
PREZENTACJE

System bazuje na nowej formule określanej przez firmę jako Hyalu Colorplex. 
W skład kompleksu wchodzi między innymi popularny ostatnio kwas hialuronowy.

Formuła Hyalu ColorPlex to zespół substancji, które mają za zadanie zapewnienie 
optymalnych warunków do koloryzacji włósów z jednej strony, a zdrugiej strony 
doprowadzenie włosów i skóry głowy do stanu lepszego niż przed nałożeniem ko-
loru. Hyalu Colorplex wchodzi w skład wszystkich kosmetyków Pro Colorist. Efekty 
działania Hyalu ColorPlex to:

 przywrócenie naturalnego pH skóry głowy (patrz rys.),
 zwiększnie działaia pielęgnacyjnego farbowania,
 utworzynie filtru ochronnego zabezpieczającego efekt 

farbowania i przedłużającego trwałość koloru
 nawilżanie włosów,
 spowolnianie efeków starzenia włosów i skóry głowy
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Jednym z istotnych składników Hyalu Colorplex jest kwas hialuronowy. Jest to zwią-
zek, który wiąże wodę w skórze właściwej. 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 dostatkiem, co gwarantuje jej sprężystość i brak zmarszczek. Z wiekiem ilość 
kwasu maleje. W późniejszym czasie skóra człowieka się starzeje, traci zdolność wiąza-
nia wody i powstają zmarszczki. Kwas hialuronowy to niezwykle uniwersalny, biozgod-
ny i efektywny składnik. Jest wielofunkcyjny i w pełni bezpieczny. Można zastosować 
go jako dodatek do ulubionego kremu, serum pod oczy czy ma-
ski do włosów. Wmasowany w skórę i włosy 
poprawia nawilżenie, jędrność i spręży-
stość. W ofercie firmy Itely Hairfashion 
kwas hialuronowy występuje również 
w czystej postaci w ampułkach 6ml (12szt 
w kartoniku) pod nazwą Hyaluronan

PROCOLORIST with Hyalu Colorplex – nowości z warsztatu 
profesjonalnego kolorysty od ITELY HAIRFASHION
Bezpieczeństwo koloryzacji włosów ich kondycja i zdrowie, a co za tym idzie 

piękny zdrowy wygląd to priorytet dla każdego nowoczesnego fryzjera.

To także wyzwanie dla producentów kosmetyków profesjonalnych. W listopadzie 2015 r. 

firma ITELY HAIRFASHION zaprezentowała nowy system koloryzacji zapewniający najbardziej 

optymalne warunki przeprowadzenia zabiegu dla włosów i dla fizjilogii skóry głowy. 

CHELATING SHAMPOO

Szampon głęboko oczyszcający 
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

EQUALIZER

Spray zabezpieczający włosy 
nadmiernie porowate i zniszczone 
do zabiegu farbowania. 
Odbudowując wewnętrzną strukturę 
włosów przywraca naturalną 
wytrzymałość i wilgotność.

Butelka z atomizerem 250ml. 

POST COLOR SHAMPOO

Szapon techniczny do stosowania 
bezpośrednio po zabiegu farbowania 
włosów. Łagodna formuła wolnq 
od siarczanów i parabenów. Hyalu 
Colorplex wzmacnia intensywność 
koloru, przedłuża i poprawia 
połysk. Zamyka łuski włosowe 
i neutralizuje alkaliczne środowisko.

Butelki 1000ml i 200ml  

REVIVOR PRO

Maska regeneracyjna o intensywnym 
działaniu do stosowania 
po zabegu koloracji włosów 
a także do codziennej pielęgnacji. 
Proteiny jedwabne wzmacniają 
włos naprawiając jego strukturę. 
Maksymalna ochrona włosów 
i koloru, osiągnięta została dzięki 
zastosowaniu ekskluzywnej 
formuły Hyalu Colorplex.

Słój 1000ml, tuba 200ml.

XTRA ORDINHAIR 10 IN 1

dwufazowa odżywka – do ochrony 
koloru włosów farbowanych o 10 
działaniach restrukturyzacyjnych 
i pielęgnacyjnych. Odżywia, 
nawilża i odbudowuje zniszczoną 
strukturę włosów nadając im połysk 
i zdrowy wygląd. Nadaje objętość, 
ułatwia rozczesywanie. Zapobiega 
rozdwajaniu końcówek. Przywraca 
fizjologiczny odczyn skóry głowy.

Atomizer 250ml

SCALP PROTECTOR

zabezpieczenie skóry uczulonej 
na farbowanie. Fluid ochronny 
do skóry wzbogacony o Hyalu 
Colorplex i środki łagodzące. Tworząc 
film ochronny na skórze zapobiega 
zaczerwienieniom. Nie wpływa 
na rezultat farbowania włosów.

Butelka 120ml.

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.

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


