysk. Idealne dla kędzieżawych włosów oraz po rozjaśniających 
zabiegach chemicznych. Włosy po użyciu, są miękkie, łatwo się rozczesują, poprawia się ich ela-
styczność. Maska tworzy powłokę chroniącą przed promieniowaniem UV i pyłem miejskim.

500 ml

A-606-2 1000 ml

G-01
Szampon z ekstraktem 
z żeń-szenia przeciwko 
wypadaniu włosów 

Zawiera mieszankę ekstraktu żeń-szenia zamkniętej w kapsułce RB1, zapobiega łamliwości, 
odbudowuje strukturę, oczyszcza mieszki włosowe, stymuluje wzrost włosów. Ekstrakt z żeń-szenia 
i eukaliptusa zapobiegają nadmiernemu wypadaniu włosów poprzez nasycenie skóry głowy 
substancjami odżywczymi. Zawiera bardzo delikatną substancję oczyszczającą.

300 ml

G-02
Odżywka z ekstraktem 
z żeń-szenia przeciwko 
wypadaniu włosów 

Podstawę odżywki stanowi naturalna baza i ekstrakt z żeń-szenia. Ekstrakt z żeń -szenia jest jednym 
z najsilniejszych stymulatorów odpornościowych, posiada działanie regeneracyjne, tonizujące 
i przeciwzapalne. Wspomaga przemianę materii, oddychanie komórek macierzystych, co 
przyspiesza wzrost włosów, optymalnie wzbogaca w niezbędne elementy włosy i skórę głowy. 
Naprawia strukturę i powierzchnię włosów, zawiera filtry przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu, 
utrzymuje dobre środowisko do wzrostu włosów.

300 ml

G-03
Tonik z żeń-szeniem 
przeciwko wypadaniu 
włosów

Składa się z aktywnego ekstraktu żeń-szenia i wielokierunkowego kompleksu roślinnego, co 
gwarantuje wysoką efektywność, poprawia wzrost włosów, zapobiega wypadaniu, odświeża i 
stymuluje skórę głowy.

 100 ml

G-04
Aktywny tonik 
z żeń-szeniem 
(skoncetrowany)

Aktywny tonik z żeń-szeniem przeciwko straty włosów, zawiera 97,2% naturalnych składników. 
Poprawia mikrokrążenie krwi, stymuluje wzrost i podział komórek macierzystych, sprzyja aktywnemu 
fizjologicznemu wzrostowi włosów. Ma ogólne działalnie terapeutyczne na skórę głowy. Został 
opracowany specjalnie w celu rozwiązania problemu wypadania włosów. Testowany klinicznie.

10 ml 
x 5 szt
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ANGEL PROVENCE – Najlepsze dla Twoich włosów. 89% składników organicznych. Bez SLS i SLES, olejów mineralnych, parafiny, wazeliny, glikolu propylenowego. 
Nie testowane na zwierzętach, posiadają certyfikat GMP i FDA.

PL-01-1 Szampon do włosów 
suchych/ zniszczonych 
z ekstraktem z kocanki

Zawiera ekstrakt z kocanki i witaminy. Ekstrakt z kocanki nawilża włosy, przenika do łodygi włosa, 
odbudowuje włosy suche, farbowane lub poddane zabiegom chemicznym, ożywia je, przywraca 
im naturalny blask i elastyczność. Chroni włosy przed działaniem promieni ultrafioletowych UVA i UVB. 

400ml

PL-01-2 800ml

PL-01-3 Odżywka do włosów 
suchych/ zniszczonych 
z ekstraktem z kocanki

Zawiera ekstrakt z kocanki i witaminy. Ekstrakt z kocanki nawilża włosy, przenika do łodygi włosa, 
odbudowuje włosy suche, farbowane lub poddane zabiegom chemicznym, ożywia je, przywraca 
im naturalny blask i elastyczność. Chroni włosy przed działaniem promieni ultrafioletowych UVA i UVB. 

400ml

PL-01-4 800m

PL-05-5
Esencja aktywizująca 
wzrost włosów z 
ekstraktem z rozmarynu 

Ekstrakt z rozmarynu wzbogacony wyciągiem z imbiru skutecznie aktywizuje mikro-cyrkulację 
skóry głowy, zwiększając zdolność wchłaniania mieszków włosowych i ich ogólną aktywność. W 
rezultacie włos wchłania maksymalną ilość substancji odżywczych. Esencja pomaga odbudować 
uszkodzone komórki i mieszki włosa jednocześnie odżywiając cebulki włosów i tym samym 
zapobiegając wypadaniu włosów. W rezultacie włosy stają się puszyste, błyszczące i zdrowe.

50 ml

PL-06-1 Szampon 
przeciwłupieżowy z 
zieloną herbatą 

Zawiera naturalny ekstrakt z zielonej herbaty w czystej postaci, który skurecznie kontroluje pracę 
gruczołów łojowych skóry głowy, nie dopuszczając do infekcji bakteryjnej. Odświeża włosy. Dzięki 
dodatkowi ekstraktu z mięty rozluźnia skórę głowy i usuwa napięcie. Sprawia, że włosy są miękkie 
i jednocześnie pozbawione łupieżu.

400 ml

PL-06-2 800 ml

PL-06-3 Odżywka 
przeciwłupieżowa z 
zieloną herbatą  

Zawiera naturalny ekstrakt z zielonej herbaty w czystej postaci, który skutecznie kontroluje pracę 
gruczołów łojowych skóry głowy, nie dopuszczając do infekcji bakteryjnej. Odświeża włosy. Dzięki 
dodatkowi ekstraktu z mięty rozluźnia skórę głowy i usuwa napięcie. Sprawia, że włosy są miękkie 
i jednocześnie pozbawione łupieżu.

400 ml

PL-06-4 800 ml

PL-06-5
Głęboko oczyszczający 
spray przeciwłupieżowy 
z zieloną herbatą 

Zawiera podwojoną dawkę ekstraktu z zielonej herbaty która pomaga błyskawicznie zrelaksować 
się i oczyścić skórę głowy . Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry głowy, skutecznie 
zapobiegając gromadzeniu się łupieżu i wydzielania sebum. Przywraca skórze równowagę.

100 ml

PL-07-1 Szampon do włosów 
kręconych z ekstraktem 
z róży 

Podstawę szamponu stanowi ekstrakt z róży wzbogacony substancjami nawilżającymi, 
odbudowującymi i odżywczymi. Tworzy elastyczną powłokę wokół każdego włosa zapewniając 
maksymalne nawilżenie i skuteczną odbudowę włosów uszkodzonych zabiegami chemicznymi, 
a także włosów cienkich i naturalnie kręconych. Po użyciu włosy stają się elastyczne i naturalnie 
błyszczące.

400 ml

PL-07-2 800 ml

PL-07-3 Odżywka do włosów 
kręconych z ekstraktem 
z róży

Podstawę odżywki stanowi ekstrakt z róży wzbogacony substancjami nawilżającymi, 
odbudowującymi i odżywczymi. Tworzy elastyczną powłokę wokół każdego włosa zapewniając 
maksymalne nawilżenie i skuteczną odbudowę włosów uszkodzonych zabiegami chemicznymi, 
a także włosów cienkich i naturalnie kręconych. Po użyciu włosy stają się elastyczne i naturalnie 
błyszczące.

400 ml

PL-07-4 800 ml

PL-07-7
Krem odżywczy do 
włosów z ekstraktem 
z róży

Nawilżające i odżywcze komponenty skutecznie odbudowują włosy zniszczone i tworzą warstwę 
odżywczą wokół każdego włosa, sprawiając, że włosy pozostają miękkie, elastyczne, błyszczące 
i łatwe do ujarzmienia. 

 300 ml

PL-07-05 Różany krem do stylizacji 
loków

Ekstrakt z róży wzbogacony o witaminę C i keratynę może szybko dostarczać składników 
odżywczych do włosów eliminując ich puszenie, suchość i kruchość. Chroni włosy przed gorącymi 
narzędziami stylizującymi, ten krem sprawia że włosy stają się miłe i miękkie w dotyku. Krem  nadaje 
się w szczególności do włosów kręconych.

PL-08-1 Szampon do włosów 
prostych z ekstraktem z 
grejfruta

Zawiera ekstrakt z grejpfruta, proteiny pszenicy, ekstrakt z miłorzębu i naturalne, wartościowe 
witaminy P i C. Odbudowuje włosy zniszczone, przywraca im naturalny balans PH. Włosy stają się 
gładkie i proste.

400 ml

PL-08-2 800 ml

PL-08-3 Odżywka do włosów 
prostych z ekstraktem z 
grejpfruta 

Zawiera ekstrakt z grejpfruta, proteiny pszenicy, ekstrakt z miłorzębu i naturalne, wartościowe 
witaminy P i C. Wzmacnia prostujące działanie szamponu i nadaje włosom miękkości i naturalnego 
blasku. Rozpuszczalne włókna przenikają do struktury włosa i podczas wysychania ujawniają swoje 
naprostowujące działanie. Włosy stają się gładkie i proste.

400 ml

PL-08-4 800 ml

PL-08-5
Spray zmiękczający 
włosy z ekstraktem z 
grejpfruta

Zawiera ekstrakty, witaminy P i C, włókna roślinne. Wartości odżywcze natychmiast wnikają we 
włosy i usuwają suchość i rozdwajające się końcówki. Spray wzmacnia włosy od środka, prostuje je 
i wygładza. Sprawia, że włosy stają się zdrowe i pełne energii.

 200 ml

PL-08-6
Krem pielęgnujący do 
prostowania włosów z 
ekstraktem z grejpfruta 

Krem pielęgnujący do prostowania kręconych włosów z ekstraktem z grejpfruta został opracowany 
specjalnie do włosów często poddawanych dekoloryzacji, farbowaniu i zabiegom chemicznym. 
Zawiera ekstrakt z grejpfruta, odbudowuje włosy i przywraca im naturalny balans PH. Chroni kolor 
włosów. Witamina C głęboko odżywia i odbudowuje zniszczone włosy. Sprawia, że włosy stają się 
miękkie, proste i naturalnie błyszczące

300 g

PL-34-1 Normalizujący szampon 
z ekstraktem z irysa do 
wszystkich rodzajów 
włosów

Szampon na bazie narodowego kwiatu Francji - Irysa. Przeniesie delikatną kurację promieni 
słonecznych z południa Francji wprost na twoje włosy. Zapobiega wysuszaniu i starzeniu włosów, nie 
przetłuszczając ich. Wypełnia strukturę włosa dostarczając dokładnie potrzebną porcję nawilżenia. 
Reguluje stopień nawilżenia dodając każdemu włosowi energii, elastyczności, zapobiega plątaniu 
i łamaniu włosów.

400 ml

PL-34-3 800 ml

PL-34-2 Normalizująca odżywka 
z ekstraktem z irysa do 
wszystkich rodzajów 
włosów

Odżywka na bazie narodowego kwiatu Francji - Irysa.  Nakładając na suche i zniszczone włosy 
końcówki, odżywia i nawadnia je bez efektu obciążenia i przetłuszczenia. Działa antyoksydacyjnie, 
dostarcza składniki odżywcze sprawiając, że włosy są pełne blasku, miękkie i wygładzone.

400 ml

PL-34-4 800 ml

ARGAN OIL RANGE – Zawiera olej arganowy, witaminę E, kwas linolowy po to aby głęboko zregenerować włosy suche i zniszczone.

AO-01-1 Szampon regenerujący 
z aktywnym tlenem 
arganowym

Zawiera olej arganowy wzbogacony i naturalną witaminę E, olejek kwasu tłuszczowego i kwasu 
linolowego które skutecznie naprawiają zniszczenia we włosach i utrzymują ich wilgoć. Ekstrakt 
z opuncji działa antyoksydacyjnie oraz chroni włosy przed działaniem promieni UV. Po użyciu 
szamponu włosy stają sie lśniące zdrowym blaskiem.

300 ml

AO-01-2 800 ml

AO-02-1 Odżywka regenerująca 
z aktywnym tlenem 
arganowym

Zawiera olej arganowy wzbogacony o naturalną witaminę E, olejek kwasu tłuszczowego i kwasu 
linolowego które skutecznie naprawiają zniszczenia we włosach utrzymując ich wilgoć. Ekstrakt z 
opuncji działa antyoksydacyjnie oraz chroni włosy przed działaniem promieni UV. Po użyciu odżywki 
włosy stają sie lśniące zdrowym blaskiem. 

300 ml

AO--02-2 800 ml

AO-04
Maska regenerująca 
z aktywnym tlenem 
arganowym  

Maska do włosów zawierająca wysoko skoncentrowaną witaminę E, niezbędne kwasy tłuszczowe 
i kwas linolowy, które skutecznie naprawiają zniszczenia we włosach utrzymując ich wilgoć. 
Połączenie ekstraktu z opuncji i wyciągów z Boswellii regenerują i nawilżają uszkodzony włos.
Po użyciu włosy stają się miękkie i lśniące naturalnym blaskiem.

500 g

PL-01-5
Odżywcza maska do 
włosów z ekstraktem 
z kocanki 

Maska usuwa podrażnienia skóry głowy. Równolegle odmładza i ożywia włosy uszkodzone na 
skutek suszenia suszarką, wpływu światła słonecznego lub silnego wiatru. Podstawowym składnikiem 
aktywnym jest ekstrakt z kocanki mający działanie antystatyczne. Maska zawiera także masło shea 
głęboko odżywiające i nawilżające wszystkie rodzaje włosów. Po użyciu maski włosy stają się świeże, 
błyszczące i podatne na układanie. 

500g

PL-01-6
Nawilżająco 
energetyzujący krem z 
ekstraktem z kocanki  

Krem wzbogacony jest w ekstrakty z kocanki i innych roślin. Nawilża i odżywia włosy od wewnątrz. 
Unikalna formuła chroni włosy przed działaniem promieni ultrafioletowych, przeciwdziała suchości, 
plątaniu się włosów i rozdwojonym końcówkom. Środek doskonale wnika w całą długość włosów. 
Nie pozostawia uczucia ciężkości i/lub przetłuszczenia. 

100g

PL-01-15 Zestaw podróżny z  
ekstraktem z kocanki 

Zestaw podróżny dla włosów suchych i zniszczonych z ekstrakem z kocanki: 
1. Szampon do włosów suchych i zniszczonych z ekstraktem z kocanki. 
2. Odżywka do włosów suchych i zniszczonych z ekstraktem z kocanki. 
3. Krem do kąpieli z olejkiem z róży. 
4. Krem różany dodający objętości.

4x80 ml 

PL-02-1 Szampon kontrolujący 
przetłuszczającą się 
skórę głowy z ekstraktem 
z werbeny

Szampon przeznaczony jest do codziennego użytku. Delikatnie oczyszcza tłuste włosy, nie 
podrażniając skóry głowy. Zawiera organiczny ekstrakt z werbeny, ekstrakt z cytryny zapewniający 
nieobciążające oczyszczenie i naturalną wodę różaną. Odbudowuje siłę życiową i blask włosów, 
sprawia, że stają się miękkie, podkreśla ich kolor.

400ml

PL-02-2 800ml

PL-02-3 Odżywka kontrolująca 
przetłuszczającą się 
skórę głowy z ekstraktem 
z werbeny

Ekstrakt z werbeny sprzyja normalizacji sekrecji skóry głowy. Składniki nawilżające, odbudowujące 
i odżywcze przenikają głęboko w strukturę włosa tworząc barierę ochronną przed promieniami UVA 
i UVB. Po użyciu szamponu włosy stają się gładkie, błyszczące i ujarzmione na cały dzień.

400 ml

PL-02-4 800 ml

PL-03-1 Szampon do włosów 
farbowanych z 
dodatkiem kwiatu 
pomarańczy 

Zawiera olejek z kwiatów pomarańczy i ekstrakt z pelargonii pachnącej kształtujące membranę 
ochronną i zapewniające utrwalenie pigmentu farby we włosie. W rezultacie włosy stają się 
błyszczące, elastyczne i jeszcze przez długi czas po farbowaniu nie tracą koloru. Ponadto chroni 
włosy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i twardej wody, sprawiając, że włosy są 
miękkie i witalne.

400 ml

PL-03-2 800 ml

PL-03-3 Odżywka włosów 
farbowanych z 
dodatkiem kwiatu 
pomarańczy 

Zawiera olejek z kwiatów pomarańczy i ekstrakt z pelargonii pachnącej kształtujące membranę 
ochronną i zapewniające utrwalenie pigmentu farby we włosie. W rezultacie włosy stają się 
błyszczące, elastyczne i jeszcze przez długi czas po farbowaniu nie tracą koloru. Odżywka chroni 
włosy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i twardej wody, sprawiając, że włosy są 
miękkie i witalne.

400 ml

PL-03-4 800 ml

PL-03-5

Ochronna maska do 
włosów z kwiatem 
pomarańczy 
„błyszczące światło” 

Maskę wyróżnia zawartość specjalnego faktora proteinowego wzmacniającego włosy od środka. 
Zawiera olejek kwiatów pomarańczy i ekstrakt z pelargonii pachnącej kształtujące membranę 
ochronną i utrwalające pigment farby we włosie, co sprawia, że włosy zachowują blask, a ich 
kolor pozostaje trwały i żywy. Faktor przeciwsłoneczny zawarty w masce chroni kolor włosów przed 
blaknięciem, wywoływanym przez promienie UV. Po użyciu maski włosy stają się bardziej miękkie 
i elastyczne. 

500 g

PL-03-6

Marokański olejek 
chroniący kolor i 
nadający włosom 
jedwabistość 

Olejek głęboko odbudowuje suche i zniszczone farbowaniem i obróbką chemiczną włosy. 
Zawiera olejki arganowy, rozmarynu i kwiatów pomarańczy, a także rozpuszczalne proteiny i mikro-
molekularne olejki eteryczne wielu roślin. Sprawia, że włosy stają się żywe i elastyczne. Do włosów 
suchych, zniszczonych i/lub często farbowanych. 

100 ml

PL-04-1 
Energetyzujący szampon 
z lawendą 

Unikalna roślinna formuła zapewnia głębokie a zarazem bezpieczne oczyszczenie włosów. Dzięki 
nawilżającemu działaniu rozmarynu ożywia i odmładza skórę głowy, sprawiając, że włosy nabierają 
jedwabistej gładkości i objętości. Posiada właściwości antystatyczne. Do włosów cienkich, 
zniszczonych i normalnych.

400 ml

PL-04-2 800 ml

PL-04-3
Energetyzująca odżywka 
z lawendą 

Unikalna roślinna formuła zapewnia głębokie a zarazem bezpieczne oczyszczenie włosów. Dzięki 
nawilżającemu działaniu rozmarynu ożywia i odmładza skórę głowy, sprawiając, że włosy nabierają 
jedwabistej gładkości i objętości. Posiada właściwości antystatyczne. Do włosów cienkich, 
zniszczonych i normalnych. 

400 ml

PL-04-4 800 ml

PL-04-5

Lawendowy spray 
dodający objętości do 
włosów cienkich i
delikatnych

Unikalna formuła roślinna zmieszana z wodą morską, aby dodać objętości włosom cienkim.  
Wzbogacony o nawilżające ekstrakty rozmarynowe odmładza i regeneruje łodygę włosa, 
pozostawiając włosy świeże i naturalne, o zmatowionym wyglądzie.

200 ml

PL-05-1 Szampon z ekstraktem 
z rozmarynu 
przeciwdziałający 
wypadaniu włosów 

Zawiera ekstrakt z rozmarynu i poprawia mikro-cyrkulację w skórze głowy. Jednocześnie zwiększa 
przepuszczalność mieszków włosowych poprawiając ich aktywność. Stosowanie szamponu 
zapewnia odbudowę komórek włosa, dostarczając im niezbędnych protein. Głęboko nawilża 
cebulki włosa. Nawet mocno zniszczone włosy po zastosowaniu produktu stają się silne, błyszczące 
i zdrowe. Stosuje się w ramach profilaktyki wypadania włosów.

400 ml

PL-05-2 800 ml

PL-05-3 Odżywka z ekstraktem 
z rozmarynu 
przeciwdziałająca 
wypadaniu włosów 

Zawiera ekstrakt z rozmarynu i poprawia mikro-cyrkulację w skórze głowy. Jednocześnie zwiększa 
przepuszczalność mieszków włosowych poprawiając ich aktywność. Stosowanie odżywki zapewnia 
odbudowę komórek włosa, dostarczając im niezbędnych protein. Głęboko nawilża cebulki włosa. 
Nawet mocno zniszczone włosy po zastosowaniu produktu stają się silne, błyszczące i zdrowe. 
Stosuje się w ramach profilaktyki wypadania włosów.

400 ml

PL-05-4 800 ml
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STYLIZACJA - profesjonalne produkty do stylizacji włosów

A-411 Planka do układania 

Uelastyczniająca włosy pianka, delikatnie i starannie podkreśla naturalny i sztuczny skręt włosów 
dzięki zawartości aminosolu. Naturalny ekstrakt oceanicznej chityny głęboko nawilża włosy przez 
24 godziny. Odżywcza formuła zapewnia objętość, bujność i kontrolę nad fryzurą. Koktajl z sub-
stancji roślinnych pomaga zachować naturalną zawartość lipidów, chroni i odbudowuje włosy, 
nadaje im wspaniałego blasku i ułatwia rozczesywanie.

250 ml

A-406 Wosk maksymalne 
utrwalenie 

Nadaje włosom wyjątkowej formy, gładkości i intensywnego blasku, czyniąc je żywszymi, bardziej 
elastycznymi i jedwabistymi. Podkreśla linię fryzury i poprawia jej zewnętrzny wygląd. Odpowiedni 
dla wszystkich rodzajów włosów. Pozwala na stworzenie niewiarygodnej tekstury i doskonałe 
wykończenie form.

80 g

AS-302 Spray-odżywka bez 
spłukiwania 

Nowa zaawansowana formuła bogata w witaminy, olej słonecznikowy, kwasy mlekowe i esen-
cje nawilżające. Idealnie odżywia strukturę i zatrzymuje wilgoć wewnątrz włosa, rezultat - idealna 
powierzchnia z jedwabistym efektem. Głęboko nawilża suche włosy, nadaje im niesamowitej 
miękkości, blasku i zdrowego wyglądu.

200 ml

As- 303 Krem nadający objętości 
do włosów kręconych 

Zwiększa objętość włosów do niewiarygodnych rozmiarów.  Nadaje gęstości i puszystości nawet 
osłabionym i pozbawionym witalności włosom. Idealny środek do stylizacji i utrwalania - rozdziela, 
nadaje teksturę i kontroluje włosy.

250 ml

AS-304 Wygładzający jedwab-
ny krem 

Ultralekka formuła nie obciąża nawet cienkich włosów tworząć jedwabistą strukturę i gładkość. 
Sprawia, że włosy doskonale się rozdzielają i zyskują lustrzany blask. Odżywia i nawilża suchą 
strukturę włosa, nie natłuszcza. Tworzy idealną, równą powierzchnię, chroni kolor włosów farbo-
wanych. Odpowiedni zarówno do szczotkowania, jak i do układania za pomocą prostownicy. 
Ułatwia rozczesywanie włosów.

100 ml

AS-308 Wosk do układania wło-
sów „Zimowe lśnienie” 

Tworzy teksturę i zapewnia utrwalenie fryzury. Nadaje włosom wygląd naturalnego nieładu, 
podkreśla poszczególne kosmyki. mocno nabłyszcza fryzurę. 100 ml

ZESTAWY

A-601 Intensywna oliwka 
odżywcza

Zawiera odbudowujące serum, witaminy D i E, białka i związki mineralne, wzbogacone 
substancjami odżywczymi. Normalizuje bilans wodny, odbudowuje strukturę, spaja rozdwojone 
końcówki. Współdziała ze wszystkimi odżywczymi kremami i farbami.

5 x 10 ml

А-604

SPA Z MORSKICH GŁĘBIN 
- MASKA DO WŁOSÓW
z ekstraktami 
głębinowymi.

W skład zestawu wchodzi maska (А) z niebieskimi, zielonymi i czerwonymi drobinkami: niebieskie 
– kompleks minerałów, zielone – ekstrakty alg morskich, czerwone – kompleks witaminowy; ( B) – 
olejek odżywczy, (С) - odżywka w sprayu zmiękczająca włosy

1000g 
50ml x 5 

80ml

A-605 Mleczko – laminacja SPA
Pozwala na szybką odbudowę i odżywienie suchych, zniszczonych włosów. Zawiera koncentrat 
mleczny i oliwę z oliwek. Nadaje włosom blasku i tworzy na nich film ochronny. Idealne do 
wszystkich zabiegów SPA.

5 x 50 ml

A-801
Zestaw podróżny do 
włosów suchych i 
naturalnych 

A-201-5 szampon100ml, A-301-5 odżywka 100ml, A-303-1 spray zmiękczający 80ml,  krem 
nawilżający  50, zel do włosów wet look  50ml

A-804 Zestaw podróżny do 
włosów farbowanych 

A-204-5 szampon100ml, A-301-5 odżywka 100ml, A-303-1 spray zmiękczający 80ml,  krem 
nawilżający  50, zel do włosów wet look  50ml

AG-04-1 Zestaw do włosów 
suchych i naturalnych  

A-201-2 Szampon do włosów suchych i  naturalnych h 500ml; A-301-2 Odżywka udo wszystkich 
rodzajów włosów 500ml; A-303-1 Spray zmiekczający  80ml

500 ml x 2 
80 ml

AG-04-2 Zestaw do włosów 
farbowanych 

A-204-2 Szampon do włosów farbowanych 500ml; A-301-2 Odżywka udo wszystkich rodzajów 
włosów 500ml; A-303-1 Spray zmiekczający  80ml

500 ml x 2 
80 ml

AOP

Regenerujący zestaw 
do włosów uchych i 
zniszczonych z aktywnym 
tlenem arganowym

AO-01-1 Szampon regenerujący z aktywnym tlenem arganowym  
AO-02-1  Odżywka regenerująca z aktywnym tlenem arganowym -Olejek regenerujący włosy

300ml x 2  
60ml

AOP-05

Regenerujący zestaw 
do włosów uchych i 
zniszczonych z aktywnym 
tlenem arganowym

AO-01-1 Szampon regenerujący z aktywnym tlenem arganowym 
AO-02-1 Odżywka regenerująca z aktywnym tlenem arganowym  
- Spray ochronny do  włosów z tlenem

300 ml x 2  
200 ml

PL-03-12 Zestaw podróżny z 
kwiatem pomarańczy

Zestaw podróżny dla włosów farbwanych z kwiatem z pomarańczy
1. Szampon do włosów farbowanych z kwiatem z pomarańczy.
2. Odżywka do włosów farbwanych z kwiatem z pomarańczy.
3. Krem do kąpieli z olejkiem z róży.
4. Krem różany dodający objętości.

4x80 ml

A-306
Energetyzujący preparat 
stylizujący zwiększający 
gęstość i objętość

Uniwersalny preparat do stylizacji dla nadania gęstości i objętości włosom. Thickifier – nadaje gęstości 
i objętości. Energizer – daje siłę i energię pozbawionym witalności włosom. Stylizator – utrwala fryzurę i 
daje włosom gęstość. Idealny do nadawania objętości u nasady włosów i delikatnej plastycznej formy.

180 ml

A-312 Lakier do włosów ekstra 
mocne utrwalenie 

Płynny lakier ekstra mocne utrwalenie nadaje niewiarygodnego blasku. Idealny do mocno 
utrwalanych fryzur. Zachowuje sztywność utrwalenia przez 24 godziny. Szybko schnie i wchłania się 
nie sklejając i nie przeciążając włosów. Zawiera koncentrat aminokwasów jedwabiu i kolagenu. 

250 ml

A-312-1 1000 ml

A-401 Krem do stylizacji
Nadający wykończenie krem modelujący do wykonania poszczególnych akcentów i modelowania 
całej fryzury, daje plastyczne utrwalenie i delikatny połysk, idealny do krótkich fryzur. Dokładnie 
wyodrębniona tekstura różnorodnych form i ułożeń.

100 ml

A-404
Spray do układania 
włosów

Lekki, ekonomiczny, wygodny w zastosowaniu spray do modelowania, wnika we włosy, nadając 
im objętości, okazałości i wspaniałego blasku. Bogata w substancje nawilżające formuła daje 
nieograniczone możliwości dla modelowania fryzur niezależnie od tego, czy włosy suszone są suszarką, 
modelowane na gorąco, czy objętość nadawana jest im dłońmi. Sprawia, że włosy są gładkie 
i lśniące. Posiada pozbawioną tłuszczu strukturę, nie sypie się po wyschnięciu. Nie skleja włosów. 
Daje średniej mocy efekt utrwalający.

200 ml

A-404-1 1000 ml

D-801
Zestaw do włosów 
zniszczonych z 
ekstraktem z  róży

D-204 szampon z różą 300ml; D-303 odżywka z róźą;  D-406 nawilzajścy krem do włosów 150g; 
ręcznkik bez mikrofibry x75cm

300ml x 2  
150g 

D-802
Zestaw do włosów 
suchych z ekstraktem  z 
lawendy 

D-203 szampon lawendowy; D-302 lawendowa odżywka, D-406  nawilzajścy krem do włosów; 
ręcznik z mikrofibry x75cm

300ml x 2  
150g 

NZ-28-1

Podwójny zestaw 
do włosów suchych 
i zniszczonych z 
ekstraktem z kocanki

Szampon do włosów suchych i zniszczonych    
Odżywka do włosów suchych i zniszczonych 250ml x 2

NZ-28-2

Podwójny zestaw do 
włosów farbowanych  
z dodatkiem kwiatu 
pomarańczy 

Szampon do włosów farbowanych
Odżywka włosów farbowanych z dodatkiem kwiatu pomarańczy 250ml x 2

NZ-28-4
Podwójny zestaw do 
włosów kręconych z 
ekstraktem z róży

Szampon do włosów kręconych 
Odżywka włosów kręconych  250ml x 2

NZ-28-5
Podwójny estaw do 
włosów prostych z 
ekstraktem z grejpfruta

Szampon do włosów prostych 
Odżywka włosów prostych 250ml x 2

PP-01-5

Potrójny zestaw do 
włosów suchych 
zniszczonych  z 
ekstraktem z kocanki

Szampon do włosów suchych i zniszczonych
Odżywka do włosów suchych i zniszczonych  
Odżywcza maska do włosów 

250ml x 3 
300ml

PP-03-6 Potrójny zestaw do 
włosów farbowanych

Szampon do włosów farbowanych 
Odżywka włosów farbowanych 
Marokański olejek chroniący kolor i nadający włosom jedwabistość 

250ml x 3 
50 ml

PP-08-5
Potrójnyy zestaw włosów 
kręconych z ekstraktem 
z róży

Szampon do włosów kręconych 
Odżywka włosów kręconych 
Krem do tworzenia sprężystych, trójwymiarowych fryzur  

250ml x 3 
200 ml

PP-08-10
Potrójny zestaw włosów 
prostych  z ekstraktem z 
grejpfruta

Szampon do włosów prostych 
Odżywka włosów prostych 
Spray zmiękczający włosy 

250ml x 3 
200 ml

KOSMETYKI MĘSKIE

MAN-01

Szampon 
przeciwłupieżowy 
oraz do włosów 
przetłuszczających się

Zawiera wyciąg z dzikiego sezamu. Szampon delikatnie myje i odżywia włosy oraz silnie regeneruje 
końcówki włosów. Dzięki esencji oleistej z jałowca i zielonej herbaty, wspaniale reguluje pracę skóry 
głowy, zmniejsza jej napięcie i powoduje uczucie relaksu. Skutecznie zapobiega powstawaniu 
łupieżu.

400 ml

MAN-02
Szampon do 
codziennego 
użytkowania

Szampon oparty na starannie dobranej mieszance składników naturalnych, skutecznie czyści 
włosy z wszelkich zanieczyszczeń jakie niosą szkodliwe czynniki zewnętrzne. Reguluje produkcję 
sebum zaburzoną codzienną aktywnością, nawilża i poprawia kondycję włosa. Nie obciąża 
włosów.

400 ml

MAN-03 Szampon stymulujący 
porost włosów

Szampon odbudowujący z wyciągiem z dzikiego sezamu, delikatnie myje oraz silnie odżywia włosy 
i regeneruje końcówki włosów. Ekstrakt z rozmarynu pobudza włosy do wzrostu, reguluje pracę 
skóry głowy, zapobiega stanom zapalnym. Dzięki bogatej zawartości składników naturalnych o 
wyselekcjonowanym działaniu wzmacnia grubość, sprężystość i strukturę włosów.

400 ml

MAN-04 Odżywka do włosów

Nasza odżywka stworzona na bazie mięty pieprzowej zmniejsza napięcie i powoduje głęboki 
relaks skóry głowy, zapobiegając nadmiernemu przetłuszczeniu. Dzięki wyciągom z dzikiego 
sezamu oraz witaminie E nadaje włosom dogłębne nawilżenie oraz uczucie świeżości i jedwabistej 
gładkości. Do codziennego zastosowania dla uzyskania zdrowych i pełnych energii włosów.

400 ml

MAN-05 3 w1 Szampon i żel pod  
prysznic

Dla włosów i ciała. Nasza specjalna formuła 3 w 1 doskonale sprawdza się jako szampon, odżywka 
i żel do mycia ciała. Wzbogacony keratyną i ekstraktem z pokrzywy, ożywia, czyści skórę i włosy 
nawilżając je. Naturalna mięta nadaje uczucia świeżości i orzeźwienia. Łatwo się spłukuje nie 
pozostawiając śladów, nie obciąża skóry i włosów.

400 ml

MAN-06 Żel do włosów

Specjalnie opracowana formuła dla mężczyzn. Doskonale utrzymuje kształt fryzury, nadając błysku 
i gładkości przez długi czas. Chroni przed wilgocią i zapobiega splątaniu włosów. Wskazówki 
użycia: nanieść na dłoń, rozetrzeć i aplikować na włosy od cebulek aż po końcówki. Stylizować 
zgodnie z życzeniem.

150 ml

MAN-08 Silnie utrwalająca 
pomada Mocno utrwalająca pomada pozwalająca tworzyć finezyjne fryzury. Nadaje blasku. 100 g

MAN-09 Mocna pasta matująca Silnie utrwali nawet najbardziej skomplikowane stylizacje na długi czas. 100 g

MAN-10 Średnio utrwalająca 
pasta teksturująca

Doskonała do fryzur pracujących i dyskretnych. Rozpuszczalna w wodzie dla łatwiejszej ponownej 
stylizacji 100 g

MAN-11 Serum stymulujące 
wzrost włosów

Serum wzbogacone wyciągiem z dzikiego sezamu, efektywnie oprawia ukrwienie skóry głowy 
- skutecznie odżywiając i stymulując naturalny wzrost włosów. Ekstrakt z żeń-szenia wzmacnia i 
odbudowuje cebulki włosów - zapobiega wypadaniu włosów. Rezultat - grubsze, mocniejsze i 
zdrowsze włosy. Wskazówki użycia: po umyciu osusz włosy ręcznikiem, 2-3 dawki nałóż na skórę 
głowy i włosy. Wmasuj przez ok 3-5 min delikatnymi kolistymi ruchami. Nie spłukuj.

60 ml
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