KATALOG PRODUKTÓW

Delikatny krem koloryzujący
bez amoniaku
Delikatny krem koloryzujący bez amoniaku jest
wzbogacony w aktywne składniki odżywcze. Dla
pięknych, pozbawionych stresu włosów, Sintesis
rewitalizuje i koloryzuje, a składniki odżywcze
wnikają głęboko we włókna włosa. Olejek arganowy
nawilża włosy, zapewniając niezrównany blask i
miękkość, podczas gdy Keratyna wnika we włosy,
dodając im objętości i kształtu. Odcienie są żywe i
naturalne,
dzięki
mistrzowskiej
kombinacji
najlepszych pigmentów.

Dostępny w 48 odcieniach.
Pojemność: 100ml

Wyjątkowa seria kolorów GLAM
farba do włosów
Kolory GLAM kładziemy na jasne włosy
(naturalne bądź rozjaśnione), z poziomem
tonu 9-10.
Dostępny w 13 odcieniach: Turkusowe
Malediwy, Błękitny Ocean, Różowa Guma
Balonowa, Antyczny Róż, Zielone Mohito,
Zielony Bluszcz, Fioletowa Namiętność,
Fiołkowa Glicynia, Żółta Mimoza, Namiętna
Czerwień, Szarość, Mediolanu, Szarość
Londynu, Szarość Nowego Jorku.
Pojemność: 100ml

Krem utleniający
Kremowa, płynna konsystencja sprzyja
stopniowemu uwalnianiu tlenu, pozwalając
na
idealną,
jednolitą
koloryzację
i
rozjaśnienie. Emulsja utleniająca Black
Professional gwarantuje bezpieczne i wydajne
działanie, dbając o dobro zarówno klienta, jak
i fryzjera podczas zabiegu fryzjerskiego.
Dostępna pojemność:
1000ml (10, 20, 30, 40 vol.)

Toner
Toner to odżywka koloryzująca, która wzmacnia, odżywia i
podkreśla kolor włosów. Kuracja akcentuje refleksy w zaledwie 10
minut. Zawarte mikropigmenty wnikają głęboko w strukturę włosa,
pokrywając je filmem, który nie narusza pierwotnego koloru
włosów. Praktyczny i łatwy w użyciu, toner Black Professional jest
również delikatny; jego starannie przygotowana formuła nie
zawiera amoniaku, utleniacza ani siarczanów, co czyni go
odpowiednim również dla skóry wrażliwej. 9 dostępnych odcieni
ożywia kolor włosów pomiędzy farbowaniami.
Dostępny w 9 odcieniach: Srebrny, Beż, Miód, Miedź, Czerwień,
Fiolet, Kasztan, Czekolada, Czerń.
Pojemość: 250ml

Rozjaśniacz w kremie
Krem rozjaśniający pozwala na
rozjaśnienie do 7-8 tonów.
Najnowsza
technologia
zapobiega rozpylaniu się proszku
i pomaga rozjaśnić nawet
najtrudniejsze kolory. Krem
rozjaśnia, jednak nie atakuje
włókien włosów i nie narusza ich
struktury. Dzięki mieszance
olejków, która tworzy produkt
delikatny dla skóry, może być
nakładany bezpośrednio na
odrosty, łatwo się rozprowadza i
dostosowuje do indywidualnych
potrzeb. Idealny do rozjaśniania,
które wymaga dużej precyzji.
Pojemność: 250g

Rozjaśniacz 30+30g saszetka
Super Blond jest to niebieski
rozjaśniacz
w
saszetkach.
Bezpyłowy, o delikatnym zapachu
i
intensywnym
działaniu
rozjaśniającym. Zmieszany z
utleniaczem 20, 30 lub 40 vol.
zapewnia efektywne rozjaśnienie
aż do 6 tonów. Pozwala na
uzyskanie
najmodniejszych
efektów (refleksy, rozjaśnienie,
muśnięcie słońcem) na każdym
rodzaju włosów, nie uszkadzając
ich.
Dostępny
w
podwójnych
saszetkach 30g + 30g

Lakier do włosów STRONG
Objętość i blask
Lakier do włosów STRONG zapewnia długotrwałe
utrwalenie. Dodaje włosom objętości nie obciążając ich.
Zapewnia ochronę przed wilgocią, nadaje miękkość i
ułatwia stylizację, daje efekt oszałamiających, pełnych
blasku włosów. Rozpylony na włosy, utrwala fryzurę nie
zostawiając
żadnego
osadu,
dzięki
swojej
niedostrzegalnej i lekkiej konsystencji.
Pojemność: 750ml

Lakier do włosów EXTRA STRONG
Objętość i blask
Lakier EXTRA STRONG zapewnia utrzymanie,
objętość i blask. Rozpylony na włosy, zapewnia
długotrwałe utrwalenie każdemu pasmu
włosów. Szybko wysycha, nie pozostawiając
śladów. Jest nieodzownym produktem dającym
efekt wykończenia z połyskiem.
Pojemność: 500ml, 750ml

Lakier chroniący przed
wilgocią ULTRA STRONG
Ultra silny lakier dla ultra silnego utrwalenia.
Stworzony dla młodzieńczego wyglądu i
ekstremalnych,
śmiałych
stylizacji.
Konstrukcyjna stylizacja z nienagannym
utrwaleniem, które trwa cały dzień, jak
również całkowita ochrona przed wilgocią.
Lakier Ultra Strong zapewnia lekkie,
jedwabiste wykończenie, pokrywając włosy
niewidocznym filmem, który przeciwdziała
puszeniu
się
włosów.
Dla
silnego,
długotrwałego utrwalenia, bez utraty
jedwabistości i miękkości.
Pojemność: 75ml, 500ml, 750ml

Pianka chroniąca
przed wilgocią
ULTRA STRONG
Super silna pianka z formułą chroniącą
przed wilgocią. Lekka konsystencja
pianki
zapewnia
naturalne
podkreślenie kręconych włosów. Daje
silne,
długotrwałe
utrwalenie,
jednocześnie włosy są miękkie i pod
kontrolą. Fale są pełne, podkreślone i
elastyczne. Pianka nie klei i nie obciąża
włosów.

Pojemność: 400ml

Pianka odbudowująca
EQUAL STRONG
Pianka
odbudowująca
EQUAL
STRONG
jest
odpowiednia do wszystkich
rodzajów włosów. Zapewnia
długotrwałe utrwalenie i
wystylizowanie
włosów.
Tworzy lekki, niewidoczny
film wokół włosa, nadając
objętość
kręconym
i
falowanym
włosom.
Stabilizuje, aby stworzyć
pożądany styl, perfekcyjny
w każdym detalu.

Pojemność: 400ml

NOIR – odbudowująca seria z opuncją figową
Olejek odbudowujący Noir ma niesamowite właściwości nawilżające, dzięki czemu
przywraca naturalną równowagę włosom. Formuła wzbogacona ekstraktem z opuncji
figowej odżywia i chroni włosy na całej długości. Jego ultralekka i tonizująca formuła
potęguje piękno włosów, nadając im połysk i blask, utrzymując efekt wystylizowanych
włosów do 24 godzin. Nakładać na wysuszone włosy.
Szampon odbudowujący Noir
delikatnie czyści i pobudza
wzrost włosów, a odżywcze i
nawilżające
właściwości
opuncji figowej zapewniają
blask. Mycie włosów zmienia
się
w
relaksującą
i
odmładzającą kurację dla
włosów, po której stają się
one miękkie, jedwabiste i
mają piękny zapach. Formuła
nie zawiera soli.

Pojemność: 1000ml

Pojemność: 100ml
Maska
odbudowująca
Noir
głęboko odżywia włosy i dodaje
im miękkości. Dzięki zawartości
opuncji figowej, maska odmładza
włosy, wygładza je i ułatwia
rozczesywanie.
Przywraca
włóknom włosa odpowiedni
poziom nawilżenia, nawilża włosy
od nasady aż po końce.

Pojemność: 1000ml

KURACJA ARGANOWA
Odżywczy szampon z olejkiem arganowym
Odżywczy szampon z olejkiem arganowym
oczyszcza, przywraca blask i nawilżenie, włosy
stają się miękkie i jedwabiste. Szczególnie
polecany do włosów suchych i matowych.
Dzięki zawartości składników aktywnych keratyny i kolagenu, ma silne właściwości
ochronne i odżywcze. Szampon ma wspaniałą,
delikatną konsystencję, dzięki czemu łatwo się
rozprowadza, a włosy stają się bardziej
błyszczące i miękkie aż po same końce. Nie
zawiera soli.

Pojemność: 250ml, 1000ml

KURACJA ARGANOWA
Odżywcza maska do włosów z olejkiem arganowym
Odżywcza maska do włosów z olejkiem
arganowym o wspaniałej, delikatnej
konsystencji. Stworzona do nawilżania
włosów, sprawia, że są one miękkie i
błyszczące. Odżywia włosy aż po same
końce, dzięki czemu są jedwabiste i łatwo
się rozczesują. Maska przywraca włosom
ich blask i siłę.
Pojemność: 250ml, 1000ml

KURACJA ARGANOWA
Odżywczy lakier do włosów
z olejekiem arganowym
Odżywczy lakier do włosów
zawierający olejek arganowy, dzięki
specjalnej formule pozwala nadać
włosom blask nie obciążając ich.
Nadaje objętość i utrwala fryzurę,
a włosy są miękkie, lekkie i
jedwabiste.
Pojemność: 500ml

Serum odżywcze
z olejkiem arganowym
Wszechstronne i wielofunkcyjne
serum odżywcze z olejkiem
arganowym, które ma silne
działanie
odbudowujące,
jak
również nawilża i odżywia włosy.
Nałożony na całej długości
włosów,
produkt
pomaga
zakończyć
stylizację
włosów,
zostawiając je miękkie, jedwabiste
i pełne blasku.

Pojemność: 50ml

Szampon YELLOW-STOP

Szampon neutralizujący żółty odcień włosów
wzbogacony w pigmenty, pomaga niwelować
niechciane
odcienie
spowodowane
fotoutlenianiem. Delikatny dla struktury siwych i
blond włosów, nadaje im blask i połysk. Nie obciąża
włosów, sprawia, że są miękkie i łatwe do
rozczesywania.
Pojemność: 500ml

Pianka YELLOW STOP

Kremowa pianka nawilżająca neutralizująca żółtawe odcienie włosów
blond, rozjaśnionych lub siwych. Zawarty w nim pigment minimalizuje
żółte lub złote zabarwienie typowe dla włosów, które zostały
odbarwione (naturalnie lub w wyniku leczenia) i przywraca jasność
kolorowi włosów. Dodatkowo pianka Black Professional odżywia i
rewitalizuje włosy, dzięki synergii ekstraktu z jagód Goji i czarnej
porzeczki, aktywnych składników bogatych w przeciwutleniacze i
witaminy, w celu wzmocnienia i zachowania piękna włosów, z trwałymi
rezultatami i działaniem przeciw starzeniu. Kremowa konsystencja
pianki zapewnia delikatne utrwalenie stylizacji.
Pojemność: 300ml

Do częstego mycia
Neutralny szampon, który delikatnie oczyszcza. Idealny do częstego
użycia, zawiera formułę, która gwarantuje głębokie oczyszczanie
skóry nie naruszając przy tym naturalnego pH. Włosy są miękkie,
puszyste i łatwe do rozczesywania. Jego właściwości są aktywowane
środkiem powierzchniowo czynnym, którego nieagresywne działanie
zapewnia łagodne czyszczenie zarówno włosów, jak i skóry głowy.

Pojemność: 500ml

Włosy suche i zniszczone
Regenerujący szampon do włosów
suchych,
łamliwych,
z
rozdwajającymi się końcówkami.
Dzięki zawartości witaminy F i innych
wielofunkcyjnych
aktywnych
składników, głęboko wnika we włosy,
walcząc z rozdwajającymi się
końcówkami,
łamliwością
i
matowieniem włosów. Szampon
rewitalizuje, odbudowuje powłokę
ochronną włosów, regeneruje i
wzmacnia włosy od nasady aż po
końce.
•
•
•

Witamina F
Ekstrakt z siemienia lnianego
Keratyna

Pojemność: 1000ml

Regenerująca odżywka polecana do
włosów
suchych
i
łamliwych,
osłabionych czynnikami zewnętrznymi.
Zawiera wyciąg z siemienia lnianego,
który ma niesamowite właściwości
odbudowujące, pomaga zwalczać
rozdwajające się końcówki nawilżając
włosy. Odżywka użyta po szamponie z
serii
zapewnia
regenerację,
sprawiając, że włosy są miękkie i
elastyczne.
•
•

Ekstrakt z siemienia lnianego
Keratyna

Pojemność: 1000ml

Włosy przetłuszczające się
Szampon regulujący wydzielanie
sebum delikatnie myje i
oczyszcza przetłuszczające się
włosy. Uwalnia skórę i włosy od
nadmiaru sebum, dając efekt
lekkich, miękkich i pełnych
blasku
włosów.
Oferuje
niesamowite uczucie czystości,
eliminuje
swędzenie.
Wzbogacony w ekstrakt z
pokrzywy, szampon zmniejsza
wydzielanie
sebum,
jednocześnie
wzmacnia,
rewitalizuje i oczyszcza.

Pojemność: 1000ml

Odżywka regulująca wydzielanie
sebum do włosów przetłuszczających
się. Zawiera wyciąg z pokrzywy, który
reguluje i normalizuje wydzielanie
sebum, przywraca włosom naturalną
powłokę ochronną i stopniowo
oczyszcza skórę głowy. Włosy są
gładkie i pełne blasku.

Pojemność: 1000ml

Przeciw wypadaniu włosów

Szampon przeciw wypadaniu włosów zawiera
ekstrakt z placenty i pantenolu. Wzmacnia słabe
włosy, rewitalizuje je i stymuluje cebulki włosów.
Szampon
zapobiega
wypadaniu
włosów,
jednocześnie głęboko oczyszczając skórę głowy i
włosy, nawilżając i przywracając równowagę.

Pojemność: 500ml

Wzmacniająca maska do włosów pozbawionych życia
Maska wzmacniająca szczególnie polecana do
zniszczonych włosów. Zapewnia nową witalność i
odbudowuje
włosy
zniszczone
warunkami
atmosferycznymi i zabiegami fryzjerskimi. Zawarty w
formule kolagen pobudza włosy do odbudowy,
ogranicza rozdwajanie się końcówek i dodaje włosom
objętości. Wnikając głęboko we włosy, przywraca i
odbudowuje ich siłę i energię.
•
•

Nawilżająca maska do przesuszonych włosów
Kuracja zapewnia nawilżenie i odżywienie włosów
poddawanych zabiegom fryzjerskim. Maska przywraca
odpowiedni poziom nawilżenia niezbędny dla zdrowych
włókien włosów, nadając objętość, elastyczność i połysk
matowym i odwodnionym włosom.
•

Olejek z siemienia lnianego

Olejek z kiełków pszenicy
Kolagen
Pojemność: 500ml

Pojemność: 500ml

Maseczka w sprayu 10 w 1

Maseczka w sprayu bez spłukiwania wzbogacona keratyną i pantenolem. 10
korzyści w 1 produkcie, aby odżywić i ochronić włosy: rozplątuje, sprawia,
że włosy są miękkie i jedwabiste, zapobiega rozdwajającym się końcówkom,
odbudowuje, przeciwdziała puszeniu się włosów, ułatwia rozczesywanie,
zapewnia lepsze trzymanie i objętość stylizacji, chroni kolor przed światłem
słonecznym (zawiera krem z filtrem), jak również chroni włosy przed
uszkodzeniami spowodowanymi pogodą.
*Wyciąg z żurawiny
*Keratyna
*Olejek arganowy
*Pantenol
Pojemność: 200ml

Suchy szampon do włosów
Suchy szampon do mycia włosów bez wody. W
nagłych wypadkach lub gdy czas jest napięty, suchy
szampon Black Professional oczyszcza w ciągu kilku
minut bez zwilżania. Jego formuła wzbogacona jest
keratyną, olejem arganowym i skrobią ryżową,
lipofilową
substancją
o
właściwościach
wchłaniających, zatrzymującą nadmiar łoju. Oleiste
substancje, które sprawiają, że włosy wyglądają na
brudne, są eliminowane przez suchy szampon, by w
kilka chwil uzyskać czyste, pachnące i zadbane włosy.
Pojemość: 200ml

Diamond drops
nabłyszczacz
Diamond drops z kroplami
diamentów ma nadać włosom
promienny wygląd. Wszechstronny
i praktyczny, jest to przydatny
produkt, aby dodać podkreślenia
kręconym włosom lub uzyskać jak
najwięcej z prostych.

Rozpylony na włosach, zwiększa
połysk i utrzymuje włosy pełne
blasku i olśniewające.
Pojemność: 300ml

Brylantyna
Długotrwała pomada do włosów o silnym
utrwaleniu. Black Professional przywraca
klasyczny produkt retro do stylizacji,
wzbogacony o nowoczesną formułę. Nałożony
w niewielkiej ilości zapewnia utrwalenie i
pozwala na ułożenie pożądanej fryzury,
nadając teksturę i połysk. Produkt nie jest
tłusty i nie zostawia śladów, daje efekt
czystych i naturalnych włosów.
Pojemność: 100ml

Wodny wosk
Wosk wodny stylizując i
nadając połysk, wykańcza
fryzurę i eliminuje ruch,
zostawiając włosy elastyczne,
giętkie i naturalne. Idealny do
tworzenia wszechstronnych,
błyszczących i odważnych
stylizacji. Żel nie klei się i nie
obciąża włosów. Odpowiedni
zarówno do włosów prostych
i kręconych, nadaje objętość i
wykańcza fryzurę.
Pojemność: 100ml

Elastyczna pomada
do włosów
Elastyczna pomada do włosów pozwala
na wysoką kontrolę stylizacji. Niewielką
ilość produktu rozpracuj w palcach i
nałóż na włosy. Produkt ma lekką, nie
klejącą się konsystencję, dzięki czemu
włosy są giętkie, miękkie i elastyczne.
Pomada ma zaawansowaną formułę
odpowiednią do wszystkich rodzajów
włosów (cienkich, grubych, prostych i
kręconych). Idealny do wykańczania
lekkich, bardziej elastycznych stylizacji.

Pojemność: 150ml

WYŁĄCZNY IMPORTER NA TERENIE POLSKI:

ADRION TRADE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
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