
 

 

 

Care&Style SOLE Слънце и защита 

 

Слънце, море, планина, къмпинг, катерене, колоездене, кану, 

разходки .....  

Лятото е сезон за занимания на открито и наслаждаване 

на слънчевите лъчи. 
 

Пребиваването на слънце е забавно и полезно за кожата и 

целия организъм, като влияе положително върху чувството 

ни за благоденствие и комфорт. 
 

Care&Style Sole на Vitality’s е новият съюзник за придаване на мекота и защита на 

всички типове коса, изложена на слънце, вятър и други агресивни външни фактори.  

 

Основни  характеристики: 
 Интелигентни и комплексни продукти; 

 UVB филтър: за защита на косата при излагане на слънце (Sun Kiss); 

 Масло от маракуя: за защита от слънце и вятър, с успокояващо 

противовъзпалително действие; 

 VEG Mix: Изключителен изцяло натурален микс на Vitality's. 

 Флорален и завладяващ аромат. 

 Ексклузивни съставки и формули, включващи предимно естествени и 

биоразградими съставки. 

 Екологично чисти опаковки. 

 Високоефективни продукти за професионални резултати. 

 

Ултравиолетовата радиация идва както от пряка, така и от непряка светлина. 

Интензивността на UV лъчението зависи от сезона, времето на деня, 

надморската височина и географската ширина. 

Съществуват 3 вида, които се различават по дължината на вълната си: 
UVA: това е ултравиолетова светлина с дълги вълни, която прониква в дермата и може да 

причини дълготрайни увреждания. 

UVB: това е ултравиолетова светлина със средна дължина на вълната, която се абсорбира 

от епидермиса, но не достига до дермата. UVB е отговорна за придобиването на тен, но 

също така и за слънчевите изгаряния, кожните обриви, изгарянията и промените в 

клетъчната структура. 

UVC: това е късовълнова ултравиолетова светлина, най-опасната от всички 

ултравиолетови лъчи, която обаче се поглъща от озоновия слой в атмосферата и така не 

достига до земната повърхност. 

 

Продължителното излагане на слънце може да увреди косата, която става по-суха и 

губи своята еластичност. Козметичният цвят избледнява по-бързо и скалпът може да 

се раздразни. Ето защо е важно да се предпазва косата от UVB лъчите така, както 

предпазваме и кожата със специални продукти. 

 



МАРАКУЯ 

Маслото от маракуя се добива от растението passiflora edulis - 

малка пълзяща лоза, отглеждана в Южна Америка. Маслото се 

получава при студено пресоване на семената, при което се 

получава концентрация на флавоноиди, витамини и минерали. 

Маслото от маракуя овлажнява косата и облекчава раздразненията 

на скалпа и обривите, благодарение на противовъзпалителното си 

и успокояващо действие. Защитава косата от въздействието на 

слънцето и вятъра. То е леко и лесно се абсорбира, без да 

утежнява косата. Осигурява лекота, мекота и блясък. 

Маслото от семена на маракуя е многофункционален концентрат от: 

Флавоноиди: със силното си антиоксидантно действие те предпазват косата от 

свободните радикали, забавяйки процеса на стареене. 

Витамини: 

А - подпомагат процеса на растеж на косата. 

С и Е - антиоксиданти, които се борят със свободните радикали и повишават 

еластичността на косъма. 

К - укрепва корените и луковицата на косъма. 

Минерали: калий и фосфор - за жизненост и устойчивост на косата. 

 

V.E.G. Mix: натурален зелен микс, ексклузивна съставка на 

Vitality’s, с овлажняващи, антиоксидантни, 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. 

 

АРОМАТЪТ 

Връхни нотки: Интензивен, цветен букет от жасмин, магнолия и 

гардения, който събужда усещането и желанието за летния сезон. 

Средни нотки: Сладки нотки на нерафинирана захар и ванилия, 

омекотени от цитрусови нотки, типични за Средиземноморието 

(бергамот, розов грейпфрут и нероли). 

Базови нотки: Накрая завладяващите нотки на ванилия се преплитат с 

дървесни нотки на цитрон и бял мускус. 

 

Vittality's за околната среда 

Бутилките са изработени от 100% рециклиран PET. 

Благодарение на рециклирането на отпадъците, от всеки 2 бутилки, произведени от 

първичен PET, се получава 100% рециклирана бутилка. Втори живот за пластмасата. 

Тубичките са изработени от рециклирана пластмаса със съдържание на 

рециклирана пластмаса: 56% за продуктите Sun Kiss и 58% за маската. 

Опаковките са изработени от сертифициран FSC картон, което гарантира, че 

суровините са от отговорно управлявани гори и производствени процеси. 

Продуктите нямат добавени оцветители.  

Съдържат предимно естествени и биоразградими съставки.  



Sole shampoo  

Шампоан с маракуя за след слънце  
Шампоанът нежно почиства косата и скалпа, подхранва и омекотява, 

отстранява следите от хлор, сол, пясък и защитни продукти. Премахва 

замърсяванията и оставя косата перфектно почистена. Кремообразната 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  

Ключови думи: Мекота и лекота.  

Употреба: Нанася се на влажна коса и скалп и се масажира. Емулгира се и се изплаква. 

Ако е нeобходимо, процесът се повтаря. 

Активни съставки:  

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. 

Притежава овлажняващи, антиоксидантни, омекотяващи и възстановяващи свойства. 

Масло от маракуя: Богато е на флавоноиди, минерали и витамини. Лесно се абсорбира и 

не утежнява косата. Овлажнява, има противовъзпалително и защитно действие. Успокоява 

скалпа, сигурява лекота, мекота и блясък на косата. 

Пантенол: овлажнява, изглажда, придава блясък, улеснява разресването. 

Polyquaternium 10: натурален целулозен полимер, който формира филм около косъма, 

има антистатичен ефект и улеснява разресването. 

28510 – 250 мл, 30.00 лв. 

 

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 

разресването, без да утежнява косата. Ботаническият комплекс V.E.G.Mix 

(екстракти от органична ехинацея, лешници и органичен ориз) и 

биоразградимият комплекс от захарна тръстика овлажняват, възстановяват 

косата и улесняват разресването. Маслата от маракуя и карите успокояват, 

подхранват, омекотяват, придават блясък и защитават косата.   

95% натурални съставки.  

Ключови думи: Подхранване и мекота.  

Употреба: Нанася се на влажна и измита с шампоан коса. Оставя се за 2-3 минути, след 

което се разресва и се изплаква. 

Активни съставки:  

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. 

Притежава овлажняващи, антиоксидантни, омекотяващи и възстановяващи свойства. 

Масло от маракуя: Богато е на флавоноиди, минерали и витамини. Лесно се абсорбира и 

не утежнява косата. Овлажнява, има противовъзпалително и защитно действие. Успокоява 

скалпа, сигурява лекота, мекота и блясък на косата. 

Биоразградим ботанически комплекс: извлечен от захарна тръстика, омекотява, 

овлажнява и улеснява разресването.  

Масло от шея (карите): извлечено от ядките на дървото шея, богато на витамини А, D, Е 

и есенциални мастни киселини, овлажнява, подхранва, омекотява и защитава. 

28511 – 200 мл, 39.00 лв 



Sun Kiss  

Слънчева целувка за косата с маракуя 
Мултифункционален крем без отмиване, който защитава косата от вредните 

слънчеви лъчи, благодарение на UVB филтрите и едновременно с това я 

изглажда. Овлажнява, 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 овлажняват, подхранват, омекотяват и 

възстановяват косата. UVB филтри защитават косата от вредните слънчеви лъчи, от 

оксидативен стрес, дехидратация и загуба на еластичност.  

79% натурални съставки.  

Ключови думи: Защита и мултифункционалност винаги и навсякъде.  

Употреба: Нанася се преди или след излагане на слънце. Ако е необходимо се нанася 

отново, колкото пъти е необходимо. След излагане на слънце и след измиване на косата се 

нанася на подсушена с кърпа коса, преди изсушаване със сешоар или се оставя да изсъхне 

натурално. За по-добро стилизиране и за елиминиране на начупването на косата се нанася 

на суха коса. 

Активни съставки:  

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. 

Притежава овлажняващи, антиоксидантни, омекотяващи и възстановяващи свойства. 

Масло от маракуя: Богато е на флавоноиди, минерали и витамини. Лесно се абсорбира и 

не утежнява косата. Овлажнява, има противовъзпалително и защитно действие. Успокоява 

скалпа, сигурява лекота, мекота и блясък на косата. 

UVB филтри: защитава косата от пораженията, причинени от UVB лъчите, също така от 

оксидативен стрес, дехидратация и загуба на еластичност.  

28512 – 150 мл, 36.00 лв. 
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