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WITAJ W MIEJSCU, W KTÓRYM TWORZYMY
PRAWDZIWĄ MAGIĘ KOSMETYKÓW

MAGNETIQUE
Założona w 2010 roku na niezwykle trudnym oraz konkurencyjnym włoskim rynku w przeciągu ostatnich lat osiągnęła imponujące wyniki i jest określana przez ekspertów jako „jedna z najbardziej prestiżowych marek ostatnich lat”.
Tworzona w laboratoriach na terenie USA oraz Włoch przy
użyciu najwyższej jakości produktów aby zaoferować fryzjerom
innowacyjne pomysły pod względem technologicznym dając przy
tym niewątpliwie wysoką jakość, co na rynku fryzjerskim zapewnia prestiżową pozycję marce.

Wynik ten został osiągnięty dzięki zaawansowanym badaniom
chemicznym i zastosowaniu najnowszych technologii związanych
z formułą produktów, oraz wzorowo prowadzonej kampanii marketingowej. Stworzona po to, aby zapewnić nowe rozwiązania
oraz globalną koncepcję rozwoju. MAGNETIQUE nieustannie
poszukuje najnowszych rozwiązań oraz nowych pomysłów.

PIELĘGNACJA
WITAMY W NOWYM WYMIARZE
PIELĘGNACJI WŁOSÓW
Intensywna pielęgnacja dla każdego rodzaju włosów.
Tylko zdrowe włosy wyglądają pięknie, ale nic nie dzieje się bez przyczyny, zdrowy wygląd to wynik ich właściwej
pielęgnacji. Kosmetyki MAGNETIQUE doskonale pielęgnują
włosy idealnie się uzupełniając Wzmacniają ich strukturę oraz
nawilżają skórę głowy. Starannie wyselekcjonowane naturalne
składniki oraz organiczne ekstrakty to najlepsze rozwiązanie
dla Twoich włosów. Nasze produkty nie zwierają SLS, SLES
oraz parabenów, są w 100% wegańskie oraz nie są testowane
na zwierzętach.

ZAPROJEKTOWANE I STWORZONE
PRZEZ PROFESJONALISTÓW
DLA PROFESJONALISTÓW
POZWÓL SOBIE NA ODROBINĘ LUSKUSU

EFEKTY SĄ SPEKTAKULARNE
WYPRÓBUJ A UWIERZYSZ!

MACADAMIA OIL

MACADAMIA
MAGNETIQUE SERIES

Jak odmienić wygląd swoich włosów oraz zachwycić ich pięknem? Odpowiedź jest prosta Seria kosmetyków Macadamia, którą
można zaliczyć do najbardziej prestiżowych serii odmładzających
włosy na świecie. Idealna dla włosów zniszczonych, uszkodzonych
lub suchych. Pozostawia włosy jedwabiście gładkie oraz pełne blasku.

olejek
MACADAMIA
100 ml

MACADAMIA & CHERATINA
SHAMPOO
szampon
MACADAMIA
1000 ml

MACADAMIA & CHERATINA
MASCHERA
Maska przeznaczona do głębokiej rekonstrukcji włosów intensywnie
nawilżająca zniszczone, porowate oraz mocno splątane włosy. Zbudowana w oparciu o dwa różne produkty, płynną keratynę i Macadamia Oil,
dzięki którym uzyskamy spektakularne efekty nawilżające, odbudowujące oraz odmładzające. Dodatkowo, dzięki zawartości specjalnych składników maska dogłębnie odżywia suche i zniszczone włosy, wzmacnia je
i odbudowuje ich wewnętrzną strukturę. Dzięki takiemu działaniu, włosy odzyskują zdrowy wygląd, są zregenerowane, mocniejsze oraz pełne blasku.
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

olejek
MACADAMIA
30 ml

MACADAMIA HAIR BOOSTER

Głęboka rekonstrukcja włosów, w oparciu o dwa różne składniki: płynną keratynę oraz Macadamia Oil, dzięki którym uzyskamy
spektakularne efekty nawilżające, odbudowujące oraz odmładzające!

Szampon powstał specjalnie z myślą o osobach, które borykają się z problemem mocno przesuszonych włosów. Zawiera dużą ilość olejku z drzewa
macadamia bogatego w witaminę E oraz płynną keratynę co dodatkowo
sprawia że włosy stają się bardziej lśniące oraz zwiększają swoją objętość.
Produkt pozbawiony SLS i SLES
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

olejek
MACADAMIA
50 ml

Pielęgnacyjny olejek Macadamia. Ta niesamowita formuła stworzona z naturalnego olejku macadamia aktywnie odbudowuje oraz wzmacnia strukturę włosów.
Pozostawia włosy łatwe do rozczesania, ekstremalnie miękkie i błyszczące.
Dzięki połączeniu olejku z orzechów Macadamia z południowej części Pacyfiku, natura obdarowuje nas w najbardziej dobroczynne składniki, dzięki którym
głęboko odżywiamy i nawilżamy włosy i ciało.
Olejek nie obciąża i nie przetłuszcza włosów, gdyż jego bardzo lekka formuła
błyskawicznie się wchłania się we włókno włosa.
Pojemność: 30 ml, 50 ml, 100 ml

szampon
MACADAMIA
250 ml

Lifting dla Twoich włosów. Rytuał odmłodzenia włosa. Intensywna formuła
odżywcza przynosząca natychmiastowe efekty. Łączy działanie olejku macadamia z płynną keratyną. Natychmiastowo naprawia mocno zniszczone włosy.
Głęboko penetruje włosy od wewnątrz wygładzając jego łuskę.
Zabieg głębokiej rekonstrukcji włosów, w oparciu dwa produkty połączone ze
sobą tworząc krem odmładzający który regeneruje, naprawia, odżywia i głęboko
nawilża włosy już przy pierwszej aplikacji. Specjalnie wyselekcjonowany olejek
macadamia i płynna keratyna, naprawiają nawet najbardziej uszkodzone włosy,
pozostawiając je wyraźnie zdrowsze. Głęboko penetrują włókno włosa, poprawiając ich zdrowie i witalność. Włosy odzyskują swój dawny wygląd. Macadamia
Hair Booster zestaw rekonstruujący włosy to innowacyjny zestaw, który cechuje
się ekspresowym i natychmiastowym działaniem. Jak się bowiem okazuje, gwarantuje efekt odmłodzenia włosów już po pierwszym zastosowaniu. Tak nadzwyczajne działanie to zasługa harmonijnego połączenia oleju macadamia z płynną
keratyną oraz kompleksem aminokwasów
Produkt idealnie nadaje się do użycia z nawilżaczem Life Booster Magnetique
jako zabieg regeneracji włosów.
2 x 12 ml - 45 szt.

MACADAMIA RESTRUCTURE
REPAIR BOOSTER

Oil
maska
MACADAMIA
1000 ml

maska
MACADAMIA
300 ml

botox
MACADAMIA
2 x 12 ml

fluid
MACADAMIA
150 ml

Głęboko regenerujący fluid z naturalnym olejem Macadamia do suchych,
zniszczonych i łamliwych włosów. Bogaty w składniki odżywcze wzmacniające
włókno włosa oraz jego zewnętrzną strukturę. Pozostawia włosy łatwe do rozczesania gładkie i błyszczące.
Sposób użycia: Nałożyć na wilgotne włosy przed modelowaniem lub użyć po
stylingu dla wzmocnienia zdrowego wyglądu. Szczególnie polecany po zabiegu
regeneracji Macadamia Hair Booster.
Pojemność: 125 ml

BE COLOR

IDEALNY BLASK
ORAZ ELASTYCZNOŚĆ
WŁOSÓW
FARBOWANYCH

MAGNETIQUE SERIES

Każde włosy po zabiegach chemicznych potrzebują specjalnej pielęgnacji. Produkty Be Color dają włosom to, za czym tęsknią.
W rezultacie włosy otrzymują nadzwyczajny połysk, są jedwabiście miękkie w dotyku i łatwo się rozczesują. Wszystkie produkty zawierają ekstrakt z czarnej oraz zielonej herbaty. Wspomniane substancje czynne działają na włosy niczym kuracja odmładzająca chroniąc
kolor przed czynnikami zewnętrznymi, a także przed utratą jego jakości jak i blasku.
Dodatkowo seria Be Color jest serią zakwaszającą co ma wpływ na idealne domknięcie łusek włosa, dzięki czemu problem z ich
rozczesaniem oraz utratą blasku zostanie wyeliminowany.

BE COLOR SZAMPON

MAGNETIQUE SERIES

SERIA HIALURONOWO-KERATYNOWA
DO MOLEKULARNEJ REKONSTRUKCJI WŁOSÓW
Błyszczące i zdrowe włosy są jak diament: niezwykłe i piękne.
W celu zachowania oraz odbudowania struktury włosów potrzebujesz produktów nawilżających z kwaśnym odczynem PH.
Seria Magnetique Reconstructor to idealne połączenie keratyny oraz kwasu hialuronowego.
Produkty delikatnie oczyszczają zniszczone i pozbawione witalności włosy jednocześnie odżywiając je
poprzez uzupełnienie w niezbędne cząsteczki potrzebne do wewnętrznej rekonstrukcji.

RECONSTRUCTOR SHAMPOO

Szampon o kwaśnym pH po zabiegach chemicznych, bezpośrednio
po koloryzacji oraz do włosów farbowanych.
BE COLOR SCHAMPOO - Szampon o kwaśnym pH, po zabiegach
chemicznych lub bezpośrednio po koloryzacji oraz do włosów farbowanych. Zawiera ekstrakty z zielonej oraz czarnej herbaty bogatej w przeciwutleniacze, polifenole oraz mikroelementy, dodatkowo chroni włosy
przed uszkodzeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne,
zachowując zdrowe oraz piękne włosy.
Produkt pozbawiony SLS i SLES
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

RECONSTRUCTOR

Hialuronowo-keratynowy szampon do molekularnej rekonstrukcji włosów. Szampon nawilżający wzbogacony w Keratynę i kwas Hialuronowy,
delikatnie oczyszcza zniszczone i pozbawione witalności włosy jednocześnie odżywiając je poprzez uzupełnienie w niezbędne cząsteczki potrzebne do wewnętrznej rekonstrukcji. Szampon o kwaśnym odczynie
PH dzięki temu łuska włosa pozostanie idealnie domknięta. Pozostawia
włosy elastyczne oraz pełne życia. Działa tonizująco.

szampon
BE COLOR
250 ml

szampon
BE COLOR
1000 ml

Produkt pozbawiony SLS i SLES
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

szampon
RECONSTRUCTOR
250 ml

RECONSTRUCTOR MASK

BE COLOR MASCHERA

maska
BE COLOR
300 ml

maska
BE COLOR
1000 ml

Maska o kwaśnym pH, po zabiegach chemicznych, bezpośrednio
po koloryzacji oraz do włosów farbowanych. Zawiera ekstrakty z zielonej oraz czarnej herbaty bogatej w przeciwutleniacze, polifenole oraz
mikroelementy, dodatkowo chroni włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, zachowując zdrowe oraz piękne
włosy.
Pojemność: 300 ml, 1000 ml

szampon
RECONSTRUCTOR
1000 ml

maska
RECONSTRUCTOR
250 ml

maska
RECONSTRUCTOR
1000 ml

Hialuronowo-keratynowa maska do molekularnej rekonstrukcji włosów. Unikalna formuła o kwasowym odczynie PH, nawilża i odbudowuje włosy pozostawiając je jedwabiście miękkie, elastyczne, błyszczące,
zregenerowane i łatwe do rozczesania. Jest wyjątkowo silną maską do
włosów wymagających szczególnej pielęgnacji, włosów zniszczonych
oraz o suchych końcach. Jej formuła bogata w regenerujące składniki
takie jak Keratyna, Kwas Hialuronowy oraz Emulgatory pozwala na
precyzyjne domknięcie łusek włosa.
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

GOLD & KERATIN

GOLD & KERATIN
DUAL ACTION SPRAY 24K

MAGNETIQUE SERIES

SERIA KERATYNOWA Z MIKROAKTYWNYM PŁYNNYM ZŁOTEM
To seria przeznaczona do włosów bardzo mocno zniszczonych, przetrawionych oraz włosów typu „Afro”. Dzięki idealnemu połączeniu płynnego złota oraz keratyny, głównego budulca włosów, nawet najbardziej suche oraz niesforne włosy odzyskają swój naturalny,
doskonały wygląd. Włosy stają się elastyczne, pełne życia, a na ich powierzchni powstaje bariera ochronna, która powoduje, że włosy
w piękny sposób odbijają naturalne światło. Zalecana do włosów suchych oraz zniszczonych zabiegami chemicznymi.

odżywka
GOLD & KERATIN
50 ml

odżywka
GOLD & KERATIN
250 ml

Dwufazowa odżywka Gold & Keratin. Dwufazowa odżywka z keratyną
oraz płynnym złotem, idealna do łamliwych, zniszczonych oraz suchych
włosów. Dzięki swej zawartości pozwoli zapomnieć o problemie rozdwajających się końcówek oraz problemie z rozczesaniem włosów. Dodatkowo zawiera filtr UV perfekcyjnie chroniąc włosy przed promieniowaniem
słonecznym. Polecana do użycia po zabiegach chemicznych.
Pojemność: 50 ml, 250 ml

GOLD & KERATIN SHAMPOO
Restrukturyzujący szampon z Keratyną i Mikroaktywnym Złotem. Silnie regenerujący zniszczone włosy, delikatnie oczyszcza, jednocześnie
odżywiając je poprzez uzupełnienie w niezbędne cząsteczki potrzebne
do wewnętrznej rekonstrukcji. Pozostawia włosy elastyczne oraz pełne
życia tworząc na nich barierę ochronną która powoduje, iż włosy w piękny sposób odbijają naturalne światło. Zalecany do włosów suchych oraz
zniszczonych zabiegami chemicznymi.
Produkt pozbawiony SLS i SLES.
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

szampon
GOLD & KERATIN
250 ml

szampon
GOLD & KERATIN
1000 ml

GOLD & KERATIN MASK

maska
GOLD & KERATIN
250 ml

maska
GOLD & KERATIN
1000 ml

Regenerująca maska z Keratyną i Mikroaktywnym Złotem. Aktywna
keratyna w połączeniu z płynnym złotem przywraca włosom ich naturalne piękno. Posiada właściwości rozplątujące, odżywia, nadaje im jedwabistą miękkość, elastyczność, połysk i witalność. Regeneruje uszkodzoną
strukturę włosów eliminując ich puszenie. Maska polecana do włosów
mocno wysuszonych oraz zniszczonych aby odzyskały nabłyszczenie,
wygładzenie oraz błyskawiczne odżywenie.
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

ARGAN OIL

ARGAN OIL
Od wielu wieków kobiety z Maroka skutecznie walczyły ze skutkami
starzenia się włosów i gorącym klimatem używając specjalnego olejku
z drzewa arganowego, drzewa te rosną na pustyni w południowo-zachodniej części Maroka w bardzo wymagających i surowych warunkach.
Pielęgnacyjny olejek arganowy do wszystkich rodzajów włosów,
szczególnie polecany do suchych i zniszczonych. Ta wyjątkowa formuła
stworzona na bazie naturalnego olejku arganowego aktywnie odbudowuje oraz wzmacnia strukturę włosów.
Eliminuje problem puszenia się ich oraz rozdwojonych końcówek.
Pozostawia włosy łatwe do rozczesania, ekstremalnie miękkie i błysz
czące.

MAGNETIQUE SERIES

Seria idealna dla wszystkich rodzajów włosów, szczególnie
polecana do włosów naturalnych, suchych oraz zniszczonych zabiegami chemicznymi. Seria Argan Oil ze swoją wyjątkową formułą stworzoną na bazie najlepszej jakości marokańskiego olejku arganowego aktywnie odbudowuje oraz wzmacnia strukturę
włosów. Dzięki bogatej zawartości substancji aktywnych, w tym

antyoksydantów, pielęgnuje włosy oraz głęboko je nawilża,
nadając im świeży wygląd. Pozostawia włosy łatwe do rozczesania, ekstremalnie delikatne i błyszczące, całkowicie eliminując
efekt puszenia się oraz problem rozdwojonych końcówek.

olejek
ARGAN OIL
100 ml

olejek
ARGAN OIL
50 ml

olejek
ARGAN OIL
30 ml

Pojemność: 30 ml, 50 ml, 100 ml

ARGAN OIL SHAMPOO
Odżywiający szampon z marokańskim Olejkiem Arganowym, proteinami jedwabiu oraz olejkiem z lnu. Łagodnie oczyszcza włosy i pozostawia je błyszczące oraz jedwabiście miękkie. Posiada właściwości
ochronne i antyutleniające. Idealny do włosów zniszczonych zabiegami
chemicznymi, słabych oraz pozbawionych witalności.

DETOX DLA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY

Produkt pozbawiony SLS i SLES.
Pojemność: 250 ml, 1000 ml
szampon
ARGAN OIL
1000 ml

szampon
ARGAN OIL
250 ml

ARGAN OIL MASK
Odżywiająca maska z Olejkiem Arganowym, proteinami jedwabiu
oraz olejkiem z lnu. Intensywnie nawilża oraz regeneruje włosy, przywraca im elastyczność i jedwabistą miękkość. Ułatwia rozczesywanie
i zapobiega puszeniu się włosów, stworzona aby przywrócić im pełnię
życia. Idealna do włosów suchych i zniszczonych zabiegami chemicznymi, słabych oraz pozbawionych witalności.
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

maska
ARGAN OIL
250 ml

DEEP CLEANSING
SHAMPOO
Głęboko oczyszczający szampon do każdego rodzaju włosów, przywraca skórze głowy
równowagę i witalność. Doskonale przygotowuje włosy do zabiegów fryzjerskich dokładnie je oczyszczając z pozostałości środków stylizacyjnych i pielęgnacyjnych.
Po zastosowaniu włosy nabierają świeżości, lekkości i blasku. Zawiera mix naturalnych
składników (ekstrakty z kasztanowca, rumianku, liści podbiału, melisy, pokrzywy, rozmarynu, skrzypu oraz szałwii).
Produkt pozbawiony SLS I SLES.
Pojemność: 1000 ml

maska
ARGAN OIL
1000 ml

szampon
DEEP
CLEANSING
1000 ml

SILVER THERAPY
BLONDE CONDITIONER
DUAL ACTION SPRAY

SILVER

MAGNETIQUE SERIES
PIĘKNY CHŁODNY ODCIEŃ BLOND JAK PO WIZYCIE U FRYZJERA?
Z PRODUKTAMI SILVER SERIESS TERAZ TO STAJE SIĘ JESZCZE
BARDZIEJ REALNE
Seria „anti-yellow” z wyciągiem z borówek oraz proteinami jedwabiu. Dzięki specjalnej formule usuwa żółte odcienie na włosach
farbowanych oraz naturalnych. Nadaje długo pozostający srebrny i błyszczący efekt. Proteiny jedwabiu doskonale regenerują
strukturę włosa.

odżywka
SILVER

odżywka
SILVER

50 ml

250 ml

Dwufazowa odżywka o natychmiastowym działaniu, bez spłukiwania, do włosów blond lub siwych. Dzięki specjalnej formule zawierającej wyciąg z borówek oraz keratynę usuwa żółte odcienie na włosach
farbowanych lub naturalnych. Nadaje długo pozostający srebrny i
błyszczący efekt Idealnie odbudowuje suche i zniszczone włosy, ułatwia
rozczesywanie dodając włosom witalności oraz blasku jednocześnie ich
nie obciążając. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi.
Produkt pozbawiony SLS i SLES.
Pojemność: 50 ml, 250 ml

SILVER SHAMPOO
Szampon do włosów blond lub siwych. Dlaczego nasz Szampon
 Anti-Yellow” z proteinami jedwabiu jest tak wyjątkowy? Dzięki specjal„
nej formule usuwa żółte odcienie na włosach farbowanych lub naturalnych. Ponieważ jako jeden z nielicznych produktów na rynku nie wysusza
skóry głowy ani włosów. Nadaje długo pozostający srebrny i błyszczący
efekt. Proteiny jedwabiu oraz wyciąg z borówek syberyjskich zawarty
w szamponie doskonale regenerują strukturę włosa.
Produkt pozbawiony SLS i SLES
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

szampon
SILVER
250 ml

szampon
SILVER
1000 ml

SILVER MASK

maska
SILVER
300 ml

maska
SILVER
1000 ml

Maska „Anti-Yellow” do włosów blond lub siwych z wyciągiem z borówek oraz proteinami jedwabiu. Dzięki specjalnej formule usuwa żółte
odcienie na włosach farbowanych lub naturalnych. Nadaje długo pozostający srebrny i błyszczący efekt. Proteiny jedwabiu zawarte w masce
doskonale regenerują strukturę włosa.
Pojemność: 300 ml, 1000 ml

VOLUME

AMINOCELL

SERIA DODAJĄCA WŁOSOM OBJĘTOŚCI, DOSKONAŁA DO WŁOSÓW
CIENKICH I DELIKATNYCH POZBAWIONYCH WITALNOŚCI,
MAJĄCA WŁAŚCIWOŚCI WZMACNIAJĄCE.

PRZEDSTAWIAMY NASZ „CRÈME DE LA CRÈME”
SERIA AMINOCELL Z KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI

MAGNETIQUE SERIES

MAGNETIQUE SERIES

SHAMPOO VOLUME BOSTING

SMOOTHING CREAM

Szampon dodający objętości, doskonały do włosów cienkich i delikatnych pozbawionych witalności. Łagodnie oczyszcza włosy, ma właściwości wzmacniające. Nadaje fryzurze lekkość, miękkość i olśniewający
blask. Wzbogacony w niezwykłe innowacyjne składniki aktywne: Complex Infusion Keratin Replenisher Therapy. Posiada delikatny zapach.
Produkt pozbawiony SLS i SLES
Pojemność: 250 ml, 1000 ml

VOLUME BOSTING
Spray dodający objętości, doskonały do włosów cienkich i delikatnych pozbawionych witalności, ma właściwości wzmacniające. Nadaje
fryzurze lekkość, miękkość i olśniewający blask. Wzbogacony w niezwykłe innowacyjne składniki aktywne: Complex Infusion Keratin Replenisher Therapy. Posiada delikatny zapach.
Produkt pozbawiony SLS i SLES
Pojemność: 250 ml

maska
VOLUME
300 ml

maska
VOLUME
1000 ml

Trzy doskonałe produkty do stylizacyjno-pielęgnacyjne do włosów z komórkami macierzystymi z bawełny arabskiej. Odmłodzenie,
wygładzenie, ochrona przed wysoką temperaturą, poprawa elastyczności oraz niesamowity blask włosów na najwyższym światowym
poziomie!

spray
zwiększający objętość
VOLUME

szampon
VOLUME
250 ml

szampon
VOLUME
1000 ml

250 ml

VOLUME BOSTING MASKA
Kremowa maska Volume Bosting to prawdziwa bomba witaminowa
dla cienkich włosów. Potrafi zwiększyć objętość włosów aż do 40% już
po pierwszym użyciu! Prawdziwym sekretem jest jej unikatowa formuła
składników aktywnych Complex Infusion Keratin Replenisher Therapy w
połączeniu z witaminami z grupy B tworzy efekt „POPCORN’’ na twoich
włosach nie obciążając ich przy tym. W efekcie po wysuszeniu fryzura
znacznie zwiększy swoją objętość, włosy są od nasady bardziej uniesione oraz ochronione przed czynnikami zewnętrznymi (promienie UV,
wysoka temperatura, wilgoć).
Pojemność: 300 ml, 1000 ml

Wygładzający fluid z komórkami macierzystymi z bawełny Arabskiej
z efektem (anti=frizz) zapobiegając puszeniu oraz elektryzowaniu się włosów.
Jego unikatowa formuła zapewnia maksymalną ochronę przed szkodliwym
ciepłem pochodzącym z prostownicy oraz suszarki. Odżywia i nawilża włosy,
pozostawiając je pełne blasku oraz witalności. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni przed działaniem czynników atmosferycznych (UV). Zapewnia
długotrwałe utrwalenie.
Pojemność: 150 ml, 200 ml

HEAT PROTECTOR LISS SPRAY
Najbardziej zaawansowany technologicznie spray ochronny do prostowania włosów, zawiera komórki macierzyste z bawełny Arabskiej. Nawilża
i rewitalizuje, ożywia komórki macierzyste włosów zarazem wzmacniając ich
potencjał regeneracyjny. .
Doskonale prostuje, wygładza oraz nadaje niesamowity połysk włosom,
zapewniając im długotrwały efekt stylizacji oraz naturalny wygląd. Idealnie
chroni włosy przed działaniem wysokiej temperatury.
Pojemność: 150 ml

REJUVENATING COMPLEX
Odmładzające serum do włosów i skóry głowy z komórkami macierzystymi z bawełny arabskiej przeznaczone dla włosów pozbawionych elastyczności
i jędrności. Działanie: fundamentalnie odmładza włosy oraz skórę głowy,
nawilża i rewitalizuje, ożywia komórki macierzyste skóry i włosów - wzmacnia
potencjał regeneracyjny. Efekt: widocznie grubsze, wzmocnione i miękkie,
błyszczące i wyglądające zdrowo. Bardziej odporne - do 93% mniej uszkodzeń.
Pojemność: 150 ml

krem
do prostowania
włosów
SMOOTHING
CREAM
150 ml, 200 ml

spray
do prostowania
włosów
HEAT
PROTECTOR
LISS SPRAY
150 ml

krem
regenerujący
włosy
REJUVENATING
COMPLEX
150 ml

ORGANICS
RESTRUCTURIZING SERIES
NATURALNE PIĘKNO
DLA TWOICH WŁOSÓW

ORGANICS

ORGANICS
RESTRUCTURIZING
SHAMPOO
Odbudowuje i regeneruje zniszczone włosy. Dzięki aktywnym składnikom odżywczym wygładza łuskę włosa od nasady aż po same końce.
Wzmacnia cebulki, pobudzając mieszki włosowe do wzrostu.
Produkt nie zawiera: SLS, SLES, parabenów, silikonów, sztucznych
barwników, alergenów zapachowych oraz olejów mineralnych.
Produkt zawiera: Organiczny ekstrakt z kiełków pszenicy wygładza
powierzchnię włosów i zapobiega nadmiernej utracie wody. Odbudowujący kompleks z masła z oliwek, ekstrakt zielonej herbaty, oleju arganowego i oleju z otrębów ryżowych ułatwia rozczesywanie, odżywia
włosy i regeneruje skórę głowy. pH 5,0 – 6,0.
Pojemność: 500 ml, 1000 ml

Produkty nie zawierają:
SLS, SLES, parabenów,
silikonów, sztucznych
barwników, alergenów
zapachowych oraz olejów
mineralnych.
Zapewniają dodatkowe
odżywienie włosów sprawiając,
że stają się zdrowsze,
mocniejsze, pełne życia.

szampon
RESTRUCTURIZING

szampon
RESTRUCTURIZING

500 ml

1000 ml

ORGANICS
RESTRUCTURIZING
CONDITIONER

odżywka
RESTRUCTURIZING

odżywka
RESTRUCTURIZING

500 ml

1000 ml

Odżywka restrukturyzująca. Odbudowuje i regeneruje zniszczone włosy. Dzięki aktywnym składnikom odżywczym wygładza łuskę włosa od nasady aż po same końce. Wzmacnia cebulki, pobudzając mieszki włosowe
do wzrostu.
Produkt nie zawiera: Parabenów, silikonów, sztucznych barwników,
alergenów zapachowych oraz olejów mineralnych.
Produkt zawiera: organiczny ekstrakt z kiełków pszenicy oraz z zielonej herbaty wygładza powierzchnię włosów i zapobiega nadmiernej utracie wody. Odbudowujący kompleks z masła z oliwek, oleju arganowego
i oleju z otrębów ryżowych ułatwia rozczesywanie, odżywia włosy i regeneruje skórę głowy. pH 5,0 – 6,0.
Pojemność: 500 ml, 1000 ml

ORGANICS SMOOTHING
SHAMPOO
ANTI FRIZZ EFEKT
Wygładza, ułatwia rozczesywanie oraz odbudowuje zniszczoną strukturę włosów. Dzięki aktywnym oraz składnikom pozostawia włosy idealnie śliniące od nasady aż po same końce. Nadaje włosom gładkość oraz
zdrowy wygląd.
Produkt nie zawiera: SLS, SLES, parabenów, silikonów, sztucznych
barwników, alergenów zapachowych oraz olejów mineralnych.
Produkt zawiera: Organiczny ekstrakt z oleju Mcadamia ułatwia rozczesywanie, zapobiega plątaniu się włosów oraz działa odżywczo. Odbudowujący kompleks z oleju z bawełny , ekstrakt zielonej herbaty, oleju
arganowego i oleju z otrębów ryżowych, odżywia włosy oraz regeneruje
skórę głowy. pH 5,0 – 6,0.
Pojemność: 500 ml, 1000 ml

ORGANICS COLOR PROTECT
SHAMPOO
Zakwaszający szampon do włosów farbowanych, rewitalizuje, wzmacnia i ożywia kolor, idealny do stosowania po zabiegach chemicznych
i bezpośrednio po koloryzacji. Bogaty w składniki powierzchniowo czynne
pochodzenia roślinnego o naturalnych właściwościach chroni strukturę
włosa przed uszkodzeniami powodowanymi przez substancje chemiczne.
Po zastosowaniu szamponu włosy staną się jedwabiste, pełne blasku
i wygładzone.
Produkt zawiera: Organiczny ekstrakt z Jojoba nawilża powierzchnię
włosów i zapobiega nadmiernej utracie wody. Odbudowujący kompleks
z oleju macadamia, ekstrakt zielonej herbaty, oleju arganowego i oleju
z otrębów ryżowych ułatwia rozczesywanie, odżywia włosy i regeneruje
skórę głowy. pH 4,5 – 5,0.
szampon
SMOOTHING

szampon
SMOOTHING

500 ml

1000 ml

Pojemność: 500 ml, 1000 ml

ORGANICS SMOOTHING
CONDITIONER
ANTI FRIZZ EFEKT

odżywka
SMOOTHING

odżywka
SMOOTHING

500 ml

1000 ml

Wygładza, ułatwia rozczesywanie oraz odbudowuje zniszczoną strukturę włosów. Dzięki aktywnym oraz składnikom pozostawia włosy idealnie śliniące od nasady aż po same końce. Nadaje włosom gładkość oraz
zdrowy wygląd.
Produkt nie zawiera: SLS, SLES, parabenów, silikonów, sztucznych
barwników, alergenów zapachowych oraz olejów mineralnych.
Produkt zawiera: Organiczny ekstrakt z oleju Mcadamia ułatwia rozczesywanie, zapobiega plątaniu się włosów oraz działa odżywczo. Odbudowujący kompleks z oleju z bawełny, ekstrakt zielonej herbaty, oleju
arganowego i oleju z otrębów ryżowych, odżywia włosy oraz regeneruje
skórę głowy. pH 5,0 – 6,0.
Pojemność: 500 ml, 1000 ml

szampon
COLOR PROTECT

szampon
COLOR PROTECT

500 ml

1000 ml

ORGANICS COLOR PROTECT
MASK

odżywka
COLOR PROTECT
500 ml

odżywka
COLOR PROTECT
1000 ml

Polecana jest w szczególności do włosów zniszczonych i farbowanych.
Zakwaszająca maska na bazie ekologicznego oleju z Jojoba posiada
niesamowite właściwości zatrzymywania wilgoci wewnątrz włosa na 48
godzin. Innowacyjna formuła wnika głęboko w strukturę włosów przy
wracając im intensywny kolor. Maska doskonale odżywia, zmiękcza
i uszczelnia włosy. Po zastosowaniu maski włosy staną się jedwabiste,
pełne blasku i wygładzone.
Produkt zawiera: Organiczny ekstrakt z Jojoba nawilża powierzchnię
włosów i zapobiega nadmiernej utracie wody. Odbudowujący kompleks
z oleju macadamia, ekstrakt zielonej herbaty, oleju arganowego i oleju
z otrębów ryżowych ułatwia rozczesywanie, odżywia włosy i regeneruje
skórę głowy. pH 4,5 – 5,0.
Pojemność: 500 ml, 1000 ml

STYLING
DEFINING

MULTIFUNKCYJNY
SPRAY 15 W 1
ELIXIR ACTIVE REPAIR

&

1 - Odżywia, 2 - Nawilża, 3 - Rozplątuje, 4 - Wygładza,
5 - Odbudowuje, 6 - Zwiększa objętość, 7 - Działa anty starzeniowo,
8 - Eliminuje efekt puszenia, 9 - Działa antystatycznie, 10 - Chroni
kolor przed promieniami UV, 11 - Wzmacnia oraz chroni kolor,
12 - Pozostawia ochronny filtr, 13 - Zapobiega rozdwajaniu się
końcówek, 14 - Przyśpiesza suszenie jednocześnie wygładzając
strukturę włosów, 15 - Pozostawia włosy piękne i błyszczące.

multifuncyjny spray
ELIXIR ACTIVE REPAIR
250 ml
odżywka dwufazowa
BLUE ESSENCES
250 ml i 50 ml

ODŻYWKA
DWUFAZOWA
BLUE ESSENCES
Dwufazowa odżywka o natychmiastowym działaniu, bez
spłukiwania. Dzięki jej unikatowej formule idealnie odbudowuje włosy suche i zniszczone. Ułatwia rozczesywanie dodając włosom witalności oraz blasku jednocześnie ich nie obciążając. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi.

CREATIVE STYLER

SPRAY UŁATWIAJACY MODELOWANIE
with natural extras

STYLING
DEFINING

Creative Styler – Nieodzowny przy każdej stylizacji, pozwala ułożyć
każdy rodzaj włosów, nadać im pożądaną formę oraz kształt z efektem
nabłyszczenia. Unikatowa, odżywiająca mieszanka protein, wyciągów
z roślin, witamin, substancji utrwalających, nawilża, wygładza chroni
włosy na całej ich długości. Spray zapamiętuje ułożone kształty dzięki
nowatorskiemu składnikowi ,,memory effect”. Warstwa czynników
ochronnych zabezpiecza włosy przy termicznym modelowaniu, zawiera
filtry UV. Sposób użycia: Rozpyl na wilgotnych włosach, następnie
przystąp do modelowania jak zwykle.
Posiada właściwości antystatyczne.

CURL DEFINING
CREAM
Jest kremem pozwalającym uzyskać
bujne, dynamiczne loki. Dodaje włosom
elastyczności, sprężystości oraz eliminuje
efekt puszenia się. Ekskluzywna formuła zapewnia maksymalną ochronę przed
szkodliwym ciepłem pochodzącym z termo narzędzi do stylizacji włosów.

Prostujący dwufazowy spray z ochroną termiczną wygładza włosy i chroni je podczas
korzystania z prostownicy lub suszarki. Kontroluje puszenie się włosów. Zapewnia
fryzurze odporność na wilgotność powietrza. Nadaje włosom blask i miękkość oraz spaja
rozdwajające się końcówki. Podczas korzystania z prostownicy bądź suszarki konieczna
jest odpowiednia ochrona włosów – zapewnia ją spray Thermo Liss, który jest łatwy
w użyciu, a przy tym ma wielofunkcyjne działanie. Przede wszystkim nadaje włosom
odporność podczas stylizacji termicznej, dzięki czemu nie są one narażone na zniszczenie
w czasie tego procesu. Doskonale prostuje i wygładza włosy, zapewniając długotrwały efekt
stylizacji oraz naturalny połysk.

fluid definiujący loki
CURL DEFINING CREAM
200 ml

IDEAL CREATIVE

TEXTURIZING & MODELING

Włóknista pasta Ideal Creative Magnetique o kremowej kon
systencji, pozwoli perfekcyjne wykreować dowolną fryzurę
w prosty i szybki sposób. Gęsta oraz elastyczna formuła jest
idealna do krótkich oraz średniej długości włosów, z efektem
elastycznego matowego wykończenia.
spray do prostownia włosów
THERMO LISS SPRAY
250 ml i 50 ml

guma modelująca
IDEAL CREATIVE
100 ml
MOC UTRWALENIA
1 2 3 4 5

fluid regenerujący
DIAMOND THERAPY
150 ml

DIAMOND THERAPY

NAJLEPSZY FLUID DO WŁOSÓW NA ŚWIECIE
Odkryj magiczne działanie kamieni szlachetnych.

MATT FIBRE GUM FLEXIBLE HAIR CONTROL

THERMO LISS SPRAY

spray do modelownia
CREATIVE STYLER
250ml

&

Fluid z minerałami to produkt na bazie aktywnych białek, ekstraktu
z kamieni szlachetnych (diament, perła, turkus) oraz olejków roślinnych
– arganowego i z kamelii. Białka mineralne z kamieni szlachetnych
działają na wewnętrzne struktury włosów, wypełniając luki we włóknie,
zapewniające dogłębną regenerację. W tym samym czasie, oleje roślinne
otaczają i uszczelniają łuskę, chroniąc tym samym zewnętrzną warstwę
włosa. Produkt rewitalizuje, odżywia, chroni i dodaje ekstremalnego
blasku włosom.

CREATIVE LOOK

HOLD & MODELING MAT PASTE

Specjalna pasta Creative Look Magnetique, skomponowana
z wysokiej jakości składników, z elastycznym efektem oraz matowym wykończeniem. Jest idealna do tworzenia najbardziej awangardowych fryzur w każdym możliwym stylu. Odpowiedni produkt, który zapewni perfekcyjny końcowy efekt fryzury.

pasta modelująca
CREATIVE LOOK
100 ml
MOC UTRWALENIA
1 2 3 4 5

KREM KOLORYZUJĄCY
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COPERTURA CAPELLI BIANCHI

CAPELLI BIANCHI MENO DEL 30% USARE DIRETTAMENTE LA NUANCE DESIDERATA MAGNETIQUE
BIANCHI FINO AL 50%
1 PARTE DI TONALITÀ NATURALE + 1 PARTE DI TONALITÀ MODA
2 PARTI DELLA TONALITÀ NATURALE + 1 PARTE DELLA TONALITÀ MODA
BIANCHI 100%

KRYCIE SIWIZNY

SIWIZNA PONIŻEJ 30% KAŻDA DOCELOWA FARBA MAGNETIQUE
SIWIZNA 50%
1 CZĘŚĆ ODCIENIA NATURALNEGO + 1 CZĘŚĆ ODCIENIA DOCELOWEGO
SIWIZNA 100%
2 CZĘŚCI ODCIENIA NATURALNEGO + 1 CZĘŚĆ ODCIENIA DOCELOWEGO
EWENTUALNIE WZMOCNIĆ KOREKTOREM

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

NUANCES PROUDLY
EXTRAORDINARY

112

6%

TONALIZZARE O RIFLESSARE / TONOWANIE
SCURIRE O TONALIZZARE / PRZYCIEMNIANIE LUB TONOWANIE W PROPORCJI 1:2
SCHIARITURA DI 1 TONO, TONALIZZARE
/PODJAŚNIANIE O 1 TON (IDEALNY DO STOSOWANIA Z ROZJAŚNIACZEM)
COLORARE, COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI E SCHIARITURA DI 1-2 TONI
/KOLORYZACJA TON W TON, KRYCIE SIWIZNY

12%

/PODJAŚNIENIE O 3 TONY ( IDEALNY DO STOSOWANIA Z ROZJAŚNIACZEM ORAZ Z FARBAMI ROZJAŚNIAJĄCYMI)
SERIE SUPER SCHIARENTE, SCHIARITURA DI 4 TONI / PODJAŚNIENIE O 4 TONY

1-4

5

6

7

8-10

HAIR COLOR CREAM ENRICHED
WITH

MULTIVITAMINS

PPD FREE

WITH
ARGAN OIL
HYALURONIC ACID
BESSWAX VITAMIN COMPLEX

4,5%
3%
1,5%

COLORAZIONE
IN CASO DI SCHIARITURA , È SEMPRE
RIO INDENTIFICARE IL TONO E IL SU
DI LUMINOSITÀ. SOLO IN QUESTO M
LEGGERE LA TABELLA DEL LIVELLO D
SITÀ E QUALI RIFLESSI RIMARRANNO
SCHIARITURA E CHE, SE NECESSARIO
NO CONTRASTATI O ACCENTUATI

RIPIGMENTAZIONE
NEL CASO DI CAPELLI DI COLORE S
HANNO SUBITO LA DECOLORAZION
RE DI COLORI MOLTO SCOLORITI O
LI BIANCHI E FINI , DETERMINARE IL
LUMINOSITÀ DELLA TONALITÀ DESIDE
IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ IMPOST
RISPONDE AL COLORE (VEDI TABEL
DI LUMINOSITÀ) CHE ANDRÀ AGGIU
RICETTA SELEZIONATA (PER QUANTIT
TABELLA CORRETTORE)

PROUDLY MADE IN ITALY

PROUDLY MADE IN ITALY

HONEY & BEESWAX

SERIE SUPER SCHIARENTE, SCHIARITURA DI 4 TONI / PODJAŚNIENIE O 4 TONY
/PODJAŚNIENIE O 3 TONY ( IDEALNY DO STOSOWANIA Z ROZJAŚNIACZEM ORAZ Z FARBAMI ROZJAŚNIAJĄCYMI)

10,5% COLORARE, SCHIARITURA DI 3 TONI (IDEALE PER L’USO CON DECOLORANTE)
9%
COLORARE, SCHIARITURA DI 2-3 TONI / PODJAŚNIENIE O 2 TONY
6%

LIVELLO DI LUMINOSITÀ
IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ È LA PIGM
NE PRIMARIA ALL’INTERNO DEL CAP
DIVENTA VISIBILE SOLO DURANTE LA
TURA.

HONEY & BEESWAX

MA DELLA TINTURA, QUINDI ASCIUGA I CAPELLI E APPLICA LA TINTURA IN RAPPORTO 1:1 CON IL 9% .
PER UNA MIGLIORE COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI, LAVA PRIMA I CAPELLI CON LO DEEP CLEANSING SHAMPOO PRINASTĘPNIE WYSUSZYĆ WŁOSY I NAKŁADAĆ FARBĘ W PROPORCJACH 1:1 Z 6% OXYDANTEM.
DLA NAJLEPSZEGO EFEKTU KRYCIA SIWIZNY ZAWSZE PRZED FARBOWANIEM NALEŻY UMYĆ WŁOSY SZAMPONEM VOLUME

12%

/KOLORYZACJA TON W TON, KRYCIE SIWIZNY
COLORARE, COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI E SCHIARITURA DI 1-2 TONI
/PODJAŚNIANIE O 1 TON (IDEALNY DO STOSOWANIA Z ROZJAŚNIACZEM)
SCHIARITURA DI 1 TONO, TONALIZZARE
SCURIRE O TONALIZZARE / PRZYCIEMNIANIE LUB TONOWANIE W PROPORCJI 1:2
TONALIZZARE O RIFLESSARE / TONOWANIE

TABELLA CORRETTORE)
RICETTA SELEZIONATA (PER QUANTIT
DI LUMINOSITÀ) CHE ANDRÀ AGGIU
RISPONDE AL COLORE (VEDI TABEL
IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ IMPOST
LUMINOSITÀ DELLA TONALITÀ DESIDE
LI BIANCHI E FINI , DETERMINARE IL
RE DI COLORI MOLTO SCOLORITI O
HANNO SUBITO LA DECOLORAZION
NEL CASO DI CAPELLI DI COLORE S
RIPIGMENTAZIONE

COCONUT EXTRACTS

OXYDANTY

LEMON & VITAMIN C
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woda utleniona 1000 ml

TABET
TAB.

WYSOKOŚĆ TO
TONO

COCONUT EXTRACTS

DLA NAJLEPSZEGO EFEKTU KRYCIA SIWIZNY ZAWSZE PRZED FARBOWANIEM NALEŻY UMYĆ WŁOSY SZAMPONEM VOLUME
NASTĘPNIE WYSUSZYĆ WŁOSY I NAKŁADAĆ FARBĘ W PROPORCJACH 1:1 Z 6% OXYDANTEM.
PER UNA MIGLIORE COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI, LAVA PRIMA I CAPELLI CON LO DEEP CLEANSING SHAMPOO PRIMA DELLA TINTURA, QUINDI ASCIUGA I CAPELLI E APPLICA LA TINTURA IN RAPPORTO 1:1 CON IL 9% .

krem koloryzujący
100 ml

Najwyższej jakości stabilizowana
woda utleniona w kremie,
z dodatkiem oleju arganowego,
która stopniowo uwalnia tlen.
Stosowana z farbą Magnetique
Vision Of Colour zapewnia
perfekcyjne efekty w koloryzacji.
Posiada delikatny zapach.

OZNACZA TO: IM JAŚNIEJSZY KOLOR POD

9%
COLORARE, SCHIARITURA DI 2-3 TONI / PODJAŚNIENIE O 2 TONY
10,5% COLORARE, SCHIARITURA DI 3 TONI (IDEALE PER L’USO CON DECOLORANTE)

COPERTURA CAPELLI BIANCHI

5vol./ 10vol./ 20vol./ 30vol./ 40vol.

KOREKTORY DODAWANE SĄ DO FA
LUB ZMATOWIENIA ODCIENIA BĄDŹ K
IM JAŚNIEJSZY KOLOR PODSTAWOWY

OXYDANTY

1,5%
3%
4,5%

BIANCHI 100%
2 PARTI DELLA TONALITÀ NATURALE + 1 PARTE DELLA TONALITÀ MODA
BIANCHI FINO AL 50%
1 PARTE DI TONALITÀ NATURALE + 1 PARTE DI TONALITÀ MODA
CAPELLI BIANCHI MENO DEL 30% USARE DIRETTAMENTE LA NUANCE DESIDERATA MAGNETIQUE

KREM UTLENIAJĄCY

I C O R R E T TO R I V E N G O N O A G G I U N T I
O PER SPEGNERE/RAFFREDARE O PER
OVVERO IN PIÙ RISPETTO ALLA NORM
FICO IN ESAME.
PIÙ CHIARO È IL COLORE DI BASE, PIÙ
CIÒ SIGNIFICA: PIÙ CHIARO È IL COLO
PER RAGGIUNGERE RISULTATO. (VED

LEMON & VITAMIN C
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98% INGREDIENTS
OF NATURAL ORIGIN
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VI

D

rozjaśniacz
ANTI YELLOW
BLONDES
500 g

AL

CU

ACTIVATING EMULSION 10,5% – najwyższej jakości stabilizowana woda utleniona w kremie niwelująca żółty odcień, która stopniowo uwalnia tlen. Stosowana z rozjaśniaczami Magnetique oraz z farbami
rozjaśniającymi Vision of Colour zapewnia perfekcyjne efekty.

PROFESSION

ST

Bezpyłowy rozjaśniacz w formie proszku z formułą Anti Yellow Violet Ultra Lightening Action. Specjalna
kompozycja, wzmocniona fioletowymi mikropigmentami o działaniu Anti-Yellow, pozwala na uzyskanie perfekcyjnego blondu. Kremowa konsystencja pozwala na równomierne rozjaśnienie włosów aż do 9 tonów.
Niezwykle delikatny dla włosów, przy odpowiednim użytkowaniu struktura włosa zostaje nienaruszona,
pozostawia włosy lśniące oraz pełne blasku. Wzbogacony w wyciąg z borówki Syberyjskiej działa przeciwutleniająco, zapewniając skuteczne rozjaśnianie oraz minimalizując niepożądane złociste odcienie. Nie zawiera silikonów oraz dwutlenku tytanu. Mieszanka jest łatwa do sporządzenia i wygodna w nakładaniu, ponieważ nie spływa i nie puchnie przy żadnej ze stosowanych technik, długo pozostaje miękka i nie wysycha.

UE

KRYCIE SIWIZNY

MAGNETIQUE
OXIDIZING
EMULSION

UP TO 9 TONES

IQ

EWENTUALNIE WZMOCNIĆ KOREKTOREM
SIWIZNA 100%
2 CZĘŚCI ODCIENIA NATURALNEGO + 1 CZĘŚĆ ODCIENIA DOCELOWEGO
SIWIZNA 50%
1 CZĘŚĆ ODCIENIA NATURALNEGO + 1 CZĘŚĆ ODCIENIA DOCELOWEGO
SIWIZNA PONIŻEJ 30% KAŻDA DOCELOWA FARBA MAGNETIQUE

1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%

ANTI
YELLOW VIOLET
BLEACHING POWDER ULTRA LIGHTENING ACTION

ET

TS

absolutnie bezpyłowy, z dodatkiem „Keratin Complex” łatwy w mieszaniu, tworzy kremową konsystencję
i ma przyjemny zapach. Łatwo się rozprowadza na włosach, nie spływa, nie puchnie, utrzymuje stałą wilgotność podczas aplikacji i całego zabiegu rozjaśniania. Idealny do tworzenia naturalnych beżowych refleksów.
Umożliwia dekoloryzację do 9 tonów. Posiada delikatny zapach.

N

UC

rozjaśniacz
BLUE XENON
500 g

Jest rozjaśniaczem w formie proszku o bardzo delikatnym zapachu z dodatkiem „Keratin Complex”
pozwala styliście rozjaśnić włosy bez efektu żółtych odcieni, Idealnie nadaje się do wszystkich technik dekoloryzacji. Przy odpowiednim stosowaniu struktura włosa pozostaje nienaruszona. Rozjaśniacz absolutnie
bezpyłowy, łatwy w mieszaniu tworzący kremową konsystencję. Utrzymuje stałą wilgotność dzięki czemu
nie puchnie i nie spływa co zapewnia idealnie równe rozjaśnienie włosów. Idealny do tworzenia beżowych
refleksów.
BLUEXENON jest nowoczesną formułą rozjaśniacza, który pozwala styliście tworzyć lekkie, średnie lub

Magnetique przedstawia profesjonalną permanentną koloryzację VISION
OF COLOUR. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii T-ACTIV osiągniesz nieporównywalny rezultat z żadną inną dostępną na rynku farbą, perfekcyjny, trwały kolor i niewiarygodnie gładkie oraz lśniące włosy.
Witaminy zawarte w kremie koloryzującym Magnetique pomagają wprowadzać pigmenty pomiędzy łuski włosa, uszczelniają je poprawiając trwałość
koloru. Minimalizują uszkodzenia powstające podczas procesu koloryzacji
oraz nadają im miękkość i połysk.
Farba Magnetique nie zawiera Parafenylenodiaminy (PPD) dzięki temu jest
bardzo bezpieczna w użytkowaniu. Parafenylenodiamina jest najczęstszą przyczyną występowania alergii oraz podrażnień skóry głowy podczas koloryzacji.
Zawiera: woski pszczele, keratynę, witaminę C, B3, A, olej z nasion palmy
kokosowej, olej arganowy.
Rezultaty: idealne pokrycie siwych włosów, intensywne kolory, miękkość,
idealnie zdrowe włosy, blask, nie farbuje skóry głowy, przyśpieszenie procesu
koloryzacji nawet o 20 minut.
Posiada delikatny zapach.

D

rozjaśniacz
SILVER PLATINUM
500 g

BLUEXENON DECOLORANT

we do rozczesania i lśniące. Rozjaśniacz jest

HAIR COLOUR
CREAM

VISION OF COLOUR

O

Bezpyłowy proszek o bardzo przyjemnym zapachu do rozjaśniania włosów bez efektu żółtych odcieni.
Idealnie nadający się do wszystkich technik rozjaśniania włosów. Silver Platinum jest niezwykle delikatny
dla włosów, przy odpowiednim użytkowaniu struktura włosa zostanie nienaruszona. Kremowa konsystencja
pozwala na równomierne rozjaśnienie włosów aż do 9 tonów. Idealny do tworzenia kolorów w chłodnych
odcieniach blond.
Rozjaśniacz SILVER PLATINUM jest nowoczesną formułą rozjaśniacza, który pozwala styliście tworzyć
lekkie, średnie lub definitywnie jasne rozjaśnienie, zostawiając włosy miękkie, łatwe do rozczesania i lśniące.
Rozjaśniacz jest absolutnie bezpyłowy, wzbogacony dodatkiem „Keratin Complex”, bardzo łatwy w mieszaniu, tworzy kremową konsystencję i ma przyjemny zapach. Łatwo się rozprowadza na włosach, nie spływa,
nie puchnie, utrzymuje stałą wilgotność podczas aplikacji i całego zabiegu rozjaśniania. Idealny do tworzenia kolorów w chłodnych odcieniach blond. Umożliwia dekoloryzację do 9 tonów. Posiada delikatny zapach.

MAGNETIQUE

G

SILVER PLATINUM DECOLORANT

MULTIVITAMINS

WITH
HAIR COLOR CREAM ENRICHED

BESSWAX VITAMIN COMPLEX
HYALURONIC ACID
ARGAN OIL
WITH

PPD FREE

NO CONTRASTATI O ACCENTUATI
SCHIARITURA E CHE, SE NECESSARIO
SITÀ E QUALI RIFLESSI RIMARRANNO
LEGGERE LA TABELLA DEL LIVELLO D
DI LUMINOSITÀ. SOLO IN QUESTO M
RIO INDENTIFICARE IL TONO E IL SU
IN CASO DI SCHIARITURA , È SEMPRE
COLORAZIONE

TURA.
DIVENTA VISIBILE SOLO DURANTE LA
NE PRIMARIA ALL’INTERNO DEL CAP
IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ È LA PIGM
LIVELLO DI LUMINOSITÀ

8-10

7

6

5

1-4

TONO
WYSOKOŚĆ TO

TAB.
TABET

OZNACZA TO: IM JAŚNIEJSZY KOLOR POD
IM JAŚNIEJSZY KOLOR PODSTAWOWY
LUB ZMATOWIENIA ODCIENIA BĄDŹ K
KOREKTORY DODAWANE SĄ DO FA

PER RAGGIUNGERE RISULTATO. (VED
CIÒ SIGNIFICA: PIÙ CHIARO È IL COLO
PIÙ CHIARO È IL COLORE DI BASE, PIÙ
FICO IN ESAME.
OVVERO IN PIÙ RISPETTO ALLA NORM
O PER SPEGNERE/RAFFREDARE O PER
I C O R R E T TO R I V E N G O N O A G G I U N T I

OF NATURAL ORIGIN
98% INGREDIENTS
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KOLOR PODSTAWOW
COLORE

CARTELLA C

