
"Zatrzymaj kolor z Lumi"
Rozświetlająca seria do włosów farbowanych pozwala zatrzymać pigment i cieszyć się 
kolorem znacznie dłużej. Specjalnie dobrane składniki aktywne nowej generacji 
działają wielokierunkowo, potęgując efekty pielęgnacyjne. Formuły o kwasowym pH 
skutecznie domykają łuski, zamykając kolor we włosach i chroniąc go przed 
matowieniem. Pozostawia włosy zregenerowane, nawilżone, miękkie i pełne blasku. 

BIOMIMETYCZNA KERATYNA 
naśladuje naturalny skład włosów i inteligentnie 
naprawia ich uszkodzone włókna. Pogrubia                  
i dodaje objętości włosom. Łącząc to, co 
najlepsze w nauce i naturze jest wysoce czynną 
substancją kondycjonującą.
Zapewnia ukierunkowaną naprawę najbardziej uszkodzonych 
obszarów powierzchni włosów.

PHYTANTRIOL 
wspomaga wnikanie aminokwasów keratyny. 
Zapobiega utracie wody oraz wzmacnia zniszc-
zone włosy. Zapewnia ochronę przed uszkodze-
niami termicznymi, mechanicznymi oraz przed 
rozdwajaniem końcówek. 
Widocznie zapobiega wypłukiwaniu koloru włosów farbowanych. 

CERAMID NG
regeneruje włosy zniszczone podczas 
farbowania oraz rozjaśniania. Łagodzi 
podrażnienia skóry głowy. Zmniejsza łamliwość 
włosów rozjaśnionych. 
Chroni włókna przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i termicznymi.

BETAINA EKSTRAHOWANA 
z buraków cukrowych. To w 100% naturalny 
osmoprotektant. Zapewnia korzyści pielęgnacyjne 
oraz ochronne dla włosów i skóry głowy. Dzięki 
łatwemu przenikaniu do wnętrza włosa, silnie 
nawilża
wygładza powierzchnię włosa, redukuje puszenie, wydobywa 
naturalny blask.

OLEJ Z NASION MALIN
tłoczony na zimno, cechuje duża zawartość kwasów 
tłuszczowych omega-3 (ALA) i omega-6 (LA) oraz 
witaminy A i E. 
Poprawia elastyczność, dodaje blasku, nie tworzy tłustego �lmu.

KWAS MLEKOWY 
pochodzenia naturalnego, utrzymuje odpowiednie 
pH skóry głowy. 
Pomaga domknąć łuskę włosa.

KOLOR WSPIERANY 
AKTYWNYMI 

SKLADNIKAMI
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Szampon 
LUMI Color Art Desirée 
Rozświetlający szampon do włosów farbowanych                                        
i rozjaśnionych o lekkiej, bezsiarczanowej formule. Wydobywa                       
i podkreśla olśniewający blask oraz zatrzymuje pigmenty, 
przedłużając trwałość koloru. Dba o odpowiednie oczyszczenie 
włosów bez utraty intensywności odcienia. Uzupełnia ubytki                
i zamyka łuski włosów, dzięki temu pasma są mocno nawilżone                          
i elastyczne. Odpowiedni do codziennej pielęgnacji.

 
- oczyszcza

 - zapobiega wypłukiwaniu koloru
 - lekka bezsiarczanowa formuła

Pojemności:        240 ml           700 ml

Maska 
LUMI Color Art Desirée

Maska rozświetlająca do włosów farbowanych i rozjaśnionych. 
Domyka łuski włosa, zatrzymując kolor nawet odcieni szybko 
wypłukujących się. Zapewnia ukierunkowaną naprawę 
najbardziej zniszczonych obszarów powierzchni włosa. Chroni 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi oraz 
zapobiega rozdwajaniu końcówek. Nadaje miękkość, blask                         
i aksamitne wykończenie. Kwasowa formuła natychmiast dodaje 
blasku włosom farbowanym, odpowiednio je odżywiając                       
i nawilżając.
 - nadaje aksamitną miękkość i blask,
 - wzmacnia i naprawia zniszczone włosy 
 - kwaśny odczyn zamyka łuskę, zatrzymując kolor   

    włosów farbowanych

Laminator 
LUMI Color Art Desirée
 
Laminator do włosów farbowanych i rozjaśnionych. 
Wyrównuje porowatość, wypełnia strukturę i łuskę 
włosów, tworząc  ochronną, jedwabistą ta�ę. Chroni 
włosy przed uszkodzeniami. Produkt techniczny do 
stosowania przed i po koloryzacji oraz do codziennej 
stylizacji. Ułatwia rozczesywanie i modelowanie. 
Dzięki formule o kwasowym pH skutecznie domyka 
łuski, pomagając zatrzymać kolor. Zapobiega 
puszeniu się włosów i rozdwajaniu końcówek.

 - wyrównuje porowatość włosów
 - ochroni przed matowieniem i blaknięciem 
    koloru
 - tworzy ochronną, jedwabistą taflę
 - przygotowuje włosy do farbowania, 
    tonowania i stylizacji

3 sposoby uzycia 
LAMINATORA

LUMI Color Art Desirée
 

1. Przed zabiegiem fryzjerskim nałóż od nasady aż po same końce, w celu 
wyrównania porowatości włosów. Nie spłukuj.

 
2.  Bezpośrednio po koloryzacji włosów, nanieś od nasady aż po same 

końce. Pozostaw na 60 sekund. Spłucz.
 

3. Do codziennego stosowania: rozpyl na lekko wilgotne włosy, nie 
spłukuj. Wystylizuj według uznania.

Pojemności:  240 ml

Pojemności:        240 ml           700 ml 


