


NOIR

REPAIR

KURACJA ODBUDOWUJĄCA

Nawilża i dogłębnie odżywia 
włosy i skórę głowy, 

odbudowując włosy i 
przywracając im witalność.

TURQUOISE

HYDRA COMPLEX

KURACJA NAWILŻAJĄCA

Cienkie włosy odzyskują
połysk i wigor, włosy są 
zregenerowane na całej 

długości.

ROUGE

COLOR LOCK

KURACJA DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH

Potęguje i chroni kolor,
wzmacnia włosy i dodaje im 

blasku.

PLATINUM

ABSOLUTE BLOND

KURACJA ODBUDOWUJĄCA

Jasny i intensywny kolor. 
Siwe, blond lub rozjaśniane
włosy są ponownie lśniące.

Ulubione rytuały, stworzone, aby spotęgować zdrowie i piękno włosów: 
NOIR, TURQUOISE, ROUGE, PLATINUM 

są zabiegami o formule wysokiej jakości. 

Cztery linie dla różnych potrzeb, ale z jednym, wspólnym celem: 
nadać włosom odkryte piękno.



NOIR

Odżywia i nawilża włosy od 

nasady aż po końce



NOIR  Kuracja odbudowująca z opuncją figową

Maska odbudowująca

Maska odbudowująca Noir została specjalnie stworzona
do głębokiego odżywienia i wygładzenia włosów. Dzięki
formule zawierającej wyciąg z opuncji figowej, maska
odmładza włosy, dając wyjątkowy efekt wygładzania,
ułatwiając ich rozczesywanie. Przywraca włóknom
włosa naturalny poziom nawilżenia, nawadniając je od
nasady aż po końce.

Pojemność: 250 / 1000 ml

Szampon odbudowujący

Szampon odbudowujący Noir delikatnie oczyszcza i

pobudza wzrost, podczas gdy odżywcze i nawilżające

właściwości opuncji figowej zapewniają blask,

zamieniając mycie włosów w odprężającą i

odmładzającą kurację. Zapewnia miękkie, jedwabiste i

przyjemnie pachnące włosy. Formuła nie zawiera soli.

Pojemność: 300 / 1000 ml

Olejek regenerujący

Olejek odbudowujący Noir przywraca naturalną

równowagę włosom dzięki wyjątkowym właściwościom

nawilżającym. Formuła wzbogacona w ekstrakt z

opuncji figowej odżywia i chroni włosy na całej długości.

Jego ultralekka i tonizująca konsystencja poprawia

naturalne piękno włosów, wzmacniając blask i

utrzymując stylizowane włosy na 24 godziny. Do użytku

na suche włosy.

Pojemność: 100 ml



TURQUOISE

Dodaje siły słabym i cienkim włosom, 

odżywia i wzmacnia je na całej długości



TURQUOISE Kuracja nawilżająca z algami spirulina

Szampon nawilżający

Włosy od nasady aż po końce są nawilżone i swobodnie

spływające. Szampon nawilżający z algami spirulina odżywia

delikatne, matowe i pozbawione życia włosy, które mają

skłonność do przetłuszczania się. Bogaty zestaw witamin,

minerałów, protein i niezbędne kwasy tłuszczowe przyczyniają się

do poprawy zdrowia włosów, sprawiając, że włosy są silniejsze i

bardziej błyszczące. Promienistość i nowy blask od pierwszego

zastosowania: włosy są pełne witalności i świeżego połysku.

Delikatna formuła bez zawartości soli.

Pojemność: 300 / 1000 ml

Maska nawilżająca

Nowa Nawilżająca Maska Turquoise Hydra Complex o
właściwościach regenerujących z algami spirulina. Zawiera
bogaty kompleks witamin, minerałów, białek i niezbędnych
kwasów tłuszczowych, odżywia włosy, przywracając witalność
bez obciążenia. Delikatne włosy są intensywnie wzmocnione
już po pierwszym zastosowaniu.

Pojemność: 250 / 1000 ml

Mgiełka nawilżająca

Ultra lekka, delikatna mgiełka nawilżająca o właściwościach
ułatwiających rozczesywanie z algami spirulina. Kompleks
witamin, minerałów, białek i niezbędnych kwasów tłuszczowych
intensywnie odżywia matowe włosy. Acqua Splash dzięki łagodnej
formule jest szczególnie uniwersalnym produktem. Idealny do
stosowania na wilgotne włosy, ułatwiając rozplątywanie, do
stylizacji lub prostu do naturalnego wysuszenia włosów.

Pojemność: 150 ml



ROUGE

Chroni i wzmacnia kolor włosów 

farbowanych



ROUGE  Kuracja chroniąca kolor włosów farbowanych z ekstraktem z granatu

Szampon chroniący kolorwłosów farbowanych

Szampon Color Lock dzięki swojej innowacyjnej
technologii zapobiega blaknięciu, zapewnia stabilność i
intensywność koloru oraz długotrwały połysk. Zawiera
ekstrakt z granatu, który ma właściwości odżywiające i
regenerujące włosy uszkodzone zabiegami chemicznymi.
Działa oczyszczająco i przeciwutleniająco, chroni skórę
głowy i cebulki, zapobiegając przebarwieniom.

Pojemność: 300 / 1000 ml

Maska chroniąca kolorwłosów farbowanych

Maska Color Lock intensywnie odżywia i chroni włosy
oraz wzmacnia intensywność koloru. Dzięki ekstraktowi
z granatu włosy pozostają miękkie, jedwabiste i łatwe
do opanowania. Włosy po koloryzacji promieniują i
zachowują długotrwały połysk. Delikatny zapach
utrzymuje się przez cały dzień.

Pojemność: 250 / 1000 ml

Mleczko chroniące kolorwłosów farbowanych

Mleczko Color Lock stworzone specjalnie do włosów po
koloryzacji. Dzięki swojej formule wzbogaconej o ekstrakt
z granatu zachowuje i zwiększa intensywność koloru,
odbudowuje i wzbogaca strukturę włosów oraz chroni
przed ciepłem i działaniem czynników środowiskowych.
Ułatwia rozczesywanie i stylizację, a włosy są jedwabiście
gładkie i lśniące.

Pojemność: 150 ml



PLATINUM

Neutralizuje niechciane tony włosów blond, 

farbowanych lub rozjaśnianych 



PLATINUM  Kuracja do włosów blond z ekstraktem z migdałów

Szampon dowłosów blond

Szampon Absolut Blond neutralizujący żółty odcień. Dzięki
bezsiarczkowej formule, idealnie nadaje się do delikatnego
oczyszczania skóry głowy i działa odświeżająco na kolor. Ekstrakt
z migdałów odżywia i nawilża suche włosy po zabiegach, a
włosy stają się bardziej miękkie i lśniące.

Pojemność: 300 / 1000 ml

Maska do włosów blond

Maska Absolut Blond rewitalizuje blond włosy dzięki zawartości
fioletowych pigmentów: z biegiem czasu włosy jasnego koloru
tracą połysk, witalność i odcień. Zadaniem maski jest
przeciwdziałać pojawianiu się żółtego odcienia, ożywić kolor,
nadać połysk. Wyciąg z migdałów zawartych w formule ma
właściwości odżywcze wzmacnia blond dodaje blasku i
objętości.

Pojemność: 250 / 1000 ml


