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1N NATURALNA 
CZERŃ (1.0)

2N BARDZO CIEMNY 
BRĄZ (2.0)

3N CIEMNY 
BRĄZ (3.0)

4N, 4NI  ŚREDNI 
BRĄZ (4.0)

5N, 5NI JASNY BRĄZ
(5.0)

6N, 6NI CIEMNY 
BLOND (6.0)

7N, 7NI ŚREDNI 
BLOND (7.0)

8N, 8NI JASNY 
BLOND (8.0)

9N, 9NI BARDZO 
JASNY BLOND (9.0)

10N NAJJAŚNIEJ-SZY 
BLOND (10.0)

4R MIEDZIANY 
ŚREDNI BRĄZ (4.4)

5R MIEDZIANY JASNY 
BRĄZ (5.4)

6R MIEDZIANY 
CIEMNY BL. (6.4)

7R MIEDZIANY 
ŚREDNI BL.(7.4)

8R MIEDZIANY JASNY 
BL. (8.4)

4CL ŚREDNI BRĄZ 
“AMAZONKA”(4.03)

5CL JASNY BRĄZ 
“SANDAŁ”(5.03)

6CL CIEMNY BL. 
“HERBATA”(6.03)

7CL ŚREDNI BL. 
“BURSZTYN”(7.03)

8CL JASNY BLOND 
“SAWANNA”(8.03)

9CL B. JASNY BL. 
“SAHARA”(9.03)

4V FIOLETOWY 
ŚREDNI BR.(4.65)

5V FIOLETOWY JASNY 
BR.(5.65)

6P PURPUROWY 
CIEMNY BL.(6.55) 

7P PURPUROWY 
ŚREDNI BL.(7.55)

4I MATOWY ŚREDNI 
BRĄZ (4.231) 

5I, 5II MATOWY JASNY 
BRĄZ (5.231) 

6I, 6II MATOWY 
CIEMNY BL.(6.231)

7I, 7II MATOWY ŚREDNI 
BLOND (7.231)

8I, 8II MATOWY JASNY 
BLOND  (8.231)

9I, 9II MATOWY B. 
JASNY BL.(9.231)

10I NAJJAŚNIEJ- SZY 
MATOWY BL.(10.231)

6K ZADYMIONY 
CIEMNY BL.(6.213)

7K ZADYMIONY 
ŚREDNI BL.(7.213)

8K ZADYMIONY JASNY 
BL.(8.213)

9K ZADYMIONY B. 
JASNY BL.(9.213)

10K ZADYMIONY 
NAJJAŚNIESZY 
BLOND (10.213)

6RU RUBINOWY 
CIEMNY BL.(6.556)

7RU RUBINOWY 
ŚREDNI BL.(7.556)

3CH  CZEKOLADOWY 
CIEMNY BRĄZ (3.034)

4CH CZEKOLADOWY 
ŚREDNI BRĄZ (4.034)

5CH CZEKOLADOWY 
JASNY 
BRĄZ (5.034) 

4CP CZEKOLADOWY 
ŚREDNI BR. CHILI 
(4.035)

5CP CZEKOLADOWY 
JASNY BRĄZ CHILI 
(5.035)

6B BEŻOWY CIEMNY 
BL.(6.203)

7B BEŻOWY ŚREDNI 
BL.(7.203)

8B BEŻOWY JASNY 
BLOND (8.203)

9B BEŻOWY B. JASNY 
BL.(9.203)

7A POM.ARAŃCZ-OWY 
ŚREDNI 
BLOND (7.344)

8A PPOMARAŃCZ-
OWY JASNY 
BLOND (8.344)

9AD ZŁOTO POMA-
RAŃCZOWY B. JASNY 
BL.(9.334)

6T CIEMNY BLOND 
TYCJAN ((6.43)

7T ŚREDNI BLOND 
TYCJAN (7.43)

8T JASNY BLOND 
TYCJAN (8.43)

5RI INTENSYWNIE  
CZERWONY JASNY 
BRĄZ (5.552)

6RI INTENSYWNIE  
CZERWONY CIEMNY 
BL.(6.552)

6RF OGNISTO-
CZERWONY CIEMNY 
BL.(6.551)

7RF OGNISTO-
CZERWONY ŚREDNI 
BL.(7.541) 

7RR MIEDZIANAO-
CZERWONY ŚREDNI 
BL.(7.554) 

5CA KARMELKOWY 
JASNY BR.(5.032) 

6CA KARMELKOWY 
CIEMNY BL.(6.032)

7CA KARMELKOWY 
ŚREDNI BL.(7.032)

INTENSYWNE  

CZERWIENIE

TYCJANY

POMARAŃ-

CZOWE

BEŻOWE

CZEKOLADOWE

ZADYMIONE

MATY (I)

I INTENSYWNE

MATY (II)

FIOLETOWE I FIOLETOWO- 

CZERWONE

KOLONIALNE

MIEDZIANE

NATURY (N) I 

INTENSYWNE NATURY (NI)

NATURY (N) I 

INTENSYWNE NATURY (NI)

8AD ZŁOTO POMA-
RAŃCZOWY JASNY 
BLOND (8.334)

KARMELKOWE
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MIXTONY I 
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TORY 

INTEN-

SYWNOŚCI 
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ROZJAŚNIA-

JĄCE 

BLONDY

INTENSYW-

NE NATURY 

DO 

WŁOSÓW 

TRUDNO FARBUJĄ-

CYCH SIĘ

ARKTYCZNE 

BLONDY NA ROZJAŚ-

NIONE 

WŁOSY

POPIELATE

MAGICZNE

CZERNIE

MAHONIE

ZŁOTO-

MIEDZIANE (KOLORY 

JESIENI)

ZŁOTE

POPIELATE
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6D ZŁOTY CIEMNY 
BLOND (6.3)

7D ZŁOTY  ŚREDNI 
BLOND  (7.3)

8D ZŁOTY  JASNY 
BLOND  (8.3)

9D ZŁOTY  B. JASNY 
BLOND (9.3)

1C NIEBIESKA CZERŃ 
(1.1)

5C POPIELATY JASNY 
BR.(5.1) 

6C POPIELATY 
CIEMNY BL.(6.1)

7C POPIELATY 
ŚREDNI BL.(7.1) 

8C POPIELATY JASNY 
BL.(8.1) 

9C POPIELATY B. 
JASNY BL.(9.1)

10C NAJJAŚNIEJ- SZY 
POPIELATY BL.(10.1)

11AP PERŁOWY 
ARKTYCZNY BL.(11.16)

11AA SREBRNY 
ARKTYCZNY BL.(11.01)

11 AC POPIELATY 
ARKTYCZNY BL.(11.1)

7RD ZŁOTO-
MIEDZIANY ŚREDNI 
BL.(7.431)

8RD ZŁOTO-
MIEDZIANY JASNY 
BLOND  (8.431)

1B CZERŃ GRANATO-
WA NOC (1.11)

1V FIOLETOWA 
CZERŃ (1.66)

4M MAHONIOWY ŚR. 
BRĄZ (4.546)

5M MAHONIOWY 
JASNY BR.(5.546)

6M MAHONIOWY 
CIEMNY BL.(6.546)

4NI INTENSYWNY 
ŚREDNI BR. (4.00)

5NI INTENSYWNY 
JASNY BR.(5.00)

6NI INTENSYWNY 
CIEMNY BL.(6.00)

7NI INTENSYWNY 
ŚREDNI BL.(7.00)

8NI INTENSYWNY 
JASNY BL.(8.00)

9NI INTENSYWNY 
BARDZO JASNY 
BLOND (9.00)

AR MIXTON CZERWONY - 
WYGASZACZ ZIELENI

AG MIXTON ŻÓŁTY

AV MIXTON FIOLETOWY WR  WYGASZACZ 
CZERWIENI

SSA SREBRNY 
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.01)

SSB BEŻOWY 
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.203)

SSC POPIELATY 
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.1)

SSD ZŁOTY  
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.3)

SSM MIODOWY   
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.334)

SSN NATURALNY  
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.0)

SSR MIEDZIANY  
ROZJAŚNIAJĄCY 
BLOND (12.34)

NOWE  FARBY
NANOPIGMENTOWE  

AQUARELY IMP 
- 97 odcieni podstawowych, 6 intensywnych natur, 6 inten-
sywnych czerwieni i 5 intensywnych matów
- Stosowanie w proporcji 1:1,5 z utleniaczem (rozjaśniające 
blondy w proporcji 1:2)
- 100% krycie siwych włosów bez konieczności stosowania 
dodatku natur
- 5-ciokrotnie zmniejszona zawartość amoniaku w stosunku do 
tradycyjnych farb (Amoniak nie jest zastąpiony innym alkaliza-
torem). Dzięki temu, że pigment przenika w głąb włosa przy 
lekko uchylonych łuskach włosowych - alkaliczność mogła być 
obniżona)
- Wysoka trwałość kolorów do odrostów (Farba nie wypłukuje się 
selektywnie tj. poszczególne kolory podstawowe nie wypłukują 
się w różnym tempie zmieniając zasadniczo kolor włosów far-
bowanych. Efekt trwałości farby osiągnięto dzięki technologii 
lączenia się pigmentu z włóknami keratynowymi struktury włosa)
- Łagodne działanie na włos (Dzięki małej alkaliczności farby 
i  możliwości farbowania już przy minimalnym odchyleniu łuski 
włosowej kondycja włosa nie ulega pogorszeniu)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA FARBY
- Farba cechuje się delikatnym działaniem (obniżoną 
alkalicznością). Przed zabiegiem koloryzacji wszelkiego rodzaju 
powłoki zaklejające włos jak silikon i resztki stylingu muszą być 
zmyte, najlepiej szamponem głębokomyjącycm   PROCOLORI-
ST Chelating Shampoo. Przed farbowaniem podsuszyć włosy 
ręcznikiem.
- Farba pokrywa włosy siwe w 100%. Używamy tradycyjnie utle-
niacz 6%. Jednak, jeśli włosy siwe mają zmienioną strukturę tj. 
nie posiadają w strukturze przestrzeni melaninowych, są twar-
de i mało elastyczne należy przed farbowaniem umyć włosy 
szamponem z dodatkiem odrobiny rozjaśniacza oraz utleniacza 
(mycie rozjaśniające) tak, aby osiągnąć lekką porowatość 
powierzchni włosów. Do włosów trudno farbujcych się i dla 
otrzymania bardzo intensywnego koloru zaleca sie uzyć farb 
intensywnych.
- seria blondów rozjaśniających umożliwia rozjaśnienie do 4 
tonów. Nie służy jednak do farbowania włosów siwych.
- Przeciętny czas działania farby to 20-30 min. Ponieważ far-
ba działa łagodnie pozostawienie farby na włosach na 40min, 
zwłaszcza w przypadku włosów trudno farbujących się nie jest 
blędem.
- Farbę można stosować z utleniaczem 3% jednak w takim 
przypadku nie  rozjaśnia włosów - farbowanie “Ton w ton”
- Poza powyższymi wskazówkami do farb mikropigmentowych 
stosujE się wszystkie generalne zasady doboru kolorów i do-
boru stężenia utleniacza. Do rozjaśnienia włosów o jeden ton 
wystarczy utleniacz 6%, o 2 tony -9%. Do rozjaśnienia o więcej 
niż o 2 tony używamy blondów rozjaśniających z utleniaczem 
12% lub rozjaśnianie  + farbę z utleniaczem 3%-6%. 
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AB MIXTON 
NIEBIESKI

N NEUTRALNY WYGA-
SZACZ INTENSYWNOŚCI

8U/R MIEDZIANO 
CZERWONY ULTRA 
CZERWONY JASNY 
BLOND

7U/RF  OGNISTO 
ULTRA CZERWONY 
ŚREDNI BLOND

7U/RU  RUBINOWO 
ULTRA CZERWONY 
ŚREDNI BLOND

7U/RV FIOLETOWO 
ULTRA CZERWONY 
ŚREDNI BLOND

6U/V FIOLETOWO 
ULTRA CZERWONY 
CIEMNY BLOND

R3D  WZMACNIACZ 
CZERWIENI

ULTRA

INTEN-

SYWNE 

CZERWIENIE
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AQUARELY IMP - FARBA TRWALE KOLORYZUJĄCA 
Z INTENSYWNYMI MIKRO - PIGMENTAMI
CHARAKTERYSTYKA FARBY: 
- niższa alkaliczność i niższa zawartość amoniaku,  dzięki 
mniejszemu odchyleniu łuski włosowej
- szybsza penetracja barwnika w głąb włosa
- głębsze osadzenie pigmentu w strukturze włosa 
- dłuższa trwałość koloru
- działanie pielęgnacyjne na włos dzięki proteinom z 
kiełków  zbóż
- przyjemna w stosowaniu, przyjemny zapach i łatwe 
rozprowadzanie
- 100% krycie siwych włosów bez dodatku natur,
Farba występuje w 114 kolorach. TUBA 100ml, 60ml mixto-
ny. Stosowanie 1: 1,5 z utleniaczem (superrozjaśniające 
1:2). 
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GLAZETTECOLOR with 3D Complex  - 97 odcieni i 6 in-
tensywnych natur odpowiadających kolorystycznie farbie 
Aquarely IMP, jednak oparta na tradycyjnej formule (bez 
nanopigmentów). Tańsza alternatywa przeznaczona dla 
fryzjerów przywiązanych do tradycyjnych metod koloryzacji 
i poszukujących trwałej, dobrze kryjącej farby. 100ml. Pro-
porcja z utleniaczem 1:1,5. Opakowanie: 100 ml tuba

Glazettecolor

1:0 1:7 1:20

Linia Blossom to 7 kolorów i Blossom Clear - transparentny, 
pielęgnayjny regulator intensywności koloru. 
BLOSSOM COLOR 60ml
Toner z intensywnymi mikropigmentami, w kolorach tęczy 
bez amoniaku, bez użycia utleniacza do pasemek na 
włosach rozjaśnianych lub naturalnych. Włosy muszą być 
suche i wolne od sylikonu i pozostałości stylingu. Trwałość 
4-20 myć. SPÓSÓB 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 natu-
ralnych 20-40 min. Następnie obficie zmyć włosy wodą z 
szamponem Procolorist After Color, nałożyć maskę Re-
vivor Pro, zmyć i wysuszyć.  Farbowanie włosów może 
powodować reakcje alergiczne. 48 godzin przed użyciem 
zalecane jest przeprowadzenie testu na wystąpienie reakcji 
alergicznej. Nie wskazane dla osób poniżej 16 roku życia.
08167  BLOSSOM CLEAR 250ml
Regulator intensywności koloru tonera Blossom bez pig-
mentów. Zawiera substancje pielęgnacyjne dla skóry i 
włosów, a także substancje poprawiające penetrację pig-
mentu w głąb włosa przedłużając trwałość koloryzacji. 
SPOSÓB UŻYCIA: Zmieszać z tonerem Blossom w takiej 
proporcji która pozwoli na uzyskanie oczekiwanego koloru 
pastelowago. Spłukać wodą. Zastosowany w czystej formie 
poprawia kondycję i połysk włosów. 

08167
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PO CO STOSOWAĆ  RIFLESSI?
1. RIFLESSI odbudowuje strukturę  
włosów zniszczonych z rozdwojonymi 
końcówkami  (10-15min),
2.RIFLESSI wyrównuje kolor włosów, 
których pigment wyblakł i wypłukał się 
(10-20min)
3.RIFLESSI srebrna zmienia zółtawy 
blond lub siwiznę w ciekawy, chłodny 
biało-srebrny kolor (10-20min)
4.RIFLESSI maskuje kontrastujące  
odrosty naturalnych włosów, wydłuża 
okres między kolejnymi farbowaniami 
(zależnie od naturalnego koloru 15-
30min),
5.RIFLESSI działa jak farba bez 
amoniaku, zmienia naturalny odcień 
włosów (30-45min - nie rozjaśnia!) 
Tuba 200ml

do:
- regeneracji włosów
- wyrównania koloru
- zmniejszenia kontrastu odrostów
- nadania nowych ciekawych odcieni 

SREBRNY

MIODOWY 
BLOND 

MIEDZIANY

CZERWONY

MAHOŃ

CZEKOLADA

BRĄZ 

CIEMNY BRĄZ

CZARNY

ROZJAŚNIACZ Z PIGMENTEM W 6 ODCIENIACH
Linia sześciu rozjaśniaczy z pigmentem. Advanced 
Contrast nadaje intensywny kolor zapewniając jednoc-
zesne  rozjaśnianie i kolor  nawet na włosach czarnych. 
Intensywny kolor pasemek utrzymuje się do ok. 10myć. 
Efekt pasemek może być podtrzymany przez użycie 
maski koloryzującej  Riflessi.

NR 1 ognista czerwień          01901

NR 2 czerwony mahoń         01902 

NR 3 miedziana czerwień    01903

NR 4 miedziany blond          01897 

NR 5 tycjanowy blond          01898 

NR 6 złoty blond                  01899

Glazettecolor

LIGHT PASSION -  TONER DO PASEMEK W 8 KOLO-
RACH 
z dodatkiem olejku palmowego i masła kakaowego. Light 
Passion nakłada się na wcześniej rozjaśnione rozjaśniaczem 
pasemka włosów.  W miseczce plastikowej należy   dokładnie 
wymieszać objętościowo 1 część tonera z 2 częściami utle-
niacza 3%, a następnie nałożyć na rozjaśnione włosy. Czas 
działania dla blondów ok. 5-10min,  dla brązów i pozostałych 
kolorów ok. 20min. Następnie spłukać obficie wodą i 
zastosować szampon techniczny po zabiegu farbowania.

platynowy blond

piaskowy blond

złoty blond

capuccino

kawa

miedziany

czerwony

fiolet

08762

08761

08760

08767

08766

08763

08764

08765

REGENERACYJNA MASKA 
Z PIGMENTEM
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05053 Kwas hialuronowy to jeden ze składników Hyalu Co-
lorplex. Jest to związek, który wiąże wodę w skórze właści-
wej. Może on być bezpiecznie stosowany bez konieczności 
wykonywania testów skóry. W skórze ludzkiej kwas ten jest 
składnikiem macierzy międzykomórkowej skóry właściwej. 
W młodej skórze kwasu hialuronowego jest pod dostat-
kiem, co gwarantuje jej sprężystość i brak zmarszczek. Z 
wiekiem ilość kwasu maleje. W późniejszym czasie skóra 
człowieka się starzeje, traci zdolność wiązania wody i po-
wstają zmarszczki. Kwas hialuronowy to niezwykle uniwer-
salny, biozgodny i efektywny składnik. Jest wielofunkcyjny i 
w pełni bezpieczny. Można zastosować go jako dodatek do 
ulubionego kremu, serum pod oczy czy maski do włosów. 
Wmasowany w skórę  i włosy poprawia nawilżenie, jędrność 
i sprężystość.  W ofercie firmy Itely Hairfashion kwas hialuro-
nowy występuje w czystej postaci w ampułkach 6ml (12szt w 
kartoniku) pod nazwą Hyaluronan

HYALURONAN 
KWAS HIALURONOWY

01131  

01131  “PŁYNNY JEDWAB” - AMINOKWASY,
JEDNORAZOWA, NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA 
ZNISZCZONYCH WŁOSÓW  - FLUID Z AMINOKWASÓW 
Z JEDWABIU DO NATYCHMIASTOWEJ ODBUDOWY 
WŁOSÓW ZNISZCZONYCH
Beautyker  to środek na bazie aminokwasów z jedwabiu i 
keratyny do intensywnej pielęgnacji włosów zniszczony-
ch w wyniku agresywnego działania środka chemicznego. 
Dzięki specjalnej formule chemicznej i zawartości aktywnych 
aminokwasów, witamin i pantenolu Beautyker odbudowuje 
strukturę włosa od środka zasklepiając ubytki w naturalnej 
keratynie. 
SPOSÓB UŻYCIA
Zawartość ampułki nanieść na umyte i lekko osuszone 
ręcznikiem włosy. Równomiernie rozprowadzić fluid do 
końcówek włosów, a następnie delikatnie rozmasować. Nie 
spłukiwać ani wycierać. Zestaw ampułek 24 x 20ml.

BEAUTYKER 

05053

 06520

06519

06521

06520 - AQUARELY Regenerująca maska z Aloe Vera 
polecana do włosów delikatnych i zniszczonych oraz do 
skóry głowy z rozchwianym metabolizmem.  Wzbogacona 
substancjami nawilżającymi zawiera witaminy A, C, E oraz 
sole mineralne. Stymuluje odbudowę komórek.1000g 

06519 - AQUARELY regenerująca maska z proteinami z 
zarodków zbóż. Polecana do wszystkich typów włosów, 
których struktura została zniszczona podczas zabiegów 
chemicznych. Bogata w witaminę E, chroni kolor włosów 
farbowanych przed szkodliwym działaniem promieniowa-
nia UV  i redukuje liczbę wolnych rodników. 1000g

06521 - AQUARELY Regenerująca maska z masłem Shea. 
Polecana do włosów naturalnie suchych i zniszczonych. 
Działa pielęgnująco, nawilżająco i regenerująco. Posiada 
naturalny filtr UV. Pozostawia włosy  nawilżone, miękkie i 
jedwabiście gładkie. 1000g
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00614 HYDRALUX - mieszanka naturalnych olejków 
cennych dla ochrony włosów. Olejek jojoba odżywia, 
wzmacnia i uelastycznia włókna włosowe, a olejek 
arganowy nawilża rozświetla i nabłyszcza włosy.  Sposób 
użycia: za pomocą dołączonej miarki odmierzyć 2-5ml 
olejku i dodać do mieszanki rozjaśniacza i utleniacza lub 
do mieszanki farby i utleniacza. Następnie postępować 
zgodnie ze sposobem użycia rozjaśniacza lub farby. Do 
użytku profesjonalnego. 120ml

MASKI AQUARELY

HYDRALUX OLEJEK OCHRONNY

Pielęgnacja w trakcie i po far-
bowaniu włosów

 00614
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ZAAWANSOWANY SYSTEM PIELĘGNACJI WŁOSÓW 
PODCZAS KOLORYZACJI Z HYALU COLORPLEXEM
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05072 CHELATING SHAMPOO - szampon głęboko 
oczyszczający przeznaczony do usuwania głęboko 
zalegających we włosach pozostałości fryzjerskich środków 
chemicznych, metali ciężkich wchłanianych z atmosfery, 
oraz nadmiaru chloranów. Przygotowuje włosy do nowych 
zabiegów fryzjerskich

05075 EQUALIZER REINTEGRACJA - spray 
zabezpieczający włosy nadmiernie porowate i zniszczo-
ne do zabiegu farbowania.   Odbudowując wewnętrzną 
strukturę włosów przywraca naturalną wytrzymałość i 
wilgotność. Butelka z atomizerem 200ml. 

05070, 05071 POST COLOR SHAMPOO – szapon tech-
niczny do stosowania bezpośrednio po zabiegu farbowania 
włosów. Łagodna formuła wolna od siarczanów i parabenów. 
Hyalu Colorplex wzmacnia intensywność koloru, przedłuża 
i poprawia połysk. Zamyka łuski włosowe i neutralizuje alka-
liczne środowisko. Butelki 05070 - 1000ml i 05071- 200ml  

05073, 05074  REVIVOR PRO - Maska regeneracyjna o in-
tensywnym działaniu do stosowania po zabegu koloryzacji 
włosów a także do codziennej pielęgnacji. Proteiny jedwab-
ne wzmacniają włos naprawiając jego strukturę. Maksymal-
na ochrona włosów i koloru, osiągnięta została dzięki zasto-
sowaniu ekskluzywnej formuły Hyalu Colorplex. 05073 - słój 
1000ml, 05074 - tuba 200ml.

05079 XTRA ORDINHAIR 10 in 1 - dwufazowa odżywka 
do ochrony koloru włosów farbowanych o 10 działaniach 
restrukturyzacyjnych i pielęgnacyjnych takich jak: głębokie 
nawilżanie, restrukturyzacja włókna włosa, nadanie 
objętości, uelastycznianie, ułatwianie rozczesywania, 
ochrona przed promieniowaniem UV, połysk, modelowa-
nie, zapobieganie rozdwajaniu. Bezpośrednio po zabiegu 
farbowania przywraca fizjologiczny odczyn skóry głowy. 
Atomizer 250ml

05077 SCALP PROTECTOR -  zabezpieczenie skóry uczu-
lonej na farbowanie. Fluid ochronny do skóry wzbogacony 
o Hyalu Colorplex i środki łagodzące. Tworząc film ochron-
ny na skórze zapobiega zaczerwienieniom. Nie wpływa na 
rezultat farbowania włosów. Butelka 120ml.

05076 DERMA SHIELD - delikatny krem ochronny do skóry 
głowy, z Hyalu Colorplex tworzy film ochronny na skórze 
oraz chroni ją przed zabrudzeniami podczas farbowania. 
Tubka 150ml.

05078 COLOR CLEANER - płyn do zmywania plam 
powstałych na skórze czoła, uszu itd.,  które powstały 
podczas farbowania. Usuwa nawet zaschnięte zabrudzenia. 
Wystarczy nasączyć wacik płynem i przetrzeć zabrudzone 
miejsce. Nie uczula ani nie pozostawia zaczerwienień. 
Tuba 200ml 

05072
05070

05071 05075

05073

05074

05079

05077

05076 05078
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FAZA I - FLUID OLEISTY

FAZA II
SZAMPON

FAZA III
MASKA 
GŁĘBOKO
RESTRUKTU-
RY-
ZUJĄCA

3-FAZOWY SYSTEM REGENERACJI I 
PIELĘGNACJI KOLORU WŁOSÓW FARBOWANYCH
05003 - COLOR XTEND SPLENDOR OIL – restrukturyzujący 
oleisty fluid do pierwszego etapu głębokiej odbudowy struktu-
ry włosów farowanych. Specjalnie dobrane olejki łącznie z 
kompleksem Phytocoll Marine tworzą na powierzchni włosa 
cienką przeźroczystą powłokę ochronną nadającą włosom 
gładkość, połysk i zabezpiecza kolor włosów. Sposób 
użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nałożyć na 
suche włosy i rozprowadzić dokładnie pędzelkiem na całą 
ich długość. Pozostawić na ok. 3-5min, a następnie umyć 
włosy szamponem COLOR XTEND. Opakowanie 12 fiolek 
po 25ml

05005, 05004 - COLOR XTEND SZAMPON– bez 
zawartości związków siarki do włosów farbowanych, de-
likatnych i często poddawanych zabiegom fryzjerskim. 
Dzięki zawartości kompleksu Phytocoll Marine sz. łagodnie 
oczyszcza, odżywia, i regeneruje włosy przygotowując je do 
aplikacji maski Deep Nurishing Mask.  Włosy po umyciu są 
miękkie, lśniące i podatne na układanie. (05005 - 250ml, 
05004 - 1000ml, 00572 - 15ml saszetka)

05007, 05006 - COLOR XTEND MASKA– intensywna 
maska regeneracyjna do głębokiej odbudowy struktury 
włosów farbowanych. Hydrolizaty protein i kompleks Phyto-
coll Marine przywraca naturalną strukturę i zdrowy wygląd 
włosów. Sposób użycia: na umyte i osuszone ręcznikiem 
włosy nałożyć poczynając od nasady włosa preparat i 
rozprowadzić na całą długość, rozmasować i pozostawić 
na 3-5min (intensywna kuracja 4-7min z podgrzaniem). 
Następnie delikatnie rozczesać i obficie spłukać (05006 - 
1000ml, 05007 - 200ml, 05017 - 60 ml, 00573 - 15ml sa-
szetka). 

 05008 - COLOR XTEND SHINE PLUS  - Pielęgnacyjny 
nabłyszczacz do włosów farbowanych. Nadaje połysk i 
wygładza powierzchnię włosa dzięki zawartości aktywny-
ch komponentów i kompleksu Phytocoll Marine. Poprawia 
nawilżenie włosów i wydłuża intensywność koloru włosów 
farbowanych. Sposób użycia: Rozprowadzić na suche lub 
wilgotne włosy. 150ml

SHINE PLUS
NABŁYSZCZACZ
UZUPEŁNIENIE
ZABIEGU

05003

05005
05004

05007 05006

 05008

00572

00573

Piękne i zdrowe włosy to istotny atut w podkreśleniu piękna 
kobiecej urody. Uważa się że to właśnie włosy decydują w 
30% o urodzie. Codzienna pielęgnacja włosów, podkreślanie 
ich doskonałej kondycji, połysku i witalności jest więc rzeczą 
bardzo ważną dla każdej kobiety.  Właśnie troska o skuteczną 
pielęgnację doskonałego stanu włosów była powodem opra-
cowania przez  firmę IT&LY HAIRFASHION nowego syste-
mu regeneracji włosów. SYNERGICARE to system oparty 
na synergii komponentów naturalnych  i składników syn-
tetycznych - pozyskanych w wyniku postępu w kosmetologii. 
To również synergia między działaniem czysto kosmetyczym 
i wgłębnym, zapewniającym optymalny metabolizm skóry 
głowy. 
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FAZA I  - TERMOFLUID

FAZA II
SZAMPON

FAZA III
MASKA 
GŁĘBOKO
RESTRUKTU-
RY-
ZUJĄCA

FAZA IV - POWŁOKA ZAMYKAJĄCA WŁOS

4-FAZOWY SYSTEM GŁĘBOKIEJ I NATYCHMI-
STOWEJ ODBUDOWY WŁOSÓW O ZNISZCZO-
NEJ STRUKTURZE

05009 - IMMEDIATE REPAIR THERMO CARE DROPS 
– restrukturyzujący fluid do pierwszego etapu głębokiej 
odbudowy struktury włosów. Hydrolizaty protein zarodków 
zbóż i kompleks Phyto Keramix przywracają naturalną 
strukturę i zdrowy wygląd włosów. Sposób użycia: Przed 
użyciem wstrząsnąć. Preparat nałożyć na suche włosy i 
rozprowadzić dokładnie pędzelkiem na całą ich długość. 
Delikatnie podgrzewać przez 5-10min, a następnie 
wysuszyć włosy. Kurację kontynuować przez aplikację 
szamponu Immediate Repair Deep Care. (opakowanie 12 
fiolek x 25 ml)

 05010, 05011 - DEEP CARE SZAMPON – bez zawartości 
związków siarki, do regeneracji włosów bardzo zniszczo-
nych, delikatnych i często poddawanych zabiegom fryzjer-
skim. Dzięki zawartości hydrolizatu protein z zarodkow 
zbóż i kompleksu Phyto Keramix szampon łagodnie 
oczyszcza, odżywia, i regeneruje włosy przygotowując je 
do aplikacji maski Immediate Repair Intensive Care Mask.   
(05010 - 1000ml, 05011 - 250ml, 05018 - 60 ml, 00570 - 
15ml saszetka)

05012, 05013 - IMMEDIATE REPAIR MASKA– intensywna 
maska regeneracyjna do głębokiej i natychmiastowej 
odbudowy struktury włosów. Hydrolizaty protein zarodków 
zbóż, kompleks Phyto Keramix i ceramidy przywracają 
naturalną strukturę i zdrowy wygląd włosów. Sposób 
użycia: preparat nałożyć na umyte i osuszone ręcznikiem 
włosy poczynając od nasady włosa i rozprowadzić na całą 
długość, rozmasować i pozostawić na 3-5min (intensywna 
kuracja 4-7min z podgrzaniem). Następnie delikatnie 
rozczesać i obficie spłukać. Kurację zakończyć aplikacją 
ampułki Ultimate Sealer (05012 - 1000ml, 05013 - 200ml, 
05019 - 60 ml, 00571 - 15ml saszetka)

05014 -  IMMEDIATE REPAIR ULTIMATE SEALER 
restrukturyzujący fluid do zamknięcia procesu głębokiej 
odbudowy struktury włosów. Stanowi IV tzn. ostatni etap 
zabiegu głębokiej restrukturyzacji włosów zniszczony-
ch.  Hydrolizaty protein zarodków zbóż, kompleks Phyto 
Keramix i oligoelementy kończą proces przywracania 
odbudowy włosa, a także stymulują metabolizm cebulek 
włosowych. Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. 
Po aplikacji maski Intensive Care Mask,  na wilgotne 
włosy nałożyć preparat i rozprowadzić równomiernie grze-
bieniem. Nie spłukiwać. Przystąpić do formowania fryzury. 
(opakowanie 12 fiolek x 10 ml)

 05015 - Care IMMEDIATE REPAIR MULTIACTIVE SE-
RUM restrukturyzujący fluid o uniwersalnym działaniu do 
szybkiej regeneracji i poprawy kondycji włosów zniszczo-
nych. Może być stosowany jako samodzielny środek do 
regeneracji lub też jako przedłużenie efektu głębokiej 
restrukturyzacji włosów do stosowania przez klientkę 
poza salonem fryzjerskim. Doskonale nadaje się do 
pielęgnacji rozdwajających się końcówek włosów. Sposób 
użycia: Na wilgotne włosy nałożyć kilka kropel preparatu 
i rozprowadzić równomiernie grzebieniem. Nie spłukiwać. 
Przystąpić do formowania fryzury.  75ml

05009

05010 05011

05012 05013

05014
05015

00570

00571
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SYSTEM NATYCHMIASTOWE-
GO WYGŁADZANIA  WŁOSÓW O 
SKŁONNOŚCI DO PUSZENIA SIĘ
05025, 05029, 00574  SMOOTHING SHAMPOO
Szampon wygładzający do włosów  trudnych do ułożenia 
z tendencją do skręcania się.  Łagodnie myje, reguluje 
wilgotność i poprawia podatność włosów na układanie. 
Sposób użycia: Dokładnie rozprowadzić i rozmasować 
niewielką ilość szamponu na zmoczonych włosach, a 
następnie spłukać . Jeśli potrzeba zabieg powtórzyć. Po 
umyciu włosów nałożyć maskę Synergicare Instant Smo-
oth. (05025 - 1000ml, 05029- 250ml,05032 - 60 ml, 00574 
- 15mlsaszetka)

05026, 05030, 00575  SMOOTHING MASK 
– MASKA WYGŁADZAJĄCA
Maska regeneracyjna ograniczająca skłonność włosów  
trudno układających się do kędzierzawienia i do skręcania. 
Intensywnie odżywcze składniki tworzą na powierzchni 
włosa powłokę, która zapewnia odpowiednie nawilżenie 
i witalność. Włosy stają się lekkie, gładkie, błyszczące i 
łatwe do układania. Sposób użycia: Delikatnie masując 
nałożyć na wilgotne włosy pokrywając dokładnie każde 
pasmo włosów.  Pozostawić na włosach 3-5 min delikatnie 
rozczesując je grzebieniem. Następnie spłukać dokładnie 
wodą i nałożyć fluid NO MORE FRIZZ. (05026 - 1000ml, 
05030 - 250ml, 05033 - 60 ml, 00575 - 15ml)

05027 INSTANT SMOOTH SERUM – SERUM 
WYGŁADZAJĄCE
Intensywnie nawilżające serum o formule zapewniającej 
idealną gładkość i połysk włosom suchym i zniszczonym. 
Odżywia włos wnikając w jego strukturę oraz wygładzając 
długotrwale jego powierzchnię. Włosy zyskują połysk i 
łatwo układają się. Fiolka 150ml.

05031 NO MORE FRIZZ – OCHRONA PRZED 
KĘDZIERZAWIENIEM
Termoaktywny fluid zapewnia odpowiednie nawilżenie I 
ochronę przed temperaturą podczas układania włosów 
na gorąco. Ułatwia układanie włosów przy pomocy  su-
szarki i prostownicy. Sposób użycia: Nałożyć na wilgotne 
włosy przed suszeniem i zabiegami z wykorzystaniem 
prostownicy. Flakonik z dozownikiem 75ml

05028 HUMIDITY STOPPER – BLOKADA WILGOCI
Krople zabezpieczające przed wilgocią idealne do 
ujarzmienia włosów  trudnych do ułożenia z tendencją do 
skręcania się i kędzierzawienia.  HUMIDITY STOPPER 
daje pełną kontrolę nad włosami, ochronę przed wilgocią, 
jedwabisty połysk i miękkość w dotyku. Sposób użycia: 
Kilka kropel fluidu  rozetrzeć w dłoniach i rozprowadzić  na 
suche włosy. 
Fiolka 50ml

05025

05029

00574

05026

05030 00575

05027

05031

05028
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05055 05057

00579

PERFECT CURLS - PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW KRĘCONYCH I PO 
TRWAŁEJ ONDULACJI

05062 05063

00580

05065

SEBO BALANCE - KURACJA 
WŁOSÓW Z TENDENCJĄ DO 
PRZETŁUSZCZANIA SIĘ
Linia Sebo Balance składa się tylko z 2 produktów: szam-
ponu i fluidu. Szampon zmywa nadmiar sebum i wpływa 
na przywrócenie równowagi metabolicznej skóry głowy. 
Silniejsze działanie równoważące i zmniejszające wydzie-
lanie sebum ma lotion wzbogacony w Phytotrio Complex 
i Physio-Seboregulator. Pielęgnacja polega na stosowaniu 
szamponu a następnie ampułki z lotionem bez spłukiwania 
na świeżo umyte włosy.

Perfect Curls w kolorze intensywnie zielonym to szampon, 
maska i lotion do pielęgnacji włosów kręconych naturalnie 
oraz w wyniku trwałej ondulacji. Posługując się kosmetyka-
mi z tej linii można wykonać kompletny zabieg regeneracji 
włosów kręconych bez obciążania i tym samym zmniejsze-
nia skrętu loków. Stosujemy wtedy kolejno szampon, maskę 
(najlepiej z podgrzewaniem ok. 5min.) i fluid z efektem pa-
mięci bez spłukiwania.

00578

05058 05059

05055 , 05057, 00578  CURL PERFECTION - SZAMPON 
DO PIELĘGNACJI LOKÓW wolny od siarczanów (SLES) 
nawilża i nadaje włosom kręconym sprężystość i połysk. 
(05055 - 1000ml, 05057 - 250ml, 05060 - 60 ml, 00578 - 
15ml saszetka)

05056, 05058, 00579 CURL PERFECTION CONDITIONER 
- lekka odżywka do pielęgnacji loków. Nawilża i wzmacnia 
skręt loków bez obciążania włosów. (05056 - 1000ml, 05058 
- 200ml, 05061 - 60 ml, 00579 - 15ml saszetka)

05059  CURL PERFECTION FLUID -  lekki lotion do 
pielęgnacji włosów kręconych lub po trwałej.  Wzmacnia 
loki nie obciązając włosów.  Butelka 150ml

N
A

P
R

AW
A S

TR
U

K
TU

R
Y

 W
ŁO

S
A

05062, 05063, 00580 - BALANCING SHAMPOO szam-
pon łagodnie zmywa nadmiar łoju wydzielanego przez 
skórę głowy (sebum) przywracając jednocześnie naturalną 
równowagę metabolizmu. (05062 - 1000ml, 05063 - 250ml, 
05064 - 60 ml, 00580 - 15ml saszetka)

05065  SEBO REGULATOR -  lotion do usuwania nadmia-
ru sebum. Formuła bazująca na  kompleksach czynnych 
Phyto-Sebocontrol i Phytotrio Complex zmniejsza wytwar-
zanie łoju, przywraca równowagę wilgotności skóry głowy. 
Sposób użycia: Na świeżo umyte i osuszone ręcznikiem 
włosy rozprowadzić zawarotść fiolki. Delikatnie rozmasować 
w skórę glowy, a następnie bez spłukiwania wysuszyć i 
wymodelować włosy. Stosować 1-2 ampułek na tydzień.  12 
ampułek 6ml

05056
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05039, 05041 - PRO ENERGY SHAMPOO  - szampon 
energetyzujący. Wolny od sziarczanów szampon opracowany 
specjalnie do leczenia przyczyny wypadania włosów. Kom-
pleks Biomineral5 zapewnia intensywne odżywienie, a Prolife 
poprawia mikrokrążenie cebulki włosa, ograniczając wypada-
nie oraz pozostawiając włosy energiczne, miękkie i błyszczące. 
(05039 - 1000ml, 05041 - 250ml, 00576 - 15ml saszetka)

05036 - KERA ENERGY LOTION WOMAN - lotion dla kobiet
Remineralizujący lotion do walki z wypadaniem włosów dla ko-
biet. Specjalny kompleks Prolife Factor i Biomineral5 stymuluje 
wzrost włosów, zwiększając grubość i wytrzymałość. Działa na 
korzeń włosa, stymulując mikrokrążenie i pozostawiając włosy 
miękkie, gęste i lśniące. (opakowanie 12 fiolek x 6 ml)

05035 - ACTIVE ENERGY LOTION MAN - lotion dla mężczyzn
Energetyzujący lotion do walki z wypadaniem włosów dla 
mężczyzn. System Trifactor Formuła Zinc PCA działa na 
cebulki włosowe i przyczyny wypadania włosów. Formuła 
poprawia mikrokrążenie i oczyszcza skórę głowy i włosy z 
zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. (opakowanie 12 fiolek x 6 
ml)

05034  - DANDRUFF REMOVER - eliminator łupieżu
Łagodna emulsja pilingująca do usuwania łupieżu. Ten 
wyjątkowy zabieg do stosowania przed szamponem służy 
do głębokiego oczyszczania skóry głowy. Kwas migdałkowy i 
ekstrakt z Hamamelis pomaga przywrócić równowagę pH skó-
ry głowy i łagodzi zaczerwienienia. 100ml

05038, 05040 - DEFENCE SHAMPOO - szampon 
przeciwłupieżowy. Oczyszczający szampon do walki i zapo-
biegania łupieżowi.Formuła z ekstraktem z świerka i Physio-
Seboregulator usuwa złuszczoną skórę głowy, łagodzi zaczer-
wienienia i łagodzi swędzenie. 250ml, (05038 - 1000ml, 05040 
- 250ml, 00577 - 15ml saszetka)

05037 - DANDRUFF STOPPER - lotion do leczenia walki i za-
pobiegania łupieżu. Złuszcza skórę głowy i usuwa mikroorga-
nizmy, które powodują łupież, pozwalając skórze głowy wrócić 
do swojej naturalnej równowagi hydrolipidowej. Działanie 
zmniejszające przekrwienie pomaga złagodzić swędzenie i 
zaczerwienienie.  (opakowanie 12 fiolek x 6 ml)

05046  - SUN SHIELD MIST - tarcza ochronna w spraju
Dwufazowy, nawilżający spray zawierający przeciwutleniacz - 
ekstrakt jagód acai , miodu i olej arganowy. Chroni włosy przed 
działaniem promieni UV , pozostawiając włosy lekkie 
i błyszczące. 150ml (50ml - 05052)

05044  - HYDRARING SHAMPOO -  szampon nawilżający
Wolny od siarczanów szampon z przeciwutleniaczami do sto-
sowania po opalaniu . Zapewnia głębokie nawilżenie i chroni 
włosy przed promieniami UV , jednocześnie delikatnie je 
oczyszczając .  250ml (05044 - 250ml, 05050 - 60ml)
05045  - NURISHING CONDITIONER - maska do włosów po 
opalaniu. Ultra-odżywcza maska   do włosów z przeciwutleniac-
zem do stosowania po ekspozycji na słońce. 200ml(05045 - 
200ml, 05051 - 60ml)
05047  - TAN BOOSTER MILK - mleczko do skóry do 
przyspieszenia opalania. Aktywator Tan Booster stymuluje 
naturalną syntezę melaniny . Nawilża skórę, dając szybszą i 
trwalszą opaleniznę. 200ml
05048  - SUN SCREEN - filtr słoneczny do ochrony skóry 
(średni). Średni Krem zawierający najnowszej generacji filtry 
przeciwsłoneczne UVA - UVB . 200ml 
05049  - SHIMMER & BRONZE - odżywce mleczko do skóry 
po opalaniu. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia spowodo-
wane ekspozycją na słońce, poprawia i przedłuża opaleniznę. 
200ml

ENERGY
RESPON-

DANDRUFF
DEFENCE

SUN 
EMOTION

05039 05041

05035

05036

05034

05040

05038

05037

05044 05045 05048 05046 05047 05049
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00857 00858 00854

00855 00856 00860 00859

0085100850 00853 00866

05711

00852

00861 00863 00862

00857 SCULPTING  ECO HAIR SPRAY - bardzo mocno utrwalający la-
kier ekologiczny. Dodaje objętości i struktury bez usztywniania włosów.  
Idealne do tworzenia długotrwałych zdecydowanych fryzur. Łatwy do 
usunięcia, bez pozostawiania śladów. Pojemnik 300ml
00858 MODELING ECO HAIR SPRAY - ekologiczny lakier o mocnym 
utrwalaniu. Wysycha szybko bez pozostawiania resztek. Dodaje obję-
tości nawet najcieńszym włosom nie obciążając ich. Chroni włosy przed 
wilgocią i nadaje im miękkość i satynową fakturę. Pojemnik 300ml
00854 SCULPTING MOUSSE - pianka o extra mocnym utrwalaniu do 
24-godzinnego kreatywnego wyglądu. Dodaje objętości nawet najcień-
szym włosom bez przetłuszczania i bez sklejania włosów. Łatwa do 
usunięcia za pomocą szczotki, bez pozostawiania śladów. 300ml
00855 SCOULPTING HAIRSPRAY - bardzo mocny lakier do włosów. 
Idealny dla ekstremalnych fryzur. Przeznaczonych do ostatecznego 
utrwalenia.  Zachowuje niezmienioną objętość i teksturę. Mikrokro-
pelkowy spray do równomiernego rozprowadzania nie pozostawia 
śladów pozostałości i z łatwością usuwa się za pomocą szczotki 
.Pojemnik 500ml
00856 MODELING HAIRSPRAY -  „Suchy” lakier o mocnym utrwa-
laniu do nadania objętości bez obciążania i moczenia fryzury. Chroni 
przed wilgocią i zanieczyszczeniami ze środowiska. Specjalne polimery 
zapewniają elastyczne utrwalenie bez obciążania włosów w dół. Nie 
pozostawia śladów po wyszczotkowaniu. .Pojemnik 500ml
00860 GRIP GEL – żel extra mocny tworzy wyjątkowo odważne fryzury 
o dużej trwałości. Maksymalna kontrola, doskonałe formowanie. Wyc-
zesuje się nie pozostawiając śladów. Tuba 150ml
00859 SCOULPTING MATT WAX - bardzo mocny wosk do tworzenia 
rzeźby z matowym wykończeniem. Słój 100ml

00850 TEXTURE UP - teksturyzer o średnio mocnym utrwalaniu ideal-
ny do obszernych fryzur, o naturalnym wyglądzie. Dodaje objętości  nie 
obciążając włosów w dół. Tworzy efekt “Zero Gravity”. Nie pozostawia 
śladów po wyczesaniu. Flakon 150ml
00851 OCEAN MIST  - matujący aerozol mineralny o słabym utrwa-
laniu do wykończenia miękkich i naturalnych fali. Dzięki koncentracji 
soli mineralnych i formule Ozon+ Complex TM, pomaga zachować 
równowagę hydrolipidową włosów. Flakon 150ml
00853 HANDS ON CLAY - pasta modelująca z oczyszczanej zielo-
nej glinki do  modelowania włosów kosmyk po kosmku do uzyskania 
idealnej i długotrwałłej fryzury. Nie wysusza włosów.  Słoik 100ml
00852 MODELING MOUSSE - pianka modelująca, o extra mocnym 
utrwalaniu. Nie obciążania i nie pozostawia śladów. Idealna do 
fryzury o dużej objętości. Idealna do wzmocnienia loków. Zapo-
biega elektryzowaniu się włosów. Chroni i nadaje elastyczność 
włosom. Ułatwia czesanie i modelownie. Pojemnik 300ml
00866 THERMOSHIELD - mleczko ochronne przed temperaturą do 
modelowania na ciepło z efektem anti-frizz. Chroni włosy przed wysoką 
temperaturą  i odżywia włosy dogłębnie dla uzyskania długotrwałej 
gładkości. Stosować do stylizaci przy użyciu suszarki do włosów i pro-
stownicy. Pojemnik 150ml
00861 CONTOUR GLAZE - nabłyszczacz modelujący z lekkim utrwa-
laniem i  efektem anti-frizz która podkreśla loki  naturalne lub po 
trwałej dodając im blasku.  Poprawia elastyczność i konrolę formy bez 
obciążania. Idealny do stosowania przed stylizacjią dla zdrowego i na-
turalnego wyglądu.   Flakon 150ml

00863 SLEEK POMADE - pasta modelująca i nabłyszczająca z za-
stosowaniem najnowszej technologii OZONE+ COMPLEX o średnio 
mocnym utrwalaniu  idealna do stylizacji z inspiracją retro, jak i o 
naturalnym wyglądzie. Dla lepszego efektu nabłyszczania, zabieg 
powtórzyć na końcówkach włosów. Słój 100ml
00862 DIAMOND DROPS - kropelki extra połysku błyskawicznie 
otaczają włos  mikrofilmem, który chroni go przed wilgocią i czynnikami 
środowiskowymi. Ułatwia rozczesywanie i nadaje  jedwabistości. Zapo-
biega rozdwajaniu końcówek włosa. Flakon 50ml

RZEŹBA

TEKSTURA

POŁYSK
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ŚRODKI POMOCNICZE DO TRWAŁEJ

03420 - PREONDA – fluid do zabezpieczania włosów 
i końcówek włosów przed zabiegiem trwałej ondulacji 
i trwałego prostowania włosów. Split End Complex ce-
mentuje strukturę włosa i wytwarza na powierzchni włosa 
proteinowy film ochronny.  125ml 

00725 -  THERMOFLAT OCHRONA TERMICZNA, 
WYGŁADZANIE I PROSTOWANIE Wygładza i wyrównuje 
fryzurę. Chroni włosy od temperatury po zabiegu prostowa-
nia trwałego włosów. Fitokeratyna pod wpływem tempera-
tury łączy się z keratyną włosów zapewniając odbudowę 
struktury włosów. 200ml

 03419 - PLUSONDA - maska integrująca strukturę włosa 
oparta na maśle orzechów Shea, słodkim olejku z migdałów 
oraz formule SPLIT END COMPLEX. Skleja rozdwojone 
końcówki włosów i tworzy na ich powierzchni ochronny filtr. 
500ml

 00726  - CURL DEFINER MOUSSE  WZMACNIANIE 
SKRĘTU LOKÓW NATURALNYCH I PO TRWAŁEJ 
Średnio mocna pianka modelująca, która podkreśla i 
wzmacnia skręt loków naturalnych i uzyskanych w wyniku 
trwałej ondulacji 250ml

TRWAŁA SAMOKOŃCZĄCA DO SKRĘTU WŁOSÓW

05558 -  WAVESELF 1S - do włosów mało podatnych 
500ml
05559 - WAVESELF 1  - do włosów naturalnych 500ml
05560 - WAVESELF 2 - do włosów farbowanych 500ml
05549 - PROSHAPE NEUTRALIZER - uniwersalny 
neutralizator do trwałej WAVESELF i trwałej prostującej 
RELAXARE 1000ml 

ŁAGODNA TRWAŁA BEZ TIOGLIKOLATÓW DO SKRĘTU 
WŁOSÓW

03105- ONDASOFT 1 do naturalnych oraz mało podatnych 
na skręcanie włosów 
03106 - ONDASOFT 2    plyn do włosów farbowanych
Specjalny preparat do trwałej ondulacji, o przyjemnym za-
pachu, który nie zawiera tioglikolatów. Formuła oparta na 
aktywatorze organicznym w łagodny sposób utrwala skręt 
włosów zapewniając długotrwały efekt.W komplecie: płyn 
ONDASOFT 100ml + utrwalacz NEUTRASOFT 120ml.

TRWAŁA DO PROSTOWANIA WŁOSÓW

05720  - RELAXARE KIT ZESTAW DO TRWAŁEGO PRO-
STOWANIA WŁOSÓW MEDIUM do włosów farbowanych 
100ml krem prostujący, 140ml Neutralizer, 15ml Plusonda
05719  - RELAXARE KIT ZESTAW DO TRWAŁEGO PRO-
STOWANIA WŁOSÓW STRONG do włosów naturalnych 
100ml krem prostujący, 140ml Neutralizer, 15ml Plusonda
Wysokiej klasy innowacyjny system do prostowania włosów 
eliminuje trwale skręt włosów, wygładza i wyrównuje włosy 
na całej ich długości. Masło Shea i słodki olejek migdałowy 
nadaje elastyczność i wygładza włosy, natomiast specjalna 
formuła Split Ends Complex „cementuje” i zamyka rozdwojo-
ne końcówki włosów oraz wytwarza na powierzchni włosa 
ochronną powłokę ułatwiającą rozczesywanie.

05721 - RELAXARE MEDIUM - krem do trwałego prosto-
wania włosów farbowanych. Tubka 100ml.
05722 - RELAXARE STRONG - krem do trwałego prosto-
wania włosów naturalnych. Tubka 100ml.

03420 00725  03419
 00726

05558 05559 05560 05549

03103 03104

05722
05721

05720
05719

 01896
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Utleniacze 
 i rozjaśniacze

ABMP01

ABMP01 - AQUA  BLONDER  MP - mikrogranulkowy, niepylący 
rozjaśniacz do włosów z dodatkiem niebieskiego barwnika.
Rozrabiany z utleniaczem stabilizowanym w proporji 1:2 
rozjaśnia do  7 tonów. Czas rozjaśniania zależnie od typu 
włosów i stopnia rozjaśnienia od 20-40min.  Opakowanie  wo-
reczek  foliowy  500g

05456 - SUN SHADES - wyjątkowy ultra kompaktowy 
rozjeśniacz w proszku idealny do odręcznych technik 
rozświetlenia barwy włosów, takich jak balayage ombre, sha-
tush, bronde i splashlight.  
Jego specjalna formuła na bazie olejku arganowego i olekju 
jojoba oraz innych szlachetnych składników organicznych 
pochodzenia naturalnego umożliwia stosowanie go bez folii. 
Rozjaśniane partie włosów nie nie kolidują z resztą włosów 
dając efekt typowy dla słonecznego światła. Idealny do sto-
sowania zarówno na naturalnych jak i farbowanych włosach. 
Przy pomocy SUN SHADES mozna rozjaśnić włosy o 6 tonów, 
przy zachowaniu struktury włosów w nienaruszonym stanie. 
Baw się tworząc niepowtarzalny i spersonalizowany wygląd 
dla każdej klientki z pełnym zabezpieczeniem włosów. W ni-
emetalicznym naczyniu zmieszaj 1 część Sun Shades + 1,5 
części nadtlenku wodoru w 3%,6%,9% lub 12%. Nałożyć na 
suche włosy. Pozostawić na 20 do 40 minut. Nie jest koniecz-
ne zastosowanie ciepła podczas rozjasniania. Po osiągnięciu 
zamierzonego efektu rozjaśnienia zmyć rozjaśniacz wodą z 
zastosowaniem szamponu After Color, a następnie nałożyć 
maskę Revivor Pro z linii Procolorist. Woreczek  foliowy  450g

00720 BLONDLY rozjaśniacz w kremie rozjaśniający do 7 
tonów o łagodnym działaniu z dodatkiem olejku Jojoba i Ar-
ganowego nie wysusza włosów podczas procesu rozjaśniania. 
Dzięki delikatnemu działaniu może być stosowany na włosach 
których kondycja nie pozwala na stosowanie tradycyjnego 
rozjaśniacza.
SPÓSÓB UŻYCIA
Wycisnąć rozjaśniacz w kremie do plastikowej miseczki i 
zmieszać dokładnie z utleniaczem w następujących proporc-
jach:
ROZJAŚNIENIE PROPOR.    OKSYDANT            CZAS
1-3 TONY 1:2  z  6%utl.   20min
4-5 TONY 1:2  z  9%utl.   30min
6-7 TONY 1:2 z 12%utl. 40min
Nałożyć niezwłocznie po zmieszaniu na suche, nieumyte 
włosy. Pozostawić na włosach na zalecany czas lub do 
osiągnięcia zamierzonego efektu. Spłukać obficie wodą i umyć 
szamponem do włosów farbowanych.
  

00720

AQUARELY CREMA OSSIGENATA - oryginalny utleniacz z 
proteinami z zarodków zbóż dedykowany do farby Aquarely 
IMP i rozjaśniacza Aquarely Blond Compact. 1000ml (00522 - 
3%, 00523 - 6%, 00524 - 9%, 00525 - 12%)

UTLENIACZ AQUAOXYD 1000ml - konfekcjonowany w Pol-
sce stabilizowany utleniacz z proteinami i zapachem pistacji. 
Testowany z farbą AQUARELY IMP stanowi tańszą, lecz 
pełnowartościową alternatywę cenową dla utleniacza  AQUA-
RELY IMP.  Idealnie nadaje się do farb Glazette, Colorly oraz 
Aquarely IMP, gdzie doskonale maskuje pozostałą, śladową 
zawartość amoniaku. Gęsta, kremowa konsystencja zapo-
biega spływaniu farby z włosów podczas farbowania. 1000ml 
(00522PL - 3%, 00523PL - 6%, 00524PL - 9%, 00525PL - 12%)

 01896 - AQUARELY Blond Compact rozjaśniacz z formułą 
równomiernego utleniania oparty na technologii “STOPNIO-
WEGO UWALNIANIA TLENU”. Tlen uwalniający się wewnątrz 
struktury włosa nie rozrywa go od środka - stąd mniejsze 
zniszczenia włosa. Zawiera OLEJEK LAWENDOWY - najbard-
ziej wszechstronny i delikatny olejek eteryczny.Jego wyjątkowe 
własności rozgrzewające sprawiają, że olejek ten jest idealny 
dla czerwonej i podrażnionej skóry głowy. W porównaniu do 
rozjaśniaczy o tradycynej formule należy przygotowywać 
gęstsze papki z utleniaczem o mniejszym stężeniu, a następnie 
dłużej (do 30min) rozjaśniać - papka cały czas działa. Efekt 
białego rozjaśnienia gwarantowany! Pojemnik 500g, 

05456

01896
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COLORFUL  to linia tonerów o ekstremalnych kolorach dla 
odważnych osób chcących podkreślic swój indywidualny 
charakter. Toner do koloryzacji bezpośredniej bez utle-
niacza dostępny jest w 7 kolorach i biały mixtonu do wyga-
szania intensywności koloru. Kolorowe pigmenty tonera 
COLORFUL  wnikają we włosy zapewniając trwałość nawet 
do 20 myć. Aby zapewnić maksymalny czas trwałości zale-
ca się stosowanie na uprzednio rozjaśnionych włosach lub 
na naturalnym bardzo jasny blondzie, ton 8-9.  Trwałość 
koloru zależy również od kondycji włosów. Włosy porowate 
wchałniają pigment szybciej i głębiej. Również dłuższy 
czas pozostawienia toneru na włosach podczas farbowania 
zapewnia trwalszy i bardziej intensywny efekt.Wszystkie 
kolory mogą być mieszane ze sobą,  aby otrzymać szeroką 
gamę możliwości i  stworzyć swój niepowtarzalny COLOR-
FUL. 
SPOSÓB UŻYCIA: odpowiednią ilość toneru COLORFUL 
nałożyć bezpośrednio na włosy. Pozostawić na ok. 15 do 
30 minut. Spłukać dużą ilością wody. Umyć włosy i osuszyć 
ręcznikiem.

Ekologiczne, wysokiej jakości pianki, które dostarczają 
włosom objętości, elastyczności jędrności blasku. Koloro-
we pigmenty są idealne do ożywienia włosów farbowany-
ch, do wygaszenia zółtych odcieni siwych włosów lub do 
utworzenia nietrwałych pasemek. Zawierają  substancje 
pielęgnacyjne, a także:

Pantenol z prowitaminą B5 nawilża, zapobiega rozdwajaniu 
i dodaje blasku. Filtr UV chroni kolor przed promieniami 
słone-cznymi. Olej kokosowy odżywia włosy, wspomaga 
zdrowy wzrost i zapewnia połysk. Czwartorzędowe polimery 
poprawiją stan włosów.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć na dłoń niewielką ilość, w zależności od długości 
włosów, a następnie rozprowadzić od nasady do końcówek 
włosów. Nie spłukiwać. Mogą być stosowane na mokre 
lub suche włosy. Dostępne kolory:  srebrny, czerwony, 
szaroperłowy, miedziany, brązowy i popielaty.
Butelka bez gazu z dozownikiem 180 ml

COLORFUL TONERY BEZ UTLE-
NIACZA W EKSTREMALNYCH 
KOLORACH

PIANKI DO UKŁADANIA I PIGMEN-
TACJI WŁOSÓW

Trwała farba bez amoniaku, która pokrywa do 100% siwych 
włosów. W wyniku farbowania włosy są naturalne, miękkie, 
błyszczące i nawilżone. Dostępna w 32 kolorach. Farby 
nie zawierają amoniaku, silikonów, parabenów i zapachu. 
Nowej generacji pigmenty wnikają w głąb włosów, aby 
zapewnić długotrwały kolor. Jego formuła jest bogata w 
ekstrakty i zawiera:
- keratynę do naprawy włosów uszkodzonych i suchych,
- olej arganowy bogaty w witaminę E olej, która odżywia 
włókno włosa, stymulując odnowę komórek, nawilża i 
wzmacnia włosy nadając im blask i elastyczność.
- polimery, które zapewniają miękkość włosów,
- pochodne z oleju kokosowego, które nawilżają i 
zmiękczają włosy,
Opakowanie: 120 ml tuba 1:1,5

ZERO 
TRWAŁA FARBA BEZ AMONIAKU

 2650 SUPER RÓŻOWY  
 2651 FIOLET  
 2652 BŁĘKIT IBIZA  
 2653 ZIELEŃ JABŁKA  
 2654 CYTRYNOWY  
 2655 CZERWIEŃ CHILI  
 2656 POMARAŃCZOWY  
 2657 BIAŁY MIXER 
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1171 - HAIRLIVE HAIR SPRAY mocny, wydajny  lakier w 
formie aerozolu. 750ml

1166 - GEL SPRAY mocny żel w spraju do ostatecznego 
utrwalania fryzury. 250ml

1264 - VOLUMISER - lotion keratynowy do nadania 
objętości fryzury. 250ml 

1225 - THERMOPROTECTOR - fluid zabezpieczający 
włosy do prostownicy.  250ml 

1265 - ENERGISER - wzmacniacz skrętu włosów po 
trwałej ondulacji lub z tendencją do skręcania się. 250ml

1055 - STRAIGHT HAIR - żel prostujący do nietrwałego 
prostowania włosów. 250ml

HL104 - STRUCTURING STRONG FOAM - pianka 
mocna do układania i utrwalania fryzury. 300ml

1310 - SPRAY SHINE - nabłyszczacz w aerozolu. 
Nadaje połysk włosom i chroni przed warunkami atmo-
sferycznymi. 300ml

1384 - GUM PASTE - gumowa pasta do elastycznych i 
trwałych fryzur 100ml

1380 - SOFT WAX - miękki wosk 100ml

1386 - MATT CLAY - “matowa glina” - guma do 
układania i teksturyzowania fryzur o średniomocnym 
utrwalaniu 100ml Utworzone fryzury utrzymują się do 
24godz. 

1384

1380

1171
1166

1264 1225 1265

1055 HL104 1310

1386

POMADY HAIRLIVE

STYLING HAIRLIVE

ZERO 
TRWAŁA FARBA BEZ AMONIAKU
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Produkty specjalnie opracowane dla włosów 
słabych, nadmiernie wypadających. Zawierają pro-
teiny oraz wyciąg z placenty pobudzający skórę 
głowy do lepszego odżywiania cebulek włosa 
jednocześnie zapewniając im optymalny metabo-
lizm skóry głowy.

2100 - lotion intensywny - podrzymanie efektu 
kuracji serią Haircomplex 12 x 10ml. 

2105 - lotion p.-w wypadaniu włosów  - podrzy-
manie efektu kuracji lotionem intensywnym w 
ampułkach (zamiast ampułek) 150ml

2160, 2150 - szampon przeciw nadmiernemu 
wypadaniu włosów.  2160 - 1000ml, 2150 - 200ml.

SERIA PRZECIW NADMIERNEMU 
PRZETŁUSZCZANIU SIĘ WŁOSÓW 
2162, 2152 -szampon regulujący wydzielanie 
tłuszczowej powłoki ochronnej włosa. Szampon 
nadaje się do codziennej pielęgnacji włosa. 2162 
- 1000ml, 2152 - 200ml

SERIA PRZECIWŁUPIEŻOWA
2161, 2151 -szampon przeciwłupieżowy. Nadaje 
się do codziennej pielęgnacji włosa. 2161 - 1000ml, 
2151 - 200ml.

SERIA ARGANOWA
1317 - Olejek arganowy kosmetyczny szczególnie 
zalecany do włosów suchych i łamliwych, które 
straciły swą mięsistość i połysk. Ujarzmia włosy 
puszące się, co często idzie w parze z przesusze-
niem czupryny. Serum do włosów z olejkiem arga-
nowym chroni pzed szkodliwym promieniowaniem 
UV oraz gorącym powietrzem  suszarek do włosów, 
prostownic, czy lokówek. Olej arganowy pochodzi 
z Maroko, gdzie uznaje się go za eliksir młodości. 
Zawiera  nienasycone kwasy tłuszczowe, bardzo 
duże ilości witaminy E w formie tokoferoli oraz ka-
rotenoidy. Substancje te sprawiają, że olejek po-
siada silne właściwości antyoksydacyjne. Sposób 
użycia: Kilka kropli olejku rozetrzeć w dłoniach, a 
następnie rozprowadzić równomiernie na włosach. 
Nie spłukiwać. 
Fiolka z dozownikiem. 100ml

1347 - pielęgnacyjny szampon arganowy z do-
datkiem olejku arganowego do włosów suchych 
zniszczonych i łamliwych. 1000ml

1348 - regeneracyjna maska arganowa z dodatki-
em olejku  arganowego szczególnie zalecana do 
do włosów suchych zniszczonych i łamliwych. 
1000ml

2162

2160 2150

2100
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PLACENTINOL KURACJA 
WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
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1340 - NETEL - olejek ochronny, który zapobiega 
podrażnieniom skóry głowy podczas zabiegu farbowania 
i rozjaśniania.Dzięki niemu nie powstają zaczerwienie-
nia świąd czy pieczenie. Należy dodać jedną aplikację 
do miseczki z farbą lub rozjaśniaczem, następnie dobr-
ze wymieszać. Nie wpływa na jakość czy intensywność 
koloru.250ml. 

1755 - ARTECOLOR SZAMPON NR 1–  do stosowania 
bezpośrednio po zabiegu farbowania włosów. Szam-
pon z proteinami jedwabiu oraz keratyną. Zamyka łuski 
włosowe i neutralizuje alkaliczne środowisko. 1000ml   

1360 - ARTECOLOR BALSAM NR 2 – balsam do włosów 
bezpośrednio po zabiegu farbowania z jedwabiem i 
keratyną.Balsam z proteinami jedwabiu oraz keratyną.
Poj. 1000ml  

2120

1340 1775 1360

1370

1805

1805 - COLOR REMOVE - selektywny ściągacz kolo-
ru z naturalnych składników ma za zadanie wypłukanie 
z włosa starych pigmentów farby przy zachowaniu 
pigmentów naturalnych. Działa łagodnie nie niszcząc 
włosów. Nie jest rozjaśniaczem. Do zmywania koloru 
używać zawsze tylko mieszanki płynów w proporcji 1:1 
Nakładać na niemyte włosy i wymywać mechanicznie 
palcami ok. 15 -20min. Następnie spłukać wodą i umyć 
szamponem. Może być stosowany ponownie aż do 
osiągnięcia zamierzonego efektu. Jeśli włosy ciemnieją 
pod wpływem 3% utleniacza, zabieg powtórzyć. Poj. 
2x100ml.

REMOVE COLOR
SELEKTYWNY ZMYWACZ PIG-
MENTU

1330 - ICE THERMIC MASK - intensywna maska z 
efektem lodu do włosów suchych i zniszczonych z jedwa-
biem i keratyną i witaminami A i E. Maska opracowana dla 
włosów zniszczonych, wzbogacona w proteiny jedwabiu 
oraz keratynę. Nawilża, regeneruje, oraz odnawia suche 
włosy. Sposób użycia: Na umyte włosy nałożyć niewielką 
ilość maski, pozostawić 2-5min i spłukać obficie. 500ml

2120 - ODŻYWKA DWUFAZOWA PLACENTINOL do 
włosów słabych, zniszczonych procesami chemicznymi. 
Może być stosowana codziennie, bez spłukiwania. Dzięki 
kwaśnemu PH nadaje się do wykorzystania jako neutrali-
zator po farbowaniu.
Atomizer 250ml

1370 - UNIWERSALNY BALSAM – balsam do włosów 
suchych i zniszczonych. Opracowany do włosów suchy-
ch, zniszczonych oraz po zabiegach farbowania i trwałej. 
1000ml

PIELĘGNACJA WŁOSÓW I 
SKÓRY GŁOWY W TRAKCIE I 
BEZPOŚREDNIO
PO FARBOWANIU

PIELĘGNACJA WŁOSÓW PO ZA-
BIEGACH CHEMICZNYCH I Z 
TENDENCJĄ DO ROZDWAJANIA

1330
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2201, 2211 - CLEANSING GŁĘBOKOOCZYSZCZAJĄCY - 
kremowy szampon z zawartością witamin, oraz - kompleksu 
proteinowego, który obok gruntownego mycia rewitalizuje i 
odżywia włosy suche i porowate, nadając połysk i ułatwiając 
rozczesywanie. 1000ml - 2201, 250ml - 2211

2200, 2210 REVITALIZER SZAMPON DO ZWIĘKSZENIA 
OBJĘTOŚCI WŁOSÓW - z zawartością witamin oraz 
kompleksu proteinowego, który nadaje wilgotność, rewita-
lizuje i odżywia włosy suche i porowate, nadając objętość i 
ułatwiając rozczesywanie. 1000ml - 2200, 250ml -2210  

2205, 1725 SILVER SHAMPOO –SREBRNY SZAMPON 
- przeznaczony do eliminowania zażółceń siwych bądź 
rozjaśnianych włosów. 1000ml - 2205, 250ml - 1725 

2204, 2214 CURL SZAMPON DO WŁOSÓW KRĘCONYCH 
I PO TRWAŁEJ ONDULACJI- chroni i wydłuża czas 
utrzymywania się loków naturalnych lub po trwałej ondulacji. 
1000ml - 2204, 250ml - 2214

2202, 2212 COLOR SZAMPON DO WŁOSÓW FARBO-
WANYCH z zawartością hydrolizatu keratyny i jedwabiu. 
Chroni i wydłuża trwałość koloru włosów farbowanych. 
1000ml -2202, 250ml  - 2212

2215 - KERATIN FLUID - Pielęgnacyjny lotion do regeneracji 
włosów zniszczonych i często farbowanych. Nadaje włosom 
połysk i sprężystość.  Butelka z  atomizerem 250ml.

1377 - PIELĘGNACYJNY KREM-MLECZKO BEZ 
SPŁUKIWANIA DO OCHRONY KOLORU WŁOSÓW - z 
zawartością protein jedwabnych, keratyny, filtrem UV oraz 
innych składników pielęgnacyjnych. Nawilża, odżywia, oraz 
delikatnie rozprostowuje loki na włosach zabezpieczając 
jednocześnie ich kolor przed blaknięciem. 250ml

2203, 2213 - REPAIR SZAMPON DO WŁOSÓW ZNISZCZO-
NYCH I SUCHYCH - głęboko regenerujący strukturę włosów 
szampon
z zawartością hydrolizatu keratyny, jedwabiu oraz witamin A 
i E. 1000ml -2203, 250ml - 2213 

1371, 1373 - REPAIR BALSAM – balsam do włosów su-
chych i zniszczonych z jedwabiem oraz keratyną. Balsam z 
proteinami jedwabiu oraz keratyną. 1000ml - 1371,  250ml 
- 1373S 

1326, 1325 - REPAIR MASK - intensywna maska do włosów 
suchych i zniszczonych z jedwabiem i keratyną. Nawilża, re-
generuje oraz odnawia suche włosy.  Pozostawia je gładkie, 
miękkie  o większej objętości. Słój 1000ml - 1326, 250ml 
- 1325

2216 - Fluid na bazie hydrolizatu z keratyny do natychmia-
stowej regeneracj włosów po zabiegu chemicznym. Sposób 
użycia: Zawartość ampułki nanieść na umyte i lekko osuszo-
ne ręcznikiem włosy. Równomiernie rozprowadzić fluid do 
końcówek włosów, a następnie delikatnie rozmasować. Nie 
spłukiwać ani wycierać.
Zestaw ampułek 12 x10ml. 

1327 - COCO MILK HAIR MASK - intensywna maska o za-
pachu kokosowo-waniliowym do włosów suchych i zniszczo-
nych z jedwabiu i keratyny. Nie obciąża i nie natłuszcza. 
Nawilża i regeneruje suche włosy.  Włosy stają sie gładkie, 
miękkie  i  nabierają  objętości. Słój 1000ml

1326 1325

1371 

(1373)

1373S2203  2213 

1377221522122202 22142204

172522052210  220022112201

2216

PROTEIN COMPLEX  KERATIN 
TREATMENT - PIELĘGNACJA

1327
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1401 1400

1402

1403 

1400 - HAIR MINT SHAMPOO - szampon pielęgnacyjny 
z mentolem o potrójnym działaniu: zapobiega powsta-
waniu tłuszczu i łupieżu, nawilża i odświeża skórę głowy. 
200ml

1401 - HAIR MINT LOTION - lotion do włosów z 7 ziołami 
i witaminą B5. Oczyszcza i odświeża skórę głowy oraz 
wzmacnia włosy. Zawiera Octopirox® do zwalczania 
łupieżu. 200ml

1402 - SOFT POMADE - kremowa pomada ułatwiająca 
roz-czesywanie włosów i tworzenie elastycznych fryzur.  
Utrwala fryzurę i wysychając pozostawiając elastyczną 
fryzurę. 100ml

1403 - HARD POMADE -  kremowa pomada, umożliwia 
łatwe układanie włosów i tworzenie elastycznych styli-
zacji. Zapewnia lekkie utrwalanie i wysoki połysk. Pole-
cane do stylizacji typu: tupecik, ciernisty krzew, hipster. 
100ml

IN
N

E

PCMAN LINIA DO PIELĘGNACJI 
WŁOSÓW DLA MĘŻCZYZN

PCMAN LINIA DLA MĘŻCZYZN 
DO PIELĘGNACJI BRODY

1413 - PAKIET DO PIELĘGNACJI BRODY

PCMAN BEARD SHAMPOO – SZAMPON
Szampon do pielęgnacji brody i wąsów. Oczyszcza, 
nawilża dogłębnie i nadaje zarostowi zdrowy wygląd. 
Zawiera jedwab, keratynę i polimery, które odżywiają i 
nadają naturalny połysk. Sposób użycia: niewielką ilość 
nanieść na mokrą brodę, rozmasować i pozostawić na 
2-3min. Dokładnie zmyć i wysuszyć.  Butelka 100ml

PCMAN BEARD OIL – OLEJEK
Olejek do pielęgnacji brody i wąsów utworzony na ba-
zie olejków jojoba, argan, pestek winorośli i migdałów 
o działaniu wzmacniającym, uelastyczniającym i  
nawilżającym. Nadaje zarostowi naturalny połysk i 
przyjemną w dotyku miękkość. Sposób użycia: nanieść 
4-15 kropel olejku na dłonie i rozmasować delikatnie na 
owłosionej skórze. Zalecamy stosować co drugi dzień 
lub, codziennie dla mocniejszego efektu. Butelka 50ml

PCMAN BEARD WAX - WOSK
Wosk do pelęgnacji brody i wąsów o łagodnym utrwala-
niu. Utworzony na bazie olejku arganowego, ekstraktu 
z palmy Copernica Prunifera i wosku pszczelego dla 
maksymalnych właściwości odżywczych. Sposób 
użycia: odrobinę wosku rozgrzać rozcierając go w pal-
cach i nanieść równomiernie na zarost do otrzymania 
zamierzonego efeku. Słoiczek 50ml 1413 
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HAIRPLEX to zabieg ochronny i wzmacniający, który 
wzmacnia wiązania w strukturze wewnętrznej włosów 
podczas farbowania i rozjaśniania. Zapobiega pękaniu 
naskórka włosów (łusek włosowych) w ponad 90% i za-
pobiega uszkodzeniom spowodowanym farbowaniem lub 
rozjaśnianiem. Używa technologii HVP, która zapewnia 
błyskawiczne, niezawodne i skuteczne rezultaty. Technolo-
gia HVP to aktywny kompleks składników, które wnikają do 
wnętrza kory i zwiększają wytrzymałość włosa od wewnątrz. 
Dodaje wartości i poprawia jakość do usługi farbowania lub 
rozjaśniania włosów. Unika się pękania włosów w ponad 
90%. Włosy są 175% mocniejsze niż w przypadku włókien 
włosów dziewiczych. Jest bardzo łatwy w użyciu. Nie wy-
maga poświęcenia czasu na odrębny zabieg. Stosuje się 
go bezpośrednio do mieszaniny koloru lub rozjaśniacza 
z utleniaczem. Poprawia siłę i jakość włosów. Wzmacnia 
wewnętrzną strukturę podczas koloryzacji lub zabiegu 
rozjaśniania. Ułatwia rozczesywanie.
HAIRPLEX zawiera również ekstrakty roślinne głęboko 
odżywiające włókna włosa.
Podbiał pospolity - reguluje wrażliwość skóry głowy na 
podrażnienia.
Macierzanka piaskowa - przeciwutleniacz i kojące 
działanie.
Krwawnik pospolity - działanie odświeżające, 
oczyszczające, przeciwzapalne i tonizujące.
Skrzyp polny - zapewnia elastyczność i reguluje wydziela-
nie sebum ze skóry głowy. 
Brzoza brodawkowata – stymuluje metabolizm skóry głowy, 
działa na wydzielanie tłuszczu. 
Rozmaryn lekarski -  przeciwutleniacz, oczyszczający, 
ożywiające i stymulujące działanie.
Pokrzywa zwyczajna -  działanie odżywcze, 
przeciwłupieżowe, regulujące wydzielanie sebum i 
tonizujące skórę głowy.

WZMACNIANIE WYTRZYMAŁOŚCI ME-
CHANICZNEJ WŁOSÓW PODCZAS ZA-
BIEGU FARBOWANIA I ROZJAŚNIANIA

SPOSÓB UŻYCIA

1450 NR 1 – KREATOR 
WIĄZAŃ
Jak z niego korzystać z kolorem:
Dodać do miseczki gdzie mieszamy 
farbę z utleniaczem 5ml produktu na 
każde 50-60ml farby do włosów.
Jak z niego korzystać z 
rozjaśniaczem: Dodać do miseczki, 
gdzie mieszamy rozjaśniacz z utle-
niaczem 10ml produktu do całkowitej 
masy mieszaniny. Kontynuować 
proces farbowania lub rozjaśniania 
jak zwykle. Dokładnie spłukać włosy 
i zastosować HAIRPLEX NR 2  
500ml

1451 NR 2 – UTRWALACZ 
WIĄZAŃ
Nałożyć 10 ml preparatu na włosy i 
za pomocą grzebienia rozprowadzić 
od korzeni do końców (użyć więcej 
na długie lub cienkie włosy).
Pozostawić na włosach przez okres 
do 10/15 minut (włosy mogą być 
cięte w czasie zabiegu). Płukać i 
modelować jak zwykle.  500ml

1452 NR 3 – 
UTRZYMYWANIE WIĄZAŃ 
MASKA
Niewielką ilość maski nanieść na 
mokre, umyte włosy, rozmasować 
i pozostawić na okres do 10/15 mi-
nut. Spłukać i układać jak zwykle. 
Zalecane użycie 2 razy w tygodniu. 
120ml

1450

1451

1452

1453 – ZESTAW HAIRPLEX 1X NR1 + 2X NR2 
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STYLING OD BERGEN
EVIN RHOSE Z 
PROWITAMINĄ B5

PIELĘGNACJA WŁOSÓW EVOLU-
TION MASKI DO WŁOSÓW 
LONGBEAUTY

BOTOX DO WŁOSÓW
KURACJA KERATYNOWA NA 
SZYBKO

ED5120

ED1212

ED1211

ED1217

ED1213
ED5120 - KERATIN STRUCTURE – EFFETTO BOTOX 
– KURACJA KERATYNOWA NA SZYBKO
Dwuskładnikowy zestaw do szybkiej kuracji keratyno-
wej włosów oparty na aktywnej keratynie i olejku 
makadamia. Sposób stosowania: Wlać oba składniki 
zestawu do niemetalowego naczynia i za pomocą 
pędzelka doprowadzić przez mieszanie do  konsystencji 
kremowej pianki. Nałożyć na włosy ze szczególnym 
uwzględnieniem odcinków najbardziej zniszczonych. 
Trzymać na włosach ok. 10min, po czym spłukać obficie 
ciepłą wodą. 2 saszetki po 12ml

ED1212 - HAIR MASK GRANO 1000 ML - regene-
racyjna maska z zarodków nasion zbóż do włosów 
suchych i bardzo zniszczonych

ED1211 - HAIR MASK SEMI DI LINO 1000 ML- ma-
ska z nasion lnu do włosów farbowanych

ED1213 - HAIR MASK PROTEINE SETA 1000 
ML- maska z proteinami jedwabnymi do włosów 
delikatnych i cienkich

ED1217 - HAIR MASK PROTEINE DEL LATTE 
1000 ML- maska z mleka do włosów przesuszonych 
i matowych

BG00728
BG00725

BG00722
BG00729 BG00720

BG00719

BG00748

BG00751

BG00728 - lakier do włosów extra hold ae-
rozol z delikatnym zapachem pomarańczy 
750ml

BG0072 - lakier do włosów extra hold ae-
rozol z delikatnym zapachem pomarańczy 
300ml

BG00729 - lakier do włosów extra strong NO 
GAS (bez gazu) 300ml 

BG00720 - nabłyszczacz do włosów 200ml

BG00720 - pianka do włosów extra strong - 
bardzo mocna 300ml

BG00719 - pianka do włosów strong - mocna 
300ml

BG00751 - pianka do włosów Volume - do 
nadania włosom objętości 300ml

BG00748 - pianka do włosów Ricci - do 
włosów kreconych i po trwałej 300ml
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ITELY HAIR FASHION POLSKA 
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