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KREM KOLORYZUJĄCY

o niskiej zawartości 

amoniaku z olejkiem 

Arganowym , Aloesem i 

Keratyną  
Granica koloru wykracza poza 

zwykłe farbowanie włosów. 

Koloryzacja Evelon PRO 

reprezentuje prawdziwą „terapię”

Kolorystyczną dla włosów

Natychmiast regeneruje włosy oraz 

przywraca im witalność i blask.

Do użytku PROFESJONALNEGO

CLR
KOLOR KREM

Pojemność: 100 ml

67 ODCIENI

CLR

67 świetlistych kolorów w 

palecie

OLEJ ARGANOWY

zmiękcza, nabłyszcza, nawilża

ALOES

domyka łuski włosa, głęboko odżywiają je, 

pozostawia włosy mocne i sprężyste

67 kolorów 

w palecie

KOLOR

CLR Krem Koloryzujący z Olejkiem 
Arganowym i Keratyną

  Wszystkie ceny zł brutto
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KOLOR  
MASKA
5 ODCIENI + SILVER                                                                            
KTÓRE ODŚWIEŻAJĄ I ROZŚWIETLAJĄ TWÓJ KOLOR 

Dostępne KOLORY/TONY

BLACK

MARRON GLACÉ 

HONEY

PINK  

SILVER 

RED

Pojemność:300 ml

Już po 10 minutach działania maska odżywia, rozświetla i intensyfikuje 
kolor, dając ultra widoczne światło i refleksy. 

Włosy będą stonowane i lśniące.  Idealny produkt do ożywienia włosów 
między wizytą w salonie.

Sposób użycia: nałożyć produkt na suche lub osuszone ręcznikiem włosy. Pozostawić maskę na 10 
minut po czym dokładnie spłukać włosy letnią wodą bez użycia szamponu. W przypadku włosów jasnych, 
naturalnych, niefarbowanych pozostaw maskę na włosach od 10-20min., kontrolując proces koloryzacji. 
Zaleca się użycie rękawiczek ochronnych.

ZOBACZ VIDEO

KOLORYZACJA



55

DEVELOPER

10-20-30-40 VOL.

Pojemność: 250- 1000 ml

Do  użytku 

PROFESJONALNEGO

SGN

DCR
PUDER ROZJAŚNIAJĄCY

Do użytku 

PROFESJONALNEGO

Pojemność:  500 g

KOLORYZACJA
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ZA-
BIE-
GI
WŁOSY ZNISZCZONE I KRUCHE

ESSENSE  REPAIR
Zabieg na zniszczone i kruche  włosy.
Dzięki właściwościom odżywczym, a w 
szczególności obecności KERATYNY 
kontroluje prawidłowe nawilżenie 
włókna włosa. 

SZAMPON

Sposób użycia:nałóż niewielką ilość szamponu na wilgotne 

włosy. Delikatnie okrężnymi ruchami wmasuj produkt we 

włosy,dokładnie spłucz. W razie potrzeby czynność powtórz.

MASKA

Sposób użycia: nałóż maskę o wielkości orzecha włoskiego na 
osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw na włosach 2-3 minuty, 
po czym dokładnie spłucz letnią wodą. Przystąp do stylizacji.

MASKA NAWILŻAJĄCA
Z KERATYNĄ

Pojemność:

6 - 500 – 1000 ml  

SZAMPON NAWILŻAJĄCY
Z KERATYNĄ

Pojemność: 

6 - 500 – 1000ml 
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ZABIEGI

ESSENSE  PURE
Przywrócenie równowagi i 
oczyszczenie skóry głowy to jeden 
z celów linii Essense Pure.

Seria przeznaczona do włosów 
przetłuszczających się, usuwa 
nadmiar sebum, nie obciąża 
włosów.

SZAMPON

Sposób użycia: nałóż niewielką ilość szamponu na 
wilgotne włosy. Delikatnie okrężnymi ruchami 
wmasuj produkt we włosy,dokładnie spłucz. W razie 
potrzeby czynność powtórz.

BALSAM/ODŻYWKA

Sposób użycia: nałóż odżywkę o wielkości orzecha 
włoskiego na osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw 
na włosach 2-3 minuty, po czym dokładnie spłucz 
letnią wodą. Przystąp do stylizacji.

PSN
WŁOSY 
PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ

SZAMPON

OCZYSZCZAJĄCY

Pojemność: 6 - 1000 ml

BALSAM
OCZYSZCZAJĄCY

Pojemność: 6 - 1000 ml

ZA-
BIE-
GI



8

KOLOR SYSTEM
OCHRONA 

KOLORU
CLR  Szampon po koloryzacji

wzbogacony o składniki aktywne, które 

chronią i intensyfikuj kolor,

- Chitozan, który pomaga utrzymać 

kolor na długo, a włosy są miękkie i 

lśniące

- ekstrakt z czerwonych winogron i 

- ekstrakt z zielonej herbaty,

które pozwalają utrzymać dłużej 

intensywność koloru oraz poprawiają 

witalność włosów, przywracając im 

naturalny blask

- chroni przed szkodliwymi czynnikami 

atmosferycznymi

OCHRONA 

KOLORU
CLR Maska po koloryzacji. Zawiera 

ceramidy roślinne, które wnikają w głąb 

włosa, natychmiast je regenerując.

Wzbogacona o olejek arganowy, olejek 

z siemienia lnianego, które nawilżają i 

odżywiają włosy od nasady aż po same 

końce.

ZABIEGI

WŁOSY PO KOLORYZACJI

Seria zaprojektowana specjalnie do włosów po 

zabiegach koloryzacji: farbowanych lub 

rozjaśnianych. Delikatnie myje, sprawiając, że 

włosy stają się miękkie i jedwabiste w dotyku. 

Chroni przed promieniami UV i utrwala  kolor.

SZAMPON

Sposób użycia: nałóż niewielką ilość szamponu na wilgotne włosy. 

Delikatnie okrężnymi ruchami wmasuj produkt we włosy,dokładnie spłucz. 

W razie potrzeby czynność powtórz.

MASKA

Sposób użycia: nałóż maskę o wielkości orzecha włoskiego na 

osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw na włosach 2-3 minuty, 

po czym dokładnie spłucz letnią wodą. Przystąp do stylizacji.

MASKA PO KOLORYZACJI

Pojemność: 6 - 500 ml

SZAMPON PO KOLORYZACJI

Pojemność: 6 - 500 – 1000 ml  
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PSN
WŁOSY BLOND,  
ROZJAŚNIANE I SIWE

SZAMPON ANTI - YELLOW

Pojemność: 500 ml

MASKA ANTI - YELLOW

Pojemność: 500 ml

Rewitalizuje kolor włosów blond,
rozjaśnianych i siwych : redukuje
żółte refleksy oraz tonizuje kolor bez
widocznych fioletowo – sinych
odcieni.

SZAMPON

Sposób użycia:

Użyj rękawiczek ochronnych i nałóż szampon na 

mokre włosy, delikatnie wmasuj we włosy na całej ich 

długości i pozostaw na 1-5 minut. Dokładnie spłucz.

MASKA

Sposób użycia:

Użyj rękawiczek ochronnych i nałóż maskę o 

wielkości orzecha włoskiego na osuszone ręcznikiem 

włosy, delikatnie wmasuj we włosy na całej ich 

długości i pozostaw na 1-5 minut. Dokładnie spłucz.

ZABIEGI

RE-
WITA-
LIZACJAI
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MASKA – SPRAY

Z KERATYNĄ I PANTENOLEM

Pojemność: 200 ml

Jeden produkt  - 10 korzyści 
Dzięki zawartości keratyny i pantenolu dogłębnie odżywia i 
regeneruje włosy, zapobiega rozdwajaniu się końcówek, 
likwiduje puszenie i nadaje włosom zdrowy i promienny wygląd. 
Skutecznie chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi 
promieniami słonecznymi i czynnikami zewnętrznymi. 
Już od pierwszej aplikacji włosy stają się bardziej miękkie, 
gładsze i mniej podatne na splątywanie.

SPOSÓB UŻYCIA: Niewielką ilość produktu rozpylić na włosach, rozczesać i 
przystąpić do stylizacji.
Do stosowania na mokre lub suche włosy. Nie spłukiwać. Przed użyciem wstrząsnąć.

MSC
1Oin1MASKA-SPRAY

ZABIEGI



11

ZABIEGI

DZIAŁA W 9 SEKUND // DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW

ODŻYWKA LAMELARNA

o natychmiastowej regeneracji, idealny do każdego rodzaju włosów. 
W 9 sekund rozczesuje, regeneruje, ułatwia stylizację, zapobiega 
łamaniu włosów przez mechaniczne działanie grzebienia czy szczotki.
Wzmacnia działanie zwykłej odżywki.

Jego technologia wykorzystuje moc lameli, cząsteczek, które są w 
stanie wniknąć w łuski włosa i „uderzyć” w uszkodzone miejsca na 
każdym kosmyku łatwiej niż tradycyjne kremy i maski do włosów.

Sposób użycia:

Po umyciu włosów szamponem, osusz włosy ręcznikiem, nałóż niewielką ilość produktu na włosy, 

tak by je tylko nawilżyć. Wmasuj delikatnie we włosy, pozostaw na 9 sekund, dokładnie spłucz 

włosy, przystąp do stylizacji.

INFINITY  
REPAIR

INFINITY REPAIR  

ODŻYWKA  LAMELARNA

Pojemność: 250 ml

ZOBACZ VIDEO
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SPRAY 

STRONG

ECO SPRAY

LCH

Sposób użycia: rozpylić na suche lub 

wilgotne włosy z odległości około 30 cm. W 

celu zwiększenia objętości, spryskać włosy u 

nasady.

MOCNY LAKIER DO WŁOSÓW

Pojemność: 500 ml

ECO LAKIER BEZ GAZU

Pojemność: 400 ml

S

T

Y

L 
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MOU
PIANKI DO 
WŁOSÓW
PIANKA NA OBJĘTOŚĆ

MOCNE UTRWALENIE

Pojemność: 300 ml

PIANKA DO WŁOSÓW KRĘCONYCH
MOCNE UTRWALENIE

Pojemność: 300 ml

LCD
NABŁYSZCZACZ

SPRAY NABŁYSZCZAJĄCY 

Pojemność: 300 ml

STYLING

Sposób użycia:

na suche lub lekko osuszone ręcznikiem włosy 

wgnieć piankę i wysusz włosy.

Sposób użycia:

wgnieć piankę w lekko wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. 

Przystąp do suszenia i modelowania..

Sposób użycia:

na suche lub lekko osuszone ręcznikiem włosy 

wgnieć piankę i wysusz włosy.

Sposób użycia:

na suche lub lekko osuszone ręcznikiem włosy 

wgnieć piankę i wysusz włosy.

Sposób użycia:

na suche lub lekko osuszone ręcznikiem włosy 

wgnieć piankę i wysusz włosy.

Sposób użycia:

wgnieć piankę w lekko wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. 

Przystąp do suszenia i modelowania..

Sposób użycia:

wgnieć piankę w lekko wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. 

Przystąp do suszenia i modelowania..

Sposób użycia:

po zakończonej stylizacji spryskaj włosy 

delikatną mgiełką z odległości 20cm
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STYLING

ŻEL
FINISZ KREM

MOCNY ŻEL UTRWALAJĄCY
EFEKT NATURALNEGO WYKOŃCZENIA

Pojemność: 500 ml

KRYSZTAŁKI
Z OLEJEM ARGANOWYM I LNIANYM

Pojemność:  50  -100 ml  

CRS
KRYSZTAŁKI

KRYSZTAŁKI

Z OLEJEM Z  BAOBABU

Pojemność: 100 ml

Sposób użycia:

nałóż żel pasmo po paśmie na suche lub lekko wilgotne włosy

Sposób użycia:

wetrzyj kilka kropli olejku we włosy,

a szczególnie w końcówki.

Produkt bez spłukiwania

Sposób użycia:

Wetrzyj kilka kropli we włosy,

a szczególnie w końcówki. 

Produkt bez spłukiwania



TOTAL CONTROL
Włosy kręcone

• odżywia puszące się i mocno kędzierzawe włosy, 
zapewniając im maksymalną kontrolę

• z naturalnym olejkiem z Baobabu który skutecznie 
przeciwdziała wysuszaniu i utracie elastyczności włosów

• domyka łuski włosa, zapobiegając powstawaniu 
rozdwajających się końcówek i przeciwdziała efektowi 
puszenia się włosów mocno kręconyvh

Szampon: 6 - 500 ml
Maska: 6 - 500 ml
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SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz. W

razie potrzeby czynność

powtórz.

SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz. W

razie potrzeby czynność

powtórz.

SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz. W

razie potrzeby czynność

powtórz.

SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz. W

razie potrzeby czynność

powtórz.

SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz. W

razie potrzeby czynność

powtórz.

MASKA

Sposób użycia:

nałóż maskę o wielkości

orzecha włoskiego na

osuszone ręcznikiem

włosy. Pozostaw na

włosach 2-3 minuty, po

czym dokładnie spłucz

letnią wodą. Przystąp do

stylizacji.



DAILY 
Do codziennego 
użytku

• delikatnie myje i nawilża cienkie lub często myte włosy bez 
ich obciążania

• z organicznym olejkiem z owsa wzmacnia włókno włosa i 
dba o dobrą kondycję skóry głowy

• chroni skórę i zmiękcza włosy

Szampon: 6 - 500ml
Maska: 6 - 500ml
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SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz.

W razie potrzeby czynność

powtórz.

MASKA

Sposób użycia:

nałóż maskę o wielkości

orzecha włoskiego na

osuszone ręcznikiem

włosy. Pozostaw na

włosach 2-3 minuty, po

czym dokładnie spłucz

letnią wodą. Przystąp do

stylizacji.



REPAIR 
Włosy zniszczone

• regeneruje i odżywia włosy zniszczone zabiegami 
chemicznymi oraz te, które są poddawane wysokiej 
temperaturze urządzeń fryz., zapobiegając wysuszaniu i 
rozdwajaniu się końcówek

• z organicznym olejkiem z migdałów nawilża włosy, czyniąc je 
jedwabistymi i jędrnymi

• włosy są chronione, lśniące i elastyczne

Szampon: 6 - 500ml
Maska: 6 - 500ml
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SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz.

W razie potrzeby czynność 

powtórz.

MASKA

Sposób użycia:

nałóż maskę o wielkości

orzecha włoskiego na

osuszone ręcznikiem

włosy. Pozostaw na

włosach 2-3 minuty, po

czym dokładnie spłucz

letnią wodą. Przystąp do

stylizacji.



DETOX
Włosy 
przetłuszczające się

oczyszcza i normalizuje tłustą skórę głowy, delikatnie usuwając 
nadmiar sebum i nagromadzone zanieczyszczenia

• z ekstraktem z organicznego imbiru wspomaga detoksykację 
włosów, wzmacniając je oraz przywracając im witalność i 
energię

• utrzymuje dobre samopoczucie skórze głowy i włosom

Szampon: 6  500ml
Maska: 6- 500ml
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SZAMPON

Sposób użycia:

nałóż niewielką ilość

szamponu na wilgotne

włosy. Delikatnie okrężnymi

ruchami wmasuj produkt we

włosy,dokładnie spłucz.

W razie potrzeby czynność 

powtórz.

MASKA

Sposób użycia:

nałóż maskę o wielkości

orzecha włoskiego na

osuszone ręcznikiem

włosy. Pozostaw na

włosach 2-3 minuty, po

czym dokładnie spłucz

letnią wodą. Przystąp do

stylizacji.



REPAIR 
Intensywna kuracja

Wszystkie zalety organicznych ekstraktów z 

migdałów i owsa, keratyny, oleju z baobabu, 

witamin E i F oraz bioskroplonego imbiru 

skoncentrowane w jednej wielofunkcyjnej fiolce.

Na całej długości włosów: działa anti frizz, 

nawilża włosy, regeneruje i rozświetla.

Na skórę głowy: ma działanie oczyszczające, 

rewitalizujące, wyciszające i wzmacniajace.

Prawdziwie intensywna kuracja zapewniająca 

natychmiastowy efekt: piękniejsze i zdrowsze 

włosy już od pierwszej aplikacji.

Ampułki 12 x10ml 
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AMPUŁKA

Sposób użycia:

zawartość fiolki wetrzyj we wcześniej umyte

i osuszone ręcznikiem włosy i skórę głowy

Ostrzeżenie: unikaj kontaktu z oczami. W

razie przedostania się preparatu do oczu,

natychmiast przemyj je letnią wodą.



MADE IN ITALY

 tel. 85 744 50 06  e-mail biuro@anko24.pl 

DYSTRYBUTOR REGIONALNY
          ANKO BIAŁYSTOK

 www.anko24.pl


