


ICONIC BLONDE
DEKOLORYZATOR WŁOSÓW O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI 

(DO 9 TONÓW)

Innowacyjny, wyjątkowo wydajny środek dekoloryzujący, 

który gwarantuje eliminację wszystkich żółtych pozostałości 

po rozjaśnieniu. Idealny do technik rozjaśniających przy użyciu 

folii lub pasków termicznych w celu uzyskania mocniejszych 

efektów rozjaśniania nawet do 9 tonów. Ekskluzywny skład 

kompleksu &-PLEX wzbogacony o olej, masło roślinne i kwas 

maleinowy sprawia, że włosy stają się jaśniejsze, bardziej 

sprężyste, wytrzymałe mechanicznie i zdrowe. Woreczek  

z zamknięciem 500g.

DELYBLONDE 

ROZJAŚNIACZ DO WŁOSÓW BEZ AMONIAKU (6-7 TONÓW)

Delikatny, odbarwiający proszek bez amoniaku, idealny 

do włosów naturalnych lub farbowanych. DELYBLONDE 

to kompaktowy, mikrogranulkowy proszek odbarwiający, 

który gwarantuje rozjaśnienie do 6-7 odcieni. Nie pęcznieje 

i jest łatwy w użyciu. Ekskluzywny skład kompleksu &-PLEX 

wzbogacony o olej, masło roślinne i kwas maleinowy sprawia, 

że włosy stają się jaśniejsze, bardziej sprężyste, wytrzymałe 

mechanicznie i zdrowe. Woreczek z zamknięciem 500g.

CLAY BLONDE
ROZJAŚNIACZ DO WŁOSÓW DO PRACY TECHNIKĄ ”Z WOLNEJ 

RĘKI” (4 TONY)

Ekskluzywny, mikrogranulkowy rozjaśniacz w proszku, idealny 

do stosowania w technikach rozjaśniania „z wolnej ręki” i takich 

jak balayage, ombre, shatush i splashshow. Jego specjalna 

formuła po zmieszaniu z utleniaczem daje efekt glinki, co 

oznacza, że   można go stosować bez folii. Ekskluzywny skład 

kompleksu &-PLEX wzbogacony o olej, masło roślinne i kwas 

maleinowy sprawia, że włosy stają się jaśniejsze, bardziej 

sprężyste, wytrzymałe mechanicznie i zdrowe. Rozjaśnione 

pasma nie przeszkadzają reszcie włosów w uzyskaniu wy-

jątkowego efektu wybielenia na słońcu. Idealny do włosów 

naturalnych lub farbowanych w odcieniach blond, brązowym 

lub czerwonym. CLAY BLONDE pozwala na rozjaśnienie do 

sześciu tonów. Woreczek z zamknięciem 400g.

SILKY BLONDE 
KOSMETYCZNY KREM DO ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW (6 TONÓW)

Wielozadaniowy krem odbarwiający idealny do włosów  

o naruszonej strukturze. Delikatna formuła gwarantuje bez-

pieczne i niezawodne rozjaśnianie włosów nawet o 6 tonów. 

Ekskluzywny skład kompleksu &-PLEX wzbogacony o olej, 

masło roślinne i kwas maleinowy sprawia, że włosy stają się 

jaśniejsze, bardziej sprężyste, wytrzymałe mechanicznie  

i zdrowe. Tuba 500g.

SUN LIGHT OIL 
DELIKATNY OLEJEK ROZJAŚNIAJĄCY (2-3 TONY)

Nadzwyczajny olejek do rozjaśniania bez amoniaku, który 

rozjaśnia do 2-3 tonów w ciągu 20-30 minut, nadając włosom 

fantastyczny efekt „sunkissed” - muśnięcia słońca. Idealny 

do naturalnego i delikatnego rozjaśniania lub do kontroli 

rozjaśniania. Może być również stosowany jako szampon 

do rozjaśniania, aby uzyskać jaśniejsze przebarwienia na 

ciemniejszych blondach. Może być stosowany do rozjaśniania 

naturalnych włosów w celu uzyskania efektu „Sweeten The 

Base”. Gwarantuje zrównoważony i neutralny efekt rozja-

śnienia. Ekskluzywny skład kompleksu &-PLEX wzbogacony  

o olej, masło roślinne i kwas maleinowy sprawia, że włosy stają 

się jaśniejsze, bardziej sprężyste, wytrzymałe mechanicznie  

i zdrowe. Pojemnik zakręcany 500ml.

BLOND SEALER 
REGENERUJĄCE MLECZKO DO ZRÓWNOWAŻENIA pH PO 

ROZJAŚNIANIU I PIGMENTACJI

Ujędrniające mleczko, które pomaga przywrócić pH skóry 

głowy i włosów. Niezbędny po każdym zabiegu rozjaśniania 

BLONDE SEALER poprawia połysk uzyskanego blondu na 

rozjaśnionych włosach, poprawiając ich strukturę i wygła-

dzając powierzchnię. Używany po zastosowaniu BLONDE 

TONERA stabilizuje pigmenty utrwalając efekty kolorystyczne. 

Pojemnik zakręcany 500ml.

BLOND TONER W KREMIE W 5 ODCIENIACH
ODCIENIE: ICE (lód) , SAND (piasek) 

Odcienie, które neutralizują ciepłe refleksy po rozjaśnianiu, 

pozwalają uzyskać zimne odcienie kolorów, 

zapewniają odpwiedni balans kolorów, który podkreśla 

poziom rozjaśnienia. 

ODCIENIE: DENIM (fioletowy błękit), CARAMEL (karmel), ROSE 

GOLD (różane złoto) 

Pastelowe odcienie z podwójnym zastosowaniem: Używaj ich 

do tworzenia pastelowych odcieni na rozjaśnionych włosach 

lub w połączeniu z odcieniami tonującymi, aby zintensyfiko-

wać kolor, umożliwiając w ten sposób stworzenie bogatej  

i modularnej palety kolorów. 

DENIM: idealny do efektu fioletowego błękitu na rozjaśnio-

nych włosach 

CARAMEL: idealny do szarych efektów na rozjaśnionych 

włosach.

ROSE GOLD: idealny do refleksów truskawek / brzoskwiń na 

rozjaśnionych włosach * Aby zoptymalizować kolorystykę, jeśli 

występuje silna obecność żółci (pozostałości melaninowe) 

sugerujemy wstępną tonalizację za pomocą jednego z tonu-

jących odcieni, najlepiej dostosowanych do zneutralizowania 

i stworzenia właściwego odcienia wyjściowego. Tubka 60ml

Produkty są zgodne ze wszystkimi oksydacyjnymi farbami 

do włosów, chociaż producent poleca używanie farb AQU-

ARELY IMP. Produkty są dostępne u dystrybutorów firmy 

ITELY HAIRFASHION i w sprzedaży wysyłkowej. Sprawdź 

listę dystrybutorów na www.itely.pl

OH MY BLONDE! 
GWARANCJA PERFEKCYJNYCH BLONDÓW

PREZENTACJE

Blond włosy są symbolem zmysłowości i kobiecości. To nie przypadek, że ten kolor jest bardzo popularny 

wśród gwiazd, które lubią być blondynkami o modnych strojach i stylach. Od dzisiaj wszystko jest możliwe, 

dzięki nowej formule firmy ITELY HAIRFASHION zastosowanej w linii kosmetyków dedykowanej idealnym 

blondom „Oh My Blonde!”. Nowej generacji linia produktów ułatwia bezpieczne osiąganie efektów, które przy 

tradycynych metodach mogą być trudne do osiągnięcia i ryzykowne dla kondycji włosów. Poniżej prezentacja 

nowości.



ITELY 
HAIRFASHION
NOWOŚCI

BLOSSOM CLEAR (250ml) to regulator intensywności 
koloru tonera Blossom bez pigmentów. Zawiera 
substancje pielęgnacyjne dla skóry i włosów, a także 
substancje poprawiające penetrację pigmentu w głąb 
włosa przedłużając trwałość koloryzacji. 
Blossom to propozycja nie tylko dla młodzieży na 
wakacje, lecz również dla osób dojrzałych dla 
nadania włosom niepowtarzalnego i nie-
spotykanego, indywidualnego odcienia. 
www.itely.pl
  

Linia Blossom to 7 podstawowych, ekstremalnych 
kolorów oraz regulator intensywności koloru od 
firmy ITELY HAIRFASHION. 

BLOSSOM COLOR (60ml) toner z intensywnymi mikro-
pigmentami, w kolorach tęczy bez amoniaku, bez użycia 
utleniacza do pasemek na włosach rozjaśnianych lub 
naturalnych. Włosy muszą być suche i wolne od silikonu 
i pozostałości stylingu. Trwałość 4-20 myć. Sposób 
użycia: Nałożyć na suche włosy toner Blossom lub 
jego mieszankę z regulatorem intensywności koloru 
Blossom Clear i pozostawić na włosach rozjaśnionych 
lub wcześniej farbowanych 10-20min lub na włosach 
naturalnych 20-40 min. Następnie obficie zmyć włosy 
wodą z szamponem Procolorist After Color, nałożyć 
maskę Revivor Pro, zmyć i wysuszyć.  Farbowanie 
włosów może powodować reakcje alergiczne. 48 
godzin przed użyciem zalecane jest przeprowadzenie 
testu na wystąpienie reakcji alergicznej. 

eksplozja kolorów

PREZENTACJE
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SZKOLENIA, PROGRAM WYJAZDOWY 
Jak co roku, również w tym roku osoby związane z 
marką IT&LY będą mogły wziąć udział w szkoleniu wy-
jazdowym. Tym razem celem będzie Egipt. Wyjazd trwa 
7 dni i obejmuje przelot, pobyt w luksusowym hotelu 
4* All Inclusive oraz szkolenie z udziałem instruktora z 
Włoch (prawdopodobnie Antonio Martorelli). Program 
przeznaczony jest dla fryzjerów wykorzystujących 
w pracy kosmetyki firmy IT&LY. Osoby te będą miały 
możliwość wyjazdu w preferencyjnej cenie. Dla osób, 
które jeszcze nie miały kontaktu z produktami ITELY, 
firma oferuje szkolenia produktowe i techniczne w cen-
trum szkoleniowym w Warszawie. Aby przystąpić do 
programu wyjazdowego lub wziąć udział w szkoleniu 
należy skontaktować się z regionalnym dystrybuto-
rem ITELY lub z biurem firmy ITELY. Kontakt do frimy 
i lista dystrybutorów dostępna na stronie firmowej: 
www.itely.pl. Aktualności można też śledzić również 
na www.facebook.com/itely.

ITELY 
HAIRFASHION
NOWOŚCI I SZKOLENIA

NOWOŚCI
Lata 2018 i 2019 obfitują w nowości. Nowe kolory w 
linii farb mikropigmentowych AQUARELY IMP spo-
wodowały, że ich ilość wzrosła w palecie do 114. 
Wprowadzenie ekstremalnych kolorów AQUARELY 
ULTRA RED, BLOSSOM i OH MY BLONDE dało nowe 
możliwości kolorystom kreowania niespotykanych i 
niepowtarzalnych efektów kolorystytycznych. 

AQUARELY IMP ULTRA RED proponuje czerwienie 
w 6 odcieniach o nadzwyczajnej intensywności i sile 
krycia: 8U/R miedziany, 7U/RF ognisto-czerwony, 
7U/RU rubinowo-czerwony,  7U/RV czerwono-fio-
letowy, 6U/RV fioletowo-czerwony, R3D czerwony 
booster. Zawierają więcej pigmentu niż zwykłe farby, 
ale stosuje się  tak samo jak pozostałe odcienie farby 
mikropigmentowej AQUARELY IMP.

BLONDY ABSOLUTNIE BEZPIECZNE
Absolutne, super jasne blondy, szczególnie w chłod-
nych, arktycznych odcieniach stanowią obiekt pożąda-
nia wielu klientek salonów fryzjerskich, ale nie rzadko 
również poważne wyzwanie dla fryzjerów. Rozjaśnia-
nie powyżej 6 tonów, zwłaszcza zbyt szybkie, wiąże 
się z ryzykiem uszkodzenia struktury włosów. Zbyt 
słabe działanie może nie doprowadzić do osiągnięcia 
zadowalającego efektu. ITELY Hairfashion oddaje w 
ręce specjalistów od koloryzacji gotowe rozwiązania 

w postaci 5 rozjaśniaczy o różnych charakterystykach, 
5 tonerów do pigmentacji włosów po rozjaśnianiu, w 
kolorach najbardziej pożądanych oraz zabezpieczenia 
włosów po zabiegu. 
Linia nosi nazwę „Oh my blonde”. Zawiera innowa-
cyjną formułę &-PLEX i jest dostępna w sprzedaży od 
2019r u dystrybutorów firmy ITELY oraz w sprzedaży 
wysykowej. Wszechstronność linii umożliwia mocne 
rozjaśnianie o 9 tonów, podjaśnianie z wolnej ręki,  
efekt muśnięcia promieniami słońca i wiele innych...

EGIPT 2019 SZKOLENIE WYJAZDOWE

SZKOLENIE ITELY TUNEZJA 2018

EKSKLUZYWNY MAKE-UP
Wysokiej jakości produkty do makijażu marki PatriciaMi 
są już dostępne dla salonów partnerskich ITELY. Na 
razie oferta na rynek polski ograniczona jest do linii 
Jungle Fever obejmującej 8 podstawowych produktów. 
Mogą służyć do zrobienia makijażu w salonie lub do 
odsprzedaży klientom. Klienci firmy ITELY mogą zaku-
pić kosmetyki ze specjalnym upustem lub otrzymać 
gratis przy zakupie farb AQUARELY. 

PREZENTACJE


