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Krem koloryzujący ART ABSOLUTE jest niezwykle trwałą 
i wydajną farbą do włosów. Dzięki zawartości ekstraktów 
z lipy i nagietka oraz dodatkowym olejkom "Protector oil" 
pozwala osiągnąć efekt niezwykłego koloru i połysku przy 
skutecznej ochronie skóry głowy i włosów. Zawartość 
nowej formuły kolorantów gwarantuje długotrwałość 
koloru. W produkcie tym wykorzystano technologię tzw. 
“podwójnego efektu", czyli połączenia formuły olejków 
"Protektor oil" oraz kremu koloryzującego ART ABSOLUTE. 
Nieskończona seria tonacji, łatwość aplikacji oraz 
przyjemny zapach kremu sprawia, że produkt jest chętnie 
stosowany przez stylistów.

Proporcje łączenia z emulsją utleniającą 1 +1,5  
                          dla serii ultrarozjaśniającej 1 + 3  
Dostępna w 100 odcieniach + 3 c hrome
Pojemność:  100 ml
Cena:  23,50 zł

Ekstrakt czystego koloru, który pozwala na uzyskanie 
jeszcze żywszych odcieni.  Nie zawiera amoniaku. Może 
być stosowany wyłącznie w połączeniu z kremem 
koloryzującym ART ABSOLUTE, nadając włosom trwały 
kolor i połysk.

Dostępny w 4 odcieniach: pomarańcz, czerwień, fuksja, 
złoto.
Pojemność:  60 ml
Cena:  23,50 zł

Emulsja o gęstej kremowej konsystencji pozwala na 
uzyskanie delikatnej mieszanki doskonale współdziałającej 
z produktami koloryzującymi i odbarwiającymi Vitality's. 
Posiada delikatny zapach, zapewnia długotrwałość 
i stabilność kolorów.

Dostępna w czterech wersjach: 10 vol. (3%), 20 vol. (6%), 
30 vol.  (9%),  40 vol.  (12%).
Pojemność:  1000 ml
Cena:  20 zł

Farba
w kremie

Ekstrakt koloru 
w kremie

Art Absolute Pure

Emulsja utleniająca 
w kremie

Art PerformerArt Absolute



Espresso jest balsamem koloryzującym i regenerującym, 
który ożywia kolor w ciągu 2 minut, gwarantując jego 
intensywność. Zawartość w składzie  Keravitu, keroproteiny 
regenerujacej, zapewnia głęboką odbudowę włosa nadając 
mu połysk i miękkość. Espresso nie zawiera amoniaku ani 
wody utlenionej, dlatego chroni naturalną strukturę włosa. 
Może być stosowany na włosy naturalne, farbowane lub 
z pasemkami. Efekt intensywnego koloru utrzymuje się do 
3 - 4 myć. Nakładamy go na włosy uprzednio umyte 
i osuszone ręcznikiem,  uważając by produkt nie przedostał 
się na skórę. Równomiernie rozczesujemy i pozostawiamy 
2 minuty.  Rozmasowujemy  i  spłukujemy. 

Dostępny jest w 14 kolorach: brązowy, miedziany, czerwony, 
fioletowy, złoty, platynowy, cappuccino, srebrny, milk 
&coffee,  czarny,  zielony,  niebieski,  żółty,  neutralny
Pojemność:  200 ml
Cena:  47 zł

Farba do włosów w płynie nie zawierająca amoniaku. 
Stworzona do uzyskiwania nieskończonej gamy barw dla 
nowoczesnych i modnych stylizacji. Zastosowanie Hair 
Color Plus jest niezwykle łatwe, ponieważ jest to produkt 
gotowy do użycia bezpośrednio na włosy. W celu uzyskania 
niebywale jaskrawych kolorów można zastosować go na 
zdekoloryzowane włosy. W ten sam sposób uzyskać można 
pasemka o zadziwiających kolorach. Położona na włosach 
naturalnych nada im nowy, modny odcień. W celu 
stworzenia wspaniałych kolorów o zadziwiającej głębi 
i połysku można ją łączyć z innymi produktami do 
koloryzacji  Vitality’s.

Dostępna w 6 odcieniach: fiolet, róż, czerwień, niebieski, 
zielony,  fuksja
Pojemność:  100 ml
Cena:  26 zł

Art Espresso

Balsam 
koloryzujący

Farba 
w płynie

Hair Color Plus

Bezpośredni koloryzator bez amoniaku i utleniacza 
nadający kolor i strukturę włosom w tym samym czasie. 
Olejek marakuja, który znajduje się w formule, głęboko 
nawilża włosy i dodatkowo nadaje im połysk. 
Idealnie pokrywa pierwsze siwe włosy oraz gwarantuje 
wspaniałe refleksy zarówno na naturalnych jak 
i farbowanych włosach. Wzmacnia odcień pomiędzy 
dwoma zabiegami koloryzującymi lub ożywia kolor 
naturalny. Nie rozjaśnia włosów. Może być używany 
również do repigmentacji. Ujednolica kolor, nadając 
połysk i jedwabistość. W zależności od struktury włosa 
kolor utrzymuje się od 5 do 8 myć. 
Wypłukuje się równomiernie z całej długości włosa.

Dostępny w 15 odcieniach
Pojemność:  70 ml
Cena:  28 zł

Bezpośredni 
koloryzator

Joy-Color 



Formuła pianki została ulepszona, dzięki czemu zapewnia 

wiele korzyści jednocześnie. Poprzez dodanie pigmentów 

do formuły, sprawia, że refleksy są wyraźne i pełne blasku. 

Wyciąg z nagietka dodaje objętości. Pochodna olejku 

z nasion meadowfoam zapewnia odbudowę i nawilżenie. 

Ekstrakt z granatu przeciwdziała starzeniu się włosów 

i ma działanie antyoksydacyjne. Jest to idealne rozwią-

zanie dla stonowania koloru, nadania nowego blasku, 

wzmocnienia refleksów, przedłużenia trwałości koloru 

między farbowaniami, zniwelowania odcieni żółci lub 

szarości,  czy pokrycia pierwszych siwych włosów.

Dostępna w 9 odcieniach: czarny, antracyt, srebrny, kakao, 

orzech,  czerwień,  miód,  blond,  platyna.
Pojemność:  200 ml
Cena:  49,0 zł

Pianka 
koloryzująca

Color Mousse

Jest to produkt, który pozwala na jednoczesne rozjaśnianie

i farbowanie. Doskonały do farbowania wybranych partii 

włosów i tworzenia kontrastów kolorów. Odznacza się 

niezwykle łatwą aplikacją oraz krótkim czasem działania 

(około 15 minut), bez konieczności wcześniejszej 

dekoloryzacji.  Zawiera gammaoryzanol,  który chroni włosy 

i nadaje im połysk. 

Proporcje łączenia z emulsją utleniającą: 1 + 1,5 z 20 vol. 

(6%),  30 vol.  (9%),  40 vol.  (12%).

Dostępny w 6 odcieniach: oberżyna, karmel, miedź, rubin, 

purpurowy,  miodowy.
Pojemność:  60 ml
Cena:  23,50 zł

Produkt natychmiast precyzyjne maskuje odrosty. Dzięki 

działaniu mikropigmentów gwarantuje doskonałe pokrycie, 

nie obciążając włosów. Doskonały do sprzedaży w salonie.  

Jest łatwy w użyciu,  wystarczy spryskać u nasady włosów. 

Zmywa się po umyciu włosów szamponem. Nie plami rąk 

ani ubrań.
 
Dostępny w 4 odcieniach: blond, jasny brąz, ciemny brąz, 

czarny
Pojemność:  80 ml
Cena:  50 zł

Korektor koloru 
w sprayu

Krem koloryzujący 
do pasemek

Art Color Hip-Pop Instant Color Spray



Ton w ton
krem koloryzujący, który gwarantuje ultra 
jasne  rezultaty i spersonalizowane  efekty  
kolorystyczne. Brak amoniaku sprawia, że 
jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla  
włosów farbowanych / zniszczonych, jak 
i naturalnych, zapewniając 70% pokrycia 
włosów bez oddziaływania na strukturę 
włosa.  Kryje pierwsze siwe włosy.

„Switch On” 
nowa technologia ton w ton pozwala na  
profesjonalną koloryzację i uzyskiwanie 
fantastycznych odcieni i tonacji.  Dwie współ-
działające formuły kremu koloryzującego 
Tone:  Intense  i Shine spełniają wymagania 
nowoczesnej koloryzacji, dają intensywność 
i połysk.  

Koloryzacja ton w ton Intense w kremie służy  
głównie do pokrycia całości włosów. 
Pokrywa do 70% siwych włosów, przy 
aplikacji na włosy naturalne lub po kolo-
ryzacji. Idealna do pierwszej koloryzacji. Nie 
tworzy odrostów, ponieważ zmywa się 
stopniowo.  Wzmacnia kolor naturalny 
i wyrównuje kolor farbowany. Kremowa 
konsystencja zapewnia doskonałą przy-
czepność do włosa.

Pojemność:  100 ml
Cena:  24,50 zł

Koloryzacja ton w ton Shine  o kwaśnym pH  
idealna dla włosów po koloryzacji lub 
zniszczonych. Konsystencja żelowa zape-
wnia lepszą aplikację. Technologia switch 
wyrównuje kolor i tonuje  pasemka  bez 
oddziaływania na naturalna bazę. Pozwala 
na uzyskiwanie nieskończonej ilości pasteli. 
Koryguje niepożądane refleksy. Pozwala na 
wykonanie zabiegu „ gloss” -  zwiększającego 
połysk naturalnych i farbowanych włosów.  

Pojemność:  100 ml 
Cena:  23,50 zł

Przeznaczona do pracy z farbami Tone. 
Właściwe użycie daje optymalne efekty 
koloryzacji.

Dostępna w 2 wersjach:
1.9 % do pasemek i refleksów.
4% do uzyskania intensywnej koloryzacji 

Pojemność:  1000 ml
Cena:  22,50 zł

Intensywny krem 
koloryzujący bez amoniaku 
 pH 10.5  

Krem koloryzujący bez 
amoniaku nadający połysk 
pH 5.9

Emulsja 
utleniająca  

Tone Intense Tone Shine Activator Tone

SWITCH

YOUR 
COLOR 
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Innowacyjna trwała farba do włosów bez amoniaku. Posiada 
właściwości ochronno – pielęgnacyjne, szczególnie polecana 
do włosów wrażliwych i skóry głowy podatnej na 
podrażnienia. Daje doskonałe wyniki farbowania i absolutne 
bezpieczeństwo.  Rozjaśnia o  4 tony, w 100% pokrywa siwe 
włosy. W produkcie tym zastosowano nową wyjątkową  
technologię: mikro włókna chitynowe, serycynę, Shine 
Complex  i  Diamond Skin Protection. Zapewnia odbudowę 
zniszczonych włosów na wielu poziomach, co chroni przed 
szybkim wypłukiwaniem koloru. Nadaje włosom połysk 
i  efekt wielotonowej koloryzacji. Posiada delikatną kremową 
konsystencję i przyjemny zapach.  

Proporcje łączenia z emulsją utleniającą:    1 + 1,5
                                         dla kolorów  blond:    1 + 3
Dostępna w 60 odcieniach
Pojemność:  60 ml
Cena:  26 zł

Farba bez amoniaku 
do skóry wrażliwej 
Colour Cream Without Ammonia
For Delicate Skin

Jedyny,  który maksymalizuje rezultat i pozwala na otrzymanie 
odpowiednich odcieni dla farby ZERO.  Zawiera system PSA, 
który zapewnia zneutralizowanie potencjalnego działania 
drażniącego. 

Dostępny w 3 wersjach: 
18 vol. (5,4%) pokrycie siwych włosów i rozjaśnienie o 1 ton
25 vol. (7,5%) pokrycie siwych włosów i rozjaśnienie o 1-2 tony
38 vol. (11,4%) rozjaśnienie o 3-4 tony

Pojemność: 1000 ml
Cena:  23 zł

Specjalny 
aktywator 

Specific Activator 

Wielopoziomowa 
odbudowa 

Włos przed
zastosowaniem farby Zero.
Jest zniszczony, łuski są
otwarte i uszkodzone.

Substancje aktywne -
serycyna i chityna
wnikają w głąb,
odbudowując włos.

Włos po zastosowaniu
farby Zero. 
Ma równą powierzchnię i jest 
tak gładki, że odbija światło.

1.

2.

3.



Technologia Color + gwarantuje długotrwały kolor i chroni 
przed szybką utratą koloru. Nadaje włosom połysk, a dzięki 
specjalnej formule ma efekt odbudowujący. Proteiny 
pszenicy nawilżają strukturę włosa, nadają połysk 
i  gwarantują  jedwabiście  gładkie  i  nie splątane  włosy. 

Pojemność:  200 ml / 450 ml
Cena:  43 zł / 64 zł

Specjalnie stworzony do ochrony włosów farbowanych. 
Technologia Color+ utrwala pigmenty, gwarantując 
długotrwały efekt koloryzacji i chroni włosy przed 
promieniami UV. Zawiera gumę guar pomagającą 
odbudować strukturę włosa i jego warstwę hydrolipidową. 
Dzięki niemu włosy stają się błyszczące i miękkie.

Pojemność:  250 ml  / 1000  ml
Cena:  27 zł / 48 zł

Szampon chroniący 
kolor włosów farbowanych

 Technica Color+Shampoo

Maska do włosów 
farbowanych

Technica Color+ Mask

Został specjalnie opracowany do pracy w salonach 
fryzjerskich. Doskonale neutralizuje niepożądany, żółtawy 
odcień włosów blond po koloryzacji i pozwala na usunięcie 
pozostałości produktów po tych zabiegach. Szampon 
rewitalizuje popielaty kolor, nadając chłodny refleks, 
którego intensywność zwiększa się stopniowo po kilka-
krotnym użyciu. Formuła kosmetyku wzbogacona jest 
w białko pszenicy, dzięki czemu włosy nabierają pięknego 
blasku, pozostają lekkie i miłe w dotyku. Piękny, cytrusowy 
zapach sprawi, że Twoje klientki poczują wyjątkową 
przyjemność  i  relaks  podczas  pielęgnacji.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  27 zł / 47 zł

Technica Silver Shampoo

Szampon neutralizujący żółty odcień
o delikatnym cytrusowym zapachu



Ma przyjemny, perfumowany zapach i daje 
uczucie świeżości. Chroni skórę przed 
pozostałościami farby podczas  koloryzacji.

Pojemność:  150 ml
Cena:  23 zł 

Usuwa plamy powstałe na skórze podczas 
farbowania. Pozostawia skórę czystą i de-
likatną.

Pojemność:  100 ml
Cena:  38 zł 

Dodane do rozjaśniacza zwiększają jego 
gęstość, dodane do farby pozwalają na 
położenie różnych kolorów obok siebie bez 
konieczności używania foli. 

Pojemność:  100 ml
Cena:  59 zł 

Proteiny jedwabiu odbudowują zniszczoną 
strukturę włosa, a aminokwasy natychmiast 
je nawilżają. Ekstrakt z zielonej herbaty jest 
antyoksydantem, który chroni przed pro-
mieniami UV.

Pojemność:  200 ml
Cena:  42 zł 

Dwufazowa odżywka
przedłużająca kolor

Technica Color+ 2phase 

Żel
ochronny

Technica Color+Defense Gel

Krem 
czyszczący skórę

Technica Color+Remover

Krople 
rzeźbiące

Technica Texturizing Drops



Rozjaśnia do 9 tonów nie pozostawiając ciepłych odcieni. 
Formuła zawierająca betainę sprawia, że włosy są silniejsze 
i odporne na uszkodzenia. Olejek z orzechów makadamia 
odżywia i nadaje miękkość włosom, sprawiając, że są pełne 
blasku i łatwe do rozczesywania. Odpowiedni do wszystkich 
rodzajów rozjaśniania włosów.

Pojemność:  500 g
Cena: 79 zł

Rozjaśniacz
ICE9 
Extra-Lightening Bleaching Powder

Dedykowany do użytku z rozjaśniaczem ICE 9. Dzięki 
wyjątkowo kremowej konsystencji łatwo się go miesza 
i nakłada. Doskonale przylega do włosów i nie spływa. Używać 
zgodnie z instrukcją.

Pojemność: 1000 ml
Cena:  33 zł

Łatwo się miesza,  doskonale przylega do włosów, 
nie ścieka i nie pęcznieje.

Pigmenty przeciw żółtym refleksom zawarte w formule 
nadają włosom chłodny odcień, skutecznie chroniąc 
przed pojawianiem się ciepłych tonów.

Jego niska lotność sprawia, że jest bardzo bezpieczny dla 
stylistów.

Delikatny zapach sprawia, że zabieg jest bardzo 
przyjemny dla klienta.

Odpowiedni do wszystkich rodzajów rozjaśniania.

Krem aktywujący
ICE9 

Activating Cream

Zalety
produktu 



Posiada nową formułę bogatą w olejek jojoba, która chroni 
strukturę włosa  podczas rozjaśniania. Rozjaśniacz DECO 
JO szczególnie polecany jest do włosów cienkich 
i delikatnych. Posiada nie pylącą formułę, dzięki czemu 
chroni środowisko i zdrowie stylisty. Jego skład chroniony 
jest patentem. DECO JO jest szczególnie łagodny i może 
być używany przez osoby z bardzo wrażliwą skórą głowy. 
Dzięki niemu można uzyskać rozjaśnienie do 6 tonów. 
Rozjaśniacz może pozostać na włosach do 60 minut.

Produkt jest bardzo wydajny, ponieważ rozrabiany jest 
z emulsją utleniającą w stosunku 1+3.
Pojemność:  400 g
Cena:  66 zł 

Ekstremalnie delikatny kompaktowy rozjaśniacz. Nie za-
wiera amoniaku. Jego formuła zawiera wiele naturalnych 
składników takich jak guma guar i krochmal ryżowy.  DECO 
SOFT jest wyjątkowo delikatny, dlatego nie uszkadza 
struktury włosa. Dzięki niemu uzyskuje się delikatne, 
równomierne rozjaśnienie do 5/6 tonów. Polecany jest  do 
włosów cienkich o bazie jasnej i średnio jasnej.  Rozjaśniacz 
może pozostać na włosach do 45 minut. 

Produkt jest bardzo wydajny, ponieważ rozrabiany jest 
z emulsją utleniającą w stosunku 1+3.
Pojemność:  400 g
Cena:  66 zł 

Wyjątkowo dobrana formuła rozjaśniacza daje ekstre-
malne działanie, przy równoczesnej ochronie włosa. 
Kremowy mix,  dobrze przylega i szybko rozjaśnia.  Produkt 
zalecany jest do włosów trudno ulegających rozjaśnieniu, 
uprzednio koloryzowanych, grubych i średnio grubych 
o bazie ciemnej i średnio ciemnej.  Daje doskonały rezultat 
w stosunku do czasu pozostawienia na włosach. Dzięki 
DECO RAPID można uzyskać rozjaśnienie do 6/7 tonów.  
Rozjaśniacz może pozostać na włosach do 45 minut. 

Produkt jest bardzo wydajny, ponieważ rozrabiany jest 
z emulsją utleniającą w stosunku 1+3.     
Pojemność:  500 g
Cena:  66 zł 

Bezpyłowy, szybko rozjaśniający 
dekoloryzator

Deco Rapid

Ekstra delikatny rozjaśniacz 
z olejkiem jojoba

Deco Jo

Kompaktowy rozjaśniacz 
bez amoniaku

Deco Soft



Emulsja utleniająca specjalnie opracowana do tworzenia 
mieszanki z rozjaśniaczami DECO. Gwarantuje równo-
mierny efekt dzięki stopniowemu uwalnianiu się 
utleniacza. Delikatna formuła gwarantuje ochronę 
struktury  włosa.

Pojemność:  1000 ml
Cena:  21 zł 

Połączone działanie 3 produktów, które delikatnie 
usuwają kolor sztuczny, nie naruszając naturalnego 
pigmentu włosa.  Dzięki aktywnym  składnikom zawartym 
w formule kosmetyku, włosy pozostają błyszczące 
i odżywione.  Reduktor + Katalizator usuwają sztuczny 
kolor z włosa. Stabilizator utrwala rezultat usunięcia 
koloru z włosów i pozwala na osiągnięcie  jednolitego 
i  długotrwałego  efektu.

Pojemność:  2 x 100 ml + 200 ml
Cena:  105 zł 

Emulsja 
utleniająca 

Deco Light On 12% 

Nowy dekoloryzator w kremie do stosowania przy skórze 
głowy. Delikatnie rozjaśnia włosy do 6 odcieni. Dzięki 
formule wzbogaconej Bisabololem (wyciągiem z ru-
mianku) posiada właściwości kojące i nawilżające. 
Doskonale przylega do włosów.  Jego formuła sprawia, że 
nadaje  się  do  wszystkich  metod  dekoloryzacji. 

Pojemność:  150 ml
Cena:  55 zł 

Odbarwiacz 
koloru farbowanego 

Color Off Kit

Rozjaśniacz 
w kremie 

Deco Lovely Cream  



TRWAŁA ONDULACJA

T R WA Ł E

P R O S T O WA N I E



Nowa formuła płynu do trwałej 
ondulacji wzbogacona w naturalny 
środek „Althea Officinalis” gwaran-
tuje trwały rezultat oraz efekt 
naturalności i elastyczności. Za-
warte w nim proteiny jedwabiu 
przywracają naturalny stan włosów.  
Dają im miękkość i sprawiają, że 
stają się one silne i wytrzymałe.

Dostępny w 3 wersjach:
Os:  włosy grube
1n:  włosy naturalne
2c:  włosy po zabiegach

Pojemność:  250 ml
Cena:  29 zł 

Przeznaczony do utrwalania skrętu 
włosów z użyciem płynu do trwałej 
ondulacji. Zapewnia delikatny 
i sprężysty skręt, chroniąc jedno-
cześnie skórę głowy. Zawarte w nim 
proteiny jedwabiu zapewniają 
łatwe rozczesywanie i połysk. 
Przywrócona zostaje naturalna 
równowaga struktury keratynowej 
włosów. Delikatnie perfumowana 
formuła  łagodzi charakterystyczny 
dla tego  zabiegu  zapach.

Pojemność:  1000 ml
Cena:  37 zł 

Dwufazowa odżywka z ekstraktem 
z zielonej herbaty, przeznaczona do 
włosów zniszczonych i po za-
biegach fryzjerskich. Pomaga prze-
dłużyć efekt trwałej ondulacji 
i zamknąć łuski zniszczonych 
włosów. Filtry UV i proteiny je-
dwabiu zapewniają ochronę i pielę-
gnację. Włosy stają się nawilżone,  
stonizowane i  miękkie.

Pojemność:  250 ml
Cena:  39 zł 

So Nice Natural Fix

Neutralizator 
do trwałej ondulacji

Płyn do trwałej 
ondulacji

So Nice Natural Perm

Dwufazowa odżywka 
po zabiegach 
fryzjerskich
So Nice Energy Phase

Jest to produkt do trwałej ondulacji , 
bez kwasu tioglikolowego i amo-
niaku. Gwarantuje naturalny i deli-
katny skręt zwiększający objętość, 
bez naruszania struktury włosów. 
Preparat ma również właściwości 
pielęgnacyjno-ochronne.

Dostępny jest w dwóch rodzajach: 
1 - do włosów naturalnych 
2 - do włosów po zabiegach

Zestaw zawiera saszetkę z maską 
zamykającą łuskę włosa, która na-
daje połysk i długotrwałą ochronę.

Pojemność:  100 ml + 100 ml
Cena:  23 zł 

Preparat do trwałej 
ondulacji 
bez amoniaku
Soft

Tworzy delikatne fale bez uszko-
dzenia struktury włosa. Pianka 
S m a r t  Wave s  j e s t  ł a g o d n a , 
ponieważ nie zawiera kwasu 
tioglikolowego i amoniaku. Wzbo-
gacona o wysublimowaną mikro-
emulsję wielofunkcyjnych poli-
merów dodaje objętości,  nawilża 
włosy i chroni kolor.  Konsystencja 
pianki pomaga kontrolować apli-
kację i zapobiega  przedostawaniu 
się  jej na skórę głowy. Efekt 
delikatnego skrętu utrzymuje się 
do 8 tygodni. 

Pojemność:  300 ml
Cena:  79 zł 

Trwała 
w piance

Smart Waves



Pierwszy etap  zabiegu Keratin Kontrol. Oczyszcza 
delikatnie włosy, przygotowując je do dalszych etapów 
zabiegu. Uwalnia włosy z zanieczyszczeń i pozostałości 
innych produktów, co ma zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania optymalnych rezultatów zabiegu.

Pojemność:  500 ml
Cena:  60 zł 

Szampon przygotowujący 
do zabiegu 

Preparatory Shampoo 

Keratin Kontrol ma potrójne działanie: oswaja niesforne 
i kręcone włosy, chroni włosy przed ciepłem suszarek lub 
prostownic używanych do stylizacji,  odbudowuje i odżywia  
strukturę włosa dzięki proteinom keratyny i jedwabiu. 
Zabieg powinien być dostosowany do rodzaju włosów 
w celu uzyskania pożądanego efektu.

Pojemność:  500 ml 
Cena:  357 zł 

Taming Fluid No1   Taming Fluid No2  

Keratin Kontrol ma potrójne działanie: oswaja niesforne 
i kręcone włosy, chroni włosy przed ciepłem stylizacji, 
odbudowuje i odżywia strukturę włosa dzięki proteinom 
keratyny i jedwabiu. Zabieg powinien być dostosowany do 
rodzaju włosów w celu uzyskania pożądanego efektu.

Pojemność:  500 ml 
Cena:  357 zł 

Fluid nr 1 
do włosów normalnych 
i grubych

Fluid nr 2 
do włosów zniszczonych



Keratin Kontrol ma potrójne działanie: 
oswaja niesforne i kręcone włosy, chroni 
włosy przed ciepłem suszarek lub prostownic 
używanych do stylizacji, odbudowuje 
i odżywia  strukturę włosa dzięki proteinom 
keratyny i jedwabiu. Do zastosowania 
w mieszance 1:1 z Taming Fluid. Zabieg 
powinien być dostosowany do rodzaju 
włosów w celu uzyskania pożądanego 
efektu.

Pojemność:  500 ml
Cena:  357 zł 

W salonie oczyści włosy przy jednoczesnym 
kontynuowaniu działania składników 
aktywnych formuły. Do późniejszego 
stosowania w domu w celu utrzymania 
efektu  zabiegu Keratin Kontrol.

Pojemność:  250 ml 
Cena:  42 zł 

Posiada formułę, która podtrzymuje korzyści 
z zabiegu Keratin Kontrol. Wzbogacona 
o proteiny jedwabiu i keratyny przywraca 
zdrowy wygląd włosów. Włosy stają się 
miękkie i jedwabiste.

Pojemność:  200 ml 
Cena:  52 zł 

Optymalizuje rezultaty uzyskane dzięki 
zabiegowi Keratin Kontrol. Zapewnia połysk 
i jedwabistość, pozostawiając włosy deli-
katnie pachnące.

Pojemność:  12 x 15 ml 
Cena:  87 zł 

Krem 
aktywujący

Activating Cream   

Szampon 
reaktywujący 

Reactivating Shampoo

Maska 
reaktywująca 

Reactivating Mask 

Serum 
rozświetlające  

Illuminating Serum  



Profesjonalny krem prostujący do włosów. Formuła zawiera 
olejek Tahiti Monoi, który odbudowuje włosy, sprawiając, że 
są nawilżone i odżywione.

Pojemność:  250  ml
Cena:  59 zł 

Krem prostujący 1 
do włosów naturalnych

Smoothing cream 1 

Profesjonalny krem prostujący do włosów. Formuła zawiera 
olejek Tahiti Monoi, który odbudowuje włosy, sprawiając, że 
są nawilżone i odżywione.

Pojemność:  250  ml
Cena: 59 zł 

Smoothing Cream 2  Neutralizing milk  

Mleczko neutralizujące do użytku wyłącznie z kremem 
prostującym Lixxo. Stabilizuje i utrwala zabieg 
prostowania. Wzbogacony w olejek Tahiti Monoi, dzięki 
czemu odbudowuje włosy, sprawiając, że są nawilżone 
i odżywione.

Pojemność:  1000 ml 
Cena:  66 zł 

Krem prostujący 2
do włosów farbowanych

Mleczko 
neutralizujące



S T Y L I Z A C J A



Elastyczna pianka, dodająca objętości nawet 
długim włosom. Nadaje im kształt,  równo-
cześnie  nie  obciążając.

Pojemność:  250 ml 
Cena:  43 zł 

Nadaje objętość włosom oraz daje długo-
trwały efekt utrwalenia.
Sposób użycia: Nakładać na wilgotne włosy 
według potrzeby. Użyty u podstawy włosów  
dodaje objętości, a na końcówkach  natu-
ralnie i delikatnie utrwala. Nowa formuła 
zapewnia optymalne nawilżenie włosa, 
sprawiając, że staje się on miękki i jedwa-
bisty.

Pojemność:  200 ml
Cena:  30 zł 

Pozwala na uniesienie włosów od nasady, 

dodając im objętości. Specjalny dozownik 

umożliwia  precyzyjną  aplikację  pianki. 

Pojemność:  200 ml 
Cena:  36 zł 

Pianka 
naturalnie utrwalająca

Control Mousse

Pianka unosząca 
włosy u nasady

Easy Style Mousse

Lotion 
nadający objętość

Style - In

Zapewnia kształt i tworzy efekt zmie-
rzwionych włosów nadając modny wygląd 
"nieuczesanej fryzury”, bez efektu nadmier-
nego obciążenia. Innowacyjna formuła 
zawiera delikatny proszek mineralny, który 
okrywa strukturę włosa, zwiększając jego 
objętość.  Nadaje miękkość i blask.  Można 
go stosować na wilgotne włosy. Zapobiega 
efektowi przesuszeniu się włosów i chroni 
przed wilgocią. Idealny do stylizacji war-
stwowych oraz  do cienkich  i  prostych  
włosów.

Pojemność:  200 ml
Cena:  42 zł 

Texturizing Spray

Spray
rzeźbiący



Nadaje włosom połysk nie obciążając ich. 
Chroni przed wilgocią  i  efektem  skręcania.

Pojemność:  200 ml
Cena:  41 zł 

 Nabłyszczacz 

Light Spray

Idealny do utrwalania i stylizacji efe-
ktownych  fryzur  na  specjalne  okazje.

Pojemność:  300 ml
Cena:  41 zł 

Final Fix

Lakier do włosów 
bardzo mocno 
utrwalający

Idealna dla stylizacji wymagających długo-
trwałego utrwalenia fryzury. Zapewnia 
naturalny efekt. Łatwa w aplikacji. Nie  
obciąża  włosów.
 
Pojemność:  250 ml
Cena:  40 zł 

Pianka 
mocno utrwalająca

Extra Mousse

Nadaje fryzurze kształt z efektem matującym. 
Przeznaczony jest do stosowania na włosy 
suche. Nie utrwala zbyt mocno. Jego 
specjalna formuła pozostawia włosy miękkie 
i lekkie.  Ma działanie antystatyczne.
System high-tech uwalnia produkt równo-
miernie i perfekcyjnie aby nadać włosom 
naturalny i jednolity wygląd.  Wosk matujący 
jest idealny aby stworzyć dzikie, nieuczesane 
pasma włosów.

Pojemność:  200 ml
Cena:  44 zł 

Wosk matujący 
w sprayu

Wax Spray Matt



Nowa, kremowa formuła nadaje kształt 
i elastyczność włosom kręconym. Nawilża 
i dodaje lekkości.

Pojemność:  150 ml
Cena:  33 zł 

Kosmetyk nadający kształt 
włosom kręconym

Curl Cream 

Pozostawia włosy niezwykle lśniące i jedwa-
biste. Zapobiega plątaniu końcówek. Chroni 
przed wilgocią. Ma działanie antystatyczne 
i ułatwia  rozczesywanie.

Pojemność:  50 ml
Cena:  42 zł

Nabłyszczacz 
w kropelkach

Shine Drops

Innowacyjny produkt w formie kremu, bez 
spłukiwania. Nadaje połysk, chroni przed 
ciepłym powietrzem suszarki oraz prosto-
wnicy przed promieniami UV oraz zanie-
czyszczeniem powietrza. Nawilża, dodaje 
włosom objętości i delikatnie utrwala. Ma 
działanie antystatyczne i ułatwia rozczesy-
wanie.

Pojemność:  200 ml
Cena:  39 zł
 

Mleczko 
nabłyszczająco-ochronne 

Magic Styling 

Nadaje włosom niezwykły połysk, nie 
obciążając ich. Kompleks thermoprotection 
zabezpiecza włosy (tworząc otoczkę wokół 
włosa) przed szkodliwym działaniem 
gorącego powietrza z suszarki, prostownicy, 
promieniami słonecznymi i wszelkimi zanie-
czyszczeniami. Może być stosowany na 
włosach  suchych  lub  wilgotnych.

Pojemność: 100 ml
Cena:  30 zł 

Fluid 
ochronno-nabłyszczający

Light  Tears



Zapewnia naturalne utrwalenie. Szybko-
schnący lakier, nie pozostawia śladów, 
łatwy do usunięcia  poprzez rozczesanie. 
Chroni włosy przed promieniowaniem  UV.

Pojemność:  500 ml
Cena:  28 zł 

Pianka ujarzmiająca puszące się włosy. Dla 
niesfornych, z tendencją do puszenia się 
włosów.  Nadaje  blask  i  lekko  utrwala.

Pojemność:  200 ml
Cena:  45 zł

Wosk wodny do tworzenia śmiałych 
stylizacji pełnych blasku. Nie obciąża włosów 
i nie zostawia śladów.

Pojemność:  75 ml
Cena:  50 zł

Mocno utrwalający 
lakier do włosów

Fix Spray

Pianka zapobiegająca 
puszeniu się włosów

Frizz Control

Wosk 
kształtujący

Shaping Wax

Pasta modelująca o naturalnym efekcie 
i połysku.  Modeluje,  nie  obciążając  włosów.

Pojemność:  75 ml
Cena:  41 zł   

Pasta nadająca 
kształt włosom

Creator Paste 



Szybkoschnący lakier. Nie pozo-
stawia śladów na włosach, łatwy do 
usunięcia poprzez rozczesanie.

Pojemność:  300 ml
Cena:  44 zł 

Idealny do włosów kręconych i nie-
sfornych. Daje długotrwały efekt 
wygładzenia, a włosy są miękkie,  
jedwabiste, pełne blasku i lekko  
nawilżone.

Pojemność: 150 ml 
Cena:  30 zł 

Rzeźbi pojedyncze loki, nadając 
efektowne wykończenie z efektem 
matującym.  Włosy  są  sprężyste.  

Pojemność:  75 ml
Cena:  41 zł 

Lakier modelujący
bez gazu

Perfect No Gas

Nowa, kremowa formuła żelu ide-
alna do kształtowania i rzeźbienia 
efektownych fryzur. Nie pozostawia 
śladów. Daje efekt mokrych wło-
sów.

Pojemność:  200 ml
Cena:  35 zł 

Żel bardzo mocno 
utrwalający 

Fix Gel 

Krem 
wygładzający

Liss Cream

Pasta modelująca 
o efekcie matującym

Plastic Paste 

Pozwala na ekstremalne utrwa-
lenie włosów i nadanie im odpo-
wiedniej rzeźby. Curl Extreme 
podkreśla  loki  i  nadaje  połysk.

Pojemność: 150 ml
Cena:  41 zł 

Krem utrwalający 
do włosów kręconych 

Curl Extreme 



Lakier w postaci drobnej mgiełki. 
Pozwala tworzyć fryzury bez efektu 
obciążania czy wysuszania włosów. 
Szybkoschnący, utrwala uczesanie 
w sposób naturalny, chroniąc włosy 
przed wilgocią. Pozostawia je 
elastyczne i błyszczące.  Idealny do 
utrwalenia każdego typu fryzury.  
Łatwy do usunięcia poprzez roz-
czesanie grzebieniem. 

Dostępny w 2 wersjach: 
Normalny i Mocny
Pojemność:  500 ml
Cena:  27,50 zł 

Formuła lakieru stworzona z myślą 
o profesjonalistach. Utrwala w spo-
sób naturalny, nie mocząc ani nie 
obciążając włosów. Idealny do 
utrwalenia każdego typu fryzury. 
Łatwy do usunięcia poprzez  roz-
zesanie.  Nie  zawiera gazu.

Dostępny w 2 wersjach:
Normalny: Gwarantuje normalne 
utrwalenie i przedłuża trwałość  
fryzury
Mocny: Idealny do realizacji każ-
dego uczesania wymagającego 
silnego utrwalenia, polecany do  
stylizacji  fantazyjnych  upięć

Pojemność:  300 ml
Cena:  36 zł 

Lakier 
bez gazu

Lakier 
profesjonalny

Professional Lacquer  No-Gas Lacquer

Nowa formuła  wzbogacona 
o D-panthenol pozwala na perfe-
kcyjne przygotowanie fryzury, 
dbając jednocześnie o zdrowie 
włosa. Nadaje wspaniały połysk 
zapewniając doskonałe nawilżenie 
i całkowitą ochronę.

Dostępna w 2 wersjach:
Normalna: Zwiększa objętość  
włosów, nadając im naturalny 
wygląd. 
Mocna: Stworzona do uzyskania 
trwałych efektów rzeźbiących. 

Pojemność:  250 ml
Cena:  27 zł 

Gwarantuje wyraźne i ekstremalne 
efekty, nie skleja włosów. Szybko-
schnący.
Może być stosowany na włosach 
suchych i wilgotnych. 

Pojemność:  450 ml
Cena:  26 zł 

Fluid w postaci płynnego żelu, 
idealny do podkreślania poje-
dynczych loków i modelowania 
całej fryzury. Nie pozostawia 
śladów i nie obciąża włosów.

Pojemność:  200 ml
Cena:  26 zł 

Żel 
mocno utrwalający

Pianka 
modelująco-odżywcza

Fixing Restructuring Mousse High-Definition Gel Strong Hold  

Fluid 
utrwalająco-odżywczy

Fixing, Conditioning Fluid 



Delikatnie myje i intensywnie nawilża skórę 
głowy i włosy. Zapewnia uczucie nie-
bywałego komfortu. Ożywia i nadaje wło-
som połysk, zapewniając fryzurze objętość. 
Polecany szczególnie do włosów cienkich, 
wymagających nawilżenia i ukojenia suchej 
skóry głowy.

Pojemność:  1500 ml
Cena:  65 zł 

Myje i regeneruje włosy suche i zniszczone. 
Zawartość gumy guar przywraca włosom 
naturalny połysk i miękkość. Polecany 
szczególnie do włosów suchych i zni-
szczonych zabiegami fryzjerskimi lub szko-
dliwym działaniem warunków atmo-
sferycznych.

Pojemność:  1500 ml
Cena:  65 zł

Ułatwia rozczesywanie włosów i nadaje im 
połysk. Dzięki wyjątkowym składnikom, 
włosy odzyskują elastyczność i miękkość 
jedwabiu. Polecana do włosów suchych, 
wymagających nawilżenia i wygładzenia. 

Pojemność:  1500 ml
Cena:  65 zł

Unikalna formuła ułatwia rozczesywanie 
nawet najtrudniejszych włosów.  Nadaje im 
miękkość i połysk bez efektu obciążania. 
Wygładza i odbudowuje zniszczoną struk-
turę włosa. Polecana do włosów trudnych, 
gęstych lub zniszczonych zabiegami fry-
zjerskimi.

Pojemność:  1000 ml
Cena:  63 zł

Szampon 
odżywczy do włosów 
zniszczonych

Szampon 
intensywnie nawilżający

Odżywka
jedwabna

Maska 
do rozczesywania włosów

Intensely - Hydrating Shampoo Nutrient Shampoo For Damaged Hair Silky Conditioner Mask For Detangling Hair 



P I E L Ę G N A C J A



Natychmiastowa 
kuracja nawilżająca

Flash Treatment

Idealna 
odżywka

Ideal Conditioner 

Szampon o kremowej konsystencji myje 
włosy, jednocześnie gwarantując odży-
wienie  i  połysk.  Nadaje się  do każdego 
rodzaju włosów. Produkt nie zawiera  
siarczanów ani parabenów, co sprawia, że 
może być używany nawet przez osoby  
cierpiące na zmiany uczuleniowe skóry. 
Kuracja produktami Trilogy uzupełnia włosy 
w lipidy, białka i sole mineralne.

Zastosowanie w salonie i w domu. 

Pojemność:  250 ml /  450 ml
Cena:  68 zł / 106 zł

Nowa filozofia maski,  która głęboko odżywia 
włosy, nadając im objętość. Włosy zyskują 
zdrowy wygląd oraz jedwabny połysk. 
Idealna dla grubych i zniszczonych włosów. 
Produkt nie zawiera  siarczanów ani para-
benów, co sprawia, że może być używany 
nawet przez osoby cierpiące na zmiany 
uczuleniowe skóry. Kuracja produktami 
Trilogy uzupełnia włosy w lipidy,  białka  i  sole 
mineralne.

Zastosowanie w salonie i w domu. 

Pojemność:  250 ml / 450 ml
Cena:  50 zł / 72 zł

Nawilżająca  odżywka  pozwala na roz-
czesanie splatanych włosów. Przywraca 
odżywienie i blask. Idealna do włosów 
cienkich i / lub zniszczonych. Produkt nie 
zawiera siarczanów ani parabenów, co 
sprawia, że może być używany nawet przez 
osoby cierpiące na zmiany uczuleniowe 
skóry. Kuracja produktami Trilogy uzupełnia 
włosy  w  lipidy,  białka  i  sole  mineralne.

Zastosowanie w salonie i w domu. 

Pojemność:  250 ml / 450 ml
Cena:  64 zł / 102 zł

Nawilżające mleczko w sprayu, które działa 
w mgnieniu oka. Kilka rozpyleń sprawia, że 
włosy są jedwabiste, pełne blasku i łatwe do 
ułożenia. Do użytku zarówno w salonie, jak 
i w domu – szybki i efektywny produkt 
odpowiedni do wszystkich rodzajów wło-
sów.  Bez spłukiwania.
 

Pojemność:  150 ml
Cena:  50 zł 

Kremowy 
Szampon

Cream Shampoo Divine Mask

Niebiańska 
maska



Fluid specjalnie zaprojektowany do scalania rozdwo-
jonych końcówek. Pokrywa włosy, dzięki czemu dodaje sił 
włóknom. Piękne włosy w jedną chwilę. Odpowiedni do 
wszystkich  rodzajów  włosów.  Bez  spłukiwania.

Pojemność:  30 ml 
Cena:  49 zł

SOS 
na rozdwojone końcówki

SOS Split End

Skoncentrowany fluid odżywczy  do włosów  bardzo 
zniszczonych.  Sprawia,  że włosy  stają się bardzo miękkie, 
lśniące i łatwe do ułożenia. Produkt nie zawiera siar-
czanów ani parabenów, co sprawia, że może być używany 
nawet przez osoby cierpiące na zmiany uczuleniowe skóry. 
Kuracja produktami Trilogy uzupełnia włosy w lipidy, 
białka  i  sole  mineralne.

Zastosowanie w salonie . 

Pojemność:  250 ml
Cena:  93 zł

Cudowny 
fluid
 
Miracle Fluid

Olejek odżywczy wzbogacony w trzy szlachetne olejki  
pochodzenia roślinnego, które wspólnie odbudowują, 
odżywiają  i rozświetlają włosy. Nadaje się do wszystkich 
rodzajów włosów i natychmiast się wchłania.  Produkt nie 
zawiera  siarczanów ani parabenów, co sprawia, że może 
być używany nawet przez osoby cierpiące na zmiany 
uczuleniowe skóry. Kuracja produktami Trilogy uzupełnia 
włosy  w  lipidy,  białka  i  sole  mineralne.

Zastosowanie w salonie i w domu. 

Pojemność:  100 ml
Cena:  93 zł

Olejek
rozświetlający
  
3 Perfect Oil 
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Oczyszcza i nawilża skórę głowy, przy-
gotowując  ją do przyjęcia specyficznych 
środków pielęgnacyjnych i leczniczych 
zawartych w zabiegach Intensive Aqua. 
Zawiera kwasy AHA - pochodzące z owoców, 
pozwalające otrzymać efekt peelingu.

Pojemność:  150 ml
Cena:  42 zł

Olejek Sublime 
kropla luksusowej pielęgnacji Aqua Vitality's 

Olio Sublime

Pomaga utrzymać skórę głowy w idealnym 
stanie. Zapewnia właściwą równowagę 
hydro-lipidową po zakończeniu cyklu 
zabiegów Intensive Aqua. Zawiera amino-
kwasy: walinę, alaninę i betainę, które 
pomagają w utrzymaniu odpowiedniego 
metabolizmu skóry.

Pojemność:  100 ml
Cena:  42 zł

Preparat 
utrzymujący równowagę  

Balancer

Olejek Sublime został stworzony z myślą o zabiegach pielęgnacyjnych w salonach 
fryzjerskich, dzięki temu połączono funkcję pielęgnacji włosów z pielęgnacją skóry głowy. 
Formuła produktu jest koncentratem najbardziej wyszukanych olejków roślinnych. 
Olej arganowy: pochodzący z krajów śródziemnomorskich, słynie z właściwości 
nawilżających,  odżywczych i rewitalizujących.
Olejek ze słodkich migdałów: tradycyjny włoski olej, ceniony za dogłębne nawilżanie 
i kojące właściwości kosmetyczne. Szczególnie polecany do skóry suchej, neutralny, nie 
powoduje alergii.
Olejek z pestek moreli - znany ze swoich niezwykłych właściwości odżywczych, zawiera  
nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas oleinowy i linolowy oraz witaminę A. Olejek morelowy 
jest łatwo wchłaniany przez skórę. Ma właściwości nawilżające i wygładzające naskórek. 
Idealnie  nadaje się do masażu. 
Doskonale zrównoważona formuła produktu pozwoliła na stworzenie zabiegów 
pielęgnacyjnych dedykowanych dla produktów Aqua. Stworzono 5 autorskich zabiegów: 
Pre – szampon,  Nutrition,  Sebum,  Peeling,  Soothing Action. 

Pojemność:  30  ml 
Cena:  101 zł

Preparat przygotowujący 
skórę głowy

Skin Preparation
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Szampon 
energetyzujący przeciwko 
wypadaniu włosów
Energizing Anti – Loss  Shampoo

Nawilża i wzmacnia włókna włosa. Roślinne 
komórki macierzyste zawarte w formule 
szamponu działają odżywczo, sprzyjając 
odrastaniu włosa poprzez stymulację 
cebulki, natomiast kompleks Vitaxil po-
prawia mikrokrążenie skóry głowy.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34 zł / 102 zł
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Szampon o działaniu 
kojącym i łagodzącym

Dermo – Calming Soothing Shampoo

Delikatnie oczyszcza i nawilża, zmniejszając 
przekrwienie skóry. Zawarte w formule 
szamponu związki glukozy, polimery i ala-
ntoina mają działanie odżywcze i kojące.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Kuracja energetyzująca
przeciw wypadaniu włosów

Energizing Anti – Loss Treatment

Wzmacnia strukturę włosa, pomagając 
wydłużyć jego cykl życiowy. Roślinne 
komórki macierzyste  Vitacell-Tec działają 
odżywczo i poprzez stymulację cebulki 
sprzyjają odrastaniu włosa. Zabieg ten 
poprawia mikrokrążenie, sprawiając, że 
włosy stają się bardziej odporne i silne. 

Pojemność:  8 ampułek  x  7 ml
Cena:  96 zł

Kuracja o działaniu 
kojącym i łagodzącym

Dermo – Calming Soothing Treatment

Dogłębnie nawilża, przywracając równo-
wagę hydro-lipidową.  Łagodzi podrażnienia 
skóry, zmniejsza zaczerwienienia spowodo-
wane czynnikami atmosferycznymi, stre-
sem lub zbyt agresywnymi zabiegami.

Pojemność:  100 ml
Cena:  55 zł



Szampon regulujący wydzielanie sebum 
- do włosów nadmiernie 
przetłuszczających się
Sebo – Balancing Shampoo

Oczyszcza skórę głowy,  nawilżając ją dogłębnie w skuteczny 
sposób. Pomaga zmniejszyć przekrwienie zaczerwienionej 
skóry. Cynk PCA zawarty w formule pomaga usunąć 
nadmierną ilość sebum.  Nadaje włosom lekkość i witalność.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Maseczka z glinką regulująca 
wydzielanie sebum - do włosów 
nadmiernie przetłuszczających się
Clay Sebo – Balancing Mask  

Oczyszcza skórę, usuwając nadmiar sebum. Pomaga 
zmniejszyć przekrwienie zaczerwienionej skóry. Nie 
obciąża włosów. Zawiera w składzie białą glinkę 
i polimery pochodzące z ryżu, które doskonale usuwają  
nadmierne  ilości  sebum. 

Pojemność:  200 ml
Cena:  61 zł

Kuracja regulująca wydzielanie sebum 
-  do włosów nadmiernie
przetłuszczających się 
Sebo – Balancing Treatment

Reguluje nadmierne wydzielanie sebum. Łagodzi 
ewentualne podrażnienia. Kwas salicylowy poprawia 
wymianę komórkową, a alantonina działa kojąco 
i przeciwzapalnie.

Pojemność:  100 ml
Cena:  55 zł
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Kuracja oczyszczająco
-przeciwłupieżowa

Anti – Dandruff Purifying Treatment

Maska 
pilingująca

Peeling Exfoliant

Szampon oczyszczająco
- przeciwłupieżowy

Anti – Dandruff Purifying Shampoo 

Oczyszcza i odświeża skórę głowy, nie obciążając włosów. 
Łagodzi ewentualne podrażnienia. Cynk zawarty 
w szamponie reguluje system enzymatyczny skóry,  
natomiast świerk norweski posiada silne właściwości 
antybakteryjne  i  przeciwzapalne.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Normalizuje wymianę komórek, eliminując nadmiar 
złuszczonego naskórka. Ma skuteczne działanie kera-
tolityczne i antybakteryjne. Mikrogranulki zawarte 
w masce rozpuszczają się podczas delikatnego masażu 
i uwalniają zawarte w nich witaminy, które bezpośrednio 
oddziałują na skórę.

Pojemność:  200 ml
Cena:  108 zł

W optymalny sposób nawilża skórę głowy, zapobiegając 
powstawaniu łupieżu. Oczyszcza i łagodzi swędzenie, dając 
przyjemne poczucie świeżości. Zawarty w formule świerk 
norweski posiada silne właściwości antybakteryjne 
i  przeciwzapalne. 

Pojemność:  100 ml
Cena:  122 zł
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Szampon 
nadający objętość

Volumising Shampoo

Zawarte w formule szamponu polimery  
pokrywają włos cienką warstwą,  chroniąc 
go przed gorącym powietrzem z suszarki. 
Proteiny kukurydziane gwarantują nad-
zwyczajną elastyczność, a guma guar 
zmiękcza włosy i ułatwia ich rozczesywanie. 
Włosy uzyskują grubość i objętość.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Szampon 
nawilżający

Hydrating Shampoo

Delikatnie myje włosy jednocześnie je 
nawilżając. Jego zrównoważona formuła 
pozwala na codzienne używanie szamponu 
gwarantując odpowiednią ilość wody 
w strukturze włosa.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł
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Balsam nawilżający 
bez spłukiwania

Hydrating Conditioner Without Rinse

Zapewnia natychmiastowe i odpowiednie 
nawilżenie włosa. Jego formuła bez 
spłukiwania pozwala na szybkie użycie 
w każdej sytuacji.  Oliwka zawarta w składzie 
nadaje włosom puszystości, a D-Pantenol 
nawilża i nabłyszcza.

Pojemność: 150 ml
Cena:  48 zł

Spray 
nadający objętość

Volumising Spray

Chroni przed wilgocią, nie obciążając 
włosów. Zawarte w składzie polimery 
zwiększają objętość i chronią przed ciepłem 
suszarki. D-Pantenol nawilża, nadaje 
miękkość  i  nabłyszcza. 

Pojemność:  150 ml
Cena:  55 zł
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Maseczka 
odżywcza

Nourishing  Mask

Kuracja
odżywcza

Nourishing Treatment

Szampon 
odżywczy

Nourishing Shampoo

Płynne 
kryształki

Liquid Crystals

Ma działanie odżywcze i nawilżające, 
niezbędne do odbudowy właściwego filmu 
hydrolipidowego włosa.  Zawiera gumę guar 
i D-Pentenol, które ułatwiają rozczesywanie
i nabłyszczają.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Nadaje nadzwyczajny blask, dzięki za-
wartości oleju z nasion lnu. Ułatwia 
rozczesywanie  i zapobiega elektryzowaniu  
się włosów. Polecany szczególnie przy 
zniszczonych końcówkach.

Pojemność:  30 ml
Cena:  68 zł

Dogłębnie odżywia włosy  bez efektu 
ciężkości. Nadaje doskonały połysk 
i miękkość. Zawiera proteiny jedwabiu, 
D-Pantenol i Vitalsoft, które odżywiają 
i  zmiękczają  włos  oraz  nadają  mu  połysk.

Pojemność:  250 ml / 450 ml
Cena:  55  zł / 82 zł

Zapewnia nawilżenie i odbudowę włókna 
włosa, gwarantując miękkość, żywotność 
i połysk.  Zawiera ceramidy zwane cementem 
włosa oraz D-Pantenol. 

Pojemność:  10  ampułek  x  7 ml
Cena:  96 zł



Maska 
po koloryzacji

After – Colour Mask

Odżywka keratynowa  
po koloryzacji  1+1 mix  

After – Colour Keratin Treatment 1+1 Mix 

Szampon 
po koloryzacji 

After – Colour Shampoo

Oczyszcza delikatnie włosy i skórę głowy usuwając 
pozostałości alkaliczne po koloryzacji.  Dzięki kwaśnemu pH 
produkt chroni przed utratą koloru i zmianą jego 
intensywności. Zawiera naturalne  substancje pochodzące 
z glukozy i pulpy kokosowej, które delikatnie czyszczą  
powierzchnię skóry. Włosy są łatwe do rozczesania, nie 
elektryzują się oraz są pełne blasku.  

Pojemność: 250 ml / 1000 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Innowacyjny zabieg zatrzymujący pigment wewnątrz 
włosa. Pozwala uzyskać dłuższą trwałość koloru. Odżywka 
keratynowa po koloryzacji jest aktywna po wymieszaniu 
odżywczego koncentratu z buteleczki Nr1 z aktywatorem 
koloru z buteleczki Nr 2. Aktywacja jest zakończona po 
zmianie stanu skupienia mieszanki  z cieczy w żel wraz ze 
zmianą koloru. Preparat zawiera Hydrolizat Keratyny, który 
jest naturalną substancją występującą we włosach. 
Regeneruje włókna kapilarne  odżywiając włosy.  Zawiera 
również innowacyjny składnik Light Plus - doskonały 
zamiennik silikonu, który pogrubia i wygładza włosy oraz 
nadaje im połysk.

Pojemność:  100 ml +100 ml
Cena:  82 zł

Gwarantuje blask i połysk włosów farbowanych. Chroni 
przed utratą intensywności i zmianą koloru. Ryżowe 
proteiny intensywnie odżywiają włosy, pomagają w ich 
rozczesywaniu, nadając im miękkość oraz likwidują efekt 
elektrostatyczny. 

Pojemność:  250 ml
Cena:  55 zł
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Natychmiastowa 
odżywka odbudowująca 
bez spłukiwania
Instant Repairing Treatment No Rinse

Wielopoziomowa kuracja 
odbudowująca włosy A+B 

Multilewel Repairing Treatment A+B

Odbudowujący 
szampon proteinowy

High-Protein Repairing Shampoo Preparation Shampoo pH7,5

Delikatnie oczyszcza, dostarczając protein 
niezbędnych dla włosów zniszczonych. 
Zawiera keratynę, która zapewnia od-
budowę włókien włosów oraz pantenol,  
który dogłębnie je nawilża. 

Pojemność:  250 ml
Cena:  34  zł / 102 zł

Faza pierwsza:Faza pierwsza:Faza pierwsza:
Dogłębnie oczyszcza skórę i włosy. Lekko 
zasadowe pH ułatwia otwarcie łusek włosa 
i tym samym umożliwia głębszą penetrację 
kuracji pielęgnacyjnej Re-Integra. Obecna 
w formule arginina rozpoczyna akcję 
odbudowy włókien włosa, a pantenol na-
wilża włosy i nadaje im połysk.

Pojemność: 1000 ml
Cena: 102 zł

Zapewnia dogłębną odbudowę włosów 
zniszczonych i słabych.  Łatwe i szybkie 
użycie, nie wymaga oczekiwania po 
nałożeniu. Dzięki specjalnej formule bez 
spłukiwania, z efektem pamięci, czynniki 
aktywne mogą przetrwać i kontynuować 
swoje dobroczynne działanie na włosach aż 
do następnego mycia. Kombinacja amino-
kwasów gwarantuje głęboką odbudowę 
włosa. Ceramidy wzmacniają strukturę 
włosa,  zamykając jego zewnętrzne łuski. 

Pojemność: 150 ml
Cena:  48 zł

Faza druga:Faza druga:

•Ampułka A•Ampułka A gwarantuje dogłębną od-

••Ampułka BAmpułka B przywraca prawidłowe pH włosa 

Faza druga:
Ampułki A i B, wzbogacone o Vitacell-Repair, 
wyciąg z komórek macierzystych winorośli. 
Zapewniają włosom na etapie wzrostu 
nadzwyczajną witalność i siłę: 
•Ampułka A gwarantuje dogłębną od-
budowę dzięki kombinacji aminokwasów 
(alanina, walina i arginina), ceramidów 2 
i keratyn. 

•Ampułka B przywraca prawidłowe pH włosa 
dzięki kwasom owocowym, które pozwalają 
zamknąć łuski włosa. Sole mineralne 
i pantenol przywracają mineralizację włosa 
i  nadają  mu  połysk.

 Pojemność: 12 x 7 ml
Cena:  113 zł

Szampon oczyszczający, 
przygotowujący 
do zabiegu pH 7,5
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Pianka 
zwiększająca gęstość 

Hair thickening  mousse

Zabieg 
zwiększający gęstość 

Hair thickening treatment

 Szampon 
zwiększający gęstość 

Thickening hair shampoo

Delikatnie myje, wzmacniając strukturę włosa, nawilża, 
ułatwia rozczesywanie, powoduje, że włosy stają się 
jedwabiste i miękkie. Zmniejsza efekt elektrostatyczny. 
Delikatne surfaktanty pochodzące z olejku kokosowego 
zapewniają łatwe rozczesywanie, chronią strukturę włosa 
i skórę głowy. Kwas cytrynowy normalizuje pH włosa, 
zwiększając połysk. Formuła szamponu nie zawiera 
parabenów i surfaktantów siarczanowych (SLS i SLES).

Pojemność:  250 ml
Cena:  33 zł

Wypełnia strukturę włosa  i  zwiększa jego grubość.  Nadaje 
włosom spoistość,  sprawiając,  że stają się one wzmocnione, 
gęste i pełne. Keratyna hydrolizowana i hydrolizowane 
białka ryżowe odnawiają i nadają spoistość włóknom 
włosów, ułatwiając rozczesywanie i nadając połysk 
i miękkość.  Formuła zabiegu nie zawiera parabenów.
Do użycia wyłącznie w salonie.

Pojemność:  200 ml
Cena:  75 zł

Nawilża, nadaje połysk, zwiększa gęstość. Do użycia 
w salonie lub w domu. Jest to ostatni krok nadający efekt 
zwiększonej gęstości. Pantenol nawilża włos, nadając mu 
połysk. Hydrolizowane proteiny ryżowe odnawiają i nadają 
spoistość włóknom włosa. Kontroluje efekt niesfornych 
włosów. Szczególnie zalecana do cienkich włosów.  Formuła 
pianki bez zawartości surfa-ktantów siarczanowych (SLS 
i SLES)  i  parabenów.  Bez  spłukiwania.

Pojemność:  150 ml
Cena:  53 zł

F
IL

LE
R



S
O

LE

Odżywka
bez spłukiwania

No - Rinse Restructuring Conditioner

Szampon 
słoneczny

After – Sun Shampoo

Maska 
po kąpieli słonecznej 

After - Sun Mask

Delikatnie oczyszcza i eliminuje wszystkie 
ślady soli,  chloru i piasku.  Aktywne składniki 
zawarte w śródziemnomorskiej wodzie 
termalnej ze Spezzano z dodatkiem miodu 
zmiękczają i dodają połysku. Włosy są 
błyszczące, nawilżone, nie elektryzują się 
i łatwo się rozczesują.

Pojemność:  250 ml
Cena:  30 zł

Intensywnie nawilża w celu zapewnienia 
maksymalnego nawodnienia i głębokiego 
odżywienia włosów, zwłaszcza po kąpieli 
słonecznej. Organiczny olej arganowy 
bogaty w kwasy tłyszczowe omega-6 chroni 
i regeneruje włosy i skórę. Witamina E 
neutralizuje działanie wolnych rodników 
i chroni przed przedwczesnym starzeniem 
się skóry. Olejek ze słodkich migdałów 
delikatnie nawilża, jednocześnie redukując 
podrażnienia. Masło keratynowe i miód 
śródziemnomorski sprawiają, że włosy są 
natychmist miękkie, co ułatwia ich roz-
czesywanie. 

Pojemność:  200 ml
Cena:  47 zł

Odżywka bez spłukiwania wygodna i łatwa 
w użyciu. Aktywne składniki zawarte 
w śródziemnomorskiej wodzie termalnej ze 
Spezzano z dodatkiem miodu zmiękczają 
i dodają połysku oraz wygładzają zniszczone 
włosy. Olejek arganowy bogaty w kwasy 
tłuszczowe omega-6 regeneruje włosy, 
a witamina E działa jak przeciwutleniacz, 
neutralizuje działanie wolnych rodników 
oraz zapobiega wczesnemu starzeniu się 
skóry. 

Pojemność:  150 ml
Cena:  30 zł

Zapobiega płowieniu koloru włosów oraz  
ich nadmiernemu przesuszeniu. Nie obciąża 
włosów. Zawiera olejek ryżowy, który 
zapobiega starzeniu się włosów, witamina E 
działa jak przeciwutleniacz chroni i nawilża 
włosy. Olejek z avocado doskonale odżywia 
włosy. Olejek jojoba chroni przed pro-
mieniowaniem UV i zapobiega starzeniu się 
skóry. Preparat jest również idealny do ciała 
po kąpieli słonecznej. Nawilża i przywraca 
skórze naturalną elastyczność.

Pojemność:  125 ml
Cena:  35 zł

Ochronny 
olejek słoneczny 

Protective Oil 



Zapobiega wypadaniu włosów dzięki formule zawartej 
w kompleksie energetycznym Vitaproline i ekstraktowi 
z jałowca posiadającego właściwości stymulujące. 
Delikatnie oczyszcza i tonizuje dzięki zawartości amino-
kwasów oraz witaminie B2.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  22,50 zł / 48 zł

Laboratorium Vitality's stworzyło preparat z Systemem 
Vitaproline i jałowcem będącym w stanie skutecznie 
przeciwdziałać wypadaniu włosów. Przenika głęboko do 
cebulki poprzez naczynia włosowate stymulując ją  
i  wzmacniając.

Pojemność:  7 ml x 8 szt.
Cena:  49 zł

Kuracja zapobiegająca 
wypadaniu włosów

Intensive Energy Forza

Polecany szczególnie do częstego mycia włosów cienkich 

i delikatnych. Nadaje włosom objętość poprzez uzupeł-

nienie zniszczonej struktury. Zawiera elementy oligo-

mineralne pochodzenia morskiego, które wzmacniają 

i wzbogacają w minerały skórę głowy jednocześnie 

głęboko ją nawilżając.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  22,50 zł / 48 zł

Szampon 
delikatny

Intensive Light Shampoo

Szampon 
przeciw wypadaniu włosów

Intensive Energy Shampoo



Serum na bazie ceramidów przenika 
głęboko w strukturę włosa zapewniając 
odbudowę włókien. Doskonała czystość 
i silna koncentracja ceramidów zapewnia 
działanie regenerujące trzonu włosa.

Pojemność:  10 ml x 4 szt.
Cena:  49 zł

Delikatnie myje i oczyszcza, nadając włosom 
niezwykłą miękkość. Współdziałanie 
prowitaminy B5 oraz oliwy z oliwek 
pochodzącej z krajów śródziemnomorskich 
pozwala odżywić i wzmocnić zniszczone 
włosy.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  22,50 zł / 48 zł

Szampon 
regenerujący

Intensive Nutriactive Shampoo

Maska o silnym działaniu odżywczym dla 
włosów suchych i delikatnych. Zawiera 
prowitaminę i  wysokiej jakości czystą oliwę 
z oliwek pochodzącą z rejonów Morza 
Śródziemnego. Dostarcza aktywnych skład-
ników, intensywnie odbudowuje i regene-
ruje strukturę włosa.

Pojemność:  250 ml / 450 ml
Cena:  27 zł / 48 zł

Maska
 intensywnie regenerująca

Intensive Nutriactive Mask

Nadaje włosom połysk. Jego składniki 

skutecznie odbudowują strukturę włosa, 

likwidując  rozdwajające  się  końcówki.

Pojemność:  30 ml
Cena:  32 zł

Olejek 
regenerujący

Intensive Nutriactive Linfa

Serum 
głęboko regenerujące

 Intensive Nutriactive Serum



Delikatnie myje,  wzmacnia i dodaje blasku włosom 
farbowanym. Ekstrakt z soczystych winogron „Vitis 
Vinifera” połączony z „Color Shine System” przedłuża 
intensywność koloru i zabezpiecza przed utratą połysku. 
Chroni przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń 
i działaniem warunków atmosferycznych oraz pro-
mieniowaniem UV.

Pojemność:  250 ml / 1000 ml
Cena:  22,50 zł / 53 zł

Regeneruje i odbudowuje zniszczoną strukturę włosa. 
Dzięki połączeniu „Colour Shine System” z formułą 
aktywnie działających naturalnych składników, za-
bezpiecza włosy przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników,  nadaje połysk oraz chroni i ożywia kolor. 

Pojemność:  250 ml / 450 ml
Cena:  32 zł / 50 zł

Szampon do włosów
 farbowanych  

Intensive Colour Therapy Shampoo 

Maska 
do włosów farbowanych  

Intensive Colour Therapy Mask 



Wyłączny Importer i Autoryzowany 

Dystrybutor Produktów Vitality’s na terenie Polski:

ADRION TRADE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

tel. 22 598 71 90

info@adrionpolska.pl 


