


Vitality’s е италианска козметична мар-
ка, предлагаща продукти за коса за 
фризьорските салони. Собственост е на 
Farmen SpA,  компания, създадена 1964 
година от три фамилии. Всички продукти 
са с гарантиран произход и качество и 
се произвеждат единствено във фабри-
ката на Farmen в Сетимо Торинезе, Се-
верна Италия. През годините фабриката 
се разраства, влагат се огромни инвес-
тиции за технологично усъвършенства-
не с цел максимално високо ниво на 
качеството на продуктите, максимална 
производствена ефективност, безопас-
ност на труда и опазване на околната 
среда. Изходните материали, както и 
готовите продукти са обект на строг 
контрол. Изследват се дерматологично, 
както в университетски клиники и частни 
институти от високо експертно ниво, така 
и от Лабораторията за анализи и разви-
тие към завода. 

Формулите на продуктите са вдъхновени 
от природата, съчетани с иновативни 
технологии. Използват се предимно су-
ровини от местен произход, извлечени 
максимално екологично, както и еко-
логични опаковки, които се раграждат 
по-бързо. Продуктите на Vitality’s се 
предлагат във фризьорските салони, тъй 
като фризьо-рите са най-компетентни 
по отношение поддържането на косата 
красива и най-вече здрава. Колористи-
ката е изключително разнообразна и 
включва четири вида нискоамонячни и 
безамонячни бои, както и различни ви-
дове оцветители. 



ZERO VEGAN 
БЕЗАМОНЯЧНА БОЯ С БИО ЕКСТРАКТИ

Веган боя без амоняк, която се отнася с пълен респект 
към природата и към красотата на косата. Постига 100% 
покриваемост на бели коси и изсветлява до 4 тона. Форму-
лата не съдържа съставки от животински произход и ГМО. 
Съдържа био екстракти от зелен чай, алое, лечебна ружа, 
хвощ и мащерка. Комплекс за блясък осигурява сияйност 
и дълготрайност на цвета. Диамантеният протектор е орга-
нична съставка, която хидратира и защитава скалпа. 
80/83% натурален индекс.

TONE INTENSE /SHINE 
БЕЗАМОНЯЧНА КРЕМ БОЯ ТОН 

ЗА ИНТЕНЗИВЕН ЦВЯТ /БЛЯСЪК

Безамонячна боя, която боядисва нежно тон върху тон, не 
изсветлява, отмива се постепенно, без да оставя резки 
граници. Идеална е за първо боядисване и естествени 
коси. Подходяща е за клиенти с чувствителни скалпове, 
както и за освежаване на цвета. Цветовете са изключител-
но натурални, блестящи, плътни, перфектно балансирани 
и с 44% повече наситеност. Предлага се в две формули: 
INTENSE е с алкална формула за интензивен цвят и SHINE е с 
киселинна формула за изглаждане  на косъма и блясък.

ПРОФЕСИОНАЛНА КОЛОРИСТИКА

ART ABSOLUTE COLOURING CREAM 
КРЕМ БОЯ С ЕСЕНЦИАЛНИ МАСЛА

Двойно ефективна технология, комбинира-
ща крем боя със защитни масла, с която се 
постига дълготрайност и висока устойчи-
вост  на цветовете. Ниското съдържанието 
на амоняк е перфектно балансирано за да 
осигури 100% покритие на бели коси и опти-
мални резултати, без да се дразни скалпа. 
Комплекс от есенциални масла от жожо-
ба, ориз, маслина, невен и липа подсилва 
блясъка и устойчивостта на цвета. Боята 
осигурява максимална защита на косата 
и скалпа, благодарение на екстрактите от 
лайка, липа и горски слез.

DYE CREAM WITH HERBAL EXTRACTS 
КРЕМ БОЯ С БИЛКОВИ ЕКСТРАКТИ

Нискоамонячна крем боя, която осигурява 
дълготраен и наситен цвят с блясък. Постига 
100% покриваемост на бели коси и изсвет-
лява до 4 тона. Билкови екстракти от слез, 
коприва и бял равнец предпазват скалпа, 
възстановяват и подхранват косата.

HIP POP 
КРЕМ БОЯ ЗА ДИРЕКТНИ КИЧУРИ 

Крем боя за бързо създаване на ярки и 
контрастни цветни кичури с шест актуални 
цвята (патладжан, мед, карамел, рубин, 
магента и акациев мед) само за 15 минути, 
без да се налага предварително изсвет-
ляване. Съдържа хидролизиран кератин и 
гама оризанол, които защитават и придават 
блясък на косата. Екстракти от бял равнец, 
коприва и слез успокояват, омекотяват и 
защитават скалпа.



Безамонячен балсам оцветител за коса, който създава наситен цвят, придава 
жизненост, мекота и блясък на косата, благодарение на маслата от жожоба 
и семена на пасифлора. Екстрактът от малва успокоява и защитава скалпа. 
С joy color може да скриете първите бели коси и да покриете израстнали 
корени, да освежите цвета или да придадете нов нюанс на косата.  Няма из-
светляващ ефект. Осигурява покритие на цвета до 30% побелели коси. Пред-
лага се в 15 цвята, които може да се комбинират, за да получите желания 
нюанс. По-тъмните натурални цветове са предпочитани от мъжете за естест-
вено боядисване на бели коси. Консистенцията, нежният аромат и удобният 
апликатор правят употребата лесна, приятна и икономична.

Употреба: Флаконът се разтръсква добре преди употреба. Оц-
ветителят се нанася на чиста и подсушена коса. С помощта на 
апликатора се разнася необходимото количество, което се втрива 
равномерно с пръсти по дължината на косата. Препоръчва се упо-
требата на ръкавици. Необходимо време за престой:  5-10 минути за 
накъдрени коси, 10-15 минути за силно наситен ефект, 15-20 минути 
за покриване на белите коси, 25 минути за придобиване на висока 
наситеност при упорити коси. След изтичане на необходимото вре-
ме косата се емулгира с хладка вода, разресва се с гребен и оста-
тъците от балсама се отмиват добре без да се ползва шампоан.

Код: 03 - 70 мл
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JOY COLOR НЕЖЕН ОЦВЕТИТЕЛ С МАСЛА



ESPRESSO е оцветяващ и възстановяващ балсам, който съживява цвета само за една 
минута, а на втората се получава наситен цвят с невероятен блясък. Формулиран 
е специално за боядисани коси и няма покритие на естествена коса. Поддържа 
косата силна, гъвава и еластична. Отнася се с пълен респект към косата, тъй като 
не съдържа амоняк и кислородна вода. Леко киселинната формула уплътнява, 
изглажда и придава блясък на косъма. Съдържа Кeravit, молекулярен комплекс от 
растителни протеини, който ревитализира и стимулира кератина в косъма. 

Употреба: Косата се измива с шампоан и се подсушава добре с кърпа. Внимава 
се продукта да не попадне върху кожата. Препоръчва се употребата на ръкавици. 
Espresso се нанася върху косата и се разресва за да се разнесе равномерно. 
След желания престой се емулгира и се изплаква с хладка вода докато водата ста-
не чиста. След това косата се изсушава и стилизира.

ПРЕСТОЙ: 

1-2 минути: За матиране на кичури и изветлени участъци. Използват се Злато, Плати-
на, Сребро или Мляко с кафе за да се добави цветен нюанс.

3 минути: За поддържане на цвета между боядисванията. Изпълва косата с цвят, 
жизненост, блясък и мекота.

5 минути: 

- За укрепване на косъма, за повече плътност, мекота и блясък и по-добра фиксация 
на цветния пигмент. 
- Хидратира и придава еластичност на по-трудно управляемата коса. 
- Препоръчва се за суха и дехидратирана коса. 
- На естествената коса придава лъскав гланц. 
Код: 009 - 200 мл

ЗЛАТО       КАФЯВО     МЛЯКО С КАФЕ    МЕД      КАПУЧИНО     СИНЬО       СРЕБРО     ВИОЛЕТОВО   ПЛАТИНА   ЧЕРВЕНО     ЖЪЛТО      НЕУТРАЛНО      ЗЕЛЕНО

ESPRESSO 
МОМЕНТАЛЕН БАЛСАМ ОЦВЕТИТЕЛ ЗА БОЯДИСАНА КОСА



Цветна пяна е идеалния помощник на жените за ежедневна поддръжка 
на косата и нейния цвят в перфектен вид. Съдържа пигменти, които внасят 
едновременно цвят и блясък. Екстрактът от зърна на нар е богат на витами-
ни, минерали и танини, защитава косъма, цвета и блясъка му. Има мощно 
антиоксидантно и подмладяващо действие. Екстрактът от невен и маслото 
от ливадина хидратират, укрепват и реструктурират косъма, придават 
блясък и обем на косата. Пяната е идеална за: подсилване на тоналността, 
придаване на блясък, включване на отблясъци по дължините и в краищата, 
освежаване на цвета между боядисванията, хармонизиране на жълто и 
сиво, покриване на първи побелели коси, придаване жизненост на косата. 
Не утежнява, защитава косата от агресията на външната околна среда, 
придава блясък, обем, гъвкавост и еластичност на косъма. Предлага се в 
9 цвята: русо, платина, акациев мед, какао, кестеняво, червено, антрацит, 
сребро, черно.
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COLOR MOUSSE 
ЦВЕТНА ПЯНА ЗА РЕСТРУКТУРИРАНЕ И ОБЕМ

Употреба: Косата се измива и внимателно се подсушава  с 
кърпа. След като се избере най-подходящия за косата цвят, 
флаконът се разтръсква добре, обръща се надолу и се из-
пръсква в длан или купичка необходимото количество от пяна-
та. Препоръчва се употребата на ръкавици. Разнася се рав-
номерно с гребен по дължините и в краищата на косата, която 
след това се изсушава и стилизира. Не се изплаква.

КОД: 010 - 200 мл



Моментален коректор на цвета за прикриване на израстнали 
корени или издайнически бели косъмчета. Осигурява перфек-
тен и равномерен цвят, не утежнява косата, не оставя петна 
върху ръцете и дрехите и лесно се отмива с шампоан. Предлага 
се в 6 основни цвята, които естествено се преливат в основния 
цвят на косата без да се получават резки контрасти. Препо-
ръчва се да присъства на козметичната тоалетка и в чантата за 
спешни корекции на цвета. 
Употреба: Избира се цвят, който е най-близък до основния цвят 
на косата. Флаконът се разтръсква много добре и коректорът 
се пръска от разстояние поне 10 - 15 см върху участъците, къде-
то е нужна промяна. Коректорът се нанася само на подсушена 
и стилизирана вече коса. Оставя се да изсъхне за няколко 
минути. 

Код: 011 - 80 мл

INSTANT COLOR SPRAY 
МОМЕНТАЛЕН СПРЕЙ КОРЕКТОР ЗА КОРЕНИ

ЦВЕТОВЕ: СВЕТЛО РУСО; РУСО; СВЕТЛО КАФЯВО; 
КАФЯВО; ЧЕРНО; МАХАГОН

Безамонячен директен оцветител за създаване на забавни и 
искрящи цветни ефекти. Идеален продукт за оцветяване и ма-
тиране на вече изсветлени кичури или на цялата коса. Може 
да се нанася и на светло руса или руса коса. Дълготрайността 
и интензивността на цвета зависи от състоянието на косата, 
от базовия цвят на който се нанася и от времето за престой. 
Отмива се постепенно и избледнява. Оцветителят е нежен към 
косата, след употреба тя става още по-здрава и по-блестяща, 
благодарение на леко киселинната му формула. Лесен е за 
употреба, с удобен апликатор. Шестте цвята, които се пред-
лагат може да се смесят помежду си за постигане на други 
желани нюанси.
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Употреба: Продуктът се нанася с помощта на апликатора на 
чиста и суха или подсушена коса, като се внимава да не оц-
вети кожата. Втрива се леко в косата с пръсти за да се нанесе 
равномерно. Времето за престой е от 5 до 30 минути в зависи-
мост от състоянието на косата и желания ефект. След желания 
престой се емулгира и се изплаква с хладка вода докато во-
дата стане чиста. Ако косата има нужда може да се нанесе 
маска за боядисана коса. След това косата се изсушава и 
стилизира. Препоръчва се употребата на ръкавици.
Внимание: не се разрежда с вода.
Код: 005/1 - 100 мл

HAIR COLOR PLUS 
КРЕМ ОЦВЕТИТЕЛ ФЪНКИ



ФИЛОСОФИЯТА НА WEHO:
- ВИСОКО КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ
- ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН И ЛЕСНА УПОТРЕБА 
Стилизиращата серия WEHO включва 
богато разнообразие от продукти, 
които могат да бъдат съчетавани по 
уникален начин и дават възможност за 
скулптуриране, оформяне, фиксиране, 
изглаждане и моделиране на всеки от-
делен кичур от косата. Всички продукти, 
освен стилизиращо действие, осигуря-
ват и грижа за здрава и красива коса. 
Системата за бързо различаване на 
желания продукт включва два елемента 
от дизайна. Първият елемент е цвета: 
червените продукти са за обем, бе-
лите за структуриране и оформяне, а 
черните са за контрол на прическата. 
Вторият елемент е двуцифреният код на 
опаковката. По-голямата лява цифра 
обозначава силата на фиксация (от 
0 до 4), а дясната цифра обозначава 
степента на блясък (от 0 до 4).  

блясък

0 - екстра мат
1 - мат
2 - блясък
3 - силен блясък
4 - брилянт

фиксация

0 - без
1 - лека
2 - естествена
3 - силна
4 - екстремна

форма обем контрол

WEHO СТИЛИЗИРАНЕ: 
ОБЕМ / КОНТРОЛ / ФОРМА

WAX SPRAY MATT 2/1 
МАТИРАЩА ВАКСА-СПРЕЙ 2/1

Идеален продукт за създаване на 
меки и естествени обеми. Придава 
плътност и структура на прическа-
та с матиращ ефект. Струята се 
разпръсква равномерно. Използ-
ва се на суха коса. Може да се 
впръсква на готова прическа от 
разстояние като нормален лак 
за коса - обвива косата и леко я 
фиксира. За бързо оформяне на 
индивидуални кичури се пръска 
отблизо. Косата остава естест-
вена, лека и мека, без да тежи и 
да се наелектризира. Особено 
подходящ за мъже, за стилизира-
не на къса коса и придаване на 
"разрошен” вид.
Употреба: Впръсква се на суха 
коса. За цяла прическа от разстоя-
ние, а за оформяне на кичури се 
пръска отблизо, директно върху тях.
Код: 09025 - 200 мл

WEHO DEFINITION ФОРМА И БЛЯСЪК

LIGHT SPRAY
БРИЛЯНТЕН СПРЕЙ ЗА 

МОМЕНТАЛЕН БЛЯСЪК 0/4

Придава брилянтен блясък без 
да утежнява косата. Защитава от 
влага и предпазва от накъдряне 
изправена коса. 
Употреба: Пръска се икономично, 
от по-голямо разстояние (около 30 
см) на суха коса и на готова вече 
прическа.
Код: 11001 - 200 мл

LIGHT TEARS 
ФИНИШИНГ ФЛУИД 0/4

Защитен и стилизиращ флуид, 
който придава на косата мно-
го силен блясък и жизненост, 
без да я омазнява. Съдържа 
термозащитен комплекс, който 
създава филм около косъма 
и го предпазва от изсушава-
щото действие на сешоара и 
екстремните външни агресии 
като слънчевите лъчи и замър-
сяването. 
Употреба: Разтриват се ня-
колко капки от флуида между 
пръстите на ръцете и се на-
насят на косата. Може да се  
ползва както на суха, така и на 
влажна коса. Няколко капки са 
достатъчни за цяла коса.
Код: 11003 - 100 мл

CURL CREAM 
КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ И ОБЕМ 2/2

Иновативна кремообразна 
формула за оформяне на 
красиви и еластични къдрици. 
Хидратира косата, придава й 
блясък и създава меки, естест-
вени форми. 
Употреба: Нанася се малко 
количество от крема на чиста, 
подсушена с кърпа и сресана 
коса . Къдриците се оформят и 
се изсушават за постигане на 
желаната форма.
Код: 09016 - 150 мл



SHINE DROPS 
БРИЛЯНТНИ КРИСТАЛИ 0/4

Придават изключителен бля-
сък и мекота. Предпазват от 
влага, заплитане на краищата, 
наелектризиране, улесняват 
разресването. 
Употреба: Нанася се на суха 
коса като финал за блясък и 
светлина. Няколко капки между 
пръстите са достатъчни за 
цялата коса. 
Код: 11002 - 50 мл

CREATOR PASTE 
КРЕАТИВНА ПАСТА 3/2

Силно фиксираща паста, която осигу-
рява блясък и естествена издръжливост. 
Дефинира и контролира обема. Не 
утежнява косата. 
Употреба: Пастата се загрява между 
дланите и се нанася на суха коса. 
Позволява оформянето и на отделни 
кичури.
Код: 09018 - 75 мл

EXTRA MOUSSE 
ЕКСТРЕМНО ФИКСИРАЩА 

ПЯНА СЪС СИЛЕН БЛЯСЪК 4/3

Пяна с екстремна фиксация, идеална за 
структурирани прически, които изискват 
продължителна фиксация, но с мек, елас-
тичен ефект. Не утежнява косата. 
Употреба: Разтръсква се добре преди 
употреба. Флаконът се държи изправен и 
се пръска малко количество пяна. Нана-
ся се  на подсушена с кърпа коса и след 
това се  оформя желаната прическа.
Код: 08006 - 250 мл

FINAL FIX
ЕКСТРЕМНО ФИКСИРАЩ СПРЕЙ 

С БЛЯСЪК 4/2

Идеален лак за скулптурирани 
прически. Осигурява моментал-
на, силна и дълготрайна фикса-
ция. Препоръчва се при тежки 
прически, за специални събития 
или за сценични изяви. 
Употреба: Пръска се на суха 
коса от разстояние около 30 см. 
За устойчивост на прическата се 
пръска и в корените.
Код: 07011 - 300 мл

MAGIC STYLING
МАГИЧЕСКО ТЕРМОЗАЩИТНО 

МЛЯКО  СЪС  СИЛЕН БЛЯСЪК 1/3

Магическа формула с момен-
тален ефект. Придава блясък, 
защитава от топлината на 
сешоара, машата или пресата, 
както и от UV лъчи и замърсява-
ния. Хидратира и леко фиксира 
косата. Придава плътност и 
обем, помага за издръжливост-
та на прическата. Лесно се 
сресва, не наелектризира. Не 
се отмива.
Употреба: Нанася се на измита 
и подсушена с кърпа коса. 
Специалният дозатор дава 
възможност за прецизно нана-
сяне. Стилизира се желаната 
прическа.
Код: 09019 - 200 мл

FRIZZ CONTROL
ПЯНА ФРИЗ КОНТРОЛ 1/3

Укротява непокорни и чупливи коси, кои-
то бухват и се накъдрят, когато е влажно. 
Косата става блестяща, лесно се офор-
мя. Има лек фиксиращ ефект.
Употреба: Нанася се на чиста, подсу-
шена с кърпа коса, по цялата дължина 
на косъма. След това се стилизира по 
желание.
Код: 08009 - 250 мл

WEHO DEFINITION ФОРМА И БЛЯСЪК



EASY STYLE MOUSSE
СТАЙЛИНГ ПЯНА 

ЗА ОБЕМ И БЛЯСЪК 2/2

Придава естествен обем и 
плътност на косата, особено в 
корените. Специалният дозатор 
дава възможност за прецизно и 
контролирано нанасяне в опре-
делени зони. Идеална е за издух-
ване на косата със сешоар.
Употреба: Разтръсква се добре 
преди употреба. Нанася се 
директно в корените и се раз-
ресва. След това се стилизира 
желаната прическа.
Код: 08007 - 200 мл

TEXTURIZING SPRAY
ТЕКСТУРИРАЩ СПРЕЙ ЗА ОБЕМ 2/1

Спрей с минерална пудра, която 
обвива косъма и създава плътност 
и обем, без да утежнява. Създава 
впечатление за буйна и бляскава 
“грива” при жени с тънка и права, 
също и етажирана коса. Впръсква 
се на влажна коса, само в дадена 
зона или върху цялата глава. Обе-
мът може да се запази до няколко 
дни като косата само се сресва. 
Предпазва прическата от влага. 
Употреба: Разтръсква се добре 
и впръсква в корените на мокра 
коса. Стилизира се желаната 
прическа.
Код: 09024 - 200 мл

WEHO VOLUME СТИЛИЗИРАНЕ И ОБЕМ

STYLE IN 
СТИЛИЗИРАЩ ЛОСИОН 3/2

Уникален лосион, който гарантира 
обем и дълготрайност на всяка при-
ческа, като осигурява естествена 
фиксация. Копринените протеини 
осигуряват оптимална хидратация 
и правят косата копринена и мека.  
Употреба: Спреят позволява нана-
сяне върху влажна или подсушена 
с кърпа коса, както в основата 
- за необикновен обем, така и в 
краищата за естествена и мека 
фиксация. След това косата се 
сресва, изсушава и оформя спо-
ред желанието.
Код: 10003 - 200 мл

CONTROL MOUSSE
ПЯНА КОНТРОЛ СЪС СИЛНА

ФИКСАЦИЯ И БЛЯСЪК 3/3

Пяната осигурява еластична 
фиксация на косата и неверо-
ятен обем дори на дълга коса. 
Придава форма и плътност на 
прическата. Лесна за работа, не 
утежнява косата. Подходяща за 
естествено изсъхване на косата.
Употреба: Флаконът се раз-
тръсква добре преди употреба. 
Държи се изправен докато се 
пръска малко количество върху 
дланта. Нанася се на подсуше-
на с кърпа коса и се оформя с 
пръсти. След това се стилизира 
желаната прическа.
Код: 08005 - 250 мл



LISS CREAM 
ИЗГЛАЖДАЩ КРЕМ 1/4

Кремът изглажда перфектно 
косата и е изключително подхо-
дящ за къдрава и чуплива коса. 
Косата става мека, копринена и 
блестяща благодарение на мас-
лото от семена на макадамия. 
Предпазва косата от влагата 
и осигурява дълготрайност на 
прическата. Нанася се на чиста, 
подсушена с кърпа коса. След 
това се подсушава с четка и 
сешоар или преса.
Употреба: Малко количество 
от крема се нанася на чиста, 
подсушена с кърпа и сресана 
коса. Косата се изсушава със 
сешоар като се опъва с четка 
в желаната форма. За супер 
гладка коса се препоръчва да 
се използва преса.
Код: 09015 - 150 мл

WEHO CONTROL ФИКСАЦИЯ И КОНТРОЛ
FIX SPRAY
СИЛНО ФИКСИРАЩ ЛАК 

С БЛЯСЪК 3/2

Фиксира косата в естествена 
прическа. Бързо изсъхва, не 
оставя следи. Защитава от UV 
лъчите, прави косата копринена 
и блестяща, не позволява да се 
накъдря. Отстранява се бързо с 
разресване.
Употреба: Пръска се на суха 
коса за финал от разстояние 
около 30 см.
Код: 07010 - 500 мл

FIX GEL 
СИЛНОФИКСИРАЩ ГЕЛ 4/2

Крем гел за екстремна 
фиксация с лек блясък. 
Перфектен за скулптурира-
ни прически и за подчер-
таване на отделни кичури. 
Не оставя следи. За мокър 
ефект се нанася на влажна 
коса. 
Употреба: Необходимото 
количество от гела се раз-
нася между пръстите и се 
нанася на мокра или суха 
коса. Позволява оформяне 
на всеки кичур, за да се 
получи желаната форма.
Код: 09004 - 200 мл

PERFECT NO GAS
СПРЕЙ С ПРОГРЕСИВНА 

ФИКСАЦИЯ БЕЗ ГАЗ 4/2

Бързосъхнещ спрей, който 
не оставя следи и бързо се 
премахва с разресване. 
В зависимост от впръсна-
тото количество се постига 
по-слаба или по-силна 
фиксация. Екстремно фи-
ната струя гарантира рав-
номерно разпределение 
върху косата. Осигурява 
блясък, сила и дълготрай-
ност на прическата.
Употреба: Пръска се на 
суха коса от разстояние 
около 30 см.
Код: 07009 - 300 мл

SHAPING WAX
ВАКСА ЗА ФОРМА И БЛЯСЪК 3/2

Вакса на водна основа за оформя-
не на прически и придаване на бля-
сък. Не утежнява и не оставя следи.
Употреба: Внимателно се разтрива 
малко количество между пръстите и 
се нанася само на суха коса.
Код: 09028 - 75 мл

CURL EXTREME  
ЕКСТРЕМЕН КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ 4/2

Кремът скулптурира и силно фикси-
ра къдриците, придава им лек бля-
сък и жизненост. Масло от жожоба 
възстановява и овлажнява косъма. 
Употреба: Нанася се на чиста и 
подсушена с кърпа коса и се офор-
мят къдриците. Може да се смеси 
с Крем за къдрици и обем 2/2 за 
регулиране на фиксиращия ефект.
Код: 09022 - 150 мл

PLASTIC PASTE
ПЛАСТИЧНА ПАСТА 

С МАТ ЕФЕКТ 4/0

Паста с екстремна фиксация за 
дефиниране и скулптуриране на 
индивидуални кичури или цели при-
чески. Косата изглежда еластична и 
с екстра мат ефект. 
Употреба: Затопля се малко коли-
чество между дланите и се нанася 
на суха коса. Отделните кичури се 
формят с пръсти. 
Код: 09017 - 75 мл



EFFECTO ПРОФЕСИОНАЛНО СТИЛИЗИРАНЕ

PROFESSIONAL LACQUER
ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛАК 

НОРМАЛНА ФИКСАЦИЯ

Идеален продукт за фиксиране 
на всеки тип прическа. Нежно 
поддържа движението на коса-
та. Гарантира бързо изсъхване, 
без да тежи на косата и може 
да се отстрани лесно с няколко 
движения на четката.
Код: 07003 - 500 мл

PROFESSIONAL LACQUER 
STRONG
ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛАК 

СИЛНА ФИКСАЦИЯ

Перфектно фиксира структу-
рирани и сложно оформени 
прически. Придава обем и 
издръжливост на прическата, 
фиксира нейното движение и не 
й позволява да увисне. Изсъхва 
моментално и се отстранява 
лесно чрез разресване с четка.
Код: 07004 - 500 мл

Употреба: Лакът се пръска вър-
ху косата от разстояние около 
30 см.

NO GAS VOLUMIZING LAQUER 
ЕКО ЛАК ОБЕМ И БЛЯСЪК

Уникалната прогресивна дифузия 
дава възможност за съвършено 
натурална фиксация. Осигурява 
обем и форма на прическата с 
естествен блясък. Изсъхва много 
бързо и се отстранява лесно с 
разресване.
Код: 07005 - 300 мл

NO GAS VOLUMIZING 
LAQUER STRONG HOLD
ЕКО ЛАК СИЛНА 

ФИКСАЦИЯ И БЛЯСЪК

Идеален за оформяне и фиксира-
не на сложни детайли. С момен-
тален ефект, осигурява дългот-
райност на прическата и блясък 
на косата. Апликаторът позволява 
по-бързо и равномерно разпръс-
кване на продукта. Бързо изсъхва 
и се отстранява лесно с няколко 
движения на четката. 
Код: 07006 - 300 мл 

Употреба: Еко лакът се пръска 
върху косата от разстояние около 
20 см.

HIGH-DEFINITION GEL СТРУКТУРИРАЩ ГЕЛ СИЛНА ФИКСАЦИЯ
Силно фиксиращ гел, идеален за оформяне на специални детайли с дълготрай-
но действие. Изсъхва бързо и не оставя следи. Може да се ползва за моделира-
не на отделни кичури или на цялата коса. 
Употреба: Нанася се на мокра или на суха коса в зависимост от желания 
ефект.
Код: 09001 - 450 мл



FIX LOTION
ЛОСИОН ФИКСАЦИЯ 

И БЛЯСЪК

Фиксира естествено, придава 
обем, еластичност и мек бля-
сък на прическата. Осигурява 
дълготрайност и устойчивост 
на прическата към влагата във 
въздуха. 
Код: 10001 - 17 мл

FIX FORTE LOTION
ЛОСИОН СИЛНА ФИКСАЦИЯ 

И БЛЯСЪК

Формулиран специално за 
фиксация и обем на тежки и 
плътни коси. Осигурява забеле-
жителна устойчивост на приче-
ската към влагата във въздуха. 
Улеснява разресването на 
косата и придава специален 
блясък.
Код: 10002 - 17 мл

Употреба: Лосионът се нанася 
на влажна коса, която се 
стилизира  според желаната 
прическа.

FIXING RESTRUCTURING MOUSE
ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ПЯНА

МЕК ОБЕМ И БЛЯСЪК

Специалната формула на пяната 
осигурява мек обем и естествена 
фиксация и блясък на прическата. 
D-пантенол гарантира отлична 
хидратация и тотална защита на 
косата.
Код: 08001 - 250 мл

FIXING RESTRUCTURING 
MOUSSE STRONG
ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ПЯНА

СИЛНА ФИКСАЦИЯ И БЛЯСЪК

Верен помощник за креативност-
та при изпълнението на сложно 
скулптурирани ефекти на косата. 
Гарантира максимална издръжли-
вост дори и на най-претенциозни-
те прически. Придава естествен 
блясък. D-пантенол отлично хидра-
тира и защитава косата.
Код: 08002 - 250 мл

Употреба: Пяната се нанася  на 
влажна коса и се стилизира  спо-
ред желаната прическа.

MASK FOR DETANGLING HAIR УНИВЕРСАЛНА МАСКА ЗА РАЗРЕСВАНЕ
Професионална маска, формулирана специално за перфектно разрес-
ване на всеки тип коса, дори и най-сплетената. Не омазнява косата, не я 
прави тежка, осигурява мекота и блясък. 
Употреба: Нанася се върху измита с шампоан коса, разнася се равно-
мерно навсякъде, разресва се и се оставя да подейства за около пет 
минути. Косата се измива добре с вода.
Код: 13008 - 500мл



GLOWING SHAMPOO
ШАМПОАН ЗА БЛЯСЪК ЗА РУСИ КОСИ

Шампоанът деликатно почиства и придава  платине-
но сребрист цвят като неутрализира жълтия цвят на 
изсветлени, обезцветени или над 50% побелели коси. 
Пшенични протеини подхранват и придават блясък. 
Подходящ е и за мъже с побелели коси за придаване 
на благороден сребрист нюанс.
Употреба: Нанася се необходимото количество и се 
емулгира, оставя се да действа от 2 до 5 минути като 
се контролира желания резултат, след което се отми-
ва. Може да се ползва при всяко измиване на косата.
Код: 12103 - 250 мл 

GLOWING MASK МАСКА ЗА БЛЯСЪК ЗА РУСИ КОСИ
Маската е подходяща за руси, обезцветени, естествено поси-
вели коси и кичури. Неутрализира нежеланите жълти оттенъци 
и възстановява блясъка и интензивността на цвета благода-
рение на високата концентрация на виолетови пигменти. 
Съдържа фитокератин и масла от бабасу и мурумуру, които 
подхранват, овлажняват, възстановяват здравината, еластич-
ността и гъвкавостта на косата, придават мекота и блясък. 

Употреба: Нанася се необходимото количество на 
измита и подсушена с кърпа коса, масажира се и 
се разресва по дължините и краищата. Оставя се да 
действа 2/3 минути, след което се отмива. Може да се 
ползва при всяко измиване на косата.  
Код: 13043 - 200 мл

PURBLOND 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И БЛЯСЪК ЗА РУСИ КОСИ

GLOWING SERUM  СЕРУМ ЗА БЛЯСЪК ЗА РУСИ КОСИ
Серумът е създаден специално за руси, обезцветени, естест-
вено посивели коси и кичури. Леката му формула осигурява 
мекота и моментален блясък на косата. Гелообразната му тек-
стура се абсорбира бързо, без да утежнява косата. Съдър-
жа фитокератин, извлечен от коноп и ориз, който подобрява 
устойчивостта и еластичността на косъма. Масла от бабасу и 
мурумуру ревитализират, овлажняват, придават мекота и бля-
сък. Термозащитен агент защитава от вредното действие на 
загряващи уреди като сешоар, преса, маша. Не се отмива. 
Употреба: Нанесен на подсушена с кърпа коса улеснява 
разресването й. Нанесен на суха коса като финален продукт 
придава блясък, укротява и изглажда косъма. 
Код: 14044 - 150 мл 

Purblond е интелигентно решение за матиране на руси, обезцве-
тени, естествено посивели коси, както и за кичури. Неутрализира 
нежеланите жълтооранжеви отенъци и възстановява интензитета и 
блясъка на цвета. Продуктите са обогатени с фитокератин и виоле-
тови пигменти и ухаят свежо на цъфтящи цветя и ванилия с цитрусови 
и мускусни нотки. 



KERATIN KONTROL 
ИЗГЛАЖДАЩА КЕРАТИНОВА ТЕРАПИЯ

REACTIVATING SHAMPOO 
РЕАКТИВИРАЩ ШАМПОАН

Шампоанът е предназначен за ползване в домашни условия 
след изглаждане на косата с професионалната терапия 
Кератин Контрол във фризьорски салон. Почиства нежно и 
удължава ефекта от терапията, благодарение на глиоксилова-
та киселина. 
Употреба: Нанася се на влажна коса, нежно се масажира, 
разпенва се и се изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Препоръчва се да се комбинира с Реактивираща кератинова 
маска. 
Код: 12072 - 250 мл 

REACTIVATING MASK 
РЕАКТИВИРАЩА КЕРАТИНОВА МАСКА

Маската е специално формулирана, за да поддържа ефекта 
от професионалната изглаждаща терапия Кератин Контрол в 
домашни условия, благодарение на глиоксиловата киселина. 

Обогатена е с кератин и копринени протеини за възстановя-
ване на косъма. Дисциплинира косата, омекотява и изглаж-
да. Подходяща е за укротяване на къдрави и буйни коси.
Употреба: Нанася се на влажна коса след използване на 
Реактивиращия шампоан и се оставя да подейства няколко 
минути. Косата се разресва и се изплаква. 
Код: 13027 - 200 мл

Иновативната терапия  Кератин Контрол е формулирана за укротяване 
на буйни коси и за постигане на копринено гладка изправена коса. 
Позволява да се персонализира в зависимост от типа коса и желания 
резултат. Възстановява и подхранва косата с кератин и копринени 
протеини, които я защитават от топлинно стилизиране. Технологията 
е базирана на действието на глиоксиловата киселина, не съдържа 
формалдехид и не отделя никакви вредни субстанции. Структурата на 
косата не се  уврежда. Ефектът от терапията в салона продължава до 3 
месеца, в зависимост от състоянието на косата. 



Care&Style Volume е интелигентна и практична серия от продукти, които са формулирани 
да осигурят забележителен обем и плътност, както на фини, така и на плътни, гъсти коси. 
Формулите са високоефективни, с висок процент натурален индекс, не съдържат силикони и  
оцветители. Деликатният аромат създава усещане за овощни градини и памучни полета.

VOLUME SHAMPOO ШАМПОАН ОБЕМ 
Нежно и старателно почиства косата и скалпа от замърсяванията и ги 
оставя перфектно чисти. Текстурата му е течна и улеснява нанасянето му. 
Кремообразната му компактна пяна създава приятно усещане за лекота и мекота. 
Макромолекулата Volume Up Tech повишава обема и еластичността на косата 
и заедно с полимера Polyquaternium-10 улеснява разресването. Ботаническият 
комплекс V.E.G.Mix (екстракти от органична ехинацея, лешници и органичен ориз) 
и пантенолът овлажняват, възстановяват, придават блясък и защитават косата. 
91% натурални съставки. 

Код: 28500 - 250 мл 

VOLUME CONDITIONER БАЛСАМ ОБЕМ 
Овлажнява, придава копринена мекота и сияйност на косата. Притежава 
отлично разплитащо действие и улеснява разресването. Макромолекулата 
Volume Up Tech повишава обема и еластичността на косата. Ботаническият 
комплекс V.E.G.Mix (екстракти от органична ехинацея, лешници и органичен 
ориз) и биоразградимият комплекс от захарна тръстика овлажняват, омекотяват, 
възстановяват и защитават косата, улесняват разресването. 
93% натурални съставки.

Употреба: Нанася се по дължините и крайщата на измита и подсушена с кърпа 
коса. Оставя се за 3-5 минути. Косата се разресва и се изплаква. 
Код: 28502 - 250 мл 

Volume Up Tech: иновативна макромолекула със смайващ резултат. Нов полимер, който 
прикрепвайки се към космените фибри променя структурата си, което води до увеличаване 
на пространството между кичурите. Увеличава обема, подобрява еластичността на косъма 
и улеснява разресването.

V.E.G. Mix: натурален зелен микс, ексклузивна съставка на Vitality’s, с овлажняващи, антиок-
сидантни, омекотяващи и възстановяващи свойства. Ботанически комплекс, който съдържа 
органично отглеждана ехинация, лешници Ланге и люспи от органично отглеждан ориз. 
Всички съставки са отгледани в района на Пиемонт.

CARE&STYLE VOLUME 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ОБЕМ



VOLUME UP ЛАК ОБЕМ 
Ултрафин спрей за финално докосване и подкрепа 
на обема на прическата, дава свобода на 
движението на косата Специалната суха формула 
създава фин воал, без да овлажнява косата. 
Незаменим помощник за обновяване на обема на 
прическата всяка сутрин или когато е необходимо. 
Иновативната макромолекула Volume Up Tech 
повишава обема и еластичността на косата. 
Ботаническият комплекс V.E.G.Mix (екстракти 
от органична ехинацея, лешници и органичен 
ориз) има антиоксидантно действие, овлажнява, 
възстановява и защитава косъма.
Употреба: Флаконът се разтръсква преди употреба. 
Пръска се върху косата от разстояние около 30 см. 
Съвет: Косата се освежава леко с ръце като се 
започне от корените. Главата се обръща надолу и 
лакът се пръска върху косата.
Код: 28506 - 250 мл 

VOLUME MOUSSE FOR THICK HAIR 
ПЯНА ОБЕМ ЗА ПЛЪТНИ КОСИ

Компактна пяна за придаване на общ обем на 
косата и най-вече за увеличаване на обема в 
корените. Подходяща е за плътни коси, тъй като не 
омазнява и не утежнява. Специалният апликатор 
позволява продуктът да се нанесе там където 
е необходимо. Иновативната макромолекула 
Volume Up Tech повишава обема и еластичността 
на косата. Ботаническият комплекс V.E.G.Mix 
(екстракти от органична ехинацея, лешници и 
органичен ориз) има антиоксидантно действие, 
овлажнява, възстановява и защитава косъма.
Употреба: Флаконът се разтръсква преди 
употреба. Нанася се директно в корените на 
косата с помощта на дюзата. Масажира се за 
по-равномерно разпределяне на продукта. Не се 
изплаква. Прическата се стилизира по желание.  
Код: 28505 - 250 мл 

VOLUME SPRAY FOR FINE HAIR  
СПРЕЙ ОБЕМ ЗА ФИНИ КОСИ 

Спрей за видим обем и плътност на фини коси. Нанесен 
по дължината на косъма има леко фиксиращо действие, а 
резултатът е естествена прическа. Улеснява разресването 
с четка по време на сешоара. Volume Up Tech е иновативен 
полимер, който повишава обема и еластичността на косата. 
Ботаническият комплекс V.E.G.Mix (био ехинацея, лешници 
и био ориз) и копринените протеини овлажняват, изглаждат, 
възстановяват, придават блясък и защитават косата. 
92% натурални съставки. 

Употреба: Косата предварително се подсушава със сешоар 
или се досушава добре с кърпа, за да се отнеме излишната 
влага. Продуктът се пръска в корените и по дължината на 
косъма. Косата се масажира в корените. Разресва се. 
Продуктът не се отмива. Прическата се стилизира по желание. 
Код: 28504 - 250 мл 



CARE&STYLE SOLE СЛЪНЦЕЗАЩИТА И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОСАТА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Серия високоефективни продукти със завладяващ цветен аромат 
за защита на косата, изложена на слънце и вятър. Формулите 
съдържат висок процент естествени и биоразградими съставки. 
Опаковките са екологични, с респект към околната среда. 
V.E.G. MIX: ексклузивен ботанически комплекс на Vitality’s, който 
съдържа екстракти от органична ехинация, лешници и органичен 
ориз, отгледани в района на Пиемонт, с овлажняващи, антиок-
сидантни, омекотяващи и възстановяващи свойства. UVB филтър 
защитава косата при излагане на слънце.
МАРАКУЯ: Маслото овлажнява косата и облекчава раздразненията 
на скалпа и обривите, действа противовъзпалително и успокоява-
що. Защитава от въздействието на слънцето и вятъра. То е леко и 
лесно се абсорбира, без да утежнява косата. Осигурява лекота, 
мекота и блясък.

SUN KISS 
СЛЪНЧЕВА ЦЕЛУВКА КРЕМ ЗА КОСА С МАРАКУЯ 

Мултифункционален крем без отмиване, който защитава косата от 
вредните слънчеви лъчи. Овлажнява, изглажда, улеснява разресването 
и омекотява без дори да се отмива солената вода. Може да се ползва 
преди стилизиране на косата или като финален продукт. Може да 
се ползва както на суха, така и на мокра коса. Има антифриз ефект.  
Нежната му и въздушно лека текстура придава усещане за нежно 
докосване. Ботаническият комплекс V.E.G.Mix (екстракти от органична 
ехинацея, лешници и органичен ориз) и маслото от маракуя овлаж-
няват, подхранват, омекотяват и възстановяват косата. UVB филтри 
защитават косата от вредните слънчеви лъчи, от оксидативен стрес, 
дехидратация и загуба на еластичност. 
79% натурални съставки. 

Употреба: Нанася се преди или след излагане на слънце, колкото 
пъти е необходимо. След измиване и подсушаване с кърпа на косата 
се нанася необходимото количество от крема преди сешоар или се 
оставя да изсъхне натурално. За стилизиращ ефект и за елиминиране 
на начупването на косата се нанася на суха коса.
Код: 28512 - 150 мл



SOLE SHAMPOO 
ШАМПОАН С МАРАКУЯ ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ 

Шампоанът нежно почиства косата и скалпа, под-
хранва и омекотява, отстранява следите от хлор, сол, 
пясък и защитни продукти. Премахва замърсяванията 
и оставя косата перфектно почистена. Кремооб-
разната плътна пяна създава приятно усещане за 
лекота и мекота при докосване. Маслото от маракуя 
успокоява, действа противовъзпалително и защитава 
косата. Ботаническият комплекс V.E.G.Mix (екстракти 
от органична ехинацея, лешници и органичен ориз) 
и пантенолът овлажняват, възстановяват, изглаждат 
и придават блясък. Натурален целулозен полимер 
действа антистатично и улеснява разресването.
92% натурални съставки 

Употреба: Нанася се на влажна коса и скалп и се 
масажира. Емулгира се и се изплаква. Ако е нeобхо-
димо, процесът се повтаря.
Код: 28510 - 250 мл

SOLE HAIR MASK 
МАСКА С МАРАКУЯ ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Подхранва и овлажнява изсушената коса след 
излагането й на слънце, сол и хлор. Възстановява, 
омекотява, изглажда, придава блясък и улеснява раз-
ресването, без да утежнява косата. Ботаническият 
комплекс V.E.G.Mix (екстракти от органична ехина-
цея, лешници и органичен ориз) и биоразградимият 
комплекс от захарна тръстика овлажняват, възстано-
вяват косата и улесняват разресването. Маслата от 
маракуя и карите успокояват, подхранват, омекотя-
ват, придават блясък и защитават косата.  
95% натурални съставки. 

Употреба: Нанася се на влажна и измита с шампоан 
коса. Оставя се за 2-3 минути, след което се раз-
ресва и се изплаква.
Код: 28511 - 200 мл



АЛПИЙСКА ГРИЖА ЗА КОСАТА И СКАЛПА

PURA АЛПИЙСКИ БОТАНИЧЕСКИ КОМПЛЕКС

EPURА се ражда от съчетаването на девствената природа на Алпите и иновативните техно-
логии в лабораториите на Vitality’s. Ключов елемент е чистата атмосфера на планините и 
околната среда. Продуктите се отнасят напълно с респект към природата и човека. Форму-
лите са с внимателно подбрани съставки със сертифициран алпийски произход и са без: си-
ликони, оцветители, фталати, парабени, сулфати, полипропилен гликол, SLS, SLES. Опаковките 
са екологични, с намалено тегло. Флаконите са от биоразградими полиетилени, съдържащи 
биоензими и се разлагат от 9 месеца до 5 години. Използваните растения са от швейцарски-
те, френските и италианските Алпи и са от райони с надморска височина над 2000 метра.  
Всички продукти съдържат уникален мултифункционален ботанически комплекс, внимателно 
съставен в сътрудничество с експерти ботаници. Билките в него са използвани от древни 
времена за лечение. Притежават мощно лечебно, пречистващо, антибактериално, подмладя-
ващо, противовъзпалително и регенериращо действие.
Всички почистващи продукти съдържат Коко бетаин: нежен разпенващ агент от кокос, подхо-
дящ за чувствителна кожа. 

Екстракт от корен на тинтява: съдържа глюкозиди, пектин, дъбилни вещества, слузни 
вещества, алкалоидът генпианин. Има тонизиращо, стимулиращо и лечебно действие.
Екстракт от цветове на планинска арника: съдържа арницин , етерично масло, горчи-
во негликозидно вещество, флавоноиди, смола, каротиноиди, аскорбинова киселина, 
танини, холин, инсулин, фруктоза и др. Има противовъзпалително, противомикробно, 
успокояващо и лечебно действие. 
Екстракт от шишарки на бял бор: съдържа полиненаситени киселини, фитонциди, липиди, 
флавоноиди, витамини A, B, C и Е, минерали и танини и др. Има успокояващо, противовъз-
палително, противовирусно и лечебно действие.
Екстракт от листа на маточина: съдържа етерично масло, дъбилни вещества, танини, 
терпени, евгенол, растителни ензими, алдехиди, кафеена и други ценни киселини, 
витамин C и др. Има мощно антиоксидантно, антибактериално и противовъзпалително 
действие,  стимулира микроциркулацията в кожата, укрепва косъма. 
Екстракт от плодове на хвойна: съдържа етерично масло, терпени, оцетна, мравчена и 
ябълчена киселини, калиеви и калциеви соли, витамин С, горчиви и смолисти вещества, 
рицин, танин, гликоза, манган. Притежава хигроскопични, антисептични и пречистващи 
свойства, стимулира кръвообращението и засилва метаболизма. 
Екстракт от жълт кантарион: богат е на витамини, минерали, етерични масла, флаво-
ноиди, алкалоиди, фитонциди, холин, сапонини и др. Успокоява, възстановява и укрепва. 
Има противовъзпалително, бактерицидно и противогъбично действие. 



EPURA SPECIALIST СПЕЦИАЛИСТ
CLEANSING FLUID 
ДЕТОКСИКИРАЩ ПОЧИСТВАЩ ФЛУИД

Детоксикиращ ритуал, който се ползва преди измива-
не на косата с шампоан. Почиства косата и скалпа 
и спомага за елимиране на токсините. Необходим и 
важен е за по-добро проникване на последващите 
продукти. Текстурата му е гелообразна и прозрачна, 
а рН-то е киселинно. Съдържа Pura Complex, плодови 
алфахидрокси киселини, пантенол и екстракт от не-
вен. Препоръчително е да се съчетава с програмите: 
енергизиране, себобалансиране и потивопърхотно 
действие.
Употреба: Нанася се на сух скалп и коса, преди из-
миване на косата с шампоан. Разнася се по скалпа 
директно от накрайника на тубата вертикално ред по 
ред, както и по дължината на косата. Разнася с неж-
ни кръгови масажни движения по скалпа и се оставя 
да подейства 5 минути. 
Внимание: Не се препоръчва за чувствителен скалп. 
Прави се веднъж седмично, а като поддръжка вед-
нъж месечно.
14176 - 150 мл

HAND RESTORATIVE BALM
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ ЗА РЪЦЕ

Възстановяващ балсам, както за ръце, така и 
за нокти. Значително подобрява хидратацията и 
регенерира повърхностния слой на кожата, която 
става по-силна, по-защитена, гладка и кадифено 
мека. Обогатен е с Pura Complex (екстракти от 
корен тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, 
хвойна, жълт кантарион). Екстракти от малва, невен, 
витамин Е и провитамин В

5
 омекотяват, успокояват, 

хидратират и защитават кожата. 
Употреба: Малко количество от крема се втрива в 
кожата и ноктите, колкото пъти е необходимо. 
Код: 28120 - 70 мл



ENERGIZING SHAMPOO 
ЕНЕРГИЗИРАЩ ШАМПОАН 

Шампоанът ефективно почиства косата и 
скалпа, заздравява космените фоликули  и 
стимулира растежа на косата. Алпийски 
комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, 
планинска арника, бял бор, маточина, 
хвойна и жълт кантарион), екстракт от 
еделвайс, стволови клетки от ябълка, 
октапептид-2, иновативната молекула Vitaxil и 
кофеин работят целенасочено и ефективно 
да защитят, възстановят и ускорят растежа 
на косата. Кондициониращи съставки с 
антифриз ефект и антистатично действие 
улесняват разресването. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и 
скалп и се масажира. Емулгира се и след 
това се изплаква. Ако е необходимо се 
повтаря. 
Код: 12097 - 250 мл

EPURA ENERGY ЕНЕРГИЗИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА КОСАТА

Енергизиращите продукти и терапията в салона са формулирани да стимулират растежа на коса-
та, укрепват и заздравяват космите и фоликулите им. Подходящи са както за мъже, така и за жени.
Екстракт от еделвайс: екологично култивиран еделвайс. Мощно антиоксидантно действие, възста-
новява, подмладява, укрепва стените на капилярите, защитава кожата, прави я по-устойчива на 
външни въздействия и намалява нейната чувствителност.
Октапептид-2: полипептид, който въздейства на космените фоликули, стимулира растежа на коса-
та и ограничава апоптозата. Защитава косата от  стрес, UV лъчи и други външни фактори.
Vitacell Tech: стволови клетки от ябълка, които защитават и удължават живота на космените фоликули. 
Vitaxil: технологична молекула, която стимулира космената луковица, забавя косопада и насърча-
ва растежа на коса.
Екстракт от капсикум: чили пепър, който съдържа капсаицин. Стимулира кръвообращението на 
скалпа.
Кофеин: стимулира растежа на косъма и заздравява структурата на косата. Действа противовъз-
палително.
Ментол: успокоява, освежава, антибактериално действие.
Polyquaternium 10 и 7: кондициониращи агенти с филмообразуващо и антистатично действие и ан-
тифриз ефект, улесняват разресването.

ENERGIZING ELIXIR 
ЕНЕРГИЗИРАЩ ЕЛИКСИР

Укрепващата формула на еликсира 
заздравява косъма и удължава жизнения 
му цикъл, стимулира микроциркулацията и 
укрепва корените. Алпийски комплекс Pura, 
екстракт от еделвайс, стволови клетки от 
ябълка, октапептид-2, екстракт от капсикум, 
кофеин и Vitaxil работят целенасочено 
и ефективно, енергизират, стимулират 
кръвообращението и растежа на косата, 
укрепват космените фоликули и удължават 
живота им, забавят и намаляват косопада. 
Камфор и ментол освежават и придават 
комфорт на скалпа. 
Употреба: Отваря се ампулата, поставя се 
капкомера и продуктът се нанася директно 
върху скалпа, втрива се с лек масаж и не се 
отмива. 
Код: 14035 - 8 x 7 мл

ПРОГРАМИ ЗА КОСОПАД: 

Като поддръжка: 

веднъж седмично.
Интензивно третиране: 

2 месеца, през ден.
Сезонен косопад: 
2 месеца, два пъти седмично.



EPURA RELAX РЕЛАКСИРАНЕ И КОМФОРТ ЗА СКАЛПА

RELAXING ELIXIR 
РЕЛАКСИРАЩ ЕЛИКСИР

Еликсирът бързо успокоява раздразнена 
кожа, сърбежи и зачервявания, 
осигурява ефективна защита на кожата. 
Деликатната му формула е обогатена 
с алпийски комплекс Pura (екстракти 
от корен тинтява, планинска арника, 
бял бор, маточина, хвойна и жълт 
кантарион), екстракти от див кестен и 
бъз, които успокояват, нормализират 
хидролипидния баланс на скалпа, 
тонизират и укрепват капилярите. 
Съдържа валин, пантенол и алантоин, 
които овлажняват, омекотяват и  
възстановяват скалпа.
Употреба: Нанася се на скалпа с леки 
масажни движения. Не се отмива.
Код: 14036 - 150 мл

RELAXING SHAMPOO 
РЕЛАКСИРАЩ ШАМПОАН

Нежно почиства косата и скалпа, успокоява и 
възстановява нормалния хидролипиден баланс. 
Формулата му е обогатена с алпийски комплекс 
Pura (екстракти от корен тинтява, планинска 
арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт 
кантарион), екстракти от див кестен и бъз, които 
успокояват зачервяванията и раздразненията, 
осигуряват комфорт и лекота на скалпа. 
Аминокиселините валин и бетаин овлажняват, 
омекотяват и възстановяват хидролипидния 
баланс на скалпа. Кондициониращи съставки 
с антифриз ефект и антистатично действие 
улесняват разресването. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп 
и се масажира. Емулгира се и след това се 
изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12089 - 250 мл

Релаксиращите продукти и терапията в салона са формулирани за успокояване на 
скалпа и възстановяване на нормалния хидролипиден баланс.
Екстракт от бъз: богат е на флавоноиди, аминокиселини, витамини, минерали, орга-
нични киселини, етерични масла и др. Има противовъзпалителни свойства, действа 
като природен пробиотик и лекува инфекции. 
Екстракт от див кестен: мощно противовъзпалително действие. Богат е на ескулин – 
вещество, което тонизира вените и капилярите, прави ги по-еластични и по-здрави.
Алантоин: известно средство за лечение на инфекции, изгаряния, рани.  Осигурява 
тонус и устойчивост на кожата. Има овлажняващи и ексфолиращи свойства, благо-
дарение на които спомага за обновяване и възстановяване на тъканите. 
Валин: есенциална аминокиселина със стимулиращо действие, възстановява хидро-
липидния баланс на кожата.
Бетаин: аминокиселина, извлича се при преработка на захарно цвекло. Има омеко-
тяващо действие, облекчава раздразнения, защитава кожата от сухота.
Пантенол: овлажнява, изглажда, придава блясък, улеснява разресването.
Polyquaternium 10 и 7: кондициониращи агенти с филмообразуващо и антистатично 
действие и антифриз ефект, улесняват разресването.



BALANCING SHAMPOO 
БАЛАНСИРАЩ ШАМПОАН

Нежно и ефективно почиства косата и скалпа от 
излишния себум и замърсявания, без да е агресивен. 
Придава жизненост и усещане за чистота и лекота. 
Комплексите Sebo Control System (женско биле и Zink 
PCA) и Alp Sebo (теснолиста върбовка) намаляват 
и регулират производството на себум, защитават 
скалпа. Алпийският комплекс Pura (екстракти от корен 
тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, 
жълт кантарион), екстрактите от роза, цикория и 
червени водорасли, витамин В

7
 и пантенол успокояват, 

овлажняват и възстановяват скалпа, съхраняват 
здравината на косъма. Кондициониращи съставки с 
антифриз ефект и антистатично действие улесняват 
разресването. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп и се 
масажира. Емулгира се и след това се изплаква. 
Ако е необходимо се повтаря. Първоначално се 
препоръчва да се ползва 3-4 пъти седмично.
Код: 12093 - 250 мл

EPURA BALANCE СЕБОБАЛАНСИРАНЕ НА СКАЛПА

Балансиращите продукти и терапията в салона са формулирани за ре-
гулиране на себумната секреция, почистване на скалпа и укрепване на 
структурата на косъма.
Alp Sebo: екстракт от теснолистна върбовка, богата на полифеноли. Има 
лечебно, антиоксидантно, противовъзпалително и успокояващо действие, 
забавя стареенето. Регулира и намалява производството на себум. 
Sebo Control System: комплекс от екстракт от женско биле и Цинк PCA, който 
намалява производството на себум, овлажнява  и защитава скалпа.  
Екстракт от цикория: тонизира, подобрява еластичността, улеснява разрес-
ването, придава обем, лекува пърхот и себорея, укрепва корените.
Червени водорасли Rhodophyceae: богати на витамини, минерали и антиок-
сиданти. Имат противовирусно действие, подхранват, хидратират и възста-
новяват косата.
Екстракт от роза: овлажнява, тонизира и защитава.
Биотин: витамин В

7
, познат като “витамин на красотата”, регенерира, укреп-

ва косъма.

BALANSING ELIXIR 
БАЛАНСИРАЩ ЕЛИКСИР

Еликсирът дълготрайно намалява 
и регулира себумната секреция, 
почиства скалпа, успокоява 
раздразнена кожа, сърбежи и 
зачервявания, осигурява ефективна 
защита на кожата. Екстрактите от 
женско биле и теснолиста върбовка 
в комбинация с Zink PCA намаляват и 
регулират производството на себум, 
защитават и възстановяват скалпа. 
Алпийският комплекс Pura, екстрактите 
от роза, цикория и червени водорасли, 
витамин В

7
 и пантенол успокояват, 

овлажняват и регенерират скалпа. 
Ментолът тонизира и  освежава скалпа.
Употреба: Нанася се на скалпа с леки 
масажни движения. Не се отмива.
Код: 14039 - 150 мл



PURIFYING ELIXIR 
ПОЧИСТВАЩ ЕЛИКСИР

Противопърхотен еликсир, който почиства и 
видимо подобрява състоянието на скалпа. 
Алпийският комплекс Pura (екстракти от 
корен тинтява, планинска арника, бял 
бор, маточина, хвойна, жълт кантарион) 
и екстрактът от лавандула успокояват, 
овлажняват, възстановяват и защитават 
скалпа. Пребиотици и пробиотична активна 
съставка спомагат за балансиране на 
кожната микрофлора. Пироктон оламин и 
климбазол са високоефективни съставки с 
доказано почистващо и противопърхотно 
действие. Ментолът успокоява и освежава 
скалпа.
Употреба: Нанася се директно от шишето 
и се разнася по скалпа с леки масажни 
движения. Не се отмива. 
Код: 14040 - 150 мл

PURIFUING SHAMPOO 
ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН

Перфектно почиства, видимо подобрява 
състоянието на скалпа, стимулира собствената му 
защита и създава приятно усещане за комфорт. 
Алпийският комплекс Pura (екстракти от корен 
тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, 
хвойна, жълт кантарион) и екстрактът от лавандула 
успокояват, овлажняват, възстановяват и защитават 
скалпа. Пребиотици и пробиотична активна 
съставка спомагат за балансиране на кожната 
микрофлора. Пироктон оламин и климбазол са 
високоефективни съставки с доказано почистващо 
и противопърхотно действие. Кондициониращи 
съставки с антифриз ефект и антистатично действие 
улесняват разресването. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп и се 
масажира. Емулгира се и след това се изплаква. 
Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12094 - 250 мл

Противопърхотните продукти и терапията в салона са формулирани за почистване и 
подобряване състоянието на скалпа, стимулират собствената му защита и създават 
усещане за комфорт.
Екстракт от лавандула: Успокоява скалпа, предотвратява развитието на бактерии и 
гъбички, предпазва от развитието на пърхот и други инфекции. Стимулира растежа на 
косата.
Климбазол: ефективно влияе на микроорганизмите (бактерии и гъбички), които предиз-
викват пърхот на скалпа. Не нарушава естествената влажност на кожата.
Пироктон оламин: широко спектърно действие срещу гъбички, дрожди и плесени. 
Алфа-глюкан олигозахарид: извлича се от корен на цикория и подсилва защитните 
фукции на кожата. Подхранва добрите бактерии и намалява растежа на патогените. 
Сок от корен на якон: здравословна алтернатива на захарта. Съдържа фруктооли-
гозахариди, инулин и полифеноли. Изпълнява функцията на пребиотик за полезните 
бактерии. Балансира микрофлората, овлажнява, има противомикробно и антистафи-
лококово действие.
Lactobacillus: добри бактерии с мощно пробиотично действие.

EPURA PURIFYING 
ПОЧИСТВАНЕ И ПРОТИВОПЪРХОТНО ДЕЙСТВИЕ



URBAN SHAMPOO 
ГРАДСКИ ШАМПОАН

Нежно почиства замърсяванията по косата и 
скалпа, овлажнява, укротява, защитава, улеснява 
разресването и придава блясък. Алпийският 
комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, 
планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, 
жълт кантарион) и екстрактите от мащерка и 
летен люляк предпазват от замърсяване и стрес, 
защитават от свободните радикали, успокояват 
и възстановяват. Биотехнологичен хиалуронов 
комплекс овлажнява, придава естествен обем и 
блясък, изглажда и укротява косата блясък. Тест 
за оценка на ефективността показва, че измита 
коса с шампоан, съдържащ комплекса, задържа 
с 50% по-малко замърсители. Кондициониращи 
съставки с антифриз ефект и антистатично 
действие улесняват разресването. 
Код: 12088 - 250 мл

EPURA URBAN ЗАЩИТА ОТ СТРЕС И ЗАМЪРСЯВАНЕ
Защитните продукти и терапията в салона са формулирани за поддържане на 
косата в замърсена среда. Хидратират, придават обем, изглаждат и укротяват ко-
сата, имат антифриз ефект. Подходящи са за укротяване на буйни и къдрави коси.
Екстракт от мащерка: противомикробно, противовъзпалително и антиоксидантно 
действие. 
Екстракт от летен люляк/будлея: вечнозелено растение с антиоксидантни и анти-
остаряващи свойства, защитава от UV лъчите и свободните радикали.
Biosaccharide gum-4: полизахарид, производен на сорбитола, образува неоклузи-
вен филм и предпазва от стареене. Ефективно ограничава UV лъчи и атмосферно-
то и битово замърсяване.
Биотехнологичен хиалуронов комплекс: овлажнява, придава естествен обем и 
блясък, има антифриз ефект, улеснява разресването. Тест за ефективност показва, 
че измита коса с шампоан, съдържащ комплекса, задържа с 50% по-малко замър-
сители. 
Пантенол: овлажнява, изглажда, придава блясък, улеснява разресването.
Polyquaternium 10 и 7: кондициониращи агенти с филмообразуващо и антистатич-
но действие и антифриз ефект, улесняват разресването.

URBAN ELIXIR 
ГРАДСКИ ЕЛИКСИР

Защитен еликсир, който предпазва косата и 
скалпа, създава ефективна бариера против 
всички видове замърсители. Микрокапсулирани 
полизахариди образуват дишащ екран, който 
предпазва от стареене, ограничава UV лъчите, 
атмосферното и битово замърсяване. Алпийският 
комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, 
планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, 
жълт кантарион) и екстрактите от мащерка и летен 
люляк успокояват, възстановяват и защитават. 
Биотехнологичен хиалуронов комплекс и пантенол 
овлажняват, изглаждат и укротяват косата, придават 
блясък и улесняват разресването.
Употреба: Нанася се на скалпа, дължините и 
крайчетата на измитата и подсушена с кърпа коса. 
Не се отмива, косата се подсушава със сешоар.
Код: 14034 - 30 мл



EPURA MOISTURIZING ОВЛАЖНЯВАНЕ

MOISTURIZING ЕLIXIR 
ОВЛАЖНЯВАЩ ЕЛИКСИР

Интензивно хидратира, омекотява, възстановява, 
придава блясък и улеснява разресването. 
Алпийският комплекс Pura (екстракти от корен 
тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, 
хвойна и жълт кантарион) и екстрактите от малва 
и рожков защитават, успокояват и възстановяват. 
Формулата съдържа аквапорини, урея, 
копринени аминокиселини и трехалоза, които 
интезивно хидратират, изглаждат и омекотяват 
косата, придават жизненост и блясък, улесняват 
разресването.
Употреба: Впръсква се директно на измита и 
подсушена с кърпа коса, масажира се до пълното 
му абсорбиране. Косата се разресва. Не се 
отмива. 
Код: 14041 - 150 мл

MOISTURIZING SHAMPOO 
ОВЛАЖНЯВАЩ ШАМПОАН

Нежно почиства косата и скалпа, 
овлажнява, омекотява, придава блясък 
и улеснява разресването. Подходящ е 
за всеки тип коса и за честа употреба. 
Алпийският комплекс Pura (екстракти от 
корен тинтява, планинска арника, бял 
бор, маточина, хвойна и жълт кантарион) и 
екстрактите от малва и рожков защитават от 
свободните радикали, замърсяване и стрес, 
успокояват и възстановяват. Богат коктейл от 
хидратиращи съставки (аквапорини, урея, 
копринени аминокиселини, трехалоза и 
пантенол) омекотяват, изглаждат, задържат 
влагата и придават блясък. Кондициониращи 
съставки с антифриз ефект и антистатично 
действие улесняват разресването. 
Код: 12095 - 250 мл

Овлажняващите продукти и терапията в салона хидратират косата и скалпа, придават мекота 
и блясък и улесняват разресването. Подходящи са за честа употреба и за спортуващи.
Екстракт от малва: богат е на флавоноиди, фенолни производни и полизахариди. Има проти-
вовъзпалителни, антиоксидантни, омекотяващи и лечебни свойства. 
Аквапорини: комплекс от аминокиселини и протеини, който подобрява междуклетъчния обмен 
на информация и стимулира водните потоци в кожата.
Урея: възстановява и укрепва защитната бариера на кожата, овлажнява, ускорява зараства-
нето на рани, има антибактериални и кератолитични свойства.
Пантенол: овлажнява, омекотява, успокоява, придава блясък, улеснява разресването.
Трехалоза: дизахарид, който се извлича от тапиока, изпълнява важна защитна функция; мощно 
средство против обезводняване.
Копринени aминокиселини: задържат водата, изглаждат, омекотяват и укротяват косата.
Бетаин: натурална аминокиселина, омекотява, облекчава раздразнения, защитава от сухота.
Екстракт от рожков: богат на минерали, соли, аминокиселини, фибри и протеини. Подхранва, 
уплътнява, подсилва и възстановява косата.
Polyquaternium 10 и 7: кондициониращи агенти с филмообразуващо и антистатично действие 
и антифриз ефект, улесняват разресването.



EPURA NOURISHING ПОДХРАНВАНЕ

Терапията и продуктите са формулирани за възстановяване, заздравяване, изпъл-
ване и изглаждане на косъма. Хидратират,  предпазват от накъсване и защитават 
косата от вредни химикали  и висока топлина. Подходящи са за увредена, химически 
третирана, изтощена и безжизнена коса, вследствие на стрес, диета, употреба на 
агресивни или неподходящи продукти.
Императория или самодивска трева: расте в швейцарските Алпи, ускорява заздра-
вителните процеси и  успокоява.
Биомиметичен кератин: възстановява увредените коси и увеличава обема на косъма. 
Валин: есенциална аминокиселина, стимулиращо действие, възстановява хидроли-
пидния баланс на кожата.
Таурин: аминокиселина, която поддържа баланса на калция в организма и стимули-
ра процесите на регенерация на тъканите, стимулира растежа на нова коса.
Аргинин: аминокиселина, която възстановява структура на увредената коса и я 
защитава от вредните химикали и топлината.
Polyquaternium 10 и 7: натурални кондициониращи агенти с филмообразуващо и 
антистатично действие и антифриз ефект, улесняват разресването.

NOURISHING SHAMPOO 
ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН

Шампоанът нежно почиства замърсяванията, подхранва, 
хидратира и омекотява косата, улеснява разресването. 
Подходящ е за суха и изтощена коса. Съдържа алпийски 
комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, планинска 
арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт кантарион), 
копринени протеини, масло от семена на алпийска 
ябълка и омега комплекс, съставен от растителни мастни 
киселини (макадамия, слънчоглед, сусам, маслини и 
царевица) овлажняват, подхранват, възстановяват липидите, 
спомагат за задържане на влагата, уплътняват косата, 
придават жизненост и блясък. Кондициониращи съставки 
с антифриз ефект и антистатично действие улесняват 
разресването.
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо се 
повтаря.
Код: 12090 - 250 мл



NOURISHING MASK 
ПОДХРАНВАЩА МАСКА 

Богата маска, която подхранва, овлажнява, изглажда, 
придава еластичност, мекота и блясък и улеснява 
разресването. Подходяща е за суха, изтощена и 
третирана коса. Съдържа алпийски комплекс Pura 
(екстракти от корен тинтява, планинска арника, бял 
бор, маточина, хвойна, жълт кантарион), копринени 
протеини, масло от семена на алпийска ябълка, омега 
комплекс (макадамия, слънчоглед, сусам, маслини и 
царевица) и кондициониращ агент, които подхранват, 
възстановяват липидите, спомагат за задържане на 
влагата, уплътняват косъма, придават еластичност, 
жизненост и блясък и улесняват разресването.  
Употреба: Нанася се необходимото количество 
по дължината на измита с шампоан и мокра коса. 
Масажира се, оставя се за 5 минути, разресва се и 
се отмива старателно. 
Код: 13035 - 200 мл

NOURISHING ELIXIR 
ПОДХРАНВАЩ ЕЛИКСИР

Интензивно подхранващ еликсир, който възстановява 
и изглажда косъма, придава еластичност, жизненост 
и блясък, улеснява разресването на косата. 
Висококонцентрираната му формула съдържа алпийски 
комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, планинска 
арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт кантарион), 
копринени протеини, масло от семена на алпийска 
ябълка, омега комплекс (макадамия, слънчоглед, сусам, 
маслини и царевица), пантенол и кондициониращ 
агент, които овлажняват, подхранват, регенерират, 
успокояват, уплътняват косъма, придават еластичност, 
жизненост и блясък и улесняват разресването. 
Употреба: Необходимото количество се нанася на 
измита и подсушена с кърпа коса, след което тя се 
изсушава със сешоар. Не се отмива.
Код: 14037 - 150 мл



EPURA RECONSTRUCTING ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Терапията в салона и продуктите са формулирани за възстановяване, заздравяване, 
изпълване и изглаждане на косъма. Хидратират,  предпазват от накъсване и защи-
тават косата от вредни химикали  и висока топлина. Подходящи са за увредена, 
химически третирана, изтощена и безжизнена коса, вследствие на стрес, диета, 
употреба на агресивни или неподходящи продукти.
Императория или самодивска трева: расте в швейцарските Алпи, ускорява заздра-
вителните процеси и  успокоява.
Биомиметичен кератин: възстановява увредените коси и увеличава обема на косъма. 
Валин: есенциална аминокиселина, стимулиращо действие, възстановява хидроли-
пидния баланс на кожата.
Таурин: аминокиселина, която поддържа баланса на калция в организма, стимулира 
процесите на регенерация на тъканите и растежа на нова коса.
Аргинин: аминокиселина, която възстановява структурата на увредената коса и я 
защитава от вредните химикали и топлината.
Polyquaternium 10 и 7: натурални кондициониращи агенти с филмообразуващо и 
антистатично действие и антифриз ефект, улесняват разресването.

RECONSTRUCTING SHAMPOO 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ШАМПОАН

Шампоанът нежно почиства замърсяванията, укрепва и 
възстановява косата, улеснява разресването. Подходящ 
е за увредена, химически третирана и изтощена 
коса. Алпийският комплекс Pura (екстракти от корен 
тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, 
жълт кантарион) съчетан с екстракт от самодивска 
трева и овесени протеини заздравяват, защитават и 
укрепват косъма. Бимомиметичен кератин и комплекс 
от аминокиселини (аргинин, валин, таурин) изпълват, 
излаждат и възстановяват структурата на косъма, 
увеличават обема му, осигуряват термозащита и 
защита от вредни химикали. Кондициониращи съставки 
(Polyquaternium 10 и 7) с антифриз ефект и антистатично 
действие улесняват разресването. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп и се ма-
сажира. Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необ-
ходимо се повтаря.
Код: 12091 - 250 мл



RECONSTRUCTING ELIXIR
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ЕЛИКСИР

Реструктуриращата формула на еликсира спомага да 
се възстанови увредената и безжизнена коса и да се 
защити от накъсване, като изпълва и изглажда косъма. 
Алпийският комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, 
планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт 
кантарион) съчетан с екстракт от самодивска трева и 
овесени протеини заздравяват, защитават и предпазват 
от накъсване косъма. Бимомиметичен кератин и комплекс 
от аминокиселини (аргинин, валин, таурин) изпълват, 
излаждат и възстановяват структурата на косата, 
увеличават обема му, осигуряват термозащита и защита 
от вредни химикали.
Употреба: Необходимото количеството се нанася на 
измита и подсушена с кърпа коса, след което тя се 
изсушава със сешоар. Не се отмива.
Код: 14038 - 150 мл

RECONSTRUCTING CONDITIONER 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ 

Реструктуриращ балсам, без отмиване, който е 
формулиран за възстановяване на третирана, силно 
увредена и безжизнена коса. Изпълва и изглажда косъма 
и го предпазва от накъсване. Алпийският комплекс Pura 
(екстракти от корен тинтява, планинска арника, бял бор, 
маточина, хвойна, жълт кантарион) съчетан с екстракт 
от самодивска трева и овесени протеини заздравяват, 
защитават и предпазват от накъсване косъма. 
Бимомиметичен кератин и комплекс от аминокиселини 
(аргинин, валин, таурин) изпълват, излаждат и 
възстановяват структурата на косъма, осигуряват 
термозащита и защита от вредни химикали.
Употреба: Нанася се по цялата дължина на измита и 
добре подсушена с кърпа коса. Косата се разресва и се 
стилизира. 
Код: 13036 - 200 мл



Терапията в салона и продуктите са формулирани за съхраняване интензивността на цвета 
на боята за по-дълго време. Хидратират, придават жизненост и блясък на боядисаната 
коса. Резултатите от тестове, проведени в университета в Торино доказват, че продуктите 
намаляват отмиването на цвета на боята с 38%.
Алпийски пелин: богат е на ефирно масло, хлорогенова киселина, сапонини, танини и 
флавоноиди. Мощно антиоксидантно действие. 
Хидролизирани естери на жожоба: съдържат големи количества витамини Е, В-комплекс и 
минерали. Действат омекотяващо, възстановяващо и филмообразуващо. 
Chroma Save: биотехнологичен комплекс, който съдържа процианидини и витамин E, с 
мощно антиоксидантно действие. Спомага за фиксиране на цветните пигменти, подобрява 
устойчивостта, трайността и блясъка на цвета, осигурява термозащита и защитава от стре-
сови фактори от околната среда (смог, прах, UV лъчи). 
Polyquaternium 55: растителен агент, осигурява отлична термозащита, има филмообразува-
що действие и спомага за задържане на цвета за по-дълго време. 
Пантенол: овлажнява, омекотява, успокоява, придава блясък, улеснява разресването.
Витамин Е (токоферол): "витамин на младостта“, мощен антиоксидант, регенерира, регули-
ра микроциркулацията, защитава от UV лъчите, придава блясък и мекота.
Polyquaternium 10 и 7: натурални кондициониращи агенти с филмообразуващо и антистатич-
но действие и антифриз ефект, улесняват разресването.

COLOR SAVING SHAMPOO  
ШАМПОАН ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЦВЕТА

Нежно почиства косата, хидратира, омекотява, спомага за 
задържане на цвета на боядисаната коса, придава жизненост 
и блясък и улеснява разресването. Съдържа алпийски 
комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, планинска арника, 
бял бор, маточина, хвойна, жълт кантарион), екстракт от пелин, 
естери от жожоба, биотехнологичен комплекс Chroma Save 
и кондициониращи съставки, които спомагат за фиксиране 
на цветните пигменти, подобряват устойчивостта, трайността и 
блясъка на цвета. Имат антиоксидантно, защитно и филмиращо 
действие, хидратират и съживяват, придават блясък и улесняват 
разресването.
Употреба: Нанася се по дължините на измита и подсушена 
с кърпа коса необходимото количеството, след което тя се 
изсушава със сешоар. Не се отмива.
Код: 12096 - 250 мл

EPURA COLOR SAVING СЪХРАНЯВАНЕ НА ЦВЕТА



COLOR SAVING MOUSSE 
ПЯНА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЦВЕТА

Уникален балсам без отмиване, с текстура на пяна, който 
спомага за фиксиране на цветните пигменти, хидратира, 
придава жизненост и блясък. Възстановяващата му формула е 
подходяща за боядисана и третирана коса. Съдържа екстракт 
от пелин, алпийски комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, 
планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт кантарион), 
биотехнологичен комплекс Chroma Save, естери от жожоба, 
пантенол и растителен филмообразуващ агент, които спомагат 
за фиксиране на цветните пигменти, подобряват устойчивостта, 
трайността и блясъка на цвета, осигуряват термозащита и 
защита от околната среда, хидратират, възстановяват, придават 
жизненост, мекота и блясък, улесняват разресването.
Употреба: Нанася се на влажна коса необходимото 
количество (2 или повече помпи) и се продължава с изсушаване 
и стилизиране на косата. Може да се отмие, ако косата е 
много фина или е смесена с Моментален оцветител Espresso.
Код: 08010 - 125 мл

COLOR SAVING ELIXIR 
ЕЛИКСИР ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЦВЕТА

Еликсир с антиоксидантна и рехидратираща формула. 
Нежната му текстура позволява на цветните пигменти да 
се фиксират постепенно, оставяйки косата пълна с живот. 
Придава мекота и блясък и улеснява разресването. Обогатен 
е с екстракт от пелин, алпийски комплекс Pura (екстракти от 
корен тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, 
жълт кантарион), биотехнологичен комплекс Chroma Save,  
естери от жожоба и растителен филмообразуващ агент, които 
спомагат за фиксиране на цветните пигменти, подобряват 
устойчивостта, трайността и блясъка на цвета, осигуряват 
термозащита и защита от околната среда, хидратират, 
придават жизненост и блясък на третираната коса. 
Употреба: Нанася се по дължините на измита и подсушена с 
кърпа коса. Не се отмива. Косата се изсушава със сешоар. 
Код: 14042 - 150 мл



Продуктите са формулирани да защитят косата от изсушаване при директно излагане на 
слънце и придава копринена мекота и блясък. 
Масло от семена на алпийска ябълка: съдържа множество мастни киселини: олеинова, 
линолова, палмитинова, стеаринова и арахидонова. Маслото е с отлични овлажняващи и 
подхранващи свойства, подходящо и за кожата на главата и за косата. 
Серамид A2: една от трите вида мазнини, които изграждат човешкия косъм. Играе ролята на 
спойка между всички изграждащи елементи на косъма. Възстановява косата, защитава от 
оксидативния стрес и заздравява косата.
Quanternium-95: Патентован UV филтър, който поглъща UVA и UVB лъчите. Защитава цвета на 
косата и предпазва косата от UVA/UVB лъчите. 
Хемискалан: иновативна омекотяваща съставка от тръстикова захар. Защитава цвета на ко-
сата, прави косата гладка и мека, улеснява разресването, има антифриз ефект, защитава я 
от въздействието на фактори от околната среда (вятър, висока температура, морска сол ...).
Пантенол: овлажнява, омекотява, успокоява (например, успокоява еритеми и дерматити, 
получени от слънчево изгаряне), придава блясък, улеснява разресването.
Polyquaternium 10 и 7: натурални кондициониращи агенти с филмообразуващо и антистатич-
но действие и антифриз ефект, улесняват разресването.

SUN CARE SHAMPOO 
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ШАМПОАН 

Шампоанът деликатно почиства косата и отстранява ефективно 
всички следи от хлор, сол, пясък и други замърсявания. Запазва 
цвета на боядисаната коса, придава копринена мекота и 
блясък. Подходящ е за всеки тип коса и за честа употреба. 
Съдържа алпийски комплекс Pura (екстракти от корен тинтява, 
планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт кантарион), 
масло от семки на алпийска ябълка, пантенол и серамиди, 
които овлажняват, подхранват, възстановяват, заздравяват, 
омекотяват и защитават косата от въздействието на околната 
среда. Специален  UV филтър защитава косата и нейния цвят от 
UVA и UVB лъчите. Кондициониращи съставки с антифриз ефект 
и антистатично действие улесняват разресването. 
Натурален индекс 87%.

Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо се 
повтаря.
Код: 15014 - 250 мл

EPURA SUN CARE СЛЪНЦЕЗАЩИТА И ГРИЖА ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ



SUN CARE SHOWER GEL 
ДУШ ГЕЛ ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Нежно почиства кожата от всички остатъци 
от сол и други замърсявания, успокоява, 
хидратира, придава мекота и еластичност 
на кожата. Съдържа алпийски комплекс 
Pura (екстракти от корен тинтява, планинска 
арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт 
кантарион), хидролизирани пшенични протеини, 
серамиди А2, пантенол и поликватернум 7, 
които овлажняват, подхранват, успокояват, 
възстановяват, омекотяват, изглаждат и 
подобряват защитната функция на кожата. 
Натурален индекс 87%.

Употреба: Нанася се желаното количество на 
мокра кожа върху тялото, масажира се и се 
изплаква с вода. 
Код: 15017 - 200 мл

AFTER SUN MASK 
МАСКА ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Възстановяваща маска, която интензивно подхранва, 
овлажнява и придава на косата жизненост и мекота след 
излагането й на агресивни външни фактори (слънце, сол, 
хлор). Съдържа алпийски комплекс Pura (екстракти от корен 
тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт 
кантарион), масло от семки на алпийска ябълка, омекотител 
от тръстикова захар и серамиди А2, които овлажняват, 
подхранват, възстановяват, омекотяват, защитават косата и 
нейния цвят от външни агресивни фактори, придават блясък и 
улесняват разресването. Специален  UV филтър защитава от 
UVA и UVB лъчите. Натурален индекс 95%. 
Употреба: Нанася се на влажна коса след измиване. Оставя 
се за 5 минути, разресва се и се изплаква. 
Код: 15013 - 200 мл

SUN CARE ELIXIR 
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЕЛИКСИР

Възстановяващ еликсир, който овлажнява, подхранва, придава 
жизненост, мекота и блясък, защитава косата  и нейния цвят 
от UVA и UVB лъчите. Подходящ е за всеки тип коса. Може 
да се ползва преди излагане на слънце и други външни 
агресивни фактори за предпазване на косата, както и след 
това като възстановяващ балсам без отмиване. Леката му 
формула съдържа алпийски комплекс Pura (екстракти от корен 
тинтява, планинска арника, бял бор, маточина, хвойна, жълт 
кантарион), масло от семки на алпийска ябълка и пантенол, 
които овлажняват, подхранват, успокояват, възстановяват, 
омекотяват, придават блясък и улесняват разресването. 
Хемисквалан е иновативна съставка, извлечена от тръстикова 
захар. Има термозащитно действие и антифриз ефект, 
защитава косата от въздействието на околната среда. 
Специален UV филтър защитава косата и нейния цвят от UVA и 
UVB лъчите. Натурален индекс 85%. 
Употреба: Пръска се върху влажна коса и се разресва. Не се 
отмива. 
Код: 15015 - 150 мл

SUN PROTECTIVE OIL 
СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ОЛИО

Спрей олио, което предпазва косата от слънце, 
сол и хлор. Придава копринена мекота и 
блясък, съхранява цвета на боядисаната коса, 
не съдържа силикони и не утежнява косата. 
Специалната му формула съдържа UVA и UVB 
филтри, масло от семки на алпийска ябълка 
и омекотител от тръстикова захар, които 
хидратират, подхранват, омекотяват, защитават 
косата от изсушаване и девитализиране при 
директно излагане на слънце. Защитава цвета 
на боядисаната коса, прави я гладка и мека и 
улеснява разресването. 
Натурален индекс 85%.

Употреба: Пръска се по цялата дължина на 
косата преди излагане на слънце и след 
излизане от водата. 
Код: 15016 - 125 мл



Серията продукти Intensive Aqua е разработена на базата 
на  естествени съставки от природата в Средиземноморския 
регион, както и на иновативни биотехнологични разработки. 
Всички продукти съдържат термална вода от Spezzano и сре-
диземноморски термален концентрат. Ароматите на проду-
ктите са естествени  и създават усещане за лекота и свежест. 
Всяка серия продукти, третираща различен проблем или нуж-
да на косата и скапла се характеризира с различна по цвят 
и форма капка. Опаковките на  продуктите са произведени от 
специален материал, който се разгражда напълно за период 
от 9 месеца до 5 години.

Термалната вода от Spezzano: богата на ценни минерали, 
полезни за здравето и красотата на косата. 

Средиземноморски термален концентрат: мощен антиокси-
дант, комплекс от екстракти на листа (40% листа от маслина, 
30% листа от портокал и 30% листа от мандарина клемен-
тина), богати на полифеноли, извлечени в термална вода от 
Spezzano. 
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ЗА КОСАТА И СКАЛПА



ENERGIZING ANTI-LOSS SHAMPOO
ЕНЕРГИЗИРАЩ ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД 

Шампоанът почиства скалпа и косата в 
дълбочина. Укрепва капилярите и стимулира 
кръвообръщението. Растителните стволови 
клетки от ябълка Vitacell-Tec подхранват ко-
съма и укрепват корените като по този начин 
стимулират растежа на нова коса. Компле-
ксът Vitaxil и кофеинът подобряват микроцир-
кулацията на скалпа, стимулират корена на 
косъма и новия му растеж, намаляват косо-
пада. Салициловата киселина подобрява 
клетъчното обновяване, а ментолът освежава 
скалпа. Термалната вода и средиземномор-
ският термален концентрат хидратират и 
зареждат с минерали скалпа.
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп 
и се масажира. Емулгира се и след това се 
изплаква. Ако е необходимо се повтаря.
Код: 12034 - 250 мл

ENERGIZING ANTI-LOSS TREATMENT 
ЕНЕРГИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД 

Концентрат, който укрепва структурата на косъма и удължава неговия  жизнен 
цикъл. Растителните стволови клетки Vitacell-Tec от швейцарска  ябълка подхран-
ват и укрепват корените като по този начин стимулират растежа на нова коса. 
Комплексът Vitaxil, кофеинът и екстрактът от люти чушлета подобряват микроцир-
кулацията на скалпа, стимулират корена на косъма и новия му растеж, нама-
ляват косопада. Салициловата киселина подобрява клетъчното обновяване, а 
ментолът освежава скалпа. Термалната вода и средиземноморският термален 
концентрат хидратират и зареждат с минерали скалпа.
Употреба: Ампулата се отваря, поставя се капкомера и с негова помощ серу-
мът се нанася директно върху скалпа.  Масажира се. Не се отмива.
Код:  14167 - 8 х 7 мл

INTENSIVE AQUA ENERGY 
ЕНЕРГИЗИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА КОСОПАД

Програми за косопад 

(Измиване с шампоан и нанасяне на ампула): 
Като поддръжка: веднъж седмично.
Интензивно третиране: 2 месеца, през ден.
Сезонен косопад: 2 месеца, два пъти седмично.



ANTI-DANDRUFF PURIFYING SHAMPOO 
ПРОТИВОПЪРХОТЕН ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН 

Шампоанът почиства в дълбочина скалпа. Комплексът от пироктон оламин и противо-
гъбичната съставка Climbazol предотвратяват ефективно и дълготрайно образуването 
на пърхот. Екстрактът от сардинска мирта има антисептично и противопърхотно дейст-
вие. Цинк PCA регулира производството на себум. Екстрактът от смърч е естествен 
природен противомикробен и противовъзпалителен  агент. Термалната вода и среди-
земноморският термален концентрат хидратират и зареждат с минерали скалпа.
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. Емулгира се и след това се 
изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
КОД: 12038 - 250 мл

ANTI-DANDRUFF PURIFYING TREATMENT 
ПРОТИВОПЪРХОТНА ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ 

Противопърхотен концентриран лосион, който отлично хидратира скалпа и спира 
разпространението на пърхота.  Почиства скалпа, премахва сърбежа, придава 
усещане за свежест. Комплексът от пироктон оламин и противогъбичната съставка 
Climbazol предотвратяват ефективно и дълготрайно образуването на пърхот. Екстра-
ктът от сардинска мирта има антисептично и противопърхотно действие. Екстрактът от 
смърч е естествен противомикробен и противовъзпалителен  агент. Термалната вода 
и средиземноморският термален концентрат хидратират и зареждат с минерали 
скалпа.
Употреба: Нанася се директно с апликатора на измита и подсушена коса и нежно се 
масажира. Не се отмива.
Код: 14169 - 100 мл

EXFOLIANT PEELING 
ЕКСФОЛИРАЩ ПИЛИНГ 

Ексфолираща маска, която стимулира клетъчното обновяване на скалпа и елиминира мъртвите клетки благодарение на ком-
плекс от алфахидрокси киселини (млечна, лимонена, гликолова, маликова и тартарова) и салицилова киселина. Микросферите с 
капсулирани витамини (E, A, B

3
, провитамин B

5
) имат възстановяващо и антиоксидантно действие. Екстрактите от сардинска мирта 

и кедър имат антисептично и противопърхотно действие. Цинк PCA регулира производството на себум. Екстрактът от смърч има 
противомикробно и противовъзпалително действие.  Алантоин, екстракт от кайсия, термална вода и средиземноморски термален 

концентрат хидратират, успокояват, омекотяват, защитават и ревитализират скалпа.
Употреба: Пилингът се втрива с нежен масаж в скалпа преди да се измие с шампоан косата. В следствие на масажа 
микросферите се разтварят и освобождават капсулираните в тях витамини. Емулгира се около 5 минути с малко шам-
поан и се отмива. След това се продължава с желаната терапия.
Код: 14170 - 200 мл 

INTENSIVE AQUA PURIFY ПОЧИСТВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ПЪРХОТ



SEBO-BALANCING SHAMPOO 
СЕБОБАЛАНСИРАЩ ШАМПОАН 
Шампоанът почиства в дълбочина, без да изсушава косъма и скалпа. Цинк PCA 
спомага за елиминиране на излишния себум, а салициловата киселина действа 
антисептично и кератолитично. Екстрактът от репей и себокомплексът от хидро-
лизиран протеин от мая и витамини В

3
 и В

7
 регулират действието на себумните 

жлези и намаляват секрецията на себум. Термалната вода и средиземноморският 
термален концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. Емулгира се и след това се 
изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12036 - 250 мл

SEBO-BALANCING TREATMENT
СЕБОБАЛАНСИРАЩА ТЕРАПИЯ 

Висококонцентриран лосион, който нормализира себумната секреция. Почиства 
и освежава скалпа.  Не утежнява косата. Успокоява кожни раздразнения. Екстра-
ктът от репей и себокомплексът от хидролизиран протеин от мая и витамини В

3
 и 

В
7
 регулират действието на себумните жлези и намаляват секрецията на себум. 

Салициловата киселина действа антисептично и кератолитично. Ментол освежава, 
а алантоинът успокоява и защитава скалпа. Термалната вода и средиземномор-
ският термален концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Нанася се директно с апликатора върху скалпа и нежно се масажира. 
Не се отмива. 
Код: 14168 - 100 мл

CLAY SEBO-BALANCING MASK 
СЕБОБАЛАНСИРАЩА ГЛИНЕНА МАСКА 

Себорегулираща маска, която почиства перфектно и успокоява раздразнения 
скалп. Комбинацията от полимер XL, получен от оризово нишесте и бяла глина 
абсорбира излишния себум и намалява  секрецията му. Екстрактът от репей и се-
бокомплексът от хидролизиран протеин от мая и витамини В

3
 и В

7
 регулират дейст-

вието на себумните жлези и намаляват секрецията на себум. Термалната вода и 
средиземноморският термален концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Вземете необходимо количество с помощта на шпатула и разнесете 
с помощта на четка на суха скалп, преди да се измие. Нежно масажирайте за 
по-добро разнасяне. Максимално време за престой: 5 минути. Емулгирайте с 
малко шампоан и изплакнете внимателно.
Код: 13011 - 200 мл

INTENSIVE AQUA EQUILIBRIUM СЕБОБАЛАНСИРАНЕ НА СКАЛПА



DERMO-CALMING SOOTHING SHAMPOO
ДЕРМОУСПОКОЯВАЩ ШАМПОАН 

ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП 

Шампоанът деликатно почиства, хидратира и 
успокоява скалпа. Нежният почистващ агент Алкил 
глюкозид, който е извлечен от глюкозата на изсуше-
на кокосова пулпа притежава нежно нейонизиращо 
повърхностно почистващо действие, пълна биораз-
творимост и отлична съвместимост с човешката 
кожа. Екстрактът от жълт кантарион има противо-
възпалително действие, а алантоинът успокоява и 
защитава скалпа. Polyquaternium 10 е натурален 
антистатик и кондиционер, който не позволява на 
косата да се заплита. D-пантенол, термална вода и 
средиземноморски термален концентрат хидрати-
рат, реминерализират и възстановяват блясъка на 
косата.
Код: 12040 - 250 мл

INTENSIVE AQUA RELAX 
УСПОКОЯВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП

DERMO-CALMING SOOTHING TREATMENT 
ДЕРМОУСПОКОЯВАЩА ТЕРАПИЯ 

Успокояващ лосион, който хидратира в дълбочина 
и възстановява оптималния хидролипиден баланс 
на скалпа. Успокоява кожата при раздразнения от 
различен характер. За по-чувствителни скалпове се 
препоръчва да се нанася преди химическо трети-
ране на косата. Аминокиселините валин и бетаин 
хидратират кожата и космените кутикули,  поддър-
жат нормален метаболизъм в кожата на скалпа. 
Екстрактът от жълт кантарион има противовъзпали-
телно действие, а алантоинът успокоява и защитава 
скалпа. D-пантенол, термална вода и средиземно-
морски термален концентрат хидратират, ремине-
рализират и възстановяват блясъка на косата.
Употреба: Нанася се директно с апликатора и неж-
но се масажира. Не се отмива. 
Код: 14171 - 100 мл

INTENSIVE AQUA HYDRA 
ХИДРАТИРАНЕ

HYDRATING CONDITIONER WITHOUT RINSE 
ХИДРАТИРАЩ БАЛСАМ БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ

Спреят моментално възстановява и поддържа оптимално 
ниво на хидратация на косата. Удобен е за използване 
в различни ситуации, благодарение на формулата без 
изплакване. Hydragel формира филм около косъма, 
който улавя водните молекули и задържа влагата за 
по-дълго време.  Д-пантенол, копринени протеини и 
екстракт от маслина хидратират, подхранват, омекотяват 
и придават блясък на косата. Термалната вода и 
средиземноморският термален концентрат хидратират и 
реминерализират, изравняват порьозността на косъма.
Употреба: Пръска се по дължината на косата и се 
масажира, за да се абсорбира по-добре. Косата се 
разресва и се продължава с нейното стилизиране. Не 
се отмива. 
Код: 13014 - 150 мл

HYDRATING SHAMPOO 
ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА

Деликатно почиства и отлично хидратира. Формулата му е 
балансирана така, че да може да се ползва ежедневно 
и да поддържа косата чиста и добре хидратирана. 
Подходящ е също така за  мъже, за спортуващи и за 
деца. Съдържа нежна почистваща съставка, извлечена от 
глюкозата на изсушена кокосова пулпа, която притежава 
пълна биоразтворимост и висока съвместимост с 
човешката кожа. Hydragel и D-пантенол хидратират и 
възстановяват блясъка на косъма. Копринени протеини 
подхранват и омекотяват, а натурален целулозен полимер, 
който формира филм около косъма, има антистатичен 
ефект и улеснява разресването. Натурален полимер 
с антистатичен ефект не позволява заплитане на 
косата и улеснява разресването. Термалната вода и 
средиземноморският термален концентрат хидратират и 
реминерализират.
Код: 12046 - 250 мл



HIGH-PROTEIN REPAIRING SHAMPOO
ВИСОКОПРОТЕИНОВ ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ШАМПОАН 

Възстановява суха и увредена коса като и доставя кера-
тин и протеин, който прониква дълбоко в структурата на 
косъма, подхранва и реконструира космените фибри. 
Термална вода със средиземноморски растителни 
екстракти, пантенол и екстракт от фурми хидратират, за-
реждат с минерали и витамини. Иновативната съставка 
Vitacell-Repair  е получена от стволови клетки на специа-
лен сорт грозде, която заздравява корените на косата и 
стимулира растежа на здрава и силна коса. В резултат 
намалява цъфтежа, възстановява се здравия и красив вид 
на косата с блясък и мекота. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо 
се повтаря. 
Код: 12053 - 250 мл 

INTENSIVE AQUA RE-INTEGRA 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕДЕНА КОСА

INSTANT REPAIRING TREATMENT
ИНТЕНЗИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ 

Лек крем гел за дълбоко възстановяване на увредената 
и слаба коса. Изключително лесeн за употреба. Фор-
мулата без изплакване позволява на активните съставки 
да действат до следващото измиване. Комбинацията от  
аминокиселини (аланин, валин и аржинин) има дълбо-
ко реструктуриращо действие. Серамид 2 заздравява 
структурата на косъма и стяга външните кутикули след 
като другите активните съставки са проникнали в дъл-
бочина. Царевичното нишесте рехидратира и придава 
блясък. Кератинът, който е структурен протеин, рекон-
струира и уплътнява космените фибри. 
Употреба: Нанася се на подсушена коса по дължината 
на косъма от корена до краищата, след което косата се 
сресва и стилизира.
Код: 14015 - 150 мл 



AFTER-COLOUR SHAMPOO
КИСЕЛИНЕН ШАМПОАН 

ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЦВЕТА И БЛЯСЪК 

Шампоанът деликатно почиства косата и отстранява ал-
калните остатъци от боята.  Формулата му е с киселинно 
рН 4.8, което съхранява цвета от избледняване. Комплексът 
Сhroma save запечатва цветните пигменти, осигурява блясък 
и дълготрайност на цвета. Нежният почистващ агент Алкил 
глюкозид, който е извлечен от глюкозата на изсушена коко-
сова пулпа притежава нежно нейонизиращо повърхностно 
почистващо действие, пълна биоразтворимост и отлична 
съвместимост с човешката кожа. Polyquaternium 10 е на-
турален антистатик и кондиционер, който не позволява на 
косата да се заплита. Термалната вода и средиземномор-
ският термален концентрат хидратират и реминерализират.
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо се 
повтаря. 
Код: 12025 - 250 мл

INTENSIVE AQUA COLOUR 
ИНТЕНЗИВЕН ЦВЯТ И  ГРИЖА ЗА БОЯДИСАНА КОСА

AFTER-COLOUR MASK 
ПОДХРАНВАЩА МАСКА ЗА  ИНТЕНЗИВЕН ЦВЯТ И БЛЯСЪК  

Маската подхранва боядисаната коса, придава й блясък и 
мекота. Киселинното рН 3 защитава цвета от избледняване. 
Растителният комплекс Shine & Soft елиминира електро-
статичния ефект, придава изключителен блясък и мекота. 
Оризовите протеини поддържат и подобряват състоянието 
на косата, придават мекота, обем и блясък, предпазват от 
заплитане. Витамин В

5
, термалната вода и средиземномор-

ският термален концентрат хидратират, реминерализи-
рат и възстановяват блясъка на косата.
Употреба: Нанася се на влажна коса след измиване с 
шампоан. Масажира се по дължината на косата, оставя 
се за около 5 минути, разресва се и се изплаква. 
Код: 13021 - 250 мл



NOURISHING MASK ПОДХРАНВАЩА МАСКА 
Маската подхранва в дълбочина, неомазнява и не 
прави косата тежка. Придава изключителен блясък, 
гладкост и копринена мекота. Сафлоровото масло 
е богато на линоленова киселина (Омега 6) и 
подхранва в дълбочина. Биоразтворимият растите-
лен комплекс Vitalsoft придава блясък и подобрява 
структурата на косъма. Гликопротеинът серицин 
създава защитен филм около косъма, задържа 
водата и повишава  хидратацията му.  Копринените 
протеини и D-пантенол подхранват, хидратират, 
омекотяват и придават блясък  на косата.  Термал-
на вода и средиземноморски термален концен-

трат хидратират и реминерализират.
Употреба: Нанася се на влажна коса след из-
миване с шампоан. Масажира се по дължи-
ната на косата, оставя се за около 5 минути, 
разресва се и се изплаква. 
Код: 13012 - 250 мл

NOURISHING SHAMPOO ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН 
Шампоанът подхранва, поддържа и възстановява 
нарушения хидролипиден баланс. Сафлоровото 
масло е богато на линоленова киселина (Омега 6) 
и подхранва в дълбочина. Серицинът е разтворим 
копринен гликопротеин с високо молекулно тегло, 
който създава защитен филм около косъма, задър-
жа водата и повишава  хидратацията му. Термална 
вода, средиземноморски термален концентрат 
и D-пантенол хидратират и реминерализират. 
Смолата от гуар е катионен полимер, който обвива 
косъма и го защитава, омекотява и улеснява раз-
ресването. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и се 
масажира. Емулгира се и след това се изплаква. 
Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12042 - 250 мл

LIQUID CRYSTALS ТЕЧНИ КРИСТАЛИ 
Кристалите придават изключителен блясък и изглаждат 
косъма. Не утежняват косата. Елиминира електростатичния 
ефект и улеснява разресването. Перфектни са при запли-
тащи се краища. Сафлорово масло, богато на линоленова 
киселина (Омега 6) и ленено масло, богато на Омега-3 
мастни киселини подхранват в дълбочина, защитават и 
възстановяват блясъка. Серицинът е разтворим копринен 
гликопротеин с високо молекулно тегло, който създава 
защитен филм около косъма, задържа водата и повишава 
хидратацията му. Полисиланите са смес от производни на 
неорганични полимери, които  омекотяват и възстановяват 
блясъка. Термална вода и средиземноморски термален 
концентрат хидратират и реминерализират. 
Употреба: Малко количество се поставя в дланта, разтрива 
се и с върховете на пръстите се нанася в краищата или по 
дължината на косъма. Не се отмива.
Код: 14172 - 30 мл

NOURISHING TREATMENT  ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ 
Ценен концентрат, който хидратира, укрепва и възстановява 
в дълбочина косъма, гарантира мекота, жизненост и блясък. 
Съдържа сафлорово масло, което е богато на линоленова 
киселина (Омега 6) и подхранва в дълбочина. Серицинът 
е разтворим копринен гликопротеин с високо молекулно 
тегло, който създава защитен филм около косъма, задържа 
водата и повишава  хидратацията му.  Серамидите изграж-
дат космения цимент и подсилват структурата на косъма. 
Термална вода, средиземноморски термален концентрат и 
D-пантенол хидратират и реминерализират. 

INTENSIVE AQUA NUTRI ПОДХРАНВАНЕ ЗА СУХА КОСА

Употреба: Ампулката се отваря, поставя се 
капкомера и с негова помощ серумът се 
нанася директно по дължината на измитата 
и подсушена коса. Масажира се за да 
се абсорбира добре в косъма. Косата се 
сресва, серумът не се отмива. Продължава 
се с желаното стилизиране на косата. 
Код 14173 - 10 х 7 мл



ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА КОСОПАД:

Интензивно третиране: В продължение на 2 месеца Energy shampoo и Energy forza се ползват всеки втори ден.
Третиране на сезонен косопад: В продължение на 2 месеца Energy shampoo и Energy forza се ползват два пъти седмично.
Превантивна употреба: В продължение на 2 месеца Energy shampoo и Energy forza се ползват един път седмично.

ENERGY FORZA ЕНЕРГИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД
Концентриран серум за ефективна борба с косопада. Благодарение на системата 
Vitalproline и натуралния екстракт от хвойна, терапията действа в дълбочина върху кръ-
воносната система на скалпа, стимулира и подсилва космените фоликули. Екстрактът 
от капсикум активира микроциркулацията и стимулира скалпа. Камфорът освежава и 
почиства. Алантоинът успокоява и лекува. Ментолът облекчава сърбежите, освежава,  
ароматизира и тонизира. Соевите протеини почистват фоликулите и регулират секре-
цията на себум, а пироктон оламинът предпазва от появата на пърхот. Серумът има 

антисептично действие. Резултатите от лабораторни изследвания показват 
увеличаване растежа на косата 4 пъти след редовната му употреба. Серу-
мът се нанася със стимулиращ масаж на скалпа, не се изплаква.
Употреба: След измиване и подсушаване на косата се нанася необхо-
димото количество в скалпа и нежно се масажира. Не се отмива. Оставя 
се да действа поне 5 минути преди да се стилизира косата.  Може да се 
ползва при всяко измиване на косата.  
Код: 14145 - 8 х 7 мл

ENERGY SHAMPOO ЕНЕРГИЗИРАЩ ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД  
Стимулиращ шампоан, който нежно измива косата и скалпа и има изключително тони-
зиращо действие. Енергийният комплекс Vitalproline е ефективна система от активни 
съставки, които действат против косопад и същевременно стимулират обновителния 
растеж. Натуралният екстракт от хвойна и витамин В

2
 осигурява невероятна жизне-

ност на косата, има стимулиращо и антисептично действие. Алантоинът успокоява, 
лекува и защитава, а екстрактът от гуар възстановява плътността на хидролипидния 
слой. Препоръчва се да се нанася на косата и скалпа със стимулиращ масаж.
Употреба: Нанася се на мокра коса и скалп и се масажира. Емулгира се и след това 
се изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12148 - 250 мл 

INTENSIVE ENERGY 
ЗАРЕЖДАНЕ С ЕНЕРГИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА КОСОПАД



INTENSIVE NUTRI 
ПОДХРАНВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУХА КОСА

NUTRIACTIVE MASK АКТИВНО ПОДХРАНВАЩА МАСКА
Интензивно подхранваща маска за суха и изтощена коса, без 
да я омазнява и утежнява. Придава копринен блясък и мекота 

и улеснява разресването. Маслата от жожоба и маслини 
от Средиземноморския район, съчетани с провитамин В

5
, 

осигуряват оптимален микс от високо хранителни активни 
съставки за реструктуриране и укрепване на косата. 
Код: 13154 - 250 мл 

NUTRIACTIVE SERUM АКТИВНО ПОДХРАНВАЩ СЕРУМ
Съживителен серум за изтощени коси. Високата концентрация 
на серамиди осигурява пълноценно възстановяващо действие 
на косата. Активната съставка креатин регенерира и защитава 
структурата на косъма от вредните външни въздействия. Маслото 
от макадамия и провитамин В

5
 подхранват в дълбочина, хидрати-

рат и придават еластичност на косата. Косата отново има своя 
блясък и е податлива на оформяне. Още след първата употреба 
резултатът е видим и осезаем.

Употреба: Ампулката се отваря, поставя се капкоме-
ра и с негова помощ серумът се нанася директно 
по дължината на измитата и подсушена коса. Ма-
сажира се за по-добра абсорбция в косъма. 
Косата се сресва, серумът не се отмива. 
Код: 14164 - 4 х 10 мл

NUTRIACTIVE SHAMPOO АКТИВНО ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН
Шампоанът е създаден специално за възстановяване на суха, 
третирана или много изтощена коса. Интензивно подхранва, 
омекотява, придава еластичност и естествен блясък. Чистото 
средиземноморско маслиново масло в комбинация с провита-
мин В
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 осигуряват изключителна хидратация и подхранване на 

косата. Екстрактът от гуар възстановява естествената плътност 
на хидролипидния слой на косъма. Косата е мека, еластична с 
естествен блясък.
Код: 12153 - 250 мл 

NUTRIACTIVE LINFA  
АКТИВНО ПОДХРАНВАЩ ФЛУИД

Лимфата е изключително подходяща за въз-
становяване блясъка и жизнеността  на коса-
та. Има антистатичен ефект. Изглажда косъма 
като съединява раздвоените връхчета и  го 
обгръща с предпазен филм, който го изолира 
от вредните външни въздействия. Придава лек 
обем и блясък. Улеснява разресването  и 
стилизирането на прическата.
Код: 14155 - 30 мл 



INTENSIVE COLOUR THERAPY ЦВЕТНА ТЕРАПИЯ ЗА БОЯДИСАНА КОСА 

COLOUR THERAPY MASK 
МАСКА ЦВЕТНА ТЕРАПИЯ

Реструктурираща маска, която действа в дълбочина. Комплексното 
действие на Color shine системата и екстрактът от винено грозде 
предпазва косата от свободните радикали, засилва блясъка й и въз-
становява структурата на косъма. Пшеничните протеини и екстра-

ктът от слънчогледови семена подхранват, овлажня-
ват, осигуряват копринена мекота и блясък.
Употреба: Нанася се на влажна коса след изми-
ване с шампоан. Масажира се по дължината на 
косата, оставя се за около 5 минути, разресва се 
и се изплаква. 
Код: 13156 - 250 мл 

LIGHT ШАМПОАН 
ШАМПОАН ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА 

С МОРСКИ ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ

Изключително деликатен шампоан специ-
ално формулиран за нежно почистване 
на косата и скалпа. Морските олиго-
елементи са извлечени от Мъртво море. 
Те овлажняват в дълбочина и снабдя-
ват косата и скалпа с необходимите 
минерали. Съдържа маслиново масло 
от Средиземно море, което подсилва ко-
съма, подхранва и омекотява. Шампоанът 
е идеален за честа употреба и за коса 
нуждаеща се от жизненост и обем.
Употреба: Нанася се на мокра коса и се 
масажира. Емулгира се и след това се 
изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12174 - 250 мл

COLOUR THERAPY SHAMPOO
ШАМПОАН ЦВЕТНА ТЕРАПИЯ

Регенериращ шампоан, който нежно почист-
ва косата и подсилва блясъка й. Екстрактът 
от винено грозде и системата Color shine 
удължават трайността, предпазват от загуба 
на блясък и наситеност на цвета. Косата е по-
силна и защитена от вредното въздействие на 
околната среда и агресивните UV лъчи. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и се 
масажира. Емулгира се и след това се 
изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Код: 12007 - 250 мл 

INTENSIVE EVERY DAY 
ЧЕСТА УПОТРЕБА 



HAIR LOSS PREVENTION SHAMPOO
ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД

Почиства нежно косата и скалпа. Системата Vitaxil стимулира 
луковицата на косъма, забавя косопада и подпомага растежа на 
косата. Eкстрактът от гуарана тонизира и укрепва структурата на 
косъма. За максимален ефект шампоанът се съчетава с Терапията 
против косопад Fascinelle. 
Код:  992 - 250 мл     

HAIR LOSS PREVENTION TREATMENT
ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД

Интензивен серум, който придава сила и жизненост на косата в 
дълбочина. Екстрактът от гуарана стимулира и подпомага естестве-
ния растеж на косата като укрепва структурата на косъма. Vitaxil 
действа в дълбочина върху космените фоликули, стимулира микро-
циркулацията на скалпа, забавя косопада и стимулира растежа на 
косата. Ментолът и камфорът освежават и тонизират, а алантоинът 
успокоява и омекотява. 

Употреба: След измиване с Шампоан против ко-
сопад косата се подсушава и се нанася серума, 
който се втрива с масажни движения в скалпа. За 
видим резултат се препоръчва употребата му мини-
мум 2 месеца два-три пъти седмично. 
Код:  993 - 8 x 7 мл

FASCINELLE ТЕРАПИЯ ПРОТИВ КОСОПАД

FASCINELLE 
РЕБАЛАНСИРАЩА ТЕРАПИЯ

SEBUM REGULATING SHAMPOO
РЕБАЛАНСИРАЩ ШАМПОАН 

ЗА МАЗНА КОСА

Нежно почиства скалпа и косата 
с пълен респект към натуралния 
хидролипиден баланс. Подходящ 
е за бързо омазняваща се коса и 
скалп. Специална себоконтролираща 
система регулира и постепенно 
нормализира процеса на омазняване. 
Екстракт от цитрон и цинк действат 
дълбокопочистващо и дезинфекциращо.  
Още след първата употреба косата се 
усеща по-здрава и лека.
Код: 987 - 250 мл

PURIFYING SHAMPOO ANTIDANDRUFF
ПРОТИВОПЪРХOТЕН ШАМПОАН

Нежно и ефективно почиства пърхoта и предпазва от повторното 
му появяване. Съдържа почистваща система с противомикробно 
действие, екстракт от евкалипт, който освежава и доставя 
моментален комфорт на скалпа, както и екстракт от мирта с 
ребалансиращ и противопърхoтен ефект. 
Код:  986 - 250 мл

FASCINELLE ПРОТИВОПЪРХOТНА ТЕРАПИЯ



NOURISHING SHAMPOO 
ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН

Шампоанът нежно почиства и силно омекотява. Подходящ 
е за укрепване и съживяване на суха и изтощена коса. 
Специална подхранваща система и масла от карите и 
маслини подхранват, хидратират, регенерират и омекотяват, а  
екстракт от овесeни ядки възстановява структурата на косъма.  
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. Емулгира 
се и след това се изплаква. Ако е необходимо се повтаря.       
Код:  985 - 250 мл

FASCINELLE ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ NOURISHING MASK 
ПОДХРАНВАЩА МАСКА

Силно подхранваща терапия за суха и безжизнена 
коса. Масла от карите и средиземноморски мас-
лини в комбинация със специалната подхранваща 
система хидратират, регенерират и омекотяват 
косата, а  екстракт от овесeни ядки възстановява 

структурата на косъма. 
Употреба: Нанася се на измита и леко посу-
шена коса. Оставя се да подейства няколко 
минути преди да се измие обилно с вода. 
Код:  984 - 250 мл

FASCINELLE ЗАЩИТА НА ЦВЕТАЗАЩИТА НА ЦВЕТА

COLOUR PROTECTION SHAMPOO 
ШАМПОАН ЗА ЗАЩИТА НА ЦВЕТА

Ревитализиращ шампоан за по-интензивен и 
дълготраен цвят, придава мекота и блясък. Съдържа 
специална система за защита на цвета и екстракти от 
зелен чай и женшен, които са мощни антиоксиданти, 
придават жизненост и осигуряват UVB защита. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо 
се повтаря. 
Код:  956 - 250 мл

COLOUR PROTECTION SHAMPOO 
МАСКА ЗА ЗАЩИТА НА ЦВЕТА

Ревитализираща маска, която възвръща  жизнеността 
на косата, благодарение на екстракта от женшен, който 
я подхранва и възстановява. Екстрактът от зелен чай е 
антиоксидант, който защитава цвета и придава блясък.  
Употреба: Нанася се на измита и леко посушена коса. 
Оставя се да подейства няколко минути преди да се 
измие обилно с вода. 
Код:  957 - 250 мл



NO-FRYZZ SHAMPOO 
ШАМПОАН ЗА КЪДРАВА КОСА

Шампоанът е формулиран за нежно почистване на къдравата 
коса, изглажда, придава мекота и блясък. Съдържа специална 
антифриз система, която оформя всяка къдрица и придава обем, 
без да  заплита косата. Масло от жожоба, пшенични протеини и 
екстракт от памук подхранват, хидратират и омекотяват. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. Емулгира се 
и след това се изплаква. Ако е необходимо се повтаря. 
Код:  991 - 250 мл

NO-FRYZZ MASK 
МАСКА ЗА КЪДРАВА КОСА

Маската съдържа специална антифриз система, която оформя 
всяка къдрица, придава обем и защитава от влагата. Масло от жо-
жоба, пшенични протеини и екстракт от памук подхранват, хидра-
тират, омекотяват, изглаждат косата и придават блясък. Редовната 

употреба на маската и шампоана улесняват оформянето на 
къдравата коса. 
Употреба: Нанася се на измита и леко посушена коса. Оставя се 
да подейства няколко минути преди да се измие обилно с вода.
Код:  990 - 250 мл

FASCINELLE ЗА КЪДРАВА КОСА

REMINERALIZING SHAMPOO FREQUENT USE
РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩ ШАМПОАН ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА

Хидратира, омекотява и възстановява минералния баланс 
на косъма и скалпа. Подходящ за спортуващи и хора, който 
мият по-често, дори ежедневно косата си. Съдържа специ-
ална хидратираща система и морски микроелементи.     
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо се 
повтаря. 
Код:  988 - 250 мл 

RESTRUCTURING 2-PHASE TREATMENT 
ДВУФАЗНА ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ

Двуфазен спрей без отмиване, който хидратира, 
възстановява, придава блясък и мекота и улеснява 
разресването на косата. Съдържа екстракт от 
зелен чай и копринени аминокиселини. 
Употреба: Разтръсква се добре и се пръска по 
дължината на измита и подсушена с кърпа коса. 
Не се отмива. Може да се ползва преди всяко 
разресване на косата.   
Код:  999 - 125 мл

FASCINELLE ЧЕСТА УПОТРЕБА



FASCINELLE ТЕРАПИЯ ЗА БЛЯСЪК

SHINE SHAMPOO 
ШАМПОАН ЗА БЛЯСЪК С ЛЕНЕНО СЕМЕ

Шампоанът съживява и придава блясък. Подходящ е за 
суха, цъфтяща и безжизнена коса. Съдържа комплекс за 
блясък, който хидратира и придава силен блясък и масло 
от ленено  семе, богато на витамин F, омега-3 и омега-6 
мастни киселини, което изглажда кутикулата и омекотява. 
Формула без сулфати.
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо се 
повтаря. 
Код:  989 - 250 мл

LIQUID CRYSTALS
ТЕЧНИ КРИСТАЛИ С ЛЕНЕНО МАСЛО

Ултраконцентриран серум с масло от ленено семе за 
подхранване и защита на косъма по цялата му дължина. 
Изглажда разслоените краища и създава защитен филм. Не 
слепва и не утежнява косата. Придава изключителен блясък.
Употреба: Нанася се на суха или влажна коса. Малко 
количество се разтрива между върхувете на пръстите и се 
разнася по краищата или по цялата дължина на косата.
Код:  982 - 30 мл

SHINE MASK 
МАСКА ЗА БЛЯСЪК С ЛЕНЕНО СЕМЕ

Маската подпомага здравословния растеж на косата, въз-
становява и придава силен блясък. Съдържа комплекс за 
блясък, който хидратира и  масло от ленено  семе, богато 

на витамин F, омега-3 и омега-6 мастни киселини, 
което изглажда кутикулата на косъма и омекотява.
Употреба: Нанася се на измита и леко посушена 
коса. Оставя се да подейства няколко минути преди 
да се измие обилно с вода. 
Код:  983 - 250 мл



FASCINELLE РЕСТРУКТУРИРАЩА ТЕРАПИЯ

INTENSIVE NUTRITION SHAMPOO 
ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩ ШАМПОАН

Шампоанът е подходящ за суха, увредена и изтощена 
коса. Нежно почиства, хидратира, подхранва и омеко-
тява, без да я утежнява. Съдържа бетаин, витамин В

5
 и 

масло от средиземноморска маслина, които укрепват 
и защитават косъма, придават му еластичност и блясък. 
Употреба: Нанася се на мокра коса и се масажира. 
Емулгира се и след това се изплаква. Ако е необходимо 
се повтаря. 
Код:  962 - 250 мл

RESTRUCTURE AND REPAIR SERUM 
РЕСТРУКТУРИРАЩ СЕРУМ

SOS терапия с моментален ефект, която възстановява в дъл-
бочина увредената коса. Подхранващ микросерамиден 
комплекс и масло от макадамия обгръщат косъма, придават 
му плътност, еластичност и здравина. Креатинът възстановява 
накъсания и разслоен косъм, възвръща жизнеността, обема 
и блясъка му. 
Употреба: Нанася се на влажна коса като се втрива внима-
телно с върховете на пръстите по дължината на всеки кичур, 
в посока от корените към краищата, до пълно абсорбиране. 
Не се отмива. 

Съвет: При силно увредена и изто-
щена коса се препоръчва реструк-
турираща терапия по следната 
схема: през първия месец – един път 
седмично след измиване на косата 
се втрива съдържанието на 1 ампула. 
Следващите два месеца нанасянето 
продължава веднъж на две седмици. 
Код: 963 - 6 x 10 мл

REPAIR AND PREVENTION OIL
КРИСТАЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЗАЩИТА

Ултраконцентриран серум с копринени протеини за 
възстановяване и защита на краищата, както и на ко-
съма по цялата му дължина. “Запечатва” разслоените 
краища и създава защитен филм срещу различни външ-
ни агресии. Не слепва и не утежнява косата. 
Употреба: С върховете на пръстите се нанася на суха 
коса в краищата. За изглаждане на косъма и по-добра 
защита се нанася по-цялата дължина на влажна коса.
Код:  965 - 30 мл

VOLUME AND NOURISHMENT SPRAY 
РЕСТРУКТУРИРАЩ СПРЕЙ ЗА ПОДХРАНВАНЕ И ОБЕМ 

Възстановяващ спрей с двойно действие, от една стра-
на интензивно реструктурира косъма в дълбочина, а от 
друга го ревитализира по цялата дължина, благодаре-
ние на микрокристалите с подхранващ микросерами-
ден комплекс, масло от макадамия и  креатин. Придава 
обем на фината коса. 
Употреба: Нанася се на влажна коса по цялата й дъл-
жина и се разнася с върховете на пръстите докато се 
абсорбира напълно. Не се отмива. 
Код:  964 - 125 мл



FASCINELLE СТИЛИЗИРАНЕ

STRONG GEL 
СИЛНОФИКСИРАЩ ГЕЛ

Устойчив и дълготраен гел с UV 
филтри, благодарение на които 
косата е защитена. С него лесно 
може да се оформи цяла приче-
ска или отделни кичури. Не оставя 
следи по косата. Придава блясък 
и устойчивост на прическата.  
Употреба: Взима се необходимо-
то количество от гела и се разна-
ся на цялата коса или на отделни 
кичури. Може да се нанася на 
мокра и на суха коса в зависи-
мост от желания ефект.
Код:  972 - 200 мл

FIXING AND RESTRUCTURING MOUSSE 
ФИКСИРАЩА И РЕСТРУКТУРИРАЩА ПЯНА

Пяна с добро фиксиращо действие, идеална за създаване на меки обеми. 
Благодарение на специалната си формула с аминокиселини хидратира и 
защитава косата. 
Употреба: Разтръсква се и необходимото количество се нанася с гребен от 
основата към краищата на косата. Не се отмива, продължава се с желания 
метод за изсушаване на косата. 
КОД:  974 - 250 мл

CURL AND VOLUME CREAM КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ И ОБЕМ 
Иновативна кремообразна формула за оформяне на еластични къдрици. 
Хидратира косата, придава блясък, създава меки, естествени форми. 
Употреба: Нанася се на измита и добре подсушена с кърпа коса и се раз-
ресва. Не се отмива, продължава се с желания метод за изсушаване на 
косата. 
КОД:  9902 - 150 мл

SMOOTHING CREAM ИЗГЛАЖДАЩ КРЕМ 
Идеален крем за изглаждане на чуплива, къдрава,  а също така суха и 
порьозна коса. Благодарение на маслото от семена на макадамия, което 
овлажнява, косата се изглажда, става мека, копринена и сияйна. 
Употреба: Необходимото количество се нанася на измита и добре подсу-
шена с кърпа коса и се разресва. Не се отмива, продължава се с желания 
метод за изсушаване на косата. 
КОД:  9901 - 150 мл

WAX FOR STYLING ANS SHINE СТИЛИЗИРАЩА ВАКСА ЗА БЛЯСЪК
Ваксата позволява оформянето и стилизирането на всеки отделен кичур 
коса или на цялата прическа. Нанася се лесно, не омазнява и не отежнява 
косата. Съдържа натурални масла, които придават дълготраен блясък на 
косата. 
Употреба: Необходимото количество се затопля  между дланите. Нанася се 
на суха коса. 
Код:  973 - 75 мл



REINFORCING TONIC СТИМУЛИРАЩ ТОНИК
Стимулира растежа на косата и я заздравява благодарение 
на аминокиселината таурин, която активира регенеративни-
те процеси и удължава жизнения цикъл на косъма. Алантоинът 
има силно възстановяващо действие, стимулира заздравява-
нето на скалпа. Екстрактът от люти чушлета стимулира микро-
циркулацията на скалпа, а камфорът и ментолът го освежават 
и тонизират. Салициловата киселина регулира клетъчното 
обновяване на кожата, действа антибактериално и противо-
възпалително. Нанася се директно на скалпа с лек масаж. 
Не се изплаква. Препоръчва се да се употребява заедно със 
Стимулиращ шампоан.
Употреба: С помощта на спрей апликатора се пръска ди-
ректно на скалпа, масажира се. Не се отмива. Препоръчва 
се да се употребява заедно със Стимулиращ шампоан.
Код: 14019 - 100 мл 

REINFORCING SHAMPOO 
СТИМУЛИРАЩ ШАМПОАН

Заздравява косата и енергизира 
скалпа. Съдържа таурин, амино-
киселина, която стимулира корена 
на косъма, удължава жизнения 
му цикъл и намалява косопада. 
Ментолът освежава скалпа, а 
салициловата киселина регулира 
клетъчното му обновяване, действа 
антибактериално и противовъзпа-
лително. Препоръчва се да се полз-
ва заедно със Стимулиращ тоник.
Употреба: Нанася се на мокра 
коса и скалп и се масажира. Емул-
гира се и се изплаква обилно. Ако 
е необходимо може да се повтори. 
Код: 12070 - 240 мл 

HAIR & BODY ШАМПОАН И ДУШ ГЕЛ ЗА МЪЖЕ
Ефективен и практичен продукт за измиване на 
косата и тялото. Приятно ароматизира, хидра-
тира и придава мекота на кожата. Пантенолът 
стимулира обновяването на клетките, спомага 
за задържане на повече вода в кожата, има 
противовъзпалително и успокояващо действие. 
Алантоинът спомага за естествената реге-
нерация на клетките, подхранва, омекотява 
и успокоява кожата. Глицеринът хидратира и 
омекотява.
Употреба: Нанася се на мокра коса и тяло и 
се масажира. Изплаква се обилно. 
Код: 12065 - 240 мл 

SILVER SHAMPOO ШАМПОАН СРЕБРО
Шампоанът е формулиран специално за мъже 
с посребрели или побелели коси, които желаят 
да неутрализират жълтия оттенък и да придадат 
по-благороден цвят на косата. При редовната 
му употреба цветът на косата леко потъмнява, а 
побелелите участъци, които често жълтеят, ста-
ват по-сребристи. Освен за цвета шампоанът 
се грижи и за здравето на косата, благода-
рение на включените във формулата активни 
съставки. Соевите протеини възстановяват и 
придават жизненост, а екстрактите от киноа и 
джинджифил хидратират, подхранват и тонизи-
рат косъма и скалпа. Ароматът и текстурата са 
съобразени със спецификата на мъжката коса 
и предпочитанията на мъжете.
Употреба: Нанася се на мокра коса и се 
масажира. Емулгира се, оставя се за малко да 
престои и след тове се изплаква обилно. 
Код: 12079 - 240 мл 

FOR MAN HEAR, BEARD & BODY 
САМО ЗА МЪЖЕ! ГРИЖА ЗА КОСА, БРАДА И ТЯЛО



AFTER SHAVE УСПОКОЯВАЩ И ХИДРАТИРАЩ АФТЪРШЕЙВ С АЛОЕ ВЕРА
Предпазва от възпаления и раздразнения, причинени от бръсненето. 
Нежно хидратира, ароматизира и придава мекота на кожата. Ектстра-
ктът от алое вера има противовъзпалително, хидратиращо и успокоя-
ващо действие. Пантенолът стимулира обновяването на клетките, има 
заздравяващо действие. Ментолът придава незабавна свежест. 
Употреба: Малко количество от продукта се разтрива между ръцете. 
Нанася се на лицето до пълно абсорбиране.
Код: 28095 - 100 мл 

BEARD OIL ОМЕКОТЯВАЩО СУХО МАСЛО ЗА БРАДА
Сухо масло, което омекотява косъма, прави го лъскав и хидратиран, 
без да омазнява. Съдържа комплекс от ценни растителни масла 
-  бадем, кайсия. Бадемовото масло силно хидратира и действа като 
успокояващ балсам. Кайсиевото масло е богато на витамини A и C и 
мастни киселини, подхранва и омекотява косъма.
Употреба: Брадата се измива и подсушава. Нанасят се 4-5 капки на 
дланите и се втриват в брадата.
Код: 28096 - 30 мл 

SHAVING CREAM ОМЕКОТЯВАЩ КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ С АЛОЕ ВЕРА
Кремът подготвя брадата и улеснява бръсненето. Кокосовото масло 
омекотява брадата и хидратира кожата, улеснява плъзгаемостта на 
бръснача. Екстрактът от алое вера и бизабололът имат силно заздра-
вяващо, противовъзпалително и успокояващо действие. Ускоряват про-
цеса на регeнерация на кожата, а раздразненията и зачервяванията 
видимо намаляват. 
Употреба: Малко количество от крема се нанася на четка за бръсне-
не, предварително намокрена с топла вода. След това се разпенва 
и се масажира по лицето до образуването на мека, компактна пяна. 
След това може да започне бръсненето.
Код: 28100 - 100 мл 

PRECISION SHAVING GEL  ГЕЛ ЗА ПРЕЦИЗНО БРЪСНЕНЕ
Чиста формула без разпенване, която позволява прецизно, гладко 
бръснене и оформяне на детайли. Съдържа Алое вера с успокояващо, 
омекотяващо действие за кожата на лицето. 
Употреба: Кожата на лицето се намокря с топла вода, нанася се фин 
слой от гела върху брадата и може да се започне с бръсненето.
Код: 28114 - 150 мл 



WORKING PASTE МОДЕЛИРАЩА МАТ ПАСТА
Моделираща паста с мат ефект за всеки тип коса. Идеална за 
креативни мъжки прически. Придава плътност на косъма, благо-
дарение на съдържанието на карнауба вакса. Леката фиксация 
позволява косата лесно да се разделя и оформя няколко пъти. 
Съдържа екстракт от зелен чай с антиоксидантно действие, кой-
то заздравява, осигурява сила и жизненост на косъма. 
Употреба: Малко количество от пастата се загрява между длани-
те и се нанася на суха коса.
Код: 09026 - 75 мл 

GROOMING CREAM УКРОТЯВАЩ КРЕМ ЗА БЛЯСЪК
Кремът хидратира косата, но също така осигурява супер устой-
чивост и блясък, действа като защитна бариера, която предпазва 
от загуба на вода. Укротява непослушни вълни и къдрици и е иде-
ален за придаване на по-изискан вид и бляскав финиш. Мощно-
то му антиоксидантно действие се дължи на зеленият чай, който 
заздравява, осигурява сила и жизненост на косъма. 
Употреба: Малко количество от крема се загрява между дланите 
и се нанася на суха коса.
Код: 09027 - 75 мл 

SHAPING CLAY ОФОРМЯЩ КЛЕЙ
Подсилва и създава обеми за всички типове коса. Дава възмож-
ност за преоформяне и ремоделиране на прическата според 
желанието. Идеална за къси и среднодълги коси. Притежава 
средна фиксация и мат ефект. 
Употреба: Необходимото количество клей се разтрива между 
дланите и се нанася на суха коса. 
Код: 09030 - 75 мл 

ULTIMATE HOLDING FIBER
EКСТРЕМНО ФИКСИРАЩИ ФИБРИ

Дефинира всяка прическа. Фиброзната текстура позволява да 
се създават различни по стил прически: и по-олекотени и по-пре-
дизвикателни. Със силна, но еластична фиксация.
Употреба: Нанесете малко количество на суха коса.
Код: 09029 - 150 мл 
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