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LISAP MILANO
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loru, rozwijaną krok po kroku w jedną z najlepiej zorganizowanych 

zaawansowanych procesów produkcyjnych pozwala na ekspan-

14001:2004  podkreślający stosowanie wysokich standardów 
jakości w całym procesie produkcji.
Posiada jedne z najlepszych na świecie laboratoriów, które plasują 
ją w czołówce  nowoczesnych technologii. Wszystkie produkty są 

-
sytety w Pawii, jednego z najbardziej znanych w Europie.  Tradycja 
w połączeniu ze współczesnością przekładają się na styl kobiety 
pięknej, zadbanej i awangardowej.



Koloryzacja
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LK OPC - OIL PROTECTION COMPLEX

LK OIL PROTECTION COMPLEX to innowacyjna trwała koloryzacja z niską 
zawartością amoniaku o kremowej konsystencji i przyjemnym zapachu.
OIL PROTECTION COMPLEX zapewnia doskonałe rezultaty koloryzacji od nasady, 
aż po same końce. Gwarantowane krycie siwych włosów do 100%.

głębokie nawilżanie oraz chroni suche i słabe włosy.

LK OPC HI LIFT

Kremowa farba rozjaśniająca z niską 
zawartością amoniaku o sile rozjaśnia-
nia włosów naturalnych do 5 tonów. 
Dzięki działaniu opartym na technologii 
OPC Oil Protection Complex, wyrównuje 
porowatość włosów od nasady aż po 
same końce.
Dodatkowo zawartości olejku arga-

w kwasy Omega 6, zapewnia głębokie 
odżywienie i odpowiednie nawilżenie 
włosów, dzięki czemu włosy odzyskują 
blask i witalność.

Stosować 1:2
Pojemność 100ml

Stosować 1:1
Pojemność: 100 ml
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NEW ESCALATION LISAPLEX COMPLEX

Trwała koloryzacja o niskiej zawartości amoniaku, wzbogacona o Vegetal 
Protein Complex, kompleks protein roślinnych na bazie technologii Lisaplex™.
Produkt pozwala na uzyskanie subtelnego efektu koloryzacji a jednocześnie 
zapewnia mocną regenerację i efekt głęboko odżywionych włosów.
Kompleks Lisaplex™ działa od wewnątrz podczas całej usługi koloryzacji, wzmac-
niając, odbudowując i chroniąc nawet najbardziej wrażliwe włosy.
Niska zawartość amoniaku w farbie Escalation zapewnia jeszcze delikatniejszą, 
rozświetlającą i jedwabistą formułę na włosach. Escalation nadaje włosom 

w modzie i gwarantuje efekt idealny z paletą kolorów.

Sposób użycia:
PROPORCJA MIESZANIA:
Klasyczne odcienie 1:1,5
(50 g farby Escalation + 50 g Developer)
Odcienie rozjaśniające Hi Lift 1:2
(50g farby Escalation Hi Lift + 100g Developer)

Pojemność: 100 ml
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DEVELOPER 
10/20/30/40 VOL.
 
Emulsja utleniająca o kremowej konsystencji, zawierająca lanolinę. Używana 
wraz z farbami i rozjaśniaczem Lisap zapewnia lepszą penetrację włosa, co 
skutkuje przedłużeniem trwałości koloru.
Nadaje włosom miękkości i doskonale je nawilża.

Pojemność: 125 ml, 1000 ml

DEVELOPER SPECIAL BLUE 
20/30/40 VOL.
 
Kremowa emulsja utleniająca, niwelu-
jąca efekt żółtego zabarwienia włosów, 
powstały w procesie rozjaśniania. Na-
błyszcza i rozświetla. Zapewnia ochro-
nę i nawilżenie nawet w przypadku 
intensywnej dekoloryzacji.

Pojemność: 1000 ml
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EASY ABSOLUTE3

Nowa generacja farby, która nie zawiera amoniaku, rezorcyny oraz parafeny-
lodiaminy (PPD). Gwarantuje nie tylko zdrowe ale trwałe i głębokie pokrycie 
siwych włosów. Rozjaśnia włosy do 5 tonów. Posiada mikroemulsję anti-age, 
olej arganowy, keratynę oraz olejki roślinne, które głęboko nawilżają i nawadniają 
włosy. Odbudowuje strukturę włosa i chroni je przed czynnikami zewnętrznymi. 
Heliogenol i organosilicon sprawiają, że włosy są jedwabiste, rozświetlone i nie 
elektryzują się.

Pojemność: 60 ml

DEVELOPER EASY
 
Delikatna emulsja utleniająca o wysokim stężeniu lanoliny, przeznaczona do 
stosowania z farbą Easy Absolute 3.

Wydłuża trwałość koloru poprzez lepszą penetrację barwnika. Zapewnia opty-
malne nawilżenie i zmiękczenie włosów.

Pojemność: 1000 ml
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a m o nia
kuBEZ100%

a m o nia
kuBEZ100%

Stosować: 1:2 Stosować: 1:1,5
Pojemność: 60 ml
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LISAPLEX FILTER COLOR 

Usługa dla wszystkich Klientek które potrzebują szybkiej koloryzacji w celu 
odświeżenia koloru, pojaśnienia koloru naturalnego o 1 ton, zneutralizowania 

amoniaku. Wzbogacony kompleksem Vegetal Protein Complex, pomaga utrzy-
mać zdrowy stan włosa oraz odbudowuje i rekonstruuje uszkodzony kompleks 
keratynowy. Można stosować na włosach od poziomu Ciemnego Brązu do 
poziomu Bardzo Jasnego Blondu.
Szybka i łatwa aplikacja za pomocą pędzelka lub specjalnego aplikatora.

Stosować 1:1
Pojemność: 100 ml

KOLORYZACJA 
ton w ton

a m o nia
kuBEZ100%

12 metalicznych kolorów

ROSE

NUDE SAND GINGER

PEARL

CHERRY

   ELPRUP PEED

APRICOT

CHOCOLATE MAUVE   

COOL SHA    WOD

GOLD

GLOSS

ASH

Stosować: 1:1 
Pojemność: 100 ml

LIGHT SCALE TONERY
DEMI PERMANENTNA KOLORYZACJA UTLENIAJĄCA

Zawiera trójwymiarowe, ultra wydajne pigmenty dla uzyskania intensywnych 

• redukuje niepożądane tony po rozjaśnianiu,
• hamuje dalsze rozjaśnianie włosów po uzyskaniu odpowiedniego odcienia,
• nie przesyca czystych efektów rozjaśnianych włosów niechcianym odcieniem.
Tonery można ze sobą mieszać aby uzyskać niepowtarzalny spersonalizowa-
ny efekt.

SUN 
Light

MOON 
Light

VENUS 
Light

SMOKY
CRYSTAL

LIGHT
PEARL

LILLA
FLOWER

STAR
 Light

PINK 
BUBBLE

ORANGE
PINK

no Wość
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Pojemność: 175 ml

LISAP ABSOLUTE SPRAY 

Odżywka w spray do włosów. Nadaje 
połysk i utrzymuje intensywność oraz 
głębię koloru. Zawiera keratyne i olej 
arganowy. Doskonale utrzymuje inten-
sywność i połysk koloru.
Zastosowanie: Przed koloryzacją 
wyrównuje porowatość włosa, prze-
znaczona do włosów zmęczonych 
zabiegami chemicznymi. Nałożyć na 
suche włosy i równomiernie rozprowa-
dzić dłońmi na całej długości włosów.
Po koloryzacji jako odżywka w sprayu 
bez spłukiwania zapewniającą opty-
malną ochronę koloru włosów far-
bowanych oraz tonowanych, ułatwia 
rozczesywanie. Po umyciu włosów 
szamponem równomiernie spryskać 
włosy i delikatnie rozczesać, układać 
włosy jak zawsze.
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LISAPLEX XTREME COLOR 

LISAPLEX XTREME COLOR to profesjonalna koloryzacja o bezpośrednim działaniu 
o kwaśnym pH, gwarantuje pełen blasku, intensywny i trwały kolor. 
Można ze sobą mieszać wszystkie odcienie, można je stosować w czystej po-
staci w celu uzyskania intensywnych kolorów jak również zmieszać z naturalną 
bazą PURE DIAMOND dla uzyskania bardziej delikatnych pastelowych odcieni. 
Farba jest całkowicie pozbawiona amoniaku i wzbogacona o Vegetal Protein 
Complex, innowacyjną technologię Lisap na bazie protein roślinnych, która działa 
wewnątrz i na zewnątrz struktury włosa, wzmacniając ją i gwarantując idealny 
efekt kosmetyczny. Jej kremowa formuła nadaje włosom połysk i miękkość, 
jednocześnie działając regenerująco. Nie mieszać farby  z utleniaczem.

Szybka i łatwa aplikacja za pomocą pędzelka lub specjalnego aplikatora.

Stosować: na włosy z poziomu 8/9/10 pozostawić na włosach 10-20 min. 
w zależności od żądanej intensywności

Pojemność: 60 ml

BEZPoś REDn IA 
KOLORYZACJA

FAIRY GREEN MYSTIC BLUE 

MOODY PURPLE   MAD PINK 

BOSSY RED NAUGHTY ORANGE 

CHEEKY YELLOW   PURE DIAMOND   

Pojemność: 30 ml

LISAPLEX COLOR ACCELERATOR 

Lisaplex Color Accelerator działa z farbami utleniającymi z amoniakiem, z małą 
zawartością amoniaku i bez amoniaku. Zawarty w formule kompleks białek 
roślinnych zapewnia ochronę włosów podczas koloryzacji. Jego skład sprawia, 
że można go stosować zarówno z koloryzacją z amoniakiem, jak i bez amoniaku. 
Nie zmienia efektu kolorystycznego oraz   przyspiesza koloryzację. Mieszanka 
kremu koloryzującego + utleniacza + akceleratora koloru Lisaplex ™ zapewnia 
optymalne krycie siwych włosów oraz uzyskanie jasnego i lśniącego koloru. Składa 
się z mieszanki olejów roślinnych (arganowy, brzoskwiniowy, morelowy, jojoba, 
ze słodkich migdałów i z pestek winogron)  o właściwościach zmiękczających, 
przeciwutleniających i odżywczych.

Sposób użycia:
Aby uzyskać naturalne i modne odcienie, dodaj 10 kropli Lisaplex ™ Color Accele-
rator na każde 50 g kremu koloryzującego i dokładnie wymieszaj.

LISAPLEX COLOR 
ACCELERATOR
zawiera innowacyjny, 
aktywny składnik nośnika 
koloru, który skraca czas
utleniania się pigmentów 
wewnątrz włosa

9
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DOUS COLOR / DOUS COLOR GLAMOUR

DOUSCOLOR oraz DOUSCOLOR GLAMOUR są idealnymi koloryzacjami ton w ton dla tych, którzy chcą utrzymać kolor 

Pokrywa siwe włosy do 70–80% naturalnymi odcieniami. Pokrywa siwe włosy do 40–50% w modnych odcieniach. 

Odżywia matowe włosy nadając im połysku, blasku oraz zdrowego wyglądu. Nie zawiera amoniaku.
Specjalne aktywatory do koloryzacji TON w TON. Pełnią delikatne działanie ochronne i zmiękczające, głęboko nawilżając 
włosy. 
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie odcieni DousColor i DousColor Glamour zawsze z odpowiednim 
aktywatorem. 
Stężenie H2O2 2,8% i 6% (DousColor Glamour)
Aplikacja na suche lub wilgotne włosy

Do użycia z aktywatorem DousColor
Regulator Mix - odcień do tworzenia 
delikatniejszych odcieni, wzmacnia 
połysk
Proporcje mieszania: 1:2
Pojemność: 75 ml

Do użycia z aktywatorem DousColor 
Glamour 

Proporcja mieszania 1:2
Pojemność: 75 ml
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FOAMY UP/COLOR 
MOUSSE

 Profesjonalna pianka koloryzująca. 
Odżywia i pogłębia naturalny kolor,  
zwiększa objętość włosów.

Pojemność: 200 ml
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Pojemność: 250 mlPojemność: 75 ml

RE TOUCH 

Spray koloryzujący do odrostów. 
Tymczasowa farba do włosów o natychmiastowym działaniu, przeznaczona 
do ostatnich retuszy kolorystycznych.
Gwarantuje idealne pokrycie niedoskonałości kolorystycznych oraz zamasko-
wanie siwych włosków.

RE FRESH COLOR MASK

Maska zawierająca pigmenty, w kilka minut odświeża i tonuje kolor włosów 
naturalnych, farbowanych i rozjaśnianych.
Sposób użycia: po założeniu jednorazowych rękawiczek, nanieść na umyte 
i osuszone ręcznikiem włosy.  Równomiernie rozprowadzić na całej długości 
włosów od nasady aż po końcówki.    

*Czas działania: 
1-20 minut na  włosach farbowanych, 
15-20 minut na włosach naturalnych, w zależności od pożądanej intensywności 
re eksu, 1-10  minut na włosach rozjaśnianych. Spłukać letnią wodą i osuszyć. 

Sposób użycia:
Aby uzyskać naturalne i modne odcienie, dodaj 10 kropli Lisaplex ™ Color Accele-
rator na każde 50 g kremu koloryzującego i dokładnie wymieszaj.

nowość

Acquamarina

Copper

Sand

Chocolate

Ametista

Bronze

Pink

VioletSilver

Rosso

Antracite

Gold
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LIGHT SCALE UP TO 9 

Light Scale Up 9 to nowy, opracowany w laborato-
riach Lisap, produkt do całkowitego lub częściowego 
rozjaśniania włosów z niską zawartością amoniaku.
Produkt został stworzony aby przyspieszyć zabieg 
rozjaśniania, gwarantując kosmetyczny efekt od-
żywienia i wysoki standard komfortu. Nowy, profe-
sjonalny dekoloryzator to biały puder, który ułatwia 

swojej rozjaśniającej sile aż do 9 tonów, poczynając 
od łagodnego rozjaśnienia, poprzez miejscowe, aż 
do całkowitego. Formuła w pudrze, kompaktowa 
i niepyląca, jest prosta do przygotowania przez eks-
perta. Zapach sprawia, że użycie Light Scale Up 9 
jest jeszcze przyjemniejsze. Świeże nuty cytrynowe 
i zielonego jabłka idealnie łączą się z kwiecistym 
zapachem róży, ylang-ylang oraz konwalii, pozosta-
wiając miejsce na subtelną , niską, piżmową nutę.
Sposób użycia: 
MIESZANKA GĘSTA 1+1,5 20g pudru rozjaśniającego 
+30 ml emulsji
MIESZANKA ŚREDNIA  1+2 20g pudru rozjaśniają-
cego +40ml emulsji

LIGHT SCALE UP TO 10

LIGHT SCALE DEKOLORANTE in PASTA UP TO 10 
– rozjaśniacz 10 tonów Black Pasta.
Sposób użycia: 
Rozmasuj/ wstrząśnij woreczek, aby aktywować mie-
szankę olejków znajdujących się w środku.  Wymieszać 
pastę rozjaśniającą  z 3%, 6% lub 9% stężeniem Deve-
lopera w stosunku rozcieńczenia 1: 1,5 / 1: 2. Nałóż 
na suche włosy i pozostaw do 60/90 (*) minut. Aby 
przyspieszyć czas rozjaśniania, umieść pod źródłem 
ciepła 37/40 °C (temperatura ciała). Zwilż kosmyk wło-
sów, aby sprawdzić poziom uzyskanego rozjaśnienia. 
Aby uzyskać wyższy poziom rozjaśnienia, nałóż na 
pasma włosów pozostałą emulsją rozjaśniającą  - bez 
zmywania wcześniej nałożonej masy rozjaśniającej, 
aby nie zmieniać pH włosów. Kontynuować nakłada-
jąc drugą warstwę masy rozjaśniającej przez kolejne 
20/30 min max. Po utwardzeniu zwilżyć niewielką 
ilością wody i spłukać ciepłą wodą. Umyj włosy szam-
ponem Top Care Repair Acid Shampoo Post Colour, 
aby usunąć pozostałości substancji rozjaśniających. 
Produkt nadaje się do każdej techniki rozjaśniania. Nie 
zalecamy stosowania produktu na już rozjaśnionych 

(*) Maksymalnie 90 minut
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COLOR 
REMOVER 

Środek do usuwania, korygowania lub wyrównywania 
koloru. Zawiera polimery odżywcze, skrobię ryżową 
i lanolinę, które zapewniają ochronę i połysk.
Do przygotowania z ciepłą wodą lub emulsją utle-
niającą 10/20 vol.
Zastosowanie: użyj niemetalicznego naczynia oraz ręka-
wiczek ochronnych. Dla delikatnego ściągnięcia koloru 
zmieszaj 1 saszetkę 2 60-70ml ciepłej wody. Aby mocniej 
ściągnąć kolor zmieszaj 1 saszetkę z 60-70ml Developerem 
10 lub 20 vol. dla uzyskania lepszego rezultatu najpierw 
umyj włosy szamponem, wysusz je a następnie nanieś 
mieszankę partia po partii zaczynając od najciemniejszych 
obszarów. Unikaj kontaktu produktu z naturalnym odrostem. 
W przypadku mocnego ściągania koloru należy zacząć do-
kładnie od szyi w kierunku czubka głowy (to samo dotyczy 
boków). Gdy uzyskamy pożądany kolor dokładnie spłukać 
włosy, osuszyć je ręcznikiem a następnie nałożyć produkt 
stabilizujący porowatość włosów oraz równoważący pH.

12 saszetek po 25 gWaga: 12 x 25 g ,500 g Waga: 500 g

nowość
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nowość nowość

CLAY BLEACHING POWDER Light Scale

Glinka rozjaśniająca do technik z wolnej ręki.
Puder do rozjaśniania włosów z glinką, dzięki czemu jest idealny do 
techn ik i  odręcznych  i  ba layage .  Moc  roz jaśn ian ia  do  4  tonów.
Innowacyjny Charcoal Complex w połączeniu z wbudowaną kuracją
Lisaplex™ ma działanie regenerujące i ochronne.

Waga: 400g

Sposób użycia:
Wymieszaj proszek w niemetalowej mieszance z developerem 10-20-30-40 vol.,
w proporcji 1:1,5 lub 1:2. Nałóż mieszankę na suche, nieumyte włosy 
i przytrzymaj przez 20 do 50 minut, w zależności od stopnia rozjaśnienia, 
jaki chcesz osiągnąć. Po osiągnięciu pożądanego poziomu rozjaśnienia
dokładnie spłucz ciepłą wodą, aby usunąć produkt. Następnie umyj 
włosy TCR Post Colore Shampoo i dokładnie spłucz wodą.

Sposób użycia:
Wymieszaj proszek w niemetalowej mieszance z developerem 10-20-30-40 vol.,
w proporcji 1:1,5 lub 1:2. Nałóż mieszankę na suche, nieumyte włosy 
i przytrzymaj przez 20 do 50 minut, w zależności od stopnia rozjaśnienia, 
jaki chcesz osiągnąć. Po osiągnięciu pożądanego poziomu rozjaśnienia
dokładnie  spłucz c iepłą  wodą,  aby usunąć produkt .  Umyj  włosy 
szamponem TCR Post Colore Shampoo delikatnie masując, a na koniec 
spłucz ciepłą wodą, aby całkowicie usunąć wszelkie pozostałości produktu 
ze skóry i włosów.

PLATINUM BLEACHING POWDER Light Scale

Szary, kompaktowy puder rozjaśniający Light Scale
Kompaktowy puder do rozjaśniania włosów. Specjalna formuła ma  
superszybkie działanie i rozjaśnia aż do 9 tonów, pielęgnując włókno 
włosa. Nadaje się do wszystkich technik rozjaśniania. Idealny do szybkich 
usług w salonie zarówno w przypadku włosów naturalnych jak i farbowanych. 
Formuła pudru tworzy zimne refleksy i neutralizuje niepożądane ciepłe tony. 
Innowacyjny Charcoal Complex w połączeniu z wbudowaną kuracją 
Lisaplex™ ma działanie regenerujące i ochronne

Waga: 500g
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LINFA SCHIARENTE
OLEJEK ROZJAśNIAJĄCY 

Olejek przeznaczony do delikatnego rozjaśniania 
włosów naturalnych. Pozwala uzyskać efekt roz-
jaśnienia do 4 tonów. Formuła stworzona na bazie 

  .wóładgim hcikdołs ez ukjelo zaro kewilo z ukjelo
Dostarcza odpowiednią ilość substancji odżywczych, 
pielęgnuje i zmiękcza włosy.

Rozjaśnianie od 1 do 2 tonów z DEVELOPEREM 10, 
20 vol, od 3 do 4 tonów z DEVELOPEREM 30, 40 vol.

Pojemność: 500 ml

LINFA SCHIARENTE 
BOOSTER
 
Puder rozjaśniający, dopełnia działanie olejku LINFA 
SCHIARENTE. Zawiera poliqaternium 10, który odżywia 
włosy oraz skrobię ryżową, która zapewnia ochronę 
i pozwala cieszyć się nawilżonymi i zmiękczonymi wło-
sami. Doskonale sprawdza się przy włosach suchych, 
zniszczonych lub farbowanych. 
Zastosowanie: mieszanka dwóch składników Lin-
fa Schiarante i Booster) z Developerem 10, 20 vol 
umożliwia rozjaśnienie włosów od 1 do 2 tonów, 
natomiast z Developerem 30, 40 vol od 3 do 4 tonów.

Sposób użycia: 
Wymieszać 50ml DEVELOPERA z saszetką BOSTER 
25g i z 15g LINFA SCHIARENTE. Nałożyć na suche 
włosy. Po upływie czasu działania dokładnie spłu-
kać produkt wodą i umyć włosy Top Care Repair 
Color Shampoo.

12 saszetek po 25 g

BLEACH & LIGHT 
PRO TECH 

Klasyczny puder rozjaśniający. Rozjaśniacz o bardzo 
wysokiej skuteczności, zawierający skrobię ryżową 
i proteiny zbożowe zapewniające pełną ochronę włosów 
i szybki efekt rozjaśniania nawet do 7 tonów. Przezna-
czony do różnych technik: pasemek, baleyage oraz do 
całkowitego rozjaśniania włosów. Zawarta w nim tech-
nologia RPP jest nieszkodliwa dla skóry głowy, działa 
przeciwzapalnie oraz nawilża. Niweluje żółty odcień.

Waga: 1000 g

Sposób użycia: 
MIESZANKA GĘSTA 1+1,5 20g pudru rozjaśniającego 
+30 ml emulsji
MIESZANKA ŚREDNIA  1+2 20g pudru rozjaśniają-
cego +40ml emulsji

nowość
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Sposób użycia:
po umyciu szamponem osusz włosy ręcznikiem, a następnie nałóż produkt na 
długości i końce, delikatnie masując przez 9 sekund. Następnie dokładnie 
spłucz. Kontynuuj pożądaną stylizację. Dawkowanie: 1 dawka to 25 ml. 1 doza 
do włosów krótkich, średnich lub cienkich; 2 lub 3 dawki na grube lub kręcone 
włosy. W przypadku dłuższych włosów stosuj więcej dawek.

BOND SAVE

Balsam Lamelarny dodaje blasku i naprawia wszystkie rodzaje włosów 
w zaledwie 9 sekund, wzbogacony kompleksem białek roślinnych.  
Stworzony, aby natychmiast rozplątać i wygładzić włosy, pozostawiając 
je widocznie zdrowe i lśniące, regenerując końcówki i zwalczając puszenie. 

Pojemność: 15 ml, 250 ml, 500 ml

LISAPLEXTM

LAMELAR WATER
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LISAPEX BOND SAVER
MASK
 
Głęboko działająca, odżywcza maska
do włosów odbudowująca, wzbogacona
o Vegetal Protein Complex: kompleks 
białek roślinnych, które nadają siłę 
i połysk włóknom włosów.

LISAPEX BOND SAVER
CONDITIONER
 
Odżywka odbudowująca wzbogacona
o Vegetal Protein Complex: kompleks 
białek roślinnych, które naprawiają 
i nawilżają włosy, zmniejszając 
rozdwajanie się końcówek.

LISAPEX BOND SAVER
 SHAMPOO

 
Szampon odbudowujący wiązania 
wzbogacony o Vegetal Protein 
Complex: kompleks białek roślinnych,
które restrukturyzują, naprawiają 
i nawilżają włosy bez obciążania ich.

LISAPEX BOND SAVER
CREAM

Krem do stylizacji bez spłukiwania 
wzbogacony o Vegetal Protein Complex: 
kompleks białek roślinnych, które 
wzmacniają włosy i zmniejszają ich 
puszenie.

Sposób użycia:
Nałóż maskę Lisaplex™ BondSaver
na umyte, wilgotne włosy. Pozostaw 
do 10 minut, a następnie dokładnie
spłucz.
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 3.5 

Pojemność: 15 ml, 250 ml, 500 mlPojemność: 15 ml, 250 ml, 1000 ml Pojemność: 15 ml, 250 ml, 1000 ml Pojemność: 15 ml, 125 ml

Sposób użycia:
Niewielką ilość produktu nanieś na 
wilgotne lub suche włosy. Kontynuuj 
swoją zwykłą stylizację.

VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 5.5, 

Sposób użycia: 
Nałożyć na wilgotne włosy, pozostawić
do działania i spłukać. Kontynuuj 
kurację odżywką Lisaplex™ Bond 
Saver Odżywka.
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 6.5

Sposób użycia: 
Nakładaj na umyte włosy. Rozprowadź 
obficie na całej długości i końcach, 
a następnie spłucz. Kontynuuj kurację 
kremem Lisaplex™ BondSaver.
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 3.5
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LISAPLEX BONDSAVER

Fluid ochronny, odbudowujący zniszczoną strukturę keratynową włosa.

LISAPLEX HAIR STRUCTURE FILLER

Wypełniający krem, przywracający odpowiednią kondycję włosów. Odżywia i nawilża włosy, tworząc warstwę ochronną.

LISAPLEXTM

BONDSAVER HAIR STRUCTURE 
FILLER

Pojemność:
zestaw duży 3 × 475 ml
zestaw mały 3 × 125 ml
zestaw jednorazowy 5 ml + 20 ml

S U L FATEFREE

SILIKONUPARABENÓWBEZ

dermatologic
zn

ie

PRZEBADANY

Wielofunkcyjny zabieg rekonstrukcji 
i ochrony włosa, działający na jego po-
wierzchni jak i wewnątrz jego struktury. 
Produkt dwufazowy, składający się z:
Lisaplex Bondsaver i Lisaplex Hair 
Structure Filler.
Zawiera kompleks protein organicz-
nych, który jest przekazany do wnętrza 
włosa jako substancja aktywna, chro-
niąca i regenerująca włókna zniszczo-
nych włosów.
Może być sosowany w połączeniu 
z zabiegami; dekoloryzacji, koloryzacji, 
rozjaśniania, ondulacji oraz prostowa-
nia i wygładzania lub jako samodziel-
ny zabieg.
Nie zawiera siarczanów i parabenów. 19
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TOP CARE REPAIR Elasticizzante 

SHAMPOO 
ELASTICIZZANTE 

Szampon do włosów kręconych
Delikatny, oczyszczający szampon do 
włosów kręconych i falistych. Uelastycznia 
i nawilża włosy.

CO-WASH/CLEANSING 
CONDITIONER

Odżywka myjąca do włosów kręconych
Dzięki działaniu delikatnych środków 
powierzchniowo czynnych , jest w sta-
nie oczyścić strukturę włosów, bez 
naruszania ich naturalnej bariery li-
pidowej.
Eliminuje efekt elektryzowania się wło-
sów, ułatwia rozczesywanie, idealna do 
codziennej pielęgnacji.

Sposób użycia:
Nałożyć szampon na wilgotne włosy, 
wykonać masaż do uzyskania piany, 
spłukać. Czynność powtórzyć.
Do użytku profesjonalnego.

MASCHERA 
ELASTICIZZANTE

Maska do włosów kręconych
Ułatwia rozczesywanie, nadaje mięk-
kość kręconym i falującym włosom.
Zawiera odżywczy błonnik.

Sposób użycia:
Nanieść maskę na umyte szamponem 
włosy, wykonać masaż, pozostawić 
na 10-15 minut, następnie dokład-
nie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 
15 ml, 50 ml, 250 ml, 500 ml

Pojemność: 
15 ml, 75 ml, 250 ml, 1000 ml Pojemność: 15 ml, 75 ml, 150 ml

Sposób użycia:
Nanieść odżywkę na wilgotne wło-
sy, delikatnie wmasować we włosy, 
spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

MOUSSE 
ELASTICIZZANTE 

Pianka do włosów kręconych 
Nawilża włosy nadając im miękkość 
i elastyczność. Ułatwia rozczesywanie. 

Pojemność: 100 ml, 250 ml

Sposób użycia:
  ,ysołw ehcus bul entogliw an ćśeinaN

delikatnie wmasować , ewentualnie 
wysuszyć, wymodelować
Do użytku profesjonalnego.

20
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TOP CARE REPAIR Elixir Care
Luksusowa linia oparta na drogocennych olejkach do włosów matowych oraz 
uwrażliwionych po zabiegach chemicznych, które potrzebują odżywienia, na-
błyszczenia i ochrony koloru.
Kluczowe składniki serii to: ceramid A2, olejek arganowy, olejek z MONOI, olej 
kokosowy oraz olejek z wiesiołka - przywracają spójność strukturze włosa, nadają 
im siłę i witalność. Wzmacniają włosy i zapobiegają wypadaniu.

SHAMPOO 
ILLUMINANTE

Szampon rozświetlający idealny do czę-
stego stosowania. Delikatnie myje, dba-
jąc o strukturę włosa i chroniąc kolor.

SACCHETTO
SHAMPOO & MASCHERA 
ILLUMINANTE

OLIO 
ILLUMINANTE

Olejek rozświetlający zwany złoto 
pustyni. Zawiera kwasy tłuszczowe, 
które głęboko odżywiają, wspomagają 
regenerację i dogłębnie nawilżają.

MASCHERA 
ILLUMINANTE

Maska przeznaczona szczególnie do 
włosów matowych oraz uwrażliwio-
nych po zabiegach chemicznych, które 
potrzebują odżywienia, nabłyszczenia, 
wzmocnienia i ochrony koloru oraz 
diamentowego rozświetlenia.

Sposób użycia:
Nałożyć szampon na wilgotne włosy, 
wykonać kilkuminutowy masaż i spłu-
kać. Czynność powtórzyć.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 500 ml, 1000 ml

Sposób użycia:
Nanieść maskę na umyte szamponem 
włosy, wmasować produkt we włosy. 
Pozostawić na 5-10 min., a następ-
nie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 500 ml
Pojemność: 
15 ml szampon + 15 ml maska

Sposób użycia:
Nałożony na wilgotne lub suche włosy 
podkreśla ich kolor i wydobywa połysk. 
Zmieniając strukturę włosa, sprawia, 
że jego tekstura staje się magiczna.
Chroni włosy przed promieniami UV 
oraz czynnikami zewnętrznymi.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 50 ml, 150 ml

Sposób użycia:
Nanieść maskę na umyte szamponem 
włosy, wmasować produkt we włosy. 
Pozostawić na 5-10 min., a następ-
nie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

SILIKONUPARABENÓWBEZ

kolorant
ówBEZ
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TOP CARE REPAIR Color Care
Seria przeznaczona do pielęgnacji włosów po koloryzacji o kwaśnym pH. Usuwa 
zasadowe zanieczyszczenia i pozostałości z włosów i skóry głowy. Zamyka łuski 
włosa, zatrzymując w jego wnętrzu pigmenty. Zapewnia nasycony, intensywny 
i długo utrzymujący się kolor.
Zawiera ekstrakt z jagody, Ceramidy A2 oraz Color Care Complex.

SHAMPOO
ACIDO POST COLORE 

Delikatny szampon po koloryzacji neu-
tralizujący resztki alkali.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml

Sposób użycia:
Nanieść szampon na mokre włosy. 
Wykonać masaż i spłukać. Czynność 
powtórzyć. 
Do użytku profesjonalnego.

CONDITIONER 
BILANCIATORE DI PH 

Odżywka przywracająca włosom oraz 
skórze głowy naturalne PH po kolo-
ryzacji.

CREMA
BARRIERA 

Krem zabezpieczający skórę głowy 
przed środkami koloryzacji oraz podraż-
nieniami wywołanymi środkami che-
micznymi.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml Pojemność: 150 ml

Sposób użycia:
Nałożyć równomiernie odzywkę na 
wcześniej umyte włosy od nasady aż 
po same końce. Pozostawić od 2-5 
minut, a następnie dokładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nakładać wzdłuż linii włosów, spłukać 
wraz z mieszanką koloryzującą.
Do użytku profesjonalnego.
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SLS & SLE
SBEZ100%

SILIKONUPARABENÓWBEZ

kolorant
ówBEZ
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TOP CARE REPAIR Chroma cCare
Seria stworzona z myślą o pielęgnacji włosów po koloryzacji.
Jej zadaniem jest regeneracja i zamykanie łusek oraz zatrzymanie pigmentów 
wewnątrz struktury włosa. Przedłuża trwałość koloru, zachowuje jego inten-
sywność. Chroni przed promieniami UV.
Produkt zawiera ceramidy A2, ekstrakt ze słonecznika oraz Chroma Care Complex.
Nie zawiera parabenów, silikonów, siarczanów i kolorantów.

SHAMPOO
RIVITALIZZANTE 

Delikatny szampon do włosów farbo-
wanych oraz tonowanych, przedłuża 
intensywność koloru.

MASCHERA
PROTETTIVA

Maska ochronna, wygładzająca, nawilżająca i wzmacniająca włókna włosowe 
z ekstraktem ze słonecznika.

Sposób użycia:
Nałożyć równomiernie maskę od nasady aż po same końce na wcześniej umyte 
włosy pozostawić od 5-10 minut, a następnie dokładnie spłukać.

Pojemność: 250 ml, 500 ml Pojemność: 250 ml, 1000 ml

Sposób użycia:
Nanieść szampon na mokre włosy. 
Wykonać masaż i spłukać. Czynność 
powtórzyć. 
Do użytku profesjonalnego.
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SLS & SLE
SBEZ100%

SILIKONUPARABENÓWBEZ

kolorant
ówBEZ

DAILY CARE SHAMPOO  
 
SZAMPON DO CODZIENNEGO UŻYTKU
Szampon do częstego, codziennego 
stosowania polecany dla każdego ro-
dzaju włosów. Formuła wzbogacona 
o kompleks do codziennej pielęgnacji.
Nie zawiera parabenów, silikonów oraz 
sztucznych barwników. Szampon deli-
katnie myje włosy, jednocześnie utrzy-
muje ich naturalny poziom nawilżenia. 

Sposób użycia: 
niewielką ilość szamponu nanieś na 
włosy. Delikatnie wykonaj masaż dłonią 
i opuszkami palców spieniając pro-
dukt, spłucz. Jeśli to konieczne powtórz 
czynność. Produkt testowany derma-
tologicznie.

Pojemność: 5 l

23



TOP CARE REPAIR Hydra Care
Seria przeznaczona do włosów suchych i zniszczonych. Zawiera innowacyjną 
formułę o kwaśnym pH, wzbogaconą o ekstrakt z papirusa, alg wakame, cera-
midy A2 oraz Hydra Care Complex.
Intensywnie nawilża i odbudowuje strukturę włosa.

SHAMPOO 
NUTRIENTE 

Delikatny szampon nawilżająco-od-
żywczy.

CONDITIONER 
NUTRIENTE 

Delikatna odżywka nawilżająca.

CREMA 
NUTRIENTE 

Delikatny krem nawilżający.

MASCHERA 
NUTRIENTE 

Delikatna maska nawilżająca.

Sposób użycia:
Nanieść szampon na mokre włosy, 
wykonać masaż i spłukać. Czynność 
powtórzyć. 
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml Pojemność: 1000 ml Pojemność: 125 ml

Sposób użycia:
Nałożyć równomiernie odżywkę od 
nasady aż po same końce na wcześniej 
umyte włosy pozostawić od 5-10 minut, 
a następnie dokładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
BEZ SPŁUKIWANIA - po umyciu wło-
sów szamponem, nanieść krem na 
włosy, wmasować i przystąpić do 
modelowania. 
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nałożyć równomiernie maskę od na-
sady aż po same końce na wcześniej 
umyte włosy pozostawić od 5-10 minut, 
a następnie dokładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 500 ml
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SILIKONUPARABENÓWBEZ

kolorant
ówBEZ

S U L FATEFREE
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ANTI YELLOW
opis

SPRAY
ANTI YELLOW
 
Chroni i rozczesuje włosy blond.

-
-

som blasku.
Ułatwia rozczesywanie włosów i działa 
jak osłona termiczna, chroniąc je przed 
wysokimi temperaturami suszarki i pro-
stownicy. Nie spłukiwać.

MASCHERA
ANTI YELLOW
 
Intensywnie neutralizuje, odżywia i nawilża 
blond włosy.

-
wego pigmentu neutralizuje najbardziej 

włosy bardzo zadbane.

SHAMPOO
ANTI YELLOW
 
Oczyszcza włosy.Zawarty w formule 

na powierzchni włosa, 

zanieczyszczeniami, pogodą, dymem 
i naturalnym procesem utleniania.

MOUSSE
ANTI YELLOW

Neutralizuje niepożądane tony i wzmac-
nia blond włosy. 

-
towym pigmentem. Szczególnie nadaje 
się do neutralizowania niepożądanych 
żółtych tonów, nadając im świeżości 
i lekkości oraz dodając nawilżenia 
szczególnie cienkim włosom. Produkt 
do spłukania.

Sposób użycia:
Używaj jednorazowych rękawiczek. 
Nałóż na umyte i osuszone ręcznikiem 
włosy na całej długości, a następnie 
ułóż fryzurę według uznania.

Pojemność: 125 mlPojemność: 250 ml, 1000 ml Pojemność: 500 ml, 1000 ml Pojemność: 250 ml

Sposób użycia:
Stosować rękawiczki jednorazowe, 
nakładać na umyte i osuszone ręcz-
nikiem włosy. Nałożyć od nasady aż 
po końce, pozostawić do 5 (*) minut 
w zależności od pożądanego poziomu 
neutralizacji, a następnie spłukać dużą 
ilością ciepłej wody.

NOWOŚĆ
LIGHT SCALE ANTI YELLOW
Nowy profesjonalny system anti yellowy dla blond włosów rozjaśnionych, siwych lub naturalnie jasnych.

Włosom rozjaśnionym  pomaga utrzymać perfekcyjne, czyste rezultaty.

Sposób użycia: 
Użyć jednorazowych rękawiczek, nałożyć 
na wilgotne włosy, dokładnie wmasować,
pozostawić do 5 minut w zależności od 
pożądanego poziomu neutralizacji i spłu-
kać dużą ilością ciepłej wody. W razie 
potrzeby powtórz aplikację.

Sposób użycia: 
Używaj jednorazowych rękawiczek, nałóż 
na umyte i osuszone ręcznikiem włosy, 
szczególnie na długości i na końcach, 
pozostaw na do 5 minut (*) w zależności 
od pożądanego poziomu neutralizacji 
i płukania dużą ilością wody.
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SHAMPOO
DISCIPLINANTE

Szampon dyscyplinujący do włosów 
prostych i kręconych. Zawiera Kerasil 
Complex, ceramidy A2. Odbudowuje 
i wzmacnia włosy, zmniejszając elek-
tryzowanie się ich. 
Po aplikacji włosy stają się gładkie, 
zdyscyplinowane i nawilżone.

MASCHERA 
LISCIANTE IDRATANTE

Maska dyscyplinująca do włosów pro-
stych i kręconych. Jej zadaniem jest 
wygładzenie, nawilżenie oraz wzmoc-
nienie włosów.
Zawiera Kerasil Cmplex, keratynę, ce-
ramidy A2 oraz olejek macadamia.

ULTIMATE
pielęgnacja włosów 

prostych 
i kręconych
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Sposób użycia:
Nałożyć szampon na wilgotne włosy, 
wykonać kilkuminutowy masaż i spłu-
kać. Czynność powtórzyć.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nałożyć równomiernie maskę od na-
sady aż po same końce na wcześniej 
umyte włosy pozostawić od 5-10 minut, 
a następnie dokładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml,
saszetki 15 ml Pojemność: 250 ml, saszetki 15 ml
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OLIO DISTRICANTE 
ANTICRESPO

Nawilża włosy i dyscyplinuje je. Ułatwia 
rozczesywanie tworząc efekt jedwabi-
stych i elastycznych włosów. 
Zawiera wyciąg z keratyny, oleju arga-

Odbudowuje strukturę włosa oraz wy-
gładza i zamyka jego łuski.

SPRAY PLUS
IDRATANTE RIVITALIZZANTE

Spray odbudowujący zniszczone, poro-
wate, zmęczone zabiegami chemicz-
nymi włosy proste i kręcone,
Zawiera masło karite, olej jojoba, cera-
midy A2 oraz trzykrotnie większe stęże-
nie keratyny od Ultimate Stright Fluid.
Zatrzymuje wilgoć wewnątrz włosa, 
wzmacnia włókna włosowe, zapobiega 
puszeniu się włosów.

SPRAY
IDRATANTE RIVITALIZZANTE

Spray ochronny pod prostownicę. Per-
fekcyjnie wygładza włosy, nadając im 
blask. Chroni przed utratą wilgoci. Za-
wiera kationowe kompleksy odżywcze, 
keratynę. Poprawia strukturę kapilarną 
włosów podczas używania termicz-
nych urządzeń.
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Sposób użycia:
Dla nadania połysku i ułatwienia roz-
czesywania, spryskać mokre włosy. 
W celu zdyscyplinowania i wygładzenia 
zastosować na suche włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Spryskać włosy wilgotne lub suche 
a następnie wysuszyć włosy i użyć pro-
stownicy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Spryskać włosy wilgotne lub suche 
a następnie wysuszyć włosy i użyć pro-
stownicy.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 120 ml Pojemność: 125 ml Pojemność: 250 ml
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KERAPLANT NATURE® 

ekologiczna linia specjalistycz-
nych kosmetyków do pielęgnacji 
włosów i skóry głowy.

w  phitocare l abs powstało pięć 
wyjątkowych gam produktów ba-
zujących na roślinnych ekstraktach 
oraz na naturalnych surowcach, 
wykazujących unikatowe właści-
wości pielęgnacyjne i terapeu-
tyczne,

Formuła pozbawiona parabenów, 
silikonów, olejów mineralnych, 
sles  oraz sztucznych barwników.

produkty testowane dermatolo-
gicznie.

SHAMPOO
DERMO–CALMANTE 

Szampon łagodzący naskórek, do wrażliwej skóry głowy.

Sposób użycia:
Nanieść szampon na wilgotne włosy, masować do wytworzenia się piany, 
pozostawić na 3 min., następnie dokładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml

DERMO–CALMANTE
kuracja łagodząca naskórek
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FANGO
DERMO–CALMANTE 

Glinka łagodząca.

LOZIONE 
DERMO–CALMANTE 

Lotion łagodzący naskórek.

OLIO ESSENZIALE 
DERMO–CALMANTE 

Olejek eteryczny łagodzący naskórek.

Sposób użycia:
Połączyć 30 g glinki Keraplant Nature 
Mud i 10-20 kropli olejku eterycznego 
Keraplant Nature. Nałożyć na włosy 
i suchą skórę głowy. Pozostawić przez 
10-15 min., a następnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml Pojemność: 150 ml Pojemność: 30 ml

Sposób użycia:
Nałożyć produkt na skórę głowy, na 
suche włosy lub po umyciu specjalnym 
szamponem. Delikatnie wymasować. 
Nie spłukiwać i przystąpić do susze-
nia włosów.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Połączyć 30 g glinki Keraplant Nature 
Mud i 10-20 kropli olejku eterycznego 
Keraplant Nature. Nałożyć na włosy 
i suchą skórę głowy. Pozostawić przez 
10-15 min. Delikatnie wmasować, a na-
stępnie spłukać i wysuszyć włosy.
Do użytku profesjonalnego.

DERMO–CALMANTeE 
kuracja łagodząca naskórek

Seria przeznaczona dla delikatnej i wrażliwej skóry głowy, skłonnej do podrażnień. 
Zawiera naturalne olejki eteryczne z gorzkiej i słodkiej pomarańczy, palczatki 
imbirowej, mandarynki i tymianku.
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NUTRIENTE RIPARATORE
kuracja odżywiająco-regenerująca

SHAMPOO 
NUTRIENTE RIPARATORE

Szampon odżywiająco-regenerujący.

MASCHERA 
NUTRIENTE RIPARATORE

Maska odżywiająco-regenerująca.

Seria dedykowana włosom suchym, łamliwym i na rozdwojone końcówki. 
Zawiera mikrokapsułki olejków naturalnych, prowitaminę B5 oraz ceramidy, 
które głęboko wnikają w zniszczone fragmenty włosa, intensywnie je nawilżając 
i przywracając gładkość oraz połysk.
Włosy stają się mocniejsze i pełne życia.

Sposób użycia:
Nanieść szampon na wilgotne włosy, 
masować do wytworzenia się piany, 
następnie dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby czynność powtórzyć.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml

Sposób użycia:
Nałożyć maskę na wilgotne, wcześniej 
umyte włosy. pozostawić na 3-5 min. 
a następnie dokładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 500 ml
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SEBOREGOLATORE
kuracja regulująca wydzielanie się sebum

SHAMPOO 
SEBOREGOLATORE

Szampon regulujący sebum.

LOZIONE 
SEBOREGOLATORE

Lotion regulujący sebum.

OLIO ESSENZIALE 
SEBOREGOLATORE 

Olejek eteryczny regulujący wytwa-
rzanie sebum.

Seria skupiająca się na skórze głowy z tendencją do przetłuszczania się.
Reguluje pracę gruczołów łojowych.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml Pojemność: 150 ml Pojemność: 30 ml

Sposób użycia:
Nanieść szampon na wilgotne włosy, 
masować do wytworzenia się piany, 
pozostawić na 3 min., następnie do-
kładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nałożyć produkt na skórę głowy, na 
suche włosy lub po umyciu specjalnym 
szamponem. Delikatnie wymasować. 
Nie spłukiwać i przystąpić do susze-
nia włosów.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Połączyć 30 g glinki Keraplant Nature 
Mud i 10-20 kropli olejku eterycznego 
regulującego wytwarzanie sebum Kera-
plant Nature. Nałożyć na włosy i suchą 
skórę głowy. Pozostawić przez 10-15 
min., a następnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.
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ANTIFORFORA
kuracja przeciwłupieżowa

Kuracja przeciwłupieżowa. Dzięki zawartości wyciągów z pieprzu afrykańskiego, 
Fitopur, piroktonowi olaminy oraz z żeń-szenia, poprawia stan skóry głowy. Natu-
ralne ekstrakty z marchwi, lawenedy, rozmarynu i słodkiej pomarańczy przywra-
cają skórze równowagę, łagodzą podrażnienia oraz skutecznie eliminują łupież.

SHAMPOO 
ANTIFORFORA

Szampon przeciwłupieżowy.

Sposób użycia:
Nanieść szampon na wilgotne włosy, 
masować do wytworzenia się piany, 
pozostawić na 3 min., następnie do-
kładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml, 1000 ml

LOZIONE 
ANTIFORFORA 

Lotion przeciwłupieżowy.

Sposób użycia:
Nałożyć produkt na skórę głowy, na 
suche włosy lub po umyciu specjalnym 
szamponem. Delikatnie wymasować. 
Nie spłukiwać i przystąpić do susze-
nia włosów.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 150 ml

OLIO ESSENZIALE 
ANTIFORFORA 

Olejek eteryczny przeciwłupieżowy.

Sposób użycia:
Połączyć 30 g glinki Keraplant Nature 
Mud i 10-20 kropli olejku eterycznego 
Keraplant Nature. Nałożyć na włosy 
i suchą skórę głowy. Pozostawić przez 
10-15 min., a następnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 30 ml
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ANTIiFORFORA
kuracja przeciwłupieżowa

PEELING
ANTIFORFORA 

Peeling przeciwłupieżowy.

Sposób użycia:
Nałożyć peeling bezpośrednio na suchą 
skórę głowy, delikatnie wmasować, 
pozostawić na 5 min. a następnie do-
kładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 4 x 50 ml

DETOX
kuracja oczyszczająca

MUD FANGO DETOSSINANTE

Glinka detoksykująca.

Sposób użycia:
Połączyć 30 g glinki Keraplant Nature Mud i 10-20 kropli olejku eterycznego 
Keraplant Nature. Nałożyć na włosy i suchą skórę głowy. Pozostawić przez 
10-15 min., a następnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml
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Glinka detoksykująca, przywracająca równowagę skórze gło-
wy. Dzięki zawartości zielonej glinki, eliminuje toksyny oraz 

zanieczyszczeniem powietrza), jakie gromadzą się na skórze 
głowy, powodując podrażnienia, swędzenie, nadmierne wy-
dzielanie sebum, łuszczenie się skóry.
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ANTICADUTA
kuracja zapobiegająca wypadaniu włosów

SHAMPOO 
ANTICADUTA

Szampon zapobiegający wypada-
niu włosów.

Specjalistyczna seria zapobiegająca wypadaniu włosów. Zawiera naturalne 
olejki eteryczne z lawendy, tymianku oraz rozmarynu, które działają stymulująco 
i  wzmacniająco na cebulkę włosa, dzięki czemu włosy stają się gęste, zdrowe 
i pełne blasku.

OLIO ESSENZIALE
ANTICADUTA

Olejek eteryczny zapobiegający wypa-
daniu włosów.

Sposób użycia:
Nanieść szampon na wilgotne włosy, 
masować do wytworzenia się piany, 
pozostawić na 3 min., następnie do-
kładnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Połączyć 30 g glinki Keraplant Nature 
Mud i 10-20 kropli olejku eterycznego 
Keraplant Nature. Nałożyć na włosy 
i suchą skórę głowy. Pozostawić przez 
10-15 min., a następnie spłukać.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 30 mlPojemność: 250 ml, 1000 ml
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ANTICADUTA
kuracja zapobiegająca wypadaniu włosów

TRATTAMENTO 
ANTICADUTA INTENSIVO

Kuracja zapobiegająca wypadaniu wło-
sów.

ZESTAW 
TRATTAMENTO ANTICADUTA INTENSIVO
SZAMPON ANTICADUTA

Kuracja zapobiegająca wypadaniu włosów.

Sposób użycia:
Nałożyć kurację bezpośrednio na su-
chą lub umytą wcześniej skórę głowy. 
Delikatnie wmasować. Nie spłukiwać. 
Intensywna kuracja: 3 x w tygodniu 
przez 3 miesiące
Prewencyjna kuracja 1 x w tygodniu 
przez 2 miesiące.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 100 ml lub 6 x 8 ml

Sposób użycia:
Szampon nanieść szampon na wilgotne włosy, masować do wytworzenia się 
piany, pozostawić na 3 min., następnie dokładnie spłukać.
Nałożyć kurację bezpośrednio na suchą lub umytą wcześniej skórę głowy. 
Delikatnie wmasować. Nie spłukiwać. 
Intensywna kuracja: 3 x w tygodniu przez 3 miesiące
Prewencyjna kuracja 1 x w tygodniu przez 2 miesiące.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: szampon 100 ml + kuracja 6 x 8 ml

P
IE

L
Ę

G
N

A
C

JA

35



LISAP MAN



MAN CREMA COLORANTE 

Farba dla mężczyzn bez amoniaku, zawierająca 
ceramidy A2, intensywnie wzmacniające włosy 
oraz Phyto-Enhancer - substancję, która hamuje 
proces starzenia się włosów poprzez ochronę 
włókien kapilarnych.Zapewnia pokrycie i odżywienie 
siwych włosów w krótkim czasie (ok. 5 min.), naturalny 
wygląd i równomierne wypłukiwanie koloru. 

Stosować 1:1
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 60 ml

MAN EMULSIONE
OSSIDANTE PROTETTIVA

Aktywator do użycia wraz z farbą
Man Color Crema

Sposób użycia:
Rozprowadzić produkt na dłoniach, 
następnie wetrzeć w wilgotne lub su-
che włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Występuje w 5 odcieniach:
2 brąz
3 ciemny kasztan
4 kasztan
5 jasny kasztan
6 ciemny blond
0.18 silver light (jasny srebrny) - do rozświetlenia 
włosów oraz nadania im połysku i blasku. 

Pojemność: 1000 ml
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5 min. 10 min.

2. brąz 5. jasny kasztan

3. ciemny kasztan 6. ciemny blond

4. kasztan 0.18 jasny srebrny

5 min. 10 min.

LISAP MAN CREMA COLORANTE jest łatwy do aplikacji:
mieszamy w specjalnym aplikatorze, w proporcjach:
1 część LISAP MAN CREMA COLORANTE + 1 część 
MAN EMULSIONEOSSIDANTEPROTETTIVA

 
 

ilość siwych włosów (%) czas farbowania

< 60% 5 min.

> 60% 5 min. dla uzyskania naturalnego efektu

> 60% 10 min. dla uzyskania bardziej 
             intensywnego efektu



STYLIZACJA

LISAP FASHION
& LISAP FASHION
EXTREME

Produkty do stylizacji włosów. Seria 
Lisap Fashion i Lisap Fashion Extre-
me dzięki idealnie dobranym skład-
nikom zapewniają ochronę struktury 
keratynowej włosa, zatrzymują proces 
uszkadzania włosów podczas codzien-
nej stylizacji z użyciem urządzeń ter-
micznych. Dzięki zawartości ekstraktu 
z włókien jedwabiu włosy są nawilżone, 
miękkie i odzyskują utracony połysk.



ECO SPRAY

Mocno utrwalający lakier do włosów 
niezawierający gazu. Podkreśla fryzurę 
nadając objętość.
Nie obciąża włosów.

CREMA MODELLANTE

Idealny krem do utrwalania i nadawania 
kształtu fryzurze podczas modelowa-
nia włosów.

MOUSSE GELEE

Idealny do loków, pozwala na swobod-
ne modelowanie i nadawanie kształtu 
włosom kręconym. Silnie utrwala, ujarz-
mia oraz nadaje objętości.
Nie obciąża włosów.

MOUSSE DESIGN STRONG

Bardzo mocna pianka do wszystkich 
rodzajów włosów zawierająca keratynę 
i olej arganowy. Nadaje objętość, chroni 
włosy, odżywia i nabłyszcza.

Sposób użycia:
Spryskać suche lub lekko wilgotne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić krem palcami lub dłońmi 
na mokrych lub suchych włosach i wy-
stylizować fryzurę
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nanieść na suche lub wilgotne włosy, 
pozostawić do wyschnięcia lub wysu-
szyć suszarką z dyfuzorem.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem, następnie 
dozować produkt na dłonie. Rozpro-
wadzić na włosach palcami lub grze-
bieniem.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 mlPojemność: 150 ml Pojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml
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SETIFICANTE

Jedwabisty olejek regenerujący, od-
budowujący, chroniący włosy i skórę 
głowy. Zapobiega rozdwajaniu się 
końcówek. Nadaje im miękkość oraz 
połysk, działa antystatycznie.

MOUSSE DESIGN 
REGULAR

Pianka o średniej mocy wzmacniająca 
włókna kapilarne włosów i nadająca ob-
jętość. Zawiera keratynę i olej argano-
wy. Chroni włosy przed źródłami ciepła.

LUCIDANTE

Nabłyszczacz do włosów chroniący 
przed promieniowaniem UV. Nadaje 
intensywny blask i miękkość.
Nie obciąża włosów.

Sposób użycia:
Równomiernie rozprowadzić kilka kropli 
olejku na suche lub wilgotne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem następnie 
dozować produkt na dłonie. Rozpro-
wadzić na włosach palcami lub grze-
bieniem.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Spryskać suche włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 50 ml Pojemność: 250 ml Pojemność: 250 ml
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VOLUMIZZANTE

Płyn do włosów nadający ekstremal-
ną objętość. Wzmacnia włosy słabe 
i pozbawione energii. Sprawia, że 
mają zdrowy wygląd, są estetyczne 
i błyszczące.

ARRICCANTE

Fluid do włosów kręconych. Dzięki deli-
katnej konsystencji nie obciąża włosów, 
zezwalając na pełną kontrolę fal i lo-
ków. Chroni przed działaniem wilgoci, 
odżywia i nadaje blask.

MODELLANTE

Lakier elastycznie utrwalający, podkre-
ślający ruch włosów. Nadaje witalność, 
objętość oraz intensywny połysk.
Nie obciąża włosów.

LISCIANTE

Krem wygładzający i chroniący przed 
działaniem wysokiej temperatury. Na-
wilża oraz dyscyplinuje włosy puszące 
się oraz falowane. Zapobiega elektry-
zowaniu się włosów.

Sposób użycia:
Nanieść na wilgotne włosy następnie 
wymodelować włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nanieść na suche lub wilgotne włosy, 
pozostawić do wyschnięcia lub wysu-
szyć suszarką z dyfuzorem.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nanieść na suche lub wilgotne włosy, 
pozostawić do wyschnięcia lub w celu 
uzyskania objętości wysuszyć suszarką 
z dyfuzorem.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nanieść produkt na wilgotne włosy, 
następnie wysuszyć i wystylizować.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 200 mlPojemność: 200 ml Pojemność: 250 ml Pojemność: 200 ml
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SLEEK SPRAY

Delikatnie utrwalający nabłyszczacz 
w sprayu. Zapewnia elastyczność 
włosom, podkreśla kolor, nadaje dłu-
gotrwały połysk.

CREATOR WATER WAX

Lekki wosk do modelowania o średnim 
stopniu utrwalenia. Eliminuje pusze-
nie, nie obciąża, nie pozostawia osadu 
na włosach.

GUM

Mocno utrwalająca pasta, zachowu-
jąca elastyczność włosów. Daje duże 
możliwości podczas kreowania fryzury.
Nie obciąża włosów.

SHINNING GEL MOUSSE

Żel w piance o średnim stopniu 
utrwalania. Do stylizacji naturalnie 
wyglądających fryzur oraz dobrze 

Sposób użycia:
Rozpylić na suche włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na suche lub wilgot-
ne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na suche włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na suche lub wilgot-
ne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 200 ml Pojemność: 75 ml Pojemność: 150 ml Pojemność: 300 ml

SCULTURE
Linia Sculture z formułą zawierającą aminikwasy, kwasy organiczne i minerały. 
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ECO SPRAY

Lakier mocno utrwalający, niezawiera-
jący gazu. Idealny do stylizacji fryzur. 
Doskonale się wyczesuje. Nie obciąża 
i nie pozostawia nalotu.

DESIGN JELLY GEL

Żel o średniej mocy utrwalenia nada-
jący objętość. Doskonały do dużych 
i trudnych stylizacji. Zapewnia pełną 
kontrolę podczas czesania.

STRONG MOUSSE

Pianka mocno utrwalająca. Pozostawia 

Sposób użycia:
Rozpylić na suche lub wilgotne wło-
sy z odległości około 30 cm. W celu 
zwiększenia objętości spryskać włosy 
u nasady.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na suche lub wilgotne 
włosy. Wystylizować.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na wilgotne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 mlPojemność: 150 ml Pojemność: 300 ml
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EXTRASTRONG SPRAY GEL

Bardzo mocny żel w sprayu do utrwa-
lania najbardziej kreatywnych fryzur.

EXTRASTRONG GEL 

Żel do włosów o silnej mocy utrwalenia. 
Długotrwale i idealnie kreuje fryzurę 
bez pozostawiania nalotu.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na suche lub wilgotne 
włosy z odległosci ok. 30 cm. W celu 
zwiększenia objętości spryskać włosy 
u nasady.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Rozprowadzić na suche lub wilgotne 
włosy. Wystylizować.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 250 ml Pojemność: 150 ml
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HIGH TECH HAIR SPRAY / HIGH TECH SPRAY NO GAS

Profesjonalny, bezzapachowy lakier do włosów, zawierający polimery nowej 
generacji oraz prowitaminę B5. Idealnie utrwala fryzurę bez obciążenia. Nadaje 
blask i objętość, chroni przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych 
i wilgocią.

Dwie moce utrwalenia:
mocne utrwalenie / strong hold
średnie, naturalne / natural hold

HIGH TECH GEL MOUSSE

Profesjonalna pianka w żelu przeznaczona do włosów naturalnych i po zabiegach 
chemicznych. Daje efekt mokrych i jedwabistych włosów.

HIGH TECH STRONG VOLUMISING MOUSSE

Profesjonalna pianka mocno utrwalająca do włosów naturalnych i po zabiegach 

HIGH TECH BRUSHING MOUSSE

Profesjonalna pianka do włosów naturalnych i po zabiegach chemicznych, 
ułatwiająca rozczesywanie. Skutecznie utrwala fryzurę, nadając połysk. Chroni 
włosy, nie obciążając ich.

Sposób użycia:
Rozpylić na suche lub wilgotne wło-
sy z odległości około 30 cm. W celu 
zwiększenia objętości spryskać włosy 
u nasady.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Nanieść na wilgotne włosy i wymodelować.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 500 ml, 300 ml Pojemność: 300 ml
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LISYNET ONE

Profesjonalny lakier do włosów zawierający najnowszą technologię.
POLIMERY IT - potrzebne do nadania kształtu fryzurze
SOLSOFT SHINE - makromolekuły krzemowe odżywiają i nawilżają włosy
SILSOFT PROTECTION - chroni przed wilgocią i czynnikami zewnętrznymi

LISYNET TWO

Formuła pozwalająca uzyskać fryzurę odporną na wilgoć przy zastosowaniu 
prostownicy ceramicznej.
Nie zawiera gazu.

Sposób użycia:
Spryskać suche lub lekko wilgotne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Spryskać suche lub lekko wilgotne włosy.
Do użytku profesjonalnego.

Pojemność: 500 mlPojemność: 500 ml Pojemność: 300 ml Pojemność: 300 ml

Lakier naturalnie utrw
alający

Lakier naturalnie utrw
alający

Lakier bardzo m
ocno utrw

alający

Lakier bardzo m
ocno utrw

alający
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KEEP CONTROL PERFECT WAVES 
CLARYFING SHAMPOO 

Oczyszczający szampon do włosów.
Usuwa z włosów wszelkie zanieczyszczenia i przygo-
towuje je do kolejnego etapu zabiegu KEEP CONTROL 
NATURAL WAVES.

Pojemność: 500 ml

KEEP CONTROL PERFECT WAVES 
EQUALIZER

Działa selektywnie, odżywiając i chroniąc strukturę 
włosów. Wyrównuje porowatość, która może się 
pojawiać na długościach. Poprawia końcowy 
rezultat ondulacji.

KEEP CONTROL PERFECT WAVES
HYDRATING CONDITIONER

Odżywka nawilżająca włosy po zabiegu trwałej 
ondulacji. Utrzymuje kręcone włosy zdrowe 
i nawilżone, zapewniając im ochronę i witalność.

Pojemność: 250 ml Pojemność: 500 ml

Sposób użycia:

i upewnić się, że są one wolne od zanieczyszczeń, 
które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na końcowy 
rezultat zabiegu.

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu 
natychmiast przepłukać ciepłą wodą. W przypadku 
podrażnienia zaprzestać stosowania i skonsultować 
się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia:

osuszyć je ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody. 
Nałożyć KC Equalizer zaczynając od najbardziej 
zniszczonych i porowatych obszarów na długościach, 
delikatnie masując opuszkami palców i przeczesać 
szerokim grzebieniem, aby lepiej rozprowadzić produkt. 
Nie spłukiwać.
 Ostrzeżenie: tylko do użytku zewnętrznego. Unikać 
kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, 
natychmiast przemyć ciepłą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sposób użycia:
Nałożyć na wilgotne włosy, pozostawić na 5 minut 
i spłukać. Suszyć za pomocą suszarki do włosów 
i dyfuzora lub za pomocą klimazonu.
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KEEP CONTROL PERFECT WAVES
NEUTRALIZER 

Neutralizer przerywa działanie KC Permanent Lotion i utrwala nową formę włosów.

Pojemność: 150 ml

KEEP CONTROL PERFECT WAVES
PERMANENT LOTION

Nadaje perfekcyjnej i długotrwałej falistości wszystkim rodzajom włosów, 
chroniąc włókno włosa oraz gwarantując wyjątkową miękkość. 

Pojemność: 100 ml

Sposób użycia:
Po ustaleniu oczekiwanego efektu, wybrać odpowiednią technikę nawijania oraz rodzaj 
wałków. Po nakręceniu włosów na wałki, założyć bawełnianą opaskę wokół konturu 
włosów, a następnie dokładnie nasączyć wszystkie wałki lotionem. Dostosować 
czas działania do rodzaju włosów:
• Włosy naturalne i oporne: do 30 min. Na włosach naturalnych i szcze-

gólnie opornych można zastosować źródło ciepła, skracając czas 
działania do 20 min.

• Włosy farbowane z użyciem Developera do 20. Vol.: do 20 min.
• Włosy farbowane z użyciem Developera do 30-40 vol. lub rozjaśniane 

do 50%: do 10 min.
Kontrolować co 5 minut, na koniec czasu działania rozwinąć kilka próbnych wałków, 

usunąć płyn ondulacyjny. Przystąpić do nakładania KC Neutralizer. 
 Ostrzeżenie: tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku 
kontaktu z oczami, natychmiast przemyć ciepłą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE 
OCHRONNE. TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Sposób użycia:
Po spłukaniu z włosów nawiniętych na wałki KC Permanent Lotion, delikatnie 
osuszyć wałki ręcznikiem i równomiernie rozprowadzić KC Neutralizer na każdym 
z nich. Pozostawić na 5 minut. Po upływie czasu działania delikatnie rozwinąć wałki 
zaczynając od tyłu głowy, nałożyć pozostałą część Neutralizatora, delikatnie wgnieść 
we włosy i pozostawić na 5 kolejne minut po czym wszystko dokładnie spłukać. 

W przypadku kontaktu z oczami, przemyć ciepłą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Stosować odpowiednie rękawice ochronne. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Zawiera nadtlenek wodoru. TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
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HELLO
LISAP

WITAMY, brawo zrobiłeś już pierwszy krok, aby po-
znać nasze produkty.Razem z naszymi edukatorami 
wprowadzimy Ciebie w świat produktów Lisap Milano. 
Koloryzacja, forma, pielęgnacja czy stylizacja nie ma 
problemu. Pokarzemy jak używać naszych produktów, 
tak aby w pełni wykorzystać ich możliwości.

BLOND 
IS OK

Blond to najbardziej złożona koloryzacja. Zmieniają 
się oczekiwania klientek, tonacje, ale blond jest kulto-
wy. Podczas warsztatów poznasz i usystematyzujesz 
wiedzę dotyczącą koloryzacji blond. Nauczysz się jak 
wykorzystywać produkty aby w pełni wykorzystać 
możliwości jakie dają Tobie produkty Lisap Milano.

COLOR 
ADVANCE

Teoretyczne i praktyczne radzenie sobie z trudnymi 
koloryzacjami które wymagają odpowiednich technik 
przygotowania włosa do ostatecznego koloru. Kory-

wstępna pigmentacja
Dekoloryzacja

TERMINY ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DOSTĘPNE U KONSULTANTA HANDLOWEGO LISAP MILANO LUB U DYSTRYBUTORA

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  6 godzin
KOSZT: Bezpłatne

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  6 godzin
KOSZT: 299 zł brutto/os.

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  7 godzin
KOSZT: 399 zł brutto/os.

Misja Lisap  Education polega na dostarczaniu metod i materiałów szko-
leniowych tak, aby wspierać każdy salon i pracujących w nim fryzjerów 
dzieląc się doświadczeniami i rozwijając wiedzę.

Oferujemy szkolenia spełniające potrzeby szkoleń na każdym poziomie, w formatach 
technicznych lub bardziej artystycznych. Zobowiązujemy się dostarczać stylistom 
fryzur narzędzia do usprawnienia ich biznesu, korzystając z platformy szkoleniowej 
oferującej podstawowe lub zaawansowane treści oraz aktualne kursy, zawsze zgodne 
z najnowszymi trendami.
Witamy w naszym świecie edukacji.
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COLOR 
GRAMOUR

i rozjaśniania  łatwe i szybkie do odtworzenia w sa-
lonie, podkreślające umiejętności każdego fryzjera. 
Koloryzacje pozwalające podkreślić naturalną urodę 
klientki, zwiększyć optycznie ilość włosów.

CREATVIE 
COLOR

Włosy są odzwierciedleniem osobowości. Kolory-
zacje nie zawsze musza być klasyczna. Wspólnie 
wyczarujemy najmodniejsze kreatywne kolory. Stwo-
rzymy krok po kroku kolorowe włosy, tak aby czuć 
się wyjątkowym.

KEEP CONTROL 
NATURAL WAVES

Poznasz nowe możliwości kreowania ruchu we wło-
sach. Odkryjes „Natural Waves” z produktami Keep 
Control. Stworzysz usługę która zdobywa uznanie 
wśród „modnych klientek”.

TERMINY ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DOSTĘPNE U KONSULTANTA HANDLOWEGO LISAP MILANO LUB U DYSTRYBUTORA

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  7 godzin
KOSZT: 499 zł brutto/os.

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  7 godzin
KOSZT: 599 zł brutto/os.

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  6 godzin
KOSZT: 299 zł brutto/os.
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BEAUTY DAY 
ZDROWE WŁOSY, 
ZDROWA SKÓRA

Szampon, maska, lotion, zabieg. Pielęgnacja włosów 
i skóry głowy to sztuka opierająca się na selekcji 
składników, tak aby móc zaoferować każdej kobiecie 
usługę odpowiadające jej potrzebom i pragnieniom.

SERWIS DLA SZKÓŁ
Możliwość zaprezentowania marki dla uczniów szkół 
i kursów fryzjerskich. Wprowadzenie młody adeptów 
sztuki fryzjerskiej w świat produktów Lisap Milano.

TREND VISION
Bądź w nurcie i nadążają za zmianami. Inspiruje nas 
otaczający świat i nawet najmniejszy szczegół może 
zmienić nasze spojrzenie na modę. Poznaj techniki 
strzyżenia i stylizacji. MODA wymaga odwagi. 

TERMINY ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DOSTĘPNE U KONSULTANTA HANDLOWEGO LISAP MILANO LUB U DYSTRYBUTORA
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FORMA: Prezentacja + praca na klientkach
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  7 godzin
KOSZT: 1499 zł brutto/gratis przy zakupie pakietu 
produktów do pielęgnacji

FORMA: Warsztaty
MIEJSCE: Twój salon lub sale szkoleniowe
CZAS TRWANIA:  7 godzin
KOSZT: 749 zł brutto/os.

FORMA: Prezentacja + Warsztaty
MIEJSCE: Pracownia fryzjerska
CZAS TRWANIA:  7 godzin
KOSZT: Koszt: 699 zł brutto lub zakup produktów
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DYSTRYBUTOR

BIAŁYSTOK Tel 85 744 50 06
biuro@anko24.pl www.anko24.pl

www.facebook.com/ANKO.hurtownia


