


"NIAMH" Z MITOLOGII DO ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

Nazwa pochodzi z pradawnej irlandzkiej mitologii.
Legenda głosi, że Niamh była córką Boga Morza i Królowej Wiecznej Młodości,

która stała się SYMBOLEM PIĘKNA, ŚWIATŁA I SPLENDORU.
Zainspirowani tą sugestywną nazwą stworzyliśmy NIAMH,

nową linią przeznaczoną dla najbardziej wymagających i kreatywnych stylistów fryzur.
60 lat doświadczenia i głęboka pasja do pielęgnacji i piękna włosów,

zaawansowane technologie i wysokiej jakości składniki aktywne
stworzyły linię unikalnych i innowacyjnych produktów Hi-Tech,

zaprojektowanych, by zadziwić i zadowolić współczesnych klientów płci męskiej i żeńskiej.



SPRAY MASKUJĄCY ODROSTY

Natychmiastowy korektor w sprayu.
Idealnie pokrywa odrosty i siwe włosy z naturalnym i niedostrzegalnym 
wykończeniem.
Pigmenty zawarte idealnie komponują się z naturalnym kolorem włosów.
Szybko wysycha. Można zmywać szamponem.

4 DOSTĘPNE ODCIENIE

REZULTAT
• doskonałe pokrycie odrostów i siwych włosów
• naturalne, jednolite i niedostrzegalne wykończenie

Pojemność: 75ml

INVISIBLE 
TOUCH 





SPRAY MASKUJĄCY ODROSTY

CIEMNY BRĄZ

SPRAY MASKUJĄCY ODROSTY

JASNY BRĄZ



SPRAY MASKUJĄCY ODROSTY

CZARNY

SPRAY MASKUJĄCY ODROSTY

CZERWONY



Color Pure Oil to innowacyjny, niezawierający amoniaku, oparty na oleju, system farb trwałych, dla lśniących i
pełnych blasku włosów. Barwa jest wzmocniona intensywnym działaniem funkcjonalnych pigmentów dla
idealnego pokrycia siwych włosów, nawet ponad 50%. Połączone działanie olejków i cennych składników
aktywnych zapewni miękkie i lśniące włosy. Zabieg koloryzacji działa przy pełnym poszanowaniu włókna
włosa, w pełnym komforcie skóry głowy, poprawiając samopoczucie i piękno włosów dzięki synergii olejku
arganowego i ekstraktu słonecznika: ciągła ochrona, elastyczność, nawilżenie i jedwabistość, błyszczące,
miękkie włosy, od nasady aż po końce.

Dzięki swojej strukturze olejowej, farba Color Pure Oil jest niezbędnym eliksirem kosmetycznym oferującym
barwę bez skazy przy delikatnym traktowaniu włosów i skóry głowy.

16 DOSTĘPNYCH ODCIENI

Pojemność: 125ml

COLOR PURE OIL
FARBA OLEJOWA BEZ AMONIAKU





CZARNY CIEMNY BRĄZ ŚREDNI BRĄZ

CIEMNY BLOND ŚREDNI BLOND JASNY BLOND
BARDZO JASNY 

BLOND

JASNY BRĄZ



ŚREDNI ZŁOCISTY
BLOND

CIEMNY MIEDZIANY
BLOND

SUPER JASNY
ZŁOCISTY BLOND

OGNISTA CZERWIEŃ

MAHONIOWY
CIEMNY BLOND

FIOLETOWY BRĄZ

KASZTAN GORZKA CZEKOLADA





FORMUŁA

Color Pure Oil to wolna od amoniaku, oparta na oleju trwała farba do włosów, która zapewnia
kosmetyczne działanie na skórę głowy i włosy dzięki połączeniu naturalnych i silnych
składników aktywnych zawartych w olejku arganowym. Pozyskiwany z nasion rośliny Argania
Spinosa, ma właściwości odżywcze i zmiękczające. Bogaty w witaminę A, E, F i Omega 6 i 9
przywraca równowagę wilgotności włókien włosa, głęboko nawilża i sprawia, że włosy stają się
giętkie i błyszczące. Ekstrakt z słonecznika głęboko odbudowuje, rewitalizuje włosy, nadając im
połysk, miękkość, dzięki działaniu zmiękczającemu i ochronnemu. Obecność polifenoli
zwiększa siłę, zwalcza wolne rodniki i poprawia elastyczność.

REZULTAT:
• Podkreślony kolor i pasemka
• Dobre pokrycie siwych włosów
• Nawilżenie, miękkość, połysk
• Dobroczynne działanie olejku arganowego i wyciągu ze słonecznika
• Nie narusza włókna włosa, gdyż nie zawiera amoniaku





EXTRA DRY X-TREME HAIRSPRAY 
LAKIER ULTRA MOCNY

Lakier do włosów ULTRA STRONG zaprojektowany do 
ekstremalnych stylizacji.
Z dodatkowym suchym czynnikiem do ultra szybkiego wyschnięcia.
Kolagen i elastyna działają na powierzchnię włosów
z efektem uszczelniającym, dzięki czemu włosy są bardziej lśniące i 
bardziej elastyczne.
Bardzo silny, aby zapewnić ekstremalne utrzymanie się mocnej, 
trwałej i długotrwałej stylizacji.

REZULTAT
• ekstremalny i długotrwały styl
• ultra szybkie schnięcie
• poprawia połysk i elastyczność włosów

Pojemność: 500 ml



NO-GAS X-TREME HAIRSPRAY 
LAKIER B/Z GAZU ULTRA

Lakier bez gazu ULTRA STRONG do miękkich i naturalnych stylizacji.
Olej makadamia głęboko nawilża dla zdrowych i lśniących włosów.
Bardzo wytrzymały, aby zapewnić długotrwałe utrwalenie.

REZULTAT:
• miękkie i naturalne wysuszenie
• włosy są bardziej nawilżone, zdrowe i błyszczące

Pojemność: 300 ml



X-TREME HAIRSPRAY ULTRASTRONG 

LAKIER ULTRA MOCNY
z kolagenem i elastyną

X-TREME NO-GAS HAIRSPRAY 
ULTRASTRONG 

LAKIER B/Z GAZU ULTRA
z olejkiem makadamia



CREAMY MOUSSE
KREMOWY MUS ODŻYWCZY 

Kondycjonująca pianka do włosów, bez płukania.
Olej arganowy odżywia zniszczone włosy i naprawia rozdwojone 
końce, keratyna regeneruje i wzmacnia włókno włosów,
ekstrakt z bambusa działa przeciwutleniająco, sprawiając, że 
włosy są miękkie, zdrowe i lśniące.

REZULTAT:
• włosy są miękkie, zdrowe i błyszczące
• regeneruje i wzmacnia włókno włosów
• odżywia zniszczone włosy
• naprawia rozdzielone końce

Pojemność: 300 ml



KREMOWY MUS ODŻYWCZY 

nawilżenie i ochrona

Bez spłukiwania

Z olejkiem arganowym,
keratyną i 
ekstraktem z bambusa



X-Style to innowacyjna technologia, która zrewolucjonizuje świat salonowych zabiegów technicznych.
Ekskluzywny zabieg przeznaczony do ochrony włosów poprzez wszystkie zabiegi chemiczne.
Łączy aktywne składniki i najnowocześniejszą technologię, aby wnikać głęboko w włosy i działać bezpośrednio
na korę włosów.
Specjalna formuła pomaga tworzyć nowe wiązania i naprawiać włosy, dzięki czemu jest wyjątkowo elastyczna,
mocna i miękka.

REZULTAT:
• przywraca normalną strukturę włókna włosów
• zdrowe, mocne, energiczne, miękkie i lśniące włosy
• nawodnienie i odżywianie od korzeni do końcówek

ZESTAW ZAWIERA
• 1 generator wiązań 250 ml
• 2 wzmacniacz 500 ml
• szampon rewitalizujący 500 ml
• 3 regenerator 500 ml

ADVANCED TECHNOLOGY X – STYLE
OCHRONA - PLEX  I PIELĘGNACJA DLA WŁOSÓW PODDAWANYCH ZABIEGOM FRYZJERSKIM





Dzięki innowacyjnej formule pomaga
odbudować strukturę włosów podczas
zabiegów technicznych. Bond
Generator regeneruje włosy, aż do
struktury proteinowej włókna włosów,
poprawiając ich sprężystość i siłę,
utrzymując je w zdrowiu i
elastyczności.

Zamyka łuski włosów otwarte przez
zabiegi chemiczne, pomaga przywrócić
normalną strukturę włókna włosów.
Wzbogacony keratyną i olejkiem
arganowym, kondycjonuje włosy,
czyniąc je szczególnie miękkimi i
błyszczącymi. Zapewnia wyjątkowe
nawilżenie i głębokie odżywianie, od
nasady po same końce.



Jego specjalna formuła nie zawierającą
SLES tworzy miękką piankę, która
oczyszcza włosy, jednocześnie
respektując ich strukturę. Delikatne
działanie izetionianu nadaje szamponie
bardzo wysoką tolerancję na skórę,
dzięki czemu nadaje się szczególnie do
włosów suchych, zniszczonych i
osłabionych.

Formuła do wykończenia i utrzymania
wyników kuracji X-Style. Wzbogacony
keratyną wzmacnia i nawilża włosy oraz
poprawia ich blask. Sprawia, że włosy
są wyjątkowo miękkie, co zapewnia im
wsparcie i objętość.




