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EUGENE PERMA
PROFESSIONNEL  PARIS

FRANCUSKI DOM
EUGENE PERMA PROFESSIONNEL

EUGENE PERMA Professionnel od 1918 roku jest 
ekspertem od pielęgnacji włosów.

Dzięki doświadczeniu i wyjątkowo spersonalizo-
wanym rezultatom współpracy  z klientami marka 
podpisuje się pod indywidualnym stylem, inspiro-
wanym Francją.

KULTURALNA
I NIEZALEŻNA
FIRMA

„W EUGENE PERMA Professionnel jesteśmy pasjo-
natami niewiarygodnie naturalnych i pełnych cha-
rakteru  włosów, które są dla nas nieograniczonym  
źródłem inspiracji.”

 
EUGENE PERMA Professionnel jest firmą niezależ-
ną, dzięki czemu może być blisko swoich klientów, 
lepiej rozumieć ich oczekiwania i pragnienia oraz 
angażować się w długotrwałą współpracę.

FRANCUSKA
FIRMA

Dumna ze swojej francuskiej fachowej wiedzy, 
EUGENE PERMA Professionnel wprowadza pro-
dukty, które zostały zaprojektowane i wyprodu-
kowane we Francji, ściśle według potrzeb swo-
ich klientów. W Paryżu znajduje się laboratorium 
badań i rozwoju Research & Development Labo-
ratory, które prowadzi badania  nad koloryzacją 
i pielęgnacją włosów. Najważniejszym priorytetem 
pracowników laboratorium jest  jakość i skutecz-
ność produktów przy jednoczesnym zachowaniu  
dbałości o bezpieczeństwo stosowania wytwarza-
nych preparatów.
Produkty Eugene Perma Professionnel wytwarza-
ne są w fabryce w  Reims, która została zaklasy-
fikowana do nielicznego grona obiektów pro-
dukcyjnych  przestrzegających polityki ochrony 
środowiska. Nieustannie trwają prace nad zmniej-
szaniem ilości tworzyw sztucznych,  ogranicze-
niem zużycia tekturowych opakowań oraz zerowej 
emisji do środowiska.

1918 - 2014

Firma została założona w 1918 przez francuskiego 
stylistę fryzur Eugene Sutter. Przez lata firmarozwi-
jała się na rynku profesjonalnych pielęgnacyjnych 
kosmetyków do włosów i stworzyła trzy najwięk-
sze bazy w Paryżu, Londynie i Wiedniu.
Ten międzynarodowy rozwój rozpoczął się
od wynalezienia trwałej do włosów „Eugène Per-
manent Waves „. Dzisiaj EUGENE PERMA Profes-
sionnel jest obecna w 56 krajach, a dzięki swojej 
unikalnej wiedzy jest symbolem sukcesu „Made in 
France”.
Aktualnie EUGENE PERMA Professionnel jest na 
1 miejscu wśród francuskich niezależnych firm 
w całości poświęconych pielęgnacji włosów.
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EUGENA PERMA
Professionnel

jEST AMbASADOREM
FRANcUSkIEj WIEDzy O WłOSAch
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EUGENE PERMA
PROFESSIONNEL

Partner 
niezależnych salonów

EUGENE PERMA PROFESSIONNEL

SZEROKA GAMA
INNOWACYJNYCH
PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH
TWOJE WYMAGANIA
DLA ZADOWOLENIA TWOICH 
KLIENTÓW 

Połączenie wysokiej jakości innowacyjności, wy-
dajności oraz bezpieczeństwa i szacunku dla wło-
sów.

Produkty EUGENE PERMA Professionnel stworzo-
ne i wyprodukowane we Francji,  według najważ-
niejszych wartości: jakość, francuskie doświadcze-
nie i kreatywność.

•	 Produkty dające wybitne i natychmiastowe 
wyniki. 

•	 Produkty praktyczne. 

•	 Produkty przetestowane i zatwierdzone przez 
ekspertów fryzjerstwa.

KOLEKCJE
SEZONOWE

Inspirowane najnowszymi trendami, aby wydobyć 
twoją kreatywność.

•	 zespół artystyczny  EUGENE PERMA Profes-
sionnel tworzy dwie wspaniałe nowatorskie 
kolekcje w ciągu roku, na sezon: Wiosna/Lato 
i jesień/zima. 

•	 Artystyczna wizja opiera się na „Francuskim 
Stylu”. 

•	 Tworzone są nowe techniki fryzjerskie, abyś 
mógł zachwycić klientów twojego salonu.

TECHNICZNY I ARTYSTYCZNY
ZESPÓŁ SYGNOWANY JEST NAZWĄ
EP AKADEMIA

z EUGENE PERMA PROFESSIONNEL
Twoja kreatywność nie zna granic!

jesteśmy dumni z naszej unikalnej wiedzy, dzię-
ki której  zapewniamy jakość i kreatywność w co-
dziennej pracy.

Oddajemy w Państwa ręce naszą wiedzę, arty-
styczną wizję i produkty w całości poświęcone 
pielęgnacji włosów.
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KOLORYZACJA

ROZJAŚNIANIE

FORMA

SZAMPONY
I PIELĘGNACJA
TECHNICZNA 

GŁĘBOKA
PIELĘGNACJA
WŁOSÓW 
I SKÓRY GŁOWY

CODZIENNA
PIELĘGNACJA
WŁOSÓW 
I SKÓRY GŁOWY

STYLIZACJA
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s. 54
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01
kOLORyzAcjA

kolor włosów ma fundamentalne znaczenie dla wi-
zerunku kobiety. Nadaje włosom witalność i blask. 
Wzbudza w  kobiecie siłę i osobowość.

Poznaj szeroką gamę kolorów EUGENE PERMA
Professionnel, które oferują pełen wachlarz profe-
sjonalnych alternatywnych usług, dostosowanych 
do potrzeb każdej kobiety. 
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01OkSyDAcyjNA 
KOLORYZACJA

Carmen
ODkRyj  kOLOR AbSOLUTNy

cARMEN jest pierwszą oksydacyjną farbą, która 
dzięki REFLEcT MAGNETIQ SySTEM, wzmacnia 
kolor i połysk włosów.

REFLEcT MAGNETIQ SySTEM jest innowacyj-
nym połączeniem dwóch unikalnych składników: 
czwartorzędowych związków amoniowych oraz 
czynnika anty-radykalnego, które w widoczny spo-
sób wzmacniają kolor i blask carmen.
cząsteczki REFLEcT MAGNETIQ SySTEM  jak ma-
gnes są  przyciągane przez włókna keratyny, przy-
wiązują się do powierzchni włosów, wygładzają 
ich powierzchnię tworząc pokrywę odbijającą 
światło, potęgującą kolor i połysk.

REZULTATY

•	 Udoskonalone podkreślenie.
•	 Ekstremalny połysk.
•	 100% pokrycia siwych włosów.
•	 Długotrwały kolor.
•	 Wyraźna miękkość.
•	 Rozjaśnia do 3 tonów oraz do 4,5 tonów  

w przypadku super rozjaśniaczy, przy użyciu 
mocniejszej emulsji utleniającej.

Carmen
POTWIERDzONA INNOWAcyjNA kOLORyzAcjA

Dla 88%
specjalistów koloryzacji lub ich klientów *
cARMEN daje:
•	 „Ekstremalny połysk”
•	 „Możliwość kreowania konturów 

i efektów kolorystycznych”
•	 „Miękkość i połysk”
 
Dla 84%
specjalistów koloryzacji lub ich klientów *,
z cARMEN:
•	 „kolor jest jednolity, bez efektu hełmu”
 
Dla 78%
specjalistów koloryzacji lub ich klientów *,
dzięki cARMEN:
•	 „Włosy mają piękny blask”
•	 „Włosy są rozświetlone”

* badanie satysfakcji przeprowadzono na panelu 45 osób 

złożonego z 15 specjalistów koloryzacji i 30 klientów

DOSTĘPNA W 97 ODCIENIACH

Naturalne odcienie i pasemka 60 ml

Gama korektorów 60 ml

Super rozjaśniacze 60 ml

OXYCREAM
Emulsja utleniająca 1L (9%, 12%)

OXYCREAM
Emulsja utleniająca 1L (3%, 6%, 9%)

1 + 1

1 + 3
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01OkSyDAcyjNA 
KOLORYZACJA

Keracolor
cODzIENNy PARTNER W kOLORyzAcjI

ULTRA – POKRYWAJĄCA, ULTRA – LŚNIĄCA, 
UNIWAERSALNA TRWAŁA KOLORYZACJA, 
KTÓRA GWARANTUJE DOSKONAŁE WYNIKI!

ULTRA – POKRYWAJĄCA 
Unikalna zrównoważona formuła,  zapewnia ide-
alną ilość barwników dla optymalnego rozmiesz-
czenia ich głęboko wewnątrz włosa, zapewniając 
100% pokrycie siwizny i wyraźne rozświetlenie. 
 
ULTRA – LŚNIĄCA 
Pigmenty rozpraszające światło zwiększają połysk 
od nasady po końcówki.

UNIWERSALNA 
Szeroka gama odcieni  Ultra-covering naturals 
gwarantuje doskonałe rezultaty, bez względu na 
kolor bazowy klienta oraz ilość siwych włosów. 

NIEZAWODNA & EKONOMICZNA 
Solidna paleta kolorów i łatwość obsługi dzię-
ki proporcji mieszania 1:1, a także ekonomiczny 
rozmiar – 100 ml, to podstawowe powody, które 
czynią keracolor codziennym partnerem podczas 
zabiegu koloryzacji.

ZAPACH
Przyjemny owocowy zapach, dzięki któremu kolo-
ryzacja stanie się dla klienta przyjemnym rytuałem.

Keracolor
kORzyŚcI I EkONOMIA

•	 Idealne rozwiązanie dla stylistów poszukują-
cych wysokiej jakości produktu w przystępnych 
cenach koloru. 

•	 Wsparcie specjalistów z całego świata w ich 
codziennej pracy, ponieważ kerakolor spełnia 
wszystkie ich potrzeby.

•	 Profesjonalny produkt, który pozwala stylistom 
wyróżnić się na tle konkurencji i rozwijać swoją 
działalność.

•	 Pozwala kobietom na całym świecie cieszyć 
się pięknymi włosami z intensywnym, wysokiej 
jakości kolorem i niesamowitym blaskiem.

DOSTĘPNA W 57 ODCIENIACH

Naturalne odcienie i pasemka 100 ml

Super rozjaśniacze 100 ml

OXYCREAM
Emulsja utleniająca 1L (9%, 12%)

OXYCREAM
Emulsja utleniająca 1L (3%, 6%, 9%)

1 + 1

1 + 2
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01kOLORyzAcjA 
BEZPOŚREDNIA
W ŻELU

Blush Gel
kOLORyzAcjA bEz GRANIc

Do stosowania w celu kombinacji dwóch kolorów 
lub koloryzacji włosów kręconych, kędzierzawych 
i prostowanych.

bezpośrednia koloryzacji w żelu, gotowa do uży-
cia, o konsystencji fluidu, łatwa w zastosowaniu.

FUNKCJE
•	 System Intuicyjnego koloru ** nadaje rozświe-

tlający, całkowicie jednolity kolor na całej 
długości włosów.

•	 bezkonkurencyjna konsystencja żelu idealna 
do koloryzacji włosów kręconych, kędzierza-
wych i trwale wyprostowanych.

•	 Fluid blush Gel łatwo i równomiernie rozprowa-
dza się na włosach. Nadaje im miękkość i nie 
uszkadza ich struktury.  blush Gel może być 
używany tego samego dnia co zabieg prosto-
wania.

•	 12 odcieni, które można ze sobą mieszać.

REZULTATY
•	 Dzięki Systemowi Intuicyjnego koloru ** nadaje 

włosom piękny kolor i połysk a jednocześnie 
pielęgnuje włosy.

•	 Równomierne rozprowadza się na włosach.
•	 Do 50% pokrywa siwe włosy.
•	 kolor zanika stopniowo  i harmonijnie podczas 

mycia włosów.

WSKAZÓWKA
Stosuje się bezpośrednio z aplikatora umieszczo-
nego na butelce.

DOSTĘPNY W 12 ODCIENIACH
blush Gel 125 ml

** System Intuicyjnego koloru – subtelna dawka bezpośrednich barwników w żywych 
kolorach, które doskonale pokrywają włosy na całej długości.



11

01OkSyDAcyjNA 
BEZPOŚREDNIA
W MASCE

Blush Care
PIELĘGNAcyjNA kOLORyzAcjA

REGENERUjĄcA kOLOR

Maska i pianka koloryzująca.
zatrzymują miękkość i kolor włosów na dłużej.
Do stosowania  w domu.

ZABIEGI
KOLORYZUJĄCE
DO REGULARNRGO 
STOSOWANIA W DOMU

FUNKCJE

•	 Maska regenerująca w 5 kolorach
– bogata w składniki o  konsystencji kremu
– Trzyskładnikowa wydajna technologia 
– zawiera 3 składniki regenerujące kolor, 
   nadające blask i jednolite pokrycie 
   na całej długości.

•	 System Intuicyjnego koloru: rewitalizuje kolor 
i przywraca blask.

•	 Masło kokum: nawilżai głęboko odżywia 
włókna włosów.

•	 Filtr ochrony UV: chroni kolor przed
•	  szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

•	 Promienna pianka rozjaśniająca
– Rozjaśnia farbowane, jasne lub siwe włosy.
– Delikatnie usuwa żółte odcienie, chroni 
włosy dzięki filtrowi UV.
– Rewitalizuje włosy: formuła wzbogacona 
   witaminą b6.
– Żywica nadaje włosom objętość.
– Ułatwia rozczesywanie i stylizację.

REZULTATY
•	 Maksymalne odżywianie i utrzymanie koloru.

PORADA
Produkty do odsprzedaży.

Maski w 5 odcieniach
(Miedziany, złoty, czerwony,

brązowy, Platynowy blond) 150 ml

Radiance Enhancing 
brightening Mouse

 Pianka 200 ml
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02
ROzjAŚNIANIE

Techniki koloryzacji dotyczą nie tylko blondynek!

Wszystkie rodzaje włosów mogą być rozjaśniane:
włosy męskie lub damskie, krótkie lub długie, 
cienkie lub grube, proste lub kręcone, jasne lub 
ciemne.
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02ROzjAŚNIANIE Solaris
DEkOLORyzAcjA hIGh DEFINITION

Pat7 + OXyD30 (9%) lub OXyD40 (12%)Solaris oferuje 9 niezbędnych produktów, które 
pozwalają osiągnąć nieograniczone możliwości 
kreacji kolorów, dostosowanych do potrzeb każ-
dego klienta.
Produkty Solaris nie naruszają struktury włókien 
włosów i mają przyjemny zapach, dzięki czemu 
zapewniają komfort fryzjerom oraz klientom pod-
czas zabiegów.

PAT7
BLEACHING PASTE 
PASTA ROZJAŚNIAJĄCA
ORAz DWIE DEDYKOWANE
DLA NIEJ EMULSJE UTLENIAJACE
OXYD30 (9%) i OXYD40 (12%)

OPIS I REZULTATY
•	 Rozjaśnianie do 7 tonów.
•	 Optymalna moc rozjaśniania, pozwalająca 

rozjaśnić włosy na całej długości oraz uzyskać 
jasne i platynowe blondy. 

•	 Wzbogacona olejami z nasion bawełny i ryżu, 
jest idealna dla delikatnej skóry głowy oraz 
wrażliwych i zniszczonych włosów. Nadaje 
włosom blask  i miękkość. 

•	 Może być używana wyłącznie ze specjalnymi 
dedykowanymi dla niej emulsjami utleniającymi 
OXyD30(9%) i OXyD4O(12%). Pasta wymiesza-
na z emulsją utleniającą tworzy gęstą, kremową 
konsystencję, która nie wysycha. jest idealna 
do rozjaśniania przy użyciu wszystkich technik.

PAT7
bleaching paste Pasta rozjaśniająca 450 g

OXyD30 oraz OXyD40
Specific oxidant PAT7 Emulsja utleniająca 1 L

od 1 + 1 do 1 + 3



14

02ROzjAŚNIANIE Solaris
DEkOLORyzAcjA hIGh DEFINITION

POUDR7
COMPACT INTENSIVE
BLEACHING POWDER
KOMPAKTOWY INTENSYWNY
(NIEBIESKI) PUDER
ROZJAŚNIAJĄCY

OPIS I REZULTATY
•	 Rozjaśnia do 7 tonów.
•	 Niebieski, bezpyłowy, o przyjemnym zapachu, 

dzięki czemu zabieg jest komfortowy dla profe-
sjonalistów i ich klientów.

•	 Idealny do rozjaśniania pasemek. Przystoso-
wany do używania razem z folią. jego tekstura 
doskonale przylega do folii oraz włosów.

•	 Nadaje się również do równomiernego rozja-
śniania całej długości włosów.

POUDR6
FREE FLOWING
BLEACHING POWDER
(BIAŁY) PUDER ROZJAŚNIAJĄCY
„OPEN AIR”

OPIS I REZULTATY
•	 Rozjaśnia do 6 tonów.
•	 biały, bezpyłowy, o przyjemnym zapachu, 

dzięki czemu zabieg jest komfortowy dla profe-
sjonalistów i ich klientów.

•	 Doskonały do techniki open-air. 
•	 Idealny do nakładania za pomocą grzebienia.
•	 Po zmieszaniu z emulsją utleniającą Oxycream 

daje gęstą jednolitą konsystencję, która ułatwia 
aplikację i kontrolowanie stopnia rozjaśniania 
włosów.

•	 Poudr6 nie wymaga używania folii ponieważ 
po nałożeniu na wybraną partię włosów tworzy 
wyschniętą powłokę, która nie rozjaśnia pozo-
stałych włosów, jednak w środku nadal działa.

1 miarka (15g)
+ 20 ml emulsji utleniającej
OXYCREAM 3,6,9 lub 12%

1 miarka (7g)
+ 15 - 20 ml emulsji utleniającej 
OXYCREAM 3,6,9 lub 12%

POUDR7
Niebieskibezpyłowy puder rozjaśniający 450 g

POUDR7
Niebieski bezpyłowy  proszek 

rozjaśniający  w saszetkach 6 x 40 g

POUDR6
biały bezpyłowy puder rozjaśniający 450 g
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02ROzjAŚNIANIE

CREAM5
CREAM LIGHTENER 
KREM ROZJAŚNIAJĄCY

OPIS I REZULTATY
•	 Rozjaśnia do 5 tonów.
•	 Doskonale nadaje się do różnych technik 

rozjaśniania, do włosów naturalnych  i / lub 
farbowanych.

•	 Nie podrażnia skóry głowy. Idealny dla włosów 
z naturalnymi odrostami i farbowanymi końcami 
do stworzenia jednolitego efektu rozjaśniania 
na całej długości włosów.

HUIL4 
LIGHTENING OIL 
OLEJEK ROZJAŚNIAJĄCY

OPIS I REZULTATY
•	 Rozjaśnia do 4 tonów.
•	 Idealny do rozjaśniania całej długości włosów 

lub pasemek. 
•	 zapewnia subtelny i naturalny wygląd  z odro-

biną odcieni: złotego, orzecha laskowego, 
miodowego  lub bursztynowego.

•	 Po wymieszaniu z emulsją utleniającą Oxycre-
am powstaje żelowo-kremowa konsystencja 
pozwalająca na przyjemną i łatwą aplikację 
oraz pełną kontrolę stopnia rozjaśniania.

•	 Może być stosowany przed koloryzacją dopa-
sowując się do odcienia farby lub bezpośred-
nio do rozjaśnienia naturalnej bazy.

Solaris
DEkOLORyzAcjA hIGh DEFINITION

1/4 tuby (15 ml)
+ 20 g POUDR7
+ 15 ml emulsji utleniającej
OXYCREAM 3,6,9 lub 12%

 1+2
Huil4 + emulsja utleniająca
OXYCREAM 3,6,9 lub 12%

cREAM5
krem rozjaśniający 60 ml

hUIL4
Olejek rozjaśniający 500 ml
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DEMAQ
kompaktowy zmywacz koloru saszetki 12 x 25 g

LAIT
Mleczko neutralizujące 500 ml

02ROzjAŚNIANIE Solaris
DEkOLORyzAcjA hIGh DEFINITION

DEMAQ
COMPACT COLOUR REMOVER
KOMPAKTOWY 
ZMYWACZ KOLORU

OPIS I REZULTATY
•	 Doskonały do całkowitego lub częściowego 

usunięcia sztucznych i naturalnych pigmentów. 
Pozostawia włosy miękkie, przygotowane do 
koloryzacji utleniającej w innym odcieniu.

•	 Idealny do zmiany poziomu rozjaśnienia.
•	 Usuwa nadmiar pigmentu nagromadzonego 

podczas częstych koloryzacji.
•	 Do zastosowania w pierwszej fazie intensywne-

go usuwania więcej niż 5 tonów.
•	 kremowa konsystencja zapewnia łatwą aplikację.

LAIT
POST-BLEACHING
NEUTRALIZING MILK
MLECZKO NEUTRALIZUJĄCE

OPIS I REZULTATY
•	 kremowe mleczko z ekstraktem z bambusa, 

używane jako szampon po rozjaśnianiu lub 
dekoloryzacji włosów. 

•	 jego kwaśne ph całkowicie neutralizuje zasa-
dowe pozostałości.

•	 Wyrównuje strukturę włosów po zabiegu. 
•	 Pozostawia włosy miękkie, ułatwia rozczesywa-

nie i stylizację.
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03
FORMA

Doskonałe narzędzia do nadawania włosom po-
żądanego kształtu w radykalny lub subtelny spo-
sób. Dzięki temu klienci zyskują nowy odmienio-
ny wizerunek, który sprawia, że czują się piękni 
i pewni siebie.



18

03FORMA

ATTENTIVE PERM N°0 
NATURALNE TRUDNO
SkRĘcAjĄcE SIĘ WłOSy

ATTENTIVE PERM N°1 
NATURALNE WłOSy

ATTENTIVE PERM N°2 
zNIczczONE WłOSy

ATTENTIVE PERM N°3 
bARDzO zNISzczONE WłOSy

zasadowa trwała o zaawansowanej jakości.

OPIS
•	 zasadowa trwała ondulacja z amoniakiem.
•	 Metoda nakładania bezpośrednia lub pośrednia.
•	 zawiera morski kompleks bio-Extender (wyciąg 

z czerwonych alg), bogaty w pierwiastki (wapń, 
krzem, mangan,cynk) o właściwościach rege-
nerujących i wzmacniających strukturę włókien 
włosów.

•	 Neuralizer/Utrwalacz, opracowany specjalnie 
dla trwałej Attentive.

REZULTATY
•	 Nadaje włosom pożądany kształt pięknie skrę-

conych, energetycznych i długotrwałych loków. 
Włosy stają się miękkie, mocne i lśniące.

Perm Attentive
Trwała 125 ml - 4 rodzaje

Fixateur Universel
Neutralizer/Utrwalacz 1 L

Attentive
zAAWANSOWANA jAkOŚĆ TRWAłEj
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03FORMA 
TRWAŁE
PROSTOWANIE

Trwałe prostowanie  dostosowane do wszystkich 
typów włosów .

OPIS
•	 zawiera kwas tioglikolowy oraz ekstrakt z  bam-

busa, które regenerują i ponownie mineralizują 
włosy.

•	 Nadaje się do prostowania wszystkich rodza-
jów kręconych włosów.

•	 czas trzymania: 20 minut, od momentu rozpo-
częcia aplikacji oraz w zależności od rodzaju 
i porowatości włosów.

REZULTATY
•	 Efekt utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy 

w zależności od rodzaju włosów.

•	 Idealny do:
– Prostowania puszących się, kręconych, 
falowanych włosów.
– zmniejszenia objętość włosów.

•	 Ułatwia rozczesywanie.
•	 Nadaje włosom atrakcyjny styl.
•	 Wyprostowanie poszczególnych pasm 

pozwala osiągnąć efekt glamour.
•	 Pozostawia włosy miękkie i lśniące.

Relaxing cream
krem do trwałego

prostowania 200 ml

Specific straightening setting lotion
Neutralizer/Utrwalacz 1 L

Treatment cream
krem pielęgnacyjny

do trwałego prostowania 200 ml

Lissit Concept
WySOkO PREcyzyjNE
TRWAłE PROSTOWANIE

Po dokonaniu diagnozy włosów, należy wybrać 
odpowiadającą moc prostowania, mieszając dwa 
produkty:

Relaxing cream + treatment cream

TYP WŁOSÓW

Naturalne
Odporne

Zniszczone
i naturalne

Farbowane
i zniszczone

Bardzo
zniszczone

RELAXING

CREAM /DOzA/

4

3

2

1

TREATMENT

CREAM /DOzA/

1

2

3
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03FORMA 
REGENERACJA 
I WYGŁADZANIE

Termo-aktywny zabieg  na bazie roślinnych prote-
in* i masła Murumuru.
NIE ZAWIERA FORMALDEHYDU i PARABENÓW.

STRAIGTHENING TREATMENT
ZABIEG WYGŁADZAJĄCY

OPIS I REZULTATY
•	 chroni, zabezpiecza i wygładza włosy.
•	 Przywraca im elastyczność i blask oraz ułatwia 

codzienną stylizację przez  okres do 3 miesięcy. 
•	 Nie zmienia chemicznej struktury włosów, 

a zatem może być stosowany do wszystkich 
rodzajów włosów: naturalnych, rozjaśnianych, 
farbowanych lub trwale wyprostowanych.

 
Zabieg jest:
•	 Prosty (tylko 4 etapy),
•	 Szybki (trwa maksymalnie 2 godziny).

EXTENDER SHAMPOO  
SZAMPON PRZEDŁUŻJĄCY
DZIAŁANIE ZABIEGU
WYGŁADZAJĄCEGO     

OPIS I REZULTATY
•	 bardzo łagodny szampon, bez zawartości soli, 

siarczanów i parabenów.
•	 Do stosowania w domu w celu utrzymania 

korzyści zabiegu wygładzającego. Skraca czas 
suszenia włosów, chroni włókna włosów przed 
uszkodzeniami i wysoką temperaturą. Pozosta-
wia miękką i zdrową skórę głowy.

EXTENDER ELIXIR    
ELIKSIR PRZEDŁUŻJĄCY
DZIAŁANIE ZABIEGU
WYGŁADZAJĄCEGO    

OPIS I REZULTATY
•	 Należy stosować po umyciu głowy szamponem 

Extender Shampoo.
•	 bez spłukiwania.
•	 Nie zawiera parabenów.
•	 zawiera składniki pielęgnujące, które wnikają 

w głąb włókien włosów.
•	 zapewnia miękkość, połysk i ochronę
•	 wygładzonych włosów.

Mini zestaw
zawiera:

Pre-Form Shampoo 50 ml
Straightening Treatment, 50 ml

Extender Shampoo, 50 ml
Extender Elixir 30 ml

Straightening Treatment
zabieg Wygładzajacy 1 L

Extender Shampoo
Szampon przedłużający

działanie zabiegu
wygładzającego 300 ml

Extender Elixir
Eliksir przedłużający

działanie zabiegu
wygładzającego 150 ml

*Mieszanina aminokwasów pochodzenia roślinnego o składzie działającym analogicznie 
do składu keratyny.

Curless Kératine
TERMO-AkTyWNy zAbIEG REGENERUjĄcy, 
WyGłADzAjĄcy I UłATWIAjĄcy STyLIzAcjĘ
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04
SzAMPONy

I PIELĘGNAcjA
TEchNIczNA 

Linia produktów EQUIVITAL została opracowana 
w celu uzyskania najlepszych wyników podczas 
technicznych zabiegów koloryzacji i trwałej. Daje 
to gwarancje jakości, komfortu i bezpieczeństwa. 
Linia EQUIVITAL stworzona została z wykorzysta-
niem wszystkich najnowszych technologii.
Formuła nie zawiera siarczanów i parabenów, Pro-
dukty EQUIVITAL nie uszkadzają włosów, redukują 
zjawisko matowienia i zachowują równowagę hy-
drolipidową włókien włosów.
Wszystkie składniki zostały starannie dobrane, 
aby zapewnić włosom miękkość i komfort użytko-
wania.
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04SzAMPONy
I PIELĘGNAcjA
TEchNIczNA 

Produkty techniczne przeznaczone do pielęgnacji 
włosów podczas i po zabiegu koloryzacji.

POST-COLOR SHAMPOO
SZAMPON PO ZABIEGU
KOLORYZACJI

OPIS I REZULTATY
•	 Szampon zakwaszający bez zawartości siarcza-

nów i parabenów.
•	 zawiera roślinne ceramidy słonecznika, które 

tworzą na włosach film ochronny, uzupełniają 
ubytki i wygładzają włosy.

•	 Delikatnie myje włosy i skórę głowy.
•	 Neutralizuje pozostałości po koloryzacji. 
•	 Dzięki niemu włosy stają się elastyczne, mięk-

kie i błyszczące.

POST-COLOR TREATMENT
ODŻYWKA PO ZABIEGU
KOLORYZACJI
 

OPIS I REZULTATY
Nie zawiera parabenów. Optymalizuje efekty za-
biegu koloryzacji. zalecane stosowanie po umyciu 
szamponem Equivital Shampoo Post-color.
•	 zawiera naturalne ekstrakty z pestek winogron, 

dzięki czemu chroni włosy przed negatywnym 
działaniem czynników zewnętrznych (promie-
niowanie UV, ciepło suszarki, etc.).

•	 Wygładza włosy i ułatwia rozczesywanie. 
Dzięki zakwaszającemu ph zamyka łuski włosa 
i neutralizuje pozostałości po zabiegu kolory-
zacji.

•	 Pozostawia włosy jedwabiście miękkie i lśniące.

GWARANCJA
BEZ PARABENÓW
BEZ SIARCZANÓW

Post-color Shampoo
Szampon po zabiegu koloryzacji 1L

Post-color treatment
Odżywaka po zabiegu  koloryzacji 1L

Equivital
SPEłNIA WyMAGANIA PROFESjONALISÓW
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04SzAMPONy
I PIELĘGNAcjA
TEchNIczNA 

Produkty techniczne przeznaczone do pielęgnacji 
włosów podczas i po zabiegu koloryzacji.

PROTECTIVE CREAM
KREM ZABEZPIECZAJĄCY
SKÓRĘ PRZED ZABIEGAMI

OPIS I REZULTATY
•	 Nie zawiera parabenów.
•	 Tworzy barierę ochronną na skórze przed
•	 rozpoczęciem zabiegu koloryzacji.
•	 zapobiega powstawaniu plam i reakcjom aler-

gicznym na skórze.
•	 ze względu na kremową konsystencję, krem 

łatwo się zmywa, podczas usuwania pozostało-
ści farby z powierzchni skóry.

STAIN REMOVER
ODPLAMIACZ DO SKÓRY

OPIS I REZULTATY
•	 Lotion bez zawartości parabenów.
•	 Delikatnie usuwa plamy z powierzchni skóry, 

powstałe podczas zabiegu koloryzacji. Należy 
używać po koloryzacji,  przed umyciem głowy 
szamponem zakwaszającym Equivital Shampoo 
Post-color.

•	 Usuwa również plamy farby z odzieży.

Protective cream
krem zabezpieczający skórę głowy
przed zabiegiem koloryzacji 100 ml

Stain remover
Odplamiacz do skóry 250 ml

Equivital
SPEłNIA WyMAGANIA PROFESjONALISÓW

GWARANCJA
BEZ PARABENÓW
BEZ SIARCZANÓW
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04SzAMPONy
I PIELĘGNAcjA
TEchNIczNA 

Produkty techniczne przeznaczone do pielęgnacji 
włosów podczas i po zabiegu trwałej i prostowania.

PRE-PERM SHAMPOO
SZAMPON PRZED ZABIEGAMI
TRWAŁEJ LUB PROSTOWANIA

OPIS I REZULTATY
•	 Nie zawiera siarczanów i parabenów.
•	 Wzbogacony został w proteiny sojowe, które 

pomagają włosom odzyskać witalność.
•	 Delikatnie przygotowuje włosy przed zabiega-

mi trwałej lub prostowania.
•	 Skutecznie usuwa z włosów wszelkie zanie-

czyszczenia i pozostałości, które mogłyby 
zapobiec wnikaniu płynów do trwałej lub 
prostowania, tym samym optymalizuje działanie 
tych zabiegów.

PRE-PERM EQUALIZER LOTION
LOTION PRZED ZABIEGIEM 
TRWAŁEJ LUB PROSTOWANIA

OPIS I REZULTATY
•	 Nie zawiera parabenów. 

Nie wymaga spłukiwania.
•	 Działa na zniszczonych obszarach, poprzez 

ujednolicenie porowatości włosów.
•	 Stosowany przed zabiegami:
•	 chroni i wyrównuje strukturę włosów. Nadaje 

lokom regularny skręt oraz pomaga dokładnie 
wyprostować każde pasmo.

•	 Daje optymalne wyniki koloryzacji.
•	 Stosowany po zabiegach:
•	 Neutralizuje zasadowe pozostałości.
•	 Przywraca naturalne ph włosów.
•	 Nadaje miękkość i połysk.

Pre-perm shampoo
Szampon przed zabiegami trwałej

lub prostowania 1 L

Pre-perm equalizer lotion
Lotion przed zabiegami trwałej

lub prostowania 150 ml

Equivital
SPEłNIA WyMAGANIA PROFESjONALISÓW



25

04SzAMPONy
I PIELĘGNAcjA
TEchNIczNA 

Produkty uzupełniające.

PROTECTIVE
NORMALIZING MOUSSE
PIANKA 
NORMALIZUJĄCO - OCHRONNA

OPIS I REZULTATY
•	 Nie zawiera parabenów. Nie wymaga 

spłukiwania.
•	 Działa na zniszczonych obszarach, poprzez 

ujednolicenie porowatości włosów.
•	 Stosowana przed zabiegami:
•	 chroni i ujednolica powierzchnię włosa. Nadaje 

lokom regularny skręt oraz pomaga dokładnie 
wyprostować każde pasmo.

•	 Daje optymalne wyniki koloryzacji 
i rozjaśniania.

•	 Stosowana po zabiegach:
– Neutralizuje zasadowe pozostałości.
– Przywraca naturalne ph włosów.
– Nadaje miękkość i połysk. Protective normalizing mousse

Pianka normalizująco-ochronna 150 ml

Equivital
SPEłNIA WyMAGANIA PROFESjONALISÓW
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05
GłĘbOkA

PIELĘGNAcjA 
WłOSÓW

I SkÓRy GłOWy

Nasza obietnica
zespół badawczy EUGENE PERMA zdiagnozował 
najczęstsze problemy skóry głowy i włosów. Opra-
cowany został system  pielęgnacji, składający się 
szerokiej gamy 30 produktów, które dedykowane 
są do indywidualnych potrzeb. 
Przeprowadzone badania  pozwoliły stworzyć za-
biegi głęboko regenerujące, przywracające wło-
som witalność.
Nasze wymagania: wysoka skuteczność zabiegów 
oraz oryginalne składniki.

Zalety produktów
każdy produkt wnika w głąb włosów i skóry głowy,  
aby uwolnić lecznicze działanie swoich składni-
ków, rozwiązać problemy i zapewnić uczucie kom-
fortu. 
Wszystkie produkty zostały przetestowane derma-
tologicznie.
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05GłĘbOkA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

COLOR LOCK 
WŁOSY FARBOWANE

Włosy są narażone na wiele uszkodzeń spowo-
dowanych szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi: 
termicznymi, mechanicznymi, zanieczyszczeniem 
środowiska, promieniowaniem UVA i UVb oraz 
wolnymi rodnikami. Po wielu myciach, kolor wło-
sów wypłukuje się i traci swój blask. 
bez odpowiedniej ochrony, włosy farbowane stają 
się matowe i ulegają procesowi starzenia.

OPIS
Główny składnik:
•	 LIPIDO CHROMATIQUE - kompleks lipidowy, 

niezbędny do ochrony koloru przed matowie-
niem i utratą  blasku.

REZULTATY
•	 Unikalna formuła SAVE & DEFENSE 

o podwójnym działaniu:
– zAbEzPIEczA:  kompleks lipidowy LIPIDO 
chROMATIQUE zabezpiecza kolor  przed blak-
nięciem.
– chRONI: tworzy tarczę ochronną przed dzia-
łaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, 
która chroni kolor i oryginalny blask włosów, 
aż do następnej koloryzacji.

COLOR LOCK SHAMPOO
SZAMPON CHRONIĄCY KOLOR DO 
WŁOSÓW FARBOWANYCH

•	 zachowuje i podkreśla blask kolorów dzięki 
ekskluzywnemu kompleksowi LIPIDO chROMA-
TIQUE.

•	 Włosy są miękkie i błyszczące na dłużej.

•	 Udowodnione działanie*
– Nadaje miękkość i blask.
– Usuwa zanieczyszczenia.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 83,9% Mój kolor utrzymuje się dłużej.
– 87% Mój kolor jest bardziej intensywny.

COLOR LOCK MASK
MASKA CHRONIĄCA
KOLOR DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

•	 Maska głęboko naprawia uszkodzone włosy. 
kompleks LIPIDO chROMATIQUE, utrwala 
i chroni kolor. Wnika w głąb włókien włosów, 
chroniąc pigmenty przed wypłukiwaniem. Wło-
sy zyskują długotrwały blask.

•	 Udowodnione działanie*
– Nadaje miękkość i blask.
– chroni farbowane włosy.
– Przedłuża blask koloru.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 96,8% Moje włosy są głęboko zregenerowane.
– 87,1% Naturalny blask moich włosów pozosta-
je na dłużej.

*badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały color Lock Shampoo, color Lock Mask oraz color Lock cream

color lock shampoo 250 ml, 1L

color lock mask 150 ml, 500 ml

Essentiel
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COLOR LOCK SERUM
FOR HAIR ENDS
SERUM NA KOŃCÓWKI
CHRONIĄCE KOLOR
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

•	 bez spłukiwania.
•	 zawiera skondensowany kompleks LIPIDO 

chROMATIQUE, który intensywnie odżywia 
końcówki i zabezpiecza je przed uszkodze-
niami zewnętrznymi. zapobiega rozdwajaniu 
i głęboko je nawilża. jego kremowa konsysten-
cja ułatwia rozczesywanie.

•	 Tworzy film ochronny, który  zabezpieczona 
włókna włosów przez długi czas. 

•	 Udowodnione działanie***
– Posiada właściwości odżywcze i odbudowu-
jące. Wygładza strukturę włosów i ułatwia sty-
lizację.
– Nadaje końcówkom miękkość i połysk.

•	 Potwierdzona satysfakcja***
– 90,3% Moje końcówki są intensywnie odży-
wione.
– 96,8% Moje końcówki są bardziej miękkie.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały color Lock shampoo, color Lock mask oraz color Lock cream.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały color Lock shampoo, color Lock mask oraz color Lock bi-phase.

*** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały color Lock shampoo, color Lock mask oraz color Lock serum.

05GłĘbOkA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

COLOR LOCK 
WŁOSY FARBOWANE

COLOR LOCK CREAM
KREM CHRONIĄCY KOLOR 
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH 

•	 bez spłukiwania.
•	 Stanowi osłonę przed uszkodzeniami ze-

wnętrznymi i chroni intensywność koloru. jego 
kremowa konsystencja ułatwia rozczesywanie. 

•	 Udowodnione działanie*
– Tworzy tarczę ochronną przed uszkodzeniami 
zewnętrznymi.
– chroni intensywność kolorów.
–Szczególnie nadaje się do normalnych 
i gęstych włosów.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 90,3% Tworzy tarczę ochronną przed 
uszkodzeniami zewnętrznymi.
– 83,9% Na dłużej zachowuje piękno farbowa-
nych włosów.

COLOR LOCK BI-PHASE 
ODŻYWKA DWUFAZOWA
CHRONIĄCA KOLOR
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

•	 bez spłukiwania.
•	 zawiera kompleks LIPIDO chROMATIQUE, 

który stanowi tarczę ochronną dla farbowanych 
włosów. zawiera witaminę E, która neutralizuje 
wolne rodniki. Przywróca włosom blask i mięk-
kość.

•	 Udowodnione działanie**
– Tarcza ochronna dla farbowanych włosów.
– Nie obciąża włosów.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 96,9% Przedłuża trwałość koloru i blask 
moich włosów.
– 93,8% Mój kolor jest chroniony przez długi 
czas.

color
lock cream

150 ml 

color
lock bi-phase        

200 ml 

color
lock bi-phase        

50 ml 

Essentiel
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05GłĘbOkA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

NUTRIGENESE
SUCHE I ZNISZCZONE WŁOSY

częste suszenie, prostowanie, zabiegi chemiczne 
i zanieczyszczenia ze środowiska sprawiają, że 
włosy stają się kruche i matowe. Program Nutrige-
nese odżywia i odbudowuje uszkodzone i bardzo 
zniszczone włosy. 

OPIS
Główny składnik
•	 kompleks biomimetycznych ceramidów, cERA-

MIDIk przywraca równowagę lipidową włosów, 
zapewniając im niezbędne substancje ochron-
ne. Naprawia i uzupełnia braki lipidów w ce-
mencie łączącym włókna włosów, tym samym 
zapobiega rozdwajaniu, przywracając włosom 
młodość i witalność.

REZULTATY
•	 kompleks ceramidik przywraca równowagę 

lipidową włosów poprzez dostarczanie im nie-
zbędnych lipidów. Włosy zostają odbudowane, 
odżywione i wzmocnione.

•	 chroni włosy przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych i naprawia włókna 
włosów. Wypełnia wszelkie luki w strukturzece-
mentu lipidowego.

•	 Wygładza łuski włosów i maksymalnie chroni 
korę włosów przed wysuszeniem.

NUTRIGENESE SHAMPOO
SZAMPON
NAWILŻAJĄCO-ODŻYWIAJĄCY 
DO SUCHYCH I ZNISZCZONYCH
WŁOSÓW

•	 zawiera kompleks cERAMIDIk, który odży-
wia, odbudowuje i wygładza włókna włosów. 
Ułatwia rozczesywnaie. Regeneruje włosy 
i zapobiega ponownemu wysuszaniu.

•	 Udowodnione działanie*
– Odżywia, chroni i odbudowuje włosy.
– Ułatwia rozczesywanie.
Nadaje miękkość i połysk.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 83,3% Moje włosy są odżywione.
– 83,3% Moje włosy są mniej suche.
– 90% Moje włosy są miękkie.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Nutrigenese shampoo, Nutrigenese mask oraz Nutrigenese serum.

Nutrigenese shampoo 250 ml, 1L

Essentiel
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NUTRIGENESE TREATMENT OIL
MULTIFUNKCYJNY OLEJEK
NAWILŻAJĄCO-OCHRONNY 
DO WŁOSÓW I CIAŁA

•	 bez spłukiwania.
•	 czysty moment przyjemności dla skóry i wło-

sów. Prawdziwa perła wśród olejów kosme-
tycznych. Nadaje włosom połysk i prawdziwą 
miękkość.

•	 Posiada wyjątkowe właściwości. jego nietłusta 
tekstura wydobywa piękno włosów i głęboko je 
odżywia. chroni i przywraca jakość skóry głowy 
oraz upiększa i wzmacnia włosy przez cały rok.

•	 Udowodnione działanie**
– Natychmiast przenika w głąb włosów.
– Wzmacnia i rewitalizuje.
– Głęboko odżywia.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 97% Skóra głowy jest wygładzona.
– 84% Moje włosy lśnią.
– 84% Moje włosy są ekstremalnie miękkie.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Nutrigenese shampoo, Nutrigenese mask oraz Nutrigenese serum. 
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Nutrigenese treatment oil.
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NUTRIGENESE
SUCHE I ZNISZCZONE WŁOSY

NUTRIGENESE SERUM
SERUM
NAWILŻAJĄCO-ODŻYWIAJĄCE
(odpowiednie również do loków)
 

•	 bez spłukiwania.
•	 Skoncentrowane serum z kompleksem cE-

RAMIDIk, intensywnie odżywia loki. Nadaje im 
jedwabistą miękkość i blask. Trwale definiuje 
skręt loków.

•	 Udowodnione działanie*
– Ułatwia rozczesywanie i nie obciąża włosów.
– Otacza i podtrzymuje loki dodając im objętości.
– Tworzy tarczę ochronną przeciw szkodliwym 
czynnikom zewnętrznym.
– Nadaje miękkość i połysk.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 90% Moje loki są pięknie skręcone 
i nie puszą się.
– 83,3% Moje loki są miękkie i błyszczące.
– 86,7% Moje loki nie są obciążone.

NUTRIGENESE MASK
MASKA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWIAJĄCA 
DO SUCHYCH I ZNISZCZONYCH
WŁOSÓW

•	 Dzięki wysokiemu stężeniu biomimetycznych 
ceramidów zawartych w kompleksie cERAMI-
DIk odbudowuje, wzmacnia i wygładza włók-
na włosów. Regeneruje nawet bardzo suche 
i zniszczone włosy. Dzięki prowitaminie b5 
chroni włosy przed szkodliwym wpływem czyn-
ników zewnętrznych.

•	 Udowodnione działanie*
– Restrukturyzuje i wygładza włókna włosów.
– Nadaje włosom miękkość.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 80% Moje włosy są wyraźnie zregenerowane.
– 80% Moje włosy są mniej kruche.

Nutrigenese
serum 200 ml

Nutrigenese
mask

150 ml, 500 ml

Nutrigenese
treatment oil 100 ml

Essentiel
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AGE EXIGENCE 
WŁOSY DOJRZAŁE

z czasem nagromadzenie uszkodzeń zewnętrznych 
(mechanicznnych, zabiegi chemiczne, promienie UV, 
zimno, wiatr, zanieczyszczenie środowiska, itp) i czyn-
ników wewnętrznych (stres, zmiany hormonalne, itp), 
powoduje, że włosy stają się coraz bardziej kruche 
i łamliwe. zmniejsza się gęstość włókien białkowych, 
w szczególności keratyny. z powodu niedoboru ke-
ratyny włosy stają się bardziej wrażliwe, cienkie,  ła-
two ulegają zniszczeniu, tracą nawilżenie i gęstość.

OPIS
Główny składnik
•	 Unikalny kompleks kERAGENIQUE do włosów 

dojrzałych, zawiera keratynę, która odbudowuje 
i regeneruje wewnętrzną strukturę włosa. Po-
nadto składniki zawarte w kompleksie kERAGE-
NIQUE magazynują keratynę we włosach. Dzięki 
temu włosy zyskują odporność na działanie 
szkodliwych czynników zewnętrznych. 
kompleks kERAGENIQUE działa jak eliksir 
młodości dla włosów oraz lifting skóry głowy. 
Pomaga utrzymać witalność i blask włosów oraz 
prawidłowe napięcie skóry głowy.

REZULTATY
•	 kompleks kERAGENIQUE walczy z oznakami 

starzenia się włosów.
•	 Działa na poziomie kory włosów restrukturyzu-

jąc i regenerując ich strukturę.
•	 Przywraca wytrzymałość włókien włosów.
•	 Przywraca włosom gęstość i przezwycięża wy-

soką porowatość włosów.
•	 Tworzy proteinową tarczę ochronną na całej 

powierzchni włosów, dzięki czemu zwiększa ich 
odporność na działanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych.

AGE EXIGENCE SHAMPOO
SZAMPON ZAPOBIEGAJĄCY
STARZENIU SIĘ WŁOSÓW

zawiera kompleks cERAMIDIk, który odżywia, odbudo-
wuje i wygładza włókna włosów. Ułatwia rozczesywnaie. 
Regeneruje włosy i zapobiega ponownemu wysuszaniu.

•	 Udowodnione działanie*
– Odżywia, chroni i odbudowuje włosy.
– Ułatwia rozczesywanie.
– Nadaje miękkość i połysk.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 83,3% Moje włosy są odżywione.
– 83,3% Moje włosy są mniej suche.
– 90% Moje włosy są miękkie. * badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, 

które przez 4 tygodnie stosowały Age Exigence shampoo oraz Age Exigence mask.

Age exigence shampoo 250 ml

Essentiel
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* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Age Exigence shampoo oraz Age Exigence mask.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Age Exigence silver.
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AGE EXIGENCE 
WŁOSY DOJRZAŁE

AGE EXIGENCE
SILVER SHAMPOO
SZAMPON ROZŚWIETLAJACY
DO WŁOSÓW DOJRZAŁYCH
- ANTY ŻÓŁTY
 

•	 kompleks kERAGENIQUE połączony z korygu-
jącymi pigmentami rozświetla srebrne pasem-
ka, odbudowuje i chroni włosy oraz neutralizuje 
żółty odcień. Przywraca włosom sprężystość 
i miękkość.

•	 Udowodnione działanie**
– Rozświetla siwe i blond włosy.
– Nadaje miękkość i połysk.
– Nadaje włosom objętość i odporność.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 90,6% blask moich włosów został przywrócony.
– 93,8% blask moich włosów został wzmocniony.

AGE EXIGENCE MASK
MASKA ZAPOBIEGAJĄCA
STARZENIU SIĘ WŁOSÓW

•	 Dzięki unikalnemu kompleksowi kERAGE-
NIQUE otacza włókna włosów, przywracając im 
gęstość, głęboko je odżywiając i wzmacniając. 

•	 kremowa konsystencja ułatwia rozczesywanie.

•	 Udowodnione działanie*
– Odżywia, otacza i odbudowuje 
włókna włosów.
– Ułatwia rozczesywanie.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 86,7% Moje włosy są wzmocnione.
– 83,3% Moje włosy odzyskały witalność.

Age exigence silver shampoo 250 ml

Age exigence mask 150 ml

Essentiel
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STIMULANT
FONDAMENTAL
KURACJA PRZECIW
WYPADANIU WŁOSÓW
STYMULUJĄCA
WZROST WŁOSÓW

Nagromadzenie uszkodzeń zewnętrznych (mecha-
nicznych, zabiegi chemiczne, promienie UV, zimno, 
wiatr, zanieczyszczenie środowiska, itp) i czynników 
wewnętrznych (stres, zmiany hormonalne, źle dobrana 
dieta itp), powoduje osłabienie i wypadanie włosów.

OPIS
Główny składnik
•	 VITAcELIUM jest silnym składnikiem regene-

rującym i aktywującym komórki macierzyste 
włosów. Stymuluje mieszki włosowe, maksy-
malnie wydłuża fazę wzrostu włosów i przywra-
ca włosom energię.

REZULTATY
Technologia regeneracji komórek pełni dwie funkcje:
•	 Aktywuje komórki macierzyste w cebulkach 

włosów,  zapobiegając ich wypadaniu.
•	 Stymuluje naturalny wzrost włosów.

STIMULATING SHAMPOO
SZAMPON
PRZECIW WYPADANIU,  
STYMULUJĄCY WZROST
WŁOSÓW

•	 jest istotnym uzupełnieniem kuracji przeciw wypa-
daniu włosów. Przygotowuje włosy przed zabiega-
mi zapewniając im  witalność, miękkość i blask.

•	 Udowodnione działanie*
– Działa tonizująco.
– zapewnia włosom miękkość, połysk i witalność.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 83,3% Moje włosy odzyskały swój blask.
– 77,4% Moje włosy są wzmocnione.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Stimulating shampoo oraz Simulating treatment for men.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Stimulating shampoo oraz Simulating treatment for women.

*** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Stimulating shampoo oraz Simulating treatment for Stimulant serum.

Stimulating shampoo
250 ml,  1 L 

Stimulating serum
50 ml

Essentiel

STIMULATING  SERUM
SERUM PRZECIW WYPADANIU,
STYMULUJĄCE WZROST
WŁOSÓW

•	 Innowacyjna formuła wzmacnia skórę głowy 
i włosy. Posiada zaawansowane właściwości 
regenerujące dzięki czemu stymuluje odnowę 
komórek. zapewnia równowagę skórze głowy. 
zapobiega podrażnieniom i koi skórę głowy 
oraz poprawia jakość włosów. Stosowane jest 
jako zabieg leczniczy zapobiegający utracie 
włosów  lub utrzymujący efekty kuracji przeciw 
wypadaniu włosów. Serum optymalizuje sku-
teczność kuracji przez cały rok.

•	 Udowodnione działanie***
– Dodaje włosom objętości i wzmacnia skórę 
głowy i włosy.
– zapewnia równowagę skóry głowy.

•	 Potwierdzona satysfakcja***
– 80% Poprawia jakość włosów.
– 73,3% Moje włosy są wzmocnione.
– 70% Moja skóra głowy jest wzmocniona.
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Stimulating
treatment

for women 12x3,5 ml 

Stimulating
treatment

for men 12x3,5 ml

STIMULATING
TREATMENT FOR MEN
AMPUŁKI PRZECIW WYPADANIU,
STYMULUJĄCE WZROST
WŁOSÓW DLA MĘŻCZYZN

•	 Mężczyźni mogą być obciążeni ciężką dziedzicz-
ną utratą włosów. konieczne jest zatem uaktyw-
nienie i wzmocnienie cebulek włosów. zabieg 
zawiera kompleks VITAcELIUM, który stymuluje 
metabolizm komórkowy poprzez dostarczaniu 
energii do komórek włosów, dzięki czemu cykl 
wzrostu włosów zostaje zrównoważony.

•	 Udowodnione działanie*
– Stymuluje odnowę komórkową.
– chroni i wzmacnia włosy.
– Tonizuje skórę głowy.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 80% Stosowanie zabiegu spowalnia utratę 
moich włosów.
– 73,3% Stosowanie zabiegu stymuluje natural-
ny wzrost moich włosów.
– 83,3% Moje włosy są wzmocnione.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, 
które przez 4 tygodnie stosowały Stimulating shampoo oraz Stimulating treatment for men.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, któ-
re przez 4 tygodnie stosowały Stimulating shampoo oraz Simulating treatment for women.

.*** badanie kliniczne przeprowadzone na grupie 33 osób dotkniętych problemem łysienia 
- ocena skuteczności w porównaniu z placebo.

*** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, 
które przez 4 tygodnie stosowały Stimulant spray.
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STIMULANT
FONDAMENTAL
KURACJA PRZECIW
WYPADANIU WŁOSÓW
STYMULUJĄCA
WZROST WŁOSÓW

STIMULATING  SPRAY
SPRAY PRZECIW WYPADANIU, 
STYMULUJĄCY WZROST
WŁOSÓW

•	 Stosowany jest jako zabieg leczniczy zapobie-
gający utracie włosów  lub utrzymujący efekty 
kuracji przeciw wypadaniu włosów. Optymalizuje 
skuteczność kuracji przez cały rok. Dzięki eksklu-
zywnej formule, jest prawdziwym aktywatorem 
energii włosów. Włókna włosów stają się silniejsze 
i pełne witalności, a skóra głowy stonizowana.

•	 Udowodnione działanie***
– chroni i wzmacnia włosy i skórę głowy.
– Tonizuje skórę głowy.
– Nadaje miękkość, połysk i objętość.

•	 Potwierdzona satysfakcja***
– 90,3% Moje włosy są bardziej odporne.
– 87,1% Przywraca moim włosom ich naturalny blask.
– 77,4% Moje włosy mają większą objętość.

STIMULATING
TREATMENT FOR WOMEN
AMPUŁKI PRZECIW WYPADANIU,
STYMULUJĄCE WZROST
WŁOSÓW DLA KOBIET

•	 Wypadanie włosów u kobiet związane jest za-
zwyczaj z różnymi zaburzeniami: hormonalnymi, 
odżywiania, psychologicznymi itp. EUGENE 
PERMA oferuje kobietom program leczniczy, 
który hamuje wypadanie i stymuluje wzrost 
włosów dzięki ekskluzywnemu kompleksowi 
VITAcELIUM.

•	 Udowodnione działanie**
– chroni i wzmacnia włosy.
– Stymuluje odnowę komórkową.
– zapewnia napięcie i równowagę skórze głowy.

Potwierdzona satysfakcja**
– 80,6% Siła i witalność moich włosów zostały 
przywrócone.
– 77,4% Naturalny blask moich włosów został 
przywrócony.
– 67,7% Moje włosy zaczynają odrastać.

Stimulating
spray

200 ml

Essentiel
+ 3 000 nowych włosów
w 3 miesiące***
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HYDRA SENSATION
DELIKATNE WŁOSY
I SKÓRA GŁOWY

Stres, nieodpowiednie traktowanie i zbyt agresywne 
zabiegi mogą powodować zmiany w hydrolipidowej 
osłonie włosów.
Ponadto niski poziom nawilżenia warstwy rogowej 
skóry głowy powoduje napięcie, podrażnienie i swę-
dzenie. z czasem czynniki te mogą powodować inne 
zaburzenia m.in. wypadanie włosów.

OPIS
Główny składnik
•	 System PRO-VITAQUA przywraca nawilżenie 

do skóry głowy i zmniejsza uczucie dyskomfortu. 

REZULTATY
•	 Formuła zabiegów pielęgnacyjnych  hyDRA-

SENSATION zawiera kompleks PRO-VITAQUA, 
którego zadaniem jest przywrócenie nawilżenia 
skóry głowy i zmniejszenia dyskomfortu. kom-
pleks PRO-VITAQUA zachowuje równowagę 
gospodarki wodnej, zmiękcza i odbudowuje 
film hydrolipidowy włosów i skóry głowy, dając  
natychmiastowy efekt relaksujący.

HYDRA SENSATION SHAMPOO
SZAMPON NAWILŻAJACY
WŁOSY I SKÓRĘ GŁOWY

•	 Reguluje nawilżenie w górnych warstwach skóry 
głowy. Włosy stają się miękkie i elastyczne. 
zapewnia natychmiastowy komfort i relaks skóry 
głowy.

•	 Udowodnione działanie*
– Reguluje nawilżenie włosów, zapewnia kom-
fort skóry głowy.
– Nadaje włosom miękkość i połysk.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 81% Daje przyjemne uczucie.
– + 22% Przywraca nawilżenie skóry głowy***.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały hydra Sensation shampoo.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały hydra Sensation serum.

*** Test instrumentalny – z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

hydra sensation
shampoo 250 ml, 1 ml                               

hydra sensation serum
50 ml

Essentiel

HYDRA SENSATION SERUM
SERUM NAWILŻAJACE WŁOSY
I SKÓRĘ GŁOWY

•	 zmniejsza podrażnienia i uczucie dyskomfortu 
skóry głowy. jest głębokim zabiegiem  przy-
wracającym równowagę nawilżenia wrażliwych 
obszarów skóry głowy poprzez odbudowę 
osłony hydrolipidowej.

•	 Udowodnione działanie**
– Nawilża i zmiękcza włosy oraz skórę głowy.
– zawiera kompleks regulujący nawilżenie.
– zapewnia komfort skóry głowy.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 73% Miękka skóra głowy.
– 90% Moje włosy są miękkie.
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Luminactiv shampoo
250 ml, 1 ml                               

Luminactiv serum
50 ml

LUMINACTIV  SERUM
SERUM PRZYWRACAJĄCE WŁOSOM
NATURALNY BLASK
I WITALNOŚĆ

•	 Prawdziwy koktajl dla włosów „piękny wygląd”. 
jego specjalna formuła na bazie kompleksu  
[D] – OLEIkIUM zabezpiecza włosy. Rozświetla 
je jednym gestem. Dzięki bogatym właściwo-
ściom odżywczym restrukturyzuje i kondy-
cjonuje włókna włosów. Dzień po dniu włosy  
nabywają pięknego blasku. Stają się bardziej 
miękkie i elastyczne. 

•	 Udowodnione działanie**
– Stanowi barierę dla szkodliwych promieni UVb.
– Nadaje miękkość i połysk.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 87% Dodaje moim włosom objętości.
– 87% Moje włosy są miękkie.
– + 21% Ochrona włosów ***.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Luminactiv shampoo.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Luminactiv serum.

*** Test instrumentalny – z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń pomiarowych.
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LUMINACTIV 
WŁOSY MATOWE
POZBAWIONE
WITALNOŚCI 

zewnętrzny atak szkodliwych czynników  takich jak 
zanieczyszczenie, wiatr i słońce,  może niszczyć 
strukturę włókien włosów. 
Włosy stają się matowe, szorstkie i pozbawione 
witalności,  a skóra głowy traci swój blask.

OPIS
Główny składnik
•	 kompleks prowitamin OLEIkIUM nawilża włosy 

i otacza je wzmacniającym filmem ochronnym, 
dzięki któremu włókna włosów idealnie odbija-
ją światło. Odżywczy kompleks [D] –OLEIkIUM 
zapewnia włosom miękkość, elastyczność 
i wygładzenie, nadając im efekt lustra odbijają-
cego światło.

REZULTATY
•	 Produkty do codziennego stosowania. Nada-

ją włosom miękkość i blask. Produkty z serii 
Lumenactiv mogą być stosowane w połączeniu 
z pozostałymi produktami linii Essentiel.

•	 Idealne również do włosów normalnych.

LUMINACTIV SHAMPOO
SZAMPON PRZYWRACAJĄCY
WŁOSOM NATURALNY BLASK
I WITALNOŚĆ

•	 zawiera kompleks OLEIkIUM, który nie narusza 
struktury skóry głowy i wzmacnia włosy od 
nasady po końcówki. Naturalne piękno włosów 
zostaje zachowane. Oczyszcza włosy, pozosta-
wia je lekkie i jedwabiste.

•	 Udowodnione działanie*
– chroni włókna włosów przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi.
– zapewnia nawilżenie, połysk i miękkość włosów.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 74% Moje włosy łatwo się rozczesują.
– 93% Moje włosy są błyszczące.

Essentiel
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VOLUM TEXTURIST
WŁOSY CIENKIE

Uwarunkowania genetyczne, życie w środowiskach 
miejskich oraz wiek powodują, że włosy stają się bar-
dzo cienkie.
Takie włosy są wrażliwe na wilgoć, brakuje im obję-
tości, a ich stylizacja jest nietrwała. Są one bardziej 
wrażliwe, delikatne i kruche niż wszystkie inne rodza-
je włosów. Aby je wzmocnić, potrzebują łagodnego 
traktowania.

OPIS
Główny składnik
•	 kompleks SILkIUM jest wzbogacony białkami 

jedwabiu, które poprawiają strukturę włosów 
bez ich obciążania.

REZULTATY
•	 Seria VOLUM TEXTURIST została wzbogacona 

kompleksem SILkIUM, który zawiera białka 
jedwabiu. 

•	 Wzmacnia włosy od cebulek po końcówki, po-
prawia teksturę i nie obciąża włosów. Napowie-
trza włosy i przywraca im objętość.

VOLUM TEXTURIST SHAMPOO
SZAMPON NADAJACY
OBJĘTOŚĆ

•	 bogaty w kompleks SILkIUM scala i wzmocnia 
włókna włosów na całej długości. zapewnia 
włosom objętość, ochronę i witalność. cienkie 
włosy zyskują odpowiednią teksturę i jedwabi-
stą miękkość.

•	 Udowodnione działanie*
– Proteiny jedwabiu mają właściwości 
wygładzające włókna włosów. 
– Wielofunkcyjny kompleks SILkIUM otacza 
włosy filmem ochronnym.
– Nadaje włosom miękkość i blask.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 73% Dodaje moim włosom objętości.
– 93% Nie obciąża moich włosów.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Volum Texturist shampoo.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Voum Texturist spray.

Volum texturist
shampoo 250 ml

Volum texturist spray 200 ml

Essentiel

VOLUM TEXTURIST SPRAY
SPRAY NADAJACY OBJĘTOŚĆ

•	 zawiera kompleks SILkIUM, który otacza włók-
na włosów, nadając im  objętość. Nie wysusza 
włosów. Pozostawia włosy naturalnie elastycz-
ne, gęste i  miękkie.

•	 Udowodnione działanie**
– Nadaje włosom objętość i elastyczność.
–Wielofunkcyjny kompleks SILkIUM otacza wło-
sy filmem ochronnym.
– Ułatwia rozczesywanie i nie obciąża włosów.
– zapewnia komfort dla skóry głowy.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 74% Moje włosy są gęstsze.
– 89% Moje włosy są chronione.
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Dermo Refresh
shampoo 250 ml, 1 ml                               

Dermo Refresh spray
200 ml

DERMO REFRESH SPRAY
LECZNICZY LOTION ODŚWIEŻAJĄCY
DO WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
Z ŁUPIEŻEM

Ekspresowy zabieg  oczyszczający i kojący, który 
w sposób zrównoważony usuwa łupież ze skóry 
głowy. 
Formuła na bazie OLAMIDE-Sb + delikatnie czyści 
i usuwa widoczny łupież a jednocześnie łagodzi 
i odświeża skórę głowy. Działa bezpośrednio na 
skórę głowy, zapewniając jej komfort i ochronę. 

•	 Udowodnione działanie**
– z uwagi na właściwości kojące zmniejsza 
swędzenie i podrażnienie.
– zapewnia skórze głowy uczucie świeżości.
– Do 60% zmniejsza powstawanie łupieżu na 
powierzchni skóry głowy. 

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 64% koi skórę głowy.
– 68% Opóźnia pojawienie się łupieżu.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Dermo  Refresh spray.

05GłĘbOkA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

DERMO REFRESH
WŁOSY I SKÓRA
GŁOWY Z ŁUPIEŻEM

Powstawanie łupieżu spowodowane jest zaburze-
niem równowagi skóry głowy, związanej z podraż-
nieniem, stresem, zmęczeniem i zła dietą. Wynikiem 
jest nieprawidłowe łuszczenie się skóry głowy. Ta 
nieprawidłowość odnowy komórek skóry głowy 
prowadzi do odpadania powierzchownych warstw 
naskórka w postaci małych widocznych płatków. 
Suchy łupież powoduje, że włosy stają się matowe 
i pozbawione blasku, a skóra głowy podrażniona 
i swędząca. Osoby borykające się z problemem 
nieestetycznego suchego łupieżu stają się mniej 
pewne siebie. Aby temu zaradzić, zaleca się prze-
prowadzenie specjalnego leczenia.

OPIS
Główny składnik
•	 kompleks OLAMIDE-Sc + posiada potrójne dzia-

łanie: łagodzi, oczyszcza i walczy z nadmiernym 
łuszczeniem się skóry głowy. Usuwa widoczny 
łupież. kompleks OLAMIDE-Sb + czyści i deli-
katnie usuwa widoczny łupież, a jednocześnie, 
dzięki efektowi chłodzenia koi skórę głowy.

REZULTATY
•	 zabiegi DERMO REFRESh stworzone zostały, 

aby oczyścić skórę głowy i walczyć z uciążli-
wym łupieżem.

•	 W bezpieczny sposób usuwają widoczny łupież  
i leczą skórę głowy, nie naruszając przy tym jej 
fizjologicznej równowagi.

DERMO REFRESH SHAMPOO
LECZNICZY SZAMPON ODŚWIEŻAJĄCY
DO WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
Z ŁUPIEŻEM

•	 zawiera kompleks OLAMIDE-Sc +, który 
posiada właściwości antybakteryjne i antyoksy-
dacyjne. Likwiduje widoczny łupież. zmniejsza 
swędzenie i dyskomfort. jego unikalna formuła 
działa kojąco na skórę głowy i przynosi uczucie 
świeżości. Włosy odzyskują blask i piękno.

•	 Udowodnione działanie*
– Usuwa widoczny łupież.
– Dzięki kompleksowi OLAMIDE-Sc + zmniej-
sza swędzenie i dyskomfort.
– zapewnia uczucie świeżości.

Essentiel
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05GłĘbOkA
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WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

PURIFIC 
PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ WŁOSY 
I SKÓRA GŁOWY Z NADMIAREM 
SEBUM

Przetłuszczające się włosy są wynikiem nadmierne-
go wydzielania sebum przez skórę głowy. Nadmiar 
sebum może również powodować powstawanie 
tłustego łupieżu oraz swędzenie. Nieleczone lub źle 
leczone nadmierne wydzielanie sebum może powo-
dować podrażnienia, niedotlenienie cebulek włosów, 
a nawet ich wypadanie. zabiegi PURIFIc pomagają 
przywrócić równowagę w wydzielaniu sebum przez 
skórę głowy.

OPIS
•	 Główny składnik

kompleks SEbONIUM ma właściwości  oczysz-
czające. Pomaga przywrócić równowagę fizjo-
logiczną skórze głowy. kompleks SEbONIUM 
[XP+] reguluje wydzielanie sebum, dzięki czemu 
pomaga skutecznie walczyć z jego nadmiarem.

REZULTATY
•	 Seria produktów PURIFIC zawiera dwa 

aktywne kompleksy:
– kompleks SEbONIUM [XP+] zawarty w masce, 
reguluje wydzielanie sebum.
– kompleks SEbONIUM zawarty w szamponie ma 
właściwości oczyszczające tłustą skórę głowy.
– Połączenie obu tych kompleksów przywraca 
fizjologiczną równowagę skórze głowy.

PURIFIC SHAMPOO
SZAMPON OCZYSZCZAJĄCY 
DO PRZETŁUSZCAJĄCYCH SIĘ
WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
Z NADMIAREM SEBUM

•	 Wzbogacony o kompleks SEbONIUM przywra-
ca naturalną kondycję skóry głowy.  Oczyszcza 
skórę głowy i usuwa nadmiar sebum. Włosy 
stają się lżejsze i wolniej się przetłuszczają.

•	 Udowodnione działanie*
– Nadaje włosom miękkość, elastyczność 
i połysk.
– zapewnia włosom lekkość i objętość.
– Oczyszcza skórę głowy.

•	 Potwierdzona satysfakcja*
– 67% Moje włosy mniej się przetłuszczają.
– 74% Dodaje moim włosom objętości.

* badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Purific shampoo.
** badanie satysfakcji przeprowadzono pod kontrolą dermatologa na panelu 30 osób, które przez 4 tygodnie stosowały Purific mask.

Purific shampoo
250 ml, 1 L

Purific mask
 150 ml

Essentiel

PURIFIC MASK
MASKA OCZYSZCZAJĄCA
DO PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ
WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
Z NADMIAREM SEMUM

•	 Oczyszcza skórę głowy i absorbuje nadmiar 
sebum dzięki kompleksowi SEbONIUM [XP+]. 
Włosy odzyskują lekkość, a skóra głowy jest 
ponownie zdrowa.

•	 Udowodnione działanie**
– Dzięki kompleksowi SEbONIUM [XP+] eliminu-
je nadmiar sebum.
– Oczyszcza skórę głowy i przywraca jej rów-
nowagę.

•	 Potwierdzona satysfakcja**
– 72% Moje włosy zyskały objętość i lekkość 
od nasady.
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05GłĘbOkA
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I SkÓRy GłOWy

NUTRI C+ 
SUPLEMENTY DIETY

STRENGTHENING DIETARY SUPLEMENT
CIENKIE WŁOSY I ŁAMLIWE PAZNOKCIE
 
KAPSUŁKI WZMACNIAJĄCE WŁOSY I PAZNOKCIE 
Stres, zmęczenie, brak równowagi hormonalnej, 
zmiany sezonowe są czynnikami, które mogą osła-
biać włosy i paznokcie. Suplement diety Staightening 
dostarcza im niezbędnych składników odżywczych 
takich jak witaminy, morskie minerały i olejki na ba-
zie oligoelementów, które zapewniają witalność, siłę 
i piękno włosów oraz paznokci.
Główne składniki: witamina A i cynk.

SHINE- ENHANCING DIETARY SUPLEMENT
WŁOSY MATOWE I POZBAWIONE
WITALNOŚCI

KAPSUŁKI WZMACNIAJĄCE WŁOSY I PAZNOKCIE 
Włosy nieustannie poddawane są atakom szko-
dliwych czynników zewnętrznych: słońce, częste 
szczotkowanie i suszenie. z tego powodu włosy sta-
ją się matowe, pozbawione witalności, a końcówki 
rozdwojone. Suplement diety Shine-Enhancing za-
wiera opatentowaną formułę, która odżywia korze-
nie włosów. Olej z kiełków pszenicy, z zawartością 
kwasu linolowego (niezbędny wielonienasycony 
kwas tłuszczowy omega 6) regeneruje włosy. Wita-
mina E dzięki właściwościom przeciwutleniającym, 
chroni włosy przed atakiem wolnych rodników. Nie 
ma nic piękniejszego niż zdrowe, lśniące włosy.
Główne składniki: tłoczony na zimno olej z kieł-
ków pszenicy i witamina E.

DENSIFYING DIETARY SUPLEMENT
WŁOSY POZBAWIONE GĘSTOŚCI
I WITALNOŚCI 

KAPSUŁKI ZAGĘSZCZAJĄCE WŁOSY
Pod wpływem czasu i działaniu szkodliwych czynni-
ków zewnętrznych (zanieczyszczenie) i wewnętrz-
nych (stres, zmęczenie), cebulki włosów zostają 
osłabione. Słabnie również mikrokrążenie w skórze 
głowy i włosy staja się cienkie. Wzrasta procent utra-
ty włosów w fazie ich wypadania.  Suplement diety 
Densifying pomaga utrzymać piękne włosy. Działa 
od wewnątrz na cebulki włosów, nadając im większą 
objętość. Wyjątkowa formuła na bazie cynku  i wita-
miny b6 utrzymuje włosy w dobrej kondycji.
Główne składniki: witamina A i cynk.

Essentiel
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06
cODzIENNA

PIELĘGNAcjA 
WłOSÓW

I SkÓRy GłOWy

Linia produktów cycle Vital to  idealne połączenie 
pomiędzy nauką i naturą dla piękna włosów.

Obietnica Cycle Vital:
•	 Formuła skoncentrowana na naturalnych skład-

nikach.
•	 Daje pierwszeństwo naturalnym składnikom 

bez obniżenia skuteczności produktów.
•	 Wyklucza wszelkie składniki oparte na  surow-

cach zwierzęcych.
•	 Produkty testowane dermatologicznie.
•	 Produkty nie zawierają parabenów.
 
cycle Vital spełnia wymagania wszystkich rodza-
jów włosów. każda seria zawiera składniki natural-
ne w połączeniu najnowszymi osiągnięciami nauki.
Skuteczność potwierdzona w testach naukowych 
w celu zaspokojenia 100% potrzeb włosów i skóry 
głowy.
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Primary shampoo  
250 ml, 1L

Silver shampoo
250 ml, 1 L

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

PRIMARY
DO CODZIENNEGO
STOSOWANIA

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki:  Pąk z drzewa 

leszczyny + Purisafe.
– Ekstrakt z pąków leszczyny: posiada właściwości 
odżywcze i energetyzujące.
– Purisafe: chroni włókna włosów przed atakiem 
szkodliwych czynników zewnętrznych.

PRIMARY SHAMPOO
SZAMPON DO CODZIENNEGO
STOSOWANIA DO WŁOSÓW
NORMALNYCH

•	 Idealny dla całej rodziny*.
•	 łagodnie myje.
•	 zapewnia połysk.

SILVER
DO WŁOSÓW DOJRZAŁYCH

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Sok z drzewa klo-

nu + Merquat®
– Ekstrakt z drzewa klonu: bogaty w elementy 
odżywcze, cukry i oligoelementy. Posiada wła-
ściwości remineralizujące i regenerujące.
– Merquat®: ułatwia rozczesywanie, zapewnia 
połysk i nie obciąża włosów. 

SILVER SHAMPOO
SZAMPON ROZŚWIETLAJĄCY 
DO WŁOSÓW DOJRZAŁYCH

•	 Neutralizuje żółte odcienie na siwych włosach.
•	 Nadaje srebrzysty blask siwym włosom.
•	 Działanie widoczne od pierwszego zastosowania.

Cycle Vital

*Powyżej 3 roku życia.



43

Eclat color mask
200 ml, 500 ml

Eclat color shampoo
250 ml, 1 L

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

ECLAT COLOR
DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki:  Ziarna kakao 

+ Celquat®.
– Ekstrakt z ziaren kakao: posiada właściwości 
antyutleniające i chroniące kolor przed promie-
niami UV.
– celquat®: tworzy warstwę odporną na wilgoć 
i wzmacnia kolor.

ECLAT COLOR SHAMPOO
SZAMPON CHRONIĄCY KOLOR
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

•	 Nadaje połysk.
•	 Sprawia, że kolor jest bardziej trwały.

ECLAT COLOR MASK
MASKA CHRONIĄCA KOLOR
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

•	 Poprawia strukturę włosów.
•	 Na dłużej utrzymuje blask koloru.
•	 Nadaje miękkość, blask i sprężystość.

Cycle Vital
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Nutri-plus shampoo
250 ml, 1 L

Nutri-plus cream
150 ml

Nutri-plus mask
200 ml, 500 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

NUTRI-PLUS
DO WŁOSÓW SUCHYCH 
I ZNISZCZONYCH

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki:  Nasiona quinoa + 

Aquaxyl™ & Cosmedia® Guar.
– Ekstrakt z nasion quinoa: nasiona quinoa zawie-
rają lipidy, kwasy tłuszczowe i białka, które odży-
wiają, chronią i nawilżają włosy.
– Aquaxyl™: kombinacja na bazie dwóch roślin cu-
krowych o właściwościach nawilżających.
– cosmedia® guar: ułatwia rozczesywanie oraz sty-
lizację suchych i mokrych włosów.

NUTRI-PLUS SHAMPOO
SZAMPON ODŻYWCZY DO WŁOSÓW
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH

•	 Nadaje miękkość.
•	 Odżywia i nie obciąża.

NUTRI-PLUS CREAM
KREM ODŻYWCZY DO WŁOSÓW
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH

•	 chroni włókna przed atakiem szkodliwych 
czynników zewnętrznych.

•	 zapewnia ekstremalną miękkość.
•	 Nie wymaga spłukiwania.

NUTRI-PLUS MASK
MASKA ODŻYWCZA DO WŁOSÓW
SUCHYCH I ZNISZCZONYCH

•	 Naprawia włókna włosów.
•	 Poprawia kondycję powierzchni włosów.
•	 Ułatwia prostowanie.
•	 Nadaje miękkość.

Cycle Vital
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Shampoo for dandruff state 250 ml, 1 L

Gel spray for dandruff state
150 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

DANDRUFF STATE
DO WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY  
Z ŁUPIEŻEM

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Mirra + Cynk Piry-

tionian.
– Ekstrakt z mirry: posiada właściwości prze-
ciwzapalne i łagodzące podrażnienia.
– cynk Pirytionian: dzięki właściwościom an-
tybakteryjnym zapobiega rozwojowi  grzybów 
z rodzaju Malassezia, które powodują łupież na 
skórze głowy.

SHAMPOO FOR DANDRUFF STATE
SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

•	 Eliminuje łupież od pierwszego zastosowania.
•	 Regularne stosowanie zapobiega ponownemu 

powstawaniu łupieżu.
•	 łagodzi podrażnienia i swędzenie.

GEL SPRAY FOR DANDRUFF STATE
PRZECIWŁUPIEŻOWY ŻEL W SPRAY’U

•	 Regularnie stosowany na długo eliminuje łupież.
•	 Oczyszcza skórę głowy.
•	 Daje przyjemne uczucie świeżości tuż po apli-

kacji.

Cycle Vital
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Purifying shampoo 
250 ml, 1 L

Soft curls shampoo 
250 ml

06cODzIENNA
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PURIFYING
DO PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ 
WŁOSÓW
I SKÓRY GŁOWY 
Z NADMIAREM SEBUM

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Biały Lotos + Sebo-

normine®.
– Ekstrakt z białego lotosu: jest bogaty w polife-
nole, które posiadają funkcje ściągające.
– Sebonormine®: zawiera wyciąg z Filpendula 
ulmaria zwanej inaczej „królową łąk”, która ma 
właściwości ściągające, oczyszczające i regulu-
jące wydzielanie sebum.

PURIFYING SHAMPOO
SZAMPON OCZYSZCZAJĄCY
DO PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ
WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY
Z NADMIAREM SEBUM

•	 Delikatnie myje tłustą skórę głowy.
•	 Nadaje włosom lekkość i objętość.

SOFT CURLS
DO KRĘCONYCH
WŁOSÓW

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Słodki groszek + 

Siloxane.
– Nasiona słodkiego groszku: zawierają  białka 
filmogenic, które nawilżają i odbudowuję loki.
– Siloxane: poprawia kondycję loków oraz przy-
wraca ich miękkość i delikatność.

 

SOFT CURLS SHAMPOO
SZAMPON DO KRĘCONYCH WŁOSÓW

•	 Regeneruje kręcone włosy.

Cycle Vital
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Intense volume shampoo 
250 ml

Intense volume foam
150 ml
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INTENSE VOLUME
DO WŁOSÓW CIENKICH
I DELIKATNYCH

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Kora dębu + Dime-

tykon.
– Ekstrakt z kory dębu: wpływa na zwiększenie 
objętości włókien włosów  oraz ich ochronę.
– Dimetykon: poprawia kondycję włosów nada-
jąc im objętość i miękkość.

INTENSE VOLUME SHAMPOO
SZAMPON NADAJĄCY OBJĘTOŚĆ
DO WŁOSÓW CIENKICH
I DELIKATNYCH

•	 Nadaje włosom blask.
•	 zwiększa objętość włosów.
•	 Nie obciąża włosów.

INTENSE VOLUME FOAM
PIANKA NADAJĄCA OBJĘTOŚĆ
DO WŁOSÓW CIENKICH
I DELIKATNYCH

•	 Pielęgnuje włosy.
•	 chroni włókna włosów.
•	 Nadaje włosom intensywną objętość.
•	 Nie obciąża włosów.

Cycle Vital
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Treatment
against hair lost

12 x 6,25 ml

hair growth shampoo
250 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

HAIR GROWTH
DO WŁOSÓW
ZE SKŁONNOŚCIĄ
DO WYPADANIA

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Korzeń łopianu + 

Trichodyn.
– Wyciąg z korzenia łopianu: bogaty w polisa-
charydy i sole mineralne, stymuluje metabolizm 
komórkowy cebulek włosów. chroni miesz-
ki włosowe przed czynnikami oksydacyjnymi. 
– Oczyszcza, koi i reguluje wydzielanie sebum.
– Trichodyn: badania kliniczne wykazały potrój-
ną skuteczność tego składnika, który walczy z  
trzema zjawiskami, powodującymi starzenie się 
skóry głowy.

TREATMENT AGAINST HAIR LOST
ZABIEG PRZECIW WYPADANIU,
STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW

•	 Przywraca wzrost włosów.
•	 zapobiega utracie elastyczności  skóry głowy.
•	 Wzmacnia umocowanie mieszków włosowych 

w skórze głowy.
•	 chroni skórę głowy przed uszkodzeniami 

spowodowanymi szkodliwymi czynnikami ze-
wnętrznymi.

•	 Właściwości potwierdzone naukowo.

 

HAIR GROWTH SHAMPOO
SZAMPON PRZECIW WYPADANIU,
STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW

•	 Delikatnie oczyszcza i tonizuje skórę głowy.
•	 Idealnie przygotowuje skórę przed zabiegiem 

Treatment Against hair Lost.

Cycle Vital
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Thermo-smoother bi-phase
150 ml

Dry shampoo
200 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

SMOTHING
WYGŁADZANIE

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Róża francuska + 

Lustreplex™.
– Ekstrakt z róży francuskiej: uzyskany z róż 
z upraw ekologicznych. Posiada właściwości 
zmiękczające, przywraca włosom odpowiednią 
gładkość.
– Lustreplex™: zapewnienia połysk, ułatwia roz-
czesywanie, zapobiega puszeniu i elektryzowa-
niu się włosów.

THERMO-SMOOTHER BI-PHASE
DWUFAZOWA ODŻYWKA
WYGŁADZAJĄCA, ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED TEMPERATURĄ

•	 chroni włókna włosów podczas prostowania.
•	 Ułatwia modelowanie i prostowanie włosów.
•	 zmniejsza puszenie i elektryzowanie się włosów.
•	 Nie natłuszcza włosów.
•	 Nie wymaga spłukiwania.

DRY SHAMPOO
DO WSZYSTKICH
RODZAJÓW WŁOSÓW

DRY SHAMPOO
SUCHY SZAMPON W SPRAY’U

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Owies + Illit.

– Wyciąg z owsa: posiada właściwości ochron-
ne. jest idealny do wszystkich rodzajów włosów.
– Illit: minerał posiadający zdolność do absor-
bowania sebum.

REZULTATY
Wszystkie właściwości szamponu
bez użycia wody!
•	 Doskonale absorbuje nadmiar sebum.
•	 Nadaje włosom objętość.
•	 Idealny do odświeżenia fryzury poza domem.

Cycle Vital
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kids highly-detangling shampoo 
250 ml

head kids lice
repelent lotion 150 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

KIDS
PRODUKTY DLA DZIECI*

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Lawenda + Amido-

amine.
– Olejek lawendowy: posiada właściwości anty-
bakteryjne, uspokajające i relaksujące.
– Amidoamine: ułatwia spłukiwanie i rozczesy-
wanie.

KIDS HIGHLY-DETANGLING SHAMPOO
SZAMPON DLA DZIECI

•	 Delikatnie myje.
•	 Ułatwia rozczesywanie.
•	 Nie zawiera parabenów.

HEAD KIDS LICE REPELLENT LOTION
LOTION W SPRAY’U PRZECIW WSZOM

•	 zawiera ocet z kwazji odstraszający wszy. 
•	 Nie wymaga spłukiwania.
•	 Nie zawiera parabenów.

Cycle Vital

BEZ PARABENÓW

* Powyżej 3. roku życia.
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Sun screen
150 ml

After sun shower-shampoo
250 ml

After sun cream
150 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

SUN
DO WŁOSÓW NARAŻONYCH 
NA PROMIENIOWANIE UV

OPIS
•	 Połączenie natury i nauki: Olej Marula + Filtr 

przeciwsłoneczny.
– Olej marula: bogaty w kwasy tłuszczowe 
i naturalne antyoksydanty, które zapewniają 
nawilżenie włosów i odpowiednią elastyczność 
skóry.
– Filtr słoneczny: chroni włosy przed szkodli-
wym działaniem promieni UV.

SUN SCREEN
MGIEŁKA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED PROMIENIOWANIEM UV

•	 Filtr przeciwsłoneczny: chroni włókna włosów 
przed szkodliwym wpływem słońca.

•	 zapobiega matowieniu koloru.
•	 zabezpiecza włókna włosów 

przed wysychaniem.

AFTER SUN  SHOWER-SHAMPOO
SZAMPON-ŻEL POD PRYSZNIC
PO OPALANIU

•	 Delikatnie myje i nawilża.
•	 Usuwa pozostałości soli morskiej i chloru z wło-

sów oraz ciała.
•	 Nadaje włosom miękkość.

AFTER SUN CREAM
KREM REGENERUJĄCY WŁOSY
PO OPALANIU

•	 zapewnia miękkość i nie obciąża włosów.
•	 Nadaje połysk.
•	 Nie wymaga spłukiwania.

Cycle Vital
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Exceptional multi-action treatment 
Red hibiscus

150 ml

Exceptional multi-action treatment 
Purple orchid

150 ml

06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

EXCEPTIONAL MULTI-ACTION 
TREATMENTS
MULTIFUNKCYJNE
ODŻYWKI DO WŁOSÓW

OPIS I REZULTATY
•	 Cudowne połączenie nadzwyczajnych skład-

ników: Wyjątkowe kwiaty + Olej organiczny.
– czerwony hibiskus / Purpurowa Orchidea: te 
wyjątkowe kwiaty mają właściwości przeciwu-
tleniające, zmiękczające i nawilżające. Nadają 
włosom miękkość, elastyczność i blask.
– zapewniają wszelkie korzyści, w zależności 
od rodzaju włosów i ich potrzeb.
Olej organiczny: posiada certyfikat Ecocert.
– Pozyskiwany jest  z orzechów indonezyjskie-
go drzewa tropikalnego Aleurites moluccana.

•	 Regenerują, wygładzają, wzmacniają, chronią 
i upiększają włosy.

EXCEPTIONAL MULTI-ACTION
TREATMENT – RED HIBISCUS
MULTIFUNKCYJNA
ODŻYWKA W SPRAY’U
DO WŁOSÓW NORMALNYCH

•	 Olej organiczny bogaty w kwasy Omega 3 + 
czerwony hibiskus.

EXCEPTIONAL MULTI-ACTION
TREATMENT  - PURPLE ORCHID
MULTIFUNKCYJNA
ODŻYWKA W SPRAY’U
DO WŁOSÓW CIENKICH

•	 Olej organiczny bogaty w kwasy Omega 3 + 
Purpurowe orchidea.

Cycle Vital
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06cODzIENNA
PIELĘGNAcjA
WłOSÓW
I SkÓRy GłOWy

EXCEPTIONAL OILS
DO WSZYSTKICH
RODZAJÓW WŁOSÓW

OPIS
•	 cycLE VITAL EXcEPTIONAL OILS są multifunk-

cyjnymi zabiegami, leczącymi włókna włosów 
dzięki połączeniu kilku legendarnych olejów. 
Dzięki nim włosy stają się intensywnie odżywio-
ne i pełne blasku.

EXCEPTIONAL SHAMPOO
MULTIFUNKCYJNY SZAMPON
NABŁYSZCZAJĄCY
Z OLEJEM ARGANOWYM

•	 zawiara olej arganowy, olej abisyński i olej 
macadamia.

•	 Głęboko odżywia i naprawia włosy.
•	 zmiękcza włókna włosów.
•	 zapewnia włosom miękkość i połysk.
•	 Przywraca elastyczność włókien włosów.
•	 Intensywnie wzmacnia zniszczone włosy.
•	 Nadaje włosom blask i nieporównywalną 

lekkość.

EXCEPTIONAL OIL
MULTIFUNKCYJNY OLEJEK
NAWILŻAJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCY

•	 zawiera olej z nasion słonecznika i witaminę E.
•	 zapewnia włosom jedwabistą miękkość.
•	 Rozświetla włosy.
•	 Nadaje włosom blask.
•	 Dyscyplinuje włosy.

Cycle Vital

Exceptional shampoo
250 ml

Exceptional oil
150 ml
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07
STyLIzAcjA

EUGENE PERMA PROFESIONNELLE stworzyła  
pierwszą na świecie linię do stylizacji ARTISTE wy-
wołującą pozytywny nastrój klientów.
Opracowana przez laboratorium R & D, seria Ar-
tist(e) oferuje produkty najwyższej jakości, które są 
przyjemne w użyciu i pozwalają uzyskać pożądany 
efekt dla każdego rodzaju wykończenia. 

Teraz możesz wpływać na nastrój i zadowolenie 
klientów poprzez:
•	 Tworzenie stylizacji, zgodnych z ich życzeniami.
•	 Pomagając im na długo zachować efekt styli-

zacji.

A wszystko to za sprawą Kompleksu Happy Mix 
Complex, opracowanego na bazie: 
•	 Witaminy E o właściwościach przeciwutleniają-

cych.
•	 Opatentowanego zapachu*, który zawiera 

aktywny składnik stymulujący wytwarzanie do-
paminy w mózgu, zapewniający dobre samopo-
czucie i pozytywny nastrój **

PRESTANCE
Gama wysokiej wydajności lakierów do włosów.

* Test węchowy na 40 ochotnikach
** Test in vitro na komórkach neuronowych
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07STyLIzAcjA 
PRZED SUSZENIEM

CREATE / FORMA
LOKI

CURL MOUSSE
PIANKA DO LOKÓW

•	 Definiuje loki.
•	 Formuła nie zawiera alkoholu, dzięki czemu 

zachowuje nawilżenie włosów.

•	 Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć i przekręcić butelkę 
w dół. Nałożyć niewielką ilość produktu na osu-
szone ręcznikiem włosy – kulka wielkości 1 lub 
2 mandarynek. Rozprowadzić równomiernie za 
pomocą grzebienia lub palców. Stylizować lub 
wysuszyć za pomocą dyfuzora.

•	 Poziom utrwalenia: 3/6.

CURLY CREAM
KREM DO LOKÓW

•	 Do suchych lub bardzo suchych kręconych 
włosów.

•	 Definiuje i kontroluje skręt loków i fal.

•	 Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość produktu na osuszo-
ne ręcznikiem włosy – kulka wielkości 1 lub 2 
orzecha przed suszeniem za pomocą dyfuzora. 

•	 zapobiega puszeniu się włosów
•	 Pozostawia włosy naturalne w dotyku.
•	 zachowuje nawilżenie włosów.

•	 Poziom utrwalenia: 3/6.

Artist(e)

curl mousse 200 ml

curly cream 150 ml
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07STyLIzAcjA 
PRZED SUSZENIEM

CREATE / FORMA
OBJĘTOŚĆ

VOLUME MOUSSE
PIANKA ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ

•	 Do krótkich i średniej długości włosów.

•	 Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć i przekręcić butelkę 
w dół. Nałożyć niewielką ilość produktu na 
osuszone ręcznikiem włosy – kulka wielkości 
1 lub 2 mandarynek. Rozprowadzić równomier-
nie za pomocą grzebienia lub palców. 

•	 zapewnia objętość i styl.
•	 Pozostawia włosy miękkie w dotyku.
•	 jest niewidoczna na włosach.

•	 Poziom utrwalenia: 3/6.

PUMP UP SPRAY
SPRAY ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ

•	 Do cienkich i delikatnych włosów.

•	 Sposób użycia:
Spryskać  osuszone ręcznikiem włosy od nasa-
dy po końcówki – od 6 do 8 naciśnięć pompki. 

•	 zapewnia uniesienie włosów od nasady 
i blask na całej długości włosów.

•	 Sprawia, że włosy staja się jedwabiste, bez 
obciążania.

•	 Pozostawia włosy miękkie w dotyku.
•	 Pump Up Spray może być stosowany dla po-

prawienia efektu objętości.

•	 Poziom utrwalenia: 3/6.

Volume mousse 200 ml

Pump up spray 200 ml

Artist(e)
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07STyLIzAcjA 
PRZED SUSZENIEM

CREATE / FORMA
WYGŁADZANIE

HEAT SMOOTHER SPRAY
SPRAY WYGŁADZAJĄCY,
ZABEZPIECZAJĄCY
PRZED TEMPERATURĄ

•	 Dyscyplinuje niesforne kosmyki.

•	 Sposób użycia:
Spryskać osuszone ręcznikiem włosy przed su-
szeniem lub prostowaniem.

•	 Ułatwia prostowanie i chroni włókna włosów 
podczas suszenia przed wysoka temperaturą.

•	 Wykorzystuje ciepło w celu zoptymalizowania 
wydajności stylizacji.

•	 zapobiega puszeniu się włosów. 
•	 Nadaje miękkie i błyszczące wykończenie.

•	 Poziom utrwalenia: 2/6.

HEAT SMOOTHING CREAM
KREM WYGŁADZAJĄCY,
ZABEZPIECZAJĄCY
PRZED TEMPERATURĄ

•	 Do grubych i kręconych włosów.

•	 Sposób użycia:
Nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy – od 2 
do 3 naciśnięć. Rozprowadzić równomiernie na 
długości i końcówkach włosów, przed susze-
niem lub prostowaniem.

•	 Gwarantuje doskonały efekt wygładzający.
•	 Natychmiast zmniejsza puszenie się włosów.
•	 Wykorzystuje ciepło w celu zoptymalizowania 

wydajności stylizacji.
•	 zapobiega puszeniu się włosów. 
•	 Poprawia stan powierzchni włosów (otacza 

włókna włosów i chroni skórę głowy).
•	 Nadaje miękkie i błyszczące wykończenie.

•	 Poziom utrwalenia: 1/6.

heat smoother spray 150 ml

heat smoothing cream 150 ml

Artist(e)
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07STyLIzAcjA 
ZMIANA STYLU
W KAŻDEJ CHWILI

STYLE / MODELOWANIE
MODELOWANIE 
POSZCZEGÓLNYCH PASM

SHAPE LOOK GEL
ŻEL MODELUJĄCY

•	 Do wszystkich rodzajów włosów, nawet najbar-
dziej niesfornych.

•	 Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość produktu na suche lub 
osuszone ręcznikiem włosy.

•	 Reguluje objętość i dyscyplinuje włosy nadając 
fryzurze bardzo naturalny wygląd.

•	 kremowa konsystencja, ułatwia i przedłuża 
efekt stylizacji.

•	 Poziom utrwalenia: 3/6.

WAXY DEFINER
WOSK MODELUJĄCY

•	 Idealny do krótkich włosów.

•	 Sposób użycia:
Rozgrzać niewielką ilość produktu w dłoniach 
i nałożyć na suche włosy.

•	 Formuła rozpuszczalna w wodzie jest lżejsza 
i mniej tłusta niż w przypadku tradycyjnych 
wosków.

•	 Nadaje połysk i pożądany styl.
•	 Pozwala na kształtowanie fryzury na różne 

sposoby.
•	 łatwo usunąć go z włosów.

•	 Poziom utrwalenia: 2/6.

Shape look gel 150 ml

Waxy definer 75 g

Artist(e)
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07STyLIzAcjA 
ZMIANA STYLU
W KAŻDEJ CHWILI

STYLE / MODELOWANIE
TEKSTURA

FLEXI GUM
GUMA MODELUJĄCA

•	 Do krótkich włosów.

•	 Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość produktu na dłoń i na-
nieść na suche włosy.

•	 Pozwala na kształtowanie fryzury na różne 
sposoby.

•	 Nietłusta konsystencja zapewnia komfort aplikacji.
•	 jest niewidoczna na włosach.
•	 zapewnia bardzo mocne i trwałe utrwalenie.

•	 Poziom utrwalenia: 5/6.

FIBER PASTE
PASTA MODELUJĄCA (PAJĘCZA SIEĆ)

•	 Do krótkich włosów.

•	 Sposób użycia:
Rozgrzać niewielką ilość produktu w dłoniach 
i nałożyć na suche włosy.

•	 Posiada włóknistą teksturę, która pozwala na 
nieskończoną ilość różnych stylizacji. 

•	 Umożliwia zmianę stylizacji w ciągu dnia bez 
dodatkowego nakładania produktu.

•	 zapewnia lekkie lub średnie utrwalenie.

•	 Poziom utrwalenia: 4/6.

VELVET CREAM
KREM WYGŁADZAJĄCY (MATOWY EFEKT)

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość produktu na dłoń i na-
nieść na suche włosy.

•	 konsystencja aksamitnego kremu ułatwia 
aplikację.

•	 Nadaje efekt modnego naturalnego nieładu 
z matowym wykończeniem.

•	 Włosy są naturalne w dotyku.
•	 łatwo usunąć go z włosów.

•	 Poziom utrwalenia: 3/6.

Flexi gum 75 g

Fiber paste 125 g

Velvet cream 125 g

Artist(e)
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07STyLIzAcjA 
UTRZYMANIE

FIX / UTRWALENIE
ŻELE

FIXING GEL
ŻEL UTRWALAJĄCY

•	 Do krótkich lub średniej długości włosów.

•	 Sposób użycia:
Nanieść na całą długość włosów lub pasmo po 
paśmie na suche lub osuszone ręcznikiem włosy.

•	 Restrukturyzuje i rzeźbi włosy.
•	 Nadaje fryzurze ekstremalny wygląd.
•	 Gwarantuje niezwykle silne i długotrwałe utrzy-

manie.
•	 jest niewidoczny na włosach.
•	 Udowodnione utrzymanie do 12 godzin.

•	 Poziom utrwalenia: 5/6.

WET GEL
ŻEL MOKRY EFEKT

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Nanieść na osuszone ręcznikiem włosy i pozo-
stawić do wyschnięcia.

•	 Tworzy długotrwały mokry efekt.
•	 Nie klejąca się tekstura.
•	 łatwy w użyciu.
•	 Udowodnione utrzymanie do 8 godzin. 
•	 zapewnia blask włosów do 12 godzin.

•	 Poziom utrwalenia: 4/6.

Fixing gel 150 ml

Wet gel 150 ml

Artist(e)



61

07STyLIzAcjA 
UTRZYMANIE

FIX / UTRWALENIE
LAKIERY

EXTREME SPRAY
LAKIER UTRWALAJĄCY

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Spryskać suche włosy. Aby utrwalić pojedyncze 
pasma spryskać z odległości 15 cm lub z odle-
głości 30 cm w celu utrwalenia całej fryzury.

•	 Nadaje maksymalne utrwalenie.
•	 Przekracza granice tradycyjnego spray’u.
•	 Idealny do utrwalenia najbardziej ekstremal-

nych fryzur.
•	 Szybko wysycha.
•	 Specjalnie zaprojektowany aplikator zapewnia 

równomierne nanoszenie produktu.
•	 zawiera specjalną skoncentrowaną formułę.
•	 Udowodnione utrzymywanie do 18 godzin.

•	 Poziom utrwalenia: 6/6.

HAIR SCULPTOR
LAKIER W ATOMIZERZE
UTRWALAJĄCY, NADAJĄCY
KSZTAŁT FRYZURZE

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Spryskać suche włosy i przystąpić do stylizacji.

•	 Rzeźbi i określa styl.
•	 Nie zawiera gazu.
•	 Nadaje trwały efekt.
•	 Niewidoczny na włosach.
•	 Udowodnione utrzymywanie do 8 godzin. 

•	 Poziom utrwalenia: 4/6.

Extreme spray 200 ml

hair sculptor 200 ml

Artist(e)
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07STyLIzAcjA 
UTRZYMANIE

FIX / UTRWALENIE

HAIR GLUE
KLEJ UTRWALAJĄCY

•	 Do krótkich włosów.

•	 Sposób użycia:
Nanieść na włosy i wymodelować pożądaną 
fryzurę.

•	 Idealny do szybkiej stylizacji.
•	 Skoncentrowana formuła o bardzo lepkiej kon-

systencji  gwarantuje doskonałe wykończenie 
oraz bardzo mocne, długotrwałe utrzymanie 
i maksymalną kontrolę.

•	 Płynna konsystencja  w oryginalnej tubie uła-
twia stosowanie. 

•	 Niewidoczny na włosach.
•	 Udowodnione utrzymywanie do 24 godzin. 

•	 Poziom utrwalenia: 6/6.

FIXING MOUSSE
PIANKA UTRWALAJĄCA

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć i przekręcić butelkę 
w dół. Nałożyć niewielką ilość produktu na osu-
szone ręcznikiem włosy – kulka wielkości 1 lub 
2 mandarynek. Rozprowadzić równomiernie za 
pomocą grzebienia lub palców.

•	 Gwarantuje optymalne utrwalenie stylizacji.
•	 zapewnia objętość oraz bardzo mocne i długo-

trwałe utrzymanie fryzury.
•	 Niewidoczna na włosach.
•	 Udowodnione utrzymywanie do 12 godzin.

•	 Poziom utrwalenia: 5/6.

hair glue 75 ml

Fixing mousse 200 ml
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07STyLIzAcjA 
UTRZYMANIE

FIX / UTRWALENIE
LAKIERY

SPRAY MODELER
LAKIER  MODELUJĄCO-UTRWALAJĄCY

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Spryskać suche włosy. Aby utrwalić pojedyncze 
pasma spryskać z odległości 15 cm lub z odle-
głości 30 cm w celu utrwalenia całej fryzury.

•	 zapewnia włosom miękki, elastyczny i natural-
ny efekt.

•	 łatwo usunąć go podczas szczotkowania.
•	 Specjalnie zaprojektowany aplikator zapewnia 

równomierne nanoszenie produktu.

•	 Poziom utrwalenia: 4/6.

FINISH / WYKOŃCZENIE
LAKIERY

SPRAY FINISH PERFECT
LAKIER
WYKAŃCZAJĄCO-UTRWALAJĄCY

•	 Do wszystkich rodzajów włosów.

•	 Sposób użycia:
Spryskać suche włosy. Aby utrwalić pojedyncze 
pasma spryskać z odległości 15 cm lub 30 cm 
w celu utrwalenia całej fryzury.

•	 bardzo mocno utrwala fryzurę.
•	 zapewnia doskonałe wykończenie i chroni 

włosy przed wilgocią.
•	 łatwo usunąć go podczas szczotkowania.
•	 Specjalnie zaprojektowany aplikator zapewnia 

równomierne nanoszenie produktu.

•	 Poziom utrwalenia: 5/6.

Spray modeler
450 ml                                   

Spray finish perfect  450 ml                                   

Spray modeler
300 ml                                   

Spray finish perfect 
300 ml                                   
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07STyLIzAcjA 
PRODUKTY
DO WYKAŃCZANIA

FINISH / WYKOŃCZENIE
NABŁYSZCANIE

GLOSS SERUM
SERUM NABŁYSZCZAJĄCE

•	 Do normalnych włosów.

•	 Sposób użycia:
Nanieść niewielką ilość produktu na dłonie (od 
1 do 2 naciśnięć) i rozprowadzić na  długość 
i końcówki włosów, unikając nasady włosów.

•	 Należy używać do wykończenia stylizacji, aby 
nadać włosom ekstremalny blask oraz ide-
alne wygładzenie na długości i końcówkach 
włosów.

•	 Do 90% redukuje elektryzowanie się włosów.
•	 zapobiega puszeniu się włosów.
•	 Działa do 12 godzin.

•	 Poziom utrwalenia: 1/6.

SPRAY GLOSS
SPRAY NABŁYSZCZAJĄCY

•	 Do normalnych i cienkich włosów.

•	 Sposób użycia:
Stosować na suche i wystylizowane włosy.

•	 zapewnia długotrwałe, błyszczące wykończe-
nie.

•	 Pozostawia błyszczące i miękkie włosy. 
•	 Redukuje elektryzowanie się włosów. 
•	 Do 80% więcej blasku.
•	 Działa do 12 godzin. 

•	 Poziom utrwalenia: 1/6.

Gloss serum 50 ml

Spray gloss 200 ml
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07STyLIzAcjA 
LAKIERY
PROFESJONALNE

Profesjonalne lakiery do włosów, które łączą sku-
teczność z francuską elegancją. zapewniają do-
skonałe wykończenie wszystkich rodzajów styli-
zacji.

Lakiery PRESTANcE posiadają system mikro-dyfu-
zji w połączeniu z żywicami wysokiej jakości.
łatwo usunąć je podczas szczotkowania.
Są niewidoczne na włosach.
zawierają aktywny składnik Lustreshine, który na-
daje włosom wyjątkowy połysk.
zapewniają odporność na wilgoć.
zapobiegają elektryzowaniu się włosów.

Zawierają filtr ochronnym UV, dzięki czemu 
chronią włosy przed:
•	 Utratą intensywności koloru.
•	 zażółceniem siwych włosów.
•	 Osłabieniem włókien włosów.

SUPPLE HOLD LACQUER
ELASTYCZNY MOCNY LAKIER 
DO WŁOSÓW

•	 zapewnia doskonałe wykończenie i naturalny 
wygląd  wszystkich stylizacji.

•	 Idealny, aby zachować sprężystość stylizacji 
i jednoczesne utrwalenie oraz bardzo naturalny 
wygląd.

•	 Doskonały również  do utrwalenia poszczegól-
nych pasm, utrzymania objętości od nasady lub 
utrwalenia ruchu.

NON AEROSOL LACQUER
ELASTYCZNY MOCNY LAKIER
DO WŁOSÓW W ATOMIZERZE

•	 zapewnia doskonałe wykończenie i naturalny 
wygląd  wszystkich stylizacji.

•	 jest lżejszy, bardziej ekonomiczny, ponieważ 
nie zawiera gazu. 

•	 zapewnia utrwalenie fryzury przy jednocze-
snym poszanowaniu dla środowiska.

Supple hold lacquer 450 ml                                   

Non aerosol lacquer
200 ml

Supple hold lacquer
300 ml                                   
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Strong hold lacquer             
450 ml                                   

Extra strong hold lacquer  
300 ml

Strong hold lacquer 
300 ml                                   

07STyLIzAcjA 
LAKIERY
PROFESJONALNE

STRONG HOLD LACQUER
BARDZO MOCNY LAKIER DO WŁOSÓW

•	 zapewnia doskonałe wykończenie i natychmia-
stowe utrwalenie wszystkich stylizacji.

•	 Idealny do tworzenia bardzo skomplikowanych 
fryzur, wymagających doskonałego utrzymania 
oraz do utrwalenia ruchu.

EXTRA STRONG HOLD LACQUER
EKSTRA MOCNY LAKIER DO WŁOSÓW

•	 zapewnia doskonałe wykończenie i natych-
miastowe ekstra mocne utrwalenie wszystkich 
stylizacji.

•	 Idealny do wszystkich rodzajów fryzur.
•	 Doskonały do tworzenia fryzur ekstremalnych 

i wyrafinowanych.
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LUMEX Sp. z o.o.
08-110 Siedlce | ul. brzeska 114

NIP 821 18 45 448
tel.: /25/ 631 02 85

e-mail: lumex@epparis.pl
www.epparis.pl 


