
Cвітові європейські бренди для волосся та нігтів



- для волосся:

Germany:

• C:EHKO
• Be Keen on Hair 

Italy:
• Hair Company 
• ING Professional
• NUA Pro 

- для нігтьового сервісу та догляду для рук та 
ніг:

Germany
• LCN

Бренди VNA Trade представлені в усіх регіонах
України

Місія: дарувати здоров'я та красу, працюючи тільки з якісною,
безпечною, натуральною продукцією з догляду та лікування
волосся, нігтів та шкіри

Мета: всебічний розвиток професійного напряму beauty -
індустрії в Україні та співпраця з надійними виробниками
якісних сертифікованих косметичних продуктів

Переваги:

 Широкий асортимент сертифікованої оригінальної продукції з 
Італії та Німеччини

 Вигідні умови співпраці: бонусна програма, акційні та 
спеціальні пропозиції

 Персональний менеджер, можливість тестування продукції на 
заняттях у технологів компанії, які регулярно переймають
досвід у виробників та відомих майстрів в Італії та Німеччинні

 Професійні консультації та education – програми для 
спеціалістів – все, для підтримки та професійного розвитку 
наших партнерів і успішних продажів

 Участь у міжнародних виставках та постійне підвищення
кваліфікації співробітників

About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013

VNA Trade – ексклюзивний дистриб'ютор 
професійних beauty - брендів:



Мы оn-line:
About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013

@VNA Prof Servicewww.vna.ua @vna.prof @VNA.TRADE

@Hair&Nail TVІнтернет- магазин 
www.eshoping.ua @eshoping.ua @eshoping.ua



Торговельний представник

Дистриб’ютор

Eshoping.ua

B2B B2C

Customer

Sale

Promotion

Майстри – перукарі

Колористи
Кінцевий споживач

Eshoping.ua

Маркетплейси

Торговельні off - line мережі

Майстри

Менеджери з продажу

Торговельні представники

www.vna.ua

Prof service offline/online семінари

Social Media (FB, Instagram, YouTube)

Telegram канал

POSM

PR, events

www.eshoping.ua

Social Media (FB, Instagram, YouTube)

Adwords

POSM

Influencers

About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013



Цінове сегментування брендів VNA Trade

Еconomy Low-price Mid-price Mid-price+ Premium

KEEN HC

C:EHKO

Nua PRO ING LCN

About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013



Німецький професійний бренд 
косметики для волосся
Понад 80 років досвіду у галузі перукарського мистецтва

HAIR GERMANY CONCEPT



ABOUT BRAND

C:EHKO (вимовляється як «цеко») – професійний 
бренд косметики для волосся з Німеччини. Широкий 
вибір продуктів, які задовольняють навіть 
найвимогливіших клієнтів. Від догляду та стайлінгу до 
інтенсивних барвників і ідеальних форм. Задача 
полягає в тому, щоб за доступною  ціною забезпечити
високоякісний догляд

ФІЛОСОФІЯ С:EHKO - це:

C - concept / концепт. Багаторічний досвід та максимальна 
надійність
E - energie / енергія. Продукти для догляду С: EHKO – енергія
здорового волосся
H - halt / фіксація. Продукти для стайлінгу волосся є 
оптимальним завершенням для будь-якої зачіски
K - kurven / форми. Нові форми на вищому рівні
O - optik / ефект. Чудовий ефект і актуальність моди –
результат застосування фарб C:EHKO



 С: ЕНКО – велике сімейне підприємство, яке знаходиться в 
«серці» Німеччини, в Тюрингії

 Кожний етап досліджень та косметичні формули продуктів
створюються у власних лабораторіях компанії

 При розробці усіх продуктів  особлива увага приділяється 
натуральним високоефективним рецептурам для доброї 
переносимості

 Сертифіковане виробництво за стандартом ISO 50001. 
Продукція залишає виробництво тільки тоді, коли отримує 
відповідний атестат зрілості з точки зору якості

 Ековідповідальна компанія сім’ї Евальд виробляє сонячну 
електроенергію, яка забезпечує центри виробництва та 
продажу, а її залишок надходить в мережу загального 
призначення. Підприємства в Наеталь-Вальдау та 
Шлойзінгіні використовують для опалення деревну стружку 
(відновлювальна сировина)

ПРО БРЕНД

C:EHKO – БЕЗУМОВНА ЯКІСТЬ ТА МАКСИМАЛЬНА НАДІЙНІСТЬ

Більше 80 років
досвіду

Понад 5000 
салонів краси Німеччини 

довіряють та щодня використовують 
продукти С:ЕНКО

Понад 20 країн,
де присутній бренд

ABOUT BRAND



Історія С:ЕНКО почалася в 1940 році в «зеленому 
серці» Німеччини, в Тюрингії, де зараз 
розташований завод та виробництво. Перукар 
Роберт Шмідт створив фірмовий Березовий 
лосьйон Silverwa для догляду за волоссям на 
основі лікарських гірських трав, екстрактів квітів і 
листя берези.  В складі С: ЕНКО і сьогодні
використовуються витяжки цілющих рослин

На сьогоднішній день компанією керує Роберт 
Евальд, онук Роберта Шмідта, а також його 
правнуки - Аннегрет та Матіас. Це вже четверте 
покоління С: ЕНКО

ПРО КОМПАНІЮ

HISTORY
HAIR GERMANY CONCEPT

Еволюція лого



1940

1972

1998

2000

2002

2008

2015

2020

Історія почалася з появи рідини для 

волосся, спеціально розробленої

майстром-перукарем Робертом Шмідтом

Під марками Florena і Londа ексклюзивно

вироблялися засоби для хімічної завивки.

Сенсацією стають останні розробки: лосьйон

для завивки феном FÖN-WELLLOTION та 

унікальний продукт STABILET®

8000 м² території - від лабораторій і 

виробництва до збуту та управління

в Наеталь - Вальдано

Успішний старт: ексклюзивна лінія

продукції C: EHKO для перукарів - в 

центрі уваги на чемпіонаті перукарського

мистецтва в Берліні

Бренд C: EHKO

виходить на ринок України

Збут переноситься в новий логістичний

центр C: EHKO в Шлёйзінгені. В 

розпорядженні є додаткова площа для 

зберігання продукції - 3100 м²

В Берліні відкрився освітній центр для 

перукарів - перукарський будинок

A.Ewald Friseurhaus

На ринок виходить нова 

серія C:EHKO Prof.

HISTORY
Важливі дати в історії компанії



ADVANTAGES

БУТИ В ТРЕНДІ. Серія яскравих молодіжних трендових відтінків фарб
Color Flames

ЕКСПЕРТ. Понад 80 років досвіду на світовому ринку професійних
засобів для догляду за волоссям. C:EHKO COLOR EXPLOSION ОДНА З
ПЕРШИХ ФАРБ ДЛЯ ВОЛОССЯ З КЕРАТИНОМ У ЄВРОПІ

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ. Гарантія високої німецької якості
продукції. Компанія дотримується всіх суворих вимог ЄС на
відповідність безпеки парфумерно-косметичної продукції

БЕЗПЕЧНИЙ НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД. Продукти багаті
натуральними інгредієнтами. Без парабенів (PPD) та
сульфатів (SLES)

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ. Кожний етап досліджень та косметичні формули
продуктів C:EHKO створюються у власних лабораторіях у Німеччині.
Сертифіковане виробництво відповідно до стандарту ISO 50001. Продукція
залишає виробництво тільки тоді, коли отримує відповідний атестат
зрілості з точки зору якості

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. Лінія догляду, продукти для фарбування та
створення завитків, стайлінг. Продукти розроблені та протестовано
дерматологами. При розробці усіх продуктів особлива увага
приділяється натуральним високоефективним рецептурам для доброї
переносимості. Зрозумілий та добре організований асортимент

EDUCATION-ПРОГРАМИ. Професійні консультації та навчальні
семінари з продукції за допомогою команди бренд-технологів та
менеджерів. Легкість та економічність у використанні

ПРОФДОГЛЯД. Ексклюзивні протоколи процедур догляду для волосся.
Унікальний продукт та бестселер бренду Ополіскувач Stabilet Color на 
ринку з 1972 року. Якість цього продукту перевірено роками. Зручні 
об’єми продуктів з догляду спеціально для салонів краси

MUST HAVE. Широкий асортимент продуктів для стайлінгу з різним 
ступенем фіксації. Лаки гіпоалергенні, до складу входить пантенол, 
завдяки якому їх можна використовувати для створення зачісок 
навіть дітям. Лаки C:EHKO легко вичісуються, не обтяжують та не 
склеюють волосся

Головний message: Висока німецька якість та надійність за вигідними цінами



Головний message: Салоний догляд за волоссям в домашніх умовах

ЯКІСТЬ. ТІльки оригінальна сертифікована продукція з Німеччини

ADVANTAGES

СКЛАД. Усі засоби мають безпечний натуральний склад. В них не 
містяться шкідливих для здоров'я волосся і шкіри парабенів (PPD)
та сульфатів (SLES)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Косметика не тестується на тваринах – cruelty free

ЕКОСВІДОМІСТЬ. Компанія сім'ї Евальд надає великого значення 
тому, щоб виробництво не завдавало шкоди довкіллю. 
Ековідповідальна компанія виробляє сонячну електроенергію,
яка забезпечує центри виробництва та продажу, а її залишок 
надходить в мережу загального призначення. Підприємства в 
Наеталь-Вальдау та Шлойзінгіні використовують для опалення 
деревну стружку (відновлювальна сировина)

УПАКОВКА. Спеціально розроблена та запатентована форма 
пляшок продукції C:EHKO ФОРМИ, незважаючи на вміст 
хімічно активних речовин, не піддається деформації. 
Упаковка продуктів C:EHKO після використання може бути 
перероблена

АРОМАТ. Продукти для волосся C:EHKO мають приємні салонні люксові
аромати - гарне доповнення стилю

МАСКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ РІЗНИХ ПОТРЕБ ВОЛОССЯ. 
Маска-догляд для фарбованого волосся – збереження кольору
Срібляста маска - доглянутий блонд без жовтизни
Маска для чуттєвої шкіри голови - дбає про волосся і захищає чутливу шкіру 
голови та інші в залежності від потреб волосся

MUST HAVE. Стійка побутова фарба C:COLOR  для волосся всіх типів
Спрей миттєвого догляду як чудова ароматна вуаль для волосся, незамінний 
тревел-аксесуар, формат зручний для сумочки. Не потребує змивання. Влітку 
наповнює волосся вологою, взимку працює як антистатик
Бальзам-флюїд з аnti - frizz формулою проти пухнастості волосся
Сироватка для догляду як термозахист
Сріблясто-білий ополіскувач Silberweiss для блондинок - прекрасний 
кондиціонер-ополіскувач з антижовтим ефектом

БУТИ У ТРЕНДІ. Гель-фарба Color Flames - трендові молодіжні відтінки
без аміаку та оксидації. Широкий асортимент продуктів для стайлінгу з
різним ступенем фіксації. Лаки гіпоалергенні до складу входить
пантенол, завдяки якому їх можна використовувати для створення
зачісок навіть дітям. Лаки C:EHKO легко вичісуються, не обтяжують та не
склеюють волосся

НЕ ТІЛЬКИ ДОГЛЯД. Лінія VITAL для попередження випадіння
волосся з формулою 3 Б: БІОТИН + БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ + БІСАБОЛОЛ
Захисний крем для рук на основі олії чорного кмину як 
приємне доповнення до догляду



ПРО БРЕНД

PRODUCTS

Асортимент розділений на 5 категорій, які 
задовольняють всі побажання клієнтів і потреби волосся. 
Кожен продукт розроблений, протестований і 
вдосконалений досвідченими фахівцями косметики для 
волосся



NATURAL INGREDIENTS
Інноваційне ноу-хау і безпрецедентна ретельність у виробництві – це незаперечні переваги продукції C:EHKO. Для виробництва використовується тільки найякісніша та 
найдорожча сировина. У рецептурах продуктів використовуються натуральні інгредієнти, які чудово впливають на здоров’я волосся та шкіри голови

АЛОЕ ВЕРА
ЗВОЛОЖЕННЯ

Має зволожуючі властивості, які підвищують
пружність волосся. При подразненій, чутливій

шкірі заспокоює та знімає запалення

ПШЕНИЧНИЙ ПРОТЕЇН
ВІДНОВЛЕННЯ

Випрямляє, робить слухняним пористе і тьмяне
волосся. Володіє високим рівнем плівкоутворюючих

властивостей завдяки яким волосся набуває
помітний захист від пошкоджень та має

антистатичні властивості

ОЛІЯ ЧОРНОГО КМИНУ
ЖИВЛЕННЯ

Щоденне живлення для збереження структури
волосся. 

Волосся зміцнюється і набуває блиск

ЕКСТРАКТ ПРОРОСТКІВ РИСУ
ЗМІЦНЕННЯ + ЖИВЛЕННЯ

Покращує якість кератину волосся і зменшує випадіння. 
Розгладжує та зміцнює волосся,  

покращує розчісування

МЕНТОЛ
СВІЖІСТЬ

Для миттєвого і стійкого ефекту свіжості
шкіри голови. Має охолоджуючу дію, 
покращує кровообіг і знижує свербіж

МИГДАЛЬНИЙ ПРОТЕЇН 
ЗАХИСТ

Захищає та укріплює структуру волосся. Надає
об’єм та захищає від дії агресивних реагентів не 
впливаючи на завиток. Покращує еластичність

ПИВО
ПИШНІСТЬ+ОБ’ЄМ

Надає помітний об’єм, робить волосся густим 
та сильним

КОКОСОВА ОЛІЯ 
ОЧИЩЕННЯ

Для дбайливого очищення та тонізації шкіри
голови

Основні натуральні інгредієнти у продуктах C:EHKO



Інноваційні продукти косметики C:EHKO для волосся поєднують у собі натуральні компоненти та перевірені рецептури

NATURAL INGREDIENTS
• КЕРАТИН
ЗВОЛОЖЕННЯ + ВІДНОВЛЕННЯ
Глибоко зволожує локони, позбавляючи їх
від ламкості, зміцнює структуру волосся по 
всій довжині та має вирівнюючий ефект 

• КРЕАТИН 
УКРІПЛЕННЯ
Робить волосся густим, укріплює та
покращує розчісування

• ПАНТЕНОЛ (ВІТАМІН В5)
ЗВОЛОЖЕННЯ 
Зволожує і кондиціонує волосся, покращує 
його розчісування. Відновлює і живить
пошкоджену структуру, розгладжує
поверхню та надає природний блиск
волоссю. Захищає від негативного впливу
навколишнього середовища

• ЕКСТРАКТ ЛІЧІ
ЕКСТРА ЗВОЛОЖЕННЯ 
Глибоко зволожує та живить волосся, 
«запечатує» пошкоджені фарбуванням і 
завивкою кінчики

• БІЛА ГЛИНА
НОРМАЛІЗАЦІЯ РОБОТИ САЛЬНИХ ЗАЛОЗ
Усуває причини надмірно активної роботи
сальних залоз волосистої частини голови. 
Нормалізує обмінні процеси у шкірі

• КАРТОПЛЯНИЙ КРОХМАЛЬ 
ЧЕТВЕРТИННИЙ 

АКТИВАЦІЯ РОСТУ 
Містить калій, кальцій, фосфор та натрій. 
Прискорює обмінні процеси в шкірі голови, 
що активують ріст нового волосся

• UV-ФІЛЬТР
ЗАХИСТ
Спеціальний UV - фільтр захищає волосся 
від негативного впливу сонячних променів

• ОЛІЯ ШИ 
ЗАХИСТ ШКІРИ ГОЛОВИ
Сприяє захисту і підтримці здорового стану 
шкіри голови, робить поверхневий шар 
епідермісу більш м'яким і еластичним

• ОЛІЯ ЖОЖОБА
ПРИРОДНИЙ АНТИОКСИДАНТ 
Діє як натуральний природний антиоксидант. 
Дозволяє поліпшити кровообіг і прискорити
ріст волосся

• ОЛІЯ ЛЬОНУ
РЕГЕНЕРАЦІЯ
Сприяє регенерації структури волосся та 
попереджає появу посічених кінчиків. 
Ефективно усуває ламкість, зволожує
пошкоджені локони. Має багатий вміст 
жирних кислот, вітамінів А, Е, F, ферментів, 
які живлять волосся та шкіру голови, 
захищають від сухості та запобігають 
запаленню

• БДЖОЛИНИЙ ВІСК 
ЗАХИСТ + ЗВОЛОЖЕННЯ
Зволожує та живить волосся по всій довжині, 
надає йому природний об'єм. Має
термозахисний ефект

• ЕКСТРАКТ БІЛОГО ЧАЮ 
М’ЯКІСТЬ
Глибоко зволожує волосся, надає йому
сяйво і м'якість

• ЕКСТРАКТ ІМБИРУ 
ПРИРОДНИЙ КОНДИЦІОНЕР
Завдяки багатому складу і вмісту ефірних
олій, робить локони гладкими, блискучими і 
слухняними

• ВІТАМІН С
ПРИРОДНИЙ АНТИОКСИДАНТ
Заспокоює запальні процеси, уповільнює 
процеси старіння

• ЕКСТРАКТ КРОПИВИ
ВІДНОВЛЕННЯ І АНТИСТАТИЧНИЙ ЕФЕКТ 
Відновлює структуру і ріст волосся, має
антистатичний ефект

• ЕКСТРАКТ ПАПАЙЇ
ПРОТИЗАПАЛЬНА  + ЗАСПОКІЙЛИВА ДІЯ
Для лікування шкірних захворювань, 
стимуляції обміну речовин в клітинах
епідермісу. Має виражену протизапальну, 
регенеруючу і заспокійливу дію

• ГУАРОВА КВАСОЛЯ
РОЗГЛАДЖЕННЯ 
Догляд на основі борошна, отриманого з
кісточки гуари, яка має кондиціонуючу та 
випрямляючу дію для покращення
розчісування сухого та пошкодженого
волосся

• ЕКСТРАКТ ЛИСТЯ БЕРЕЗИ 
МІЦНІСТЬ  
Позитивно впливає на ріст волосся, для
профілактики облисіння, появи лупи та для
регуляції роботи сальних залоз шкіри голови 

• БІОТИН (Вітамін B7)
РІСТ
Його дрібні частинки проникають в шкіру
голови, покращують мікроциркуляцію
речовин, регулюють роботу сальних залоз і 
стимулюють природний синтез колагену.
Завдяки цьому пришвидшується ріст волосся та 
активізує волосяний фолікул

• ПРОТЕЇН ШОВКУ
ВІДНОВЛЕННЯ + ЗАХИСТ
Відновлює, покриває кератинову структуру та 
захищає від пересихання  амінокислотам

• КВІТКИ РОМАШКИ (БІСАБОЛОЛ)
ЗМІЦНЕННЯ КОРІННЯ 
Містить вітамін С, мінеральні та дубильні
речовини, глюкозу, каротин. Багатий склад 
зміцнює коріння волосся, запобігаючи випадінню, 
захищає кутикулу від пошкоджень

• КОНОПЛЯНА ОЛІЯ 
ЗМІЦНЕННЯ + РІСТ
Допомагає від випадіння волосся, живить 
цибулини та стимулює ріст волосся. Має 
протибактеріальні властивості, 
себорегулюючу функцію

• ПРИМУЛА ВЕЧІРНЯ
ЗВОЛОЖЕННЯ + РІСТ
Насичена комплексом лінолевих кислот для 
зволоження та зміцнення волосся та 
фолікулів, протидіє випадінню та стимулює до 
активізації росту волосяної цибулини

• МИГДАЛЬНА ОЛІЯ
ПОМ’ЯКШЕННЯ
Містить високу концентрацію білків, вітамінів 
А, Е, групи В, життєво необхідних сухому та 
пошкодженому волоссю

• КАСТОРОВА ОЛІЯ
ЗВОЛОЖЕННЯ
Для догляду за сухим волоссям. Відновлює 
ліпідний баланс, полегшує розчісування

• ОЛІЯ НАСІННЯ КУНЖУТУ
СИЛА + БЛИСК
Повертає яскравість тьмяним локонам, усуває 
жирність, лупу

• ОЛИВКОВА ОЛІЯ
ЗМІЦНЕННЯ + ЗАХИСТ
Відновлює пошкоджені ділянки волосяного 
волокна та захищає від зовнішніх факторів. 
Обволікає кожну волосинку захисною 
плівкою, зменшує руйнівний вплив 
ультрафіолету та термоприладів



Поєднання насиченого стійкого кольору 
волосся та догляду за шкірою голови 

C:EHKO COLOR

ФАРБУВАННЯ 



СТРУКТУРА ВОЛОССЯ
ВОЛОСИНА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ШАРІВ 

1 лускатий шар (кутикула) 2 волокнистий шар (кортекс) 3 сердцевий шар (медула)

17

Кутикула складається з кератину, який утворює
плоскі лусочки. Відкривається частина лусочок
спрямована до кінця волосся. Між кутикулою, 
кортексом і медулою є смазка - ліпідий прошарок. 
Завдяки їй лусочки щільно прилягають один до  
одного, що захищає волосся від зовнішніх впливів

Кортекс - волокнистий шар займає 90% товщини
волосся, забезпечує йому еластичність і міцність. Він
відповідає за колір волосся, в ньому міститься
меланін

Медула - це стрижень волосини, який складається з 2 
- 4 шарів. Медула відповідає за терморегуляцію і 
надає силу  волоссю



Колір нефарбованого волосся в основному визначається наявністю у
волоссі пігментів - меланінів
Меланіни виробляються у вигляді дрібних зерен спеціальними 
клітинами - меланоцитами в корені  волосся. В корені волосся 
меланіни вбудовуються в структуру і таким чином волосся набуває 
свій  колір з самого початку

ВИДИ ПІГМЕНТІВ



ЗАКОНИ КОЛОРИСТИКИ

• Фарба фарбу – не освітлює!

• Комплементарність кольору

• Щільність кольору



КОЛІРНЕ КОЛО
ПЕРВИННІ КОЛЬОРИ

ВТОРИННІ КОЛЬОРИ

ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ

=

=

=

+

+

+
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КОЛІРНЕ КОЛО C:EHKO



РІВЕНЬ ГЛИБИНИ ТОНУ /
ОСНОВНИЙ ТОН

НАПРЯМОК 
КОЛЬОРУ 

ДОДАТКОВЕ
НЮАНСУВАННЯ

КОЛЬОРИ

12 платиновий блондин 0 натуральний 0 натуральний

10 ультра-світлий блондин 00 для сивого волосся

9 дуже світлий блондин 1 перламутровий 1 перламутровий БЛАКИТНИЙ 00/1

8 світлий блондин 2 попелястий 2 попелястий ЗЕЛЕНИЙ 00/2 // 00/13

7 середній блондин 3 золотистий 3 золотистий ЖОВТИЙ 00/3

6 темний блондин 4 мідний 4 мідний ПОМАРАНЧЕВИЙ 00/4

5 світло-коричневий 5 червоний 5 червоний ЧЕРВОНИЙ 00/5

4 коричневий 6 махагон 6 махагон ЧЕРВОНО-СИНІЙ 00/5 + 00/1 2:1

3 темно-коричневий 7 коричневий 7 коричневий КОРИЧНЕВИЙ 00/4 + 00/13 1:1

1 чорний 8 фіолетовий 8 фіолетовий ФІОЛЕТОВИЙ 00/85 рожевий

СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ C:EHKO

• Перша цифра перед крапкою
позначає глибину тону 1.ХХ -
12.ХХ

• Цифра після крапки позначає
напрямок кольору Х.1 - Х.8 

• Друга цифра після крапки
позначає додатковий нюанс



ФОН ОСВІТЛЕННЯ
10 ультра світлий блондин дуже світло-жовтий

9 дуже світлий блондин світло-жовтий

8 світлий блондин жовтий

7 середній блондин помаранчево- жовтий

6 темний блондин помаранчевий

5 світло-коричневий червоно- помаранчевий

4 коричневий червоний

3 темно-коричневий темно-червоний

1 чорний бурий
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бурий
темно-

червоний
червоний червоно-

помаранчевий
помаранчевий помаранчево-

жовтий
жовтий світло-

жовтий
дуже світло-

жовтий

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Фон освітлення - це колір, який виходить
після часткового витіснення натурального
пігменту атомарним киснем, під час
процедури фарбування або освітлення.
Атомарний кисень залишає частину
натурального пігменту, волосся набуває
кольору фону освітлення, який в
подальшому впливає на кінцевий результат
фарбування



Рівень pH - це посилання на кількість іонів водню, які присутні в речовині. Рівень рН використовується для позначення рівня лугу або ступеня
кислотності речовини. Різні рівні рН по-різному впливають на тип волосся

Оптимальна кислотність:

 Потрібно визначити кислотність шкірного покриву
голови. Дерматологи для цього використовують
спеціальний пристрій, який точно вимірює ph. У 
жирного волосся він лужний, а у сухого – кислотний

 Догляд за волоссям з нейтральним ph 5,5 можна
використовувати тільки для нормальних здорових
локонів

НА ЗАСОБАХ С:ЕНКО РІВЕНЬ pH ВКАЗАНИЙ НА УПАКОВЦІ

Рівень PH Для якого типу волосся Властивості 

Кислотні < 5.5

Для сухого волосся, після 
знебарвлення, фарбування, 
випрямлення або хімічної

завивки

Сприяють закриттю кутикули, 
розгладжують структуру локонів, 

відновлюють баланс шкіри голови

Нейтральні ≈ 5.5 Для нормального волосся

Не порушують природний баланс шкіри 
голови, зберігаючи невисокий показник 
кислого середовища, необхідного для 
природного захисту дерми. Такі засоби 

можуть використовуватися для 
щоденного миття

Лужні

до 8 Для волосся з підвищеним 
виділенням шкіряного жиру

Відмінно очищають, допомагають 
подолати жирну себорею. Важливо 

використовувати з обережністю, щоб не 
пересушити волосся

9 Для волосся, що потребує 
глибокого очищення

Застосовуються виключно в салонах для 
вимивання залишків штучного пігменту

РІВЕНЬ pH



ШКАЛА pH



ВПЛИВ НА ВОЛОССЯ РІВНЯ pH



0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14

pH 4,5 –5,5
необроблене волосся

pH 5,5
нейтральний вплив на шкіру

6 7 8

pH 6
надає блиск

pH вище 7
волосся розкривається для 
проникнення пігменту

pH нижче 6
лусочки закриваються
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ВПЛИВ НА ВОЛОССЯ РІВНЯ pH



АНАЛІЗ КОЛЬОРУ ВОЛОССЯ

Початковий тон

Натуральний тон

Бажаний тон

Результат

тон по довжині та кінчиках
натуральний колір / в основному на коренях

побажання клієнта

рекомендації з аналізом кольору волосся, шкіри та очей

Структура волосся

Товщина волосся

Недоліки волосся

здорове / хвилясте / кучеряве/ гладке / пористе

тонке 0,03 – 0,04 / середнє 0,05 – 0,06 / сильне 0,07 і більше

пористе / сильно пористе / хімічно оброблене / вигорілі на сонці
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Перед тим як почати фарбування волосся, завжди треба враховувати ряд особливостей:



НОМЕР ТОНУ ФАБИ C:EHKO
Технічна діагностика у салоні

Дата: Майстер:

Информація про клієнта:

Ім’я______________________________ Телефон _____________________________
Натуральний колір (глибина тону на коренях) №_____________________________
Штучний колір ( по довжині та на кінчиках) №_______________________________
Бажаний результат______________________________________________________
% сивого волосся:
Лобна частина: Мало (0 – 40 %)  Середня кількість: (40 – 70 %) Багато: (70 – 100 %)
Потилиця:  Мало (0 – 40 %) Середня кількість: (40 – 70 %) Багато: (70 – 100 %)
Вже проведені процедури: Без____  Хімічна завивка____  Мелірування_____  
Хімічне випрямлення ____ Стійке фарбування _____ Відтінкове фарбування______
Стан волосся: жорстке, неслухняне______  нормальне _______ пористе______
Діаметр волосини: товстий ______  нормальний _______ тонкий ________
Тип волосся: нормальне___  жирне___  сухе___ тьмяне___ хвилясте натуральне___  
склоподібне ___

Інформація про продукт

Перед-пігментація ________________________________________________________
Протруювання____________________________________________________________

БАРВНИК

№ тону_____________г___________
Окислююча емульсія____________г_____________

Час витримки на коренях_______
Час витримки по всій довжині до кінчиків: ________
Загальний час витримки_____________
Джерело тепла ____________________________________________________________
Завершальні продукти______________________________________________________

ТЕХНІЧНА КАРТА КЛІЄНТА
Попередньо, перед будь-яким фарбуванням, для повної діагностики, необхідно заповнити технічну карту клієнта: 



C:EHKO COLOR EXPLOSION -
професійна концепція, яка відповідає 
найвищим вимогам до стійкого 
фарбування волосся 

 Якісне та стійке покриття 
 Інтенсивні кольори
 Трендові відтінки
 Дбайливий догляд під час фарбування 

завдяки кератину, мигдальному 
протеїну, олії жожоба

 Протестовано дерматологами
 Трендові відтінки
 Широкий вибір окислювачів: 1,9%, 3%,

6%, 9%, 12%



СТІЙКА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ COLOR EXPLOSION
PERMANENTE HAARFARBE

 Інтенсивний колір та блиск, стійкий результат фарбування 
 Догляд за волоссям під час процедури фарбування
 100%  зафарбовування сивини 

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
60 ml ( Арт. 386-…)
РІВЕНЬ - pН:
9,5 - 11,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

PEROXAN: 1,9%, 3%, 6%, 9% або 12%
Пропорція змішування: 1 : 1, 12 ряд – 1 : 2
Час впливу: від 30 до 45 хвилин, максимум 50 хвилин

Неповторний сяючий колір

COLOR EXPLOSION - ОДНА З ПЕРШИХ ФАРБ ДЛЯ ВОЛОССЯ З КЕРАТИНОМ В ЄВРОПІ

Вже 15 років C:EHKO успішно об’єднує процес фарбування волосся з доглядом за ним
НЕ МІСТИТЬ

МІКРОПЛАСТИК!

121 
відтінок

олія жожоба мигдальний
протеїн

кератин
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01 02 03
до 10 хв 20 хв 30 хв



C:EHKO COLOR VIBRATION -
делікатне рішення для зміни кольору 
волосся

 Без аміаку
 Кремова основа робить фарбу схожою на маску 

для волосся
 До складу входять заспокійливі рослинні 

компоненти для догляду під час фарбування 
(екстракт шовку та бджолиний віск)

 Легке рішення для зміни образу на 4-6 тижнів
 Зафарбовування сивини до 70 %
 Для всіх типів волосся



КРЕМ - ТОНУВАННЯ COLOR VIBRATION
INTENSIV TONUNG

 Семіперманентний м'який барвник
 Стійкі та сяючі відтінки
 Чудовий глянець волосся і гладкість
 Для дбайливого освіження кольору волосся і тонування попередньо 

знебарвленого волосся

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
60 ml (Арт. 382 -…)

РІВЕНЬ - pН:
9,5 - 10,9

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
PEROXAN: 1,9% (з 8-го по 10-й рівень) або 3% (з 1-го по 7-й рівень )
Пропорція змішування: 1 : 2 на підсушене волосся (делікатне фарбування), 
на сухе волосся (інтенсивне фарбування)
Час впливу: від 15 до 30 хвилин

32 відтінки

БЕЗ АМІАКУ

бджолиний
віск

протеїни шовку

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

Неповторний сяючий колір

01 02

1. Натуральне волосся 
2. Більшість пігментів та кольорів 
проникають у лускатий шар волосся



EXPLOSION AND VIBRATION COLOR CHAT



МІКСТОНИ
Для сяючих корекцій кольору, для посилення
модного відтінку або зміни напрямку кольору

 для змішування з C:EHKO Color Explosion
 посилення напряму кольору  



ФАРБА ДЛЯ ПАСМ RED ERUPTION HIGHLIGHTS
STRAHNCHEN FARBE

 Для модних, стійких кольорових пасм та яскравого фарбування
 Для фарбування волосся в кілька кольорів, окремих пасм, тонування
 Насичений сяючий відтінок і діамантовий блиск

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
60 ml (Арт. 3830 -…)

РІВЕНЬ - pН:
10,3 - 10,8

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

PEROXAN: 1,9%, 3%, 6%, 9% або без PEROXAN
Пропорція змішування: 1 : 1 або в чистому вигляді
Час впливу: 20 - 45 хвилин

Виразні відтінки

4 відтінки

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!ВЕГАНСЬКИЙ!

мигдальний
протеїн

01 02

1. Натуральне волосся 
2. Пігменти прямої дії – наносити у чистому вигляді. Формують 
колір на лускатому шарі. Готові до вживання пігменти 
покривають поверхню волосся і проникають у лускатий шар. 
Обволікають поверхню волосся і надають блиску



ФАРБА ДЛЯ БРІВ ТА ВІЙ EYE SHADES
AUGENBRAUEN-UND WIMPERNFARBE

 Стійкий інтенсивний колір
 Виразні брови та вії до 6 тижнів
 Особливо дбайлива та м’яка формула фарбування
 Професійний стандарт якості

ОБ'ЄМ:
60 ml (Арт. 382…)
РІВЕНЬ - pН:
8,0 - 9,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Провести тест на чутливість за 24 години до фарбування
2. Перед фарбуванням ретельно очистити брови та вії
3. Змішати в неметалевій ємності 2 - 3 г фарби та 6 - 8 крапель пероксану (1,9 – 3 %) для отримання 
однорідної кремоподібної консистенції. Фарбування починати одразу після приготування суміші
4. Готову суміш наносити обережно, за допомогою пластикової палички за направленням росту брів та 
вій. Очі повинні бути заплющені
5. Час витримки максимум 10 хвилин, в залежності від бажаної інтенсивності кольору 
6. Обережно видалити фарбу

5 відтінків

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!ВЕГАНСЬКИЙ!

Виразні відтінки

бджолиний
віск

ІНГРЕДІЄНТИ:



20 відтінків

• Крем-фарба (60 мл)
• Окислювач Peroxan (60 мл)
• Бальзам для волосся (10 мл)
• Інструкція по застосуванню
• Рукавички

КРЕМ - ФАРБА У НАБОРІ C:COLOR

 Стійка побутова фарба для волосся всіх типів 
 Зміцнення локонів від коренів до кінчиків
 М'який догляд за волоссям
 100%  зафарбовування сивини 
 Збереження природної еластичністі, пружності і блиску

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
60 ml ( Арт. 380-48…)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

1. У неметалевій ємності змішати 60 мл крем-фарби C:EHKO із 60  мл окислювача Peroxan у 
пропорції 1:1. Peroxan додавати в крем-фарбу безпосередньо перед  нанесенням суміші на 
волосся, концентрація окислювача залежить від бажаного рівня інтенсивності кольору (при  
інтенсивному освітленні необхідно збільшити порцію Peroxan у два рази)
2. Суміш наносити на сухе волосся
3. Після процедури фарбування волоссю потрібен спеціальний догляд з використанням шампуню та 
бальзаму для фарбованого волосся C:EHKO 

ФАРБА У НАБОРІ

Неповторний сяючий колір

олія жожоба кератин

Для 
фарбування в 

домашніх 
умовах



98 бежевий блондин  
Арт. 380-489895/2

80 світло-русявий
Арт. 380-488095/2

10 чорний
Арт. 380-4810095/2

30 темний шатен
Арт. 380-483095/2

11 блакитна ніч
Арт. 380-481195/2

56 сандал
Арт. 380-485695/2

57 темний шоколад
Арт. 380-485795/2

67 шоколад  
Арт. 380-486795/2

73 мідний тіціан
Арт. 380-487395/2

70 натуральний русявий
Арт. 380-487095/2

74 мускат
Арт. 380-487495/2

77 кава з вершками
Арт. 380-487795/2

110 платиновий
блондин

Арт. 380-4811095/2

100 шампань  Арт. 
380-481095/2

111 сапфір
Арт. 380-4811195/2

180 сріблястий блондин  
Арт. 380-4818095/2

91 перлинний блондин
Арт. 380-489195/2

84 янтар
Арт. 380-488495/2

95 кориця
Арт. 380-489595/2

97 карамель
Арт. 380-489795/2

C:COLOR COLOR CHAT



Інтенсивна гель-фарба
БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ ТА 
СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУЛЬНОГО ОБРАЗУ



Для довготривалого результату. 
Спеціальна формула служить носієм для 

фарбуючих речовин, які проникають 
глибоко в кутикулу волосся і 

закріплюються в ній
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C:EHKO COLOR FLAMES - це фізична 
фарба волосся у кислотному діапазоні 

pH. Негативно заряджені барвники 
магнетично притягуються під час процесу 

фарбування позитивними зарядами 
шару кутикули. Таким чином досягається 

довготривалий результат

COLOR FLAMES
ПІГМЕНТ ПРЯМОЇ ДІЇ ДЛЯ ВОЛОССЯ

C:EHKO COLOR FLAMES живить та 
зміцнює структуру волосся цінним 

білком мигдалю.
Світло добре відбивається, надаючи 

волоссю шовковистий блиск



ІНТЕНСИВНА ГЕЛЬ-ФАРБА COLOR FLAMES
INTENSIVE GELHAARFARBE

 Пігмент прямої дії
 Трендове фарбування шляхом змішування 7 базових кольорів
 Дбайлива зміна кольору без аміаку та окислювача
 Більш інтенсивний колір, більше блиску
 Стійкість понад 10 разів миття

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 3810…)

РІВЕНЬ - pН:
2,7 - 3,1

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Готову фарбуючу суміш ретельно і рівномірно нанести на сухе волосся.
Звернути увагу, щоб фарба не потрапляла на шкіру. Час витримки до 25 хвилин.
Залишки фарби при необхідності видалити зі шкіри голови засобом для видалення фарби C:EHKO.
ЗАКЛЮЧНА ОБРОБКА: після витримки, земульгувати фарбуючий гель з невеликою кількістю води, ретельно 
промити волосся з Шампунем для фарбованого волосся C:EHKO. 
Нанести ополіскувач C:EHKO STABILET® COLOR

Iнтенсивне фарбування

7 відтінків

мигдальний
протеїн

екстракт
папайї

пантенол

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!БЕЗ АМІАКУ



COLOR FLAMES РЕЦЕПТУРИ
Діамантові кольори без аміаку і оксидації 
Від пастельного та сяючого блонду до неперевершеного брюнету,
насичені відтінки рожевого, фіолетового і помаранчевого –
світлий або темний – насичений або ніжний.
Чисте натхнення з 7 основних відтінків



Ідеальний блонд



Знебарвлення – повне руйнування пігменту

Освітлення - це часткове руйнування пігменту у структурі
волосся

o При освітленні можна змінити колір волосся на кілька
рівнів, а в результаті  знебарвлення (блондування) зовсім 
зробити його прозорим

o При освітленні волосся натуральний пігмент окислюється 
киснем, що виділяється з перекису водню. Пігмент 
втрачає свій колір і, набуваючи здатності розчинятися в  
воді, частково змивається з волосся, залишаючи в ньому 
порожнечі, тому освітлене  волосся стає легшим. Кисень 
руйнує також і кератинові ланцюжки

Чим відрізняється освітлення від
знебарвлення?



12-ий РЯД
ОСВІТЛЕННЯ

Компоненти для догляду:

PEROXAN:
Пропорція змішування:  

pH:

Аміак:

Час впливу: 45 до 60 хвилин

ОСВІТЛЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ 30 - 40 ХВИЛИН, ВІДТІНОК З’ЯВЛЯЄТЬСЯ У 
ОСТАННІ 15 – 20 ХВИЛИН
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Застосування: для фарбування до 5 тонів світліше, фарбування всього волосся та  з використанням фольги

Покриваюча здатність: освітлювальна серія не зафарбовує сивину

6%, 9% або 12%

1 : 2

10,5 – 11,5 / сильніше набухання, ніж при фарбуванні

4,5%

ДО

ПІСЛЯ

олія жожоба мигдальний
протеїн

кератин



00/0F
СУПЕР ОСВІТЛЮВАЧ ФОРТЕ 00/0F
Бустер / Підсилювач
Додавання 00/0F до барвника підвищує освітлюючу здатність
Самостійно не працює

Застосування: підсилювач барвника для волосся, мінімізації пігменту 

PEROXAN: 12%

Пропорція змішування: 1 частина 12-ого тону : 1 частина 00/0F : 4 частини PEROXAN

pH: 11,0 – 11,5

Аміак: 4,5%

Час впливу: 45 – 60 хв
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00/0C
СУПЕР ОСВІТЛЮВАЧ КЛАСІК 00/0C
Безбарвний

Застосування: зниження інтенсивності відтінку 

PEROXAN: 1,9% або 3%
Пропорціязмішування:               1 частина фарби : 1 частина 00/0C : 2 частини PEROXAN

2 частини фарби : 1 частина 00/0C : 3 частини PEROXAN 
1 частина фарби : 2 частини 00/0C : 3 частини PEROXAN

pH: 10,5 –11,1

Аміак: 2,5%

Час впливу: близько 15 –40 хв
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ТОНУВАННЯ ЗНЕБАРВЛЕННОГО ВОЛОССЯ. 
ВИДАЛЯЄ ЖОВТИЗНУ І ОСВІЖАЄ КОЛІР 



СПЕЦІАЛЬНІ БЛОНДИ

Відтінки для надійного 
фарбування. 
Освітлення і матове 
зафарбовування 

Для фарбування в сірі відтінки,
надання матового відтінку і 
для нейтралізації червоного 
відтінку

СІРІ



ОСВІТЛЮЮЧИЙ КРЕМ «НЕЙМОВІРНИЙ БЛОНД" 
POSH BLOND BLEACHING CREAM

 Високоякісне професійне освітлення до 7 тонів
 Підходить для всіх технік знебарвлення волосся, зокрема для роботи у прикореневій зоні
 М’яка кремова консистенція, не висихає під час знебарвлення

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
350 g (Арт. 3898630)

РІВЕНЬ - pН:
9,9 - 10,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

PEROXAN: при контакті зі шкірою голови застосовувати лише 1,9%, 3% або 6% 
Більш низький відсоток PEROXAN надає більш щадну дію на волосся
Пропорція змішування: 1 : 2 (КРЕМ : PEROXAN) 
Максимальний час впливу: 60 хвилин
Час впливу залежить від інтенсивності натурального пігменту, структури волосся, від бажаного ступеню освітлення та 
техніки
Обов’язковий візуальний контроль!

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!

бджолиний
віск

олія жожоба олія Ши



СУПЕР БЛОНД ПЛЮС 
SUPER BLOND PLUS

 Оптимальне освітлення до 7 тонів
 Практичне і зручне застосування
 Кремова консистенція при змішуванні з окислювачем
 Оптимальне вирівнювання кольору

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
500 g (Арт. 3810170)

РІВЕНЬ - pН:
9,9 - 10,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
PEROXAN: при контакті зі шкірою голови застосовувати лише 1,9%, 3% або 6%
Пропорція змішування: 1 : 2 (ПОРОШОК: PEROXAN) - обов’язково дотримуватися!
Максимальний час впливу: 60 хвилин

Обов’язковий візуальний контроль!

рисовий протеїн

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!

ЗМІЦНЕННЯ + ЖИВЛЕННЯ
Стабілізація еластичності та міцності волосся



БЛОНД - ПОРОШОК ПОРЦІЙНИЙ
C:COLOR SUPER BLOND

 Оптимальне освітлення до 7 тонів
 Практичне і зручне застосування
 Кремова консистенція при змішуванні з окислювачем

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
2 х 30 g (Арт. 389195- 7)

РІВЕНЬ - pН:
9,9 - 10,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Змішати вміст пакету зі 60 мл C: EHKO Реrохаn
2. Отриману суміш нанести на сухе волосся, розподіляючи фарбу по всій довжині, відступаючи на 2 см від

коренів. Залиште засіб діяти від 15 до 45 хвилин, в залежності від того, наскільки світлий відтінок треба 
отримати

3. Змити залишки фарби теплою водою, використовуючи шампунь і бальзам для волосся C: EHKO 

Обов’язковий візуальний контроль!

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!

рисовий протеїн

ЗМІЦНЕННЯ + ЖИВЛЕННЯ
Стабілізація еластичності та міцності волосся



БЛОНД-ПОРОШОК БЛАКИТНИЙ / БІЛИЙ 
ECOBLEACH BLUE / WHITE

 Для професійного знебарвлення окремих пасм або всього волосся
 До 7 тонів світліше в залежності від вихідного відтінку
 Не утворює пилу, не містить ароматичних добавок

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
WHITE 500 g (Арт. 3810370)
BLUE 500 g (Арт. 3810270)

РІВЕНЬ - pН:
9,9 - 10,5 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
PEROXAN: пропорція змішування 1 : 2 з усіма % окислювачів (на коріння 1.9%, 3% або 6%)
Пропорція змішування: 1 : 2 (ПОРОШОК: PEROXAN) 
Максимальний час впливу: 60 хвилин
Завдяки рисовому крохмалю у складі порошку, мікроструктура дозволяє легко та рівномірно розподілити засіб по волоссю
Обов’язковий візуальний контроль!

рисовий крохмаль

БІЛИЙ ПОРОШОК (WHITE) – для більш інтенсивного 
знебарвлення, без пігментів
БЛАКИТНИЙ ПОРОШО (BLUE) – має антижовтий ефект, з 
фіолетовим пігментом

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!



БЛОНДУВАННЯ
ЧАС ВПЛИВУ 

через 10 хвилин

54

через 20 хвилин через 30 хвилин через 40 хвилин max 60 хвилин

01 02 06050403



ОКИСЛЮВАЧ ПЕРОКСАН З ОЛІЄЮ ЖОЖОБА
OXIDANT PEROXAN

 Для всіх типів знебарвлення, перманентного  та напівперманентного фарбування
 1,9 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12 %

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
60 ml, 1000 ml, 5000 ml (крім 12 %)

РІВЕНЬ - pН:
2,0 - 3,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Пропорція змінюється в залежності від того, який продукт 
використовується – 1 : 1 або 1 : 2

1,9% фарбування тон в тон, камуфляжне фарбування сивини, затемнення до 3-х тонів, надання блиску, 
посилення нюансу

3% прикоренева зона на тон світліше, по довжині тон в тон, камуфляжне фарбування сивини

6% прикоренева зона на 2 тони світліше, на тон світліше по довжині, 100% покриття сивини

9% до 3-х тонів прикоренева зона, по довжині на 2 тони світліше

12% тільки зі спеціальним рядом на натуральному волоссі: біля коріння – 4 – 5, по довжині – 3 - 4

олія жожобаперекис водню

Арт. 388680 Арт. 388380

Арт. 388480

Арт. 388280

Арт. 388375Арт. 388275Арт. 3886752 Арт. 388475 Арт. 388575

Арт. 388616 Арт. 388216 Арт. 3889116 Арт. 3889216 Арт. 3889316



Сиве волосся абсолютно позбавлене натуральної пігментації

Структура сивого волосся: лусочки кутикули (захисного шару) 
піднімаються, через це виникають труднощі з фарбуванням, 
отриманий колір швидко вимивається. У літньому віці волосся стає
більш сухими і жорсткими, всередині волосини з'являються
мікроскопічні бульбашки повітря

Типи сивини по стійкості до фарбування:
- легко піддається фарбуванню – тонке і м’яке волосся
- нормально забарвлюється - волосся середньої товщини і жорсткості
- важко забарвлюється – жорстке і ламке волосся («скляна» сивина)

Типи сивини за концентрацією:
- вогнищева
- скупчення сивого волосся в одному місці (наприклад, на скронях)
- розсіяна - сиві волоски рівномірно розподілені по всій голові

СИВЕ ВОЛОССЯ



ЗАФАРБОВУВАННЯ СИВИНИ

/0 СЕРІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНОЮ
Під час зафарбовування сивини додавати золотистий. Для тону 5 і вище додавати 
золотистий колір. При 100% сивині 1 : 1

/00 СПЕЦІАЛЬНА СЕРІЯ ДЛЯ СИВОГО ВОЛОССЯ
Натуральний ряд /0 для 100% зафарбовування сивини при товщині волосся більше 
0,07 мм, додати золотистий

PEROXAN:

Час впливу:

3 –6%

від 30 до 45 хвилин. Перевірити перед змиванням

ЗАФАРБОВУВАННЯ СИВИНИ В НАТУРАЛЬНИХ РЯДАХ

сивини більше 30%
2 частини натурального тону +  
1 частину золотистого тону

сивини більше 50%
1 частина натурального тону +  
1 частина золотистого тону

ПОРАДА: починаючи з 7 ряду оптимальне зафарбовування сивини
також можливо з 3%

ЗАФАРБОВУВАННЯ СИВИНИ МОДНИХ РЯДАХ

сивини більше 30%
1 частина натурального тону +  2 
частини модного тону

сивини більше 50%

1 частина натурального тону +  1 
частина модного тону =
1 + 1 PEROXAN + 1/3 мікстону

ПРИКЛАД: 15 г натурального тону + 15 г модного тону + 30 г PEROXAN + 10 г мікстону
Для посилення інтенсивності можна збільшити кількість мікстону

Склад фарбувальної суміші залежить від:
- відсотка сивини
- стійкості волосся до фарбування
- локалізації сивого волосся



Технічні продукти



ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФАРБИ ЗІ ШКІРИ 
ГОЛОВИ
COLOR REMOVER 
 М’яке та делікатне видалення слідів фарби зі шкіри

голови
 Застосовуння під час процесу фарбування

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
150 ml (Арт. 3897452)
РІВЕНЬ - pН:
6,6 - 7,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Нанести засіб на пофарбовані ділянки шкіри на декілька хвилин, 
обережно видалити вологою серветкою

ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ШКІРИ 
ГОЛОВИ
SCALP PROTECTOR
 Для чутливої і подразненої шкіри голови
 Захист та зволоження шкіри голови до та після

фарбування

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
150 ml (Арт. 3898452)
РІВЕНЬ - pН:
5,0 – 5,5 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
1. Нанести засіб перед фарбуванням волосся на всю поверхню шкіри

голови
2. Після фарбування нанести на почервонілі ділянки шкіри, змити водою

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

бісаболол вітамін С екстракт листя 
берези

бісаболол пантенол



ОЧИЩУЮЧИЙ ШАМПУНЬ
PURIFY SHAMPOO

 Для всіх типів волосся
 Ретельно очищує волосся і шкіру голови від залишків засобів стайлінгу, забруднень та силіконів
 Протеїни доглядають за волоссям 

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
1000 ml (Арт.3540756-1)  

РІВЕНЬ - pН:
5,2-5,8

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями та нанести на шкіру голови
Спінити, залишити на 2-3 хвилини та змити теплою водою
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

Підготовка та догляд під час фарбування

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

екстракт
паростків рису

пшеничний
протеїн



ЗАХИСНА СИВОРОТКА СТРУКТУР СЕРУМ
STRUCTURE SERUM
 Для пошкодженого та ослабленого волосся, всіх типів
 Для оптимальної підготовки до фарбування, знебарвлення або обробки перед хімічною 

завивкою
 Підвищення стійкості фарбування
 Посилення кольору та блиску за рахунок закриття лускатого шару
 Оптимальне проникнення пігменту у волосся

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ :
250 ml (Арт. 3810055)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Декілька крапель засобу розподілити на сухе або вологе волосся перед фарбуванням або
іншими хімічними процедурами 
НЕ наносити на прикореневу зону!
НЕ змивати! 

Підготовка та догляд під час фарбування

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

лляна олія пшеничний
протеїн



C:EHKO STABILET ® з мигдалевим протеїном
Унікальні концентровані інгредієнти для ідеального 

завершення фарбування

ШВИДКЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ pН
ПЕРЕВІРЕНО ПРОТЯГОМ 40 РОКІВ!
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ОПОЛІСКУВАЧ STABILET® COLOR 
STABILET® COLOR CONDITIONER 

 Миттєвий догляд для фарбованого волосся
 Заключна процедура після будь-якого фарбування (для всіх відтінків до 10 

рівня освітлення)
 Вирівнювання зовнішній лускатий шар волосся
 Мигдальний протеїн збільшує стійкість волосся до хімічних та фізичних

ушкоджень

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ :
1000 ml (Арт. 3546756)
5000 ml (Арт. 352180)

РІВЕНЬ - pН:
5,5 - 6,5 (готовий до застосування)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
10 мл STABILET® PLUS змішати з 500 мл теплої води, добре розмішати і ретельно сполоснути вже 
заздалегідь промите волосся. Застосовувати один раз. Після цього волосся не прополіскувати 
водою ШВИДКЕ І ЕФЕКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ pН

НА РИНКУ З 1972 РОКУ. ЯКІСТЬ, ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ

Захист волосся після фарбування

мигдальний
протеїн

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

Мигдальний протеїн:
 захищає та укріплює структуру волосся

 надає об’єм та захищає від дії агресивних реагентів не 
впливаючи на завиток 

 покращує еластичність



НЕЙТРАЛІЗАТОР STABILET® PLUS 
STABILET® PLUS CONDITIONER

 Миттєвий догляд для знебарвленного, освітленого, пошкодженого або 
хімічно завитого волосся

 Заключна процедура після освітлення (від 10 рівня освітлення) знебарвлення, 
хімічної завивки або хімічного випрямлення

 Закриває зовнішній лускатий шар волосся і робить його гладким, еластичним 
і блискучим

 Нейтралізує лужні залишки

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
1000 ml (Арт. 3565756)
5000 ml (Арт. 350680)

РІВЕНЬ - pН:
3,5 - 4,5 (готовий до застосування)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
10 мл STABILET® PLUS змішати з 500 мл теплої води, добре розмішати і ретельно сполоснути 
вже заздалегідь промите волосся. Застосовувати один раз. Після цього волосся не 
прополіскувати водою

Захист волосся після фарбування

мигдальний
протеїн

ШВИДКЕ І ЕФЕКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ pН
НА РИНКУ З 1972 РОКУ. ЯКІСТЬ, ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

Мигдальний протеїн:
 захищає та укріплює структуру волосся

 надає об’єм та захищає від дії агресивних реагентів не 
впливаючи на завиток 

 покращує еластичність



C:EHKO CARE

ДОГЛЯД
ЗДОРОВИЙ БАЛАНС ТА СЯЙВО ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ
Продукти серії ДОГЛЯД задовольняють потреби волосся у регулярному 
очищенні, відновленні та захисті структури від несприятливого впливу
навколишнього середовища
Найперші засоби для догляду за волоссям C:EHKO на ринку з 2000 року



CARE BASICS
Класичний догляд перевірений роками
Надійний захист для всіх типів волосся



ШАМПУНЬ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ
PFLEGE SHAMPOO

 Для пошкодженого та сухого волосся
 Щоденне очищення і догляд за шкірою голови
 Має антистатичний ефект

ОСНОВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 3583557)
1000 ml (Арт. 3583757)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями та нанести на шкіру голови, спінити, 
залишити на 2-3 хвилини та змити теплою водою. За необхідності процедуру повторити.
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Інтенсивний догляд для пошкодженого волосся 

пшеничний
протеїн

олія чорного
кмину

алое вера

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!



КОНДИЦІОНЕР - ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ
PFLEGE SPULUNG

 Для пошкодженого і сухого волосся
 Оптимальний баланс зволоження
 Живить структуру волосся, надає блиск
 Волосся еластичне, доглянуте та легко розчісується

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 3591507)
1000 ml (Арт. 3591757)

РІВЕНЬ - pН:
3,5-4,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Достатню кількість засобу розподілити по волоссю, залишити на 10 хвилин, ретельно
змити теплою водою
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Інтенсивний догляд для пошкодженого волосся 

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

олія чорного
кмину

алое вера



ШАМПУНЬ ДЛЯ ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ 
FARSTABIL SHAMPOO

 Для м'якого очищення фарбованого волосся та шкіри голови
 Запобігає вимиванню кольору, живить та зволожує волосся 
 Надає блиск

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 3585557)
1000 ml (Арт. 3585757)

РІВЕНЬ - РН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями та нанести на шкіру голови, спінити, 
залишити на 2-3 хвилини та змити теплою водою. За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Надійний захист кольору 

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

UV-фільтр



МАСКА ДЛЯ ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ
FARBSTABILKUR

 Для відновлення та глибокого догляду фарбованого волосся
 Зміцнює структуру волосся, зволожує та надає блиск
 Зберігає стійкість кольору

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 3592507)
1000 ml (Арт. 3592757)

РІВЕНЬ - pН:
3,5-4,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Достатню кількість засобу розподілити по волоссю, залишити на 10 хвилин, змити теплою водою 
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Надійний захист кольору 

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

олія чорного
кмину

алое вера



ШАМПУНЬ СРІБЛЯСТИЙ
SILBER SHAMPOO

 Для надання холодного відтінку знебарвленому та освітленому волоссю
 Доглядає за волоссям і надає йому привабливий блиск
 Має антижовтий ефект та антистатичні властивості

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ :
• 250 ml (Арт. 3584557)
• 1000 ml (Арт. 3584757)

РІВЕНЬ - pН
4,5 - 5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, залишити на 2-3 хвилини та змити
теплою водою. За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Ідеальний блонд без жовтизни

пшеничний
протеїн

олія чорного
кмину

алое вера

 ФІОЛЕТОВИЙ БАРВНИК діє як нейтралізуючий
пігмент, «охолоджує» теплі відтінки, прибирає 
небажаний жовтий відтінок

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!



МАСКА СРІБЛЯСТА
SILBERKUR

 Для знебарвленого та освітленого волосся
 Зберігає доглянутий вигляд натурального блонду без жовтизни
 Закриває лускатий шар після освітлення
 Доглядає за волоссям, забезпечує легке розчісування та блиск
 Має відновлюючу поживну дію

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 3590507)
1000 ml (Арт. 3590757)

РІВЕНЬ - pН:
3,0-4,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Достатню кількість засобу розподілити по волоссю, залишити на 5-7 хвилин , змити теплою водою 
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Ідеальний блонд без жовтизни

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

пшеничний
протеїн

олія чорного
кмину

алое вера

 ФІОЛЕТОВИЙ БАРВНИК діє як нейтралізуючий
пігмент, «охолоджує» теплі відтінки, прибирає 
небажаний жовтий відтінок



ЗІЛЬБЕРВАЙС СРІБЛЯСТО – БІЛИЙ ОПОЛІСКУВАЧ
SILBERWEISS

 Для знебарвленого, освітленого та сивого волосся
 Нейтралізує жовті тона та робить відтінок благородним 
 Має властивості кондиціонера: живить, зволожує та відновлює пошкодження

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 3890603)

РІВЕНЬ – pН:
3,0 - 4,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розвести згідно рекомендаціям по застосуванню: 
- Для знебарвленого волосся 10 мл ополіскувача на 500 мл теплої води
- Для натурального світлого, сивого та освітленого волосся 15 - 20 мл ополіскувача на 1 л теплої води
Готовою сумішю прополоснути волосся, прибрати зайву вологу і приступити до укладання
Після 2 - 3 мийок волосся цю процедуру необхідно повторити

С:ЕНКО CARE  BASICS

MUST HAVE 
ДЛЯ 

БЛОНДИНОК
ДО

ПІСЛЯ

Незамінний помічник у створенні бездоганного
холодного блонду як в салоні, так і вдома

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

бджолиний
віск

олія жожоба олія Ши



ШАМПУНЬ ПИВНИЙ 
BIER SHAMPOO

 Для тонкого волосся
 Надає волоссю помітний об’єм та природний блиск
 Захист від впливу навколишнього середовища 

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 3586557)
1000 ml (Арт. 3586757)

РІВЕНЬ – pН:
3,9 – 4,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, залишити на 2-3 
хвилини та змити теплою водою. За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Відновлення, догляд та захист

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

Високоцінні інгредієнти отримані з 
чистого, натурального пива, а саме: 
вітаміни, мінеральні речовини і 
антиоксиданти



ІНТЕНСИВКУР - МАСКА ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО ДОГЛЯДУ
INTENSIVKUR

 Для пошкодженого та тонкого волосся
 Інтенсивне відновлення
 Поліпшує розчісування, робить волосся гладким та доглянутим
 Надає блиск
 Має приємний аромат

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 3592507)
1000 ml (Арт. 3589757)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Достатню кількість засобу розподілити по волоссю, залишити на 10-15 хвилин, змити теплою водою
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Відновлення, догляд та захист

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

олія чорного
кмину

алое вера



БАЛЬЗАМ - ФЛЮЇД
BALSAM FLUID

• Для пошкодженого та втомленого волосся
• Відновлює, повертає природну еластичність та шовковистий блиск
• Посилює насиченість кольору
• Має anti-frizz ефект

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
50 ml (Арт. 3593152)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Декілька крапель засобу розподілити на сухе або вологе волосся
Не потребує змивання!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Незмивний засіб для відновлення волосся

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

лляна олія

Лляна олія має цінні властивості для волосся:
o жирні кислоти омега 3, 6, 9 лікують ламке волосся на 

клітинному рівні
o вітаміни групи B попереджають утворення посічених 

кінчиків
o вітамін PP стимулює кровообіг до волосяних фолікулів, що 

покращує живлення та пришвидшує ріст волосся



ПІНА ДЛЯ ДОГЛЯДУ УЛЬТРА-ЛЕГКА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
PFLEGESCHAUM- UNISEX

 Для всіх типів волосся
 Зволожує, надає об’єм та легку фіксацію
 Повертає природний блиск
 Не обтяжує

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 3588507)

РІВЕНЬ – pН:
3,9-4,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Необхідну кількість засобу розподілити на вологе волосся
Не потребує змивання!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Практичність та легкість у використанні

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

кератин пантенол Догляд та стайлінг в одному засобі!
Зволожуюча піна з ультралегкою формулою виконує 
одночасно дві функції – кондиціювання та фіксація зачіски
Підійде для:
o створення прикореневого об’єму
o фіксації натуральних кучерів 
o створення завитків на прямому волоссі 
o природної зачіски без склеювання 
o термозахисту



ШПРЮКУР - СПРЕЙ ДЛЯ МИТТЄВОГО ДОГЛЯДУ 
SPRUHKUR

• Для тонкого і нормального волосся
• Практичний поживний миттєвий догляд
• Швидко і надійно вирівнює структуру волосся
• Помітно полегшує розчісування волосся
• Влітку наповнює вологою, взимку має антистатичний ефект
• Має неймовірний аромат

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 3587607)

РІВЕНЬ – pН:
3,0-4,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Необхідну кількість засобу розпилити на вологе волосся.
Не потребує змивання
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

Спрей Shpruhkur – революційний продукт, який миттєво перетворює
найушкодженіше волосся у гладке та шовковисте
В основі формули незамінні компоненти здорового волосся – кератин та 
креатин у спеціальній біодоступній формі, яка швидко впливає на структуру 
волосся, вирівнює, повертає здатність відбивати сонячне світло, створюючи
глянцевий блиск

Практичність та легкість у використанні

кератин креатин

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

MUST HAVE



ШАМПУНЬ ЩОДЕННИЙ
EVERY DAY SHAMPOO

 Для всіх типів волосся
 Делікатно очищує волосся та шкіру голови
 Нейтральний pH підходить для частого застосування

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
10 000 ml (Арт. 3500851)

РІВЕНЬ – pН:
4,8-5,4

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, залишити на 2-3 
хвилини та змити теплою водою.
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

КЛАСИЧНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ САЛОНУ В УПАКОВЦІ XXL: 

екстракт імбиру пантенол

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!



ШАМПУНЬ САЛОННИЙ
SALON SHAMPOO

 Для всіх типів волосся
 Створений спеціально для потреб салону краси
 Ретельне очищує волосся та шкіру голови та забезпечує миттєвий догляд
 Нейтралізує дію хімічних речовин

ІНГРЕДІЄНТИ: 

ОБ'ЄМ:
5000 ml (Арт. 3500801)

РІВЕНЬ – pН:
4,8-5,4

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити по волоссю, спінити, змити теплою водою. 
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE  BASICS

КЛАСИЧНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ САЛОНУ В УПАКОВЦІ XL: 

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

екстракт білого 
чаю

пантенол



CARE PROF.
Інноваційна серія продуктів для догляду ідеально 
доповнює базову лінію BASICS
Лінія підкорює професіоналів своєю потужністю та 
бездоганним результатом з першого використання
Секрет ії успіху в висококонцентрованих формулах, які
створені спираючись на науку про здорове волосся та 
синергію компонентів



ШАМПУНЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ВОЛОССЯ
NORMALES HAAR SHAMPOO

 Для щоденного догляду за волоссям
 Зберігає здорову структуру волосся, живить та зволожує
 Полегшує розчісування

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 335001551)
1000 ml (Арт. 335001750)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, 
залишити на 2-3 хвилини та змити теплою водою. 
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE PROF.

Професійний догляд за волоссям

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

алое вера



ШАМПУНЬ S.O.S
S.O.S SHAMPOO

 Для освітленого, знебарвленого, хімічно завитого та кучерявого волосся
 Дбайливо очищує волосся та шкіру голови
 Відновлює структуру волосся та надає блиск
 Має кондиціонуючий ефект та зволожуючу дію

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 335002551)
1000 ml (Арт. 335002750)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити по волоссю, спінити, змити теплою водою. 
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE PROF.

Інтенсивне відновлення пошкодженого волосся

Пошкоджена шевелюра, яка потребує ніжного
очищення та потужного зволоження, отримує все
необхідне і стає м'якою та шовковистою. Натуральні
локони легше укладати, вони менше пушать і мають
чудовий вигляд

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

алое вера



КОНДИЦІОНЕР S.O.S
S.O.S CONDITIONER

 Для освітленого, знебарвленого, хімічно завитого та кучерявого волосся
 Відновлює структуру волосся на клітинному рівні 
 Ідеально згладжує кутикулу
 Полегшує розчісування
 Кислий рівень рН повертає блиск

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 335022501)
1000 ml (Арт. 335022750)

РІВЕНЬ - pН:
3,5-4,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Достатню кількість засобу розподілити на волосся, залишити на 5-7 хвилин, змити теплою водою 
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE PROF.

Інтенсивне відновлення пошкодженого волосся

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

мигдальний
протеїналое вера



С:ЕНКО CARE PROF.

ФЛЮЇД ДЛЯ ВОЛОССЯ S.O.S
S.O.S FLUID

 Миттєвий догляд для сухого, послабленого та сильно посіченого волосся
 Покращує структуру при посічених кінчиках волосся
 Полегшує розчісування сухого та мокрого волосся
 Робить волосся гладким та еластичним на дотик
 Надає шовковистий блиск
 Не жирнить та не склеює волосся

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
10 ml
50 ml

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Додати флюїд в  кондиціонер для волосся для полегшення розчісування волосся і надання блиску. 
Додати в доглядові емульсії для поліпшення стану шкіри голови

Чому олія горіха макадамії?
Олію горіху макадамії називають секретом краси з Австралії. Олія горіху
макадамії найкраще підходить для косметичного застосування. Вона
живить та зволожує волосся і робить його помітно еластичним. Насичені 
кислоти, що містяться в олії, вітаміни та мінеральні речовини інтенсивно 
живлять волосся, знижують їх пухнастість і захищають від шкідливого
впливу навколишнього середовища, наприклад: низькі температури
або вплив УФ-променів. Живлення олією горіху макадамії сприятливо впливає
на пошкоджене волосся, завдяки лінолевій кислоті, що міститься в ній,
структура волосся зміцнюється і набуває нової сили.
Олія горіху макадамії також ідеально завершує процедуру догляду за
кучерявим волоссям, надаючи йому еластичність

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

олія горіха макадамії



ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖОРСТКОГО І НЕСЛУХНЯНОГО ВОЛОССЯ
REBELLISCHES HAAR SHAMPOO

 Робить неслухняне волосся пружним та зміцнює його
 Надає волоссю шовковистий блиск

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 335003551)
1000 ml (Арт. 335003750 )

РІВЕНЬ - РН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, залишити
на 2-3 хвилини та змити теплою водою. 
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО CARE PROF.

Дбайливий догляд за неслухняним волоссям

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

алое вера



КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ЖОРСТКОГО І НЕСЛУХНЯНОГО ВОЛОССЯ
LEAVE-IN-CONDITIONER

 Для пошкодженого та сухого волосся
 Зволожуючий кондиціонер, який не треба змивати
 Запобігає розпушуванню волосся
 Доглядає за волоссям, без обтяження

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт.335023501 )
1000 ml (Арт. 335023750)

РІВЕНЬ - pН:
4,0-5,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Необхідну кількість засобу розподілити на вологе волосся
Не потребує змивання!

С:ЕНКО CARE PROF.

Дбайливий догляд за неслухняним волоссям

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пшеничний
протеїн

алое вера



ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ
SENSITIV SHAMPOO

 Для схильної до подразнення та появи лупи шкіри
 М'який, заспокійливий і тонізуючий засіб догляду
 Дбайливо очищує волосся та шкіру голови
 Не піниться. Без парабенів (PPD) та сульфатів (SLES)

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 335004551)
1000 ml (Арт. 335004750)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, залишити на 2-3 
хвилини та змити теплою водою. 
За необхідності процедуру повторити

С:ЕНКО CARE PROF.

Дбайливий догляд

пшеничний
протеїн

алое верам'які тензиди на 
основі кокосовї олії

та глюкози

картопляний
крохмаль

четвертинний

екстракт
паростків рису

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

БЕЗ
АРОМАТУ!

НЕ МІСТИТЬ
СИЛІКОНУ!



МАСКА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ
SENSITIV MASKE

 Для чутливої та сухої шкіри голови
 Забезпечує чудове розчісування, покращує пружність волосся
 Має протимікробну та протизапальну дію завдяки олії вечірньої примули

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
200 ml (Арт. 335044501)
1000 ml (Арт. 335044750)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Достатню кількість засобу розподілити на  волосся, залишити на 5 хвилин, змити теплою водою

С:ЕНКО CARE PROF.

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

БЕЗ
АРОМАТУ!

НЕ МІСТИТЬ
СИЛІКОНУ!

Дбайливий догляд

пшеничний
протеїн

алое вера олія вечірньої
примули

жирні кислоти
(гамма-ліноленова кислота)



СИРОВАТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЖОРСТКИМ ТА НЕСЛУХНЯНИМ 
ВОЛОССЯМ
GLATTUNG SERUM

 Для кучерявого, пошкодженого та неслухняного волосся
 Термозахист
 Запобігає розпушуванню волосся та полегшує розчісування
 Захищає волосся від пересихання
 Економічна у використанні

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
50 ml (Арт. 335081152)

РІВЕНЬ - pН:
7,5-8,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Декілька крапель засобу нанести на сухе або вологе волосся (по довжині та на кінчики)
Не потребує змивання!

С:ЕНКО CARE PROF.

Догляд, який не треба змивати перед стайлінгом волосся 

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

креатин
натуральні

плівкоутворюючі
інгредієнти з гуарової

квасолі

Має зручний флакон з дозатором та комфортну
для нанесення консистенцію
Рекомендовано наносити перед використанням
термоприладів



СПРЕЙ ДЛЯ ОБ’ЄМУ І ДОГЛЯДУ ЗА ТОНКИМ ТА ОСЛАБЛЕНИМ 
ВОЛОССЯМ
VOLUMENPFLEGE SPRAY

 Для тонкого та ослабленого волосся
 Зволожує, надає об’єм і легку фіксацію
 Повертає шовковистий блиск і помітну пружність волосся
 Має антистатичний ефект

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 335062601)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Необхідну кількість засобу розпилити на прикореневу зону. Застосовувати тільки на вологе волосся
Не потребує змивання!

С:ЕНКО CARE PROF.

Догляд, який не треба змивати перед стайлінгом волосся 

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пантенол алое вераекстракт
паростків рису



VITAL
Нова енергія для виснаженого волосся 
Проти випадіння волосся



3B FORMULA представляє собою досконале поєднання
компонентів з погляду науки, природи та результативності.
Німецькі майстри використовують силу рідкісних рослинних та
вітамінних інгредієнтів, які стають справжнім імпульсом для
відновлення життєвої сили та оновлення волосся

3B FORMULA: БІОТИН + БІСАБОЛОЛ + БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ -
природна допомога при випадінні волосся

 Біотин працює як чарівний інгредієнт для ослабленого волосся.
Має здатність стимулювати нові клітини, прискорюючи ріст
волосся та збільшуючи його густоту та пружність

 Бісаболол містить високу концентрацію біоактивних молекул,
які здатні прискорити регенерацію та активізувати процес
оновлення волосся

 Березовий екстракт надає лікувальну дію на коріння волосся,
зміцнює, стимулює ріст за рахунок посилення припливу крові до
епідермісу голови

БІСАБОЛОЛ

БЕРЕЗОВИЙ ЕКСТРАКТ 

БІОТИН



ШАМПУНЬ VITAL ПРОТИ ВИПАДІННЯ
VITAL SHAMPOO

 Для щоденного застосування для виснаженого волосся
 Запобігає випадінню волосся
 Дбайливо доглядає за шкірою голови
 Надає більше об’єму та еластичність

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 3577551)

РІВЕНЬ - pН:
4,5-5,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Невелику кількість засобу розподілити між долонями, нанести на шкіру голови, спінити, залишити на 2-3 хвилини та змити
теплою водою. 
За необхідності процедуру повторити
Уникати потрапляння в очі!

С:ЕНКО VITAL CARE 

Заряд енергії для втомленого волосся

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

екстракт
паростків рису

екстракт
кропиви



ТОНІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ШКІРИ ГОЛОВИ
HAARTONIKUM 3B FORMEL

 Натуральний енергетичний тонік для чоловіків і жінок
 Попереджає випадіння волосся
 Надає об’єм та силу
 Тонізує шкіру голови
 Має протизапальну та заспокійливу дію

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
75 ml (Арт. 3528550)

РІВЕНЬ - РН:
4,0-5,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Щодня застосовувати засіб на проблемні зони шкіри голови
Не потребує змивання!

С:ЕНКО VITAL CARE 

Заряд енергії для втомленого волосся

НЕ МІСТИТЬ
МІКРОПЛАСТИК!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

+ +

біотин бісаболол березовий
екстракт



КРЕМ ДЛЯ РУК
PFLEGE & SCHUTZ HANDCREME

 Для щоденного живлення та зволоження рук
 Робить шкіру шовковистою та ніжною
 Швидко вбирається, не залишає жирних слідів
 Надає захист для пошкодженої шкіри рук

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
75 мл (Арт. 3904201)

РІВЕНЬ - РН:
6,0-7,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Нанести крем на шкіру рук та легко помасажувати до повного вбирання

С:ЕНКО CARE 

Догляд та захист шкіри рук

пшеничний
протеїн

алое вера пантенол



C:EHKO FORMING

ЗАВИВКА
ДЕЛІКАТНА ЗМІНА ФОРМИ ВОЛОССЯ
Ультрасучасні продукти в корені відрізняються від початкової
завивки. Формули нового покоління працюють одразу у двох
напрямках: дозволяють отримати бажані форми та зберегти
здорову еластичну текстуру волосся



 Скласти карту клієнта (діагностика волосся)
 Вимити волосся Очищаючим шампунем C:EHKO
 Підсушити волосся рушником, щоб прибрати зайву вологу
 На фарбоване або пошкоджене волосся нанести Захисну сироватку C:EHKO
 Обрати техніку накрутки
 Нанести хімічну суміш
 Час впливу максимально до 20 хвилин в залежності від стану волосся
 Через половину часу та перед змиванням суміші перевірити тестові локони
 Ретельно змити гарячою водою (до 50 С) протягом 5 хвилин
 Постукуючими рухами прибрати вологу з коклюшки і волосся
 Нанести фіксуючий засіб на коклюшки на 5 - 7 хвилин
 Зняти коклюшки, нанести решту фіксажу на 5 хвилин. Змити теплою водою
 НЕ ЗМИВАТИ ШАМПУНЕМ!!!
 Фіксує та зупиняє процес: 5 - 15 мл Stabilet® Plus + 500 мл води
 Змити водою та залиши рекомендації з домашнього догляду з продуктами C:EHKO

Волосся після завивки вимагає застосування засобів, що сприяють 
загладжуванню мікротріщин на стрижні волосини. Для розчісування 
потрібно використовувати гребінець з рідкими зубцами, щоб кучері 
не втрачали форми. Не рекомендується робити начіс будь-якого виду 
і лягати спати з мокрим волоссям. Після хімічної завивки необхідно 
утриматися від фарбування протягом 21 дня. Можна освіжити колір 
волосся і надати блиск за допомогою легкого тонування 
(ополіскування)

Спеціально розроблена та запатентована форма флаконів продукції C:EHKO, незважаючи на вміст 
хімічно активних речовин, не піддається деформації 

Технологія виконання хімічної завивки
Зміна форми волосся – це досить агресивна хімічна процедура. Її 
механізм спрямований на часткове руйнування хімічних зв'язків
усередині волосся та їх перебудову. Будь-яка хімічна завивка 
складається з 2-х продуктів:
1 – хімічна завивка
2 – фіксаж
Перший препарат лужний і спрямований на руйнування дисульфідних
зв'язків у волоссі, а другий навпаки кислий і спрямований на 
окиснення розірваних зв'язків з їх повторним утворенням. Засоби, що 
використовуються для проведення першої та другої стадії мають 
прямо протилежні реакції. Вони дають результат на волоссі тільки 
завдяки їх послідовному використанню

ПОРАДИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ



ХІМІЧНА ЗАВИВКА MOVING  WAVES
MOVING WAVES

 Делікатно надає волоссю гарні завитки
 Для завершеного образу зі зміни структури волосся
 Стійкість до 4-6 тижнів
 Має приємний аромат

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
75 + 65 + 10 ml (Арт. 370995)

В набір входять:
o Лосьйон для завивки (№1)
o Ампула-активатор (№2)
o Фіксуючий лосьйон (№3)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Змішати флакон №1 з флаконом №2, одягнути аплікатор
2. Витримати від 5 до 20 хвилин на волоссі ( з коклюшками) 
3. Ретельно змити
4. Нанести фіксаж - флакон №3, залишити на 10 хвилин
5. Змити та обробити волосся STABILET® PLUS

Локони та завитки  для всіх типів волосся 

мигдальний
протеїн ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ДЕРМАТОЛОГІЧНО
ПРОТЕСТОВАНО



ТЕРМО ВЕЙВ СЕНСИТИВ / ІНТЕНСИВ
THERMO WAVE SENSETIVE / INTENSIVE

 Унікальна теплова завивка
 Натуральні локони та стійкі завитки 
 При змішуванні активатора з базовим лосьйоном виникає теплова реакція, завдяки 

цьому посилюється контакт діючих речовин з волоссям
 Заощаджує енергію, оскільки немає необхідності використовувати додатково 

джерело тепла

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
2 х 75 ml (Арт. 370795) 
2 х 75 ml (Арт. 370895)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Змішати флакон №1 Базовий лосьон з флаконом №2 Активатор
2. Витримати від 5 до 20 хвилин в залежності від стану волоссі (з коклюшками)
3. Ретельно змити
4. Нанести фіксаж - флакон №3 Фіксуючий лосьйон
5. Змити та обробити волосся STABILET® PLUS

Локони та завитки  для всіх типів волосся 

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ДЕРМАТОЛОГІЧНО
ПРОТЕСТОВАНО

мигдальний
протеїн

SENSITIVE – для пошкодженого волосся
INTENSIVE – для нормального волосся



ЗАВИВКА УНІВЕРСАЛ N, F, G
UNIVERSAL FORMER

 Створює натуральні привабливі завитки, еластичні та пружні локони
 Злегка в'язка консистенція не дозволяє препарату стікати з волосся 

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
N – 1000 ml (Арт.3700755)
F – 1000 ml (Арт. 3701755 )
G – 1000 ml (Арт. 3702755 )

РІВЕНЬ - pН:
8,5-9,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Волосся вимити м'яким шампунем (Салонний шампунь C: EHKO), не масажуючи шкіру голови, 

висушити рушником і накрутити на бігуді (коклюшки)
2. На кожну коклюшку ретельно нанести лосьйон для завивки
3. Залишити від 5 до 25 хвилин
4. Максимально через 10 хвилин після нанесення визначити за допомогою контрольного кучеря

ступінь завивки
5. Ретельно промити теплою водою протягом 3-5 хвилин
6. Завершити процедуру за допомогою Фіксуючого лосьйону універсал 1+1
7. Після нейтралізації обробити волосся STABILET® PLUS

Локони та завитки  для всіх типів волосся 

N – для нормального волосся 
F – для волосся, що важко завивається 
G – для пошкодженого волосся 

мигдальний
протеїн

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ДЕРМАТОЛОГІЧНО
ПРОТЕСТОВАНО



ФІКСУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН UNIVERSAL 1+1 
(НЕКОНЦЕНТРОВАНИЙ) 
UNIVERSAL FIXIER LOTION

 Закріплює результати завивки
 Забезпечує додаткову еластичність і стійкість завитків

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
1000 ml (Арт.3703755-1)
5000 ml (Арт.370380)

РІВЕНЬ - pН:
2,3-2,7

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Після завивки нанести засіб на коклюшки
2. Витримати 5 - 7 хвилин
3. Повторно нанести на волосся без коклюшок на 5 хвилин
4. Ретельно змити водою

Фіксаж для всіх типів завивки 

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ДЕРМАТОЛОГІЧНО
ПРОТЕСТОВАНО

пінна активна система тенсиду, перекис 
водню, яка оптимально закріплює 
кератин волосся після завивки



ШВИДКИЙ ФІКСАТОР SCHNELLFIX 1+4
SCHNELL FIX

 За короткий час впливу забезпечує необхідне зміцнення кератину волосся наприкінці 
хімічної завивки

 Забезпечує необхідне живлення для волосся після кожної хімічної або механічної
процедури

ІНГРЕДІЄНТИ:
• кератинові кислоти

ОБ'ЄМ:
5000 ml (Арт.371480-1)

РІВЕНЬ - pН:
2,8-3,0 (суміш 1 : 4 з водою)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Після видалення з волосся хімічної завивки, промокнути волосся рушником, щоб видалити
зайву вологу та нанести швидкий фіксатор SCHNELL FIX 1 + 4

Фіксаж для всіх типів завивки 

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

мигдальний
протеїн

олія жожоба перекис водню



C:EHKO FORMING

ВИПРЯМЛЕННЯ
ПРЯМІ ЛІНІЇ ТА ГЛЯНЦЕВИЙ БЛИСК

Представляє унікальну можливість отримати ідеально рівну зачіску, 
полегшити життя від щоденного укладання та необхідність
використовувати термоприлади



 Помити волосся Очищаючим шампунем С:EНКО 

 Просушити рушником та нанести Захисну сироватку

 Висушити волосся прохолодним потоком повітря

 Нанести Крем для перманентного випрямлення С:EНКО від потилиці  розподіляючи  волосся  на пасма, приблизно по 1 см

 Рухаючись знизу догори, розподіляємо Крем для перманентного випрямлення С:EНКО по всій довжині волосся 

 Час витримки:

- для натурального волосся – 12 - 15 хвилин

- для фарбованого волосся – 7 - 10 хвилин

 Візуальний контроль

 Після закінчення часу, ретельно промити теплою водою

 Просушити рушником

 Укласти волосся феном

 Для  повного розгладження використати праску для волосся з керамічною поверхнею

 Нанести Нейтралізуючий крем – фіксатор. Час витримки 15 - 20 хвилин

 Змити Нейтралізуючий крем – фіксатор  теплою водою

 Нанести живильну маску на 3 - 5 хвилин

 Змити маску та завершити процедуру укладкою

 Протягом 48 годин не мити та не заколювати волосся

Хімічне випрямлення не рекомендується виконувати на освітленому та пошкодженому волоссі!

Випрямляючі продукти від С:EНКО створено на основі спеціального 
полісилоксанового комплексу, який навіть при підвищеній вологості та 
перепадах температур перешкоджає повторній появі кучерів. 
Незважаючи на такий сильний і тривалий ефект випрямлення, крем не 
шкодить волоссю, а навпаки, насичує його корисними вітамінами. 
Німецькі фахівці в кожний свій продукт включають натуральні 
інгредієнти, дія яких спрямована на комплексне оздоровлення волосся 
та шкіри голови

Процедура хімічного випрямлення



КРЕМ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ
HAIR STRAIGHT CREAM

 Перманентний крем для модних образів
 До 100% вирівнювання і блиску волосся (результат залежить від структури волосся)
 Стійкість до 6-8 місяців
 Полісилоксановий комплекс у складі крему, забезпечує природний захист, повертає волоссю 

енергію, перешкоджає появі кучерявих локонів при підвищеній вологості 

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
F – 150 ml (Арт.371845)
S – 150 ml (Арт. 371945)
РІВЕНЬ – pН:
8,5-9,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Помити волосся Шампунем глибокої очистки
2. На попередньо висушене волосся нанести вирівнюючий крем, починаючи з потилиці, розділяючи пасма на 1 см. 

Час витримки: ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТРУКТУРИ ВОЛОССЯ. Максимальний час не повинен перевищувати 45 хвилин
3. Ретельно змити теплою водою до повного вимивання. Висушити та вирівняти волосся
4. Нанести фіксаж. Час витримки: ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТРУКТУРИ ВОЛОССЯ
5. Ретельно змити теплою водою до повного вимивання. Висушити та вирівняти волосся

F – для здорового, нормального волосся від легкого до 
середнього ступеня завитка
УВАГА! Не застосовувати препарат на знебарвленому волоссі!
S – для здорового, хімічно не обробленого волосся, з середньо-
сильним ступенем завитка
УВАГА! Не застосовувати препарат на фарбованому або 
знебарвленому волоссі!

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ДЕРМАТОЛОГІЧНО
ПРОТЕСТОВАНО

гліколієва
кислота

касторова 
олія

кунжутна 
олія



НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ КРЕМ-ФІКСАТОР
NEUTRALIZING CREAM

 Забезпечує оптимальне і делікатне фіксування результату випрямлення волосся 
 Компоненти, що входять до складу, роблять волосся м'якішим та слухняними, надають доглянутий

вигляд
 Наносити після кожного використання крему HAIR STRAIGHT CREAM (F або S)

ІНГРЕДІЄНТИ:
• полісилоксанові добавки

ОБ'ЄМ:
150 ml (Арт. 372045)

РІВЕНЬ - pН:
2,7-3,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Підсушити рушником або феном локони та обробити Нейтралізуючим кремом-фіксатором
2. Прочесати гребінцем з великими зубцями. Час витримки 10-15 хвилин, протягом яких процедуру розчісування

рекомендується повторити кілька разів
3. Після закінчення дії нейтралізуючого крему волосся ретельно промити теплою водою до повного видалення з них 

залишків крему
4. Підсушити волосся феном, не натягуючи волосся

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ДЕРМАТОЛОГІЧНО
ПРОТЕСТОВАНО

мінеральні 
протеїни



C:EHKO STYLE

СТАЙЛІНГ
ІННОВАЦІЯ ДЛЯ ТВОРЧОГО СТАЙЛІНГУ ВОЛОССЯ
Завдяки унікальній новій формулі одночасно став можливим стайлінг та 
повноцінний догляд! 



ПЕРЕВАГИ C:EHKO STYLE
 4-ри рівня фіксації

 Гарантовано стійка фіксація та бездоганний об’єм весь день для волосся будь-якої довжини

 Зручний формат на будь-який смак – лак, піна, стайлінг- гель, віск чи спрей з різним ступенем фіксації. 
Є як аерозольні, так і безаерозольні лаки для тих у кого є алергічні реакції на розпилення

 Стайлінгові продукти не склеюють та не обтяжують, легко вичісуються

 Ультралегка формула гелей легко розподіляється по локонах і миттєво застигає, не залишаючи липких 
або жирних слідів, лише блиск

 До складу засобів  входять UV - фільтр для захисту від зовнішніх подразників: високі температури та 
UV-промені

 Унікальна формула з пантенолом зміцнює, зберігає вологу та має заспокійливу дію від подразднень
на шкірі голови, завдяки чому делікатні засоби стайлінгу С:EHKO можна використовувати навіть для 
укладок тонкого дитячого волосся

 Зручне маркування (цифра на флаконі означає рівень фіксації). Cтильний, мінімалістичний  дизайн 
упаковки

 В асортименті є засоби з матуючим ефектом



4 РІВНЯ ФІКСАЦІЇ
С:ЕНКО STYLE 1

2
3
4

GLIMMER [1] —
ЕКСТРА-ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ
Легкий натяк на фіксацію, 
для надання блиску

CRYSTAL [2] —
ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ
Природна еластична фіксація для 
створення натурального образу

DIAMOND [3] —
СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ
Сильна фіксація з блиском в 
будь-яку погоду

BRILLIANT [4] —
УЛЬТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ
Екстра сильна фіксація для 
тривалого стайлінгу без 
склеювання на весь день або на 
всю ніч



С:ЕНКО STYLE 1 
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ З БЛИСКОМ BRILLIANCE 1
BRILLIANCE SPRAY GLIMMER

 Фінішний спрей з UV-захистом
 Надає додатковий блиск
 Без фіксації
 Захищає укладку від підвищеної вологості

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
250 ml (Арт. 364655-1)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розпилити засіб на сухе волосся на відстані близько 30 см.
Підходить для щоденного використання

SHINE - БЛИСК

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пантенолUV-фільтр



С:ЕНКО STYLE 2
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ CRYSTAL 2
HAIR SPRAY CRYSTAL

 Для природної фіксації та здорового зовнішнього вигляду без обтяження 
волосся

 Захищає від вологості та містить UV-фільтр
 Не склеює волосся
 Легко вичісується

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
400 ml (Арт. 3629652)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розпилити засіб на сухе волосся на відстані близько 30 см

CRYSTAL - ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

пантенолUV-фільтрекстракт лічі

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!



ПІНА ДЛЯ ВОЛОССЯ CRYSTAL 2
STYLING MOUSSE CRYSTAL

 Структурування кучерявого волосся 
 Для легкої природньої фіксації та здорового зовнішнього вигляду
 Не склеює волосся 
 Екстракт лічі перешкоджає негативному  впливу ультрафіолетових променів, 

доглядає пошкоджене волосся

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
400 ml (Арт. 363165-2)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ : 
Перед використанням збовтати балон. Направити розпилювач вниз, видавити
необхідну кількість піни, нанести на вологе волосся.
Для завершення зачіски можна використати лак для волосся CRYSTAL або
DIAMOND

С:ЕНКО STYLE 2
CRYSTAL - ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пантенолекстракт лічі пшеничний
протеїн



С:ЕНКО STYLE 2
СПРЕЙ ДЛЯ ОБ'ЄМУ CRYSTAL 2
VOLUME SPRAY CRYSTAL

 Надає прикореневий об’єм для тонкого волосся 
 Покриває волосся захисним шаром 
 Дбайливо доглядає за шкірою голови
 Має UV-захист

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 363560)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розпилити на  прикореневу зону волосся на відстані близько 30см.
Наносити на чисте вологе волосся, після чого розподілити гребінцем

С:ЕНКО STYLE 2
CRYSTAL - ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

пантенол

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

MUST HAVE



ПУДРА ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ CRYSTAL 2
STYLING POWDER CRYSTAL

 Легка повітряна пудра надає матовий тон прикорневій зоні
 Створює об’єм у коріння та бажану структуру, фіксацію і чіткість форми
 Підходить для коротких чоловічих стрижок

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
15 g (Арт. 3650071)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Невелику кількість засобу нанести на прикореневу зону волосся та надати йому об’єм. 
Підходить для будь-якого типу волосся, не склеює та не обтяжує

С:ЕНКО STYLE 2
CRYSTAL - ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

MUST HAVE

полімер для сайлінгу



С:ЕНКО STYLE 2
ГЕЛЬ – ВІСК ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ CRYSTAL 2
GEL WAX CRYSTAL

 Надає блиск і рухливу фіксацію
 Підходить для структурування кучерявого та короткого волосся
 Виділення окремих пасм
 Не обтяжує та легко вичісується

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
150 ml (Арт. 3627452)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розтерти невелику кількість в долонях і нанести на сухе волосся. 
Легкими рухами надати зачісці необхідну форму

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

С:ЕНКО STYLE 2
CRYSTAL - ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

екстракт
кропиви

екстракт
хвощу



ВІСК ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ CRYSTAL 2
STYLING WAX CRYSTAL

 Фіксуючий віск для сухого жорсткого волоссяз матовим фінешем
 Помірно густа консистенція легко набирається та рівномірно розподіляється
 Для опрацювання окремих деталей зачіски і формування гарних локонів
 Відмінний результат як на довгому волоссі, так і при укладанні короткої

стрижки

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ :
50 ml (Арт. 3648151)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Необхідну кількість воску розтерти в лодонях і нанести на сухе волосся. 
Легкими рухами надати зачісці необхідну форму. Засіб легко вичісується

С:ЕНКО STYLE 2
CRYSTAL - ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

біла гліна суміш мінералів з 
оливкової олії

бджолиний
віск

БЕЗ
БАРВНИКІВ! ВЕГАНСЬКИЙ!



С:ЕНКО STYLE 3
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ DIAMOND 3
HAIR SPRAY DIAMOND

 Сильна фіксація для складних зачісок будь-якої довжини та типу волосся
 Надає волоссю привабливий, сяючий ефект та надійну фіксацію протягом дня
 Захищає від вологи та сонячного впливу
 Зручний міні – формат 100 мл
 Має приємний аромат

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
100 ml (Арт. 363030-2)
400 ml (Арт. 3630652)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Рівномірно розпилити на відстані 30 см, щоб зафіксувати зачіску. 
Легко видаляється гребінцем

DIAMOND – СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

MUST HAVE

пантенолекстракт лічі UV-фільтр



ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ БЕЗ АЕРОЗОЛЮ DIAMOND 3
HAIR SPRAY DIAMOND NON-AEROSOL PUMP

 Для сильної еластичної фіксації та об‘єму в будь-яку погоду
 Надає волоссю глянцевий блиск

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 364260)
5000 ml (Арт. 364280)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розпилити спрей на волосся приблизно на відстані 30 см, щоб
зафіксувати зачіску. Якщо створювати зачіску пальцями, нанести засіб
на всю довжину волосся, в тому числі і на кінчики, а щоб надати
волоссю об'єм - на корені

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

С:ЕНКО STYLE 3
DIAMOND – СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

пантенолUV-фільтр



ПІНА ДЛЯ ВОЛОССЯ DIAMOND 3
STYLING MOUSSE DIAMOND

 Моделюючий засіб для тонкого волосся
 Для об’єму і стійкої фіксації
 Не обтяжує волосся
 Має зручний міні-формат 100 мл

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
100 ml (Арт. 363230-2)
400 ml (Арт. 33632652)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Перед використанням збовтати балон. Направити дозатор вниз, видавити
необхідну кількість піни, нанести на вологе волосся та зробити укладку. Для 
завершення зачіски використовувати лак для волосся CRYSTAL або DIAMOND

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

С:ЕНКО STYLE 3
DIAMOND – СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

пантенолекстракт лічі пшеничний
протеїн



СПРЕЙ ДЛЯ ОБ’ЄМУ DIAMOND 3
VOLUME SPRAY DIAMOND

 Підходить для довгого густого волосся 
 Тривала фіксація зачіски без склеювання
 Стайлінг кучерів під дифузор
 Захист від впливу зовнішніх факторів та перегріву

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Біопротеїн

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 3636601)
5000 ml (Арт. 363680)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розпилити на чисте злегка підсушене волосся, розподілити гребінцем і 
укласти

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

С:ЕНКО STYLE 3
DIAMOND – СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

пантенолUV-фільтр



СТАЙЛІНГ- КРЕМ DIAMOND 3
STYLING WAX DIAMOND

 Стійка, еластична фіксація, яка забезпечує природну рухливість волосся
 Екстракти трав доглядають за чутливої шкіри голови
 Не пересушує, а, навпаки,  живить знесилені локони, реконструюючи їх за 

рахунок дії комплексу з олією Ши
 Має приємну, вершкову консистенцію та  ненав'язливий аромат, легко 

наноситься і швидко застигає

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
50 ml (Арт. 3651151)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Рівномірно розподілити крем від коренів до кінчиків на сухе або злегка вологе
волосся. Висушити волосся, надаючи волоссю бажану форму. Додасть м'якості
та блиску волоссю будь-якого типу без відчуття склеєності

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ -
ДОБРЕ!

С:ЕНКО STYLE 3
DIAMOND – СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

бджолиний
віск

екстракти
трав

олія Ши



С:ЕНКО STYLE 4
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ BRILLIANT 4
HAIR SPRAY BRILLIANT

 Для екстра сильної тривалої фіксації складних укладок
 Зберігає природну рухливість волосся
 Виконує функцію термозахисту у роботі з термоприладами
 Надає блиск
 Пролонгує цілісність укладки до 24 годин
 Не склеює і не залишає липкий фініш
 Має приємний аромат

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
400 ml (Арт.3647652)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Рівномірно розпилити на відстані 30 см, щоб зафіксувати зачіску. 
Легко видаляється гребінцем

BRILLIANT – ЕКСТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

пантенолекстракт лічі UV-фільтр



ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ БЕЗ АЕРОЗОЛЮ BRILLIANT 4
HAIR SPRAY BRILLIANT NON-AEROSOL PUMP

 Для екстра сильної фіксації в будь-яку погоду
 Зберігає природну еластичність волосся
 Захищає волосся від вологості
 Не склеює волосся
 Має UV-захист

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
300 ml (Арт. 364360)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Рівномірно розпилити на відстані 30 см, щоб зафіксувати зачіску

С:ЕНКО STYLE 4
BRILLIANT – ЕКСТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

пантенол UV-фільтр



ГЕЛЬ NOVA BRILLIANT 4
NOVA STYLING GEL BRILLIANT

 Надає волоссю жорсткість і стійку надійну фіксацію
 Не склеює волосся
 Біопротеїн - живить, пантенол та УФ-фільтри захищають від сонця
 Легке нанесення та економічне використання
 Приємний аромат та відсутній ефект пересушування волосся

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
150 ml (Арт. 3628452)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розтерти невелику кількість в долонях, нанести на сухе волосся і приступити до 
укладання. Для підкреслення пасм розподілити по вологому волоссю та дати
висохнути на повітрі. Гель легко вичісується з волосся

С:ЕНКО STYLE 4
BRILLIANT – ЕКСТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

БЕЗ
БАРВНИКІВ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

пантенол UV-фільтр



СТАЙЛІНГ-ГЕЛЬ BRILLIANT 4
STYLING GEL BRILLIANT

 Сверхсильна фіксація для міцної структури і моделювання яскраво
виражених форм 

 Не склеює волосся
 Ультралегка формула легко розподіляється по локонах і миттєво застигає, 

не залишаючи липких або жирних слідів

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
150 ml (Арт. 3649452)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Розтерти невелику кількість в долонях, нанести на сухе волосся і приступити до 
укладання. Для підкреслення пасм розподілити по вологому волоссю та дати
висохнути на повітрі. Гель легко вичісується з волосся

С:ЕНКО STYLE 4
BRILLIANT – ЕКСТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

ОЦІНКА
ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ-
ДОБРЕ!

пантенол



ТЯГУЧКА BRILLIANT 4
FUNKY STYLING GLUE BRILLIANT

 Стійкий гель з еластичними нитками для мегафіксаціі
 Екстра клейкий та  тягучий гель для моделювання
 Має аромат терпкої свіжості
 Економічний у використанні

ІНГРЕДІЄНТИ:

ОБ'ЄМ:
100 ml (Арт. 364450)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 
Плескаючими рухами над зачіскою створити нитки, так звану «павутинку»,
рівномірно розподілити по довжині волосся, після чого почати створення 
зачіски

С:ЕНКО STYLE 4
BRILLIANT – ЕКСТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

ВЕГАНСЬКИЙ!

полімер для сайлінгу
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