
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΧΡΩΜΑ
LOVE ME COLOR  |  LOVE ME CARE  |  BLONDE EVERYWHERE
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LOVE ME COLOR  |  LOVE ME CARE  |  BLONDE EVERYWHERE
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 Βαφή Μαλλιών
 Coloring cream

Καταπραϋντική κρέμα προστασίας από τη βαφή
Soothing protection cream

 Οξυζενέ με Jojoba+Καριτέ
  Oxycream

 Οξυζενέ Silver με Jojoba+Καριτέ
 Oxycream Silver

100 ml • 3.38 fl.oz. 150 ml • 5.07 fl.oz.

250 ml • 8.33 fl.oz. 1000 ml • 33.8 fl.oz.1000 ml • 33.8 fl.oz.

Βαφή μαλλιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία, χωρίς αλλεργιογόνα 
και paraben. Η σύνθεσή της εμπλουτισμένη με Kερατίνη και MFP Factor 
επιστρέφει στην τρίχα όλα τα στοιχεία που χάνει κατά την διάρκεια της βαφής.

Είναι εμπλουτισμένο με λάδι jojoba  και βούτυρο Karite, προσθέτει λάμψη στα 
μαλλιά προστατεύοντάς τα από χημικές ουσίες και προϊόντα λεύκανσης και 
βελτιώνει το βούρτσισμα. To oxycream αναμειγνύεται τέλεια με οποιοδήποτε 
είδος χρωστικής και εξασφαλίζει  σταθερότητα και  αντοχή των χρωμάτων.
Με ευχάριστο άρωμα.

Είναι εμπλουτισμένο με λάδι jojoba  και βούτυρο Karite, προσθέτει λάμψη 
στα μαλλιά προστατεύοντάς τα από χημικές ουσίες και προϊόντα λεύκανσης. 
To oxycream αναμειγνύεται τέλεια με οποιοδήποτε είδος χρωστικής και 
εξασφαλίζει  σταθερότητα και  αντοχή των χρωμάτων. 
Για καθαρό ξανθό χωρίς κιτρινίλες.

12000-112002-3

10000 * 12306

30 Volume 40 Volume

12001-112002-4

12000-3 12001-3
12000-2 12001-2

12000-4 12001-4

10V-250ml30V-1lt

100ml 100ml

10V-1lt40V-1lt

30V-250ml 30V-1lt
20V-250ml 20V-1lt

40V-250ml 40V-1lt
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Silver Oxycream

Χωρίς 

Αλλεργιογόνα

Χωρίς 
Paraben

Προστατεύει την ίνα της τρίχας και δίνει ελαστικό-
τητα και λάμψη στα μαλλιά. Δεν ερεθίζει το δέρμα 
της κεφαλής και εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση 
στη λεύκανση των μαλλιών, ακόμη και στα λεπτά 
και αδύναμα μαλλιά. Η ειδική συνθεσή του  απο-
τρέπει τις επιβλαβείς εισπνοές και τη διασπορά 
τους στο περιβάλλον. 
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία.

12201 1220812209500 g. 500 g.500 g.

Ντεκαπάζ Μπλέ
Blue Decolor, Blonde Everywhere

500 g. 500 g. 500 g.

Blonde
  everywhere Blonde

  everywhere Blonde
  everywhere

Προστατεύει ακόμα και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες από τον ερεθισμό που προκαλούν 
οι χημικές διαδικασίες, επαναφέροντας συγχρόνως τον υδρολιπιδικό μανδύα στη 
φυσιολογική του κατάσταση. Χρήση: Εφαρμόστε απευθείας στο δέρμα πριν από τη 
βαφή, το ντεκαπάζ και την περμανάντ. Για τη βαφή μπορείτε επίσης να το προσθέσετε στο 
μίγμα (τουλάχιστον 5-6ml) . Χρησιμοποιείται επίσης στο περίγραμμα των μαλλιών για να 
αποφύγετε χρωματισμό του δέρματος. 

Η σύνθεσή του χωρίς αμμωνία δίνει ελαστικότητα 
στην τρίχα και προτείνεται για λεπτά και εύθραυστα 
μαλλιά. Η εκλεπτισμένη λεύκανση που προσφέρει 
δεν προκαλεί ερεθισμούς και εξασφαλίζει τη 
μέγιστη απόδοσή του ακόμα και σε ξανοίγματα 
τόνο στον τόνο. Η ειδική σύνθεσή του αποτρέπει 
τις επιβλαβείς εισπνοές και τη διασπορά τους στο 
περιβάλλον.Χωρίς αμμωνία

Ντεκαπάζ χωρίς αμμωνία  
Light Decolor

Χωρίς αμμωνία

Ντεκαπάζ ξάνοιγμα έως και 8 τόνους 
Power Decolor 8

Ισχυρό Ντεκαπάζ με δύναμη ξανοίγματος έως 
και 8 τόνους. Χρησιμοποιείται σε όλες τις τεχνικές 
ξανοίγματος. Η εκλεπτισμένη σύνθεσή του σέβεται 
τις ίνες της τρίχας και εγγυάται ομοιόμορφα 
αποτελέσματα.

Δύναμη ξανοίγματος

 έως και 8 τόνους!!!
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250 ml • 8.33 fl.oz. 

1000 ml • 33.8 fl.oz.

Ειδική μάσκα για βαμμένα μαλλία. Επαναφέρει την φυσική ενυδάτωση των 
μαλλιών ειδικά μετά από  βαφή – χρωματισμό και χημικές εργασίες. Με Κε-
ρατίνη και MFP Factor (Κατά του Φριζαρίσματος).

Ειδικά σχεδιασμένο σαμπουάν κατά της κιτρινίλας για γκρίζα και ξανθά μαλ-
λιά. Ενδείκνυται για κάθε είδους μαλλιά. 
Η σύνθεσή του προστατεύει τη δομή των μαλλιών.

Μάσκα ενυδάτωσης και ελαστικότητας για κανονικά 
ή ξηρά μαλλιά. Με Κερατίνη και MFP Factor (Κατά του Φριζαρίσματος).     

Σαμπουάν σχεδιασμένο για να καθαρί-
σετε απαλά τα μαλλιά. Εμπλουτισμένο 
με ενεργά συστατικά από τροπικά φύ-
κια βελτιώνει τη δομή της τρίχας, απο-
καθιστά την υδρολιπιδική ισορροπία και 
αφαιρεί το σμήγμα. 
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για 
ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ.

Ειδικό σαμπουάν που καθαρίζει τα 
μαλλιά. Με έντονη ενυδατική και ανα-
ζωογονητική δράση, αποκαθιστά εκ 
νέου την υδρολιπιδική ισοροπία απο-
τρέπει την εμφάνιση πιτυρίδας & βελ-
τιώνει τη δομή της τρίχας. Χάρη στη 
μενθόλη, έχει μια αναζωογονητική 
δράση. Αφήνει μαλακά και λαμπερά 
μαλλιά. 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ 

11305 11306

1100810000-A 11009

11004 11005

1lt 1lt

250 ml100 ml 500 ml

1lt 1lt

 C
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 Μάσκα Color Saver με Κερατίνη 
Color Saver Mask

 Μάσκα Hyrda Ενυδατική με Κερατίνη 
Hydra Mask

  Σαμπουάν Silver 
Silver Shampoo, Blonde Everywhere

  Σαμπουάν Science Professional 1lit. 
Shampoo Science Professional 

1000 ml • 33.8 fl.oz. 1000 ml • 33.8 fl.oz.

500 ml • 16,9 fl.oz.

Blonde
  everywhere

Blonde
  everywhere

ΦΥΤΑ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΝΤΑ

38

Σαμπουάν Κερατίνης Color Saver 
Color Saver Shampoo

1000 ml • 33.8 fl.oz.

Ειδική σύνθεση για βαμμένα μαλλιά. Σαμπουάν που θρέφει σε βάθος, 
προσφέρει έξτρα λάμψη στα μαλλιά και προστατεύει το χρώμα. Με Κερατί-
νη και MFP Factor (Κατά του Φριζαρίσματος).

11011 1lt

 C
O

LO
RA

ZI
O

N
E 

  |
  L

O
V

E 
M

E 
C

A
RE

Καθαρό αντι Κίτρινο
ΑΝΤΙ yellow

Καθαρό αντι Κίτρινο – Διορθωτικός Παράγοντας Για πιό καθαρό αποτέλεσμα.

ΑΝΤΙ yellow

ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ
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Σ Υ Σ Τ Η Μ Α 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ
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Αμπούλες Θεραπείας με Κερατίνη & Πρωτεΐνες Μεταξιού
Rigena Lifting Treatment

Λάδι Κερατίνης 
Keratin Oil

Μάσκα Milk & Silk
Cream Milk & Silk

Conditioner Milk & Silk
Balsam Milk & Silk

Σαμπουάν Milk & Silk
Shampoo Milk & Silk

 C
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24x2 αμπούλες 12 ml • 0,40 fl.oz. 

11502

13200 11007

1110111304

2 x12 ml

500 ml 1lt

1lt1lt

Συμπυκνωμένη θεραπεία για το κλείδωμα της βαφής με Κερατίνη και Πρωτεΐνες μεταξιού που αναδομεί 
άμεσα τα κατεστραμμένα μαλλιά. Χάρη στην εντατική της δράση, επαναφέρει τη χαμένη λάμψη και ζω-
ντάνια στα μαλλιά. Επίσης μπορεί να προστεθεί σε κάθε βαφή μαλλιών. 

Μείγμα από φυσικά έλαια και κερατίνη για βαθιά 
αναδόμηση και επιδιόρθωση των κατεστραμμέ-
νων μαλλιών και  της ψαλίδας. Αποκαθιστά την 
φυσική δύναμη και τον τόνο στα μαλλιά, γίνονται 
λαμπερά, με όγκο, ενυδατωμένα και εύκολα στο 
χτένισμα.

ΑΝΑΔΟΜΕΙ ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ.Δίνει 
σώμα & όγκο χωρίς να βαραίνει. Χάρη στις πρω-
τεΐνες από γάλα & μετάξι θρέφει σε βάθος δίνο-
ντάς λάμψη & φωτεινότητα, επαναφέροντας την 
φυσική ισορροπία. Εξαλείφει το φριζάρισμα κάνει 
τα μαλλιά μαλακά και πειθαρχημένα.

ΑΝΑΔΟΜΕΙ ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ, δίνει 
σώμα και όγκο χωρίς να τα βαραίνει.  Χάρη στις  
πρωτεΐνες από γάλα και μετάξι θρέφει τα μαλλιά 
σε βάθος δίνοντάς τους λάμψη και φωτεινότητα, 
επαναφέροντας την φυσική πρωτεϊνική ισορρο-
πία. Εξαλείφει το φριζάρισμα.

Φόρμουλά ειδική για ξηρά, εύθραυστα και ταλαι-
πωρημένα μαλλιά. Χάρη στο γάλα και στις πρω-
τεΐνες μεταξιού θρέφει και ενυδατώνει τα μαλλιά 
προστατεύοντας τα από τους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ, κλειδώνει τα λέπια 
της τρίχας και διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα.

500 ml • 16.9 fl.oz. 1000 ml • 33.8 fl.oz.

1000 ml • 33.8 fl.oz. 1000 ml • 33.8 fl.oz.

ΟΞΙΝΟ

ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΒΑΦΗ

ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΒΑΦΗΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΒΑΦΗ

2 Συστατικών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ RIGENA 
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
Η σειρά RIGENA αποτελείται από προϊόντα που 
αναδομούν και επαναφέρουν την ελαστικότητα 
της τρίχας, χρησιμοποιείται σε ταλαιπωρημένα, 
ξηρά μαλλιά και μαλλιά που έχουν υποστεί χημικές 
εργασίες. Τα προϊόντα περιέχουν κερατίνη, γάλα 
και πρωτεΐνες μεταξιού. Η κερατίνη προσφερεί 
θρέψη στις ίνες της τρίχας και σε συνδυασμό με 
το γάλα και τις πρωτεΐνες μεταξιού, προσφέρουν 
στην τρίχα ενυδάτωση, λάμψη και ελαστικότητα  
εξαλείφοντας το σπάσιμο της τρίχας.
Τρεις τρόποι θεραπείας, ανάλογα με τύπο                
των μαλλιών:
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
Για normal τύπο μαλλιών:
1. Καθαρό KERATIN OIL: Σε στεγνά μαλλία χωρί-
ζουμε τα μαλλιά και αρχίζουμε να τοποθετούμε το 
καθαρό λάδι κερατίνης τούφα τούφα, ταμπονα-
ριστά με κατεύθυνση από την άκρη προς τη ρίζα 
των μαλλιών. Στη συνέχεια αφού το τοποθετήσου-
με σε όλα τα μαλλιά, παίρνουμε μια πετσέτα την 
οποία έχουμε βρέξει με ζεστό νερό, στίβοντάς την 
καλά και την τοποθετούμε στο κεφάλι για περίπου 
7-10 λεπτά. Αλλιώς δημιουργούμε θερμότητα για 
7-10 λεπτά περίπου έτσι ώστε να δημιουργήσουμε 
υγρασία.
2. SHAMPOO RIGENA: Στη συνέχεια ξεβγάζουμε με 
το σαμπουάν 1 φορά και ξαναβάζουμε σαμπουάν 
και το αφήνουμε 2 λεπτά περίπου.
3. MAΣKA RIGENA: Μετά τοποθετούμε τη μάσκα για 
2-5 λεπτά το πολύ.
4. ΑΜΠΟΥΛΕΣ RIGENA: Στο τέλος τοποθετούμε όλη 
την αμπούλα RIGENA, η οποία για να ενεργοποιη-
θεί πρέπει να τοποθετήσουμε όλη την  ποσότητα 
και από τα δύο μπουκαλάκια.   Την αφήνουμε για 5 
λεπτά περίπου για να δώσουμε το τελικό αποτέλε-
σμα και την λάμψη των μαλλιών. Ξεβγάζουμε.
ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
Για βαμμένα αφυδατωμένα μαλλιά:
1. Καθαρό KERATIN OIL: Σε στεγνά μαλλιά, τα χω-
ρίζουμε και αρχίζουμε να τοποθετούμε το καθαρό 
λάδι κερατίνης τούφα τούφα, ταμποναριστά, με 
κατεύθυνση από την άκρη προς τη ρίζα των μαλ-
λιών. Στη συνέχεια αφού το τοποθετήσουμε σε όλα 
τα μαλλιά, παίρνουμε μια πετσέτα την οποία έχουμε 
βρέξει με ζεστό νερό, στίβοντάς την καλά και την 
τοποθετούμε στο κεφάλι για περίπου 7-10 λεπτά. 
Αλλιώς δημιουργούμε θερμότητα για 7-10 λεπτά 
περίπου έτσι ώστε να δημιουργηθεί υγρασία.
2.SHAMPOO RIGENA: Στη συνέχεια ξεβγάζουμε με 
το σαμπουάν 1 φορά και ξαναβάζουμε σαμπουάν 
και το αφήνουμε 2 λεπτά περίπου.
3. MAΣKA RIGENA: Μετά τοποθετούμε τη μάσκα για 
2-5 λεπτά το πολύ.
4. RIGENA BALSAM: Τέλος τοποθετούμε τούφα τού-
φα σε όλα τα μαλλιά, το βάλσαμο και το αφήνουμε 
για 2-5 λεπτά περίπου.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
Για ξηρά και κατεστραμμένα μαλλιά: 
1. Καθαρό KERATIN OIL: Σε στεγνά μαλλία, τα χω-
ρίζουμε και αρχίζουμε να τοποθετούμε το καθαρό 
λάδι κερατίνης τούφα τούφα, ταμποναριστά με κα-
τεύθυνση από την άκρη προς τη ρίζα των μαλλιών. 
Στη συνέχεια αφού το τοποθετήσουμε σε όλα τα 
μαλλιά, παίρνουμε μια πετσέτα την οποία έχουμε 
βρέξει με ζεστό νερό, στίβοντας την καλά και την 
τοποθετούμε στο κεφάλι για περίπου 10-20 λεπτά. 
Αλλιώς δημιουργούμε θερμότητα για 10-20 λεπτά 
περίπου έτσι ώστε να δημιουργηθεί υγρασία.
2. SHAMPOO RIGENA: Στη συνέχεια ξεβγάζουμε με 
το σαμπουάν 1 φορά και ξαναβάζουμε σαμπουάν 
και το αφήνουμε 2 λεπτά περίπου.
3.MAΣKA RIGENA: Μετά τοποθετούμε τη μάσκα για 
2-5 λεπτά το πολύ.
4. RIGENA BALSAM: Τέλος τοποθετούμε τούφα τού-
φα σε όλα τα μαλλιά, το βάλσαμο και το αφήνουμε 
για 5-10 λεπτά περίπου.
5. ΑΜΠΟΥΛΕΣ RIGENA: Στο τέλος τοποθετούμε την 
Αμπούλα RIGENA, η οποία για να ενεργοποιηθεί 
πρέπει να τοποθετήσουμε ίδια ποσότητα και από 
τα δύο μπουκαλάκια και την αφήνουμε για 5 λεπτά 
περίπου για να δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα και 
την λάμψη των μαλλιών.

ΑΜΠΟΥΛΕΣ RIGENA
Η αμπούλα RIGENA είναι καταπραϋντική και προστατεύει το τρι-
χωτό της κεφαλής, περιέχει κερατίνη, γάλα και πρωτεΐνες μεταξιού. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χημικές εργασίες (βαφή, decapaz). 
Κατά τη χημική διαδικασία τα λέπια τις τρίχας έχουν ανοίξει για 
να εισχωρήσουν οι χρωστικές ουσίες του μίγματος, επομένως θα 
εισχωρήσει και η κερατίνη η οποία προστατεύει το σπάσιμο της 
τρίχας. Και σε συνδυασμό με το γάλα και τις πρωτεΐνες μεταξιού, 
προσφέρει ενυδάτωση στην τρίχα και λάμψη στο χρώμα.

Οδηγίες χρήσης: τοποθετούμε στο μπώλ ½+½ περίπου και από 
τα δυο μπουκαλάκια, ανακατεύουμε για να ενεργοποιηθεί και 
μετά προσθέτουμε το μίγμα (βαφή, decapaz). 
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Η σειρά Glam είναι γοητευτική, σαγηνευτική, δημιουργική.

Η σειρά Glam δημιουργήθηκε σαν μία μεγάλη ιστορία αγάπης. 
Γεμάτη γοητεία, με vintage και ρομαντικές επιρροές που την κάνει 
να ξεχωρίζει. Άκρως εντυπωσιακή και μαγική για να κάνετε κάθε 
σας εμφάνιση ξεχωριστή. 

Η Glam θέλει να μπει στην καρδιά σας και να μη βγει ποτέ: είναι 
μοναδική, ασύγκριτη, είναι ένα αφιέρωμα στη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία, ένα ζωντανό όνειρο. Θα σας κατακτήσει 
καθημερινά με τα έντονα ζωηρά της χρώματα γεμάτα ομορφιά 
και ζωτικότητα.

Η Glam γεννήθηκε από τη συνάντηση του παρελθόντος και του 
μέλλοντος, με ένα ρετρό γούστο και μία ώθηση προς έναν πιο 
ζωντανό και συναρπαστικό κόσμο. Η Glam είναι η αγάπη για 
τα μαλλιά στην πιο αγνή της μορφή. Η Glam είναι εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένη στην Ιταλία και δημιουργήθηκε από ένα έξυπνο 
μείγμα στυλ, πρωτοτυπίας και υψηλής ποιότητας. 

Τέσσερα παστέλ χρώματα για τέσσερις καλά καθορισμένες 
σειρές.

Κάθε μπούκλα έχει μια ιδιοτροπία; Ανοιχτό μπλε χρώμα για την 
επαγγελματική μόνιμη και μοναδική βιολογική περμανάντ και για 
να δημιουργήσετε τη νέα σας εμφάνιση!

Το κίτρινο χρώμα αντιπροσωπεύει δύο πρωτοποριακά και 
μοντέρνα προϊόντα που ταιριάζουν σε όλους τους τύπους 
μαλλιών: το μαλακτικό καθαρισμού το οποίο ακολουθεί τις τάσεις 
co-wash και το διαχρονικό leave-in ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των λεπτών μαλλιών.

Η φωτεινή σειρά με το φρουτώδες άρωμά της και το λεπτό ροζ 
χρώμα είναι τέλεια για να φροντίσει τα λεία μαλλιά και να τα κάνει 
πιο δυνατά και λαμπερά χάρη στην Κερατίνη και το Lumines-
cine®.

Η σειρά πειθαρχίας με το παστέλ πράσινο χρώμα και το 
σαγηνευτικό άρωμα θα κάνει τους πάντες να ερωτευτούν τα 
σγουρά μαλλιά σας και θα τα περιποιηθεί με το πολύτιμο έλαιο 
Moringa και το Ginger!
Ποιός μπορεί να αντισταθεί στην Glam;

Η Glam αποτελεί το αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας συνθέσεων 
και φυσικών δραστικών συστατικών. Από την Κερατίνη και το 
Luminescine®, για να ανανεώσει τα μαλλιά και να τα κάνει να 
λάμπουν, από το Τζίντζερ με τις ενισχυτικές του ιδιότητες στο 
λάδι Moringa, πλούσιο σε βιταμίνες και αφροδισιακή δύναμη ...

PERMANENT WAVING SYSTEM / NEUTRALIZER
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ / ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ

CLEANSING CONDITIONER
LEAVE-IN CONDITIONER

SMOOTH HAIR / ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
SHAMPOO / CREAM / MASK 

CURLY  HAIR / ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
SHAMPOO / CREAM / MASK 

TRIAL KIT
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Αλόη

Moringa

Κερατίνη

Bιολογική περμανάντ!!!
Βιολογική περμανάντ χωρίς θειογλυκολικό, 
βασισμένη στην κυστεαμίνη και στα αμινοξέα 
κερατίνης, με ευχάριστο άρωμα και ενισχυμένη 
με εκχυλίσματα Moringa και Αλόης. Χαρίζει 
καθορισμένες μπούκλες μακράς διάρκειας 
& σέβεται απόλυτα τη φύση των μαλλιών.
Διαθέσιμη σε δύο διαφορετικές συνθέσεις:
01 για φυσικά μαλλιά
02 για βαμμένα και ευαίσθητα μαλλιά

Σχεδιασμένο με σταθεροποιημένο όξινο pH, για 
να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τα αλκαλικά 
υπολείμματα. Σέβεται τη φυσική λάμψη και την 
ενισχύει κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σ ύ σ τ η μ α  B ι ο λ ο γ ι κ ή ς  π ε ρ μ α ν ά ν τ ! ! !
Professional Permanent waving system

12164-1 12164-2 12163250 ml 250 ml 1 lt

01 
για φυσικά 

μαλλιά

02 
για βαμμένα και 

ευαίσθητα μαλλιά

250 ml • 8.45 fl.oz. 1 lt • 33.8 fl.oz. 

Eνισχυμένη με εκχυλίσματα 

Moringa και Αλόης. 

Επαγγελματική Περμανάντ 
Professional Permanent 

Εξουδετερωτικό
Neutralizer

Οδηγίες:  Η περμανάντ αμινοξέων εφαρμόζεται 
όπως η παραδοσιακή περμανάντ, με μόνο 
μια προειδοποίηση: μην χρησιμοποιείτε πηγές 
θερμότητας. Εφαρμόστε το υγρό αδιάλυτο, 
αφότου έχετε τυλίξει τα μαλλιά (όπως κάνετε και 
με την παραδοσιακή περμανάντ).ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Για φυσικά μαλλιά 20-25λεπτά ανα 5 λεπτά
2. Μαλλιά ευαίσθητα ή που έχουν υποστεί        
     επεξεργασίες 15-20 λεπτά ανα 5 λεπτά
Μετά την επίδραση της Περμανάντ, ξεβγάζετε καλά με 
χλιαρό νερό και εφαρμόζετε το Εξουδετερωτικό.
Υποχρεωτική προειδοποίηση: Να εφαρμόζεται σε υγιές 
κρανίο, χωρίς ερεθισμούς ή ασθένειες. Αποφύγετε την 
επαφή με τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Αν το 
προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεβγάλετε αμέσα. Να 
φοράτε γάντια κατά τη χρήση. Μακριά από παιδιά. 

Οδηγίες: Μετά την παρέλευση του χρόνου 
αναμονής του υγρού περμανάντ στα τυλιγμένα 
μαλλιά, ξεβγάζετε με χλιαρό νερό μέχρι να 
καθαρίσει εντελώς. 

Ταμπονάρετε κάθε ρόλεϋ. Χρησιμοποιήστε 70% 
του εξουδετερωτικού υγρού σε κάθε ρόλεϋ 

και αφήστε για 5 λεπτά. Απαλά αφαιρέστε τα ρόλεϋ και 
μοιράστε το εξουδετερωτικό σε κάθε μπούκλα.

Αφήστε για 1-2 λεπτά. Ξεβγάλετε καλά με χλιαρό νερό μέχρι 
να φύγει τελείως και προχωρήστε με το φορμάρισμα των 
μαλλιών.

Απαραίτητες Προειδοποιήσεις: Περιέχει υπεροξείδιο του 
υδρογόνου. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Αν έρθει 
σε επαφή με τα μάτια ξεβγάλετε αμέσως. Χρησιμοποιήστε 
γάντια κατά τη χρήση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 

INFO

Θα λάβετε τα βέλτιστα αποτελέσματα ακλουθώντας τις παρακάτω απλές οδηγίες:

1. Εφαρμόστε το υγρό περμανάντ στα μαλλιά που από πριν τα έχετε τυλίξει με τα ρολά.

2. Σε φυσικά μαλλιά (τύπος περμανάντ Νο1) αφήστε τα από 5 έως 25 λεπτά (ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα),        
      ελέγχοντας κάθε 5 λεπτά.

3. Σε βαμμένα ταλαιπωρημένα και ευαίσθητα μαλλιά (τύπος περμανάντ 2) αφήστε τα από 5 μέχρι 20 λεπτά   
     (ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα), ελέγχοντας κάθε 5 λεπτά.

4. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό, και μετά εφαρμόστε το 70% της δόσης του εξουδετερωτικού υγρού που  
     απαιτείται βρέχοντας τα ρολά. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά.

5. Αφαιρέστε προσεκτικά τα ρολά και εφαρμόστε το υπόλοιπο 30% της απαιτούμενης δόσης εξουδετερωτικού  
     υγρού σε κάθε τούφα και αφήστε το να δράσει για 1 με 2 λεπτά.

6. Ξεβγάλετε με το σαμπουάν για σγουρά μαλλιά (Discipline shapoo curly hair) για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. 
Έπειτα χρησιμοποιήστε την μάσκα μαλλιών για σγουρά μαλλιά (Discipline mask curly hair), της οποίας η ελαφρά 
όξινη δράση θα ολοκληρώσει τη διαδικασία κλεισίματος των λεπιών της τρίχας.

7. Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα από τη κρέμα μαλλιών για σγουρά μαλλιά (Discipline cream curly hair)   
     και προχωρήστε στο styling.
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Luminescine

Κερατίνη

Γ ι ά  Ί σ ι α  Λ α μ π ε ρ ά  Μ α λ λ ι ά
I l l u m i n a t i n g  S m o o t h  H a i r

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΙΩΤΙΚΗ BRAZILIAN. 
ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΛΕΙΑ, ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΙΝΗ & ΚΑΙ ΤΟ LUMINESCINE.

Χάρη στην φόρμουλά του που είναι εμπλουτισμένη με Κερατίνη και 
Luminescine ,αναδομεί τις ίνες τις τρίχας και δίνει λάμψη και μεταξένια 
απαλότητα σε θαμπά και άτονα μαλλιά, προσφέροντας απαλότητα. 

Σαμπουάν λείανσης και λάμψης  
Illuminating smoothing shampoo

13016

13304

13717

13404

13305

13017250 ml

175 ml

3X30 ml

3X30 ml

250 ml

500 ml

1 lt

250 ml • 8.45 fl.oz. 

250 ml • 8.45 fl.oz. 

1 lt • 33.8 fl.oz. 

Η φόρμουλα του, ενισχυμένη με Κερατίνη  και Luminescine, προσφέρει 
λάμψη και μεταξένια απαλότητα στα μαλλιά. Αποτρέπει τη δημιουργία 
ψαλίδας και διασφαλίζει ένα άνετο βούρτσισμα καθώς βοηθά στο 
ξεμπέρδεμα των μαλλιών. Αυτή η μάσκα δημιουργεί ένα φιλμ που 
προστατεύει από την υγρασία και βοηθά στη προεργασία του ισιώματος.
Χρήση: Για ταλαιπωρημένα μαλλιά αφήστε σε υγρά μαλλιά για 10 λεπτά. 
Για καθημερινή χρήση: Εφαρμόστε σε υγρά μαλλιά και ξεβγάλετε μετά 
από λίγα λεπτά. 

Μάσκα λείανσης και λάμψης  
Illuminating smoothing mask 

Σετ Ταξιδίου 
Travel kit

Η κρέμα βοηθά στην εύκολη διαμόρφωση των μαλλιών, διευκολύνει 
το ξεμπέρδεμα και μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Με λειαντική δράση, 
προσφέρει λάμψη στα μαλλιά και μεταξένια απαλότητα , προστατεύει 
από τη θερμότητακαι μειώνει το φριζάρισμα. Χρήση:Εφαρμόστε πριν το 
στέγνωμα , χωρίς να ξεβγάλετε.  

Κρέμα λείανσης και λάμψης 
Illuminating smoothing cream

περιέχει: 
Σαμπουάν 30ml. 
Μάσκα 30ml. 
Κρέμα 30ml. 

500 ml•16.9fl.oz.

175 ml•5.9fl.oz.

Ίσια μαλλιά
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Moringa

Ginger

Γ ι ά  Π ε ι θ α ρ χ η μ έ ν ε ς  Μ π ο ύ κ λ ε ς
D i s c i p l i n e  C u r l y  H a i r
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ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΛΑΙΟ MORINGA ΚΑΙ ΤΟ GINGER.

13018

13306

13718

13405

13307

13019250 ml

175 ml

3X30 ml

3X30 ml

250 ml

500 ml

1 lt

250 ml • 8.45 fl.oz. 

250 ml • 8.45 fl.oz. 

1 lt • 33.8 fl.oz. 

Σετ Ταξιδίου 
Travel kit

περιέχει: 
Σαμπουάν 30ml. 
Μάσκα 30ml. 
Κρέμα 30ml. 

500 ml•16.9fl.oz.

175 ml•5.9fl.oz.

Ειδικά σχεδιασμένο για σγουρά μαλλιά , χάρη στην συνδυαστική 
δράση του έλαιου Moringa και του Ginger, προσφέρει ενυδάτωση 
και βελτιώνει το φριζάρισμα των μαλλιών. Ξηρά και ατίθασα σγουρά 
μαλλιά και ευαίθητα σγουρά μαλλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες 
θα φαίνοντα πιο καλοσχηματισμένα και γεμάτα ζωντάνια.

Σαμπουάν για πειθαρχημένες μπούκλες  
Discipline shampoo curly hair

Η φόρμουλα της μάσκας είναι εμπλουτισμένη με έλαιο Moringa 
και Ginger και δίνει απαλότητα και θρέψη στα μαλλιά, χωρίς να τα 
βαραίνει. Αντιμετωπίζει το φριζάρισμα και βοηθά να αποφευγεται η 
ψαλίδα. Η μάσκα ενυδατώνει και αναδομεί την δομή των σγουρών 
μαλλιών προσφέροντας ζωντάνια. Χρήση: Για ταλαιπωρημένα μαλλιά, 
αφήστε τη μάσκα σε υγρά μαλλιά για 10 λεπτά. Για καθημερινή χρήση 
εφαρμόστε τη μάσκα σε υγρά μαλλιά και ξεβγάλετε μετά από μερικά 
λεπτά. 

Μάσκα για πειθαρχημένες μπούκλες  
Discipline mask curly hair

Σγουρά μαλλιά

Για στυλάτες και διαμορφωμένες μπούκλες και μαλλιά γεμάτα όγκο και 
λάμψη. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος και αποτρέπει το φριζάρισμα: 
μπούκλες με τέλειο σχήμα και ελαστικότητα. Προσφέρει απαλότητα 
χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά και αποτέλεσμα που διαρκεί. 
Χρήση: Εφαρμοστε πριν από το στέγνωμα χωρίς να ξεβγάλετε. 
Για ακόμα πιο τέλειο αποτέλεσμα, εφαρμόστε μεγαλύτερη ποσότητα.  

Κρέμα για πειθαρχημένες μπούκλες  
Discipline cream curly hair
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Leave-in conditioner

Ενεργά συστατικά

Ginger Κερατίνη

Το διαχρονικό χωρίς ξέβγαλμα conditioner για 
να ενυδατώνει και να ξεμπλέκει τα μαλλιά σας. 
Χάρη στη Kερατίνη και το Ginger ενδυναμώνει τη 
δομή των μαλλιών & βελτιώνει τη σταθερότητα 
του χρώματος. Ιδανικό για όλους τους τύπους 
μαλλιών ακόμα και τα πιο λεπτά. Κάνει ακόμα 
και τα πιο λεπτά μαλλιά εύκολα στο χτένισμα. 
Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα σε καθαρά και 
ταμποναρισμένα μαλλιά και συνεχίστε με το styling 
χωρίς ξέβγαλμα. 

Είναι το τέλειο προϊόν για την τάση της εποχής, 
το co-wash (conditioner μόνο με λούσιμο) ή 
λούσιμο των μαλλιών μόνο με το conditioner!.  
Γιά καθημερινή χρήση εναλλακτικά με το 
σαμπουάν.

Ανάμεσα στις αγαπημένες πρακτικές καθαρισμού 
των μαλλιών των celebrity του Hollywood, το co-
wash είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα σγουρά 
μαλλιά, αλλά είναι ιδανικό για όλους τους τύπους 
μαλλιών, ειδικά το καλοκαίρι που το λούσιμο είναι 
πιο συχνό. 

Χωρίς Θειικά άλατα και χωρίς σιλικόνη, με πολύ 
μικρή ποσότητα αφρού, το Cleansing Condition-
er εφαρμόζεται σε βρεγμένα μαλλιά με μασάζ.  
Μετά από  3 λεπτά ξεβγάζετε και είστε έτοιμοι. 
Εμπλουτισμένο με Κερατίνη και Ginger καθαρίζει 
τα εύθραστα και πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά 
χωρίς να τα βαραίνει. Κάνει λίγο αφρό, είναι 
υπέρ-απαλό και κατάλληλο για καθημερινή 
χρήση εναλλακτικά με το σαμπουάν.  
Χρήση: Εφαρμόστε κάνοντας μασάζ από τις 
ρίζες προς τις άκρες. Αφήστε για λίγα λεπτά , 
προσθέστε λίγο νερό μέχρι να κάνει ελαφρύ αφρό 
και ξεβγάλετε καλά. 

Conditioner Καθαρισμού 
Crème shampoo (Cleansing conditioner)

Co-wash

1111211113 150 ml250 ml

ΔΕΝ ΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ

με Κερατίνη  

και Gingerμε Κερατίνη  

και Ginger

250 ml • 8.45 fl.oz. 175 ml • 5.07 fl.oz. 

Luminescine®: Κατοχυρωμένο μόριο, είναι φυτικό φυτοσύμπλοκο από το φυτό Φλόμος, ένα λουλούδι απλωμένο σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Τα κίτρινα 
πέταλα του έχουν την ιδιότητα να απορροφούν ενέργεια και να την εκπέμπουν εκ νέου σε μορφή φωτονίων μια διαδικασία γνωστή ως φωτοβολία. Κλινικές μελέτες 
που έγιναν με την χρήση φασματοφθορομετρητή στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία έδειξαν ότι τα μαλλιά στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα 
που περιέχουν Luminescine® είναι έως και 10 φορές πιο λαμπερά.

Κερατίνη: αποτελεί το 96% των μαλλιών, παίζει τον καθοριστικό ρόλο του ‘τσιμέντου’, κάνοντάς τα αδιάβροχα, και δίνοντας τους δύναμη. Με το πέρασμα του 
χρόνου, τα μαλλιά υπόκεινται σε γήρανση, και εξασθενίζουν, χάνοντας κερατίνη και κατά συνέπεια την αντίστασή τους στη φθορά. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ 
σημαντικό να χρησιμοποιούμε προϊόντα που επαναφέρουν τη δομή των μαλλιών, δυναμώνοντάς και προστατεύοντάς τα.

Έλαιο Moringa: Εξάγεται από τους σπόρους του ‘Θαυματουργού δέντρου’ Μορίνγκα, το έλαιο Moringa, πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία, βοηθά στην αποφυγή της ψαλίδας, ενισχύει τα μαλλιά και παρέχει επίσης χρήσιμες ουσίες για την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και το βολβό των 
μαλλιών.

Τζίντζερ: ποώδες φυτό της Άπω Ανατολής, διαθέτει ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες κάτι που είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Πλούσιο σε αιθέρια έλαια, 
βιταμίνες, ανόργανα άλατα, αντιοξειδωτικά και αμινοξέα, το τζίντζερ είναι ένας πραγματικός σύμμαχος για την υγεία και την ομορφιά των μαλλιών, μια εξαιρετική 
θεραπεία για την φροντίδα των μαλλιών, αυξάνοντας την αντοχή τους και τη γυαλάδα τους.

Αλόη: Πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα, έχει ενυδατικές και αντιοξειδωτικές λειτουργίες. Η δομή της, της επιτρέπει να απορροφάται εύκολα από το δέρμα 
και τα μαλλιά, επιτρέποντας στις ευεργετικές της ιδιότητες να χαρίσουν βαθιά αναζωογόνηση και προστασία στην τρίχα από τις ρίζες έως τις άκρες.
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Τεχνικές Οδηγίες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ 

• Για να φροντίσετε τα φυσικά ίσια μαλλιά στο κομμωτήριο, ή για να αποκτήσετε ένα προσωρινό 
λείο και στρωτό αποτέλεσμα, ακολουθήστε τα βήματα:

1. Φυσικά ίσια μαλλιά – Για να τα κάνετε να λάμπουν και να είναι ακαταμάχητα:

1. Χρησιμοποιήστε το σαμπουάν (Illuminating shampoo) για λεία μαλλιά και κάντε απαλό 
μασάζ κατά μήκος των μαλλιών. Έπειτα ξεβγάζετε.

2. Χρησιμοποιήστε την μάσκα (Illumination mask) για λεία μαλλιά και κάντε απαλό μασάζ από 
τις ρίζες έως τις άκρες. Αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Έπειτα ξεβγάζετε. 

3. Εφαρμόστε 2/3ml (4/5 πατήματα της αντλίας) από την κρέμα (Illuminating smoothing 
cream), απλώνοντας την ομοιόμορφα σε όλα τα μήκη των μαλλιών ενδεχομένως με τη βοήθεια 
μίας χτένας. Έπειτα προχωρήστε στο styling με το πιστολάκι ή την πρέσα.

4.  Προτείνετε στον πελάτη τα προϊόντα για χρήση στο σπίτι. Αν τα μαλλιά του πελάτη σας είναι 
ίσια, δεν θα χρειάζεται ούτε να χρησιμοποιεί την πρέσα!

2. Μαλλιά που έχουν την τάση να φριζάρουν , για να τα κάνετε απαλά και λαμπερά.

1. Εφαρμόστε αρκετή δόση από την μάσκα (Illuminating mask για λεία μαλλιά)  σε στεγνά 
μαλλιά, κάντε απαλό μασάζ και αφήστε την για 10 λεπτά, αν θέλετε χρησιμοποιήστε και μια πηγή 
θερμότητας.

2. Ξεβγάζετε προσεκτικά και συνεχίστε με το σαμπουάν (Illuminating shampoo) για λεία μαλλιά  
χτενίζοντας τα μαλλιά προσεκτικά από τις ρίζες προς τις άκρες. Έπειτα ξεβγάζετε.
3. Εφαρμόστε μικρή δόση από την μάσκα (Illuminating mask) για λεία μαλλιά  για να βοηθήσετε 
τα λέπια της τρίχας να κλείσουν, έπειτα ξεβγάζετε καλά.

4. Εφαρμόστε 4/5ml (8/10 πατήματα της αντλίας) από την κρέμα (Illuminating smoothing 
cream), απλώνοντας την ομοιόμορφα σε όλα τα μήκη των μαλλιών ενδεχομένως με τη βοήθεια 
μίας χτένας. Προχωρήστε στο styling της προτίμησης σας.

5. Προτείνετε στον πελάτη τα προϊόντα για χρήση στο σπίτι. Αν τα μαλλιά του πελάτη σας είναι 
ίσια, δεν θα χρειάζεται ούτε να χρησιμοποιεί την πρέσα!

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ 

• Για να φροντίσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά στο κομμωτήριο, ή να δημιουργήσετε ένα 
προσωρινό wavy αποτέλεσμα, ακολουθήστε τα βήματα:

1. Φυσικά σγουρά μαλλιά, για έλεγχο και ενίσχυση.

1. Εφαρμόστε το σμπουάν γιά σγουρά (Discipline shampoo curly hair) και κάντε απαλό μασάζ 
σε όλα τα μήκη. Έπειτα ξεβγάζετε το προϊόν.

2. Εφαρμόστε την μάσκα για σγουρά (Discipline mask curly hair), κάνοντας μασάζ σε όλα τα 
μήκη των μαλλιών. Αφήστε την για μερικά λεπτά. Ξεμπλέξτε τους κόμπους των μαλλιών με τη 
βοήθεια μιας χτένας με αραιά δόντια, και έπειτα ξεβγάλετε.

3.  Εφαρμόστε 4/5ml (8/10 πατήματα της αντλίας) από την κρέμα για σγουρά (Discipline cream 
curly hair), απλώνοντας την με τα χέρια σε όλα τα μήκη, και έπειτα προχωρήστε στο styling με το 
πιστολάκι ή την πρέσα.

4. Προτείνετε στους πελάτες τα προϊόντα για χρήση στο σπίτι. Δεν μπορούν πλέον χωρίς την 
σειρά  Glam!!!

2. Ίσια μαλλιά, για να δώσετε όγκο και wavy αποτέλεσμα.

1. Χρησιμοποιήστε το σαμπουάν (lluminating shampoo) για λεία μαλλιά και κάντε απαλό 
μασάζ κατά μήκος των μαλλιών. Έπειτα ξεβγάζετε.

2. Εφαρμόστε την μάσκα για σγουρά μαλλιά (Discipline mask curly hair), κάνοντας μασάζ σε 
όλα τα μήκη των μαλλιών. Αφήστε την για μερικά λεπτά, και έπειτα ξεβγάλετε.

3. Εφαρμόστε 4/5ml (8/10 πατήματα της αντλίας) από τη κρέμα για σγουρά μαλλιά (Disci-
pline cream curly hair), απλώνοντας τη ομοιόμορφα με τα χέρια σε όλα τα μήκη, και έπειτα 
προχωρήστε στο styling με το πιστολάκι με φυσούνα.

4. Τελειώστε το styling με το σίδερο για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

5. Προτείνετε τα προϊόντα στον πελάτη να τα αγοράσει για το σπίτι. Το τέλειο αποτέλεσμα από 
το κομμωτήριο θα κρατήσει περισσότερο!

Γνωρίζατε ότι:
• Οι μάσκες της σειράς Glam περιέχουν στη σύνθεσή τους το κατοχυρωμένο μόριο Satin 
blend, που δίνει μεταξένιο αποτέλεσμα, δρα ενάντια στο φριζάρισμα και χαρίζει λάμψη;

• Οι κρέμες μπορούν να μειώσουν το χρόνο στεγνώματος κατά 20%; Σκεφτείτε το χρόνο που 
εξοικονομείτε σε κάθε χτένισμα!

•Τα προϊόντα Glam είναι πάρα πολύ υψηλή απόδοση, ακολουθήστε τις συνιστώμενες 
δοσολογίες   
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GLAM ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
GLAM I L LUMINAT ING SMOOTHING TREATMENT  WITH  KERAT IN

Glam Illuminating Smoothing Treatment kit 12564 500 ml + 500 ml

Θεραπεία λείανσης Illuminat-
ing smoothing για Ίσια μαλλιά

Θεραπεία κατά του φριζαρίσματος 
για σγουρά μαλλιά

Αποτέλεσμα απόλυτα λείο, 
10 φορές ποιο λαμπερό 
και χωρίς φριζάρισμα

Σαμπουάν καθαρισμού 
πριν την θεραπεία 

Glam pre Treatment Cleansing Shampoo

Θεραπεία Λείανσης Glam
Glam Smoothing Treatment

12564-2500 ml 500 ml
Το 2ο βήμα της θεραπείας illu-
minating smoothing το οποίο 
εγγυάται λεία μαλλιά, μειώνοντας 
τον όγκο και το φριζάρισμά τους.

1ο βήμα. Το cleansing shampoo 
έχει pH 8.5, το οποίο ανοίγει τα 
λέπια της τρίχας, για να γίνει έπειτα 
η χρήση του Smoothing Fluid.

• Λεία, λαμπερά, ευκολοχτένιστα 
και δυνατά μαλλιά.

• ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ
• Κατά του φριζαρίσματος  

• Με Luminescina 
και προβιταμίνη B5

Οδηγίες Χρήσης
ΒΗΜΑ 1- Λούζετε τα μαλλιά με το Glam cleans- i n g 
shampoo. Ξεβγάλετε εξολοκλήρου και επαναλάβετε 
την εφαρμογή. Αφήστε το στα μαλλιά για 10 λεπτά, 
έπειτα ξεβγάλετε και ταμπονάρετε με μια πετσέτα. 
Προχωρήστε στο επόμενο βήμα όπως επισημάνεται 
στις οδηγίες χρήσης του Glam Smoothing Fluid.
ΒΗΜΑ 2 - Εφαρμόστε με προσοχή 50/60γρ στα μαλλιά, 
από το Glam Smoothing Fluid. Αφήστε το να δράσει 
για 20 λεπτά.
ΒΗΜΑ 3 - Ξεβγάλετε ελαφρώς τα μαλλιά (απο-
φεύγοντας το υπερβολικό ξέβγαλμα), χτενίστε και 
στεγνώστε με το σεσουάρ μαλλιών.
ΒΗΜΑ 4 – Χρησιμοποιήστε το σίδερο μαλλιών σε 
θερμοκρασία 200 °C / 230 °C (ανάλογα τον τύπο 
μαλλιών) με μέγιστο πέρασμα στα 
μαλλιά τις 10 φορές.
ΒΗΜΑ 5 – Εφαρμόστε την μάσκα Glam 
illuminating (smooth hair). Αφήστε 
την για 5-10 λεπτά για να επιτύχετε το 
πλήρες κλείσιμο στα λέπια της τρίχας, 
ξεβγάλετε και προχωρήστε στο styling. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ  λούσετε  τα  μαλλιά  
σας  για τις  επόμενες 24 ώρες.

Οδηγίες Χρήσης
ΒΗΜΑ 1- Λούζετε τα μαλλιά με το Glam cleans-
ing shampoo. Ξεβγάλετε εξολοκλήρου και 
επαναλάβετε την εφαρμογή. 
Αφήστε το στα μαλλιά για 10 λεπτά, έπειτα 
ξεβγάλετε και ταμπονάρετε με μια πετσέτα. 
Προχωρήστε στο επόμενο βήμα όπως 
επισημάνεται στις οδηγίες χρήσης του Glam 
Smoothing Fluid.
ΒΗΜΑ 2 - Εφαρμόστε με προσοχή 50/60γρ στα 
μαλλιά από το Glam Smoothing Fluid διαλυμένο 
με νερό σε αναλογία 1+2 (1μέρος Smoothing 
Fluid προς 2 μέρη νερού). 
Αφήστε το στα μαλλιά για 10 με 15 λεπτά.
ΒΗΜΑ 3 – Εφαρμόστε την μάσκα 
Glam discipline (curly hair) για 
σγουρά μαλλιά. Αφήστε την για 
5- 10 λεπτά για να επιτύχετε το 
πλήρες κλείσιμο στα λέπια της 
τρίχας, ξεβγάλετε και προχωρήστε 
στο styling.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ λούσετε τα 
μαλλιά σας για τις επόμενες 
24ώρες.

INFO
INFO

Η θεραπεία λείανσης smoothing Glam είναι 
ένα πρωτοποριακό σύστημα που εγγυάται 
τέλεια λείανση δίνοντας παράλληλα 
μεγαλύτερη φωτεινότητα και δύναμη στα 
μαλλιά, εξαλείφοντας το φριζάρισμα. 
Η φόρμουλα της είναι πλούσια σε 
ενυδατικούς παράγοντες παρόμοιους με την 
τριχοειδή δομή. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ή άλλα 
επιβλαβή και επιθετικά συστατικά.

Περιέχει:
• Κερατίνη: φυσικός παράγοντας των μαλλιών,   
   παρέχει δύναμη.
• Luminescina: ένα πατενταρισμένο μόριο, δίνει   
        10 φορές περισσότερη λάμψη και φωτεινότητα      
   στα μαλλιά.
• Προβιταμίνη Β5: έχει ενυδατική και    
   καταπραϋντική  λειτουργία.
Η θεραπεία λείανσης Glam Illuminating 
Smoothing Treatment μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε κάθε τύπο μαλλιών και εγγυάται 
λείο αποτέλεσμα σε ίσια μαλλιά και 
αποτέλεσμα χωρίς φριζάρισμα στα σγουρά μαλλιά διατηρώντας τις φυσικές μπούκλες.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

I L L U M I N A T I N G 
S M O O T H I N G 
T R E A T M E N T  W I T H 
K E R A T I N

STEP
1

ΔΙΑΡΚΕΙ
ΜΕΧΡΙ

3 

STEP
2

ΚΙΤ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 
ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ 
ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

πριν

12564-1

μετά
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ΛΑΔΙ BAOBAB 
& ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
NOURISHING LINE

ΛΑΔΙ BAOBAB: Το λάδι Baobab προ-
έρχεται από τις θερμές περιοχές της 
Αφρικής και εξάγεται από τους σπό-
ρους των φρούτων που μεγαλώνουν 
στο ομώνυμο δέντρο, που χαρακτηρί-
ζεται ως  το Δέντρο της Ζωής.
Θαυματουργό έλαιο, σύμμαχος της 
ομορφιάς, είναι πλούσιο σε αμινοξέα, 
λιπαρά οξέα και βιταμίνες. Καταπολε-
μά την τριχόπτωση και την αδυναμία 
των μαλλιών και είναι ιδιαίτερα κα-
τάλληλο για εύθραυστα μαλλιά που 
τείνουν να σπάσουν. Το λάδι Baobab 
προσφέρει αναζωογόνηση και αναδό-
μηση. Επίσης, προστατεύει τα μαλλιά 
από την ρύπανση.

ΛΙΝΑΡΙ: Οι λιναρόσποροι είναι γνωστοί 
για τις εξαιρετικές μαλακτικές ιδιότητες 
τους. Δίνουν φωτεινότητα και λάμψη,  
καταπολέμούν το φριζάρισμα, αφή-
νοντας τα μαλλιά απαλά και ευκολο-
χτένιστα. Χάρη στην υψηλή περιεκτικό-
τητα σε μέταλλα, πρωτεΐνες και λιπίδια 
οι λιναρόσποροι είναι μικρά πολύτιμα 
μαργαριτάρια υγείας.

 Σαμπουάν 
Shampoo

 Σαμπουάν 
Shampoo

 Υγρό Ξεμπερδέματος
Detangler fluid

 Δωροσέτ
Gift box

 Μάσκα Μαλλιών
Hair Mask

 Μάσκα Μαλλιών
Hair Mask

 Υγροί Κρύσταλλοι
Liquid Crystals

 Αμπούλες Αναδόμησης
Restructuring Lotion

250 ml • 8.33 fl.oz. 

150 ml • 5.07 fl.oz. 

12 αμπούλες 12 ml • 0,40 fl.oz. 

Display 12τεμ.  50 ml • 1.69 fl.oz. 

24x2 αμπούλες 12 ml • 0,40 fl.oz. 

200 ml • 6.76 fl.oz. 

Χάρη στα πολύτιμα φυσικά συστατικά του, αυτό 
το σαμπουάν ενυδατώνει και αναδομεί τα μαλλιά 
σε βάθος. Χάρη στην απαλή σύνθεσή του προ-
σφέρει λάμψη και απαλότητα στα μαλλιά καταπο-
λεμώντας το φριζάρισμα.

Ξεμπερδεύει και προστατεύει τα μαλλιά. Μειώνει 
το χρόνο στεγνώματος με πιστολάκι, ενώ δίνει 
απαλότητα και λάμψη. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν 
styling. Αναζωογονεί και λειαίνει τα ξηρά μαλλιά 
χωρίς να τα βαραίνει. Προστατεύει το χρώμα και 
τη λάμψη των μαλλιών σας κάθε μέρα. 

Λοσιόν με βαθιά δράση αναδόμησης για κατεστραμμένα μαλλιά. Έχει εξαιρετική καταπραϋντική δράση 
& αφήνει τα μαλλιά απαλά & λαμπερά με άμεσα αποτελέσματα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε επίσης 
μετά από περμανάντ, χρωματισμούς και λεύκανση. 

Μάσκα για βαθιά αναδόμηση που προστατεύει, 
ενυδατώνει και αναδομεί τα μαλλιά, αφήνοντάς τα 
απαλά και λαμπερά. 

Όμορφο και πρακτικό δώρο που περιλαμβάνει τη
μάσκα και το σαμπουάν μαλλιών Olea, με έλαιο 
Baobab και λάδι λιναρόσπορου.

11010 11015

11012

11500 11501

11301

11201

11400

250 ml 1Lit

Σαμπουάν250 ml + Μάσκα 200ml

12 x 12 ml 24 x 2 x12 ml

200 ml

200 ml

150 ml

Η ειδική του σύνθεση δημιουργεί ένα αόρατο προστατευτικό μη λιπαρό φιλμ που τυλίγει τα μαλλιά αφή-
νοντάς τα απαλά στην αφή και μεταξένια. Δίνει στα μαλλιά σώμα και λάμψη χωρίς να τα βαραίνει. Αντι-
μετωπίζει αποτελεσματικά το φριζάρισμα.

 C
A
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Εκπληκτικό

Αποτέλεσμα

1000 ml • 33.8 fl.oz.
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ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΟΡΑΛΙΟΥ
& ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ
SOLAR LINE

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΟΡΑΛΙΩΝ Τα Εκχυλί-
σματα  Κοραλλιών  είναι  ένα  πολύτι-
μο   δώρο   από   την  θάλασσα για την 
περιποίηση των μαλλιών. Αναδομούν 
τα μαλλιά μετά από την έκθεση στον 
ήλιο και το μπάνιο στη θάλασσα. Αυ-
ξάνουν την αντοχή των μαλλιών στην 
θερμότητα.

ΛΙΝΑΡΙ: Οι λιναρόσποροι είναι γνωστοί 
για τις εξαιρετικές μαλακτικές ιδιότητες 
τους. Δίνουν φωτεινότητα και λάμψη,  
καταπολέμούν το φριζάρισμα, αφή-
νοντας τα μαλλιά απαλά και ευκολο-
χτένιστα. Χάρη στην υψηλή περιεκτικό-
τητα σε μέταλλα, πρωτεΐνες και λιπίδια 
οι λιναρόσποροι είναι μικρά πολύτιμα 
μαργαριτάρια υγείας.

 Σαμπουάν & Αφρόλουτρο
Shampoo and Shower Gel

 Λάδι Προστασίας
Protective Oil

150 ml • 5.07 fl.oz.

250 ml • 8.33 fl.oz. 

Λάδι προστασίας μαλλιών με εκχυλίσματα κοραλλιών & λάδι λιναρόσπορου. Ειδικό για την θάλασσα 
και την πισίνα, ενυδατώνει τα μαλλιά χωρίς να τα βαραίνει.Αδιάβροχο με φίλτρα UVA & UVB, δημιουρ-
γεί φράγμα ενάντια στο αλάτι, το χλώριο, τον ήλιο και τον άνεμο  εξασφαλίζοντας το χτένισμα και την 
απαλότητα των μαλλιών. 

Σαμπουάν  & αφρόλουτο 250ml. Σχεδιασμένο για να απομακρύνει το αλάτι & το χλώριο, διατηρεί τη ζω-
ντάνια & τη φυσική λάμψη της τρίχας.  Καθαρίζει και ενυδατώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντας 
μια αίσθηση ευχαρίστησης  στο δέρμα.

11014

11208

250 ml

150 ml
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ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ 
ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΙΝΗ
WITH SHEA BUTTER AND KERATIN

Ανακαλύψτε 
την σειρά

Υγρή Μάσκα Μη ξεβγαζώμενη
Intensive Spray Mask

1. Αναζωογονεί τα μαλλιά
2. Εξαλείφει το φριζάρισμα
3. Χαρίζει απαλότητα
4. Κρατά την δομή των μαλλιών
5. Προστασία από τη θερμότητα
6. Ξεμπερδεύει τα μαλλιά
7. Αποτρέπει να σπάνε τα άκρα
8. Θρέφει  
9. Βελτιώνει το χτένισμα

10. Προσθέτει λάμψη

Ένα Μοναδικό προϊόν 
με 10 πλεονεκτήματα

11300

11300-3

200 ml • 6.76 fl.oz. 

200 ml • 6.76 fl.oz. 

Μη ξεβγαζώμενη

Με βούτυρο 
Καριτέ 

και 
Κερατίνη

Eldeberry flower
Πλούσιο σε Αντιοξειδωτικά και 
βιταμίνες Α, Β, C για έντονη και 
άμεση λάμψη 

Satin
Ενα νέο και πρωτοποριακό 
συστατικό, δίνει άμεση 
ενυδάτωση, και απαλότητα.

UNICO ULTRA VIOLET

56



Εμπνευστείτε 
από την νέα σειρά 
προϊόντων styling!
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Για Όγκο 
στην Ρίζα

Προστατεύει 
τα μαλλιά από 
την θερμότητα

Σπρεϋ Θερμολειαντικό
Heat Protector Spray

Roots Up Για Όγκο στην Ρίζα
Roots Up

Ιδανικό για wavy look και σγουρά μαλλιά, δίνει 
όγκο και μακροχρόνιο κράτημα, μειώνοντας ση-
μαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ετοιμασία 
των μαλλιών. Προσθέτει όγκο και λάμψη και προ-
σφέρει προστασία από την υγρασία.

Ιδανικό να προετοιμάσετε τα μαλλιά πριν το πιστο-
λάκι, την πρέσα και τις θερμικές εργασίες. Προστα-
τεύει τα μαλλιά από την θερμότητα & βελτιώνει το 
τελικό αποτέλεσμα. Mαλακό γαλάκτωμα αφήνει τα 
μαλλιά απαλά, λαμπερά και λεία. προστατεύει από 
την υγρασία.

200 ml • 6.76 fl.oz. 

200 ml • 6.76 fl.oz. 

14300

11401

200ml

200ml

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

Εμπνευστείτε 
από την 
νέα σειρά 
προϊόντων 
styling!

Λάκ Υγρή Χωρίς Προωθητικά
Eco Spray No-Gas

Σπρεϋ Θαλασσινό Αλάτι
Sea Salt Spray

Αφρός Δυνατός Με Πρωτεϊνες Μεταξιού
Volume Mousse Strong Hold

Κρατά την τρίχα δίνοντας όγκο και χαρίζο-
ντας προστασία χάρη στην προβιταμίνη Β5 και 
Biochelate, που αναδομεί την τρίχα, προστατεύει 
από την υγρασία, στεγνώνει γρήγορα, δεν βαραί-
νει και δεν αφήνει κατάλοιπα.

Με την εξαιρετικά προστατευτική φόρμουλα του, 
είναι ιδανικό για τέλειο κράτημα δίνοντας λάμψη 
και μεταξένια υφή. Οι πρωτεΐνες μεταξιού εγγυ-
ώνται εξαιρετικά αποτελέσματα, ειδικά στα εύ-
θραυστα, λεπτά και χωρίς όγκο μαλλιά. Δυνατό 
κράτημα.

Styling spray για ατημέλητο look. Με αλάτι από τη 
Νεκρά Θάλασσα, δίνει σώμα και όγκο στα μαλλιά 
με ματ αποτέλεσμα.

300 ml • 10.15 fl.oz. 

200 ml • 6.76 fl.oz. 

300 ml • 10.15 fl.oz. 

14103

14000

14301

300ml

300ml

200ml

Eco Spray 
No-Gas
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HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΜΕΤΑΞΙΟΥ

Sea Salt Spray
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Strong Hold

Λάκ 
Hairspray Strong Hold • 

 Hairspray Extra Strong Hold

Spray φιξαρίσματος σχεδιασμένο για να διαμορ-
φώσει οποιοδήποτε στυλ αφήνοντας τα μαλλιά 
απαλά & φυσικά. Σύνθεση με φυσικές πρωτεΐνες 
μεταξιού θρέφει τα μαλλιά δίνοντάς τους σώμα, 
λάμψη & βελούδινη υφή. 
Καταπολεμά το φριζάρισμα. 
Φιλικό προς το περιβάλλον.

100 ml • 3.38 fl.oz. 
500 ml • 16.9 fl.oz. 500 ml • 16.9 fl.oz. 

14102-114100 14100-1 100ml500ml 500ml

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΜΕΤΑΞΙΟΥ

Strong Hold

Strong Hold

Extra Strong

Extra Strong Extra Strong



Εμπνευστείτε 
από την 
νέα σειρά 
προϊόντων 
styling!

Hair Wax (Strong Hold)
Hair Wax

Mat Wax (Strong Hold)
Mat Wax

Styling Mud (Ultra Strong)
Styling Mud

Gel In Black
Gel In Black

Gel Extra Strong
Extra Strong Hold Gel

Η μοναδική του σύνθεση με 
βάση το νερό προσφέρει έλεγ-
χο και λάμψη χωρίς να λαδώνει. 
Ξεπλένεται εύκολα από χέρια και 
μαλλιά. Χάρη στο δυνατό του 
κράτημα προσφέρει αδόμητο 
look για οποιοδήποτε στυλ.  
Mοναδικό άρωμα λεμονιού.

Καλύπτει τα γκρίζα και σταχτιά μαλλιά δίνοντας 
ένα φυσικό χρώμα. Extra δυνατό κράτημα με διάρ-
κεια και ελαστικότητα στα μαλλιά. Δεν λερώνει και 
αφαιρείται εύκολα με ένα σαμπουάν.

Κρεμώδες και εύκολο στην εφαρμογή, διαμορ-
φώνει και αφήνει τα μαλλιά διαχειρίσιμα με γυαλι-
στερό αποτέλεσμα. Κράτημα μακράς διάρκειας. 
Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε γλυκερί-
νη, βελτιώνει την δομή και το στυλ αφήνοντας τα 
μαλλιά απαλά, χωρίς κατάλοιπα.

Η σύνθεσή του πλούσια σε 
Kaolin – ο πηλός της πορσελά-
νης -  δίνει στα μαλλιά νέα δομή 
με matt finishing για δομημένο 
έμπειρο look. 

Πηλός με δυνατό κράτημα 
που διαχωρίζει πολύ καλά τα 
μαλλιά. Μπορείτε να δημιουρ-
γήσετε ατημέλητο  καθώς και 
καθορισμένο look. Δεν αφήνει 
κατάλοιπα, με ξηρή αίσθηση 
στην αφή. Ultra-Matt αποτέλε-
σμα.

100 ml • 3.38 fl.oz. 

200 ml • 6.76 fl.oz. 100 ml • 3.38 fl.oz. 500 ml • 16.9 fl.oz. 

14201

14200 14203 14204

14202 14205100ml

100ml 200ml 500ml

100ml 100ml
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HOLD
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HOLD
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HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  
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Strong Hold
Strong Hold Ultra Strong Hold

Extra Strong Hold

Καλύπτει τα γκρίζα 

και σταχτιά μαλλιά
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Γυαλιστικό Σπρέυ Shine & Gloss
Shine And Gloss Spray

Λάδι Χωρίς Λάδι Με Πρωτεϊνες Μεταξιού 
Oil Non Oil

Μεταμορφώστε τα θαμπά μαλλιά. Δίνει στα μαλ-
λιά λάμψη αφήνοντάς τα ελαφριά και βελούδινα. 
Εξαιρετικό και κατά του φριζαρίσματος, χωρίς 
κράτημα.

Αναδομεί και προστατεύει τα μαλλιά δημιουρ-
γώντας ένα “φράγμα” ενάντια στην ζέστη, τους 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες και το νέφος. 
Δίνει σώμα και όγκο χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά, 
κατά του  φριζαρίσματος και της ψαλίδας.

150 ml • 5.07 fl.oz. 200 ml • 6.76 fl.oz. 

14302 11200150ml 200ml

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

HOLD
SHINE
VOLUME
GLAMOUR  

ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΜΕΤΑΞΙΟΥΚατά 

του φριζαρίσματος
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από τα φυτά, τα φρούτα, τα λουλούδια και τις ρίζες ... 
το φυσικό μυστικό της PHITOCOMPLEX

κατάλογος προϊόντων
product catalog               

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Σαμπουάν Energizing
Energizing Shampoo 

Αμπούλες Green
Green Type Energizing Lotion

Αμπούλες Red
Red Type Energizing Lotion

Φυτικά εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια καθαρίζουν, τονώνουν και αναζωογονούν το τριχωτό της κεφα-
λής. Το Redensyl® διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών και δρα άμεσα στα βλαστικά κύτταρα του θυλακί-
ου της τρίχας. Παρέχει θρεπτικές πρωτεΐνες, δίνοντας σώμα και όγκο στα μαλλιά.

Η φυσική αποτελεσματικότητα των πολύτιμων αιθέριων ελαίων και εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών 
συνδυάζονται στο Phitocomplex για μια ειδική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης. Τα εκχυλίσματα φυτών 
και τα αιθέρια έλαια επαναφέρουν τη σωστή ισορροπία του δέρματος, το Redensyl® τονώνει την ανά-
πτυξη των μαλλιών ενεργοποιώντας άμεσα τα βλαστικά κύτταρα του θύλακα. Με μενθόλη, για τονωτικό 
αποτέλεσμα.

Η φυσική αποτελεσματικότητα των πολύτιμων αιθέριων ελαίων και εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών 
συνδυάζονται στο Phitocomplex για μια ειδική θεραπεία πρόληψης της τριχόπτωσης. Τα εκχυλίσματα 
φυτών και τα αιθέρια έλαια επαναφέρουν τη σωστή ισορροπία του δέρματος, το Redensyl® τονώνει 
την ανάπτυξη των μαλλιών ενεργοποιώντας άμεσα τα βλαστικά κύτταρα του θύλακα. Χωρίς μενθόλη.

250 ml • 8.33 fl.oz. 1000 ml • 33.8 fl.oz.

13020

13504

13025

13505

250 ml

13x6 ml

1lt

13x6 ml

13 αμπούλες 6 ml • 0,20 fl.oz. 

13 αμπούλες 6 ml • 0,20 fl.oz. 
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Energizing-Ενεργοποίηση
Με την βοήθεια του πολύτιμου συστατικού          
Redensyl®, τα αιθέρια ελάια μέντας τα φύλ-
λα κέδρου, το πορτοκάλι Σικελίας,  όπως 
επίσης της Σερενόα & του Ginseng, αυτή 
η σειρά προϊόντων συμβάλει στην αντιμε-
τώπιση των κοινών ατιών που πρoκαλούν 
την τριχόπτωση. Βοηθούν την ανάπτυξη 
της τρίχας τονονώντας τους θύλακες των 
βλαστικών κυττάρων του τριχωτού της κε-
φαλής.
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ & ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΧΑ
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ).

Με Mενθόλη

Χωρίς
Mενθόλη

Κατά της
Τριχόπτωσης

Κατά της
Τριχόπτωσης
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Τονωτική Λοσιόν Everyday
Everyday Energizing Toner 

Λοσιόν Intensive
Energizing Intensive lotion

Σέτ Συντηρήσης Energizing
Energizing Kit

Η καθημερινή χρήση αυτής της λοσιόν με βάση αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα, βελτιώνει αποτε-
λεσματικά τις συνθήκες του τριχωτού της κεφαλής και δρα ενάντια στην αποδυνάμωση και την απώλεια 
των μαλλιών. Ιδανικό για χρήση με τις θεραπείες Phιtocomplex για να διατηρηθούν όλα τα οφέλη τους.

Με υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα φυτών, ιδίως Ginseng και Σερενόα, που
καταπολεμούν την υπερπαραγωγή σμήγματος και την ανδρογενετική αλωπεκία. Ιδανικό για οξείες μορ-
φές τριχόπτωσης.

Χρήσιμο σετ συντήρησης για την πρόληψη της τριχόπτωσης. Περιέχει το δυναμωτικό σαμπουάν και 
δυναμωτική λοσιόν σε φιαλίδια Green Type (με μενθόλη).

100 ml • 3.38 fl.oz. 

13 Αμπούλες x 6ml • 8.45 fl.oz. / 1 x 250 ml • 8.33 fl.oz.  

100 ml • 3.38 fl.oz. 

13605

13606

13715

100ml

13 Αμπούλες x 6ml • 8.45 fl.oz. / 1 x 250 ml • 8.33 fl.oz.  

100ml
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Κατά της
Τριχόπτωσης
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Σαμπουάν Purifying
Purifying Shampoo 

Αιθέραια Έλαια Purifying
Purifying Bioessence 

Χάρη στη δράση του Piroctone Olamine και στα αιθέρια έλαια από δέντρο τσαγιού, παλμαρόζα, θυμάρι, 
δεντρολίβανο και πορτοκάλι της Σικελίας, έχει έντονη αντι-πιτυριδική δράση και δημιουργεί ένα μικροπε-
ριβάλλον εχθρικό στην ανάπτυξη και την αναμόρφωση των μικροβίων. Με το α-Bisabolol μειώνει τον 
ερεθισμό του δέρματος καθώς και το αίσθημα κνησμού.

Σύμπλεγμα πλούσιο σε στυπτικά, τονωτικά και καθαριστικά έλαια: παλμαρόζα, θυμάρι, δενδρολίβανο, 
τεϊόδεντρο και πορτοκάλι Σικελίας. Βοηθά στην αποτοξίνωση του δέρματος και αναζωογονεί τον υδρο-
λιπιδικό μανδύα καταπολεμώντας το σχηματισμό πιτυρίδας. Η συχνή του εφαρμογή αποτρέπει τον σχη-
ματισμό των βακτηριδίων που προκαλούν την πιτυρίδα.

13021

13205

13026250ml

30ml

1ltl

250 ml • 8.33 fl.oz. 

30 ml • 1.01 fl.oz. 

1000 ml • 33.8 fl.oz.
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Purifying - Καθαρίσμος
Αυτή η σειρά προϊόντων με piroctone 
olamine, φυσικά εκχυλίσματα & αιθέρια 
έλαια από δενδρολίβανο, τεϊόδενδρο, θυ-
μάρι & πορτοκάλι Σικελίας, βοηθά στην 
αντιμετώπιση και εξάλειψη της πιτυρίδας. 
Εχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, ισχυρές 
αντιμικροβιακές ιδιότητες και δρά ενάντια 
στην επανενφανισή της.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ - ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ.
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Σαμπουάν Balancing
Balancing Shampoo 

Αιθέραια Έλαια Balancing
Balancing Bioessence 

Μάσκα Καθαρισμού Balancing
Balancing Clay Mask

Χάρη στην Climbazole, στο πορτοκάλι της Σικελίας, στο λεμόνι και στα αιθέρια έλαια palmarosa έχει μια
έντονη δράση για την εξομάλυνση του τριχωτού της κεφαλής που επηρεάζεται με την παραγωγή σμήγ-
ματος και λιπαρής πιτυρίδας

Σύμπλεγμα πλούσιο στυπτικά, αποτοξινωτικά, 
αντισηπτικά και εξισορροπητικά αιθέρια έλαια: 
παλμαρόζα, λεμόνι και πορτοκάλι Σικελίας. Βο-
ηθά στον καθαρισμό και στην αποσυμφόρηση 
των ιστών, διεγείρει τις κυτταρικές ανταλλαγές και 
την αποβολή του περίσσιου σμήγματος. H συχνή 
εφαρμογή βοηθά στην επαναφορά της υδρολιπι-
δικής ισορροπίας του δέρματος.

Μάσκα καθαρισμού πλούσια σε πράσινο άργιλο 
και αιθέρια έλαια. Η δράσης της καταπραΰνει το 
ενοχλητικό πρόβλημα του σμήγματος και την επα-
κόλουθη υπερβολική λιπαρότητα. Δίνει φωτεινό-
τητα και ομαλοποιεί τον υδρολιπιδικό μανδύα του 
δέρματος, χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.

13022

1320613302

13027250ml

30ml150ml

1ltl

30 ml • 1.01 fl.oz. 150 ml • 5.07 fl.oz. 
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Balancing - Εξισορρόπηση
Αυτή η σειρά μειώνει (δραστικά) την (υπερ-
βολική) παραγωγή σμήγματος, εξομαλύ-
νοντας το τριχωτό της κεφαλής χάρη στον 
πράσινο άργιλο και στα αιθέρια έλαια απο 
πορτοκάλι Σικέλιας και παλμαρόζας (φοινι-
κορόδο). 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ 
(& ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΜΗΓΜΑΤΟΣ.

250 ml • 8.33 fl.oz. 1000 ml • 33.8 fl.oz.
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Σαμπουάν Soothing
Soothing Shampoo 

Αιθέραια Έλαια Soothing
Soothing Bioessence 

Μάσκα Soothing
Soothing Mask

Βασισμένο στο α-bisabolol, με αιθέρια έλαια από λεβάντα, γεράνι, κυπαρίσσι και εκχύλισμα φραγκό-
συκου, καθαρίζει απαλά τα μαλλιά ομαλοποιώντας το τριχωτό της κεφαλής. Χαρίζει άμεση αίσθηση 
ανακούφισης από τον κνησμό και ερυθρότητα.

Σύμπλεγμα πλούσιο σε καταπραϋντικά και μαλα-
κτικά αιθέρια έλαια, απαραίτητα για την θεραπεία 
των ευαίσθητων και ερεθισμένων τύπων δέρμα-
τος. Προτείνεται και πριν τη βαφή των μαλλιών. Η 
εφαρμογή
του με μαλακό και χαλαρωτικό μασάζ καταπραΰ-
νει άμεσα το δέρμα.

Βασισμένο σε α-bisabolol, αιθέρια έλαια από λε-
βάντα, γεράνι, κυπαρίσσι και εκχύλισμα φραγκό-
συκου, μειώνει τη φαγούρα, καταπραΰνει και ενυ-
δατώνει το τριχωτό της κεφαλής και αποκαθιστά
τις φυσιολογικές συνθήκες.

13023

1320713303

13028250ml

30ml150ml

1ltl

250 ml • 8.33 fl.oz. 

30 ml • 1.01 fl.oz. 

1000 ml • 33.8 fl.oz.
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Soothing - Καταπραϋντικό
Χάρη στα εκχυλίσματα φραγκόσυκου και 
στα αιθέρια έλαια λεβάντας, γερανιού και 
κυπαρισσιού, που ειναι γνωστά για τη κα-
ταπραυντική δράση τους, αυτή  η σειρά 
προϊόντων ανακουφίζει απο  την φαγούρα 
και καταπραϋνει το ερεθισμένο τριχωτό της 
κεφαλής. 
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ - ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ 
ΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

150 ml • 5.07 fl.oz. 
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30 ml • 1.01 fl.oz. 

Σαμπουάν Detoxing
Detox Shampoo 

Αιθέραια Έλαια Detoxing
Detox Bioessence 

Θεραπεία Detoxing
Detox Remedy

Aπομακρύνει την σκόνη, τον καπνό, τα υπολείμματα του σμήγματος, την πιτυρίδα και τα προϊόντα styling 
και φροντίζει τη φυσική ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής.  Δρα επίσης κατά της υπεριδρωσίας. Η 
λειτουργικότητά του παρέχεται από ένα μοναδικό σύμπλεγμα αιθέριων ελαίων και φυτικών εκχυλισμάτων - 
μαύρο πιπέρι, φασκόμηλο, πορτοκάλι και λεμόνι Σικελίας.

Σύμπλεγμα πλούσιο στυπτικά, αποτοξινωτικά, 
αντισηπτικά και εξισορροπητικά αιθέρια έλαια: 
παλμαρόζα, λεμόνι και πορτοκάλι Σικελίας. Βο-
ηθά στον καθαρισμό και στην αποσυμφόρηση 
των ιστών, διεγείρει τις κυτταρικές ανταλλαγές και 
την αποβολή του περίσσιου σμήγματος. H συχνή 
εφαρμογή βοηθά στην επαναφορά της υδρολιπι-
δικής ισορροπίας του δέρματος.

Φτιαγμένο με αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα 
- μαύρο πιπέρι, φασκόμηλο, πορτοκάλι και λεμόνι 
Σικελίας - έχει μια ισχυρή αποτοξινωτική δράση. Το 
τριχωτό της κεφαλής θα είναι ελαφρύτερο και έτοι-
μo να δεχθεί προϊόντα. Αποτοξινώνει το δέρμα από 
σκόνη, καπνό, υπεριδρωσία και υπολείμματα σμήγ-
ματος, πιτυρίδα και τα προϊόντα styling.

13024

1320813608

13029250ml

30ml150ml

1ltl

250 ml • 8.33 fl.oz. 

150 ml • 5.07 fl.oz. 

1000 ml • 33.8 fl.oz.

 P
HI

TO
C

O
M

PL
EX

  |
  D

ET
O

XI
N

G

Detoxing - Αποτοξινωτικό
Χάρη στην παρουσία  του εκχυλίσματος  
λεμονιού και των αιθέριων ελαίων απο φα-
σκόμηλο, πορτοκαλιού Σικελίας και μαύρου 
πιπεριού. Αυτή σειρά  προϊόντων ενεργεί σε 
βάθος στην αποτελεσματική απομάκρυνση 
βιολογικών / χημικών /  περιβαντολογικών 
ρύπων απο το τριχωτό της κεφαλής.
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ & ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡIΔΡΩΣΙΑΣ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Λοσιόν Baby Defense
Baby Defense Lotion 

Σαμπουάν Baby Defense
Baby Defense Shampoo 

Καθαρίζει απαλά το δέρμα των παιδιών και ξεμπλέκει τα μαλλιά. Εμπλουτισμένο μόνο με ήπια 
επιφανειοδραστικά, χωρίς SLES, SLS και parabens,
δεν ερεθίζει τα μάτια. 
Χάρη στη δράση των φυσικών συστατικών του από θυμάρι, φύλλα ευκαλύπτου, κέδρου και αιθέρια 
έλαια, εμποδίζει & περιορίζει επιθέσεις παρασίτων, όπως ψείρες.

Απαλή φόρμουλα για το δέρμα των παιδιών με αιθέρια έλαια από θυμάρι, ευκάλυπτο, κέδρο και μηλίτη. 
Απολυμαίνει το  δέρμα, βελτιώνει το χτένισμα, απομακρύνει ψείρες και κόνιδες.

Φροντίστε το μωρό σας με αυτό το σετ που κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη. Περιέχει το βρεφικό σαμπουάν 
προστασίας και τη βρεφική λοσιόν προστασίας.

250 ml • 8.33 fl.oz. 

100 ml • 3.38 fl.oz. 

250 ml •8.45fl.oz. +100 ml • 3.38 fl.oz. 

13030

13716

13607

250ml

250ml

100 ml

Κιτ Baby Defense
Baby Defense Kit
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Baby Defence - Παιδική Άμυνα
Η σειρά Baby Defence χρησιμοποιεί τις 
ευεργετικές ιδιότητες του θυμαριού, των 
φύλλων κέδρου και του μυλόξυδου για να 
προστατεύσει τα ευαίσθητα παιδικά μαλλιά 
απο παράσιτα και να διευκολύνη την εξα-
λειψή τους.
ΑΠΑΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΛHΨΗΣ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
(ΨΕΙΡΕΣ)

Περιέχει ξυλομπογιές και ξύστρα
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