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Od ponad 30 lat firma Kaaral specjalizuje się w produkcji 

i sprzedaży profesjonalnych produktów dla branży fry-

zjerskiej na całym świecie. Swój rozwój firma zapocząt-

kowała stworzeniem laboratorium, które zajmowało się 

problemami włosów i skóry głowy, a następnie rozsze-

rzyła swoją działalność do pełnej gamy profesjonalnych 

produktów fryzjerskich. Produkty wyróżniają się wysoką 

jakością, o którą dba laboratorium Kaaral. Zespół specja-

listów z działu Badań i Rozwoju nieustannie opracowuje 

nowe rozwiązania będące podstawą tworzenia dosko-

nale skutecznych formuł, uwzględniając potrzeby ludzi 

i środowiska. Kaaral to pierwszy producent kosmetyków 

do włosów, mogący poszczycić się najbardziej prestiżo-

wym świadectwem jakości dla Systemów Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

W Polsce marka jest obecna od 10 lat, dynamicznie się 

rozwija zdobywając zaufanie i uznanie klientów, dzięki 

selektywnej sprzedaży wyłącznie do salonów fryzjer-

skich, szerokiej ofercie produktów oraz bogatej ofercie 

szkoleniowej dopasowanej do potrzeb klientów. 
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Gama produktów trychologicznych do skóry głowy z pro-
blemami wypadania włosów, przetłuszczania się i łupieżu. 
Wyselekcjonowany dobór aktywnych składników i wyso-

ka skuteczność potwierdzona licznymi opiniami klientów 
a także klinicznie przez Uniwersytet Medyczny w Padwie.
PATRZ STRONA >> 12

K05 – LINIA PROFESJONALNYCH DERMO 
KOSMETYKÓW TRYCHOLOGICZNYCH

BACO – LINIA CZTERECH RÓŻNYCH RODZAJÓW 
KOLORYZACJI I STYLIZACJI DO WŁOSÓW Z JEDWABIEM

To gama kosmetyków poświęcona koloryzacji i pielęgnacji 
koloru, w której produkty nasycone są hydrolizowanymi 
białkami jedwabiu, gładko przenikającymi w głąb wło-

sa, chroniąc i pielęgnując jednocześnie. Włosy pozostają 
lśniące i miękkie jak jedwab.
PATRZ STRONA >> 8

Linia produktów do stylizacji dla osiągnięcia szalonych 
i ekstremalnych efektów stylizacji, przy jednoczesnym za-

chowaniu maksymalnej ochrony dla włosów.
PATRZ STRONA >> 13

PINK UP-LINIA PRODUKTÓW DO STYLIZACJI WŁOSÓW

PURIFY – LINIA SZAMPONÓW I ODŻYWEK DO PIELĘGNACJI

Odkryj piękno czystej natury poprzez gamę produktów 
do pielęgnacji różnych rodzajów włosów. Znakomite 
rezultaty stosowania szamponów i odżywek z tej linii 
są możliwe dzięki nowoczesnym i in nowacyjnym formu-
łom, których skuteczność intensyfikuje zawartość staran-

nie wyselekcjonowanych naturalnych składników jak octu 
jeżyno wego, białka ryżu, olejku migdało wego, ekstraktów 
z limnantes, olejku z awokado i świeżej mięty. Twoje włosy 
stają sie piękne, lśniące i pełne życia. 
PATRZ STRONA >> 14

HAPPY SUN-LINIA 
KOSMETYKÓW NA SŁOŃCE

Kosmetyki dla ochrony włosów przed słońcem. Dzięki 
ekstraktowi z bambusa włosy są chronione przed nad-
miernym wysuszaniem i łamaniem się. Piękny i trwały 
zapach pobudza zmysły.
PATRZ STRONA >> 15

ONLINE-SYSTEM TRWAŁEGO 
PROSTOWANIA I TRWAŁEJ 
ONDULACJI

Zestaw nowoczesnych produktów do trwałego prostowa-
nia włosów z keratyną i produktów do trwałej ondulacji.
PATRZ STRONA >> 15

SENSE-KOLORYZACJA 
I DEKOLORYZACJA

Farba Sense to klasyczna, permanentna (trwała) kolory-
zacja oraz rozjaśniacze do włosów w dwóch rodzajach dla 
tworzenia odcieni ciepłych i zimnych.
PATRZ STRONA >> 15

DEV PLUS-AKTYWATORY DO FARB

Gama aktywatorów dedykowana do farb Baco, Soft Baco 
i Sense. Zawarte w nich substancje pielęgnujące i stabi-
lizujące oraz kremowa konsystencja gwarantują odpo-
wiedni efekt za każdym razem, od pierwszej do ostatniej 
kropli w butelce.
PATRZ STRONA >> 15

STYLE PERFETTO – LINIA PRODUKTÓW DO STYLIZACJI

To gama nowoczesnych produktów do stylizacji bez szko-
dliwych parabenów, olei mineralnych, silikonów i alkoho-
lu. Stworzona z myślą o zaspokojeniu perfekcyjnej styli-

zacji każdego rodzaju włosów.
PATRZ STRONA >> 10

MARAES – LINIA EKOLOGICZNA

Kosmetyki SPA do włosów. Każdy produkt Maraes nie wyłą-
czając farby do wło sów łączy skuteczność nadzwyczajnych, 
czystych, naturalnych substancji czynnych z bezpieczeń-
stwem gwarantowanym przez brak szkodliwych składni-
ków. Naturalne antyoksydanty zawarte w drogocennych 

składnikach odżywczych i brak siarczanów (sulfatów), glu-
tenu, parabenów, amoniaku, PPD – to wszystko dla ochrony 
włosów i skóry, dzięki czemu są zdrowe. Maraes gwarantuje 
niezrównane odży wienie, blask i ochronę. 
PATRZ STRONA >> 6



MARAES SZAMPON 
ODŻYWIAJĄCY KOLOR
COLOR NOURISHING 
SHAMPOO 
pojemność: 250ml | 1000ml
kod: 1301 | 1300

SZAMPON REWITALIZUJĄCY 
DO WŁOSÓW KĘCONYCH
CURL REVITALIZING 
SHAMPOO 
pojemność: 300ml i 1000ml
kod: MAX000018

SPRAY WYGŁADZAJĄCY 
W KREMIE
SLEEK EMPOWERING 
SPRAY CREAM 
pojemność: 150ml
kod: MAX000017

OLIUM ODŻYWIAJĄCE KOLOR
COLOR NOURISHING OLIUM
pojemność: 30ml
kod: 1305

SZAMPON WYGŁADZAJĄCY 
I WZMACNIAJĄCY
SLEEK EMPOWERING 
SHAMPOO
pojemność: 300ml. i 1000ml
kod: MAX000016

PODWÓJNY ELIKSIR-
ZABIEG PROFESJONALNEJ 
REKONSTRUKCJI WŁOSA
COLOR NOURISHING 
DOPPIO ELIXIR 
pojemność: 12x 15ml
kod: 1306

ODŻYWCZA TARCZA 
OCHRONNA KOLORU W SPRAY’U
COLOR NOURISHING SHIELD
pojemność: 125ml
kod: 1304

MASKA ODŻYWIAJĄCA 
KOLOR Z OLEJKIEM 
MONOI Z TAHITI
COLOR NOURISHING MASK
pojemność: 200ml | 1000ml
kod: 1301 | 1300

MASKA REWITALIZUJĄCA 
DO LOKÓW
CURL REVITALIZING 
TREATMENT 
pojemność: 200ml. i 1000ml
kod: MAX000019

OLEJEK ROZJAŚNIAJĄCO-
ODŻYWIAJĄCY
NOURISHING LIGHTENER OIL
pojemność: 2x200ml 
kod: MAR000024

FARBA MARAES
COLOR NOURISHING 
PERMANENT HAIR COLOR
pojemność: 60ml

AKTYWATOR DO FARB 
MARAES 10-20-30-40 VOL
MARAES DEVELOPER
pojemność: 1000ml
kod: DM10VOL | DM20VOL | DM30VOL | 

DM40VOL
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LINIA KOSMETYKÓW 
EKOLOGICZNYCH

Laboratoriom Kaaral udało się osiągnąć to, co wielu 
uważało za niemożliwe – kosmetyki SPA do włosów. 
Każdy produkt Maraes nie wyłączając farby do wło-
sów Maraes łączy skuteczność nadzwyczajnych, czy-
stych, naturalnych substancji czynnych z bezpie-
czeństwem gwarantowanym przez brak szkodliwych 
chemikaliów. Posiadające certyfikat organiczności 
(Monoi de Tahiti Certified Organic) składniki zapew-
niają włosom głębokie, intensywne, długotrwałe od-
żywienie. Naturalne antyoksydanty i brak siarczanów 
(sulfatów), glutenu, parabenów, amoniaku, PPD – 
to wszystko dla ochrony włosów i skóry. Maraes gwa-
rantuje niezrównane odżywienie, blask i ochronę.

1  FARBA MARAES
COLOR NOURISHING PERMANENT HAIR COLOR

Innowacja w koloryzacji ekologicznej, trwale koloryzu-
jącej farby nie zawierające amoniaku, PPD, DEA, sulfa-
tów i  parabenów. Wyjątkowa pielęgnacja włosów po-
przez farbowanie z niezrównaną dotąd siłą pokrywania 
siwych włosów, możliwość rozjaśnienia do 3 poziomów, 
a superblondy do 4-5 poziomów. Stosunek mieszania – 
1:1 (superblondy – 1:2).

2  AKTYWATOR DO FARB MARAES 
Z OLEJKIEM MONOI Z TAHITI
MARAES DEVELOPER

• wzbogacony o środek łagodzący i olej nabłyszczający
• ustabilizowana formuła pozwalająca na perfekcyjne 

wymieszanie z oleistą konsystencją farby Maraes

3  MARAES SZAMPON ODŻYWIAJĄCY KOLOR
COLOR NOURISHING SHAMPOO

Dzięki działaniu olejku Monoi z Tahiti i keratyny wło-
sy stają się wyjątkowo mocne, odżywione i  zdrowe. 
Żywy kolor zyskuje ochronę przed wolnymi rodnikami 
i  szkodliwym wpływem środowiska. Włosy mają nie-
zrównany blask i połysk.

4  MASKA ODŻYWIAJĄCA KOLOR 
Z OLEJKIEM MONOI Z TAHITI
COLOR NOURISHING MASK

To najnowsza i najbardziej innowacyjna formuła, która 
doskonale łączy głębokie odżywianie i  ochronę kolo-
ru dzięki działaniu olejku Monoi z Tahiti z dodatkową 
siłą keratyny i  naprawczym działaniem masła karité. 
Suche i zniszczone włosy podlegają gruntownej napra-
wie i stają się wyjątkowo mocne, odżywione i zdrowe. 

Żywy kolor zyskuje ochronę przed wolnymi rodnikami 
i  szkodliwym wpływem środowiska. Włosy mają nie-
zrównany blask i połysk. Odżywka do spłukiwania!

5  OLEJEK MONOI
COLOR NOURISHING OLIUM

Najbardziej innowacyjny kosmetyk do zabiegu inten-
sywnego i głębokiego odżywienia włosów. Odżywcze 
właściwości olejku Monoi z Tahiti i ekstraktu z kwiatu 
lnu, decydują o wyjątkowości Olium. Włosy są odbu-
dowane od wewnątrz. Olium zapobiega przerywaniu 
włókien kapilarnych i rozdwajaniu się końcówek. Włosy 
są niezwykle odżywione i elastyczne. Filtry UVA i UVB 
chronią wyrazistość koloru. Blask i połysk włosów 
są niezrównane. Zabezpiecza przed wolnymi rodnikami 
i puszeniem się włosów.

6  ODŻYWCZA TARCZA OCHRONNA 
KOLORU W SPRAY’U
COLOR NOURISHING SHIELD

Niezwykła mikro-emulsja o  innowacyjnej formule, 
która łączy wyjątkowe właściwości odżywcze olejku 
Monoi z  Tahiti i  naprawcze działanie olejku Limnan-
thes oraz gwarantujące naturalną, roślinną ochronę 
filtrów przed działaniem UVA i UVB. Kolor jest chro-
niony i zabezpieczony przed wolnymi rodnikami i szko-
dliwym wpływem środowiska. Włosy są odżywione 
i  łatwe w  rozczesywaniu, z  niezrównanym blaskiem 
i połyskiem. Bez spłukiwania!

7  PODWÓJNY ELIKSIR-ZABIEG 
PROFESJONALNEJ REKONSTRUKCJI WŁOSA
COLOR NOURISHING DOPPIO ELIXIR

Najbardziej innowacyjny, regenerujący dwuskładnikowy 
zabieg w salonie dostarczający intensywne odżywienie, 
niezwykłe nawilżenie, dodatkową siłę i niezrównany po-
łysk. Wyjątkowe właściwości odżywcze i chroniące kolor 
olejku Monoi z Tahiti są połączone z głębokim odżywie-
niem Keratyny i dodatkowym blaskiem protein jedwabiu. 
Włosy przechodzą ultra nawilżenie, są mocniejsze, lśnią-
ce i zdrowe, a ich kolor zachowuje blask. 

8  SZAMPON REWITALIZUJĄCY 
DO WŁOSÓW KĘCONYCH
CURL REVITALIZING SHAMPOO

Rewitalizująca formuła do włosów kręconych falo-
wanych i puszących się. Cenne działanie olejku Monoi 
z Tahiti i delikatność jogurtu nadają lokom miękkości, 
blasku i elastyczności, definiują naturalny skręt włosów. 
Formuła bez sulfatów wzbogacona olejkiem Marula, 
chroniącym rdzeń i zapobiegającym przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych.

9  MASKA REWITALIZUJĄCA DO LOKÓW
CURL REVITALIZING TREATMENT

Rewitalizująca formuła maski do włosów kręconych, falowanych i puszących się. 
Cenne działanie olejku Monoi z Tahiti i delikatność jogurtu sprawiają, że krem rewitali-
zuje rdzeń podnosząc nawilżenie i elastyczność włosów. Formuła wzbogacona olejkiem 
Marula, chroniącym rdzeń przed starzeniem się i zapobiegającym przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych. Do spłukiwania!

10  SZAMPON WYGŁADZAJĄCY I WZMACNIAJĄCY
SLEEK EMPOWERING SHAMPOO

Szampon do włosów prostych, osłabionych i pozbawionych witalności. Zawarty 
w składzie olejek Monoi z Tahiti i Owies Szorstki sprawiają, że szampon ma działanie 
regenerujące, delikatnie oczyszcza włosy nadając im siły, blasku i miękkości. Formuła 
nie zawiera sulfatów i jest wzbogacona olejkiem Moringa, znanym z działania odżyw-
czego, natłuszczającego i przeciwutleniającego, nawilża i wzmacnia rdzeń, podno-
sząc jego elastyczność. Powstrzymuje działanie wolnych rodników.

11  ODŻYWKA W SPRAY’U WYGŁADZAJĄCA I WZMACNIAJĄCA
SLEEK EMPOWERING SPRAY CREAM

Lekka odżywka w spray’u bez spłukiwania do włosów prostych, osłabionych i pozba-
wionych witalności. Dzięki olejkowi Monoi z Tahiti oraz kompleksowi Owsa Szorstkiego 
sprawia, że włosy stają się gęstsze, łuska wygładzona, a połysk i miękkość bardziej inten-
sywne, bez obciążania włosów. Formuła wzbogacona olejkiem Moringa, znanym z dzia-
łania odżywczego, redukującego skłonność do rozdwajania się końcówek, natłuszcza-
jącego i przeciwutleniającego, nawilża i wzmacnia rdzeń, podnosząc jego elastyczność. 
Bez spłukiwania!

12  OLEJEK ROZJAŚNIAJĄCO-ODŻYWIAJĄCY
NOURISHING LIGHTENER OIL

Olejek rozjaśniający włosy naturalne do dwóch tonów. Wzbogacony olejkiem Monoi 
z Tahiti, nie zawiera amoniaku. Uzyskane efekty są bardzo naturalne. Specjalny kom-
pleks Lightening Complex (nasiona lnu i słonecznika, wyciąg drzewa oliwnego i Monoi 
de Tahiti) odżywia, chroni, nawilża i nadaje miękkości w czasie zabiegu. 

Ściągnij aplikację Maraes, 
która rozpoznaje produkty

i podaje opisy oraz sposoby użycia.



KAARALPLEX RECOVERY KIT
SILK GLAZE ULTIMATE SHINE TREATMENT, SILK GLAZE FILLER INFUSION
pojemność: 2x 250ml, kod: BAC000026

13

FARBA BACO
PERMANENT HAIRCOLOR
pojemność: 100 ml

ROZJAŚNIACZ W PROSZKU 
POWDER LIGHTENER
pojemność: 500gr | 2 kg
kod: 014BBACO | 014BACO2

SZAMPON COLORPRO
COLORPRO SHAMPOO
pojemność: 300ml | 1000 ml
kod: 1076 | 1061

ODŻYWKA COLORPRO
COLORPRO CONDITIONER
pojemność: 250ml | 1000 ml
kod: 1077 | 10771

SZAMPON BLONDE ELEVATION
BLONDE ELEVATION 
SHAMPOO
pojemność: 300ml | 1000ml
kod: 1074 | 1078

SPRAY BLONDE ELEVATION
BLONDE ELEVATION 
LEAVE IN SPRAY
pojemność: 150ml 
kod: 1075

FARBA COLORSPLASH
COLORSPLASH HAIRCOLOR
pojemność: 200ml
kod: CS

FARBA BACO SILKERA
PERMANENT HAIRCOLOR
pojemność: 100 ml

FARBA COLORSPLASH 
NEUTRAL
COLORSPLASH 
HAIRCOLOR NEUTRAL
pojemność: 400ml
kod: CS000

STABILIZATOR 
KOLORU-SPRAY
COLOR STABILIZER
pojemność: 200ml
kod: 1067
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ROZJAŚNIACZ W KREMIE
LIGHTENING CREAM
pojemność: 250gr
kod: 014CBACO

KREM ZABEZPIECZAJĄCY
BARRIER CREAM
pojemność: 250ml
kod: 1065

NABŁYSZCZACZ 
W MGIEŁCE BACO
ANTIFRIZZ SHINE
pojemność: 150ml
kod: 1069

5 1514

FARBA BACO SOFT COLOR
PERMANENT HAIRCOLOR
pojemność: 60 ml

3

ZMIANA TRWAŁEJ 
KOLORYZACJI Z 
HYDROLIZOWANYM 
JEDWABIEM
COLOR REMOVE
pojemność: 2x 100ml
kod: 1071

CHUSTECZKI DO USUWANIA 
ZABRUDZEŃ PO FARBIE 
STAIN REMOVE WIPES
pojemność: 100 sztuk
kod: 1072
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Baco to linia produktów do koloryzacji stworzona dla 
zaspokojenia oczekiwań najbardziej wymagających 
klientów. W linii występują cztery rodzaje koloryzacji, 
Baco, Baco SilKera, Baco Soft, Color Splash, tworząc sze-
roki wachlarz dla różnych potrzeb. Kolory są niezwykle 
lśniące, włosy głęboko odżywione, siwizna całkowicie 
pokryta w przypadku farb Baco, Baco SilKera i Baco Soft. 
Farby nasycone są hydrolizowanymi białkami jedwabiu 
a pigmenty są mikronizowane, dzięki czemu w bardzo 
łatwy sposób przenikają w głąb włosa nadając głębi 
i wymiaru. Włosy staja sie lśniące i miękkie… jak jedwab. 
Wypróbuj również inne produkty uzupełniające kolory-
zację: rozjaśniacze i produkty do pielęgnacji. 

1  FARBA BACO Z HYDROLIZOWANYM 
JEDWABIEM

Kolor jest niezwykle lśniący, włosy głęboko odżywione, 
siwizna całkowicie pokryta. Farba do trwałej koloryza-
cji Baco o obniżonej zawartości amoniaku jest nasyco-
na hydrolizowanymi białkami jedwabiu, a jej pigmenty 
są mikronizowane. Struktura molekularna jedwabiu 
imituje keratynę i dlatego głęboko przenika włosy. 
Mikronizowane pigmenty nadają głębi i wymiaru. Wło-
sy stają się lśniące i miękkie… jak jedwab. Farba trwale 
koloryzująca o objętości 100 ml. Bardzo wydajna dzięki 
proporcji mieszania 1:1,5. Super blondy 1:2.

2  FARBA BACO SILKERA Z KERATYNĄ 
I HYDROLIZOWANYM JEDWABIEM

Baco Silkera to kolekcja farb z jedwabiem 
(silk) i keratyną (kera), idealna dla uszko-

dzonych i odwodnionych włosów. Prze-
znaczona do łączenia z farbami Baco, 
dzięki czemu uzyskamy farbę z keratyną 

i dodatkową porcją jedwabiu, która przeciw-
działa procesowi starzenia, przekazując siłę 

kapilarną i połysk. Jej formuła łączy polerują-
ce i zmiękczające właściwości białek jedwabiu 

ze wzmacniającymi cechami keratyny, dogłęb-
nie wzmacniając włosy. Włosy stają się mocniej-

sze, ich kolor jest piękny, a blask i połysk nie mają 
sobie równych. Pojemność 100 ml, stosunek mie-

szania – 1:1,5.

3  BACO SOFT COLOR KOLORYZACJA 
BEZ AMONIAKU

Farba bez amoniaku. 100% pokrycie siwizny dzięki podwój-
nemu pokrywaniu 2 rodzajów pigmentu: oksydacyjnego 
i rozwiniętego. Intensywne i  głębokie odcienie z  olśnie-
wającymi, świetlistymi i  iskrzącymi się tonami. Możliwość 
rozjaśnienia do 3 poziomów (na włosach naturalnych). 
W zależności od rodzaju zastosowanego aktywatora i cza-
su działania możemy uzyskać efekt koloryzacji semi per-
manentnej (półtrwałej) lub permanentnej (trwałej). Aloes, 
olej kokosowy i prowitamina B5 dla ochrony włosów i skóry 
głowy. Pojemność 60 ml, stosunek mieszania 1:2.

4  ROZJAŚNIACZ W PROSZKU 
Z HYDROLIZOWANYM JEDWABIEM

Przyjazny dla środowiska, niepylący proszek rozjaśnia-
jący z dodatkiem pigmentu przeciw żółknięciu włosów. 
Obniżona zawartość amoniaku z dodatkiem jedwabiu dla 
ochrony włosów. Rozjaśnia włosy do 6 poziomów.

5  ROZJAŚNIACZ W KREMIE 
Z HYDROLIZOWANYM JEDWABIEM

Bezpieczny dla włosów, a zarazem nadzwyczaj inten-
sywnie i skutecznie działający rozjaśniacz w kremie. 
Dzięki  kremowej, specjalnej formule, zapewnia stabilny 
proces rozjaśnienia na włosach zarówno trudnych, jak 
i cienkich i delikatnych. Dla ochrony i odżywienia włosów 
podczas zabiegu zastosowano najwyższej jakości prote-
iny jedwabiu. Rozjaśnia włosy do 7 poziomów.

6  FARBA COLORSPLASH

Półtrwała koloryzacja, intensywne i pastelowe kolory 
na 8-10 myć. Bez amoniaku, bez parabenów z keratyną, 
jedwabiem, ekstraktem z kwiatu lotosu, olejkiem baobabu, 
Witaminami A i E. Do stosowania na rozjaśniane i farbowa-
ne włosy, produkt gotowy do zastosowania bez aktywatora.

7  FARBA COLORSPLASH NEUTRAL
COLORSPLASH HAIRCOLOR NEUTRAL

Do mieszania z pozostałymi kolorami Colorsplash, 
aby  uzyskiwać nieskończoną ilość kolorów w tym pa-
stelowe odcienie.

8  STABILIZATOR KOLORU SPRAY
COLOR STABILIZER

Stabilizator koloru 3, 5 PH do zastosowania bezpośred-
nio po koloryzacji Colorsplash. Spłucz Colorsplash bez 
użycia szamponu, nałóż stabilizator na włosy a następ-
nie susz i modeluj.

9  SZAMPON COLORPRO
COLORPRO SHAMPOO

Przeznaczony do włosów po farbowaniu i ich pielęgnacji. 
Wygładza włosy i pielęgnuje kolor dzięki zawartości ke-
ratyny i jedwabiu. Dedykowany do zabiegów KaaralPlex.

10  ODŻYWKA COLORPRO
COLORPRO CONDITIONER

Odżywka dedykowana do pielęgnacji włosów po kolory-
zacji. Optymalne zakwaszenie, miękkość i połysk dzięki 
zawartym proteinom jedwabiu. Dedykowany do zabie-
gów KaaralPlex.

11  SZAMPON BLONDE ELEVATION
BLONDE ELEVATION SHAMPOO

Przeznaczony do pielęgnacji włosów blond i siwych. 
Dzięki zawartym pigmentom anty-żółtym niweluje nie-
chciany odcień. Na włosach blond i siwych uzyskujemy 
piękny srebrzysty odcień.

12  SPRAY BLONDE ELEVATION
BLONDE ELEVATION LEAVE IN SPRAY

Do codziennej pielęgnacji włosów blond. Delikatna for-
muła z jedwabiem i pigmentem anty–żółtym do stoso-
wania na włosach wilgotnych lub suchych. Uwaga! Bez 
spłukiwania

13  KAARALPLEX
SILK GLAZE ULTIMATE SHINE TREATMENT
SILK GLAZE FILLER INFUSION

System, który odbudowuje włos od wewnątrz! Działają-
cy jak koncentrat połysku, miękkości i ochrony włosów 
naturalnych i farbowanych. Specjalna formuła jest wzbo-
gacona hydrolizatami jedwabiu, proteinami ryżu, pro-
-witaminą B5, Witaminą C, aloesem, keratyną i olejkiem 
Moringa. Filler Infusion działa na włosy w doskonałej 
synergii z Silk Glaze Ultimate Shine Treatment tworząc 
kompleksowy zabieg techniczny, który zwiększa połysk 
włosów, podnosi odporność łodygi, zapobiegając jej ła-
maniu, chroni przed możliwym agresywnym działaniem 
czynników atmosferycznych oraz skutkami wysokiej 
temperatury podczas stosowania suszarek i prostownic. 
Włosy stają się zdrowe i zachowują niezrównany blask. 
Doskonały do wszystkich rodzajów włosów. Również 
doskonale sprawdza się przy dodawaniu do rozjaśnia-
cza i farby zabezpieczając i regenerując włosy od środka 
podczas procesu koloryzacji lub rozjaśniania.

14  NABŁYSZCZACZ W MGIEŁCE BACO
ANTIFRIZZ SHINE

Bardzo wydajny nabłyszczacz z hydrolizowanym jedwa-
biem do włosów farbowanych przeciwdziałający mierzwie-
niu się włosów. Efekt nabłyszczający i odżywczy. Włosy 
pięknie pachną, są lśniące – lekkie, elastyczne i zdrowe.

15  KREM ZABEZPIECZAJĄCY SKÓRĘ 
PRZED POFARBOWANIEM
BARRIER CREAM

Chroni skórę przed zabrudzeniem w przypadku kontaktu 
z farbą. O kremowej konsystencji i praktycznie bez zapa-
chu, jest nakładany bezpośrednio na czoło, kark i uszy, 
aby zapewnić optymalną ochronę i nawilżenie.

16  CHUSTECZKI DO USUWANIA 
ZABRUDZEŃ PO FARBIE
STAIN REMOVE WIPES

Wilgotne chusteczki opracowane specjalnie by deli-
katnie usuwać wszystkie przebarwienia pozostawione 
przez farbę na skórze. Kojąca formuła delikatnie usuwa 
farbę z twarzy, szyi i uszu.

17  KWAŚNA DEKOLORYZACJA
COLOR REMOVE

Kwaśna dekoloryzacja, czyli bezpieczna eliminacja pig-
mentów we włosie. Działa wyłącznie na kosmetyczny 
pigment nie usuwając naturalnych. Nie narusza struk-
tury włosów. Działa poprzez odwrócenie procesu utle-
niania pigmentu redukując go do pierwotnej postaci bez 
jakiejkolwiek szkody dla włosa.



PRIMER
NATURALNA KONTROLA 
UTRWALENIA
pojemność: 200 ml
kod: 15901

VOLOOK 
PIANKA DODAJĄCA 
OBJĘTOŚCI
pojemność: 300 ml
kod: 15903

UNFINISHED 
KREM-PASTA WŁÓKNISTA 
NADAJĄCA FAKTURĘ
pojemność: 80 ml
kod: 15919

BEACHY HAIR 
BRYZA MORSKA W SPRAY’U 
pojemność: 200 ml
kod:15937

FIXER 
LAKIER DO WŁOSÓW 
W AEROZOLU DLA 
MOCNEGO UTRWALENIA
pojemność: 400 ml
kod: 15935

DEFINER 
LAKIER DO WŁOSÓW 
W SPRAY’U BEZ 
AEROZOLU pojemność: 350 ml
kod: 15918

INSTA-CURLS 
KREM DO KRĘCONYCH/
FALOWANYCH WŁOSÓW
pojemność: 150 ml
kod: 15905

EXPRESS 
ODŚWIEŻAJĄCY 
SUCHY SZAMPON
pojemność: 150 ml
kod:15920

BLING 
NABŁYSZCZACZ W AEROZOLU
pojemność: 300 ml
kod:15934

MOLDING 
MATOWA PASTA
pojemność: 80 ml
kod:15931

HYDROGLOSS 
PŁYNNY ŻEL NADAJĄCY 
FAKTURĘ
pojemność: 200 ml
kod: 15917

CRYSTAL 
WOSK WODNY
pojemność: 80 ml
kod: 15904

DAZZLING 
KREM PROSTUJĄCY
pojemność: 250 ml
kod: 15902

TRI AC TION 
SERUM CHRONIĄCE PRZED 
WYSOKĄ TEMPERATURĄ
pojemność: 115 ml
kod: 15933

MINDGEL 
ŻEL ZAPAMIĘTUJĄCY KSZTAŁT
pojemność: 250 ml
kod: 15916
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ZASPOKAJA PRAGNIENIA 
IDEALNEJ STYLIZACJI

Fryzura to ważna kwestia i chcesz, żeby twoje włosy wy-
glądały świetnie przy minimalnym wysiłku, potrzebujesz 
inspiracji, własnej kreatywności i doskonałych produktów 
by dokonać ewolucji stylu. Aby dodać faktury, stylu i blasku 
włosom i utrzymać kształt przez cały dzień, potrzebujesz 
Style Perfetto. Można stylizować włosy o dowolnej długo-
ści i teksturze: krótkie lub długie, proste lub kręcone, długie 
zmierzwione fale lub fryzury na chłopczycę, warkocze, ku-
cyki lub koki… Można poszczególne produkty Style Perfetto 
mieszać ze sobą tworząc własne, indywidualne mieszanki 
i własny styl. Spróbuj na przykład połączyć Crystal z Mol-
dingiem, Primer z Insta Curls albo Hydrogloss i Mindgel. 
Bez olei mineralnych, silikonów, alkoholu, parabenów.

1  SERUM CHRONIĄCE PRZED 
WYSOKĄ TEMPERATURĄ
TRI AC TION

Serum zapewniające efektywną ochronę przed wy-
soką temperaturą oraz głębokie działanie naprawcze. 
Dodaje mocnego blasku dzięki olejowi lnianemu z gład-
kim jedwabistym wykończeniem. Chroni włosy przed 
wysoką temperaturą narzędzi fryzjerskich. Do każdego 
rodzaju włosów. Wskazówka: Dla dobrze zdefiniowa-
nych falowanych włosów wymieszać z Crystal z serii Sty-
le Perfetto. Nie zawiera parabenów i oleju mineralnego.

2  MATOWA PASTA
MOLDING

Pasta matująca na bazie amazońskiej glinki białej. Zawarta 
w formule Witamina E i wosk pszczeli pozwala na reakty-
wację stylizacji poprzez zmianę kształtu fryzury palcami. 
Totalna dowolność! Dla delikatniejszego efektu wymie-
szaj z Crystal. Nie zawiera parabenów i oleju mineralnego.

3  OCHRONNY WYKAŃCZAJĄCY LAKIER 
DO WŁOSÓW W AEROZOLU
FIXER

Lakier ochronny z pantenolem. Zapewnia fryzurze moc-
ne utrwalenie i elastyczność nie pozostawiając śladów 
we włosach. Zawartość wysokiej jakości gazów gwaran-
tuje bezpieczeństwo dla zdrowia fryzjera. Nie zawiera 
parabenów i oleju mineralnego. Wskazówka: Dla więk-
szej kontroli stylizacji, spryskiwać warstwami. Doskonale 
sprawdza się w połączeniu z pianką Volook zwiększającą 
objętość z serii Style Perfetto.

4  EKSTRA MOCNY KREATYWNY KLEJ
SPIKEY

Ekstra mocny kreatywny żel, długotrwałe mocne utrwa-
lenie i ochrona przed wyblaknięciem koloru i wysoką 
temperaturą, dzięki zawartości Witaminy E i specjalnych 
olejków zmiękczających. Nie zawiera parabenów, oleju 
mineralnego, silikonu, alkoholu.

5  NABŁYSZCZACZ W AEROZOLU
BLING

Do nabłyszczania wykończonej stylizacji oraz modelowa-
nia. Spróbuj modelować i rozczesywać włosy używając 
Bling, a zobaczysz różnicę. Rozczesz najbardziej splątane 
włosy. Bling nabłyszcza nie obciążając włosów.

6  BRYZA MORSKA W SPRAY’U
BEACHY HAIR

Bryza morska w spray’u do nadawania włosom stylizacji 
naturalnie potarganych fal z delikatnie matowym wykoń-
czeniem. Dodaje objętości pozwalając osiągnąć fanta-
styczną plażową fakturę. Formuła wzbogacona olejkiem 
arganowym i Witaminą E dla ochrony włosów. Nie zawie-
ra silikonu, parabenów, alkoholu.

7  NATURALNA KONTROLA UTRWALENIA
PRIMER

Naturalna kontrola utrwalenia dzięki płynnemu fluidowi, 
który zwiększa objętość i ruch. Zapobiega puszeniu się 
włosów i chroni podczas suszenia suszarką dzięki zawartej 
Witaminy E. Bez silikonu, oleju mineralnego i parabenów. 
Wskazówka: Również doskonałe efekty przy mieszaniu 
z Insta Curls z serii Style Perfetto do włosów kręconych.

8  WOSK WODNY
CRYSTAL

Wosk na bazie wody, idealny do naturalnych i kontrolo-
wanych wykończeń stylizacji. Dla mocniejszego utrwale-
nia zaleca się mieszanie z Moldingiem. Formuła zawiera 
filtry ochronne UVB. Nie zawiera silikonu, parabenów, 
oleju mineralnego.

9  KREM DO KRĘCONYCH/
FALOWANYCH WŁOSÓW
INSTA-CURLS

Krem do kręconych/falowanych włosów eliminujący 
puszenie i elektryzowanie się, podkreślający skręt włosów. 
Wzmacnia naturalne loki. Dzięki zawartości Witaminy E, 
śliwki Kakadu, oleju słonecznikowego i oliwy z oliwek doda 
życia włosom i ochroni przed wysoką temperaturą narzędzi 
do stylizacji. Nie zawiera parabenów – bez alkoholu. Wska-
zówka: Również doskonałe efekty przy mieszaniu z Primer 
z serii Style Perfetto.

10  PIANKA DODAJĄCA OBJĘTOŚCI
VOLOOK

Pianka dodająca objętości i elastyczności włosom. Dzię-
ki zawartości nagietka lekarskiego i pokrzywy zwyczaj-
nej chroni włosy i zapewnia dużą odporność na wilgoć. 
Włosy nie będą obciążone, a stylizacja utrzyma się przez 
wiele godzin. Nie zawiera parabenów i oleju mineralnego.

11  KREM PROSTUJĄCY
DAZZLING

Krem wygładzający i zapobiegający puszeniu się wło-
sów. Chroni przed wysoką temperaturą narzędzi dzięki 
zawartości Witaminy E. Nie obciąża włosów i dodaje bla-
sku. Nie zawiera parabenów i oleju mineralnego.

12  ODŚWIEŻAJĄCY SUCHY SZAMPON
EXPRESS

Odświeżający suchy szampon. Wchłania tłuszcz i sebum 
z cebulek włosa dzięki skrobi z ryżu, przedłużając trwałość 
stylizacji bez potrzeby mycia, co daje świeżość następne-
go dnia lub możliwość szybkiej zmiany. Nie pozostawia 
białego osadu, dodaje objętości i faktury. Nie zawiera pa-
rabenów. Wskazówka: Spryskiwać u nasady włosów.

13  KREM-PASTA WŁÓKNISTA NADAJĄCA FAKTURĘ
UNFINISHED

Krem z włóknami nadający fakturę, o średniej mocy i na-
dający lśniące wykończenie. Dzięki zawartej Witaminie E, 
ekstraktowi z ryżu, olejowi jojoba i olejowi ze słodkich mi-
gdałów sprawia, że włosy są miękkie i doskonale się ukła-
dają. Nie zawiera parabenów i silikonu.

14  ŻEL ZAPAMIĘTUJĄCY KSZTAŁT
MINDGEL

Żel zapamiętujący kształt, idealny do rzeźbienia, kształ-
towania i usztywniania wszystkich rodzajów włosów. 
Wzbogacony o Witaminę E i pan-
tenol, chroni i odżywia włosy, 
zapewniając idealne utrzymanie. 
Dla delikatniejszego efektu zale-
cane mieszanie z Hydrogloss. Nie 
zawiera parabenów, oleju mine-
ralnego, silikonu i alkoholu.

15  PŁYNNY ŻEL NADAJĄCY FAKTURĘ
HYDROGLOSS

Płynny żel nadający fakturę, objętość i elastyczność 
włosom, jednocześnie zapewniając mocne utrwalenie. 
Dzięki zawartości Witaminy E, śliwki Kakadu, hydro-
lizowanego ekstraktu z orzecha włoskiego, oleju sło-
necznikowego i oliwy z oliwek dodaje blasku i chroni wło-
sy. Nie  zawiera parabenów, oleju mineralnego, silikonu. 
Dla mocniejszego utrwalenia można wymieszać z Mindgel.

16  LAKIER DO WŁOSÓW W SPRAY’U BEZ AEROZOLU
DEFINER

Lakier proekologiczny do włosów w spray’u bez aerozolu 
dla ekstra mocnego utrwalenia. Zapewnia idealny kształt 
i utrwalenie stylizacji. Zawarta w składzie prowitamina 
B5 nawilża i pomaga wzmocnić włosy. 

SPIKEY 
EKSTRA MOCNY 
KREATYWNY KLEJ
pojemność: 125 ml
kod: 15932



SZAMPON 
PRZECIWDZIAŁAJĄCY 
WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
pojemność: 250 ml | 1000 ml
kod: 1050 | 1058

KROPLE PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW 
– BEZ SPŁUKIWANIA
TARGETED-ACTION DROPS
pojemność: 50 ml
kod: 1052

SZAMPON DO WŁOSÓW 
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH
SEBUM-BALANCING 
SHAMPOO
pojemność: 250 ml | 1000 ml
kod: 1056 | 1060

AMPUŁKI 
PRZECIWDZIAŁAJĄCE 
WYPADANIU WŁOSÓW 
– BEZ SPŁUKIWANIA
ANTI HAIR LOSS LOTION
pojemność: 12x 10 ml
kod: 1051

PEELING ENZYMATYCZNY 
PEELING PREPARATORY 
TO K05 TREATMENTS
pojemność: 50 ml
kod: 1055

AMPUŁKI DO WŁOSÓW 
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH 
– BEZ SPŁUKIWANIA
SEBUM-BALANCING LOTION
pojemność: 12x 10 ml
kod: 1057

SZAMPON SIARKOWY
SULPHUR CREAM SHAMPOO
pojemność: 200 ml
kod: 1049
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K05 to najbardziej zaawansowana technologicznie, profesjo-
nalna linia produktów trychologicznych z olejkiem z drzewa 
herbacianego. Wysoka skuteczność K05 została potwierdzo-
na klinicznie przez Uniwersytet Medyczny w Padwie. W cią-
gu 6 tygodni od pierwszego użycia widać rezultaty w  pro-
cesach wzrostu włosa, produkcji sebum i usuwania łupieżu. 
Skład  K05 jest wzbogacony o  wiele ekstraktów roślinnych 
i  witamin. Pokrzywa: rekonstrukcja, działanie anty-łojoto-
kowe, normalizacja. Arnika: stymulacja, działanie przeciwza-
palne, przeciwłupieżowe. Prowitamina B5: odżywianie, 
wzmacnianie, orzeźwienie. Pieprzowiec: stymulacja. Lawen-
da: orzeźwienie, odświeżenie. Pomarańcza: nawilżenie, dzia-
łanie antyseptyczne. Róża stulistna: wzmocnienie, działanie 
łagodzące, Papryka roczna: zwiększa mikrokrążenie.

1  SZAMPON PRZECIWDZIAŁAJĄCY 
WYPADANIU WŁOSÓW
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
Specjalistyczny szampon stosowany w zabiegach przeciw 
wypadaniu włosów stosowany wraz z kroplami i ampułka-
mi przeciw wypadaniu, skutecznie przeciwdziała i  zapo-
biega problemowi wypadania włosów.

2  AMPUŁKI PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYPADANIU 
WŁOSÓW – BEZ SPŁUKIWANIA
ANTI HAIR LOSS LOTION

Zawierają aktywne, bardzo skuteczne i naturalne skład-
niki zwalczające wypadanie włosów. Dzięki ekstraktowi 
z Papryki Rocznej i Pokrzywy, intensywnie zwiększają mi-
krokrążenie krwi wzmagając procę komórek macierzystych 
w mieszkach włosowych. Bez spłukiwania. Uwaga! Natu-
ralnym efektem podczas zabiegu jest szczypanie i  zaczer-
wienienie skóry głowy, ustępujące po 15-20min.

3  KROPLE PRZECIW WYPADANIU 
WŁOSÓW – BEZ SPŁUKIWANIA
TARGETED-ACTION DROPS

Skoncentrowana i punktowa kuracja przeciw wypadaniu 
włosów. Doskonały sprzymierzeniec efektu „plat” (plac-
kowate łysienie). Uwaga! Stosuj zawsze według zaleceń 
na załączonej ulotce.

4  SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY
DANDRUFF-REMOVING SHAMPOO

Szampon łagodnie i skutecznie oczyszcza włosy i skórę 
głowy, pomagając usunąć swędzenie skóry, suchość i po-
drażnienia spowodowane łupieżem. Wzbogacony Olej-
kiem z drzewa herbacianego oraz Piroktonem Olaminy 
(Oktopirox), który normalizuje łuszczenie się skóry.

5  AMPUŁKI PRZECIWŁUPIEŻOWE 
– BEZ SPŁUKIWANIA
ANTI-DANDRUFF LOTION

Specjalna formuła do delikatnego wcierania, pomaga od-
świeżyć, oczyścić i znormalizować skórę głowy, zapobiegają-
ca występowaniu łupieżu. Skomponowana z Olejku z drzewa 
herbacianego i Piroktonu Olaminy (Oktopirox) skutecznie 
eliminuje florę drożdżaków w tym Malassezia globosa od-
powiedzialnej za łupież. W połączeniu z innymi produktami 
przeciwłupieżowymi utrzymuje skórę zdrową i wolną od łu-
pieżu, jednocześnie hamując jego nawroty. Bez spłukiwania.

6  SZAMPON SIARKOWY
SULPHUR CREAM SHAMPOO

Przeznaczony do zwalczania licznych problemów skór-
nych. Specjalistyczna formuła myjąca zawiera siarkę, 
która posiada właściwości przeciwzapalne, złuszczające, 
antyłojotokowe i  keratolityczne. Szampon usuwa suchy 
i  złuszczony naskórek. Dzięki substancjom wspomagają-
cym, nawilża i działa kojąco. Odnawia skórę oraz pozosta-
wia włosy lśniącymi, zdrowymi i pełnymi objętości.

7  PEELING ENZYMATYCZNY
PEELING PREPARATORY TO K05 TREATMENTS

Peeling enzymatyczny powinien być zawsze stosowany jako 
pierwszy etap zabiegów przeciwłupieżowych oraz na włosy 
przetłuszczające się. Działa wielokierunkowo: rozpuszcza 
stwardniałe, zaschnięte sebum nagromadzone na skórze 
i zasklepiające mieszki włosowe, otwiera drogę dla lepszego 
wnikania składników biologicznie czynnych w następnych 
etapach kuracji, działa nawilżająco, przeciwzapalnie i asep-
tycznie. Pozostawia na skórze ochronny film, który zapo-
biega nadprodukcji łoju przez gruczoły łojowe.

8  SZAMPON DO WŁOSÓW PRZETŁUSZCZAJĄCYCH
SEBUM-BALANCING SHAMPOO

Delikatna formuła, która zmywa nadmiar tłuszczu jed-
nocześnie działając przeciwzapalnie, oczyszczając i przy-
wracając równowagę. Delikatnie myje skórę ułatwiając 
dotlenienie komórek i poprawiając mikro cyrkulację 
(co sprzyja absorpcji składników odżywczych). Włosy 
odzyskują swą naturalną witalność i blask.

9  AMPUŁKI DO WŁOSÓW 
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH – BEZ SPŁUKIWANIA
SEBUM-BALANCING LOTION

Loton do stosowania miejscowego o progresywnym dzia-
łaniu przywracającym naturalną i zdrową równowagę 
skóry głowy. Normalizuje działanie gruczołów łojowych 
wykorzystując naturalne składniki takie jak Lawenda 
i Róża Stulistna. Odnawia blask i witalność włosów.

PIANKA DO WŁOSÓW
MOU MOUSSE
pojemność: 300 ml
kod: 1080

CRISTAL CARE
CIEKŁE KRYSZTAŁKI
HEAT PROTECTION SERUM
pojemność: 70 ml
kod: 1087

SPRAY ODBIJAJĄCY 
OD NASADY
STRAIGHT UP
pojemność: 150 ml
kod: 1095

KREM DO LOKÓW
DREAMCURLS
pojemność: 150 ml
kod: 1099

ZASTRZYK NA WŁOSY
GREAT SHOT
pojemność: 150 ml
kod: 1100

PUDER 
ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ
PUSH UP
pojemność: 11 gr
kod: 1079
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LAKIER DO WŁOSÓW
BEZ GAZU
HAIR FIX
pojemność: 350 ml
kod: 1081

HOLD ON MOCNY 
LAKIER GAZOWY
HOLD ON
pojemność: 400 ml
kod: 1093

5
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To linia produktów łącząca wysoką jakość, 
niepowtarzalny styl i zapach z designem peł-
nym kobiecości. Stworzona by spełniać naj-
wyższe standardy i zaspokajać najbardziej 
wyrafinowane wymagania klientek. Znajdzie-
my w niej kosmetyki do stylizacji i pielęgnacji 
włosów, do których skomponowania użyto 
składników najwyższej jakości.

1  CRISTAL CARE CIEKŁE KRYSZTAŁKI
CRISTAL CARE HEAT 
PROTECTION SERUM

Silnie skoncentrowane serum, intensyw-
nie odbudowuje strukturę włosów wnika-
jąc w głąb. Silnie chroni włos od zewnątrz 
przed działaniem wysokiej temperatury 
prostownicy, suszarki oraz czynników 
atmosferycznych. Nadaje włosom blask 
i zdrowy wygląd.

2  PUDER ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ
PUSH UP

Puder zwiększający objętość – nie obcią-
ża włosów i natychmiast dodaje objętości. 
Zapewnia supermocne utrwalenie. Można 
go stosować wielokrotnie gdy włosom bra-
kuje objętości lub dla odświeżenia fryzury. 
Wystarczy nasypać niewielką ilość pudru 
na dłoń i delikatnie wmasować we włosy. Dla 
większego efektu można posypać niewielką 
ilością pudru bezpośrednio na włosy, tak jak 
byśmy używali solniczki.

3  PIANKA DO WŁOSÓW
MOU MOUSSE

Mocno utrwalająca bez sklejania. Zapewnia 
dużą elastyczność i połysk. Uzyskujemy 
mocne utrwalenie i odbicie od skóry 
głowy z zachowaniem naturalnego 
wyglądu. Świetna do loków pod dyfuzor.

4  HAIR FIX BARDZO MOCNY 
LAKIER DO WŁOSÓW BEZ GAZU
HAIR FIX

Nadaje fryzurze mocne utrwalenie z zacho-
waniem dużej elastyczności. Nabłyszcza nie 
obciążając włosów. Nie pozostawia śladów 
przy obróbce cieplnej, dlatego szczególnie 
polecany jest do upięć i pod „żelazko”.

5  HOLD ON MOCNY 
LAKIER GAZOWY
HOLD ON

Najwyższej jakości mocny lakier do wło-
sów w aerozolu. Suchy i nie klejący wło-
sów, o świetnym zapachu. Wysokiej ja-
kości gaz zapewnia bezpieczeństwo dla 
zdrowia fryzjera.

6  SPRAY ODBIJAJĄCY OD NASADY
STRAIGHT UP

Usztywnia włosy od nasady umożliwia-
jąc odbicie włosów i  zwiększając obję-
tość fryzury. Prosty, szybki i  precyzyjny 
sposób aplikacji wprost na nasadę wło-
sów, dzięki specjalnemu aplikatorowi. 
Zapewnia dłuższy efekt uczesania. Wspa-
niałe odbicie i zapach to dodatkowe atuty.

7  KREM DO LOKÓW
DREAMCURLS

Krem do loków Twoich marzeń o nie-
zmiernie naturalnym efekcie. Eliminuje 
puszenie się włosów, przyspiesza i uła-
twia kręcenie loków. Zmiękcza bardzo 
sztywne włosy. Doskonały również do 
prostych, ale plątliwych i zmierzwionych 
włosów.

8  ZASTRZYK NA WŁOSY
GREAT SHOT

Odżywka bez spłukiwania na włosy 
w spray’u. Wspaniały zastrzyk nawilże-
nia i blasku! Rozpyl na wilgotnych wło-
sach i pozostaw. Poczuj miękkość, zobacz 
blask. Ułatwia rozczesywanie. Pantenol 
łagodzi podrażnienia, dlatego doskonały 
dla ochrony wrażliwej skóry głowy przed 
zabiegami chemicznymi.

9  GUMA DO STYLIZACJI
FLEX GUM

Krem modelujący o właściwościach deli-
katnej gumy. Dzięki swojej konsystencji 
doskonale rozprowadza się we włosach, 
aby uzyskać wyszukane kształty fryzur. 
Dodaje objętości i rozświetla blaskiem 
jedwabiu.

SZAMPON 
PRZECIWŁUPIEŻOWY
DANDRUFF-REMOVING 
SHAMPOO
pojemność: 250 ml | 1000 ml
kod: 1053 | 1059
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AMPUŁKI 
PRZECIWŁUPIEŻOWE 
– BEZ SPŁUKIWANIA
ANTI-DANDRUFF LOTION
pojemność: 12x 10 ml
kod: 1054

GUMA DO STYLIZACJI
FLEX GUM
pojemność: 100 ml
kod: 1082



SZAMPONY 10 LITRÓW
NEUTRALNY
MAXI SHAMPOO NEUTRO
pojemność: 10L
kod: 024N

COLORE SZAMPON 
I ODŻYWKA DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
COLOR PROTECTION 
SHAMPOO & CONDITIONER
pojemność: 250 ml | 1000 ml | 1 gal
kod: szampon – 1213 | 1214 | 1231
 odżywka – 1215 | 1216 | 1232

SMOOTH SZAMPON 
I ODŻYWKA DO 
WYGŁADZANIA WŁOSÓW
SHAMPOO & CONDITIONER 
FOR FRIZZ CONTROL
pojemność: 250 ml | 1000 ml | 1 gal
kod: szampon – 1217 | 1218 | 1233
 odżywka – 1219 | 1220 | 1234

VOLUME SZAMPON 
I ODŻYWKA DLA NADANIA 
OBJĘTOŚCI WŁOSÓW
SHAMPOO & CONDITIONER 
FOR FINE HAIR
pojemność: 250 ml | 1000 ml | 1 gal
kod: szampon – 1205 | 1206 | 1227
 odżywka – 1207 | 1208 | 1228

ENERGY SZAMPON 
I ODŻYWKA ENERGETYZUJĄCE 
SKÓRĘ WŁOSÓW
SHAMPOO & CONDITIONER 
FOR HAIR AND SCALP VITALITY
pojemność: 250 ml | 1000 ml | 1 gal
kod: szampon – 1209 | 1210 | 1229
 odżywka – 1211 | 1212 | 1230

HYDRA MASKA GŁĘBOKO 
NAWILŻAJĄCA
DEEP NOURISHING MASK 
FOR EXTRA DRY AND 
OVER TREATED HAIR
pojemność: 500 ml
kod: 1224

REALE
SZAMPON I ODŻYWKA
INTENSE NUTRITION 
SHAMPOO AND 
CONDITIONER
pojemność: 250 ml | 1000 ml
kod: szampon – 1235 | 1237
 odżywka – 1236 | 1238

AMPUŁKI RESTRUCTURE 
DO WŁOSÓW SUCHYCH 
I ZNISZCZONYCH
INTENSE REPAIR TREATMENT
pojemność: 12x 10 ml 
kod:.1223 
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ONLINE TRWAŁA 
DO WŁOSÓW
PERMANENT WAVE
pojemność: 2 x 100ml
kod: 032 | 0322

ONLINE TRWAŁA 
PROSTUJĄCA
STRAIGHTENING SYSTEM
pojemność: 2x200ml i 45ml Cream Beauty
kod: 034 | 036

1
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Purify to kompletna linia kosmetyków do pielęgnacji, która 
skutecznie i naturalnie spełnia każdą potrzebę dotyczącą pie-
lęgnacji włosów. Znakomite rezultaty stosowania szamponów 
i odżywek z tej linii są możliwe dzięki nowoczesnym i innowa-
cyjnym formułom, których skuteczność intensyfikuje zawartość 
starannie wyselekcjonowanych naturalnych składników. 

1  COLORE SZAMPON I ODŻYWKA 
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH
COLOR PROTECTION SHAMPOO & CONDITIONER

Szampon i odżywka do włosów farbowanych do zastosowa-
nia bezpośrednio po zabiegu farbowania w celu zakończenia 
procesu i przywrócenia naturalnego pH skóry głowy. Stoso-
wane regularnie chronią trwałość koloru. Zawierają wyse-
lekcjonowany najwyższej jakości naturalny ocet jeżynowy.

2  VOLUME SZAMPON I ODŻYWKA DLA 
NADANIA OBJĘTOŚCI WŁOSÓW
SHAMPOO & CONDITIONER FOR FINE HAIR

Szampon i  odżywka do włosów cienkich i  delikatnych. 
Zwiększa objętość włosów, delikatnie pielęgnuje i odżywia. 
Zastosowano naturalne ekstrakty z owoców limonki.

3  ENERGY SZAMPON I ODŻYWKA 
ENERGETYZUJĄCE SKÓRĘ WŁOSÓW
SHAMPOO & CONDITIONER FOR 
HAIR AND SCALP VITALITY

Energetyzujący szampon i odżywka z naturalnym 
wyciągiem mięty pieprzowej. Doskonale odświeża skórę 
głowy, profilaktycznie chroni przed łuszczeniem. Nadaje 
poczucie sprężystości i witalności włosów i skóry głowy. 

4  SMOOTH SZAMPON I ODŻYWKA 
DO WYGŁADZANIA WŁOSÓW
SHAMPOO & CONDITIONER FOR FRIZZ CONTROL

Wygładzający szampon i odżywka z olejkiem awokado, do 
włosów kręconych oraz niesfornych i puszących się. Włosy 
stają się piękne, gładkie i lśniące

5  HYDRA SZAMPON I ODŻYWKA NAWILŻAJĄCA
MOISTURIZING SHAMPOO & 
CONDITIONER FOR DRY HAIR

Stworzone specjalnie dla włosów suchych i zniszczonych. 
Dogłębnie odżywiający skład jest wzbogacony białkiem 
mleka ryżowego, dającym błyskawiczne nawilżenie i od-
żywienie. Olejek ze słodkich migdałów wygładza i dodaje 
blasku. Włosy są piękne, odżywione i pełne życia.

6  HYDRA MASKA GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCA
DEEP NOURISHING MASK FOR EXTRA 
DRY AND OVER TREATED HAIR

Maska głęboko nawilżająca, stworzona dla włosów bar-
dzo suchych i  zniszczonych, również zabiegami fryzjer-
skimi. Głęboko wnika we włosy, dokładnie je odżywiając. 
Kompletna pielęgnacja, wzbogacona o naturalne, czyste 
mleczko pszczele będące silnym, ekskluzywnym środ-
kiem nawilżającym i odżywczym.

7  AMPUŁKI RESTRUCTURE DO WŁOSÓW 
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH
INTENSE REPAIR TREATMENT

Ampułki do intensywnej kuracji i  regeneracji włosów 
suchych, zniszczonych częstymi zabiegami chemiczny-
mi. Natychmiast odżywia, przywraca nawilżenie i  blask. 
Doskonałe do zakończenia procesu koloryzacji. Na czy-
ste, mokre włosy, rozprowadź równomiernie i zapień jak 
szampon, masuj 3-5 min. następnie spłucz wodą.

8  REALE SZAMPON I  ODZYWKA DO WŁOSÓW 
PRZESUSZONYCH, ZNISZCZONYCH I POROWATYCH
INTENSE NUTRITION SHAMPOO AND 
CONDITIONER WITH ROYAL JELLY

Nie zawierają sulfatów i parabenów. Stworzone spe-
cjalnie do włosów porowatych i przesuszonych. Bogata 
formuła zawiera czyste mleczko pszczele – naturalną 
witaminę, która wnika do włosów, przywracając wilgot-
ność do jej idealnego poziomu. Włosy staja sie odżywio-
ne i pełne energii.

9  AMPUŁKI REALE
AMPUŁKI BEZ SPŁUKIWANIA

Zawiera czyste mleczko pszczele, najbardziej odżyw-
czą substancję wytwarzaną przez pszczoły. To idealne 
rozwiązanie dla włosów zmęczonych, uszkodzonych 
i  odwodnionych. Czyste mleczko pszczele to naturalna 
witamina, która wspiera produkcje ceramidów dla za-
pewnienia głębokiego odżywienia. Oligominerały tego 
balsamu również przywracają wilgoć, dzięki czemu wło-
sy staja sie zdrowe i odzyskują energię.

10  RECHARGE NATYCHMIASTOWA 
ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA
NOURISHING LEAVE IN SPRAY FOR ALL 
HAIR TYPES WITH BAMBOO EXTRACTS

Odżywka w spray’u bez spłukiwania RECHARGE - jak na-
zwa wskazuje działa jak prawdziwy DOPALACZ. Inten-
sywnie nawilża, odżywia i nadaje wspaniały połysk. Nie 
obciąża włosów. Rownież doskonała do zabezpieczania 
wraliwej skóry głowy przed zabiegami chemicznymi.

1  ONLINE
TRWAŁA DO WŁOSÓW
STRAIGHTENING SYSTEM 
I PERMANENT WAVE

Gama produktów do trwa-
łego prostowania włosów 
z keratyną i do trwałej ondu-
lacji z kolagenem. W dwóch 
wersjach: dla włosów nor-
malnych oraz dla włosów 
delikatnych i cienkich. Wy-
godne jednorazowe opako-
wania zapewniają świeżość 
i jakość produktu.

BAMBOO SHOWER 
– SZAMPON DO CIAŁA 
I WŁOSÓW NA SŁOŃCE
AFTER-SUN SHOWER SHAMPOO
pojemność: 250 ml
kod: 1035

BAMBOO OIL
– OLEJEK OCHRONNY
PROTECTIVE OIL
pojemność: 150 ml
kod: 1038
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BAMBOO MASK
– MASKA ODŻYWCZA
AFTER-SUN 
NOURISHING MASK
pojemność: 250 ml
kod: 1036

BAMBOO SERUM
– SERUM ODBUDOWUJACE 
PO OPALANIU
AFTER-SUN REPAIRING SERUM
pojemność: 115 ml
kod: 1039

1 2

Happy Sun to ochrona włosów przed 
słońcem dla tych, którzy kochają dbać 
o siebie. Wspaniała linia produktów, 
która chroni Twoje piękne włosy przed 
uszkodzeniami i nadaje im zupełnie nowego 
blasku. Dostępne w praktycznych, łatwych 
w użyciu formułach, na które zawsze możesz 
liczyć gdy chcesz chronić włosy przed 
wiatrem, morzem lub nawet upływem czasu. 

1  BAMBOO SHOWER – SZAMPON 
DO CIAŁA I WŁOSÓW NA SŁOŃCE
AFTER-SUN SHOWER SHAMPOO

Działanie wygładzające i dodające miękko-
ści: aktywne składniki olejku migdałowego 
i ekstraktu z bambusa zapewniając działa-
nie nawilżające i  eliminujące wysuszanie 
spowodowane słońcem.

2  BAMBOO MASK – 
MASKA ODŻYWCZA
AFTER-SUN NOURISHING MASK

Działanie odbudowujące i  przeciwutle-
niające: kremowa kompozycja zawiera-
jąca ekstrakt z  bambusa, który penetruje 
strukturę włosa i  zachowuje równowagę, 
zabezpieczając i łagodząc efekty ekspozy-
cji na słońce.

3  BAMBOO OIL – OLEJEK OCHRONNY
PROTECTIVE OIL

Działanie przeciwutleniające i  nawilżają-
ce: posiadający duże właściwości ochron-
ne Olejek rozwiązuje splątane włosy i czy-
ni je pięknymi i  błyszczącymi. Ekstrakt 
z bambusa chroni włosy przed starzeniem 
spowodowanym promieniami słoneczny-
mi, które są zabezpieczone filtrem i  neu-
tralizowane.

4  BAMBOO SERUM – SERUM 
ODBUDOWUJĄCE PO OPALANIU
AFTER-SUN REPAIRING SERUM

Działanie: nawilżające i przeciwdziałają-
ce starzeniu: regenerujące i  stymulują-
ce układ immunologiczny. Właściwości 
bambusa neutralizują wysuszanie wło-
sów zniszczonych i  utlenionych przez 
słońce i  słoną wodę. Rezultat: zregene-
rowane i  zadbane włosy, przywrócone 
do zdrowia.

KLASYCZNA KOLORYZACJA 

1  FARBA SENSE

Nowoczesna i  trwała koloryzacja dzięki 
technologii mikropigmentu. Gwarantuje 
zachowanie lśniących i  głębokich kolo-
rów, zaś farbowanie jest bezpieczne i po-
zostawia włosy lśniące i elastyczne dzięki 
niewielkiej zawartości amoniaku. Pokry-
wa w 100% siwe włosy. Wzbogacony alo-
esem i  olejkiem z  orzecha kokosowego, 
chroni włosy podczas całego procesu 
koloryzacji. Pojemność 100ml, stosunek 
mieszania – 1:1 (superblondy – 1:2).

2  ROZJAŚNIACZ W PROSZKU BIAŁY
BLEACH POWDER NORMAL

Bez zawartości sztucznych pigmentów - do-
skonały do uzyskania ciepłych odcieni, rów-
nież przy późniejszym tonowaniu. Potrafi 
rozjaśnić włosy o 5-6 tonów, zawiera zmniej-
szoną ilość amoniaku.

3  ROZJAŚNIACZ W PROSZKU NIEBIESKI
BLEACH POWDER BLUE

Zawiera niebieski pigment eliminujący żółty 
odcień - doskonały do uzyskania zimnych 
odcieni. Potrafi rozjaśnić włosy o 5-6 tonów, 
zawiera zmniejszoną ilość amoniaku, pozwa-
lając zachować włosy w dobrej kondycji.

FARBA SENSE
PERMANENT HAIRCOLOR
pojemność: 100 ml

ROZJAŚNIACZ 
W PROSZKU BIAŁY
BLEACH POWDER NORMAL
pojemność: 500 gr
kod: 014

ROZJAŚNIACZ
W PROSZKU NIEBIESKI
BLEACH POWDER BLUE
pojemność: 500 gr | 30 x 24 gr
kod: 014B | 014M
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6 VOLUME: 1,8%
pojemność: 120 ml | 1000 ml
kod: D0061C | D006C

20 VOLUME: 6%
pojemność: 120 ml | 1000 ml
kod: D0081C | D008C

10 VOLUME: 3%
pojemność: 120 ml | 1000 ml
kod: D0071C | D007C

30 Volume: 9%
pojemność: 120 ml | 1000 ml
kod: D0091C | D009C

40 VOLUME: 12%
pojemność: 120 ml | 1000 ml
kod: D0010C | D010C

Kremowe aktywatory do farb 
Sense, Baco i Soft Baco, za-
wierają substancje stabilizu-
jące i pielęgnujące. 

1  6 VOLUME: 1,8%

do kąpieli barwiącej 
i prepigmentacji

2  10 VOLUME: 3%

tonowanie (na 
rozjaśnionych włosach 
lub z pasemkami)

 

3  20 VOLUME: 6%

koloryzacja ton w ton, 
przyciemnianie od 1 do 3 
poziomów i pokrywania 
pierwszych siwych włosów

4  30 VOLUME: 9%

do farbowania od 1 do 3 
tonów jaśniej i pokrywania 
siwych włosów

5  40 VOLUME: 12%

do farbowania odcieniami 
super blond na włosach 
naturalnych, uzyskując 4 do 
5 poziomów rozjaśnienia

11  SZAMPON 
TECHNICZNY, NEUTRALNY
10 LITRÓW
MAXI SHAMPOO NEUTRO

Do wszystkich rodzajów 
włosów o  neutralnym pH. 
Skoncentrowany, bardzo 
wydajny szampon. 

HYDRA SZAMPON 
I ODŻYWKA NAWILŻAJĄCA
MOISTURIZING SHAMPOO 
& CONDITIONER 
FOR DRY HAIR
pojemność: 250 ml | 1000 ml | 1 gal
kod: szampon – 1201 | 1202 | 1225
 odżywka – 1203 | 1204 | 1226

AMPUŁKI REALE
AMPUŁKI BEZ SPŁUKIWANIA
pojemność: 12x 10 ml 
kod: 1239 

RECHARGE 
NATYCHMIASTOWA 
ODŻYWKA BEZ 
SPŁUKIWANIA
NOURISHING LEAVE IN 
SPRAY FOR ALL HAIR TYPES
pojemność: 100 ml
kod: 1244
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