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jest to wyjątkowe coś, co łączy 
nasz biznes z twoim biznesem
Together have A passion for hair. 

naszym celem jest urzeczywistnianie naszej pasji fryzjerskiej.

       najpiękniejsze w świecie

możemy przyczynić
fryzjerstwa jest to, że 

się do pięknego
“ “

wyglądu naszych klientów



się do pięknego



Będąc częścią znanej na całym świecie 
grupy Henkel popularyzujemy naszą 
pasję dla fryzjerstwa w ponad 80 krajach. 
współpracując z ponad 160 tysiącami 
salonów na całym świecie mamy do 
czynienia z różnymi kulturami, co stanowi 
dla nas stałe i bezcenne źródło inspiracji 
dla wspólnego rozwoju.
sprawdzona jakość naszych produktów 
i dostosowane do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów usługi sprawiły, 
że schwarzkopf Professional jest jedną z 
wiodących firm na rynku fryzjerskim.

głównymi wartościami 
wyznawanymi przez naszą firmę 
są zaufanie i sukces. wierzymy, 
że ludzie są najważniejsi. ludzie 
z pasją, którzy mają marzenia 
i chcą realizować swoją wizję. 
wyróżnia nas filozofia którą 
wyznajemy – nasza wiara w 
profesjonalne partnerstwo, które 
łączy nas z naszymi partnerami – 
fryzjerami w ramach korzystnej 
dla obu stron relacji biznesowej. 

obecność na całym świecie

wartości i filozofia





moda i trendy

new yorK Madrid Milan london 
Paris toKyo new yorK Madrid Milan 
london Paris toKyo new yorK

“
”

Przeniesienie 
trendów z wybiegów mody

do salonu fryzjerskiego



nasza branża jest nierozerwalnie  
związana z dynamicznie zmieniającym  
się światem mody.

czerpiemy naszą inspirację bezpośrednio 
z międzynarodowych wybiegów mody, 
oferując twoim klientom trendy i style 
przyszłości już dziś. 

nazywamy to essential looks!

essential looks

new yorK Madrid Milan london 
Paris toKyo new yorK Madrid Milan 
london Paris toKyo new yorK





Kolor

Kategoria  
ŁĄcZona

PielĘgnacja

styliZacja

forMa



witajcie w świecie kolorów 
wyobraźni igora – pierwszej 
marki stworzonej przez kolorystów 
dla kolorystów. Łącząc produkty i 
usługi pozwalające na stworzenie 
bardzo indywidualnych odcieni 
włosów, ta fascynująca seria 
produktów daje ci wszystko 
począwszy od harmonijnych 
naturalnych odcieni po szykowne i 
ekscytujące odcienie modne. 

igora oferuje najlepsze działanie, 
najświeższe inspiracje i prawdziwe 
partnerstwo.





60 ml

• Asortyment 12 odcieni
• Doskonałe pokrycie kolorem i wyjątkowa pielęgnacja w zaledwie 10 minut
•  Innowacyjny nośnik Amino Acid, doskonale działające pigmenty koloru i odbudowujące włosy 

aminokwasy arginina i glicyna są szybciej transportowane do trzonu włosa
• Krótkotrwała usługa koloryzacyjna pozwalająca na oszczędność kosztów
• Zaleca się stosować z IGORA Color & Care Developer

Permanentna koloryzacja w zaledwie 10 minut

igora color10

60 ml

• Asortyment 8 odcieni
•  Wyjątkowo intensywne modne odcienie od ciemnego fioletu, energetyzującej czerwieni po 

płomienny odcień miedzi.
• Długotrwałe rezultaty koloryzacji, piękny połysk włosów
•  Receptury zawierają kompleks PY+, który osadza wyjątkowo intensywne pigmenty w łusce 

włosa
• Zaleca się stosować z IGORA Color & Care Developer

Krem Koloryzujący Permanentny - niezwykle intensywne modne kolory

IGORA ROYAl Intense+

60 ml

• Asortyment 23 odcieni
• 100% pokrycie włosów białych bez dodawania naturalnego koloru bazowego
•  Wyjątkowa kompozycja zawierająca biotynę i krzemionkę, która wypełnia ubytki w 

strukturze włosa
•  Receptury zawierają do 30% więcej barwnika w celu uzyskania intensywnych 

rezultatów koloryzacji
• Zaleca się stosować z IGORA Color & Care Developer

Krem Koloryzujący Permanentny dla Włosów Dojrzałych

igora royal aBsolutes

60 ml

1000 ml

• Asortyment 5 odcieni
• Do wszystkich technik robienia pasemek, możliwość uzyskania każdego rezultatu
• Jednoetapowy proces koloryzacji pasemek
• Brak konieczności wcześniejszego rozjaśniania włosów
•  Rozjaśnianie i koloryzacja jako jednoetapowy proces nawet na naturalnie ciemnych i wcześniej 

farbowanych włosach 

Permanentna farba do pasemek

IGORA ROYAl FAshIOn+

• Kompletny asortyment 94 odcieni
• 50% do 100% pokrycie włosów białych
• Doskonałe wyrównanie koloru
• niezrównane pokrycie i intensywność koloru
•  nowy poziom pielęgnacji i wewnętrznego wzmocnienia włosów dzięki proteinom Drzewa 

cudu (Moringa oleifera)
• Unikalny kationowy IGORA Color & Care Developer w czterech stężeniach (3%/6%/9%/12%)

igora royal

• Asortyment 6 odcieni
• Rozjaśnienie o 4 poziomy – czas zabiegu jedynie 10 minut
• Wyjątkowo szybka koloryzacja z odbudowującymi włosy aminokwasami Argininą i Glicyną
• Ochrona włosów zwiększona o do 40%*
• Doskonałe właściwości neutralizujące
• nowa 10-minutowa usługa koloryzacyjna
• Zaleca się stosować z IGORA Color & Care Developer

*w porównaniu z tradycyjnymi odcieniami rozjaśniającymi konkurencji 

60 ml

1000 ml

Pierwsza seria rozjaśniających produktów do koloryzacji, które rozjaśniają o  
4 poziomy w zaledwie 10 minut

IGORA COlOR10 sPeeDlIFt+60 ml

Krem Koloryzujący Permanentny dla długotrwałych rezultatów koloryzacji  
i niezrównanego pokrycia włosów



60 ml

1000 ml

1,9%

4%

100 ml

100 ml

250 ml

Doskonale działająca koloryzacja ton-w-ton

•  niezawierający amoniaku demi-permanentny krem koloryzacyjny umożliwiający  
uzyskanie pełnych życia wyrazistych modnych odcieni

• Pokrycie włosów siwych do 70%
• 37 odcieni, które można ze sobą mieszać
• Intensywne rezultaty koloryzacji dzięki technologii Pure-Color
•  silne i odżywione włosy dzięki zawartości Intensywnego Kompleksu Pielęgnującego z 

witaminami i lipidami

Bezpośrednia koloryzacja kremowo-żelowa

• Koloryzuje, nawilża i nadaje połysk w jednym prostym kroku 
•  Odświeża odcień pomiędzy kolejnymi zabiegami koloryzacji i pomaga utrzymać jego 

intensywność
• szybka i łatwa w użyciu pianka do stosowania w domu i w salonie
• 19 efektownych odcieni
• system numeryczny zgodny z systemem numerycznym IGORA 
• Bez utleniania i bez amoniaku

• Zabezpiecza skórę na linii włosów przed plamami i podrażnieniami 
•  należy stosować przed zabiegiem koloryzacji i trwałej ondulacji, aby zabezpieczyć skórę na 

linii włosów przed plamami i podrażnieniami
• emulsja olej w wodzie, którą łatwo się usuwa ze skóry
• lepsze działanie niż tradycyjny krem do skóry

• Delikatnie usuwa osady koloru pozostałe po zabiegu koloryzacji ze skóry
• Łagodny lotion nie uszkadza, ani nie podrażnia skóry
• Ma przyjemny zapach

igora KreM ZaBeZPiecZajĄcy sKórĘ

igora color reMoVer PŁyn do usuwania farBy

igora color gloss

igora ViBrance

60 ml 

450 gBezpieczny i łatwy w użyciu system rozjaśniania 

•  Doskonale działające produkty rozjaśniające do dekoloryzacji pojedynczych  
pasemek lub całych włosów

•  IGORA Vario Blond Plus: rozjaśnienie do 7 poziomów, zawiera pielęgnacyjną  
skrobię pszeniczną

•  IGORA Vario Blond extra Power: rozjaśnienie do 8 poziomów, zapobiega pojawianiu  
się odcieni żółtości

•  IGORA Vario Blond Cool lift: kolor podstawowy do rozjaśniania i koloryzacji na zimny  
odcień blond podczas jednoetapowego zabiegu

igora Vario Blond



BlondMe to wyjątkowe 
i kompleksowe podejście 
zapewniające doskonałą jakość 
włosów Blond. BlondMe, które 
obejmuje serię produktów do 
koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji, 
doskonale rozumie wszystkie 
potrzeby pięknych włosów blond. 
unikalne receptury produktów i 
innowacyjne sposoby mieszania 
umożliwiają koloryście stworzenie 
indywidualnej stylizacji blond.
Każdy produkt zawiera mieszankę 
specjalnie dobranych składników, 
których rolą jest wzmacnianie, 
odbudowa i ochrona delikatnych 
włosów blond dla uzyskania 
doskonałych rezultatów koloryzacji 
blond i włosów o olśniewającym 
połysku dzięki technologii Prism 
shine. 





•  Unikalny kolor podstawowy Cedrowy stworzony do mieszania z BlOnDMe Rozjaśniaczem 
Premium do technik rozjaśniania włosów.

•  Umożliwia rozjaśnienie włosów o 8 poziomów i tonowanie w trakcie jednoetapowego zabiegu 
•  Zapewnia wyjątkowo trwałe tonowanie odcieni żółtości tonem cedrowym nawet na włosach 

ciemnych. 

•  Gotowa do użycia baza tonująca w kremie z trwałymi pigmentami do wcześniej rozjaśnionych 
lub naturalnie jasnych włosów blond

•  Dostępna w 6 odcieniach: stalowo niebieski, lodowy, piaskowy, karmelowy, truskawkowy, 
fioletowy

• nowa receptura Bazy tonującej w Kremie BlOnDMe 
•  Chroniące kolor polimery chronią pigmenty koloru w trakcie płukania, po zabiegu i podczas 

mycia włosów szamponem w domu.
• Zwiększa trwałość koloru.
• niska zawartość amoniaku zapewnia bardziej łagodne działanie.
• Można mieszać z BlOnDMe Bazą Rozjaśniającą i Bazą Rozjaśniającą w Kremie White Blend
• nieskończony potencjał kreatywny

BleACh & tOne 

BaZy tonujĄce

 450 g 

60 ml

60 ml

roZjaŚniacZ PreMiuM PerforMance

KoloryZacja
BlOnDMe jest oparte na 3 ważnych filarach, które gwarantują osiągnięcie 
doskonałego odcienia blond: 
1. dekoloryzacja i tonowanie 
2. rozjaśnianie 
3. Pokrycie białych włosów 

1. deKoloryZacja i tonowanie

•  Rozjaśniający Puder do Dekoloryzacji zapewnia rozjaśnienie do 8 poziomów na naturalnych i 
farbowanych włosach

• Pielęgnuje zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną część struktury włosa
•  Zaawansowana neutralizacja: składniki Anti-Yellow Agents działają na feomelaninę i redukują 

odcienie żółtości na włosach 
• lekka kremowa konsystencja
• niepylący puder



•  Pozwala zachować naturalną równowagę wilgoci włosów po zmieszaniu  
z BlondMe rozjaśniaczem Premium i Produktami do Koloryzacji

•  Ochronne substancje tworzące na włosach otoczkę dodatkowo chronią  
włosy podczas zabiegu.

•  Unikalny krem rozjaśniający zawierający trwałe pigmenty i umożliwiający krycie białych 
włosów, przy jednoczesnym optymalnym rozjaśnianiu włosów do 4 poziomów

• Pielęgnuje zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną część struktury włosa
• lepsze krycie włosów białych.
• nieco większa intensywność tonu.
• Pozwala na kreatywne mieszanie z Kremami tonującymi BlOnDMe

•  Gotowy do użycia rozjaśniający krem z trwałymi pigmentami do stosowania na włosy 
naturalne, ciemny blond lub jaśniejsze odcienie bazowe.

• Rozjaśnia naturalne włosy nawet o 5 poziomów.
• Gotowy do użycia z domieszką trwałych pigmentów do tonowania i/lub neutralizacji
• Pielęgnuje zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną część struktury włosa
• Możliwe kreatywne mieszanie z Kremami tonującymi BlOnDMe

2% / 7 Vol.

6% / 20 Vol.

9% / 30 Vol.

12% / 40 Vol.

BalsaM Blonde deVeloPer

BaZa roZjaŚniajĄca w KreMie wHite Blend 

KreM roZjaŚniajĄcy 60 ml

60 ml

3. POKRYCIe BIAŁYCh WŁOsÓW

2. roZjaŚnianie



PielĘgnacja i styliZacja

•  Głęboko odżywiająca intensywnie działająca receptura Odbudowującego Mleczka 
Keratynowego zalecana do włosów blond o wszystkich kierunkach kolorystycznych,  
do aplikacji na farbowane i rozjaśniane włosy blond na całej głowie. 

•  hydrolizowana Keratyna intensywnie odbudowuje wewnętrzną strukturę delikatnych 
rozjaśnianych i farbowanych włosów.

•  Zaawansowane technicznie długołańcuchowe silikony otaczają powierzchnię włosów 
nieprzerwaną otoczką nadając włosom wyjątkową gładkość.

• Przywraca włosom odpowiedni poziom nawilżenia.

• Chroni i głęboko odżywia farbowane i rozjaśniane włosy blond
• hydrolizowane białko pszenicy i prowitamina B5 intensywnie pielęgnują włosy
• Zapewnia optymalny poziom pielęgnacji włosom porowatym i rozjaśnianym.
•  Pomaga rozplątać włosy porowate, ułatwia ich rozczesywanie i zapobiega ich  

elektryzowaniu się.

• Oczyszcza i pielęgnuje najbardziej delikatne farbowane i rozjaśniane włosy blond
• Łagodnie neutralizuje żółte tony na włosach blond nie zmieniając odcienia włosów
• Kremowa konsystencja pozwala łagodnie oczyścić włosy w gęstej pianie

•  szampon oczyszczający włosy ciepły blond, zalecany do całych rozjaśnianych włosów  
i de koloryzowanych włosów blond farbowanych kolorem o odcieniu karmelowym

•  Osadza na włosach określoną ilość ciepłych pigmentów, aby utrzymać świeży kierunek 
kolorystyczny 

•  szampon do codziennego oczyszczania, zalecany do farbowanych, rozjaśnianych i 
rozświetlonych włosów blond z pasemkami

• efekt highlight Activating
• Pomaga wygładzić i odżywić partie włosów rozjaśnianych, które mogą być porowate
•  Chroni pasemka i podkreśla je, przywracając im intensywny odcień pomiędzy kolejnymi 

wizytami w salonie

• Wzmacnia porowate rozjaśniane partie włosów
• Wygładza łuski włosów na nierozjaśnianych partiach włosów
•  specjalne, lekkie rozpuszczalne w wodzie olejki silikonowe nadają włosom natychmiastowy 

mieniący się połysk

200 ml

200 ml

MasKa naBŁysZcZajĄca  
do wsZystKicH odcieni wŁosów Blond

odŻywKa naBŁysZcZajĄca do wŁosów Blond

250 ml

250 ml

250 ml

200 ml

sZaMPon naBŁysZcZajĄcy ZiMny Blond

sZaMPon naBŁysZcZajĄcy ciePŁy Blond

roZŚwietlajĄcy sZaMPon do PaseMeK Blond

odŻywKa roZŚwietlajĄca  
do PaseMeK Blond BeZ sPŁuKiwania 

Blonde Brilliance 

illuMi ligHts



•  lekka maska żelowo-piankowa bez spłukiwania zalecana do farbowanych, rozjaśnianych  
i rozświetlanych włosów blond z pasemkami

•  Odbudowuje i wzmacnia wewnętrzną strukturę włosów rozjaśnianych i pomaga  
przywrócić włosom ich naturalną elastyczność

• Przywraca włosom dobrą kondycję i wytrzymałość

150 ml

MasKa roZŚwietlajĄca do PaseMeK  
Blond dla intensywnej PielĘgnacji 

•  Receptura zawierająca pigmenty oparta na wyciągu z cytrusów rozświetla i przywraca  
energię matowym włosom blond pomiędzy kolejnymi wizytami w salonie.

•  nadaje rozjaśnianym partiom włosów mieniący się poblask, aby uzyskać doskonały  
mieniący się połysk.

•  Delikatnie pielęgnuje włosy, nie przeciążając ich, dzięki czemu nadaje się nawet  
do bardzo cienkich włosów blond.

•  Krem Zwiększający Objętość do stylizacji o lekkiej kremowej formule nadającej włosom  
trwałą objętość i wzmacniającej normalne i cienkie włosy blond.

• nie lepi się, sprawia, że włosy stają się miękkie w dotyku.
• lekkie substancje tworzące na włosach otoczkę pozwalają na średnie utrwalenie fryzury.

•  szampon oczyszczający stosowany w salonie, zalecany do wszystkich odcieni włosów 
blond o wszystkich kierunkach kolorystycznych. 

•  Pomaga zapobiegać blaknięciu włosów blond o wszystkich kierunkach kolorystycznych  
i przywracają przejrzystość odcieniowi blond

100 ml

150 ml

1000 ml

odŚwieŻajĄca Kolor MasKa w Piance  
do wsZystKicH odcieni wŁosów Blond 

KreM ZwiĘKsZajĄcy oBjĘtoŚĆ

sZaMPon do wsZystKicH odcieni  
wŁosów Blond

• lekka mgiełka nabłyszczająca bez spłukiwania, nadająca włosom rozświetlający połysk
• natychmiast schnąca mgiełka nadająca włosom intensywny połysk.
•  specjalne lekkie wygładzające Olejki Morelowe wygładzają włosy nadając im  

migoczący połysk

•  elastycznie utrwalający lakier do naturalnej stylizacji fryzury z filtrami UV, które chronią  
kolor włosów przed wyblaknięciem.

• naturalnie utrwala włosy i łatwo się wyczesuje 
• szybkoschnąca lekka formuła, która nie obciąża cienkich włosów blond

sPray naBŁysZcZajĄcy

naBŁysZcZajĄcy laKier do wŁosów

200 ml

300 ml

wsZystKie odcienie wŁosów Blond



essensity doskonałe naturalne 
Działanie: zdrowie, ekologia, 
skuteczne działanie produktów 
do koloryzacji, pielęgnacji i 
stylizacji. Zawiera: najczystsze 
organiczne esencje i olejki 
eteryczne pozyskiwane dzięki 
innowacyjnym wydajnym 
technikom ekstrakcji. nie 
zawiera: sztucznych zapachów, 
silikonów, parafiny, olejów 
mineralnych, parabenów. 
Rezultat: zdrowo wyglądające 
włosy, aksamitnie miękkie w 
dotyku o naturalnym połysku.





KoloryZacja
•  Pełny asortyment 20 odcieni, które można ze sobą mieszać na jasnych, średnich i ciemnych 

poziomach
• Możliwość łatwego tworzenia nieskończonej ilości naturalnych wielotonowych kolorów.
• stabilizuje strukturę włosów podczas procesu koloryzacji.
•  Chroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, nadając włosom 

długotrwały kolor i naturalny połysk.

60 ml deliKatny KreM PerManentny do KoloryZacji

•  Doskonale współdziała z technologią składników organicznych oferowaną w Kremach 
Koloryzujących essensity gwarantując długotrwałe rezultaty koloryzacji. 

• Zawiera naturalne przefiltrowany wosk pszczeli. 
• Dostępny w stężeniach 2,5% / 8 Vol., 5,5% / 18 Vol.

2,5 / 8% Vol.

5,5 / 18% Vol.

lotion aKtywiZujĄcy



PielĘgnacja

•  Głęboko odżywiający szampon, który dba o kondycję wszystkich typów włosów zniszczonych  
i farbowanych

•  Wzbogacony dobrze przefiltrowanym wyciągiem z organicznej jagody Goji i naturalne  
białko ryżu

• Zapewnia delikatne i skuteczne oczyszczanie. 

•  Maseczka o gładkiej konsystencji, która odbudowuje i uzupełnia strukturę włosów 
farbowanych i zniszczonych. 

•  Receptura jest wzbogacona wyciągiem z organicznej jagody Goji, naturalnym  
białkiem ryżu i witaminą e

• Chroni włosy przed blaknięciem koloru
• Odżywia włosy i zamyka łuski

• Intensywna maseczka dla włosów bardzo zniszczonych, tlenionych i rozjaśnianych
•  specjalna formuła łączy w sobie wyciąg z organicznej jagody Goji, naturalny olej arganowy  

i naturalne białko ryżu
• Dodatkowo odżywia włosy i zapewnia długotrwały intensywny kolor.

• Maseczka do włosów bardzo zniszczonych, tlenionych i rozjaśnianych
• Doskonale odżywia włosy porowate
•  Wzbogacona wyciągiem z organicznej jagody Goji, naturalnym olejem arganowym i 

naturalnym białkiem ryżu
• Wzmacnia zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną strukturę włosów

Włosy zniszczone i farbowane

Włosy zniszczone i farbowane

Włosy zniszczone i farbowane

Włosy zniszczone i farbowane

250 ml

1000 ml

200 ml

1000 ml

150 ml

750 ml

150 ml

sZaMPon regenerujĄcy

lotion ZaMyKajĄcy ŁusKi wŁosa

BalsaM uZuPeŁniajĄcy

intensywna MasecZKa regenerujĄca

Włosy suche i szorstkie

• Głęboko nawilża suche i szorstkie włosy. 
• Zawiera wyciągi z organicznego aloesu (Aloe Vera) i Pantenol. 
•  Oczyszcza włosy, zamykając w nich wilgoć, sprawia, że włosy stają się miękkie i lepiej się 

układają.

250 ml

1000 ml

sZaMPon nawilŻajĄcy



PielĘgnacja

Włosy i skóra głowy

Włosy i Skóra Głowy

•  lekka formuła łagodnie zmniejsza podrażnienia i stany zapalne na skórze głowy  
dotkniętej łupieżem

•  Wzbogacony wyciągiem z nagietka i łagodzącym rumiankiem
• nadaje włosom i skórze głowy poczucia lekkości i świeżości

•  Łagodna receptura szamponu skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę  
głowy podatną na podrażnienia.

• Wzbogacony wyciągiem z organicznego eukaliptusa i liści mniszka lekarskiego. 

250 ml

250 ml sZaMPon BeZZaPacHowy

sZaMPon gŁĘBoKo ocZysZcZajĄcy

•  lekki szampon do codziennego oczyszczania, który wzmacnia i odświeża włosy i skórę głowy
•  Wzbogacony organiczną żurawiną i wapniem 
•  Delikatnie oczyszcza włosy, nadając im objętość i sprężystość

•  lekkie mleczko odżywiające, które ułatwia rozczesywanie włosów, jednocześnie  
ich nie przeciążając

•  Wzbogacone wyciągiem z organicznej żurawiny, rozmarynu i wapniem
• Przywraca włosom normalnym i cienkim energię i witalność

Włosy cienkie i normalne

Włosy cienkie i normalne

250 ml

200 ml

leKKi sZaMPon ocZysZcZajĄcy

leKKie MlecZKo odŻywiajĄce

Włosy suche i szorstkie

Włosy suche i szorstkie

•  Wyjątkowe połączenie intensywnie nawilżających składników, które gaszą pragnienie  
grubych, szorstkich, łamliwych i niesfornych włosów

•  Wzbogacona wyciągiem z organicznego aloesu (Aloe Vera), oryginalnej oliwy  
z oliwek i Pantenolem

• Intensywnie nawilża włosy i zmiękcza je
• Zapobiega elektryzowaniu i puszeniu się włosów

•  Maksymalnie nawilża grube, szorstkie, łamliwe i niesforne włosy. 
•  Zawiera wyciąg z organicznego aloesu (Aloe Vera), oryginalnej oliwy z oliwek i Pantenol. 
•  Codziennie nawilża niesforne szorstkie włosy wygładzając je i nadając im połysk.

200 ml

1000 ml

150 ml Pasta nawilŻajĄca

odŻywKa regenerujĄco-odZywcZa



styliZacja

•  Wielofunkcyjna pasta do układania włosów o 
średnim poziomie utrwalenia, nadająca włosom 
naturalną objętość i sprężystość

•  Doskonale nadaje się do unoszenia włosów u 
nasady i do personalizacji gotowych fryzur

•  Zawiera wyciąg z organicznej kory jesionu i 
chmielu

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy i wysusz,  

ułóż na szczotce lub wysusz dyfuzorem
•  Można też nałożyć pastę i wgnieść we  

włosy w celu uzyskania dodatkowej  
separacji

•  lakier o średniej do silnej mocy utrwalenia, który 
umożliwia stylizację fryzury bez sklejania włosów

•  Zawiera wyciąg z organicznej kory jesionu i 
bambusa

•  Zapewnia długotrwałe utrwalenie fryzury i łatwo 
się wyczesuje

aPliKacja
•  Rozpyl równomiernie na ułożonych  

włosach z odległości około 25 cm.

•  suche elastyczne błoto teksturyzujące, które 
pozwala na elastyczne układanie fryzury, 
oddzielenie od siebie poszczególnych pasemek i 
ponowne układanie fryzury.

•  Zawiera wyciąg z organicznej tapioki i korzenia 
łopianu

•  Widocznie unosi włosy u nasady

aPliKacja
•  Wgnieć niewielką ilość błota w suche  

włosy i oddziel poszczególne pasemka

•  Ultra lekki koktajl do stylizacji o działaniu 
pielęgnacyjnym

•  Zawiera wyciąg z organicznej winorośli 
czerwonego wina i pączków czarnej porzeczki. 

•  Doskonale nadaje się do stylizacji z 
wykorzystaniem suszarki i naturalnego suszenia 
włosów oraz jako odżywczy spray ułatwiający 
strzyżenie włosów

•  nielepiąca się konsystencja nadaje  
włosom połysk, miękkość i sprawia,  
że włosy są przyjemne w dotyku

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy i ułóż wedle  

uznania
•  nałóż na mokre włosy, aby ułatwić  

strzyżenie (bez spłukiwania)

Utrwalenie i Kontrola

Utrwalenie i Kontrola

Tekstura i separacja 

Objętość i energia

150 ml

200 ml

100 ml

200 ml

Pasta do uKŁadania wŁosów

laKier w atoMiZerZe

BŁoto teKsturyZujĄce

socZysty KoKtajl do styliZacji

• lekki jak piórko krem do stylizacji końcowej
•  Zawiera wyciąg z organicznego sezamu i oleju z 

siemienia lnianego
•  Wygładza nawet najbardziej niesforne włosy, 

nadając im miękkość i naturalny połysk

•  Można go nanieść na włosy lekko  
przeczesując je palcami, aby delikatnie  
oddzielić od siebie poszczególne pasma  
włosów

aPliKacja
•  nałóż niewielką ilość kremu na suche  

włosy

•  silnie utrwalający krem o przyjemnej 
konsystencji

•  Zawiera wyciąg z organicznej winorośli 
czerwonego wina i pączków czarnej porzeczki. 

•  nadaje włosom widoczną, ale naturalną objętość 
i sprężystość

aPliKacja
•  nałóż niewielką ilość na dłonie  

i wmasuj we włosy
• Ułóż lub wysusz włosy wedle uznania

Gładkość i naturalny połysk

Objętość i energia

100 ml

150 mlKreM wygŁadZajĄcy 

Pudding ZwiĘKsZajĄcy oBjĘtoŚĆ



Bc Bonacuare oferuje nową 
generację HairtHeraPy – 
koncepcji zainspirowanej przez 
kosmetyki do pielęgnacji ciała.
Piękny wygląd wymaga nie 
tylko regularnej i intensywnej 
pielęgnacji skóry, ale także 
pielęgnacji włosów. Bc Bonacure 
oferuje doskonale działający 
program pielęgnacyjny dla 
włosów, który na długo zwiększa 
ich piękno. innowacyjne 
produkty przywracają włosom 
optymalny poziom elastyczności 
i piękny połysk, podczas gdy 
nowa technologia amino 
cell rebuild odbudowuje 
wewnętrzną strukturę 
komórkową włosów, dzięki 
swoim składnikom o kształcie 
identycznym do naturalnego. 

–  odbudowuje piękno włosów 
od wewnątrz 





•  Wzmacnia i odbudowuje zniszczone włosy, 
osłabione zabiegami chemicznymi.

•  natychmiast widocznie wzmacnia włosy, 
przywraca im sprężystość i połysk.

aPliKacja
•  Umyj włosy szamponem Regeneracyjnym 

Bc repair rescue. nałóż maseczkę na 
wilgotne włosy na całej długości i na 
końcówki włosów. Pozostaw na włosach  
do 10 minut, a następnie spłucz. 

•  Doskonały produkt pielęgnacyjny, 
zamykający łuski włosa.

•  Odbudowuje rozdwajające się końcówki 
włosów i zapobiega ich dalszemu 
rozdwajaniu się oraz ułatwia rozczesywanie 
włosów.

aPliKacja
•  Fluid można stosować na włosy wilgotne 

i suche. nałóż niewielką ilość fluidu 
na końcówki włosów i pozostaw bez 
spłukiwania.

Bc rePair rescue fluid na KoŃce wŁosów

Bc rePair rescue  
wZMacniajĄca MasecZKa aMino50 ml

75 ml

•  Intensywnie odbudowuje zniszczone włosy, 
wzmacnia je i sprawia, że stają się bardziej 
elastyczne.

•  Dostarcza włosom do 30% składników 
odżywczych więcej niż zwykła odżywka 
i dlatego doskonale nadaje się do 
intensywnej pielęgnacji włosów.

aPliKacja
•  nałóż maseczkę na wilgotne włosy i wmasuj 

ją we włosy na całej długości i w końcówki 
włosów. Pozostaw na włosach na 5-10 
minut, a następnie spłucz i osusz włosy 
ręcznikiem.

•  Łagodna formuła, która oczyszcza i odżywia 
delikatne i wrażliwe włosy poddane zbyt 
dużej ilości zabiegów chemicznych.

•  Formuła oczyszcza zniszczone włosy, 
wzmacnia je i przywraca im elastyczność.

aPliKacja
•   nałóż na wilgotne włosy i dokładnie wmasuj
•  Pozostaw na włosach na 1-2 minuty, a 

następnie spłucz.

•  Zalecany do włosów zniszczonych, 
osłabionych i wrażliwych, które potrzebują 
intensywnej pielęgnacji.

•  Otacza włosy bogatą w składniki odżywcze 
kremową konsystencją, oczyszcza je i 
odbudowuje zniszczone włosy niepodatne 
na zabiegi fryzjerskie.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy i dokładnie wmasuj
•  Pozostaw na włosach na 1-2 minuty, a 

następnie spłucz.

250 ml

1250 ml

200 ml

200 ml

1000 ml

200 ml

750 ml

 Bc rePair rescue MasecZKa regeneracyjna

Bc rePair rescue odŻywKa regeneracyjna

BC RePAIR ResCUe sZAMPOn ReGeneRACYJnY +  
Bc rePair rescue sZaMPon KreMowy

•  Ułatwia rozczesywanie zniszczonych 
włosów, wzmacniając je i nadając im 
elastyczność. Zamyka łuski włosów.

•  Mocne, gładkie włosy o pięknym połysku, 
podatne na układanie.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy i wmasuj we włosy 

na całej długości i w końcówki włosów. 
Pozostaw na 2-5 minut, a następnie spłucz. 



•  natychmiast wygładza i zmiękcza grube, 
puszące się i niesforne zniszczone 
włosy, wzmacniając je i zwiększając ich 
elastyczność.

•  ekspresowa Maseczka Wygładzająco-
regenerująca łagodzi grube, niesforne i 
odporne włosy.

•  Jedwabiście miękkie sprężyste włosy o 
zdrowym połysku.

aPliKacja
•  Umyj włosy szamponem kremowym  

Bc repair rescue. nałóż maseczkę na 
wilgotne włosy i wmasuj ją we włosy  
na całej długości i w końcówki włosów.  
spłucz maseczkę z włosów.

•  natychmiast odbudowuje zniszczone, 
osłabione włosy, poddane zbyt dużej ilości 
zabiegów chemicznych, wzmacnia je i 
przywraca im elastyczność.

•  Rezultaty kuracji są natychmiast widoczne. 
włosy stają się mocniejsze w dotyku, giętkie 
i odzyskują zdrowy połysk.

aPliKacja
•  Wstrząśnij butelkę przed użyciem, aby 

zmieszać składniki. nałóż kurację na włosy, 
rozczesz je, a następnie spłucz produkt z 
włosów.

Bc rePair rescue  
Kuracja BŁysKawicZnie odBudowujĄca

Bc rePair rescue eKsPresowa  
MasecZKa wygŁadZajĄco-regenerujĄca 10 x 15 ml

8 x 10 ml

•  Łagodny szampon bezsiarczanowy do 
włosów farbowanych, które potrzebują 
delikatnego oczyszczenia bez negatywnego 
wpływu na kolor włosów.

•  Chroni kolor włosów farbowanych przed 
blaknięciem, nawet do 30 myć głowy.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dobrze wmasuj  

we włosy, pozostaw na 1-2 minuty, a 
następnie spłucz. 

250 ml

1250 ml

Bc color saVe sZaMPon BeZsiarcZanowy

•  lekka odzywka w sprayu bez spłukiwania, 
która zamyka i chroni łuski włosa.

•  Zalecana do cieńszych i bardziej wrażliwych 
włosów farbowanych.

•  Ułatwia rozczesywanie i chroni włosy 
farbowane przed wyblaknięciem koloru.

aPliKacja
• Rozpyl na powierzchni włosów. nie spłukuj.

•  Aktywnie wzmaga i podkreśla srebrne 
odcienie na włosach siwych i białych. 

•  ten chroniący kolor włosów szampon 
zawiera bezpośrednie srebrne pigmenty, 
które neutralizują ciepłe podtony

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dobrze wmasuj we 

włosy, pozostaw na 1-5 minut, a następnie 
po uzyskaniu odpowiedniego połysku, 
spłucz szampon z włosów. 

•  Zamyka i chroni łuski włosa i pomaga 
rozczesywać włosy farbowane.

•  Gładkie, dobrze układające się włosy o 
długotrwałym intensywnym kolorze.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy i wmasuj we włosy 

na całej długości i w końcówki włosów. 
Pozostaw na 2-5 minut, a następnie spłucz.

Bc color saVe odŻywKa  
do wŁosów farBowanycH w sPray’u 

BC COlOR sAVe sZAMPOn ChŁODne ODCIenIe + 
Bc color saVe odŻywKa do wŁosów 
farBowanycH 250 ml

1250 ml

200 ml

1000 ml

250 ml



•  Oczyszcza, odżywia i wygładza 
niesforne włosy, nadając im lustrzany 
połysk i długotrwałą ochronę przed 
elektryzowaniem się.

•  24-godzinne działanie wygładzające  
i 100% połysku.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dobrze wmasuj  

we włosy, pozostaw na 1-2 minuty, a 
następnie spłucz. 

•  lekka, nieprzeciążająca włosów odżywka 
zalecana do wszystkich typów włosów

•  24-godzinne działanie wygładzające i 
intensywny połysk.

aPliKacja 
•  nałóż maseczkę na wilgotne włosy i rozczesz 

ją na całej długości włosów i na końcówkach 
włosów. Pozostaw ją na włosach na 2 
minuty, a następnie dokładnie spłucz.

•  specjalny zabieg dostępny w salonie, który 
wyrównuje porowatość struktury włosów 
przed zabiegiem farbowania włosów, aby 
zagwarantować bardziej równomierne 
rezultaty koloryzacji. 

aPliKacja
•  Rozprowadź lekki krem równomiernie 

na powierzchni włosów. nie myj włosów 
przed zabiegiem koloryzacji. Po nałożeniu 
produktu wysusz włosy suszarką tak, 
aby składniki wniknęły do ich wnętrza. 
następnie nałóż krem koloryzacyjny.

8 x 15 ml

8 x 15 ml

250 ml

1250 ml

200 ml

Bc sMootH sHine sZaMPon naBŁysZcZajĄcy 

Bc sMootH sHine odŻywKa naBŁysZcZajĄca

Bc color saVe ZaBieg Post-color

Bc color saVe ZaBieg Pre-color

•  Po zabiegu koloryzacji ważne jest, aby 
zamknąć łuski świeżo farbowanych włosów, 
zatrzymując w nich pigmenty koloru.

aPliKacja
•  Po zabiegu koloryzacji umyj włosy 

szamponem do włosów farbowanych 
BC Color save. następnie osusz włosy 
ręcznikiem i nałóż na nie równomiernie  
BC Color save zabieg post-color. nie spłukuj 
produktu z włosów. rozczesz włosy  
i susz je układając wedle uznania.

•  Zapobiega łamaniu się włosów farbowanych.
•  Odbudowuje rozdwajające się końcówki 

włosów farbowanych i zapobiega ich 
ponownemu rozdwajaniu się. wygładzone, 
sprężyste końcówki o pięknym połysku i 
długotrwałym intensywnym kolorze.

aPliKacja
•  Można stosować na wilgotne i suche włosy. 

nałóż niewielką ilość fluidu na włosy  
i pozostaw bez spłukiwania. 

Bc color saVe  
fluid na KoŃce wŁosów farBowanycH250 ml

•  Intensywnie odbudowuje włosy  
farbowane od wewnątrz, wzmacnia  
je i nadaje im połysk.

•  Mocne, sprężyste włosy, o długotrwałym 
intensywnym kolorze i zdrowym połysku.

aPliKacja
•  nałóż maseczkę na wilgotne włosy i wmasuj 

ją we włosy na całej długości i w końcówki 
włosów. Pozostaw na włosach na  
5-10 minut, a następnie spłucz.

Bc color saVe  
MasecZKa do wŁosów farBowanycH250 ml

750 ml



•  Intensywnie odbudowuje niesforne włosy, 
wygładzając je i nadając im lustrzany połysk 
a jednocześnie chroniąc włosy w trakcie 
wygładzania.

•  24-godzinne działanie wygładzające i 
intensywny połysk.

aPliKacja 
•  nałóż na osuszone ręcznikiem włosy, 

delikatnie wmasuj i rozczesz ją na całej 
długości włosów i na końcówkach włosów. 
Pozostaw ją na włosach bez spłukiwania i 
układaj fryzurę wedle uznania. 

• Odżywia i wygładza włosy.
•  sprawia, że włosy lepiej się układają, 

nabierają połysku i stają się przyjemnie 
miękkie w dotyku.

•  Kontroluje i wygładza elektryzujące się 
końcówki włosów.

aPliKacja 
•  Wmasuj niewielką ilość Mleczka 

wygładzającego Bc smooth shine na całej 
długości osuszonych ręcznikiem włosów. 
rozczesz włosy i wysusz je przy pomocy 
dużej płaskiej szczotki.

•  natychmiastowa pielęgnacja poprzez 
zamknięcie łusek włosa, aby ułatwić 
kontrolowanie włosów i podkreślić je 
nadając im intensywny i olśniewający 
połysk.

aPliKacja 
•  Rozpyl BC smooth shine Błyskawiczną 

Maseczkę wygładzającą na całe włosy i na 
końcówki włosów.

•  (uważaj, aby nie rozpylać produktu 
bezpośrednio na skórę głowy)

•  Oczyszcza włosy normalne, suche lub 
kręcone, przywracając im odpowiedni 
poziom nawilżenia. aktywnie nawilża 
wewnętrzną strukturę włosów, przywracając 
włosom elastyczność i naturalny połysk.

•  Zamyka łuski włosów i zapobiega utracie 
wilgoci.  

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dobrze wmasuj we 

włosy, pozostaw na 1-2 minuty, a następnie 
spłucz. 

•  Ułatwia rozczesywanie włosów normalnych, 
suchych lub kręconych i nawilża je.

•  Przywraca włosom odpowiedni poziom 
nawilżenia, wygładza je i ułatwia 
rozczesywanie.

•  nadaje włosom zdrowy naturalny połysk, 
jednocześnie ich nie przeciążając.

•  Miękkie, sprężyste i odżywione włosy o 
zdrowym połysku i sprężystości.

aPliKacja
•  Umyj włosy szamponem nawilżającym BC 

Moisture Kick. Potrząśnij dobrze butelką, 
aby zmieszać dwie fazy, a następnie rozpyl 
odżywkę na umyte szamponem i osuszone 
ręcznikiem włosy. rozczesz włosy i pozostaw 
odżywkę bez spłukiwania. układaj jak 
zwykle. 

200 ml

150 ml

8 x 10 ml

250 ml

1250 ml

200 ml

400 ml

Bc sMootH sHine  
MasecZKa naBŁysZcZajĄca BeZ sPŁuKiwania

Bc sMootH sHine MlecZKo wygŁadZajĄce

Bc sMootH sHine  
BŁysKawicZna MasecZKa wygŁadZajĄca

Bc Moisture KicK sZaMPon nawilŻajĄcy

Bc Moisture KicK  
odŻywKa nawilŻajĄca w sPray’u

•  Otacza normalne, suche i kręcone włosy 
lekką intensywnie nawilżającą pianką, która 
intensywnie przywraca włosom niezbędny 
poziom wilgoci, jednocześnie ich nie 
przeciążając.

•  Głęboko odżywione miękkie i sprężyste 
włosy o zdrowym połysku. 

aPliKacja
•  nałóż produkt na dłoń, a pod wpływem 

ciepła żel zmieni konsystencję w piankę. 
nałóż na osuszone ręcznikiem włosy, 
pozostaw na 5 minut, a następnie spłucz. 

Bc Moisture KicK eKsPloZja nawilŻenia 250 ml



•  Oczyszcza i nadaje objętość włosom cienkim 
i delikatnym. 

•  Mocne włosy o zwiększonej objętości i 
zdrowym połysku.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dobrze wmasuj  

we włosy, pozostaw na 1-2 minuty,  
a następnie spłucz. 

•  ta lekka odżywka ułatwia rozczesywanie, 
zamyka łuski i końcówki włosów oraz nadaje 
objętość włosom cienkim i delikatnym.

•  Mocne włosy o zwiększonej objętości i 
zdrowym połysku.

aPliKacja
•  nałóż na osuszone ręcznikiem, pozostaw  

na 5 minut, a następnie dokładnie spłucz. 

•  Zwiększa objętość włosów cienkich i 
intensyfikuje ich naturalny połysk

aPliKacja
•  nałóż równomiernie na osuszone ręcznikiem 

włosy, rozczesz je i układaj jak zwykle. 

•  Pobudza cebulki przerzedzających się 
włosów i zmniejsza liczbę przedwcześnie 
wypadających włosów.  

•  3 główne składniki (tauryna, Winian 
l-Karnityny i echinacea) uzupełniają się 
wzajemnie pobudzając wzrost włosów.

aPliKacja
•  nałóż na mokre włosy i delikatnie wmasuj. 

Pozostaw na 2 minuty, a następnie dobrze 
spłucz.

•  Pobudza cebulki przerzedzających się 
włosów i zmniejsza liczbę przedwcześnie 
wypadających włosów.

aPliKacja
•  nałóż kilka kropli na skórę głowy. 2-3 ml 

w zupełności starcza na jedną aplikację. 
rozprowadź równomiernie po skórze głowy 
i delikatnie wmasuj. nie spłukuj. stosuj 
regularnie przez przynajmniej 24 tygodnie. 

•  Łagodnie oczyszcza włosy i usuwa łupież 
ze wszystkich typów włosów i skóry głowy, 
łagodzi zestresowane włosy i skórę głowy.

•  Dzięki zawartości wysoce skutecznych 
składników zestresowana skóra głowy 
zostaje na długo oczyszczona z płatków 
łupieżu.

aPliKacja
•  nałóż na mokre włosy i delikatnie wmasuj. 

Pozostaw na 3 minuty, a następnie 
dobrze spłucz. stosuj razem z Bc serum 
Przeciwłupieżowe.

Bc VoluMe Boost sZaMPon

Bc VoluMe Boost  
ProduKt uŁatwiajĄcy roZcZesywanie wŁosów

Bc VoluMe Boost  
lotion ZwiĘKsZajĄcy oBjĘtoŚĆ

BC hAIR & sCAlP hAIR GROWth  
sZaMPon aKtywiZujĄcy

BC hAIR & sCAlP hAIR GROWth  
seruM wsPoMagajĄce wZrost wŁosów

BC hAIR & sCAlP sZAMPOn PRZeCIWŁUPIeŻOWY

Bc Moisture KicK sHine sPray glissane
•  Zwiększa połysk matowych włosów i 

wygładza włosy elektryzujące się, redukując 
efekt puszenia się włosów, a jednocześnie 
ich nie przeciążając. 

aPliKacja
•  Rozpyl na włosy z odległości ok 30 cm. 

100 ml

250 ml

1250 ml

200 ml

200 ml

250 ml

8 x 7 ml

100 ml

250 ml



•  Delikatnie odbudowuje wewnętrzną 
strukturę włosów.

•  Wzmacnia naturalną barierę ochronną 
włosów i skóry głowy.

•  Zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień.

aPliKacja
•  nałóż maskę na osuszone ręcznikiem włosy 

i spłucz po 5-10 minutach. stosuj razem z 
serum BC sensitive soothe scalp.

•  Odbudowuje wewnętrzną strukturę włosów.
•  Łagodzi podrażnienia wrażliwej lub suchej 

skóry głowy.
•  szybka i prosta aplikacja przynosi 

natychmiastową ulgę.

aPliKacja
•  nałóż kilka kropli serum na skórę głowy 

i rozprowadź produkt. Pozostaw bez 
spłukiwania. stosuj przed lub po zabiegach 
chemicznych lub zawsze, kiedy zachodzi 
taka potrzeba. 

•  Pre-shampoo Peeling złuszcza i tonuje skórę 
głowy z tendencją do przetłuszczania się. 

•  Żelowa konsystencja peelingu z małymi 
ziarenkami usuwa wszelkie osady ze skóry 
głowy i włosów przed myciem szamponem.

aPliKacja
•  nałóż szczotką na skórę głowy przed 

myciem szamponem. delikatnie masuj 
skórę głowy przez 2-3 minuty. nie stosuj 
przed zabiegiem koloryzacji. następnie 
spłucz i umyj włosy przy pomocy szamponu 
głęboko oczyszczającego.

250 ml

1250 ml

200 ml 

250 ml

1250 ml

200 ml

150 ml

Bc sensitiVe sootHe MasKa

Bc sensitiVe sootHe seruM

BC sensItIVe sOOthe sZAMPOn + 
Bc sensitiVe sootHe odŻywKa

BC hAIR & sCAlP DeeP CleAnIsInG GŁĘBOKIe 
ocZysZcZanie Pre-sHaMPoo Peeling

•  Łagodna receptura delikatnie oczyszcza i 
pomaga zapobiegać podrażnieniom suchej i 
wrażliwej skóry głowy.

•  Zmniejsza ryzyko podrażnień.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, wmasuj i dokładnie 

spłucz.

•  Ułatwia rozczesywanie włosów, nawilża 
włosy i pomaga zapobiegać podrażnieniom 
wrażliwej lub suchej skór głowy.

•  Złagodzone i nawilżone łatwo rozczesujące 
się włosy oraz złagodzona i nawilżona skóra 
głowy o mniejszych podrażnieniach.

aPliKacja
•  Delikatnie nałóż na osuszone ręcznikiem 

włosy i spłucz po 5-10 minutach.

•  szampon do codziennego stosowania, który 
głęboko oczyszcza wszystkie typy włosów 
i skórę głowy, usuwając sebum i osady 
produktowe.

•  Doskonale nadaje się do usuwania wszelkich 
pierwiastków, np. minerałów i nadmiaru 
sebum.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy i dokładnie wmasuj. 

Pozostaw na włosach na 1-2 minuty, a 
następnie spłucz. włosy i skóra głowy będą 
doskonale oczyszczone.

BC hAIR & sCAlP DeeP CleAnsInG  
sZaMPon gŁĘBoKo ocZysZcZajĄcy 250 ml

1250 ml

•  Delikatnie usuwa płatki łupieżu i zapobiega 
ich ponownemu pojawianiu się, dbając o 
widocznie czystą i zdrową skórę głowy.

aPliKacja
•  nałóż na mokre włosy umyte szamponem 

Przeciwłupiezowym BC hair & scalp. 
delikatnie wmasuj i pozostaw na włosach 
bez spłukiwania.

BC hAIR & sCAlP seRUM PRZeCIWŁUPIeŻOWe 100 ml



•  Głęboko odżywia włosy dojrzałe i wrażliwe, 
wzmacniając je i zwalczając oznaki upływu 
czasu.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dokładnie  

wmasuj na całej długości włosów i w 
końcówki włosów. Pozostaw na 5-10 minut, 
a następnie spłucz i osusz włosy ręcznikiem.

•  Ułatwia rozczesywanie cienkich, dojrzałych i 
wrażliwych włosów, znacznie je wzmacnia i 
pomaga zwalczać oznaki upływu czasu.

•  Wiecznie młode, pełniejsze, silniejsze i lepiej 
układające się włosy o satynowym połysku.

aPliKacja
•  Osusz włosy ręcznikiem i rozpyl spray na 

ich powierzchni. rozczesz włosy, pozostaw 
spray bez spłukiwania.

•  Widocznie wzmacnia włosy dojrzałe i 
wrażliwe w nocy, pomagając zwalczać 
objawy upływu czasu.

•  Odmłodzone i elastyczne włosy pełne 
nieskończonego piękna i blasku.

aPliKacja
•  Rozpyl równomiernie na suche włosy  

i rozczesz je.
•  Pozostaw spray na włosach na noc.
•  Rano umyj włosy przy pomocy szamponu 

•  stymuluje dojrzałe włosy u nasady 
wzmagając produkowanie dwóch rodzajów 
keratyny, które zanikają z upływem czasu. 

aPliKacja
•  nakładaj 1-2 razy w tygodniu i wedle 

potrzeby.
•  Rozprowadź zawartość 1 tubki 

równomiernie na skórze głowy.
•  nie spłukuj.

•  Oczyszcza dojrzałe i wrażliwe włosy, 
znacznie je wzmacniając i przeciwdziałając 
oznakom upływu czasu.

•  sprężyste lśniące włosy o ponadczasowym 
pięknie.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dokładnie wmasuj, 

pozostaw na 1-2 minuty i spłucz

Bc tiMe restore  
MasecZKa wZMacniajĄca Z KoenZyMeM Q10

Bc tiMe restore sPray satynowy

Bc tiMe restore sPray na noc

Bc tiMe restore  
BalsaM do sKóry gŁowy Z KoenZyMeM Q10

Bc tiMe restore  
odZywKa odBudowujaca Z KoenZyMeM Q10

Bc tiMe restore  
sZaMPon odBudowujacy Z KoenZyMeM Q10

•  Ułatwia rozczesywanie dojrzałych i 
wrażliwych włosów, znacznie je wzmacnia i 
przeciwdziała oznakom upływu czasu.

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dokładnie  

wmasuj na całej długości włosów i w 
końcówki włosów. Pozostaw na 2-5 minut,  
a następnie spłucz.

250 ml

1250 ml

200 ml

1000 ml

150 ml

750 ml

200 ml

100 ml

8 x 7 ml

•  Delikatnie utrwala włosy i pielęgnuje, aby 
zapobiegać podrażnieniom wrażliwej skóry 
głowy.  

•  Jedwabiście miękkie, łatwo układając się 
włosy o pięknym połysku i zmniejszone 
podrażnienia skóry głowy.

aPliKacja
•  Można stosować jako produkt ułatwiający 

strzyżenie. delikatnie rozpyl na osuszonych 
ręcznikiem włosach, rozczesz włosy i układaj 
jak zwykle. 

Bc sensitiVe sootHe PŁyn do styliZacji200 ml



•  delikatnie oczyszcza i nawilża zmęczone 
słońcem włosy oraz skórę głowy, usuwając z 
nich chlor, sól i minerały. 

aPliKacja
•  nałóż na wilgotne włosy, dokładnie wmasuj, 

pozostaw na 1-2 minuty i spłucz.

•  Ułatwia rozczesywanie i nawilża włosy 
zestresowane słońcem.

•  Ochronna odżywka w sprayu, która 
zabezpiecza włosy przed szkodliwym 
wpływem promieniowania uV, solą i 
chlorem.

aPliKacja
•  Przed użyciem dobrze wstrząśnij, aby 

zmieszać dwie fazy i rozpyl na wcześniej 
umyte szamponem i osuszone ręcznikiem 
włosy. Pozostaw bez spłukiwania. 

•  nowa innowacyjna konsystencja pianki w 
sprayu, która rozpuszcza się w dłoniach, co 
ułatwia nakładanie jej na włosy. 

•  Intensywnie odbudowuje, wygładza 
i odświeża włosy po narażeniu ich na 
działanie promieni słonecznych. 

aPliKacja
•  Rozpyl na dłonie, delikatnie wmasuj w 

osuszone ręcznikiem włosy i spłucz po 
5-10 minutach lub pozostaw na włosach 
na dłużej, aby uzyskać bardziej intensywny 
efekt nawilżenia. 

•  nadaje dojrzałym, delikatnym włosom 
objętość i dodaje im siły w walce z oznakami 
upływu czasu. 

aPliKacja
•  nałóż na osuszone ręcznikiem włosy, 

rozprowadź równomiernie i układaj wedle 
uznania. 

200 ml

100 ml

100 ml 

250 ml

100 ml

200 ml

100 ml

200 ml

BC sUn hAIR & BODY sZAMPOn

Bc sun Protect odŻywKa w sPrayu

Bc sun Protect  
MasecZKa do wŁosów Po KĄPieli sŁonecZnej

Bc tiMe restore sPray nadajĄcy PoŁysK

Bc tiMe restore PianKa nadajaca oBjĘtoŚĆ 

•  nadaje połysk dojrzałym, delikatnym 
włosom. 

•  lśniące, pełne energii i nieskończonego 
piękna włosy.

aPliKacja
•  Rozpyl spray na suche włosy i pozostaw bez 

spłukiwania. 

•  Odbudowuje zmęczone słońcem końcówki 
włosów.

•  Chroni je przed szkodliwym wpływem 
promieni słonecznych, upałem i chlorem.

aPliKacja
•  Może być stosowany na włosy wilgotne 

lub suche. nanieś niewielką ilość fluidu 
na końcówki włosów i pozostaw bez 
spłukiwania. 

50 ml

150 mlBc sun Protect PianKa ZwiĘKsZajĄca oBjĘtoŚĆ

Bc sun Protect fluid na KoŃce wŁosów

•  nadaje włosom objętość i sprężystość.
•  Chroni włosy przed nadmiernym 

przesuszeniem na słońcu.

aPliKacja
•  nałóż na osuszone ręcznikiem włosy, 

rozprowadź równomiernie i układaj wedle 
uznania.



skończyły ci się nowe pomysły 
stylizacyjne? ciągle robisz to 
samo? Potrzebujesz dawki 
świeżej inspiracji? 

osis “Kill routine” dostarczy 
ci inspiracji dzięki swoim 
produktom, które z pewnością 
dadzą twojemu salonowi 
zastrzyk świeżej energii i 
kreatywności.  

daj się zainspirować i odkryj 
prawdziwe oblicze każdego ze 
swoich klientów tworząc jego 
wyjątkowy styl!





delikatny poziom kontroli

•  naturalna stylizacja i sprężystość
•  niesamowicie lekkie odżywienie, zapobiega 

elektryzowaniu się włosów
•  Wygładza powierzchnię włosów

aPliKacja
•  Rozpyl na wilgotne włosy
•  Wysusz włosy suszarką lub pozwól im 

wyschnąć naturalnie, a następnie  
układaj je jak zwykle

•  Utrwalone, wygładzone i sprężyste loki
•  Podwójny efekt mocno utrwalonych 

loków na grubych, szorstkich lub mocno 
skręconych włosach 

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu na 

wilgotne włosy, wgnieć produkt w loki, 
skręcając je i zgniatając

•  Wysusz włosy używając suszarki Ionic 
schwarzkopf Professional z dyfuzorem sKP. 
w razie potrzeby nałóż więcej produktu na 
suche włosy

•  Podkreśla loki, nadając im niesamowitą 
naturalną sprężystość i jedwabistą gładkość

•  Miękkie, przyjemne w dotyku włosy, bez 
wrażenia chrupania pod palcami

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu na 

wilgotne włosy i wgnieć produkt w loki
•  Wysusz włosy przy pomocy dyfuzora lub 

suszarki
•  nałóż na suche kręcone włosy dla 

dodatkowego oddzielenia poszczególnych 
pasm włosów

•  Długotrwały rezultat wyjątkowo prostych 
włosów o jedwabistym połysku.

•  Chroni włosy na działanie temperatury do 
200 °c oraz zapewnia im ochronę przed 
wilgotnością powietrza

aPliKacja
•  Rozpyl na mokrych włosach, całkowicie 

wysusz włosy przeczesując je palcami.
•  Podziel włosy na sekcje i natychmiast 

wygładź włosy prostownicą schwarzkopf 
Professional

•  Gładkie, naturalnie jedwabiście miękkie w 
dotyku włosy

•  Daje efekt maksymalnej gładkości, nie 
przeciążając jednocześnie włosów.

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu  

na wilgotne włosy
•  lub nałóż na suche włosy, aby uzyskać 

dodatkowe kontrolowane wygładzenie

Spray do stylizacji i pielęgnacji. Wyjątkowo lekki odżywczy spray do stylizacji.

2-Fazowy krem do Loków. Mocne utrwalenie loków dla szorstkich, kręconych i falistych 
włosów.

Jedwabiście Delikatny Krem Podkreślający Loki. Utrwalone, jedwabiście miękkie, 
naturalne loki i fale. 

Serum Prostujące. Efekt wyjątkowo prostych włosów.

Emulsja wygładzająca do prostowania włosów. Jedwabiście miękkie  
i naturalnie gładkie włosy.

200 ml

125 ml

150 ml

200 ml

150 ml

Hair Body

twin curl

curl Me soft

flatliner

softn’straigHt 

•  Daje wrażenie znacznie pełniejszych włosów
•  Do 100% więcej objętości 
•  Chroni włosy przed gorącym powietrzem 

podczas suszenia

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu  

na wilgotne włosy

Serum Nadające Objętość. Zwiększona objętość bez wrażenia sztywności.
 

150 ml

średni poziom kontroli

średni poziom kontroli

mocny poziom kontroli

mocny poziom kontroli 

Body Me średni poziom kontroli



•  natychmiastowy intensywny połysk, włosy 
jedwabiście gładkie w połysku

•  lekkie utrwalenie i separacja, zapobiega 
puszeniu się włosów

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość serum na  

suche włosy, następnie ułóż włosy i nadaj im 
teksturę wedle uznania

•  Można także nakładać na mokre włosy przed 
suszeniem, aby uzyskać połyskliwą gładką 
powierzchnię na grubych włosach. 

Serum zapobiegające elektryzowaniu się włosów. Włosy o pięknie lśniącej powierzchni.

50 mlMagic delikatny poziom kontroli

delikatny poziom kontroli

delikatny poziom kontroli

•  natychmiastowe lekkie wykończenie fryzury, 
delikatnie odżywia włosy

•  nie przeciąża włosów

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

około 30 cm
•  Aby łatwiej rozczesać grube, szorstkie  

włosy rozpyl spray na wilgotne włosy

Spray Nabłyszczający. Natychmiastowy mieniący się połysk.

•  Innowacyjna konsystencja pudru, która 
przekształca się w kremowy fluid po 
roztarciu w dłoniach przed nałożeniem na 
włosy

•  lekka tekstura o naturalnym ruchu i 
separacja. naturalny ruch włosów

•  Miękkie utrwalenie fryzury i modny efekt 
suchego połysku

aPliKacja
•  Wstrząśnij delikatnie przed użyciem
•  nałóż niewielką ilość pudru na dłonie, 

rozetrzyj go, aż zmieni konsystencję na 
płynną, a następnie wmasuj produkt we 
włosy

Aksamitny puder do tworzenia kreatywnych fryzur. Efekt jedwabistego 
iskrzącego się połysku, włosy przyjemne w dotyku.

50 ml

300 mlsParKler

sHine duster

•  Delikatna formuła kremowej pianki
•  Mocne utrwalenie bez efektu sklejania 

włosów, łatwo się wyczesuje
•  Chroni włosy przed wysoką temperaturą 

podczas suszenia. chroni przed wilgocią i 
zapobiega elektryzowaniu się włosów

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość pianki na 

wilgotne włosy i wysusz włosy 

Bardzo mocno utrwalająca kremowa pianka. Niewyczuwalne w dotyku bardzo  
mocne utrwalenie. 

200 mlHold Miracle 

•  Długotrwałe utrwalenie i naturalny połysk
•  Bezkompromisowy mocny poziom kontroli 

stylizacji
• Łatwo się zmywa z włosów

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość pianki na 

wilgotne włosy
•  Wysusz włosy przy pomocy Drewnianej 

szczotki do stylizacji lub ceramicznej 
szczotki termicznej schwarzkopf 
Professional i stylizuj jak zwykle

Bardzo mocno utrwalająca pianka do stylizacji. Do utrwalania fryzury.

griP 200 ml

•  Wygładza, natychmiast nadaje włosom lekką 
objętość

•  nadaje włosom aksamitny połysk i miękkość
•  Odżywia włosy i sprawia wrażenie 

pełniejszej fryzury

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu  

na wilgotne włosy
•  Można także nakładać na suche włosy w 

celu efektu uzyskania gładkiej separacji 
poszczególnych pasm włosów

Krem nadający objętość. Wygładza i nadaje włosom objętość.

200 mluPload średni poziom kontroli

bardzo mocny poziom kontroli

mocny poziom kontroli



•  Bardzo długotrwałe utrwalenie
•  silna moc utrwalenia
•  niesamowicie szybkoschnący, nie lepi się

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

około 30 cm

Lakier Bardzo Mocno Utrwalający. Szybkoschnąca formuła do kreatywnej stylizacji.

100 ml

300 ml

500 ml

session

• lekki puder nadający włosom teksturę
•  Miękki matowy efekt, długotrwałe 

utrwalenie i tekstura
•  niesamowita objętość, sprawia, że włosy są 

naturalne w dotyku

aPliKacja
•  Rozetrzyj puder w dłoniach aż, zmieni 

konsystencję na kremową
•  Można także nakładać na głowę pochyloną 

do dołu, posypując włosy jakby solą lub 
pieprzem, rozprowadzić puder na włosach u 
nasady i nadać fryzurze dzikie wykończenie. 

Puder matujący,wielozadaniowy

dust it10 g

•  naturalny ruch włosów i utrwalenie
•  Włosy o naturalnym połysku, miękkie i 

gładkie w dotyku 
•  Wyjątkowo lekkie podkreślenie fryzury

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość kremu na 

wilgotne włosy, wysusz włosy suszarką i 
układaj jak zwykle

Lekki krem do stylizacji. Naturalny ruch i sprężystość włosów.

Wosk nadający połysk. Aby nadać kształt i połysk swojej fryzurze.

50 ml

150 ml Buff

•  stworzony specjalnie z myślą o 
niesamowicie objętościowych fryzurach

•  nadaje objętość dokładnie tam, gdzie jest 
potrzebna, u nasady włosów i na całej ich 
długości

•  Innowacyjny dozownik umożliwiający 
precyzyjną aplikację

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

około 30 cm, układaj i stylizuj jak zwykle

Lakier Nadający Objętość, bez zawartości wody. Niesamowita objętość włosów tam 
gdzie jest potrzebna.

300 ml w atomizerze

sHaPe

•  niesamowity lustrzany połysk
•  Gładka tekstura, satynowo gładkie 

utrwalenie
•  lekkie utrwalenia i separacja pasm włosów

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość wosku na 

wilgotne włosy

glaMour Queen

delikatny poziom kontroli

delikatny poziom kontroli

delikatny poziom kontroli

•  Delikatna mgiełka zapewniająca 
natychmiastowe długotrwałe silne 
utrwalenie

•  szybkoschnący, łatwo się wyczesuje
•  Chroni włosy przed wpływem czynników 

zewnętrznych (promieniowanie uV, 
wilgotność powietrza)

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

około 30 cm

Mocno utrwalający lakier. 

300 ml

500 ml

200 ml w atomizerze

freeZe i freeZe w atoMiZerZe średni poziom kontroli 

średni poziom kontroli

•  Utrwalenie zapewniające naturalny ruch 
włosów, włosy naturalne w dotyku

•  Chroni włosy przed wpływem czynników 
zewnętrznych (promieniowanie uV, 
wilgotność powietrza)

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

około 30 cm

Lakier Elastycznie Utrwalający. Naturalne utrwalenie fryzury.

elastic300 ml

500 ml

delikatny poziom kontroli

mocny poziom kontroli



•  Możliwość wielokrotnego układania włosów! 
•  Doskonała baza do mieszania z innymi 

produktami, aby uzyskać spersonalizowane 
rezultaty stylizacji 

•  Gładka separacja pojedynczych pasm 
włosów

aPliKacja

•  nałóż dłońmi niewielką ilość kremu  
na wilgotne włosy

Pasta do układania włosów. Dla różnych stylów wykończenia fryzury (bez efektów 
połysku lub matu).

150 ml4-PlAY

•  niesamowicie matowe wykończenie fryzury
•  efekt suchej tekstury włosów
•  efekt zmierzwionej, potarganej fryzury

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość pasty na  

suche włosy, układaj włosy i nadawaj  
im teksturę wedle uznania

Guma Matująca. Maksymalnie zmierzwione i matowe wykończenie fryzury.

100 mlMess uP

•  Bardzo mocny poziom kontroli fryzury  
przez cały dzień

•  Wysycha, mocno utrwalając fryzurę
•  Długotrwałe podkreślenie fryzury

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu na 

wilgotne włosy, a następnie układaj je jak 
zwykle lub nałóż niewielką ilość produktu 
na suche włosy w celu uzyskania efektu 
dodatkowej separacji

Bardzo mocny elastyczny żel do stylizacji. Elastyczna kreatywna tekstura fryzury.

•  Bardzo silna moc utrwalenia tekstury 
włosów i piękny połysk

•  Wyjątkowo długotrwałe podkreślenie  
i utrwalenie

 aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość pasty  

na wilgotne włosy
•  Układaj włosy i nadawaj im teksturę  

wedle uznania

•  Mocny poziom kontroli tekstury, połysk i 
separacja

•  Włosy można wyginać i układać w 
dowolnym kierunku, mega elastyczna 
włóknista struktura

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość gumy na suche 

włosy. Można także nakładać na wilgotne 
włosy, które później należy pozostawić do 
wyschnięcia

Żel bardzo mocno utrwalający. Bardzo mocne utrwalenie fryzury.

Włóknista guma do stylizacji nadająca połysk. Do elastycznego utrwalenia fryzury.

g-force

gelastic

tHrill

150 ml

100 ml

•  Wosk nadający zdecydowaną teksturę  
i wyraźną separację

•  Kremowy wosk o nieprzeciążającej 
konsystencji

•  nadaje włosom naturalny, nietłusty połysk

aPliKacja
•  nałóż dłońmi niewielką ilość produktu  

na suche włosy
•  Zmieniaj fryzurę i teksturę tak często  

jak tylko masz na to ochotę

Bardzo mocny, kremowy wosk do nadawania zdecydowanej tekstury.
Możliwość wielokrotnego układania włosów przez długi czas.

fleXwaX 50 ml

100 ml

średni poziom kontroli

średni poziom kontroli

mocny poziom kontroli

mocny poziom kontroli

bardzo mocny poziom kontroli

bardzo mocny poziom kontroli



cZyste produkty nadają włosom 
silne profesjonalne niewidoczne 
utrwalenie i pozwalają włosom 
zachować piękny wygląd. 
widoczny połysk i pełna życia 
tekstura – bez kompromisów. 

wysokiej jakości, oczyszczone 
aktywne składniki i delikatne 
substancje tworzące na 
włosach otoczkę zapewniają 
równomierne i nieobciążające 
włosów pokrycie, pozwalając im 
zachować naturalną teksturę i 
piękny połysk oraz nadając im 
zapach premium. 

wszechstronna seria silhouette 
oferuje następujące zalety: 
przemyślane podejście “mniej 
znaczy więcej”, niezawodne 
produkty, które można ze sobą 
mieszać, aby spełnić wszystkie 
potrzeby stylizacyjne. 





300 ml 

500 ml 

750 ml 

200 ml w opakowaniu  
z atomizerem 

1000 ml zapas do 
opakowania z atomizerem

200 ml

500 ml

200 ml 

500 ml

750 ml

200 ml

500 ml

200 ml

BardZo Mocny laKier w sPrayu i atoMiZerZe

BardZo Mocna PianKa do wŁosów

elastycZnie utrwalajĄcy laKier 

elastycZna PianKa do wŁosów

elastycZnie utrwalajĄcy lotion  
do styliZacji i PielĘgnacji

•  Długotrwałe niewidzialne mocne utrwalenie 
bez przeciążania włosów

•  szybkoschnący, nie lepi się
•  Łatwo się wyczesuje

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

ok. 25-30 cm.

•  Długotrwała maksymalna objętość i 
niewidzialne mocne utrwalenie bez 
przeciążania włosów

•  Łatwo się wyczesuje

aPliKacja
•  nałóż piankę na dłoń, a następnie 

równomiernie rozprowadź na czystych 
wilgotnych włosach 

•  Długotrwałe niewidzialne elastyczne 
utrwalenie bez przeciążania włosów

•  szybkoschnący, nie lepi się
•  Łatwo się wyczesuje

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

ok. 25-30 cm.

•  elastyczna objętość i niewidzialne elastyczne 
utrwalenie bez przeciążania włosów

• Łatwo się wyczesuje

aPliKacja
•  nałóż piankę na dłoń, a następnie 

równomiernie rozprowadź na czystych 
wilgotnych włosach

•  elastyczna objętość i długotrwałe 
niewidzialne elastyczne utrwalenie bez 
przeciążania włosów

•  nie lepi się. nie pozostawia osadów na 
włosach

aPliKacja
•  nałóż na osuszone ręcznikiem włosy,  

rozpyl na włosach i ułóż je

Bardzo mocno utrwala fryzurę, nadając włosom piękny połysk i witalność

Bardzo mocno utrwala fryzurę, nadając włosom piękny połysk i witalność

Elastyczne utrwala fryzurę, nadając włosom piękny połysk i naturalny wygląd

Elastycznie utrwala fryzurę, nadając włosom piękny połysk i witalność

Nadaje elastyczności jednocześnie regenerując zniszczone włosy



300 ml

500 ml

750 ml

silHouette gold laKier Mocno utrwalajĄcy

color Brilliance laKier naBŁysZcZajĄcy  
do wŁosów farBowanycH 

color Brilliance PianKa naBŁysZcZajĄca  
do wŁosów farBowanycH

300 ml

500 ml

750 ml

200 ml 

500 ml

•  Podkreśla połysk koloru
•  Zawiera odżywczy kompleks witaminowy i 

filtry uV
•  Łatwo się wyczesuje, nie przeciąża włosów

aPliKacja
•  Rozpyl na suche włosy z odległości  

ok. 25-30 cm.

•  Zwiększa wytrzymałość włosów i chroni je 
przed szkodliwym wpływem czynników 
zewnętrznych

•  Łatwo się wyczesuje, nie uszkadzając 
wrażliwych dojrzałych włosów

•  nadaje włosom jedwabisty połysk. Produkt 
szybkoschnący. 

aPliKacja
•  Rozpylać bezpośrednio na suche włosy,  

z odległości około 30 cm.

•  Zawiera odżywczy kompleks  
witaminowy i filtry uV

•  Łatwo się wyczesuje, nie przeciąża włosów

aPliKacja
•  nałóż piankę na dłoń, a następnie 

równomiernie rozprowadź na czystych 
wilgotnych włosach

Bardzo mocno niewidocznie utrwala włosy podkreślając intensywność i połysk koloru

Mocno utrwalający lakier do delikatnych dojrzałych włosów

Bardzo mocno niewidocznie utrwala włosy nadając im maksymalną objętość, a 
jednocześnie podkreślając intensywność i połysk koloru

200 ml

500 ml

750 ml

300 ml

silHouette gold PianKa Mocno utrwalajĄca

laKier BardZo Mocno naBŁysZcZajĄcy

laKier eKstreMalnie Mocno naBŁysZcZajĄcy

•  Zwiększa wytrzymałość włosów i chroni je 
przed szkodliwym wpływem czynników 
zewnętrznych

•  Łatwo się wyczesuje, nie uszkadzając 
wrażliwych dojrzałych włosów

•  nadaje włosom jedwabisty połysk. 

aPliKacja
•  nałóż piankę na dłoń, a następnie 

równomiernie rozprowadź na czystych 
wilgotnych włosach

•  Formuła shine-Boost wzmacnia odblask 
światła na powierzchni włosów dla 
wyjątkowo lśniącego wykończenia fryzury

•  nadaje włosom lustrzany połysk i bardzo 
mocno utrwala fryzurę

aPliKacja
•  Rozpylać bezpośrednio na suche włosy,  

z odległości około 30 cm.

•  nadaje włosom fascynujący promienisto 
kryształowy połysk

•  Utrzymuje lustrzany połysk i czysty 
intensywny blask na powierzchni włosów

•  Produkt szybkoschnący

aPliKacja
•  Rozpylać bezpośrednio na suche włosy,  

z odległości około 30 cm.

Mocno utrwalająca pianka do delikatnych dojrzałych włosów

Bardzo mocno utrwalający lakier nadający włosom wyjątkowo lśniące wykończenie

Lakier do wykończenia fryzury o niezwykle długotrwałym działaniu



nowe produkty do pielęgnacji 
włosów falistych z aloesem (aloe 
Vera), które aktywnie podtrzymują 
naturalny poziom wilgoci, dbając 
o pięknie podkreślone loki i fale. 



Do zniszczonych, rozjaśnianych i porowatych włosów. Formuła zawierająca 
Hydrolizowaną Keratynę głęboko odbudowuje wszystkie zniszczone obszary włosów 
przed zabiegiem trwałej ondulacji. Kolagen i specjalne kationowe składniki wyrównują 
porowatość i chronią włosy w trakcie zabiegu trwałej ondulacji pomagając uzyskać 
doskonałe rezultaty zabiegu.

• Zawiera hydrolizowaną keratynę i kolagen
• Głęboko intensywnie odbudowuje mocno zniszczone i rozjaśniane partie włosów
• Wyrównuje porowatość na całej długości włosów przed i w trakcie procesu trwałej ondulacji.
• Wygładza łuski włosów

200 mlPRe-tReAtMent + ODBUDOWA & OChROnA

Kreatywny Żel zawierający aminokwasy, który przywraca włosom witalność, a w 
połączeniu z technologią Hydrowave utrwala fryzurę, zwiększa objętość, daje efekt 
pełniejszych i bardziej sprężystych włosów. 

Formuła zawierająca wyjątkową mieszankę hydrolizowanej proteiny jedwabiu i 
nawilżającej technologii Hydrowave pozwala uzyskać miękkie i luksusowo jedwabiście 
gładkie loki i fale utrzymujące się na włosach do 12 tygodni. 

•  Daje efekt pełniejszej fryzury o zwiększonej objętości
•  nadaje się do zabiegów nadawania formy u włosów u nasady i do technik nadawania formy na 

części włosów. 

• Zwiększona pielęgnacja, włosy jedwabiście miękkie w dotyku
• Zawiera proteinę jedwabiu
•  Zalecany do różnych typów włosów 0, 1, 2, 3

natural styling Kreatywny  
Żel unosZĄcy wŁosy u nasady

natural styling glaMour waVe 80 ml

50 ml

Lotion zawierający mieszankę nawilżającej technologii Hydrowave i hydrolizowanej 
keratyny zapewnia, że Natural Styling Classic pozwala uzyskać pięknie ukształtowane 
długotrwałe loki i fale, które są przyjemne w dotyku i utrzymują się na włosach  
do 12 tygodni. 

•  Zapewnia dokładną neutralizację, zamykając łuski włosów i zapewniając długotrwały skręt 
loków, fal i utrwalenie fryzury. 

•  Podkreślone i długo utrzymujące się na włosach loki
•  Z hydrolizowaną Keratyną
•  Zalecany do różnych typów włosów 0, 1, 2, 3

natural styling neutraliZator

natural styling classic 1000 ml

100 ml

1000 ml
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