
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 @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



Професійний італійський бренд для догляду 
за волоссям та шкірою голови

з досвідом понад 45 років



Philosophy

Збереження здоров’я,посилення  
природної краси та блиску всіх типів

волосся



HAIR COMPANY - італійський бренд професійної косметики 
для волосся, заснований амбітними професіоналами 
компанії Pool Servise s.r.l. 

Бренд представлений у 

28
країнах світу

Співпраця з

7 500
косметичними клініками

та салонами краси

понад

100 000
постійних клієнтів

Компанія була заснована у

2 000
році

About brand



Керівник компанії Pool Service s.r.l Маріо Фоліно на протязі
багатьох років працював з передовими салонами краси, 
косметичними марками і стилістами. Накопичивши великий багаж 
знань, Фоліно організував власну компанію з виробництва
натуральних і безпечних засобів для волосся

Початок Hair Company з 2000 року базується з засобів для 
професійного фарбування Hair Light

Інноваційний підхід до розробки натуральних запатентованих
формул приніс неймовірний успіх: в рідній Італії та за її межами.
Дистриб'юторами торгової марки стали понад 120 підприємств.
Амбітний італієць надихнувся успіхом і представив розширену
лінію засобів для різних типів волосся, яка включала максимально
широкий спектр продуктів. Це було початком створення
професійного бренду Hair Company Professional

Для розробки формул залучалися лише кращі фахівці: трихологи, 
косметологи, хіміки, стилісти, які об'єдналися у власне
дизайнерське бюроHISTORY



About brand
Hair Company Professional - італійський бренд, заснований
відомим стилістом Маріо Фоліно для того, щоб випускати
досконалу продукцію для всіх типів волосся, потреб та віку

Висока якість - Натуральні інгредієнти - Запатентовані формули

Бренд – експерт з ідеального шовковистого блиску завдяки 
унікальним  компонентам розробленим спеціально для
Hair Сompany Professional

Hair Company Professional має один з найширших асортиментів і
пропонує колористам та перукарям надійні матеріали для
творчості
Висока якість помножена на передові технології – так сьогодні
характеризується успіх Hair Company Professional!



Events & Show
Hair Company Professional – головний партнер найпрестижніших світових модних шоу - показів 
та професійних міжнародних майстер – класів 



Events & Show

Hair Company Professional – найкращий помічник для створення стильних креативних образів для  fashion – зйомок   



PRODUCTS

01
Щадні крем-фарби,
відрізняються безпечністю,
стійкістюта  яскравими
кольорами

03 Ексклюзивний сяючий догляд та стайлінг з Lumіnescina
Лінія догляду Crono Age для різного віку

Із запатентованим  
компонентом  
LUMINESCINA для
натурального блиску

Трихологічна лінія Double Action

Вирішує основні косметичні  
проблеми шкіри голови:
випадіння волосся,  
чутлива, жирна шкіра голови,
лупа, пошкоджене волосся

Чоловіча лінія

Спеціально розроблена лінія
MADE FOR MEN для сучасних
чоловіків

0502 Хімічна завивка, випрямлення,
технічні продукти 

Безпечний склад, надійний 
захист та догляд з активним 
компонентом ZANTHALENE

Захист від сонця SUMMER TIME

Cерія продуктів для волосся і 
тіла до та після засмаги з 
SPF - захистом

06

Фарбування
Блондування 04



LUMINESCINA:
БЛИСК ТА ЯСКРАВІСТЬ

Природний компонент, який діє на основі рослинної фотолюмінесценції, 
використовуючи унікальні властивості квітки коров’яка звичайного, яка здатна 
відбивати яскравість сонячних променів.  Захищає клітини від окислюльвального
стресу, UV - променів та синього світла. Цей інгредієнт допомагає конвертувати 
джерело світла та генерувати його прямо на волоссі ПОСИЛЮЄТЬСЯ БЛИСК ТА ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРУ, ЯК НАЙГОЛОВНІШОГО ПОКАЗНИКА ЗДОРОВГО ВОЛОССЯ

Було виміряно зміну яскравості кольору натурального волосся

ОЛІЯ ДЛЯ ФАБУВАННЯ ВОЛОССЯС БЕЗ
LUMINESCINA

ОЛІЯ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ З
LUMINESCINA

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ
Люмінесценція - це фізичне явище, яке полягає у випромінюванні фотонів видимого світла деякими більш
чутливими матеріями, оскільки вони здатні поглинати велику кількість енергії та випромінювати більше світла.
КОРОВ'ЯК ЗВИЧАЙНИЙ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
Виходячи зі спостереження за фізичним явищем люмінесценції пелюсток деяких кольорів, було виявлено
один важливий активний компонент, який за допомогою ферментативної біотехнології використовує
люмінесцентні властивості рослинного фітокомплексу квітки коров’яка звичайного (Verbascum Thapsus).
Рослина зустрічається на всій території Середземномор’я, а її квітки є п'ятипелюстковими віночками
жовтого кольору. Назва рослини в перекладі з грецької (phlomos) означає "блиск". Додавання цієї
речовини в косметичні продукти призводить до більшої яскравості кольору, оскільки посилює блиск.
Ефект сяйва виникає завдяки перетворенню молекулами фітокомплексу невидимого UV-
випромінювання на випромінювання видимого діапазону.

НОВА КОНЦЕПЦІЯ БЛИСКУ
ІННОВАЦІЙНІ ЗАПАТЕНТОВАНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
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Без SymHair®  
Shape & Color

З SymHair®  
Shape & Color
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ВИМИВАННЯ 
КОЛЬОРУ

РЕЗУЛЬТАТ ВИМИВАННЯ КОЛЬОРУ ПІСЛЯ 10 РАЗІВ МИТТЯ ГОЛОВИ

Зберігає насиченість кольору і надає екстра блиск на тривалий час

ДО МИТТЯ ГОЛОВИ ПІСЛЯ 10 РАЗ МИТТЯ  ГОЛОВИ

З SymHair® Shape & Color

ДО МИТТЯ ГОЛОВИ ПІСЛЯ 10 РАЗ МИТТЯ ГОЛОВИ

БЕЗ SymHair® Shape & Color

SYMHAIR® SHAPE & COLOR: 
ЗАХИСНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЬОРУ

ІННОВАЦІЙНІ ЗАПАТЕНТОВАНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Комбінація естракту пшеничних висівок та олії камелії багата поживними омега-3, 6 і 9 
жирними кислотами і здатна створювати захисну плівку на поверхні волосся. Надає
«ефект пам’яті» локонам, зберігаючі форму навіть при підвищеній вологості і захищає
фарбоване волосся від вимивання кольору, зміцнює і зменшує ламкість. Гарантує
яскравий насичений колір навіть після багаторазового миття голови.



РЕЗУЛЬТАТ ЗАХИСТУ СТРУКТУРИ ВОЛОССЯ ПЕРЕВІРКА НА МІЦНІСТЬ

ВИСНОВОК:
• З SYMOLEO® VITA 7 ПОЛІПШУЄТЬСЯ ЗАХИСТ СТРУКТУРИ ВОЛОССЯ ВІД 

ПОШКОДЖЕННЯ ТА ВПЛИВУ АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН
• ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ МІЦНІСТЬ ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ВОЛОССЯ
• ПОВЕРТАЄТЬСЯ ПРИРОДНИЙ БЛИСК ТА ЖИТТЄВА СИЛА ВОЛОССЯ

SYMOLEO® VITA 7:
КОМПЛЕКС 7 РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ЗМІЦНЕННЯ На 12% поліпшення міцності на розрив у порівнянні

з продуктами без цього активного компонента
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З SymOleo® Vita7
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+12%

З SymOleo® Vita7

+ 56% захисту волосся з SYMOLEO® VITA 7 у 
порівнянні з продуктами без цього активного 
компонента

Рослинні олії мають потужні властивості для збереження здорового вигляду волосся, 
зміцнюють та надають блиск. Багаті вітаміном А, Е, D. Дуже ефективні для догляду за 
сухим, пошкодженим, тьмяним і ламким волоссям. Відновлюють тонус та еластичність

ІННОВАЦІЙНІ ЗАПАТЕНТОВАНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Олія манго 
м’якість 

Мигдальна олія
еластичність

Олія авокадо 
зміцнення

Соєва олія 
зволоження

Олія какао
живлення

Олія бавовни
антиоксидант

Олія оливи 
блиск



Активний інгредієнт розроблений ексклюзивно для
лінії DOUBLE ACTION HOME BEAUTY SPA.
Мультифункціональний пробіотик із зволожуючою,
захисною та відновлюючою дією

ІННОВАЦІЙНІ ЗАПАТЕНТОВАНІ ІНГРЕДІЄНТИ:



Apples
from Trentino

Alto AdigeRice
from

Piedmont

Red grape
from Emilia

Green walnuts fruit
from Veneto

Myrtle
From Sardinia

Wheat bran
from
the Po river valley

Olives
from

Marche

Chestnuts
from Apennine

Mountains

White truffle
From
Alba in

Piedmont

Manna 
from 
Sicily

Lentisk
from

Sardinia

Tomato
from Puglia

Lemons
from Sicily

Лабораторія досліджень та розвитку Hair Company Professional у співпраці з дослідниками  
компанії Phenbiox з Болонського університету розробила ефективну формулу AQP 
LUMINESCINА за допомогою технології MOLECULAR BIOLIQUEFACTION®.
Компанія Phenbiox заснована науковими співробітниками кафедри Промислової біохімії та 
матеріалознавства Болонського університету (Італія) у 2006 році. Досвід та науково-дослідницький 
потенціал співробітників дозволили створити інноваційне підприємство з виробництва 
натуральних інгредієнтів для косметики нового покоління. Технології Phenbiox дозволяють 
виготовляти унікальні високоефективні компоненти з рослинного органічного матеріалу, які 100% 
розроблено та виготовлено в Італії для задоволення ідивідуальних потреб споживачів 
косметичних засобів.

Технологія MOLECULAR BIOLIQUEFACTION ®

Технологія MOLECULAR BIOLIQUEFACTION®

Запатентована технологія на основі ферментів дозволяє відновлювати 100% біоактивних
сполук рослин у біодоступній формі для високої ефективності косметичних рецептур. Цей
підхід натхненний травною системою людини, здатною через послідовність різних
ферментативних процесів отримати необхідну енергію і корисні молекули, що містяться в їжі, 
біодоступними для нашого метаболізму. 

Технологія 
Molecular 

Bioliquefaction ®

Фітокомплекс
рослин у 

біодоступній формі



ЗАПАТЕНТОВАНО  ЕКСКЛЮЗИВНО
ДЛЯ

Запатентований компонент 
Luminescina = БЛИСК -
потужний інгредієнт, який

використовує кориснi властивостi
коров’яку звичайного - квiтки з 

яскравими та блискучими
пелюстками, якi здатнi зберiгати

яскравiсть свiтла, що
випромiнюється сонячними

променями конвертує його в нове
джерело свiтла, якe генерується

прямо на волоссi

PRO-STRUCTURE = ЗАХИСТ –
з екстракту гідролізату волоського горіха.

Має зміцнюючі,
антиоксидантні, кольорозахисні та 
доглядаючі властивості. Допомагає
створити нові структурні зв’язки між

молекулами білків, надає 
пружність та еластичність. 

Захищає від впливу навколишнього
середовища, перешкоджає руйнуванню

кольорових
пігментів від UV-променів. Зберігає

яскравість фарбованого волосся
довше ніж інші барвники

AQ-SAVE = ЗВОЛОЖЕННЯ –
отриманий з італійського органічного

плоду каштану (Castanea sativa) з високою
здатністю ЗВОЛОЖЕННЯ. Особливий склад 

здатний покривати
кожну волосину, відновлювати

пошкодження і закриваючи кутикулу.  
Захист від хімічного впливу та 

навколишнього середовища природним
способом без обтяження. Не є катіонним

агентом - ефективний у концентрації 1% - не 
вимагає додаткових кондиціонуючих

добавок у рецептурі (силіконів, 
квантеріумів). Є водорозчинним активом, 

несе у своєму складі жирні кислоти, які
необхідні для відновлення клітинних

мембран

Формула AQP LUMINESCINA

+ +



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ

Екстракт шовку
Зволожує шкіру голови. Утворює легку захисну

плівку на поверхні, волосся набуває блиску, 
об'єму, має Аnti-frizz ефект. Захищає від

шкідливих впливів навколишнього середовища, 
регулює рівень меланіну, допомагає

стимулювати активність волосяних цибулин

Екстракт перлин
У його активі — 22 види амінокислот, 18 

мікроелементів, протеїни та вітаміни B і D. 
12 з 18 амінокислот, присутніх у перлинах, 

входять до складу волосся. Допомагає
утримувати вологу, активно сприяє

відновленню та зміцненню

Екстракт аметисту
Містить природну силу рідкісного та важливого

мінералу – силікату, який відповідає за еластичність та 
пружність тканин. Зменшує негативний вплив

барвника на шкіру голови та здорову структуру 
волосся. Допомагає змінити колір безпечно і зберегти

волосяне волокно щільним, живим та блискучим

Екстракт бурштину 
Сприятливо впливає на структуру волосся та шкіру 

голови. Має потужні антиоксидантні та регенеруючі
властивості, ущільнює стрижень волосся зсередини, 

покращує зовнішній вигляд. Активує обмінні процеси в 
клітинах, завдяки чому збільшується стійкість до 

зовнішніх впливів і довше зберігає молодість і красу

Бджолиний віск
Має бактерицидні властивості проти грибкових 

уражень шкіри голови. Пом'якшує  шкіру в 
процесі фарбування. Створює на волосині 

тонкий захисний шар, який допомагає зберегти 
оптимальний баланс вологи. Згладжує підняті 
лусочки, оберігаючи від пересихання. Живить 

волосся

Лецитин
Є будівельним матеріалом, необхідним для 

відновлення пошкоджених клітин. Зволожує і 
відновлює природний захист. Уповільнює  старіння 

волосся і прискорює процес  зростання. Надає  
шовковистість та блиск 

Біотіноілтріпептід - 1 
Знижує вироблення DHT 

(дигидротестостерона), основного фактора 
облисіння, збільшує ріст волосся, стимулює

гени, які зміцнюють волосся і збільшує
популяцію в анагені, які є активною фазою 
зростання волосяних фолікулів. Провокує
більш швидкий поділ клітин, що збільшує

стрижень волосини

Кофеїн
Діє проти облисіння і випадіння волосся. 

Стимулює волосяні цибулини, активізує ріст і 
покращує їх життєздатність. Робить волосся 

міцним та здоровим

Таурин
Має тонізуючу дію для росту і зміцнення 

волосся. Посилює кисневий обмін в організмі, 
що впливає на ріст. Нормалізує кров'яний тиск, 
забезпечує надходження крові до всіх участків

тіла, яка живить клітини організму

Екстракт французького дуба
Має зволожуючу, заспокiйливу та 

омолоджуючу дію. Дубильні речовини та 
природні смоли в складі допомагають

поліпшити роботу сальних залоз, привести в 
норму баланс шкіри голови та позбавити від

сухості

Апігенін
Флавоноїд, що діє як антиоксидант. 

Дослідження довели, що апігенін стимулює
ріст волосся. Покращує мікроциркуляцію крові 

в корені волосся, забезпечуючи передачу 
поживних речовин 

Олеанолова кислота
Має антиоксидантну та антимікробну дію. 
Часто використовується в продуктах для 

росту волосся разом з біотиноїл
трипептидом-1 та апігеніном



Олія мурумуру
Має зволожуючі та  антибактеріальні 

властивості. Захищає від сонячних 
променів. Міристинова і лауринова

кислоти в складі зволожують і живлять  
волосся

Олія бергамоту
Має заспокійливий ефект, знімає свербіж, 

подразнення, зменшує чутливість шкірного
покриву

Олія макадамії
Збагачена вітаміном Е, Омега-7 та 

антиоксидантами. Глибоко проникає в 
кутикулу, робить навіть пошкоджене 

волосся м'яким і блискучим

Олія ши
Зміцнює і відновлює ламке, сухе, пошкоджене 
волосся, посічені кінчики. Містить вітаміни (Е, 

D, А, F), білки, жирні кислоти для глибокого 
живлення волосяних цибулин 

Амарантова олія (AMA-LEAF)
Стимулює обмінні процеси волосяного 

покриву голови, нормалізує роботу сальних
залоз і відновлює пошкоджені ділянки

Арганова олія
Активно живить, відновлює, надає

інтенсивний блиск, усуває тьмяність і 
ламкість, забезпечує захист завдяки 

флавоноїдам

Кокосова олія
Глибоке зволоження і кондиціонування

волосся, допомагає оздоровити пасма, надає
блиск, бореться проти посічення кінчиків

Олія елемі
Еліксир для зміцнення,

відновлення, ревіталізації та 
розгладження волосся  

Олія жожоба
Рослинний віск, який добре 

сприймається шкірою. Робить волосся
м’яким і полегшує розчісування. Глибоко 
зволожує сухе, ламке і тьмяне волосся,

відновлює посічені кінчики

Олія маракуї
Підвищуює стійкість волосся  до негативного 
впливу UV-променів та високих температур. 

Захищає від втрати пігменту. Посилює
ефективність сонцезахисних засобів. Живить 

та відновлює природний ліпідний баланс 
шкіри голови

Олія ягід асаї
Полегшує розчісування, повертає
природне сяйво волосся, тонізує і 

вітамінізує шкіру голови

Олія бавовни
Антиоксидант, ефективно захищає від

негативного впливу
UV- променів і довкілля. Відновлює та 

згладжує лусочки, живить, глибоко
зволожує, нормалізує гідроліпідний бар’єр

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ



Касія вузьколиста
Рослинна альтернатива гіалуронової

кислоти. Позитивно впливає на 
структуру волосся, відновлюючи

кутикулу. Покращує розчісування
волосся і підвищується міцність

Алое вера
Рослинний екстракт багатий на вітаміни, 
мінерали та амінокислоти; зволожує та  
заспокоює шкіру голови. Має загоюючу

дію, надає блиск і еластичність

Італійські рисові висівки
Мають омолоджуючу дію, надають
блиск, захищають від UV-променів, 

нормалізують ліпідний баланс шкіри
голови, сприяють зміцненню і 

живленню коренів

Італійський органічний мед
Містить вітаміни А, В2, В6, Е, К і С, які
надають волоссю блиск. Покращує

структуру, повертає м'якість, зміцнює, 
запобігає ламкості і сухості

Екстракт оливкового листя
Відновлює пошкоджені цибулини волосся

завдяки вітамінам Е і А. Жирні кислоти м'яко
очищують шкіру від ороговілих клітин. Додає

об’єм, зміцнює і запобігає випадінню волосся, 
позбавляє від лупи і посічених кінчиків

Алатоїн
Відновлює ліпідний баланс шкіри голови, 

покриває кожну волосину невидимою 
плівкою, зменшуючи ризик зневоднення,  

ламкості

Екстракт чорниці
Захищає від пошкоджень,

відновлює блиск,
прибирає відчуття сухості,

насичує вітамінами та мікроелементами,
зволожує

Екстракт календули
Має пом'якшувальні, заспокійливі та 

антисептичні властивості.
Зменшує запалення та подразнення на 
шкірі. Захищає від впливу UV- променів

Ментол
Знижує активність сальних залоз, 

стимулює мікроциркуляцію крові та 
лімфи у капілярах. Заспокоює, освіжає, 

дарує відчуття свіжості та чистоти

Екстракт лаванди
Має антимікробні властивості і 

заспокійливий ефект. Живить і зміцнює 
волосся, надає блиск, захищає від впливу 

навколишнього середовища 

Бісаболол

Екстракт червоних водорестей
Насичені протеїнами та амінокислотами, 
відновлюють пружність і надають блиск
Антиоксидантна активність в 6000 разів

більше ніж у вітаміну С

Надає заспокійливий ефект, маючи
протизапальні, антибактеріальні та 

регенеруючі властивості

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ

Екстракт ожини
Містить мікроелементи (залізо, магній, 

кальцій, мідь, селен і марганець) та 
вітаміном С, які живлять волосся. Має

потужні антиоксидантні, тонізуючі
властивості, пом’якшує, надає блиск

Екстракт розмарину
Має антимікробні властивості і 

заспокійливий ефект. Живить і зміцнює 
волосся, надає блиск, захищає від впливу 

навколишнього середовища 

Екстракт мальви
Створює на поверхні шкіри захисний

дихаючий шар, регулює секрецію
сальних залоз, захищає від негативного 

впливу навколишнього середовища. 
Зволожує і заспокоює шкіру голови



Гідролізований кератин 
Протеїн, головний будівельний матеріал

волосся. Ефективно відновлює пошкоджені
ділянки волосся, додає гладкість і блиск. 

Створює захисну плівку, яка утримує вологу і 
надає волоссю еластичність

Провітамін B5 (пантенол)
Проникає у структуру волосся, живить та 

зволожує волосся зсередини по всій
довжині, додає пружності та 

еластичності

Вітамін А
Захищає від дії UV- променів, 
зміцнює волосяні цибулини, 

зволожує і живить, захищає кінчики
від пошкодження, робить волосся

міцним

Лляна олія 
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

Вітамін С
Природний антиоксидант.

Заспокоює запальні процеси, 
уповільнює процеси старіння. Бере

участь в утворенні колагену

Фруктові кислоти
Збільшують блиск і міцність волосся,

посилюють стійкість кольору

Вітамін E
Антиоксидант, що допомагає
посилити ріст волосся. Cприяє

відновленню, бореться з
випадінням

Вітамін F
Необхідний для нормального 

функціонування клітинних мембран. 
Бере участь у регуляції підшкірного

жирового обміну. Проти сухості
шкіри голови

Пшеничні протеїни
Білки, які за складом збігаються з білками
волосся та шкіри людини. Утворюють на 

поверхні волосся невагому плівку, яка 
живить зсередини і запобігає

пересушуванню. Надають волоссю блиск
і гнучкість, запобігають ламкості

Молочні протеїни
Вибірково зв'язуються з волоссям за 

допомогою спеціальної хімічної 
структури та надають об'єм і гладкість 

волоссю

Омега 3 - 6 - 9
Ненасичені жирні кислоти, які наповнюють
вітамінами, відновлюють водний баланс в 
клітинах і підвищують пружність волосся. 

Комплекс огортає захисним бар’єром проти
механічних пошкоджень і руйнівного впливу

вільних радикалів

Екстракт коралів
Зміцнює і посилює структуру волосся, 
завдяки високому вмісту мінеральних

речовин. Має велику кількість стеролу, 
який має протизапальну дію. Покращує

кровообіг

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ

Бамбукове вугілля
Натуральний мінеральний барвник, 

сорбент, вбирає частинки інших
речовин

Рослинні протеїни
Відновлюють пошкоджене волосся, 

проникають і заповнюють порожнечі в 
структурі волосся. Зміцнюють та надають

блиск

Саліцилова кислота 
Глибоко очищує шкіру голови, має 

антибактеріальну та себорегулюючу дію



Полівітамінні ліпосоми
Формули з ліпосомами ефективніші і менш

токсичні. Ліпосоми – це мікроскопічні сфери, які
покращують проникнення активних компонентів

у глибокі слої. Насичують вітамінами та 
мінералами на молекулярному рівні. Живлять, 

зберігають здорову структуру волосся, 
захищаючи від негативного впливу хімічних

речовин

Гліоксилова кислота
Це безпечний і нетоксичний компонент. Не 

розриває дисульфідні зв’язки, а розтягує їх, за 
рахунок цього і відбувається випрямлення. 

Цілісність структури волосяного стрижня
зберігається. Глибоко проникає, створює в 

кортексі позитивний заряд, кератинові лусочки
кутикули щільно притискаються до стовбура
волосся, що сприяє відновленню, гладкості і 

блиску

Цистеїн 

Гуарова камедь 
Натуральний загусник, отриманий з насіння горохового 

дерева, що росте в Індії. Надає позитивний вплив на 
відновлення структури волосся шляхом утворення на 

поверхні захисної плівки. Запобігає ламкості та сухості. 
Полегшує розчісування, робить волосся м'яким, 

блискучим і шовковистим. Має антистатичний ефект

PROCAPIL

Фермент лактобактерій

Гіалуронова кислота 

Mirustyle X-HP

Vibrariche

Рідка технологія, надає блиск, кондиціонує, 
поглиблює колір волосся і зберігає яскравість. 

Подвоює довговічність вихідного фарбування, робить
текстуру волосся м’якою та

шовковистою

Mirustyle MFP
ZANTHALENE

інноваційний комплекс із м'якоті
сичуаньського перцю дає миттєвий ефект
ліфтингу, збільшує об'єм волосся і робить

структуру еластичною

Пробіотик із захисною, 
кондиціонуючою та 

омолоджуючою дією

Інноваційний пептид, який запобігає
старінню волосяного фолікулу, зменшує

випадіння волосся. Стимулює циркуляцію
крові в шкірі голови, зміцнює фолікули, 

живить та захищає від негативних
зовнішніх впливів

Бере участь в регенерації волосся і 
покращує структуру. Робить ефективне

омолоджування і має антиоксидантну дію

Запатентований компонент утворює на поверхні
волосся найтоншу плівку, утримує вологу і захищає

від зайвого пересушування при роботі з 
термоприладами. Забезпечує легку фіксацію без 

ефекту "склеювання" волосся. Компонент стабільний 
і за дуже високих температур, придатний для 
професійного випрямлення волосся. Не тільки 

забезпечує надійний захист, але й покращує стан 
кутикули, розгладжує та зміцнює 

Інноваційний натуральний полімер для укладання
волосся на основі гідролізату кукурудзяного крохмалю, 

діє як потужний зволожувач. Знижує пористість волосся,
робить більш слухняним, зменшує статичну електрику. 

Зберігає укладку. Не обтяжує, зберігає природний блиск
волосся. Запобігає "розпушенню" волосся на вологому

повітрі

Запатентовані технології

Амінокислота важлива для формування кератину -
головного білка волосся. Дозволяє відновити

стрижень та сприяє утриманню вологи всередині. 
Є природним джерелом дисульфідних зв'язків, що

зміцнюють та утримують кутикулу, зупиняє
руйнування волосся

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ



• Перманентні фарби: INIMITABLE COLOR, HAIR LIGHT

• Олія для фарбування без аміаку: COLOR OIL 

• Перманентні фарби без аміаку: PICTURA

• Фарби прямої дії: COLOR DROPS 

• Тонуюча маска: BB COLOR MASK

• Загущувач: 3D COLOR MIXER

Для тих, хто прагне розкрити 
свої творчі здібності 
завдяки кольору 

01 Фарбування



БУДОВА ВОЛОССЯ 
від волокон до молекул



Колір нефарбованого волосся визначається наявністю пігментів - меланінів
Меланіни виробляються у вигляді дрібних зерен спеціальними клітинами –
меланоцитами, які вбудовуються в структуру кореня волосся. Таким чином волосся 
набуває свій  колір з самого початку

o Еумеланін = зернистий пігмент, розташований у волосині великими гранулами,
надає переважно темні і навіть чорні кольори

o Феомеланін = дифузний пігмент, розташований у волосині у вигляді дрібних
хаотично розсіяних круглих зерняток, надає переважно світлі, теплі і руді
відтінки

ВИДИ ПІГМЕНТІВ



КОЛІРНЕ КОЛО

28

ПЕРВИННІ КОЛЬОРИ

ВТОРИННІ КОЛЬОРИ

ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ

=

=

=

+

+

+



НОМЕР ТОНУ ФАРБИ HAIR COMPANY
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: 



INIMITABLE COLOR
КРЕМ-ФАРБА 
100 ml / Арт. LB 119…

Активні натуральні компоненти:
• Екстракт шовку ЗВОЛОЖЕННЯ, БЛИСК
• Екстракт білих перлин РЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ
• Екстракт чорних перлин ВІДНОВЛЕННЯ
• Екстракт бурштину ЗМІЦНЕННЯ
• Екстракт аметисту ЗАХИСТ

96 
відтінків

+ 12 new!

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Дбайливе ставлення і догляд за структурою волосся
• Низький % вмісту аміаку
• 100 % зафарбовування сивини
• Стійкість кольору
• Багатоцільове призначення: тонування, освітлення до 4 тонів
• Не пересушує шкіру
• Неповторні відтінки
• Ніжний аромат

ЗАСТОСУВАННЯ:

У неметалевiй ємностi змiшати 1 частину крем-фарби INIMITABLE COLOR 
з 1,5 частиною окислюючоi емульсії (1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%) до 
отримання кремової, однорiдної сумiшi.
Для тонування з використанням окислюючої емульсiї 1,5% або 3% 
можна змiнити пропорцiю сумiшi: 1 : 1 /  1 : 1,5  / 1 : 2. 
Чим вище концентрацiя окислюючої емульсiї, тим менш iнтенсивним
буде колiр

• Первинне нанесення (натуральне волосся):
Фарбуючу сумiш рiвномiрно нанести по всiй довжинi волосся, залишити
на 20 хвилин. За кiлька хвилин до закiнчення часу рiвномiрно нанести 
на прикореневу зону, не перевищуючи загального часу витримки-
30 хвилин

• Пiдфарбовування (пофарбоване волосся):
Фарбуючу сумiш рiвномiрно нанести на прикореневу зону, залишити на 
30 хвилин. За кiлька хвилин до закiнчення витримки додати трохи
теплої води i розподiлити по всiй довжинi волосся. Витримати ще
5-10 хвилин

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) Bci вiдтiнки лiнiї INIMITABLE COLOR розрахованi на забарвлення волосся з 
50% сивини
2) У разi наявностi високого вiдсотка сивини (вiд 70 до 100%) для отримання
бажаного результату рекомендовано використовувати вiдтiнок на тон нижчеФарба PREMIUM якості по ціні бізнес сегменту! 

Сяючий  
шовковий 

ефект!



COLOR CHAT INIMITABLE COLOR



96 відтінків, з них:
• натуральна палітра
• спеціальні блонди
• пастельні кольори
• мікстони
• intesificatori

COLOR CHAT INIMITABLE COLOR



• ДЛЯ ЗАФАРБОВУВАННЯ ВАЖКОЇ СИВИНИ (80/100 % СИВИНИ)
• ДЛЯ ВІДМІННОГО КОНТРОЛЮ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПОМАРАНЧЕВИХ ВІДТІНКІВ
• ТРЕНДОВІ ВІДТІНКИ НА СЕЗОН 2022



БАЛАНС МІЖ ТЕПЛИМИ ТА ХОЛОДНИМИ КОЛЬОРАМИ

ЧУДОВЕ ПОКРИТТЯ СИВИНИ ОДНИМ ВІДТІНКОМ  (80% / 100%) БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ДОДАВАННЯ ІНШИХ КОЛЬОРІВ

5 НАСИЧЕНИХ 
НАТУРАЛЬНИХ 
ВІДТІНКІВ



3 ВІДТІНКИ .12
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ТЕПЛИМИ ТА 
ПОМАРАНЧЕВИМИ НЮАНСАМИ ПІД 
ЧАС ОСВІТЛЕННЯ ВОЛОССЯ



ДЛЯ СТВОРЕННЯ МОДНИХ КОЛЬОРІВ ВІД РОЖЕВИХ ДО 
ІРЛАНДСЬКОЇ МІДІ

4 УНІВЕРСАЛЬНІ 
ВІДТІНКИ ДЛЯ 
ТОНУВАННЯ ВОЛОССЯ



ПАЛІТРА
INIMITABLE COLOR NEW COLORS

12 відтінків



INIMITABLE COLOR OIL
ОЛІЯ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ БЕЗ АМІАКУ

100 ml / Арт. LB 131…

Активні запатентовані компоненти:
• SYMHAIR ® SHAPE & COLOR ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЬОРУ
• LUMINESCINA БЛИСК
• SYMOLEO® VITA 7 ЗМІЦНЕННЯ

52 
відтінки

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Без амiаку
• Екстра захист структури волосся
зсередини
• 100% тонування сивини
• Виразний колір та глянцевий блиск
• Нiжний аромат 
• М’який вплив

ЗАСТОСУВАННЯ:

Відео процедури

Натуральнi компоненти i науковi дослiдження на вартi нової концепцiї перманентного фарбування

GLOBALLY  
APPROVED

Із запатентованим компонентом  Luminescina –
завдяки яскравим і сяючим екстрактам
пелюсток квітки коров’яка звичайного, які
відбивають сонячне світло і надають волоссю
блиск. Створює шовковистий ефект 



COLOR CHAT INIMITABLE COLOR



OXIDANT EMULTION 
ОКИСЛЮВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ 

1000 ml / Арт. LB 129…

Активні компоненти:
• Екстракт шовку ЗВОЛОЖЕННЯ, БЛИСК
• Екстракт білих перлин ЗАХИСТ

Доступні концентрації:
1,5% · 3% · 6% · 9% · 12%

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Захищає волосся в процесі фарбування, дозволяє нанести 
стійкий, однорідний тон на волосся

• Не пересушує шкіру голови та волосся, має пом'якшувальні 
властивості 

• Волосся набуває додаткового термозахисту, стає слухняним, 
шовковистим і блискучим, зберігає життєву силу і пружність

• Має 5 різних концентрацій: 1,5% і 3% - фарбування тон у тон 
або на тон темніше, 6% - освітлення на один тон, для 
зафарбовування сивого волосся; 9% - освітлення на 2-3 тони; 
12% – освітлення на 3-4 тони, для дуже світлих тонів 

Захищає 
та 

зволожує 
волосся 



Застосування окислювальної емульсії



INIMITABLE COLOR PICTURA
М’ЯКА КРЕМ-ФАРБА БЕЗ АМІАКУ
100 ml / Арт. LB 123…

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• AQ-SAVE ЗВОЛОЖЕННЯ
• PRO-STRUCTURE ЗАХИСТ

42 
відтінки

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Освiтлення на 2-3 тони
• Блиск i зволоження волосся
• Вiдмiнний результат
• lнтенсивнi вiдтiнки
• Нiжний аромат
• Максимальний захист шкiри та 

волосся

• БЕЗ АМІАКУ

• БЕЗ ПАРАФЕНІЛЕНДІАМІНУ

• ЗАХИСТ І ДОГЛЯД

З КРЕМ - ФАРБОЮ PICTURA  ВОЛОССЯ БІЛЬШ ЗДОРОВЕ ТА 
ЗВОЛОЖЕНЕ НА 30%

Дерматологiчно протестована та перевірена під час клінічних випробувань у лабораторії
Павійського університету в Італії та отримала знак якості

ЗАСТОСУВАННЯ:



ЯКІСТЬ
+  

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМУЛИ = 
ВИГРАШНЕ ПОЄДНАННЯ 

ЗДОРОВЕ ТА БЛИСКУЧЕ:  
ОСНОВНІ ОЗНАКИ

ІДЕАЛЬНОГО ВОЛОССЯ

*ДанІ, отримані в ході кількісного дослідження та
опитування кінцевих споживачів і перукарів на замовлення
компанії HAIR COMPANY PROFESSIONAL

ЯКІ ОСНОВНІ ФАКТОРИ У ВИБОРІ ЗАСОБІВ ДЛЯ 
ФАРБУВАННЯ?

ЯКИМ ПОВИННО БУТИ ІДЕАЛЬНЕ ВОЛОССЯ ПІСЛЯ 
ФАРБУВАННЯ?

ЯКІСТЬ ФАРБНИКА, ЗДОРОВЕ ТА СЯЮЧЕ ВОЛОССЯ – ГОЛОВНІ ВИМОГИ КЛІЄНТА  
ДО БЕЗДОГАННОГО ФАРБУВАННЯ

ВИСОКА ЯКІСТЬ
НАТУРАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ    

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМУЛИ
ПРИЄМНИЙ АРОМАТ 

ЗДОРОВИМ
БЛИСКУЧИМ

НАПОВНЕННИМ ЖИТТЄВОЮ СИЛОЮ 
МІЦНИМ

ПРИРОДНИМ
СЛУХНЯНИМ

М'ЯКИМ

ВІДПОВІДЬ НА  
ЗАПИТ КЛІЄНТІВ

MANAGE-PRACTICAL,SOFT.WHATARETHEKEYASPECTSTOCONSIDERWHEN

Кількісне опитування кінцевих споживачів та перукарів на замовлення HAIR COMPANY PROFESSIONAL 



COLOR CHAT INIMITABLE PICTURA



КРАПЛІ 
«COLOR DROPS SHADES»

ОБ’ЄМ: 50 ML

MАСКА
«COLOR DROPS»

ОБ’ЄМ: 60 ML

MАСКА
«COLOR DROPS»

ОБ’ЄМ: 1.000 ML

Лінія продуктів 
INIMITABLE COLOR DROPS

ДЛЯ САЛОНІВ!

+ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО 
ВИКОРИСТАННЯ



COLOR DROPS SHADES   
КРАПЛІ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ 
50 ml / Арт. LB 13…

Активні компоненти:
• SYMHAIR ® SHAPE & COLOR ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЬОРУ
• LUMINESCINA БЛИСК
• SYMOLEO® VITA 7 ЗМІЦНЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Додає яскравості відтінкам, підтримує колір
• Захищає здорову структуру волосся зсередини
• Зволожує, розплутує
• Відновлює колір
• Пігменти можна змішувати один з одним у різній

пропорції для експериментів із глибиною кольору
• Зміцнює
• Підходить для регулярного використання

Концентрований пігмент при змішуванні з маскою для волосся 
«Color Drops» створює ефективну тонуючу маску для волосся. 
Підходить для тонування мелірованого волосся

Відео процедури

9 
кольорів

Розроблено як для салону, так і  для 
домашнього догляду для підтримки кольору

COLOR DROPS MASK   
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 
60 ml / Арт. LB 13301
1000 ml / Арт. LB 13300

Ефект тримається 3-5 разів миття волосся



9 НАСИЧЕНИХ ВІДТІНКІВ



МОДЕЛІ:

Color Drops Mask
+ Color Drops Lemon Yellow

Color Drops Mask
+ Color Drops Honey Blonde

Color Drops Mask
+ Color Drops No Yellow



Color Drops Mask
+ Color Drops Strawberries Red

Color Drops Mask
+ Color Drops Strawberries Red

ДОВЖИНА: 
Color Drops Mask 
+ Color Drops Bluebrry 
+ Color Drops Strawberries Red

КІНЧИКИ ВОЛОССЯ: 
Color Drops Mask 
+ Color Drops Strawberries Red
+ Color Drops Blueberry

МОДЕЛІ:



Color Drops Mask
+ Color Drops Orange Copper

+ Color Drops Chocolate

Color Drops Mask
+ Color Drops Lemon Yellow

+ Color Drops Orange Copper

Color Drops Mask
+ Color Drops Orange Copper

Color Drops Nut Blonde

МОДЕЛІ:



BB COLOR MASK   
ТОНУЮЧА МАСКА 

200 ml / Арт. LB 124…

Активні компоненти:
• Касія вузьколиста ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ КУТИКУЛИ

• Екстракт шовку БЛИСК

кількість 
обмежена! 

Вимити волосся шампунем, нанести крем-маску на вологе волосся, рівномірно розчесати 
і залишити на 5-20 хвилин. Час витримування залежить від ступеня пористості волосся та 
бажаного результату. Промити волосся великою кількістю води. При нанесенні на сухе 
волосся, колір буде більш насиченим. Ослаблення кольору після 4-5 миття волосся. 
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Оживляє колір 
• Шовковисте та гладке волосся
• Блиск та ефект шовку 
• Антивіковий і антиоксидантний ефект 
• Вирівнююча дія 

Остаточний результат залежатиме від початкового кольору волосся: чим світліша 
база, тим інтенсивнішим буде відтінок

ЗАСТОСУВАННЯ:



3D COLOR MIXER  
ЗАГУЩУВАЧ 3D EFFECT

100 ml / Арт. LB 12558

Активні компоненти:
• Молочні протеїни ЖИВЛЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ

• Технічний продукт для згущення барвника або знебарвлюючої 
суміші для волосся 

• Дозволяє досягти потрібної консистенції для різних технік 
фарбування 

• Дозволяє виділити пасма без використання додаткових 
інструментів, таких як фольга або термопапір

• Не впливає на процесс освітлення або фарбування 

Додати в барвник чи знебарвлюючу сумiш приблизно 5 г загущувача до 
отримання потрiбноої щiльностi. 
Приступити до нанесення

ЗАСТОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ:

посилення 
кольору 

Увага: при контактi з повiтрям продукт твердне, обов’язково щiльно i добре закривати
флакон чистою кришкою!



HAIR LIGHT
СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА 

100 ml / Арт. LB 10…

Активні компоненти:
• Гуарова камедь ЗАХИСТ, ПРОТИ ЛАМКОСТІ
• Бджолиний віск ПОМ’ЯКШЕННЯ ШКІРИ
• Лецитин ВІДНОВЛЕННЯ
• Мультивітамінний комплекс (вітаміни A, C, E) АНТИОКСИДАНТИ,
ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

низький 
вміст 

аміаку

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Дбайливе ставлення і догляд за структурою волосся
• Зволоження та живлення
• 100% зафарбовування сивини
• Стійкість кольору
• Однорідний та насичений відтінок
• Освітлення до 4 тонів
• Блиск

ЗАСТОСУВАННЯ:

• Первинне нанесення (натуральне волосся):
1. Попередньо зробити тест на чутливість шкіри
2. Суміш нанести на сухе, немите волосся по всій довжині.
Час витримування 20 хвилин. Нанести на прикореневу зону,
залишити на 20-25 хвилин.
Загальний час витримування 40-45 хвилин

• Вторинне фарбування (пофарбоване волосся):
1. Частину суміші нанести на відросле коріння волосся, час 
витримки 5-15 хвилин
2. Залишок суміші рівномірно розподілити по всій довжині
волосся. Загальний час складає 30-40 хвилин.

Призначення: для оновлення кольору всієї довжини
волосся, без обтяження надлишком барвника, як результат
волосся м’яке і сяюче

Примітка: якщо коріння відросло більше, ніж на 5 см, рекомендовано
керуватися інструкцією "Первинне нанесення"



EMULSION OXIDIZING
КРЕМ - ЕМУЛЬСІЯ 

150 , 1000 ml / Арт. LB 10…

Активні компоненти:
• Полівітамінні ліпосоми ПОКРАЩЕННЯ ПРОНИКНЕННЯ АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ, ЗАХИСТ

Доступні концентрації:
3% · 6% · 9% · 12%

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Захист від шкідливого впливу хімічних елементів у 

процесі фарбування
• Однорідність та легке нанесення 
• Кремова консистенція

ЗАСТОСУВАННЯ:



• Крем – фарба: INIMITABLE BLOND

• Крем для знебарвлення: BLEACHING CREAM 

• Знебарвлюючий порошок: 9 POWER

• Чорний знебарвлюючий крем: ICE BLOND

Блондування
з ефектом шовку



INIMITABLE BLONDE 
COLORING CREAM 
КРЕМ – ФАРБА

100 ml / Арт. LB 119..

Активні компоненти:
• Екстракт шовку ЗВОЛОЖЕННЯ, БЛИСК
• Екстракт білих перлин ЗМІЦНЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Дбайливе фарбування
• Холодні актуальні відтінки блонду
• Без жовтизни та вицвітання кольору
• Освітлення до 4 тонів від базового тону  

ЗАСТОСУВАННЯ:

низький 
вміст 

аміаку
8 

відтінків

Змішати крем-фарбу з окислювачем у пропорції 1:2. 
Час дії - 50 хвилин

+
коректор 

Anti-Yellow



BLEACHING CREAM 
КРЕМ ДЛЯ ЗНЕБАРВЛЕННЯ 

2x250 ml / Арт. LB 11970

Активні компоненти:
• Екстракт шовку РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ,БЛИСК
• Екстракт білих перлин ВІДНОВЛЕННЯ, РЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ
• Олія Ши ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Захист волосся і шкіри голови під час освітлення 
• Живлення та зміцнення волосся
• Зволоження та пом’якшення
• При розведеннi з окислювальною емульсiєю низької

концентрацiї можна наносити безпосередньо на шкiру
голови

• Кожна туба крему розрахована на 5 - 7 нанесень

ЗАСТОСУВАННЯ:

Рекомендовано до мелірування та повного 
знебарвлення волосся 

Знебарвлюючий крем Inimitable Blonde змішати
в неметалевій ємності з окислюючою емульсією
в співвідношенні 1: 2 до утворення однорідного
крему, нанести на волосся. Скоротивши
співвідношення компонентів в суміші можна
домогтися більшого ступеня освітлення
(наприклад: 1 : 1,5 – 1 : 1).
Для нанесення на шкіру використовувати
окислюючу емульсію 3% або 6%. Чим нижче
концентрація окислюючої емульсії, тим темніше
буде тон освітлення. Рекомендовано перевіряти
ступінь освітлення волосся під час 
витримування, в залежності від бажаного
результату, базового кольору і стану волосся. 
Рекомендовані пропорції: 1 : 1/ 1 : 1,5 /  1 : 2

низький 
вміст 

аміаку
для салонного 
використання

Освітлює
до 7 тонів

Увага: не використовувати крем для знебарвлення в 
пропорції нижче, ніж 1 : 1 !



BLEACHING POWDER
«09 POWER»
ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ ПОРОШОК 

500 ml / Арт. LB 12914

Активні компоненти:
• Кератин ЗБЕРЕЖЕННЯ ГІДРОБАЛАНСУ
• Протеїни шовку ЗВОЛОЖЕННЯ, БЛИСК
• Перламутрова пудра НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЖОВТИЗНИ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Запобігає сухості волосся 
• Робить волосся м’яким, еластичним та 

сяючим
• Фіолетово - синій пігмент блокує жовті

відтінки, надаючи волоссю максимальну
яскравість та забезпечує рівномірність
кольору по всій довжині

ЗАСТОСУВАННЯ:

Рекомендовано для всіх технік  освітлення мелірування та 
знебарвлення 

У неметалевій ємності змішати Знебарвлюючий порошок 
"09 POWER" з Окислюючою емульсією Hair Company, 
пропорції змішування в інструкції до знебарвлюючого 
порошку "09 POWER". Залежно від типу волосся, яке 
потрібно знебарвити. Рекомендовано в процесі роботи зі 
Знебарвлюючим порошком "09 POWER" використовувати 
коректор для нейтралізації тону освітлення. Не наносити 
на шкіру голови. Використання фольги прискорить процес 
знебарвлення волосся, не рекомендовано поєднувати з 
джерелом тепла. 
Для знебарвлення фарбованого волосся на 9 тонів 
необхідно повторити процедуру 2-3 рази в залежності від 
стану та структури волосся. Після кожного разу потрібно 
видаляти надлишки суміші, без змивання. Змивати тільки 
після досягнення бажаного тону знебарвлення волосся

Формула 
нового 

покоління 

Освітлює 
до 9 тонів 

Увага! Не застосовувати продукт на меліруваному та  раніше 
знебарвленому, хімічно завитому та хімічно випрямленому волоссі

Формула 
нового 

покоління 



Технічний огляд знебарвлюючого порошку «09 POWER»



BLACK BLEACHING 
CREAM
ЧОРНИЙ ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ICE BLOND

300 ml / Арт. LB 13366

Активні компоненти:
• Бамбукове вугілля ЧОРНИЙ ПІГМЕНТ

• Арганова олія ЗВОЛОЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Освітлення та нейтралізація теплих напівтонів
• Освітлення до 7 тонів
• Збереження структури волосся під час 

знебарвлення

Ексклюзивна система для крижаного блонду

У суміші з окислювачем Hair Company Professional
(1,5% · 3% · 6% · 9% · 12%) дозволяє досягти
будь-якого типу освітлення. 
На натуральному волоссі діє рівномірно.
На обробленому - при виборі концентрації
окислювача необхідно враховувати початкову
глибину кольору, ступінь освітлення волосся та 
його стан.

Рекомендовано співвідношення розведення 1 : 1,5 – 1 
: 2
Час витримки: від 20 до 50 хвилин, необхідно
здійснювати постійний візуальний контроль для 
досягнення бажаного результату.
Не рекомендовано наносити на шкіру голови!

ЗАСТОСУВАННЯ:

Освітлює
до 7 тонів



СПЕЦІАЛЬНІ РИТУАЛИ
КРИЖАНИЙ БЛОНД

• Провести діагностику волосся, щоб визначити на скільки тонів необхідно
освітлити волосся

• Змішати чорний Знебарвлюючий крем ICE BLOND з окислювачем від 6 % до
12 % у співвідношенні 1 : 1,5 (вибір % окислювача залежить від стану волосся
та бажаного тону освітлення)

• Нанести суміш відповідно до бажаної техніки освітлення з використанням
фольги

• Максимальний час витримки 50 хвилин
• За необхідності приготувати нову суміш з окислювачем Hair Company Professional

від 1,5 % до 6 % у співвідношенні 1 : 1,5 (вибір % окислювача залежить від стану
волосся та бажаного рівня освітлення)

• Нанести суміш на освітлене волосся

• Час витримки не менше 25 хвилин

• Після закінчення часу ретельно змити
• Вимити волосся Шампунем ICE BLOND, повторити процедуру, дотримуючись 

витримки 5 хвилин
• За необхідності виконати тонування олією для фарбування Inimitable Color Oil 

тоном
№ 10.21 (світлий платиновий аметист) з окислювачем Hair Company 
Professional 1,5 % у співвідношенні 1 : 1,5

• Завершити ритуал використанням Маски для волосся ICE BLOND. 
Час витримки: 5 хвилин
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• Провести діагностику волосся, щоб визначити на скільки тонів необхідно
освітлити волосся

• Змішати чорний Знебарвлюючий крем ICE BLOND з окислювачем Hair 
Company Professional від 1,5 до 9 % у співвідношенні 1 : 1,5 або 1 : 2 (вибір % 
окислювача залежить від стану волосся та бажаного рівня освітлення)

• Нанести суміш відповідно до бажаної техніки освітлення з використанням
фольги
• Максимальний час витримки 50 хвилин
• Після закінчення часу ретельно змити

• Вимити волосся Шампунем ICE BLOND, повторити
процедуру, дотримуючись витримки 5 хвилин
• За необхідності виконати тонування олією для фарбування Inimitable Color 
Oil тоном № 10.21 (світлий платиновий аметист) з окислювачем Hair Company 
Professional 1,5 % у співвідношенні 1 : 1,5
• Завершити ритуал використанням Маски для волосся ICE BLOND. 
Час витримки: 2 хвилини

СПЕЦІАЛЬНІ РИТУАЛИ
ПІСОЧНИЙ БЛОНД



• Провести діагностику волосся, щоб визначити на скільки тонів
необхідно освітлити волосся

• Змішати чорний Знебарвлюючий крем ICE BLOND з окислювачем Hair 
Company Professional від 1,5 % до 6 % у співвідношенні 1 : 2 (вибір % 
окислювача залежить від стану волосся та бажаного тону освітлення)

• Нанести суміш відповідно до бажаної техніки освітлення з 
використанням фольги
• Максимальний час витримки 50 хвилин
• Після закінчення часу ретельно змити

• Вимити волосся Шампунем ICE BLOND, повторити
процедуру, дотримуючись витримки 5 хвилин
• За необхідності виконати тонування олією для фарбування Inimitable 
Color Oil тоном № 10.23 (бурштиновий платиновий) з окислювачем Hair 
Company Professional 1,5% у співвідношенні 1 : 1,5.
• Завершити ритуал використанням Маски для волосся ICE BLOND. 
Час витримки: 2 хвилини

СПЕЦІАЛЬНІ РИТУАЛИ
МЕДОВИЙ БЛОНД
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• Захист під час знебарвлення - Крок 1: PERFECTIONEX BLEACHING PROTECTOR TREAT 1

• Відновлення після знебарвлення - Крок 2: PERFECTIONEX BLEACHING REPAIR TREAT 2 

• Анти- жовтий шампунь: ANTI-YELLOW SHAMPOO

• Глибоке відновлення з анти-жовтим ефектом: ANTI-YELLOW INIMITABLE BLONDE

• Крижаний догляд: ICE BLOND

Блонд - догляд 
та відновлення
після знебарвлення



ВОЛОССЯ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСНІ ТА ВІДНОВЛЮЧІ ЗАСОБИ

HAIR COMPANY PROFESSIONAL СТВОРИВ МУЛЬТИВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС
ДОДАТКОВО ДО СУМІШЕЙ ТА МОЛЕКУЛ ОСТАННЬОГО ПОКОЛІННЯ
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До складу входять
унікальні молекули

останнього покоління

СИСТЕМА «PERFECTIONEX» ПРИ ДОДАВАННІ ДО ЗНЕРБАВЛЮЮЧОГО, ОСВІТЛЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ
ЗАХИЩАЄ, ВІДНОВЛЮЄ ТА НАПОВНЮЄ ВОЛОССЯ

БУДЬ-ЯКЕ ЗНЕБАРВЛЕННЯ, ОСВІТЛЕННЯ (ПОВНЕ, ЧАСТКОВЕ, СОНЯЧНІ БЛІКИ, МЕЛІРУВАННЯ, БАЛАЯЖ) МОЖЕ 
ВИКОНУВАТИСЬ ТА ПОВТОРЮВАТИСЬ БЕЗПЕЧНІШЕ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМИ PERFECTIONEX, ОСКІЛЬКИ ЦЕЙ ПРЕПАРАТ

ГАРАНТУЄ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ, ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТА ПОПЕРЕДЖАЄ БУДЬ - ЯКЕ ПОШКОДЖЕННЯ У МАЙБУТНЬОМУ 

ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЧАСТО ЗМІНЮВАТИ ІМІДЖ БЕЗПЕЧНО 



PERFECTIONEX BLEACHING 
PROTECTOR TREAT 1
ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗНЕБАРВЛЕННЯ КРОК 1

500 ml / Арт. LB 12496

Відео догляду 

Система Perfectionex – це революційний засіб, який захищає та відновлює волосся 
після особливо агресивних технічних процедур

Активні компоненти:
• MIRUSTYLE Х-HP ЗАХИСТ
• Vibrariche ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ
• Алое вера ЗВОЛОЖЕННЯ
• Провітамін B5 ПОМ’ЯКШЕННЯ
• Вітаміни A, E, С АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ,
ЗМІЦНЕННЯ

TREATMENT 1 додається до знебарвлюючого
засобу, забезпечує захист волосся завдяки
активним речовинам нового покоління: 
VIBRARICHE та MIRUSTYLE X-HP, які огортають
волосся захисною плівкою, захищають та 
відновлюють зруйноновані дисульфідні зв’язки
ослабленого, ламкого, пошкодженого та сухого 
волосся

TREATMENT 2 використовується після
знебарвлення забезпечує глибоке
відновлення волосся завдяки
високоефективному вітамінному
концентрату

PERFECTIONEX BLEACHING 
REPAIR TREAT 2 
ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗНЕБАРВЛЕННЯ 
КРОК 2

500 ml / Арт. LB 12502



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ TREATMENT 1 

ЗМІШАТИ ЗНЕБАРВЛЮЧИЙ ЗАСІБ ТА ОКИСЛЮЮЧУ ЕМУЛЬСІЮ

ЗБОВТАТИ «TREAT 1» ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ

ДОДАТИ ДО СУМІШІ «TREAT 1» ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗАТОРА У НАСТУПНИХ ПРОПОРЦІЯХ

8 МЛ «TREAT 1» НА КОЖНІ 30 Г ЗНЕБАРВЛЮЮЧОГО ПОРОШКА
4 МЛ НА КОЖНІ 15 Г ПОРОШКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕНШ 30 Г ПОРОШКА

НАПРИКЛАД:
ЗМІШАТИ 30 Г БЛОНД ПОРОШКУ BLONDE BLEACHING POWDER З 60 Г 9% ОКИСЛЮВАЧА
РЕТЕЛЬНО ЗМІШАТИ ТА ДОДАТИ 8 МЛ «PERFECTIONEX»
УВАГА:

ПРИ ЗНЕБАРВЛЕННІ ПО ДОВЖИНІ ВОЛОССЯ ЗБІЛЬШИТИ ВІДОСТОК ОКИСЛЮВАЧА
НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

З 3% ДО 6%
З 6% ДО 9%
З 9% ДО 12%

РОБОТА У ПРИКОРЕНЕВІЙ ЗОНІ ЗА КЛАСИЧНОЮ СХЕМОЮ – БЕЗ ПІДВИЩЕННЯ % ОКИСЛЮВАЧА

З ДОСЯГНЕННЯМ БАЖАНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ЗМИТИ ЗАСІБ З ВОЛОССЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ШАМПУНЮ

ПРИ ТОНУВАННІ: ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ, ВИМИТИ ВОЛОССЯ СТАБІЛІЗУЮЧИМ ОСВІТЛЮЮЧИМ ШАМПУНЕМ, ПІСЛЯ 
ПРОТОНУВАТИ, ЗМИТИ ТА НАНЕСТИ «TREAT 2»

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ TREATMENT 2

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ «TREAT 1» НА ВОЛОГЕ ВОЛОССЯ НАНЕСТИ ПРИБЛИЗНО 15 МЛ «TREAT 2»
ВИКОРИСТОВУЮЧИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗАТОР

УВАГА: ДАНЕ ЗНАЧЕННЯ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЬ В ЗАЛОЖНОСТІ ВІД ГУСТОТИ ТА ДОВЖИНИ ВОЛОССЯ 

ЗАЛИШИТИ ЗАСІБ МІНІМУМ НА 10 ХВИЛИН

ОПОЛОСНУТИ ВОЛОССЯ ВОДОЮ,  ПРОМИТИ СТАБІЛІЗУЮЧИМ  ШАМПУНЕМ INIMITABLE COLOR POST TREATMENT ТА ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ НАНЕСТИ СТАБІЛІЗУЮЧУ МАСКУ INIMITABLE COLOR POST TREATMENT

ВОЛОССЯ
ПОШКОДЖЕНЕ

ХІМІЧНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ

ВОЛОССЯ
ВІДНОВЛЕНЕ
ПІСЛЯ ОБРОБКИ «PERFECTIONEX»



ANTI-YELLOW SHAMPOO 
АНТИ-ЖОВТИЙ ШАМПУНЬ 

250 ml / Арт. LB 12501

Активні компоненти:
• Екстракт шовку БЛИСК
• Екстракт білих перлин ЗВОЛОЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ
• Екстракт чорниці АНТИОКСИДАНТ
• Вітамін F ПРОТИ СУХОСТІ
• Провітамін B5 ПОМ’ЯКШЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Усунення небажаної жовтизни для 
знебарвленого і сивого волосся

• Оптимізація та стабілізація холодних відтінків 
знебарвленого волосся

Невелику порцію шампуню нанести на вологе
волосся, збити в піну, змити теплою водою.
Нанести шампунь повторно, залишити на волоссі на 
3 хвилини, змити

ЗАСТОСУВАННЯ:

ДО

ПІСЛЯ

м'який
шампунь 

з кислим pH



ANTI-YELLOW INIMITABLE BLONDE
ГЛИБОКЕ ВІДНОВЛЕННЯ З АНТИ-ЖОВТИМ ЕФЕКТОМ

10x10 ml / Арт. LB 11972

Активні компоненти:
• Екстракт шовку БЛИСК
• Екстракт білих перлин ВІДНОВЛЕННЯ
• Екстракт лаванди ПРОТИ ВИПАДІНННЯ
• Вітамін F СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ
• Провітамін B5 ЗВОЛОЖЕННЯ
• Екстракт червоних морських водоростей НАСИЧЕННЯ ВІТАМІНАМИ
І МІНЕРАЛАМИ

Процедура глибокої реконструкції, яка активується при змішуванні 
живильної олії з бустером проти жовтизни. В результаті змішування
створюється крем, який глибоко проникає у волосся, забезпечуючи 
відновлення волосяного волокна на клітинному рівні. 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Перед застосуванням комплексу помити голову Анти - жовтим шампунем. 
Змішати живильну олію та засіб для зміцнення волосся (з фіолетово-синім
пігментом, який нейтралізує жовтизну). Отримана суміш утворює
активнодіючий крем. Його потрібно рівномірно розподілити по всій довжині
волосся, залишити на 2 хвилини, потім змити. 
Для посиленого ефекту використовувати джерело тепла під час 
витримування

Олія + Бустер



TREATMENT
SHAMPOO
ШАМПУНЬ ICE BLOND

250 ml / Арт. LB 13362
1000 ml / Арт. LB 13363

Активні компоненти:
• Екстракт ожини СЯЙВО

• Рослинні протеїни ВІДНОВЛЕННЯ

TREATMENT
MASK
МАСКА ICE BLOND

200 ml / Арт. LB 13364
1000 ml / Арт. LB 13365

Активні компоненти:
• Екстракт ожини СЯЙВО

• Рослинні протеїни ВІДНОВЛЕННЯ

• Кокосова олія ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Нейтралізує жовті та помаранчеві відтінки 
• Для збереження холодного блонду та сивого 

волосся 
• Захищає від окислення та забруднення
• Відновлює яскравість, м'якість
• Глибоко живить структуру волосся

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Для освітленого та сивого волосся 
• Живить та відновлює пошкоджене 

волосся 
• Антижовтий ефект
• Надає сяйво холодному блонду 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести на вологе волосся, розподілити по всій
довжині. Для більш інтенсивного антижовтого
ефекту залишити на 2 - 5 хвилин. Змити

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести на чисте волосся, підсушене
рушником. Розподілити по всій
довжині. Залишити на 5 - 10 хвилин.
Ретельно змити

Ексклюзивна система для крижаного блонду



• Хімічна завивка: CURLY PERM

• Регулятор для хімічної завивки: FLUID REGULATOR 

• Нейтралізатор для хімічної завивки: NEUTRAL FIXING FLUID

• 7 унікальних формул для створення локонів та 
кучерів в залежності від типу волосся

• Більше захисту та зволоження на основі 
фруктових кислот

• З цистеїновим комплексом для захисту 
структури волосся 

• Результат до 6 місяців

02 Хімічна завивка



CURLY PERM
ЗАСІБ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ
500 ml / Арт. LB 12961
Активні компоненти:
• Фруктові кислоти ЗАХИСТ, ЗВОЛОЖЕННЯ
• Пшеничні протеїни ЖИВЛЕННЯ
• Провітамін B5 ЗВОЛОЖЕННЯ
• Кератин ЗМІЦНЕННЯ
• Цистеїновий комплекс ЗБЕРІГАЄ СТРУКТУРУ ВОЛОСИНИ 
ВІД ПОШКОДЖЕНЬ

FLUID REGULATOR
РЕГУЛЯТОР ДЛЯ 
ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ 
250 ml / Арт. LB 12962

Містить кондиціонуючі речовини, які 
необхідні для зволоження та живлення 
структури волосся. При додаванні 
регулятору у лосьйон препарат стає 
більш м’ яким та делікатним з 
урахуванням стану волосся.
Не використовується самостійно!

NEUTRAL FIXING FLUID 
НЕЙТРАЛІЗАТОР ДЛЯ 
ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ 
250 ml / Арт. LB 12963

1. Провести діагностику волосся клієнта
2. Вимити волосся очищуючим шампунем
3. Одягнути пеньюар та одноразовий комірець, щоб захистити від потрапляння препаратів на одяг
4. Вибрати пропорцію ЛОСЬЙОНУ для завивки волосся і РЕГУЛЯТОРУ ВІДПОВІДНО до 
запропонованої нижче Таблиці 1. Для роботи майстру необхідно одягнути рукавички
5. Нанести суміш на вологе волосся, попередньо оброблене Мусом на основі рисових висівок та 
накручене на бігуді
6.  Обов’язково дотримуватися зазначеного часу експозиції, запропонованого в таблиці 1 - це
гарантує якість отриманого результату 
7. Ретельно змити, не розкручуючи бігуді. Потім прибрати вологу з волосся одноразовим
рушником 
8. Нанести на волосся з коклюшками Нейтралізатор для хімічної завивки. 
Час впливу – 8 - 10 хвилин
9. Видалити бігуді і нанести на волосся по довжині Нейтралізатор для хімічної завивки. Час впливу
– 3 - 5 хвилин. Промити водою без використання шампуню
10. Використати маску для відновлення волосся
11. Підсушити волосся рушником, щоб прибрати зайву вологу, не розтираючи локони
12. Перед сушкою для укладання нанести  Мус м’якої  фіксації
13. Просушити та укласти за допомогою дифузору, чергуюючи режим повітря гаряче з холодним 
14. Залиши рекомендації з домашнього догляду з продуктами Hair Company

ЗАСТОСУВАННЯ:

Проникає в середину волосся та змінює форму на 
молекулярному рівні. Збагачений доглядовими
компонентами, які забезпечують необхідний рівень 
зволоження та стійкість завитку

Стабілізує кератинову структуру волосся, фіксує 
завиток та нейтралізує рівень pH. Живить та 
зволожує. Містить цистеїновий комплекс, який 
гарантує захист та оптимальну реконструкцію 
пошкоджених дисульфідних зв’ язків



Індивідуальна система змішування для 7 типів волосся (різного ступеню пошкодження)

Рекомендації після хімічної завивки для оптимального 
результату:
 Не слід мити волосся після завивки протягом 48 годин
 Не бажано робити випрямлення, накручування на бігуді, 

укладання феном протягом 2 - х тижнів. Це допоможе
зберегти пружність локонів на більш тривалий час

 Спеціальний Подвійний шампунь для кучерявого та 
хвилястого волосся Hair Companу Professional, який не 
обтяжує та дозволить зберігти правильну форму завитку

 Для укладання та збереження об’єму локонів Мус м’якої 
фіксації серії Natural Waves Hair Companу

 Для догляду та відновлення волосся використовувати  
Відновлюючий мус лінії Inimitable Style Hair Companу
Professional

 Фарбувати волосся не раніше ніж через  2 тижні, при 
освітленні – через 1 місяць

Переваги хімічної завивки Hair Companу Professional:
 Препарати економічні у використанні 
 Завивка не агресивна, містить в складі компоненти для 

догляду та захисту 
 Не потребує нагрівання
 Має легкий фруктовий аромат
 Тривалий результат – 6 місяців 
 Швидкий процес укладання після процедури
 Прикореневий об’єм

Увага! Не рекомендовано робити процедуру після кератинового випрямлення волосся, вагітним, в період лактації, при 
патологічному випадінні волосся, алергічних реакціях

Типи волосся
Мус на основі 

рисових 
висівок

Лосьйон для 
хімічної завивки 

волосся

Регулятор для 
хімічної завивки 

волосся
Час витримки

н
а
т
у
р
а
л
ь
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е
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я

Натуральне густе, щільне
сиве волосся - 100 мл 0 мл 18 - 20 хвилин

Натуральне волосся в 
хорошому стані 5 - 10 г 70 мл 30 мл 13 - 15 хвилин

Натуральне тонке волосся 5 - 10 г 60 мл 40 мл 13 - 15 хвилин

Натуральне пористе
(вигоріле, пошкоджене) 
волосся

5 - 10 г 30 мл 70 мл 12 - 14 хвилин

ф
а
р
б
о
в
а
н
е

в
о
л
о
с
с
я

Фарбоване волосся 5 - 10 г 60 мл 40 мл 12 - 14 хвилин

Освітлене волосся і 
меліроване на 70% 5 - 10 г 40 мл 60 мл 9 - 12 хвилин

Знебарвлене пористе
волосся 5 - 10 г 40 мл 60 мл 8 - 10 хвилин

Нейтралізатор для хімічної завивки 
час витримки - 8 - 10 хвилин. Видалити бігуді і знову нанести рідину на розпущене волосся. Час витримки - 3 - 5 хвилин. Змити водою

Таблиця 1 Пропорції змішування для хімічної завивки  



• К - шампунь перед випрямленням волосся: PRE TREATMENT K-SHAMPOO 

• K - крем для випрямлення волосся: TREATMENT K-LISS

• К - шампунь після випрямлення волосся: POST TREATMENT K-SHAMPOO 

• К - маска після випрямлення волосся: POST TREATMENT K-MASK

• Без формальдегіду у складі 
• Ефект до 3 - 4 місяців

Випрямлення волосся  



K-ШАМПУНЬ pH8
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  ПЕРЕД 

ВИПРЯМЛЕННЯМ

K-КРЕМ
ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ 

ВОЛОССЯ

K-ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  ПІСЛЯ 

ВИПРЯМЛЕННЯ

K-МАСКА
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  ПІСЛЯ 

ВИПРЯМЛЕННЯ

500 МЛ 500 МЛ 250/500 МЛ 250/500 МЛ

Інтенсивне та стійке професійне випрямлення для всіх типів волосся 

БЕЗПЕКА
НАСАМПЕРЕД

 ВІДСУТНІСТЬ ФОРМАЛЬДЕГІДУ У СКЛАДІ 

 ВІДСУТНІСТЬ ГЛІОСАЛУ: ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
ЗА ВИРОБКУ ФОРМАЛЬДЕГІДА ПРИ 
ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 СКЛАД НА ОСНОВІ ЧИСТОЇ ГІОКСИЛОВОЇ 
КИСЛОТИ, ЯКА МАЄ ВИСОКУ РЕГЕНЕРУЮЧУ 
СИЛУ ТА РОБИТЬ ВОЛОССЯ ЩІЛЬНІШИМ.
ГІОКСИЛОВА КИСЛОТА - безпечний і 
нетоксичний компонент. Не розриває
дисульфідні зв’язки, а лише розтягує їх, за 
рахунок цього і відбувається випрямлення

 ЗАВДЯКИ ФОРМУЛІ З НАТУРАЛЬНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ, УСУВАЄ ПУХНАСТІСТЬ 
ВОЛОССЯ

 БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ МАЙСТРІВ



PRE TREATMENT
K-SHAMPOO
K - ШАМПУНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕД 
ВИПРЯМЛЕННЯМ ВОЛОССЯ

500 ml / Арт. LB 13340

Активні компоненти:
• Олія амаранту ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ, ПРОТИ ПУХНАСТОСТІ

• Листя амаранту АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ, БЛИСК, М’ ЯКІСТЬ

• Гідролізований кератин ЗАХИСТ, ЕЛАСТИЧНІСТЬ

pH 8

TREATMENT
K-LISS
K - КРЕМ ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

500 ml / Арт. LB 13341

Активні компоненти:
• Олія мурумуру ГЛИБОКЕ ЖИВЛЕННЯ, РЕГЕНЕРАЦІЯ

• Олія макадамії ЖИВЛЕННЯ СТИРЖНЯ, ПРОТИ ПУХНАСТОСТІ

• Гідролізований кератин ЗАХИСТ, ЕЛАСТИЧНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Глибоко очищує та розкриває кутикулу для 

підготовки волосся до процедури 
випрямлення 

• Запобігає пухнастості 
• Надає блиск та м’якість
• Захищає

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Усуває пухнастість волосся 
• Покращує еластичність 
• Захищає
• Глибоко відновлює



POST TREATMENT
K-SHAMPOO
K - ШАМПУНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯ 
ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

250 ml / Арт. LB 13342
500 ml / Арт. LB 13346

Активні компоненти:
• Олія амаранту ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ, ПРОТИ ПУХНАСТОСТІ

• Листя амаранту АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ, БЛИСК, М’ ЯКІСТЬ

• Гідролізований кератин ЗАХИСТ, ЕЛАСТИЧНІСТЬ

POST TREATMENT
K-MASK
K - МАСКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯ 
ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

250 ml / Арт. LB 13343
500 ml / Арт. LB 13347

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Делікатно очищує 
• Допомагає продовжити випрямляючу дію,

виконану К-кремом
• Захищає

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Кондиціонуючий ефект для більш 

тривалого збереження результату
• Відновлює структуру волосся
• Ефект проти пухнастості 
• Надає блиск та м’якість



ТИП ПРОЦЕДУРИ
скільки разів

пройтися утюжком 
по волоссю

Середній час процедури Стійкість ефекту
Грами

(середня довжина
волосся)

K•РИТУАЛ
PERFECT LISS
[ІНТЕНСИВНА 
ПРОЦЕДУРА ]

від 10 до 20 150 хвилин 3-4 місяці від 60 до 80*

K•РИТУАЛ
PERFECT LISS
[СЕРЕДНІЙ]

від 10 до 15 120 хвилин 2-3 місяці від 50 від 70* 

K•РИТУАЛ
PERFECT LISS
[ЛЕГКИЙ]

від 7 до 10 60 хвилин 1-2 місяці від 40 до 60*  

K•РИТУАЛ
PERFECT LISS
[ПРОТИ ПУХНАСТОСТІ]

від 5 до 7 45-50 хвилин 30-45 днів від 20 до 40*  

4 СПЕЦІАЛЬНІ РИТУАЛИ

!Технічна примітка: процедуру випрямлення не можна проводити до або після фарбування волосся з використанням окислюючого барвника
*Кількість залежить від пористості волосся ,чим воно пористіше, тим більше продукту необхідно нанести 



K-РИТУАЛ PERFECT LISS

• Вимити волосся К - шампунем для використання перед випрямленням волосся, залишити на 5 хвилин. Змити і висушити
волосся на 80%

• Добре збовтати К - крем для випрямлення волосся і приготувати необхідну кількість продукту в неметалевому посуді (у 
таблиці вище)

• Одягнути рукавички і за допомогою гребінця з мілкими зубчиками нанести засіб по всій довжині волосся, розділяючи його
на горизонтальні пасма по 4 см, відступаючи на 1 см від прикореневої зони. Надлишки продукту розподілити по 
наступному пасму

• Для Інтенсивної процедури K - Ритуалу PERFECT LISS залишити від 20 до 40 хвилин **
• Після закінчення часу витримки видалити надлишки продукту легким ополіскуванням і приступити до сушіння за 

допомогою брашинга або плоского гребінця
• Нагріти утюжок для волосся до постійної температури 230° і пройтися по кожному пасму від 10 до 
• 20 разів *** і дати охолонути
• Вимити волосся Шампунем після процедури випрямлення
• Залишити на декілька хвилин, змити і нанести К - маску для використання після випрямлення волосся
• Залишити на 5 хвилин, потім змити і висушити волосся брашингом або плоским гребінцем. Завершити процедуру утюжком 

для волосся. Не зав’язувати волосся раніше 48 годин
• Продовжувати доглядати за волоссям вдома, застосовуючи Шампунь і Маску для використання після випрямлення

волосся

** На сильно освітленому волоссі зменшити час витримки до 20 хвилин. Для K-Ритуалу PERFECT LISS (Середній) час витримки cкладає
30 хвилин, для K-Ритуалу PERFECT LISS (Легкий) – 20 хвилин, для K-Ритуалу PERFECT LISS (Проти пухнастості) - 15 хвилин
*** На натуральному сивому або на освітленому волоссі зменшити температуру утюжка до 180º



• Мус заспокійливий: NO ITCH MOUSSE

• Мус на основі рисових висівок: BRAN TREATMENT

• Захисний крем для шкіри: BARRIER CREAM

• Крем для видалення фарби зі шкіри: REMOVER PASTE

Технічні продукти 



NO ITCH MOUSSE
МУС ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ШКІРИ
ГОЛОВИ (епідермальний)
150 ml / Арт. LB 13089

Активні компоненти:
• ZANTHALENE ЛІФТИНГ ЕФЕКТ
• Календула ЗВОЛОЖЕННЯ
• Ментол ПОКРАЩЕННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ШКІРИ
• Бісаболол ЗАСПОКОЮЮЧА ДІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Нова формула на основі ZANTHALENE дає миттєвий ефект

ліфтингу, збільшує об'єм волосся і робить їх структуру 
еластичною

• Знижує чутливість шкіри голови 
• Надає відчуття свіжості та полегшення подразнення 

завдяки ментолу у складі 
• Захищає шкіру від неприємних відчуттів, таких як:

агресивні косметичних процедури, гоління, зневоднення 
шкіри, тривале перебування на сонці

ЗАСТОСУВАННЯ:
В якocтi заспокiйливого засобу для шкiри голови: роздiлити
волосся на вiдстанi близько 1см i при легкому натисканнi на 
дозатор нанести невелику кiлькiсть мусу на потрiбнi дiлянки. 
Зробити легкий масаж до повного вбирання.
В якocтi крему для тiла: нанести на долоні достатню кiлькiсть мусу, 
зробити легкий масаж шкiри для кращого вбирання продукту

BRAN TREATMENT 
МУС НА ОСНОВІ 
РИСОВИХ ВИСІВОК
250 ml / Арт. LB 13036

Активні компоненти:
• Рисові висівки ЖИВЛЕННЯ, ЗВОЛОЖЕННЯ
• Олія ягід Асаї АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ
• Кератин ЗМІЦНЕННЯ, ЗАХИСТ
• Омега 3,6,9 ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОБАЛАНСУ ШКІРИ
• Вітаміни А,С,Е ANTI-AGE ЕФЕКТ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Зволоження  
• Захист від подразнення
• Живлення сухого та ламкого волосся
• Вирівнює структуру пористого, дуже густого та довгого волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Використання мусу залежить вiд обраної процедури.
Призначення:
 Для вирівнювання структури волосся (без ополіскування) перед 

хімічною завивкою
 Як протектор для додаткового захисту перед знебарвленням або

освітленням (без ополіскування)
 Як кондиціонер для волосся після використання шампуню 
 Додавання в барвник або суміш, що знебарвлює для покращення

проникнення
 Як маску для пом'якшення та збільшення об’єму. Нанести пiсля миття

голови, залишити на 3-5 хвилин, змити

pH 4,5



BARRIER CREAM 
ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ

100 ml / Арт. LB 12903

Активні компоненти:
• Молочні протеїни ЗАХИСТ,ЗВОЛОЖЕННЯ, ПОМ’ЯКШЕННЯ, ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Захищає шкіру голови по лінії зросту 
волосся  та шкіру рук майстра при 
взаємодії з хімічними засобами

• Прибирає можливі почервоніння після 
контакту з агресивними компонентами під 
час процедури 

• Зволожує та пом’якшує

ЗАСТОСУВАННЯ:
Наносити на шкіру голови по крайової лінії росту волосся, 
перед фарбуванням, хімічною завивкою або освітленням, а 
також на долоні майстра, для захисту шкіри рук

REMOVER PASTE
КРЕМ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФАРБИ ЗІ ШКІРИ

100 ml / Арт. LB 12904

Активні компоненти:
• Молочні протеїни ЗВОЛОЖЕННЯ, РЕГЕНЕРАЦІЯ, ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Дбайливо захищає шкіру від забруднення
• Дієва формула без шкоди для здоров'я 

видаляє плями фарби з рук, обличчя, шиї, 
вушних раковин, не викликаючи 
подразнення або алергічні реакції 

• Запобігає сухості та появі почервоніння 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести невелику кількість на ватний тампон. 
Делікатними рухами видалити залишки фарби. 
Промити водою. Уникати контакту з очима. 
Можна використовувати як пiд час фарбування, так i пiсля



03 Ексклюзивний
професійний догляд

• Догляд та стайлінг для надання блиску: Inimitable Style Luminescinа
• Для кучерявого волосся на основі морських екстрактів: Inimitable Style Wavy
• Для глибокого розгладження з ефектом кашеміру, реконструкції та запечатування

кутикули: Inimitable Style Smoothing
• Для потужного відновлення пасм та антивікової дії: на основі гіалуронової кислоти

Inimitable Style BB Filler

• запатентований компонент Luminescina
для блиску

• фірмові парфумовані аромати

Із запатентованим компонентом  Luminescina – завдяки
яскравим і сяючим екстрактам пелюсток квітки коров’яка
звичайного, які відбивають сонячне світло і надають
волоссю блиск. Створює шовковистий ефект



Блиск і сяйво зайняли перше місце серед опитуваних у визначенні якості ідеального волосся

... ВИ ЗНАЛИ, ЩО ЖІНКИ ВІДДАЮТЬ 
ПЕРЕВАГУ СЯЮЧОМУ ВОЛОССЮ?

10 найважливіших визначень ідеального
волосся

Натуральний блиск волосся - це один з головних показників здорового вигляду та доглянутості

Дані отримані на основі якісних досліджень, проведених серед споживачів на замовлення компанії HAIR COMPANY 
експертами

Блиск як основний показник якості волосся 

Блискучі; 
21,60

Гладкі; 14,40

М’які; 11,20

Щільні; 9,60

Здорові; 8,60

Об’ємні; 8,50

Без посічених кінчиків; 6,80

Міцні; 6,50

Хвилясті ; 6,50

Густі; 6,30
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POST 
TREATMENT 
SHAMPOO
ШАМПУНЬ CТАБІЛІЗУЮЧИЙ
50 ml / Арт. LB 13311
250 ml / Арт. LB 13047
1000 ml / Арт. LB 13048
Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Екстракт білих перлин РЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ
• Екстракт шовку М’ЯКІСТЬ
• Екстракт алое вера ЗВОЛОЖЕННЯ
• Провітамін В5 ВІДНОВЛЕННЯ
• VIBRARICHE – підвищує яркравість кольору,
полегшує розчісування та має потужний розплутуючий ефект

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Очищує після будь-якої хімічної процедури
• Фіксує колір та нейтралізує лужне середовище
• Містить спеціально розроблений інгредієнт 

Luminescinа – відбиває сонячні промені, надає блиск 
та шовковистість 

• Зволожує та пом’якшує

ЗАСТОСУВАННЯ:
Невелику кількіть шампуню нанести на вологе волосся, 
залишити для дії на 3-5 хвилин, змити. Після для 
посилення ефекту нанести Маску стабілізуючу

POST 
TREATMENT
MASK

МАСКА СТАБІЛІЗУЮЧА
50 ml / Арт. LB 13312
200 ml / Арт. LB 13049
1000 ml / Арт. LB 13050

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Щільно закриває лусочки кутикули волосся
• Гарантує стійкість кольору
• Живить та зміцнює
• Дарує блиск
• Пом’ якшує
• Захищає від вливу UV - променів 

ЗАСТОСУВАННЯ:
На вимите шампунем і підсушене рушником 
волосся, рівномірно розподілити необхідну
кількість продукту, не зачіпаючи корені,
залишити для дії на 3 хвилини, потім змити

pH 4,7 pH 3,5

ДОГЛЯД ПІСЛЯ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕДУР
ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА

З ЕКСТРАКТОМ ШОВКУ ТА АЛОЕ ВЕРА

+ vitamin E



ILLUMINATING 
SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ НАДАННЯ
БЛИСКУ

250 ml / Арт. LB 12186
1000 ml / Арт. LB 12406

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для всіх типів волосся 
• Дбайливо очищує 
• Надає блиск та шовковистість волоссю
• Захищає волосся та шкіру голови
• Підходить для тонкого та ослабленого волосся
• Запобігає окисленню кольору

ЗАСТОСУВАННЯ:
Невелику кількіть шампуню нанести на вологе 
волосся, залишити для дії на 3-5 хвилин, змити. 
Після для посилення ефекту нанести Маску для 
надання блиску

ILLUMINATING 
MASK
МАСКА ДЛЯ НАДАННЯ 
БЛИСКУ

200 ml / Арт. LB 12187
1000 ml / Арт. LB 12407

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Пiдсилює яскравiсть i блиск
• Полегшує розчісування
• М’якість без надмiрної пухнастостi
• Захищає шкіру голови і структуру 

волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
На вимите шампунем і підсушене рушником волосся, 
рівномірно розподілити необхідну кількість продукту, 
залишити для дії на 3 хвилини, потім змити

pH 5,5

БІЛЬШЕ БЛИСКУ ДЛЯ ТЬМЯНОГО ВОЛОССЯ

Без SLЕS
Без 

парабенів

pH 4,0



DENSITY
SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБ’ЄМУ

50 ml / Арт. LB 13307
250 ml / Арт. LB 13037
1000 ml / Арт. LB 13038

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Екстракт органічного італійського меду
ЗВОЛОЖЕННЯ, ВІТАМІНІЗАЦІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для тонкого волосся без об’єму
• Делікатно очищує 
• Надає блиск та шовковистість 
• Робить волосся щільним, надає об’єм

ЗАСТОСУВАННЯ:
Невелику кількіть шампуню нанести на вологе волосся, 
залишити для дії на 3-5 хвилин, змити. Після для посилення 
ефекту нанести Маску для об’єму

DENSITY
MASK
МАСКА ДЛЯ ОБ’ЄМУ

50 ml / Арт. LB 13308
200 ml / Арт. LB 13039
1000 ml / Арт. LB 13040

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Пiдсилює яскравiсть i блиск
• Полегшує розчісування
• М’якість без надмiрної пухнастостi
• Проникає всередину структури волосся,

збiльшує товщину та надає об’єм
• Легка текстура, не обтяжує

ЗАСТОСУВАННЯ:
На вимите шампунем і підсушене рушником волосся, 
рівномірно розподілити необхідну кількість продукту, 
залишити для дії на 3-5 хвилини, потім змити

pH 5,5

БІЛЬШЕ ОБ’ЄМУ ДЛЯ ТОНКОГО ВОЛОССЯ

pH 3,5

Без SLЕS
Без 

парабенів



FRIZZ STOPPER
SHAMPOO
РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ ШАМПУНЬ
50 ml / Арт. LB 13309
250 ml / Арт. LB 13041
1000 ml / Арт. LB 13042

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Екстракт листя італійської оливи М’ЯКІСТЬ,
ЕЛАСТИЧНІСТЬ

• Олія жожоба ЗВОЛОЖЕННЯ, ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
Ідеально для блондинок, а також для 
сухого та пористого волосся
• Ефективно та дбайливо очищує 
• Живить і зволожує
• Робить м'яким i еластичним важке i неслухняне

волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Невелику кількіть шампуню нанести на вологе 
волосся, залишити на декілька хвилин, змити. 
Після миття,для посилення ефекту, нанести 
Розгладжуючу маску

FRIZZ STOPPER
MASK
РОЗГЛАДЖУЮЧА МАСКА
50 ml / Арт. LB 13310
200 ml / Арт. LB 13043
1000 ml / Арт. LB 13044

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Забезпечує інтенсивне живлення 
• Насичує вологою та вітамінами
• Надає гладкість
• Комплекс Luminescina дарує розкішний блиск
• Робить пасма м'якими, еластичними та 

слухняними, прибирає пухнастість
• Регенерує пошкоджені ділянки волосяних 

волокон
• Полегшує розчісування та укладання

ЗАСТОСУВАННЯ:
На вимите шампунем і підсушене рушником волосся, 
рівномірно розподілити необхідну кількість продукту, 
залишити для дії на 3-5 хвилини, потім змити

pH 5,5

БІЛЬШЕ ГЛАДКОСТІ ДЛЯ ПОРИСТОГО ВОЛОССЯ

Без SLЕS
Без парабенів
Без вазеліну  

pH 3,5

+ 
олія 

жожоба



MULTIACTION CO-WASH  
БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ 

250 ml / Арт. LB 12973

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• SymOleo® Vita7 ЗМІЦНЕННЯ, ТОНІЗАЦІЯ
• Pro-structure ЗАХИСТ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Делікатно очищає волосся від забруднень 
• М'яка формула, не містить аніонних поверхнево-

активних речовин та SLES
• Зволожує локони по всій довжині та запобігає появі 

ламкості та посічених кінчиків 
• Глибоке живлення 
• Спрощує процес розчісування і робить волосся 

слухняним для укладання  
• Збагачує вітамінами А, Е та D
• Діє як антиоксидант
• Підвищує тонус і надає еластичність
• Повертає здоровий блиск та зміцнює
• Захищає структуру волосся від UV- променів та 

шкідливого впливу зовнішнього середовища

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість на вологе 
волосся, зробити легкий масаж. Залишити 
на кілька хвилин для дії, потім ретельно 
змити. 

Підходить для щоденного використання! 

Призначення:
o З легкістю замінює одразу 3 продукта: 
 шампунь (очищення),
 кондиціонер (зволоження),
 незмивний догляд (додаткове живлення) 
o Для всіх типів волосся
o Ідеально для тонкого волосся
o Чуттєва шкіра голови
o Часте миття голови (спорт, подорожі)

Без SLЕS
Без 

парабенів
3 в 1 



HEAT PROTECTION 
SERUM 
ТЕРМОЗАХИСНЕ МОЛОЧКО 

250 ml / Арт. LB 12503

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Арганова олія ЖИВЛЕННЯ, ПРОТИ ЛАМКОСТІ
• Комплекс X-HP ЗАХИСТ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Захист від високих температур термоприладів
• Утворює захисну плівку, яка підтримує природний рівень 

зволоження
• Забезпечує волоссю захист при температурах до + 200°С
• Надає природний блиск
• Арганова олія живить волосся вітамінами, жирними кислотами і 

мінералами, відновлює структуру стрижнів, перешкоджає
пересиханню і ламкості

ЗАСТОСУВАННЯ:
На вимите і вологе волосся нанести необхідну кількість
продукту, рівномірно розподілити по всій довжині волосся і 
розчесати. Приступити до укладання

DETANGLING 
PRIMER
РОЗПЛУТУЮЧИЙ ПРАЙМЕР 
ДЛЯ ВОЛОССЯ (ФЛЮЇД)

150 ml / Арт. LBТ 12972

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• SymOleo® Vita7 ЖИВЛЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
Ідеально підходить для складного, 
неслухняного й кучерявого волосся

• Незамінний засіб для розплутування
• Полегшує розчісування
• Глибоко живить і зміцнює структуру волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість продукту на чисте та підсушене
рушником волосся. Розчесати для рівномірного розподілу
засобу по всій довжині та висушити волосся



NOURISHING CREAMY OIL  
ЖИВИЛЬНА ОЛІЯ - КРЕМ ДЛЯ ВОЛОССЯ

50 ml / Арт. LB 13315
250 ml / Арт. LB 12854
250 ml / Арт. LB 13429 (у новому дизайні)

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

• Вітамін Е АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ

• Олія бавовни ІНТЕНСИВНЕ ЖИВЛЕННЯ ,ANTI AGE

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для тьмяного та сухого волосся

• Ультра-легка текстура 
• Забезпечує інтенсивну поживну та зволожуючу дію
• Не обтяжує
• Завдяки LUMINESCINA посилює сяйво волосся та 

яскравість кольору
• Створює ефективний захисний бар’єр 
• Anti-age ефект
• Миттєво робить волосся гладким, м'яким і 

еластичним
• Має приємний аромат
• НЕ ЗМИВАЄТЬСЯ

ЗАСТОСУВАННЯ:
Вимити волосся і промокнути його рушником. Невелику кількість продукту розтерти в 
долонях. Нанести на злегка вологе волосся і висушити його. Для надання суперблиску
нанести в якості завершального штриха

Зміна
дизайну 



ILLUMINATING 
CREAM
КРЕМ ДЛЯ БЛИСКУ

250 ml / Арт. LB 12182

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для тьмяного та сухого волосся

• Живить і відновлює структуру
• Надає блиск 
• Полегшує розчісування
• Зволожує

ЗАСТОСУВАННЯ:
На вимите і підсушене рушником волосся
рівномірно розподілити необхідну порцію
крему, розчесати. Не змивати. Потім
приступити до укладання

ILLUMINATING
DROPS
КРАПЛІ ДЛЯ НАДАННЯ БЛИСКУ

100 ml / Арт. LB 12183

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Арганова олія ЗВОЛОЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для всіх типів волосся, особливо для 
волосся з посіченими кінчиками

• Luminescina підкреслює природне
сяйво і блиск волосся

• Глибоке зволоження
• Запобігає формуванню посічених

кінчиків

ЗАСТОСУВАННЯ:
Розтерти між пальцями 2-3 крапельки
продукту, нанести на кінчики вологого або
сухого волосся. Швидкий ефект гарантований



NO FRIZZ CREAM
РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ КРЕМ 

200 ml / Арт. LB 12181

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• MIRUSTYLE MFP РОЗГЛАДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Ефект гладкого і сяючого волосся
• Зволожує і відновлює волосяні

волокна
• Усуває неслухняність волосся
• Має кондиціонуючий ефект 
• Не обтяжує

ЗАСТОСУВАННЯ:
Рівномірно розподілити необхідну кількість
крему на вологе, підсушене рушником 
волосся, почати укладку

TREATING MOUSSE
ВІДНОВЛЮЮЧИЙ МУС

200 ml / Арт. LB 12185

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Олія макадамії ГЛИБОКЕ ЖИВЛЕННЯ
• Арганова олія ЗВОЛОЖЕННЯ, ПРОТИ ЛАМКОСТІ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Зволожує
• Дбайливо відновлює  структуру волосся 
• Захищає від термічного та хімічного

впливу
• Володіє ніжною  приємною текстурою
• Надає блиск 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести мус на вологе волосся, рівномірно
розподілити. Не змивати. Приступити до 
укладання феном



Стайлінг
з сяючим ефектом
LUMINESCINA

• Лаки з різним рівнем фіксації
• Спреї для блиску
• Муси  для блиску
• Гель-піна для укладання
• Крем для завитків
• Моделюючий віск
• Моделююча пудра



ILLUMINATING 
SHINING SPRAY 
CПРЕЙ-БЛИСК ДЛЯ ВОЛОССЯ 

250 ml / Арт. LB 12698

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Арганова олія М’ЯКІСТЬ
• Вітамін Е АНТИОКСИДАНТ
• Олія макадамії ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для всіх типів волосся 
• Надає сяйво та шовковистість
• Полегшує розчісування
• Зволожує
• Надає фінішний лоск
• Не обтяжує

ЗАСТОСУВАННЯ:
Має сухе розпилення!
Розпилити на сухе волосся на відстані 30-50 см

HEAD WIND SPRAY 
MAXIMUM EXTREME
ЛАК НАДСИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ

500 ml / Арт. LBТ 19657

Активні компоненти:
• Олія жожоба ГЛИБОКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Формула розроблена на основі використання 

еластичних полімерів з двома силіконовими 
макромолекулами: одна зі зволожуючими та 
відновлюючими властивостями, а інша - з 
властивостями захисту від впливу 
навколишнього середовища 

• Довготривала фіксація будь-якої зачіски
• Нейтральний тонкий ароматний
• Підходить для всіх типів волосся 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Розпилити на сухе волосся на відстані 30-50 
см для фіксації зачіски

Зволоження
та

захист



ILLUMINATING 
MEDIUM 
SPRAY 
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ 
СЕРЕДНЬОЇ
ФІКСАЦІЇ

500 ml / Арт. LB 12686 РЕЗУЛЬТАТИ:
Для всіх типів укладок на тривалий час

• Luminescine - здатна збільшити 
відбиття сонячних променів, що 
додає блиск зачісці та захищає 

волосся від вологи
• Не обтяжує

ЗАСТОСУВАННЯ:
Має сухе розпилення!

Розпилити на сухе волосся на 
відстані 30-50 см

ILLUMINATING 
EXTREME 
SPRAY 
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ 
СИЛЬНОЇ 
ФІКСАЦІЇ

500 ml / Арт. LB 12688

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

• MIRUSTYLE MFP ЗАХИСТ
• Пантенол ЗВОЛОЖЕННЯ

Не містить
метилен 
хлориду!



ILLUMINATING 
MEDIUM NO GAS 
SPRAY 
СПРЕЙ ДЛЯ БЛИСКУ 
БЕЗ ГАЗУ
СЕРЕДНЬОЇ 
ФІКСАЦІЇ

300 ml / Арт. LB 12687 РЕЗУЛЬТАТИ:
Для всіх типів стайлінгу на тривалий час

• Екологічний лак  без газу
• Якісна фіксація 
• Надання блиску

• Формула виготовлена з використанням 
сонцезахисної технології

• Не обтяжує та не склеює
• Швидко висихає

• Не містить спиртів

ЗАСТОСУВАННЯ:
Розпилити на сухе волосся на 

відстані 30-50 см

ILLUMINATING 
EXTREME NO GAS
SPRAY 

СПРЕЙ ДЛЯ БЛИСКУ 
БЕЗ ГАЗУ 
СИЛЬНОЇ 
ФІКСАЦІЇ

50 ml / Арт. LB 13314
300 ml / Арт. LB 12689

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

• MIRUSTYLE MFP ЗАХИСТ
• Олія жожоба ЖИВЛЕННЯ
• Пантенол ЗВОЛОЖЕННЯ

NO GAS NO GAS

Не містить
метилен 
хлориду!



ILLUMINATING 
MEDIUM STYLING 
FORM 
МУС ДЛЯ БЛИСКУ
СЕРЕДНЬОЇ 
ФІКСАЦІЇ

250 ml / Арт. LB 12184 РЕЗУЛЬТАТИ:
Для моделювання всіх типів укладок

• Відмінна фіксація 
• Надання форми зачіски без 

склеювання та без обтяження
• Сяючий ефект 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести мус на вологе волосся.

Не змивати. 
Приступити до укладання

ILLUMINATING 
EXTREME STYLING 
FORM 
МУС ДЛЯ БЛИСКУ
СИЛЬНОЇ 
ФІКСАЦІЇ

300 ml / Арт. LB 12689

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

Не містить
метилен 
хлориду!



CRISPY GEL MOUSSE
ГЕЛЬ - ПІНА ДЛЯ УКЛАДАННЯ
ЗАВИТОГО ВОЛОССЯ

250 ml / Арт. LB 12719

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Моделює та захищає натуральне та хiмiчно

оброблене волосся і сприяє легкому створенню
зачiсок

• Створює природні локони
• Прибирає пухнастість 
• Не склеює та не обтяжує
• Надає «мокрий ефект» та блиск
• Повітряна консистенція рівномірно розподіляється 

по волоссю і має пом'якшувальну дію для 
полегшення розчісування пасм

ЗАСТОСУВАННЯ:
Перед використанням струсити балон. Тримати ємність
вертикально вниз та видавити необхідну кількість. 
Рівномірно нанести на підсушене рушником, або сухе
волосся, та укласти зачіску
Не змивати

CURLING CREAM
КРЕМ ДЛЯ ЗАВИТКІВ

50 ml / Арт. LBТ 13316
100 ml / Арт. LBТ 12179

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Пантенол ЗВОЛОЖЕННЯ, ПОМ’ЯКШЕННЯ
• Олія жожоба ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Виконує одразу 2 дії: стайлінг та професійний 

догляд
• М'яко фіксує локони у потрібному положенні, 

надає природний вигляд
• Підкреслює форми кучерявого волосся
• Надає блиск
• Робить волосся слухняним 
• Ідеальні завитки, які не пушаться і не 

розслаюються

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість продукту на чисте, 
вологе або сухе волосся, надати руками форму 
завиткам, для підкреслення хвилястого волосся

для 
кучерявого 

волосся



MATT SHAPER WAX
МОДЕЛЮЮЧИЙ ВІСК З МАТУЮЧИМ 
ЕФЕКТОМ

100 ml / Арт. LB 12766

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК

РЕЗУЛЬТАТИ:
Ідеальний для короткого волосся 

• Надає блиск
• Не обтяжує
• Матовий стійкий ефект

ЗАСТОСУВАННЯ:
Розігріти віск між долонями та нанести на 
сухе волосся. Для тонкого волосся потрібно
менше воску

STYLING POWDER
МОДЕЛЮЮЧА ПУДРА

5 g / Арт. LBТ 12178

Активні компоненти:
• LUMINESCINA БЛИСК
• Mirustyle MFP ЗАХИСТ, ПРОТИ ПУХНАСТОСТІ

РЕЗУЛЬТАТИ:
Для всіх типів волосся, навіть для самих 
тонких

• Забезпечує стильну укладку
• Підсилює колір та блиск
• Додає прикореневий об’єм
• Ущільнює волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести невелику кількість волосся, 
рівномірно розподілити починаючи від
коренів



• Шампунь для кучерявого і хвилястого волосся: WAVY DUAL SHAMPOO

• Сольовий спрей для хвилястого волосся: WAVY SURF SPRAY

• Мус м’якої фіксації: WAVY SOFT MOUSSE

• 3 засоби для створення природних 
кучерів

• з активними натуральними 
інгредієнтами Тихого океану 

Натуральні хвилі



WAVY DUAL SHAMPOO
ПОДВІЙНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО І 
ХВИЛЯСТОГО ВОЛОССЯ 

250 ml / Арт. LB 12450

Активні компоненти:
• Вода лагуни Тихого океану НАСИЧЕННЯ МІНЕРАЛАМИ
• Екстракт саргасових водоростей ЗВОЛОЖЕННЯ
• Екстракт коралів ЗМІЦНЕННЯ

Завдяки вмісту екстрактів з 
САРГАСОВИХ ВОДОРОСТЕЙ лінія
NATURAL WAVES дозволяє створити
м'які і натуральні локони та зробити
слухняним волосся і одночасно
зволожити.
Додавання білого коралового піску, 
зібраних в Полінезійській лагуні, 
зміцнює і посилює структуру волосся, 
завдяки високому вмісту мінеральних
речовин.
Завершує композицію вода з лагуни
коралових рифів з глибини 10 метрів, 
яка робить формулу продуктів
насиченою вітамінами. 
Результат - м'які локони і пружні кучері

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Шампунь-маска призначений для посилення 
натуральних локонів

• Делікатно очищує
• Усуває пухнастість
• Пом’якшує та зволожує волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість засобу на вологе волосся, 
залишити на кілька хвилин для впливу, потім змити

натуральні 
компоненти 
заповідників 

Тихого 
океану



WAVY SURF SPRAY  
CОЛЬОВИЙ СПРЕЙ-ДОГЛЯД 
БЕЗ ГАЗУ
200 ml / Арт. LB 12451

Активні компоненти:
• Вода лагуни Тихого океану НАСИЧЕННЯ МІНЕРАЛАМИ
• Екстракт саргасових водоростей ЗВОЛОЖЕННЯ
• Екстракт коралів ЗМІЦНЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Структурує і фіксує волосся, залишає м'яким 
• Не обтяжує та не викликає відчуття липкості
• Створює текстуру та об’єм
• Ідеально підійде для створення «beach waves»
• Прибирає пухнастість
• Antifrizz ефект

ЗАСТОСУВАННЯ:
Необхідну кількість засобу розпилити на вологе
волосся і руками надати бажану форму, висушити
При нанесенні на сухе волосся ефект від 
використання засобу посилюється та допомагає 
формувати модні пляжні хвилі

WAVY SOFT MOUSSE
МУС М’ЯКОЇ ФІКСАЦІЇ

200 ml / Арт. LB 12452

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Має низький вміст фіксуючих смол, що 
дозволяє досягти максимально натурального 
ефекту

• Ідеальний для щоденних укладок 
• Надає об’єм, піклується про здоров’я волосся, 

живлячи та зволожуючи їх по всій довжині
• Волосся  блискуче і шовковисте

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість мусу на вологе
волосся, в залежності від довжини, та приступити
до стайлінгу
Мус можна наносити і на сухе волосся для надання
об'єму і зволоження в'юнкого волосся

NO GAS



Для глибокого
розгладження з ефектом
кашеміру, реконструкції та 
запечатування кутикули

Inimitable Style Smoothing



TRANSFORMING SPRAY  
РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ СПРЕЙ 
З EФЕКТОМ КАШЕМІРУ 

300 ml / Арт. LB 12822

Активні компоненти:
• Гідролізований кератин РОЗГЛАДЖЕННЯ, ЗАХИСТ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Гладке волосся з ефектом глянцю
• Пружне та щільне волосся
• Стійкість ефекту до  2-3 миття голови
• Захист від вологості та пухнастості
• Скорочує час сушіння волосся
• Полегшує розчісування
• Не обтяжує

ЗАСТОСУВАННЯ:

Розпилити на чисте і підсушене волосся, і послідовно 
розчісувати пасмо за пасмом для рівномірного 
розподілу продукту. Використовувати щітку для натягу 
волосся під час сушіння феном середньої температури 

Салонна процедура з ефектом розгладження волосся
Одна дія для гладкості, відновлення та блиску

Швидко! Просто! Сяюче!
Стійкість ефекту до  2-3 разів миття голови



BВ FILLER 
TREATMENT

ВСЬОГО КІЛЬКА ПРОСТИХ ЕТАПІВ ДЛЯ ПЕРУКАРЯ І 
МИТТЄВИЙ ОМОЛОДЖУЮЧИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛІЄНТІВ 

• Реконструкційна система глибокого відновлення 
волосся з гіалуроновою кислотою 

• Ботокс для волосся: результат після першого 
нанесення 

• Набір BB Filler

• BB шампунь

• BB крем для стайлінгу



Повернення 
МОЛОДОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я
волоссю
МИТТЄВИЙ та ПОМІТНИЙ
результат

4 АКТИВНИХ КОМПОНЕНТИ:

ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА

ОЛІЯ АРГАНИ

Активний компонент для зволоження. Покращує стан волосся, надає  
м'якість і забезпечує максимальний захист, завдяки наявності в 
складі флавоноїдів

КЕРАТИН

ZANTHALENE

Інноваційний комплекс, надає миттєвий ефект ліфтингу. Було 
встановлено, що наявність занталіна в ліфтинг - кремах для області 
навколо очей призводить до ЗМЕНШЕННЯ зморшок на 16% за 30 
хвилин 

Сприяє зміцненню стрижня волосу зсередини і захищає  його від 
шкідливого впливу навколишнього середовища і різних технічних 
процедур. 

Це найпоширеніший філлер, який використовується в косметології 
для боротьби зі старінням. Надає ефективну омолоджуючу і 
антиоксидантну дію, повертає життєву силу і молодість волоссю, 
бореться з впливом вільних радикалів

Салонна процедура BB FILLER TREATMENT з ефектом ліфтингу на основі гіалуронової кислоти, що входить 
до складу всієї лінії
Показання: тонке, пошкоджене, тьмяне волосся

BВ FILLER TREATMENT 



Після процедури BB Filler

До процедури BB Filler
Пошкоджене, ослаблене, тьмяне волосся
Негативні ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, СПАДКОВІСТЬ, ХІМІЧНІ 
ПРОЦЕДУРИ і надмірне використання 
термоприладів призводять до 
пошкодження структури волосся

НАПОВНЕНІ ЖИТТЄВОЮ СИЛОЮ 
ВОЛОССЯ, результат з правильним 
домашнім доглядом лінії BB FILLER
тримається до 8 тижнів

BB

Звичайна відновлююча
маска

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ / ВЛАСТИВОСТЕЙ BB Filler З ТРАДИЦІЙНОЇ 
відновлюючою маскою (тести проводилися на моделях в лабораторії )

КЕРАТИН

ЗВОЛОЖУЮЧА ДІЯ ЗМІЦНЮЮЧА ДІЯ

BB Filler

ОМОЛОДЖУЮЧА  ДІЯ

ГІАЛУРОНОВА 
КИСЛОТА

ВІДНОВЛЮЮЧА ДІЯ

ОЛІЯ АРГАНИ ЗАНТАЛІН

BB Filler

BB Filler

BB Filler

BВ FILLER TREATMENT 



BB FILLER TREATMENT 
НАБІР ВВ FILLER «ЛІФТИНГ ЕФЕКТ»
Ексклюзивна упаковка для салонів: містить 6 ШПРИЦІВ з монодозою по 25 мл 
і підготовчий шампунь PRE Filler 200 мл

200 ml + 6x25 ml/ Арт. LB 12324

Активні компоненти:
• Гіалуронова кислота ОМОЛОДЖЕННЯ
• Арганова олія ЗВОЛОЖЕННЯ
• Кератин ВІДНОВЛЕННЯ
• Занталін ЛІФТИНГ
• Вітамін Е АНТИОКСИДАНТ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Ліфтинг ефект
• Відновлює структуру волосся 

зсередини 
• Наповнює життєвою силою
• Захист волосся від передчасного 

старіння

ЗАСТОСУВАННЯ:
Процедура в салоні, проводитися з використанням 2 
продуктів: 
• Підготовчий шампунь PRE Filler - насичений 

гіалоурановою кислотою, готує волосся перед 
процедурою, дбайливо очищує і розкриває лусочки 
для максимального проникнення засобу в структуру 
волосся

• 6 шприців - засіб яким наповнений шприц живить 
волосся зсередини, сприяє закриттю лусочок, і 
обволікає тонкою мембранною плівкою, від кореня 
до кінчиків. Допомагає повернути свіжість, 
наповнити життєвою силою та відновити структуру 
волосся зсередини

1. Вимити волосся підготовчим шампунем PRE FILLER
2. Вилити вміст шприца в мисочку. На всю довжину
нанести пензликом BB FILLER. Залиши на 5-7 хвилин. 
Джерело тепла посилює ефект нанесеного засобу. Змити
частково, в залежності від типу волосся:
- на 50% - для сухого, товстого, сильно пошкодженого
волосся; 
- на 80% - для тонкого, схильного до жирності волосся
Розчесати і висушити. Використання утюжку дозволяє
повність закрити кутикулу

Відео догляду 

БОТОКС ДЛЯ ВОЛОССЯ



BB SHAMPOO
ВВ ШАМПУНЬ

250 ml / Арт. LB 12339

Активні компоненти:
• Гіалуронова кислота ОМОЛОДЖЕННЯ
• Арганова олія ЗВОЛОЖЕННЯ
• Кератин ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Ефект ламінування волосся
• Ліфтинг ефект 
• Відновлює структуру волосся 

зсередини 
• Наповнює життєвою силою
• Захист волосся від передчасного 

старіння

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість шампуню на волосся, 
зробити легкий масаж, залишити на 2-3 хвилини, 
змити. За потреби, повторити процедуру

pH 4,7

для підтримки ЕФЕКТУ важливо продовжити домашній догляд 

CREAM BB STYLING
ВВ КРЕМ ДЛЯ СТАЙЛІНГУ

200 ml / Арт. LB 12341

Активні компоненти:
• Гіалуронова кислота ОМОЛОДЖЕННЯ
• Вітамін Е АНТИОКСИДАНТ
• Mirustyle MFP ЗАХИСТ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Ефект омолодження 
• Миттєве зволоження та м’якість
• Mirustyle MFP дозволяє робити 

укладку найважчого волосся
• Захист волосся від передчасного 

старіння, спричиненого негативним 
впливом сонячних променів

ЗАСТОСУВАННЯ:
На попередньо вимите ВB шампунем волосся 
нанести необхідну кількість ВВ крему, 
рівномірно розподілити гребінцем, приступити 
до укладання. Не змивати!



• Лінія Girl Balance

• Лінія Lady Energy

• Лінія Madame Vitality

• Додатковий Leave-in догляд Лінія Complementary

• 3 спеціально підібрані догляди для 
різного віку

• 3 процедури для балансу, відновлення та 
надання життєвої сили волосся  

• Сучасний безcульфатний догляд з  
м’якими ПАР рослинного походження, 
який має кремову піну для більш 
делікатного очищення

Crono Age



Безсульфатний догляд

Шампуні Crono Age містять  м’яку поверхнево активну речовину (ПАР) 
рослинного походження:

Coco-glucoside (кокоглюкозид) - натуральний компонент з кокосу і фруктози, 
грає роль піноутворювача. М’яко очищує, має нейтральний запах, не сушить 
шкіру голови і волосся. 
Coco-glucoside рекомендовано на міжнародному рівні для використання в 
піноутворюючих продуктах, призначених для дітей, немовлят і людей з 
чутливою шкірою. 
Компонент Coco-glucoside схвалений організацією органічної сертифікації 
ECOCERT

.

ECOCERT - це орган по сертифікації і контролю органічних продуктів, створений у 
Франції в 1991 році. Працюючи в більш ніж 80 країнах, він став однією з найбільших
організацій по сертифікації органічних продуктів в світі і одним з найвідоміших лейблів
в галузі стандартизації натуральної косметики. Щоб забезпечити екологічно чистий
косметичний продукт, стандарт Ecocert встановлює, що інгредієнти отримані з 
поновлюваних ресурсів і зроблені з використанням екологічно безпечних процесів.
Ecocert відома своєю компетентністю і незалежністю



GIRL BALANCE
ШАМПУНЬ
300 ml / Арт. LB 13434
Активні компоненти:
• РИСОВА ВОДА
• SymDeo та SymControl
• Coco-glucoside

GIRL BALANCE
ШАМПУНЬ

200 ml / Арт. LB 13435
Активні компоненти:
• РИСОВА ВОДА
• SymDeo та SymControl

• Для волосся, що швидко
забруднюється

• Делікатна та м’яка дія
• Себорегулююча дія

Нанести на вологе волосся і легкими 
масажними рухами втерти в шкіру
голови, залишити на 2 хвилини.
Змити, за необхідності повторити

ЗАСТОСУВАННЯ:

• Розгладжує
• Полегшує

розчісування
• Живить
• Пом'якшує
• Надає сяйво

Розподілити на вимите та підсушене
рушником волосся. Залишити на кілька
хвилин, ретельно змити

ЗАСТОСУВАННЯ:

ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ ТА 
СУХОГО ВОЛОССЯ

У підлітковому віці існує нав’язлива
увага до зовнішнього вигляду, в тому 
числі волосся, яке дуже часто буває
довгим і розпущеним. 
Гормональна перебудова організму та 
активний рух сприяють виділенню
надлишку шкірного себуму, через що
волосся виглядає жирним та не 
доглянутим. 
Занадто часте миття волосся
агресивними шампунями 
подразнюють шкіру голови та 
пересушують волосся.

Лінія BALANCE GIRL містить активні
інгредієнти:

SymDeo та SymControl, з океанічних
водоростей і гіперферментованої
рисової води, з кислим  рН, які
борються з жирністю та неприємним
запахом. 
Ферментована рисова вода 
пом'якшує, розплутує та живить 
волосся, одночасно заспокоюючи
подразнену шкіру голови



LADY ENERGY 
DETOX ШАМПУНЬ
300 ml / Арт. LB 13436
Активні компоненти:
• АЛОЕ ВЕРА
• Symhair Force 1631
• B - Glucano
• Coco-glucoside

LADY ENERGY 
ВІДНОВЛЮЮЧА 
МАСКА
200 ml / Арт. LB 13437
Активні компоненти:
• АЛОЕ ВЕРА
• Symhair Force 1631
• B- Glucano

• Для волосся, яке 
піддається 
щоденному стресу

• З B-Glucano, для 
антиоксидантної
та заспокійливої дії на 
шкіру голови

• Алое вера для 
зволоження та захисту

Нанести на вологе волосся і легкими 
масажними рухами втерти в шкіру
голови, залишити на 2 хвилини.
Змити, за необхідності повторити

ЗАСТОСУВАННЯ:

• Захист волосся
завдяки алое вера 
і таїтянським
мікроводоростям

Розподілити на вимите та підсушене
рушником волосся. Залишити на 2-3
хвилини, ретельно змити

ЗАСТОСУВАННЯ:

ЗВОЛОЖЕННЯ, ЖИВЛЕННЯ ТА  
АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ

Жінки, які ведуть дуже активний
спосіб життя, поєднуючи роботу, 
сім’ю та спорт, часто мають
волосся, яке піддається стресу
через щоденну укладку та 
використання термоприладів. 
Колір виглядає тьмяним. 
Стрес, недосипання, 
незбалансоване харчування
негативно впливають на стан 
волосся.

Лінія ENERGY LADY містить:

Symhair Force 1631,
отриманий з таїтянських
мікроводоростей, які
стимулюють ріст волосся, 
зменшують випадіння, 
запобігають ламкості і 
збільшують об’єм.

Компонент B-Glucano зволожує
та захищає від негативного 
впливу навколишнього
середовища для збереження
волокон волосся



MADAME VITALITY 
ШАМПУНЬ
ВІДНОВЛЮЮЧИЙ 
300 ml / Арт. LB 13438
Активні компоненти:
• ЕКСТРАКТ ВИНОГРАДУ UVIOX
• Symhair SHIELD
•Serenoa Repens
• Coco-glucoside

MADAME VITALITY
МАСКА
ВІДНОВЛЮЮЧА
200 ml / Арт. LB 13439
Активні компоненти:
• ЕКСТРАКТ ВИНОГРАДУ UVIOX
• Symhair SHIELD
•Serenoa Repens

• Для ламкого волосся
• Запобігає випадінню та 

вікового окислювального
стресу

Нанести на вологе волосся і легкими 
масажними рухами втерти в шкіру
голови, залишити на 2 хвилини.
Змити, за необхідності повторити

ЗАСТОСУВАННЯ:

• Омолоджує тьмяне
волосся

• Відновлює волокна
• Надає блиск
• З гідролізованим

екстрактом виногра
ду проти
забруднення та 
старіння

Розподілити на вимите та підсушене
рушником волосся. Залишити на 2-3
хвилини, ретельно змити

ЗАСТОСУВАННЯ:

ДБАЙЛИВИЙ ДОГЛЯД ПРОТИ 
СТАРІННЯ ВОЛОССЯ

Коли виповнюється 60 років, багато
жінок вирішують підстригтися. 
Волосся в цьому віці, як правило, 
стає слабшим та втрачає блиск.
Гормональні зміни також мають
значний вплив на стан та здоров'я
волосся.

Лінія VITALITY MADAME наповнена
активними інгредієнтами:

SERENOA REPENS - протидіє
випадінню, спричиненому
гормоном тестостероном, який
збільшується під час менопаузи.

SYMHAIR SHIEID - захищає від
забруднення навколишнього
середовища, додає блиск і 
відновлює волокна, які були
пошкоджені лікуванням і часом

UVIOX - гідролізований екстракт
винограду, відомий своїми
антиоксидантними властивостями, 
діє проти старіння пошкодженого
волосся



БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
СПРЕЙ 12 В 1
150 ml / Арт. LB 13440

Активні компоненти:
• ТАЇТЯНСЬКІ МІКРОВОДОРОСТІ 

• Зволожує
• Живить
• Запобігає пухнастості
• Надає об’єм
• Блиск
• Зміцнює
• Відновлює
• Розплутує
• Робить слухняним
• Запобігає посіченню

кінчиків
• Фіксує укладку
• Діє як термозахист

• Надає тонкому волоссю
більше об’єму та 
міцності

• Довше тримає укладку
• Блиск і сяйво для 

здорового та 
гладкого волосся

• Швидко вбирає
надлишок води, 
скорочуючи час 
висихання волосся

• Спеціальна формула 
контролює волосся
навіть у вологому стані

• Antifrizz ефект
зберігається - 3 миття

• Діє як термозахист

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для всіх типів волосся

ЛОСЬЙОН – СПРЕЙ ДЛЯ 
НАДАННЯ ОБ’ЄМУ 
150 ml / Арт. LB 13442

Активні компоненти:
• ТАЇТЯНСЬКІ МІКРОВОДОРОСТІ 

Для всіх типів волосся

РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ 
СПРЕЙ
150 ml / Арт. LB 13441

Активні компоненти:
• ТАЇТЯНСЬКІ МІКРОВОДОРОСТІ 

Для всіх типів волосся

Розпилити по довжині волосся перед стайлінгом. 
Розчесати та укласти за бажанням

Універсальні продукти були розроблені, 
щоб уповільнити процес старіння для 
конкретних потреб волосся. 
Легкі у використанні, не потребують
змивання!  

12 В 1 МУЛЬТИДІЯ: живильний еліксир
краси для сухого, тонкого, кучерявого, 
хвилястого та ламкого волосся.

ДЛЯ ОБ'ЄМУ: зміцнює тонке неслухняне
волосся, надає об'єм. 
При регулярному використанні додає
щільність.

РОЗГЛАДЖУЮЧА ДІЯ: ідеальний
продукт для розгладження волосся. 
Бореться з вологістю, прискорює час 
висихання.



Лікувальна лінія 
DOUBLE ACTION

• Ексклюзивна лінія на основі рослинних
стовбурових клітин допоможе вирішити
основні косметичні проблеми волосся і
шкіри голови

• Трихологічний підхід у догляді

• Лінія HAIR REPAIR

• Лінія LOSS CONTROL

• Лінія DERMO CALM

• Лінія ANTI DANDRUFF

• Лінія SEBO BALANCE

• Лінія HOME BEAUTY SPA
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Трихологічна лінія для салонів

Лінія Double Action для салонного догляду за волоссям та 
реабілітації шкіри голови базується на комплексах –
концентратах, які визначають напрямок рішення конкретних 
проблем в області трихології, таких як:

Випадіння волосся: лінія LOSS CONTROL

Запобігання лупи: лінія ANTI DANDRUFF

Ослаблене та пошкоджене волосся: лінія HAIR REPAIR

Чутлива шкіри голови: лінія DERMO CALM

Надмірне вироблення себуму: лінія SEBO BALANCE

Арома SPA - ритуал: лінія HOME BEAUTY SPA



БУДОВА ШКІРИ
Шкіра складається з трьох шарів:

— епідерміс (зовнішня частина) - постійно оновлюваний шар 
шкіри, що не має судин і відділений від глибше розташованого шару 
дерми базальною мембраною

— дерма, або власне шкіра (серединна частина) - відіграє роль 
каркаса, що забезпечує механічні властивості шкіри — її міцність, 
пружність, еластичність. Дерма розташована під епідермісом і 
відділена від нього базальною мембраною, яка утворює вирости у 
бік епідермісу. Завдяки такій будові забезпечується міцне з'єднання
дерми та епідермісу. Між дермою і гіподермою (підшкірно-
жировою клітковиною) чіткої межі немає. Товщина дерми
коливається від 0,5 до 5 мм

— гіподерма, або підшкірний жировий шар - найглибший шар, в 
якому залягає глибока судинна сітка, або сплетення в оточенні
аргірофільних і колагенових волокон. Ці волокна утворюють тонкий 
шар сполучної тканини, від якого вертикально вниз спускаються
пучки, з'єднуючись із глибокою фасцією шкіри. Утворюється
структура, подібна до решітки, у вічках якої знаходяться жирові
клітини. Волокнисті субстанції гіподерми пронизані великою 
кількістю кровоносних і лімфатичних судин, уздовж яких проходять
відгалуження нервових закінчень



Кутикула складається з кератину, який
утворює плоскі лусочки. Між
кутикулою, кортексом і медулою є 
ліпідий прошарок, завдяки якому
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

БУДОВА ВОЛОССЯ 



78% білка

Хімічний склад здорового волосся 

Кератин – це білок побудований з амінокислот:
• Амінокислоти тваринного походження

• Cірковмісні незамінні амінокислоти важливі
для живлення коренів волосся:

 Цистин – подає волоссю сірку, вона сприяє
утворенню кератину

 Гистидин – для організму як антистрес, 
допомагає оновленню ороговілих тканин

 Тирозин – забезпечує нормальну
працездатність щитовидної залози, береже
волосся від ламкості і випадіння, відповідає
за колір волосся і шкіри

 Лізин – необхідний для росту і відновлення
тканин, відповідає за здорові локони

Вода - знаходиться в кортексі між волокнами 
кератину. Без води змінюються фізичні і хімічні
властивості кератину, волосся стає більш ламким
і слабким
Ліпіди (жири) - виконують бар’єрну функцію 
шкіри
Пігмент – відповідає за колір волосся

15% води

1% пігменту 6% ліпідів



ФАЗИ РОСТУ ВОЛОССЯ

Анаген
Фаза активного росту волосся. Близько 85-90%  волосин
перебувають у цій фазі. Вони виростають у середньому на 
0,5-1 см за місяць, а період повного росту кожної волосини
може варіюватися від 2 до 6 років. Закладений генетично

Катаген
Перехідна фаза. Триває близько 2-х тижнів. Волосяна
цибулина припиняє отримувати живлення від сосочка -
відбувається атрофія волосяного сосочка, припинення
розподілу клітин та ороговіння. Волосяний фолікул починає
відокремлюватися від сосочка і віддаляється від нього. 
Близько 2-3% волосся на голові знаходиться у цій фазі

Телоген
Фаза спокою. Організм починає виштовхувати ороговілі
клітини до поверхні шкіри, звільняючи місце вже для нового 
волосся, а «старе» - випадає. У цій фазі знаходиться 15% 
волосся. Триває, у середньому, 3 місяці

Нормальна втрата волосся – 50 - 100 волосин на день.
Наприкінці телогену волосся знову повертається до фази
анагену. Так цикл росту починається знову

На голові – від 90 000 до 120 000 волосяних фолікулів. У кожного – три основні фази росту волосся: анаген, катаген та телоген. 
Вони приходять на зміну одна одній протягом усього життя

У нормі фази проходять непомітно для людини



Фактори, які негативно впливають на шкіру голови 

Зовнішній вплив:

o Клімат
o Довкілля 
o Не правильно підібраний 

догляд
o Фени та інші термоприлади
o Хімічні процедури

Внутрішній вплив

o Порушення обміну
речовин

o Стрес
o Нестача вітамінів та 

мінералів
o Старіння
o Спадковість
o Гормональний фон



Особливості та переваги серії Double Action

Переваги для салонів 

• Лікування та догляд. Серія включає як спеціальні професійні комплекси для лікування та 
вирішення проблем шкіри голови та волосся у салоні

Салонна процедура з комплексами + Домашній догляд = Формула здорового волосся та 
шкіри голови 

• 5 лікувальних ліній вирішують 5 основних проблем шкіри голови
• Ефективне поєднання комплексу натуральних активних інгредієнтів та цінних рослинних 

стовбурових клітин
• Персональний трихоскоп - швидкий та інформативний метод діагностики шкіри голови та 

волосся для виявлення проблем на ранній стадії та контроль динаміки
• Додаток для професіоналів Hair Company Professional з можливістю вести персональну 

карту клієнта
• Гіпоалергенність. Препарати успішно пройшли випробування світових центрів сертифікації 

на безпечність у використанні 
• Працює відразу у 2-х напрямках: цілеспрямовано вирішує потреби волосся та піклується

про здоровий стан шкіри голови

Переваги для клієнтів 

• Лікувальний догляд вдома. Лінія включає продукти для підтримки ефекту у домашніх 
умовах:

- безболісно
- легкість у використанні
- не потребує наявності медичної освіти
• Відновлення волосся без інвазивних процедур. Формула препаратів дозволяє проникати 

активним інгредієнтам в глубокі шари шкіри та до луковиці волосини



Стовбурові клітини - це незрілі клітини, знайдені в багатьох клітинних
організмах, які здатні синтезувати будь-які види тканин. На відміну від
тварин, рослини не відновлюють пошкоджений орган в місці пошкодження
тканин, але можуть створити новий організм. Зі зламаної гілки може
вирости нове дерево. Природний механізм регенерації рослин здатний
відтворювати організм з однієї стовбурової клітини.

Рослинні стовбурові клітини багаті пептидами, факторами росту та іншими
біоактивними речовинами. Вони запускають відновлюючі процеси в дермі
шляхом передачі інформації через рецепторні клітини. 
Доведено, що стовбурові клітини рослин є активними біостимуляторами
клітин шкіри людини, сприяють їх швидкому відновленню та активному 
оновленню. Опинившись на поверхні шкіри людини, дають клітинам сигнал 
про початок регенерації і посилення енергетичного потенціалу

Лінія Double Action створена на основі рослинних 
стовбурових клітин

Рослинні стовбурові клітини



ПРОТИ ВИПАДІННЯ
LOSS CONTROL

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ 
БУДЛЛЕІ ДАВИДА: 
ЗМІЦНЮЮТЬ І 
ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ВТРАТІ  
ВОЛОССЯ

СЕРЕНОЯ ПОВЗУЧА:
ЗАПОБІГАЄ АТРОФІЇ 
ВОЛОСЯНОЇ ЦИБУЛИНИ

ПРОТИ ЛУПИ
ANTI DANDRUFF

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ 
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ:
ЗАСПОКІЙЛИВА ДІЯ

ПІРОКТОН ОЛАМІН:
ВІДНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ 
БАКТЕРІАЛЬНОЇ ФЛОРИ ШКІРИ 

БІСАБОЛОЛ:
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ

5 ЛІКУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ ВИРІШУЮТЬ 5 ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ШКІРИ ГОЛОВИ 

ПОМ’ЯКШЕННЯ
DERMO CALM

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
• СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ 

ЦЕНТЕЛЛИ АЗІАТСЬКОЇ:
ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ
РЕГЕНЕРУЮЧА ДІЯ

• ЕКСТРАКТ АЛОЕ ВЕРА:
ЗВОЛОЖЕННЯ
• ГЛІЦЕРИН: ДЕРМОЗАХИСТ 
• ЗАНТАЛІН:
ЗАСПОКОЮЄ ШКІРУ ГОЛОВИ

РЕГУЛЯЦІЯ 
САЛЬНИХ ЗАЛОЗ
SEBO BALANCE

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ 
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ:
ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ

КОМПЛЕКС ТІОЛІЗИН:
ПІДТРИМУЄ 
ГІДРОЛІПІДНИЙ БАЛАНС 
ШКІРИ 

ВІДНОВЛЕННЯ
HAIR REPAIR

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
РОСЛИННІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ 
НЕЗРІЛОГО ВИНОГРАДУ: 
ОНОВЛЮЮТЬ КЛІТИНИ ШКІРИ
ЗБЕРІГАЮТЬ ВОЛОГУ 
ЗАПОБІГАЮТЬ СТАРІННЮ ВОЛОССЯ

КОНЦЕНТРАТ ГІДРОЛІЗОВАНОГО 
БІОМІМЕТИЧНОГО КЕРАТИНУ:  
ТОЧКОВО ДІЄ НА ПОШКОДЖЕНІ 
ДІЛЯНКИ

Дозувати та змішувати продукти необхідно відповідно до спеціальних протоколів, визначених фахівцями

Стимулює ріст та 
відновлення 
волосся

Відновлення 
оптимального  
гідробалансу шкіри

Очищення від 
лупи та 
попередження 
повторної її появи

Регулювання 
надлишку 
шкірного сала

Відновлююча система будь-
якого ступеню 
пошкодженості волосся



Переваги:

Трихологічна мікрокамера WI-FI від HAIR COMPANY PROFESSIONAL

Діагностику необхідно проводити як при первинному
огляді,так і для повторних візитів клієнта для наглядної 

динаміки лікування та результативності догляду

 інформативний та швидкий метод неінвазивної 
діагностики волосся

 камера зі спеціальною збільшуючою оптикою, дозволяє 
визначити зміни на рівні волосяних фолікулів, волосяних
цибулин та сальних залоз

 розроблена спеціально для стилістів-перукарів
 допомагає виявити проблеми, яких невидимі при 

звичайному візуальному огляді
 після діагностики для кожного клієнта складається

індивідуальна процедура для рішення конкретної
проблеми



Діагностика шкіри та волосся проводиться з 
використанням спеціального додатка  

HAIR COMPANY PROFESSIONAL

• легке та швидке завантаження
• ведення персональної карти клієнта та 

збереження історії процедур 
• можливість надсилати фото, діагноз та 

рекомендації по домашньому догляду на 
e-mail клієнта

• працює як у смартфоні, так і планшеті
• сумісний з операційними системами IOS 

та Android

Професійний додаток від HAIR COMPANY PROFESSIONAL



Макрофотографія
здорового волосся

Макрофотографія
пошкодженого волосся

Макрофотографія
зламу волосини

Кутикула щільно прилягає до 
волосся, клітини укладені рівно, 

захищаючи волосся. Вони 
відбивають світло і надають блиск 

волоссю

Кутикула більш відкрита та 
нерівна. Пошкоджуючі речовини

можуть проникати всередину
волосся

Кутикула відкрита, 
пошкоджені клітини кіркової

речовини; волосся важко
пошкоджене

Трихоскопія 

ТРИХОСКОПІЯ ДОПОМАГАЄ ВИЗНАЧИТИ І ВИЯВТИ:
 тип волосся та шкіри
 розмір волосяного фолікула
 загальний стан шкіри голови
 стан волосся по довжині від кореня до кінчиків
 різні новоутворення волосистої частини голови
 дослідити судинні особливості шкіри голови



SCALP PREPARER  
ПІДГОТОВЧИЙ ЗАСІБ 
ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ
500 ml / Арт. LB 12655
Активні компоненти:
• Мигдальна олія ЗВОЛОЖЕННЯ
• Екстракт розмарину АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ
• Алантоїн ЖИВЛЕННЯ
• Саліцилова кислота  ОЧИЩЕННЯ
• Екстракт мальви  ЗАСПОКОЮЮЧА ДІЯ
• Корінь солодки ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Глибоке очищення шкіри голови від себуму,
ороговілих лусочок, залишків стайлінгу

• Відкриття пор шкіри  та кутикули волосся для 
подальшої терапевтичної процедури

• Нормалізує рівень pH та мікрофлору шкіри
• Покращує метаболізм шкіри
• Має антисептичну та заспокійливу дію 
• Запобігає появі лупи
• Стимулювання притоку крові до волосяного фолікулу
• Знижує необхідність частого миття голови
• Повертає відчуття чистоти та свіжості
• Консистенція м’яка та глянцева, без абразивних 

часток

ЗАСТОСУВАННЯ:
Використовується перед будь-якою лікувальною 
процедурою Double Action для підвищення ефективності 
проникнення всіх препаратів 

Нанести на немиту, суху шкіру голови і зробити спеціальний 
стимулюючий масаж від периферії до центру голови для 
проникнення у глибокі шари шкіри протягом 3-5 хвилин. Змити 
теплою водою і приступити до застосування продуктів лінії Double 
Action в залежності від виявленої проблеми
Для професійного застосування 
Можна використовувати:
• на фарбованому волоссі
• як самостійний продукт 1 раз на тиждень

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ

pH 5,5



ПІЛІНГ ШКІРИ ГОЛОВИ 
Показання:
 Себорейний дерматит 
 Контактний дерматит (в період реабілітації)
 Нормальна шкіра голови в цілях профілактики лупи та ani-age терапії
 При активації росту 
 При проблемах шкіри голови (зуд, лущення, жирність, запалення,

стягнутість)
 Для повернення густоти та об‘єму, блиску
 Часте використання стайлінгових засобів 

до після

Приклад трихоскопії шкіри голови до/після



ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ
З ПРОБЛЕМАМИ:

 НЕЯКІСНИЙ ПОШКОДЖЕНИЙ 
СТИРЖЕНЬ

 ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ
 УПОВІЛЬНЕНЕ ЗРОСТАННЯ 

ВОЛОССЯ
 ЛУПА

8
ЛЮДЕЙ З 10



ПОШКОДЖЕНЕ ВОЛОССЯ 

Основні причини пошкодження волосся:

 щоденне використання термоприладів;
 хімічні процедури;
 вплив навколишнього середовища;
 дерматологічні захворювання;
 неправильно складений раціон;
 спадковість;
 недотримання елементарних правил по догляду за волоссям

Види пошкодження волосся:

 Механічне (металеві гребінці, тугі зажими та інше)
 Термічне (UV- промені, використання 

термоприладів)
 Хімічне (фарбування, випрямлення, завивка 

неякісними продуктами)



и

ЛІНІЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ ТА ШКІРИ 
ГОЛОВИ  

ШАМПУНЬ

ЛОСЬЙОН «А + B»

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ DOUBLE ACTION HAIR REPAIR

Призначено для:
 Швидке глибоке відновлення 

на основі стовбурових клітин
 Покращення структури  

ослабленого та пошкодженого 
волосся

Функції поживних екстрактів в продуктах:
 очищують шкіру голови
 зволожують
 зміцнюють
 надають anti-age ефект
 прискорюють вироблення колагену та еластину

DOUBLE ACTION HAIR REPAIR
Лікувальні процедури

МАСКА МУС

Активні компоненти:
Альфа-стем комплекс
 доглядає за шкірою голови, регулює її

здоровий баланс
Рослинні стовбурові клітини незрілого
винограду (Vitis vinifera)
 сприяють оновленню клітин,

перешкоджають старінню волосся та
подовжують його життєвий цикл

Пантенол і алантоїн
 зволожують структуру волосся
 пом’якшують
 полегшують розчісування
 надають еластичність
Концентрат гідролізованих біоміметичних
кератинів
 прилипає до стрижня волосся лише за

наявності дисбалансу амінокислот, ефективно
та вибірково відновлюючи його

Церамід А2
 надає об’єм волосся
 захищає
Олія жожоба
 надає блиск
 має антиоксидантну дію
Плівкоутворююча молекула
 ефективно запечатує кінчики волосся, що

січуться, на тривалий час
 згладжує кутикулу
Гуарова камедь
 зволожує
 запобігає сухості та ламкості
Кондиціонують полімери
• роблять волосся слухняним, м'яким
• полегшують розчісування

КОМПЛЕКС



ВІДНОВЛЕННЯ 
DOUBLE ACTION HAIR REPAIR

SHAMPOO HAIR REPAIR
ШАМПУНЬ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ

250 ml / Арт. LB 12657
1000 ml / Арт. LB 13261

ОЧИЩУЄ, ПОКРАЩУЄ ПРОНИКНЕННЯ  
КОМПОНЕНТІВ, ЗАСПОКОЮЄ ШКІРУ

HAIR REPAIR LOTION 
ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛОСЬЙОН «А+В»
10X10 ml / Арт. LB 12745
10X10 ml / Арт. LB 12664

ЛІКУЄ, РЕГЕНЕРУЄ ПОШКОДЖЕНІ 
ДІЛЯНКИ 

Лікувальний 
коктейль 

А + В
«Розумна 

реконструкція» 

ЗВОЛОЖУЄ 

MASK HAIR REPAIR
МАСКА ВІДНОВЛЮЮЧА

250 ml / Арт. LB 12658
1000 ml / Арт. LB 13262

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДОГЛЯД + 
СТАЙЛІНГ 

MOUSSE HAIR 
REPAIR
МУС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ
200 ml / Арт. LB 12656

РЕЗУЛЬТАТИ:
 оновлює епідерміс та насичує киснем
 пролонгує життєвий цикл волосся
 зберігає здорову структуру
 зміцнює
 сповільнює утворення сивини
 знижує ламкість
 ущільнює
 запобігає випадінню
 регенерує клітини
 полегшує розчісування
 надає блиск 

HAIR REPAIR COMPLEX
КОМПЛЕКС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ

50 ml / Арт. LB 12659

ЛІКУЄ ТА СТИМУЛЮЄ КЛІТИНИ



Протокол для відновлення тонкого волосся у салоні 

Протокол для відновлення жорсткого та пошкодженого волосся у салоні 

Відео догляду 



Протокол для відновлення тонкого волосся у домашніх умовах

КУРС ЛІКУВАННЯ У САЛОНІ  
8 ПРОЦЕДУР
 ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ 

НА ТИЖДЕНЬ ПРОТЯГОМ 2-Х 
МІСЯЦІВ ДО ПОВНОГО ВІРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

 У ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 1 РАЗ 
НА ТИЖДЕНЬ ВДОМА

 ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ ПОВТОРИТИ КУРС



ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ
У людей волосся в тій чи іншій кількості випадає протягом усього життя, адже цей процес починається ще від самого народження. Кожного дня людина втрачає біля
100 волосин - це вважається нормою. Фізіологічне оновлення волосяного покриву – це коли на місці волосся, яке випало, відростає нове. Даний природний процес
має практично непомітний перебіг. У випадках, коли волосся більше випадає, говорить про проблеми, яким варто приділити увагу

Причини випадіння волосся:
 зниження імунітету;
 залізодефіцитна анемія;
 стан постійного стресу;
 розлади роботи нервової системи;
 прийом окремих лікарських препаратів
 постійний контакт з певними хімікатами та отрутами (хімічна

завивка, фарбування волосся, використання лаків, мусів та інших
засобів для фіксування волосся);

 термічний ефект: миття голови надто гарячою водою,використання
приладів для створення зачіски;

 захворювання ендокринної системи;
 грибкові та бактеріальні захворювання шкіри голови;
 вживання напоїв, що містять кофеїн, у надмірній кількості

Методи діагностики випадіння волосся:
 Трихоскопія шкіри голови
 Огляд у лікаря – трихолога
 Спектральний аналіз волосся

Методи лікування випадіння волосся:
 Прийом лікарських препаратів (наприклад, з вмістом 

заліза)
 Спеціальні шампуні для відновлення кровообігу шкіри 

голови
 Масаж шкіри голови
 Вітаміни
 Нормалізація харчування та режиму дня 
 Правильно підібрані косметичні засоби для волосся



DOUBLE ACTION LOSS CONTROL
Лікувальні процедури

Активні компоненти лінії:
Стовбурові клітини буддлеї Давида:
 сприяють активації клітин фолікулів, покращуючи здатність

до самовідновлення
 захищають клітини шкіри голови та фолікули від окиснення
 уповільнюють передчасне старіння волосяного фолікула
Альфа стем комплекс
 бореться з проблемами шкіри голови
 відновлює здоровий баланс шкіри
Рослинні стовбурові клітини
 перешкоджають втраті волосся
 сприяють його зміцненню

Нікотинамід
 живить
 зволожує
 активує ріст
Інозитол
 відновлює структуру волосся
 перешкоджає випадінню
 зволожує шкіру голови

Екстракт імбиру
 сприяє росту волосся
 робить волосся шовковистим, блискучим і гладким
Ягоди кипарису 
 нормалізує роботу сальних залоз
 запобігає появі лупи

Японська софора 
 відновлює та зміцнює

Камфора та ментол
 активізують кровообіг та освіжають

Ефірна олія розмарину
 насичує тканини киснем

Сереноя повзуча
 запобігає атрофії волосяних фолікулів

Пантенол
 відновлює пошкоджене волосся
 запобігає лущенню шкіри

ЛІНІЯ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ

ШАМПУНЬ

КОМПЛЕКС
ПЛАСТИРІ

ЛОСЬЙОН

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ DOUBLE ACTION LOSS CONTROL

Призначено для:
 зміцнення волосяних цибулин
 стимуляції росту волосся

Функції поживних екстрактів в продуктах:
 очищують шкіру голови
 зволожують волосся
 стимулюють кровообіг



ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ
DOUBLE ACTION LOSS CONTROL LOSS CONTROL PATCH

ПЛАСТИРІ ПРОТИ ВИПАДІННЯ 
ВОЛОССЯ

10X10 ml / Арт. LB 12664

LOSS CONTROL 
SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ 
ВОЛОССЯ

250 ml / Арт. LB 12662
1000 ml / Арт. LB 13257 використовувати 

ПІД ЧАС лікування і 
ПІСЛЯ для 

закріплення 
результату 

LOSS CONTROL LOTION
ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ 
ВОЛОССЯ

10X10 ml / Арт. LB 12664

LOSS CONTROL 
COMPLEX
КОМПЛЕКС ПРОТИ 
ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ

50 ml / Арт. LB 12663

РЕЗУЛЬТАТИ:
 Зупиняє випадіння волосся

 Прискорює відновлення

 Стимулює волосяну цибулину

 Покращує кровообіг шкіри голови

 Підвищує тонус та стійкість до несприятливих зовнішніх факторів

 Покращує стан волосся

 Виводить токсини

 Волосся набуває здорового виглядуОЧИЩУЄ ТА ПОКРАЩУЄ ПРОНИКНЕННЯ 
ЛІКУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ЛІКУЄ ТА СТИМУЛЮЄ РІСТ ПРОФІЛАКТИКА ВИПАДІННЯ  

ЛІКУЄ ТА ТОНІЗУЄ ШКІРУ ГОЛОВИ



Протокол лікування у салоні: лінія проти випадіння волосся LOSS CONTROL

Відео догляду 



Протокол лікування у домашніх умовах: лінія проти випадіння волосся LOSS CONTROL

КУРС ЛІКУВАННЯ У САЛОНІ  
8 ПРОЦЕДУР
 ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ 

НА ТИЖДЕНЬ ПРОТЯГОМ 2-Х 
МІСЯЦІВ ДО ПОВНОГО ВІРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

 У ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 1 РАЗ 
НА ТИЖДЕНЬ ВДОМА

 ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ ПОВТОРИТИ КУРС



ПОДРАЗНЕНА  ТА ЧУТЛИВА ШКІРА ГОЛОВИ 
Подразнена шкіра голови, що свербить — це явище, яке дратує і викликає дискомфорт. Після того, як втрачається природне зволоження шкіри голови, її захисний
шар може опинитися під загрозою. Це може сприяти проникненню шкідливих речовин у шкіру, що призведе до мікрозапалення волосяної частини голови. 
Мікрозапалення можуть спричинити ще більше подразнення шкіри голови — що призведе до свербіння, почервоніння і відчуття стягнутості

Основні причини сухості та свербіння шкіри голови:

Внутрішні чинники:
• Шкірні захворювання, такі як атопічний дерматит або псоріаз
• Вікові зміни
• Фізичний або емоційний стрес
• Генетичні фактори
• Гормональні зміни

Зовнішні чинники:
• Зміни температури або сезонів
• UV- промені
• Фактори способу життя, такі, як погане харчування і куріння
• Часте використання та неякісне очищення стайлінгових засобів
• Забруднення навколишнього середовища
• Хімічні процедури
• Неякісня косметичні шампуні та засоби для догляду за волоссям

Наслідки:
 Дискомфорт
 Поколювання
 Почервоніння
 Печіння
 Свербіж



ЛІНІЯ ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 

ШАМПУНЬ

КОМПЛЕКС

ЛОСЬЙОН

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ DOUBLE ACTION DERMO CALM 

Призначено для:
 відновлення гідробалансу
шкіри голови
 заспокоєння та захист

Функції поживних екстрактів в продуктах:
 очищують шкіру голови
 запобігають подразненню шкіри
 знімають почервоніння та дискомфорт 
 мають дермозахисну дію

DOUBLE ACTION DERMO CALM 
Лікувальні процедури

Активні компоненти:
Альфа стем комплекс
 запобiгає почервонiнню i подразненню шкiри

Стовбурові клітини центели азіатської
 має протизапальну дію
 антиоксидантний і регенеруючий ефект
 зміцнює стінки капілярів
 стимулює кровообіг

Екстракт алое вера 
 насичує необхідною вологою,
 відновлює гідроліпідну плівку

Гліцерин
 проти сухості та лущення
 регенерує ушкоджені ділянки

Екстракт хмелю
 захищає шкіру від зовнішнього середовища
 зберігає вологу шкіри

Провітамін В5 
 пом’якшує шкіри голови

Zanthalene®
 заспокоює
 знімає свербіж



ПОМ’ЯКШЕННЯ ЧУТИВОЇ ШКІРИ 
DOUBLE ACTION DERMO CALM

РЕЗУЛЬТАТИ:
 Відновлення здорового стану шкіри

 Знімає почервоніння та дискомфорт, свербіж, 
подразнення, лущення

 Заспокоює чутливу шкіру

 Запобігає подразненню шкіри

 Захист від зневоднення і токсинів

ОЧИЩУЄ ТА ПОКРАЩУЄ ПРОНИКНЕННЯ 
ЛІКУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ЛІКУЄ ТА ЗНІМАЄ ПОДРАЗНЕННЯ

ЛІКУЄ ТА ВІДНОВЛЮЄ ШКІРУ

DERMO CALM LOTION 
ЛОСЬЙОН ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ

10X10 ml / Арт. LB 12674

DERMO CALM COMPLEX
КОМПЛЕКС ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ

50 ml / Арт. LB 12673

DERMO CALM SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ

250 ml / Арт. LB 12672
1000 ml / Арт. LB 13258



Протокол лікування у салоні: лінія пом’якшення чутливої шкіри голови DERMO CALM 



Протокол лікування у домашніх умовах: лінія пом’якшення чутливої шкіри DERMO CALM 

КУРС ЛІКУВАННЯ У САЛОНІ  
8 ПРОЦЕДУР
 ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ 

НА ТИЖДЕНЬ ПРОТЯГОМ 2-Х 
МІСЯЦІВ ДО ПОВНОГО ВІРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

 У ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 1 РАЗ 
НА ТИЖДЕНЬ ВДОМА

 ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ ПОВТОРИТИ КУРС



ПОЯВА ЛУПИ
Появу рясної лупи класифікують як попередницю дерматиту себорейного. Лупа як сильно дратівливий чинник не є простим косметичним недоліком. Науково
доведено, що лупа є симптомом проблем з організмом. Організм подає сигнали людині про те, що виникла необхідність звернутися до спеціаліста для 
ліквідації причин, що викликали появу лупи

Причини появи лупи:
 зараження грибком Pityrosporumovale;
 поява себорейного дерматиту як результат порушення роботи сальних залоз

шкіри голови;
 наявність псоріазу;
 наявність комбінації грибка і порушення секреції;
 спадковий фактор специфічно працюючих секреторних залоз і особливої

будови шкіри;
 незбалансоване харчування;
 неправильний догляд за шкірою;
 проблеми роботи шлунково - кишкового тракту та інших внутрішніх органів

Основні ознаки лупи:
 дрібна біла «присипка» на одязі;
 швидке пожирніння волосся;
 подразнення і свербіж шкіри голови;
 крупно - лускаті кірки чи почервоніння у вигляді плям;
 надмірна сухість шкірно-волосяного покриву.

Методи лікування та запобігання лупи:
 застосування антиалергенних лікувальних шампунів;
 прийом протигрибкових препаратів для відновлення

нормальної мікрофлори шкіри голови;
 масаж шкіри голови для поліпшення мікроциркуляції крові, 

підвищення імунітету шкірного покриву голови, внаслідок
чого забезпечується необхідне живлення волосяних
фолікулів;

 профілактичний професійний догляд за волоссям та шкірою
голови для попередження появи лупи



DOUBLE ACTION ANTI DANDRUFF
Лікувальні процедури ЛІНІЯ ПРОТИ ЛУПИ

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ DOUBLE ACTION ANTI DANDRUFF

Призначено для:
 лікування та профілактика лупи

Функції поживних екстрактів в продуктах:
 очищують, зволожують
 видаляють причини появи лупи 
 захищають проти бактерій і грибка

ШАМПУНЬ

КОМПЛЕКС

ЛОСЬЙОН

Активні компоненти:

Альфа-стем комплекс
 бореться з проблемами шкіри голови

Рослинні стовбурові клітини, отримані з насіння
соняшнику
 протинабрякову дія
 заспокійлива дія

Піроктон оламін
 перешкоджає утворенню частинок лупи
 усуває лупу
 очищує шкіру голови
 чинить антибактеріальну дію

Гліцериновий екстракт евкаліпту
 відновлює порушену бактеріальну флору,
спричиненому себорейним дерматитом

Ефірна олія чайного дерева
 має очищаючу та протигрибкову дії

Саліцилова кислота
 сприяє відлущуванню кератинових лусочок

Провітамін В5 
 зволоження
 пом’якшення шкіри голови



ПРОТИ ЛУПИ
DOUBLE ACTION ANTI DANDRUFF

РЕЗУЛЬТАТИ:

 Відновлення здорового стану шкіри

 Лікувально-профілактичною дія, яка помітна
вже після першого застосування

 Зменшення лупи

 Волосся довше залишається чистим

 Захист шкіри від мікробів та грибка

ОЧИЩУЄ ТА ПОКРАЩУЄ ПРОНИКНЕННЯ 
ЛІКУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ 

ЛІКУЄ ТА ПРИБИРАЄ ЛУЩЕННЯ 

ANTI DANDRUFF LOTION 
ЛОСЬЙОН ПРОТИ ЛУПИ

10X10 ml / Арт. LB 12668

ANTI DANDRUFF SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ

250 ml / Арт. LB 12666
1000 ml / Арт. LB 13259

ANTI DANDRUFF COMPLEX
КОМПЛЕКС ПРОТИ ЛУПИ
50 ml / Арт. LB 12667



Протокол лікування у салоні: лінія проти лупи ANTI DANDRUFF 



Протокол лікування у домашніх умовах: лінія проти лупи ANTI DANDRUFF 

КУРС ЛІКУВАННЯ У САЛОНІ  
8 ПРОЦЕДУР
 ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ 

НА ТИЖДЕНЬ ПРОТЯГОМ 2-Х 
МІСЯЦІВ ДО ПОВНОГО ВІРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

 У ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 1 РАЗ 
НА ТИЖДЕНЬ ВДОМА

 ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ ПОВТОРИТИ КУРС



ЖИРНА ШКІРА ГОЛОВИ
Жирне волосся - це наслідок надлишкового виділення шкірного сала. Це призводить до психологічного дискомфорту. Якщо у людини патологічно надмірне виділення
себуму, то це є підставою для звернення до спеціаліста. Кількість сальних залоз суто індивідуальна і закладена на генетичному рівні. Якщо є проблема надмірного
виділення шкірного сала, то дуже важливо підібрати правильний догляд для регуляції роботи сальних залоз. 

Причини жирності волосся:
 спадковість;
 вживання занадто солоної, гострої та жирної їжі, алкогольних і газованих напоїв;
 себорейний дерматит;
 порушення обміну речовин;
 вплив медикаментів;
 неправильно підібраний домашній догляд за волоссям;
 різка зміна температури (зловживання інструментами для стайлінгу);
 гормональні зміни (статеве дозрівання, вагітність, клімакс);
 стрес

Сальна «пробка»

Жирна себорея

Методи лікування жирності шкіри голови:
 постійний професійний догляд;
 прийом вітамінних і мінеральних комплексів;
 застосування спеціальних косметичних процедур (масок, 

лікувальної косметики і т.д.);
 дотримання правил дієтичного харчування

Особливості догляду за жирним волоссям:
 Вибір спеціально призначеної косметики для догляду
 Протипоказання:
• миття волосся гарячою водою;
• використання масажних гребінців;
• використання аксесуарів для волосся, зроблених із заліза;
• плетіння тугих кіс і вузлів
• часті нервові напруження
• вживання солодких, жирних, копчених і гострих страв



DOUBLE ACTION SEBO BALANCE
Лікувальні процедури

ЛІНІЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ САЛЬНИХ ЗАЛОЗ 

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ DOUBLE ACTION SEBO BALANCE

Призначено для:
 регуляція роботи сальних залоз

Функції поживних екстрактів в продуктах:
 глибоко очищують
 нормалiзують бактерiальний баланс
 заспокоюють і знімають запальні процеси

ШАМПУНЬ

КОМПЛЕКС

ЛОСЬЙОН

Активні компоненти:

Альфа стем комплекс
 лікує шкіру голови, нормалізує її здоровий

баланс

Стовбурові клітини з насіння соняшнику
 захищає від дії вільних радикалів завдяки

поліфенолам, вітамінам PP і Е в складі
 заспокоює
 знімають запальні процеси

Комплекс Tiolisina - сірчисті амінокислоти
 очищують пори від забруднення
 відновлюють нормальне виділення себуму

Гліцериновий екстракт плюща
 проти себореї

Провітамін В5
 зволоження
 пом’якшення шкіри голови



РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ САЛЬНИХ ЗАЛОЗ
DOUBLE ACTION SEBO BALANCE

РЕЗУЛЬТАТИ:

 Оптимальний pH шкіри

 Уповільнення вироблення шкірного секрету

 Запобігає появі грибків і бактерій

 Підтримує гідроліпідний баланс шкіри голови

 Прибирає почуття дискомфорту шкiри голови

 Має протинабрякову i заспокiйливу дiю

 Запобiгає лущенню при себорейму дерматитi

 Живить волосся та насичує його киснем

ОЧИЩУЄ ТА ПОКРАЩУЄ ПРОНИКНЕННЯ 
ЛІКУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ЛІКУВАННЯ ТА АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ 

РЕГУЛЯЦІЯ ГІПЕРСЕКРЕЦІЇ СЕБУМУ

SEBO BALANCE SHAMPOO
ШАМПУНЬ РЕГУЛЮЮЧИЙ

250 ml / Арт. LB 12669
1000 ml / Арт. LB 13260

SEBO BALANCE COMPLEX
КОМПЛЕКС РЕГУЛЮЮЧИЙ 

50 ml / Арт. LB 12670

SEBO BALANCE LOTION 
ЛОСЬЙОН РЕГУЛЮЮЧИЙ

10X10 ml / Арт. LB 12671



Протокол лікування у салоні: лінія для регулювання сальних залоз SEBO BALANCE 

Відео догляду 



Протокол лікування у домашніх умовах:
лінія для регулювання сальних залоз SEBO BALANCE 

КУРС ЛІКУВАННЯ У САЛОНІ  
8 ПРОЦЕДУР
 ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ 

НА ТИЖДЕНЬ ПРОТЯГОМ 2-Х 
МІСЯЦІВ ДО ПОВНОГО ВІРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

 У ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 1 РАЗ 
НА ТИЖДЕНЬ ВДОМА

 ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ ПОВТОРИТИ КУРС



Чуттєвий SPA ритуал для волосся вдома

Ми не завжди можемо відвідати
розкішний SPA-салон, приємні

розслабляючі моменти для тіла і душі
доступні і вдома. 

SPА для волосся в домашніх умовах - це не 
тільки процедура для тих, хто хоче мати
бездоганний вигляд шкіри та волосся, а і 

проведення регулярних ритуалів краси, які
допомагають відновити сили і проявити

любов до себе



ЧУТТЄВИЙ АРОМА SPA-РИТУАЛ ДЛЯ ВОЛОССЯ ВДОМА

ШАМПУНЬ

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ DOUBLE ACTION HOME BEAUTY SPA 

Призначено для:
 глибоке розслаблення
 зволоження, живлення та 

оздоровлення шкіри голови
 профілактики випадіння волосся

Функції поживних екстрактів в продуктах:
 очищують шкіру голови
 зволожують
 зміцнюють
 надають anti-age ефект
 прискорює вироблення колагену та еластину

DOUBLE ACTION RELAXING
HOME BEAUTY SPA - РИТУАЛ

МАСКА ЛОСЬЙОН

Активні компоненти:

SymReboot® спеціально розроблений та
запатентований пробіотик для лінії
HOME BEAUTY SPA
 зволожує
 захищає
 відновлює
Прокапіл (Procapil)
 запобігає старінню волосяного фолікула
 зменшує випадіння волосся
Алантоїн
 відновлює ліпідний баланс шкіри голови
 запобігає лущенню та появі лупи
 покриває кожну волосину невидимою

плівкою
 захищає від ламкості
Фермент лактобактерій (Lactobacillus
Ferment) - пробіотик
 захищає
 кондиціонує
 омолоджує
Ефірна олія бергамоту
 заспокоює
 знімає свербіж, подразнення
 зменшує чутливість шкірного покриву
 стимулює ріст волосся
Ефірна олія елемі
 заспокоює
 освіжає
Кокосова і арганова олія
 глибоке живлення
 зволоження



HOME BEAUTY SPA - РИТУАЛ
DOUBLE ACTION RELAXING

РЕЗУЛЬТАТИ:

 глибоко зволожує та живить

 оздоровлює та заспокоює шкіру голови

 знімає подразнення

 запобігає випадінню волосся

 омолоджує

 ароматерапія з натуральними ефірними
оліями бергамоту та елемі для психологічного
перезавантаження, розслаблення та 
глибокого здорового сну

ОЧИЩУЄ ТА ОЗДОРОВЛЮЄ ШКІРУ 
ГОЛОВИ ЖИВИТЬ ТА ЗАСПОКОЮЄ 

RELAXING SHAMPOO
ШАМПУНЬ РЕЛАКС
250ml / Арт. LB 13229

ПРОФІЛАКТИКА ВИПАДІННЯ

RELAXING MASK
МАСКА РЕЛАКС
200 ml / Арт. LB 13230

RELAXING LOTION
ЛОСЬЙОН РЕЛАКС
250 ml / Арт. LB 13231

Перед сушінням волосся нанести 
необхідну кількість продукту на шкіру
голови. Зробити круговий масаж
подушечками пальців. Не змиваючи, 
приступити до укладання

Нанести необхідну кількість засобу на 
вологе волосся, зробити легкий 
масаж, змити теплою водою. 
За потреби повторити

ЗАСТОСУВАННЯ: Після шампуню Релакс нанести 
невелику кількість продукту на вологе
волосся. Розчесати волосся руками або
гребінцем та залишити на 5 хв. Змити
теплою водою



• Розроблена з урахуванням всіх особливостей і 
потреб сучасних чоловіків

• Висока якість
• Вишукані аромати 
• Мінімалістичний дизайн

ПРОФЕСІЙНА 
ЧОЛОВІЧА ЛІНІЯ 

05

• Лікувальний шампунь для зміцнення волосся

• Лікувальний лосьйон для зміцнення волосся

• Шампунь для волосся та бороди

• Моделюючий гель для екстра фіксації

• Віск для бороди

• Олія для догляду за бородою

• Пом’ якшуючий лосьйон післяя гоління

• Гель для гоління



REINFORCING SHAMPOO
ЛІКУВАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ

200 ml / Арт. LB 12806

Активні компоненти:
• Кофеїн СТИМУЛЮВАННЯ ВОЛОСЯНОЇ ЦИБУЛИНИ
• Таурин ТОНІЗАЦІЯ, ЗМІЦНЕННЯ
• Апігенін АНТИОКСИДАНТ
• Олеанолова кислота АНТИМІКРОБНА ДІЯ,
ЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДОСТІ
• Біотіноіл трипептид-1 СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ
БІЛЬШ НІЖ НА 100%, СКОРОЧЕННЯ ВИПАДІННЯ НА 50 %

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Активує кровообіг, стимулює волосяну

цибулину, наповнює життєвою енергією
• Лікувальна та зміцнююча дія
• Покращує мікроциркуляцію
• Перешкоджає передчасному випадiнню

волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість шампуню на вологе 
волосся, зробити легкий масаж, залишити на 2-3 
хвилини, змити. За потреби повторити процедуру

pH 5,5

REINFORCING LOTION
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ

125 ml / Арт. LB 12805

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Стимулює ріст волосся
• Лікувальна та зміцнююча дія
• Покращує мікроциркуляцію
• Перешкоджає передчасному

випадiнню волосся

ЗАСТОСУВАННЯ:
Необхiдну кiлькiсть продукту щодня наносити на 
шкiру голови, легко масажуючи для кращого
вбирання продукту. Не змивати



EXTREME HAIR
GEL
МОДЕЛЮЮЧИЙ ГЕЛЬ 
ЕКСТРА ФІКСАЦІЇ

200 ml / Арт. LB 12767

Активні компоненти:
• Екстракт французького дуба ЗВОЛОЖЕННЯ, ОМОЛОДЖУЮЧА ДІЯ

HAIR AND BEARD 
SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА 
БОРОДИ

250 ml / Арт. LB 12586
Активні компоненти:
• Екстракт французького дуба РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ
САЛЬНИХ ЗАЛОЗ, ПРОТИ СУХОСТІ
• Пантенол ЗВОЛОЖЕННЯ
•Суміш корисних мікроелементів ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Очищує шкіру
• Не порушує гідроліпідний баланс
• Запобігає почервонінню та 

подразненню шкіри 
• Зволожувальна та омолоджувальна дія
• Регулює роботу сальних залоз

ЗАСТОСУВАННЯ:
Ідеально підходить для щоденного 
використання
Нанести потрiбну кiлькiсть шампуню на 
бороду i волосся, вспiнити, залишити на 
кiлька хвилин, ретельно змити

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Створює будь-який стиль зачіски, надовго зберігає 
форму

• Не залишає слідів на волоссі
• Зволожує
• Запобігає сухості та бореться з ознаками старіння 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Невелику кiлькiсть гелю розтерти мiж долонями.
Рівномірно розподiлити на вологе або сухе волосся i 
змоделювати бажаний образ. Не змивати

pH 5,5 pH 5,5

Призначено як для салонів Barberhop, так і для індивидуального використання вдома



BEARD OIL
ОЛІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА БОРОДОЮ

70 ml / Арт. LB 12940

FIBER WAX 
ВІСК ДЛЯ БОРОДИ 

100 ml / Арт. LB 12585

Активні компоненти:
• Екстракт французького дуба ВІДНОВЛЕННЯ 
ГІДРОБАЛАНСУ
• Мигдальна олія М’ЯКІСТЬ
• Лляна олія ЖИВЛЕННЯ
• Вітамін Е АНТИОКСИДАНТ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Догляд за неслухняною бородою будь-якої

довжини
• Сильна фіксація i матовий ефект
• Робить волосся структурним, дозволяє
створити природний образ
• Не залишає слідів та жирного блиску
• Легке нанесення

ЗАСТОСУВАННЯ:
Розтерти між долонями невелику кiлькiсть воску, 
нанести на сухе волосся i надати бажану форму

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Глибоко живить 
• Пом'якшує
• Додає блиск
• Допомагає розчісувати густу, «складну» бороду 
• Захищає від подразнення

ЗАСТОСУВАННЯ:
Кiлька крапель олії нанести на долонi та втерти у 
бороду до повного вбирання

pH 5,5

pH 5,5

Призначено як для салонів Barberhop, так і для індивидуального використання вдома

Фіксація 
на весь 

день 



PRECISION SHAVING 
GEL
ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ

200 ml / Арт. LB 12589

Активні компоненти:
• Екстракт французького дуба ЗВОЛОЖЕННЯ,
ЗАПОБІГАННЯ СУХОСТІ
• Суміш корисних мікроелементів ВІДНОВЛЕННЯ

LENITIVE AFTER SHAVE 
ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ 
ГОЛІННЯ

150 ml / Арт. LB 12587

Активні компоненти:
• Екстракт французького дуба ВІДНОВЛЕННЯ
ГІДРОБАЛАНСУ
• Суміш корисних мікроелементів ВІДНОВЛЕННЯ

• Алое вера ЗВОЛОЖЕННЯ, ЗАСПОКІЙЛИВА ДІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Не пересушує шкіру і підійде чоловікам з 

сухою шкірою
• Відновлює гідробаланс шкіри після 

гоління
• Пом’якшує
• Зволожує
• Заспокоює
• Має омолоджуючий ефект 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести одразу пiсля голiння на чисту суху
шкiру

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Освіжає
• Запобігає почервонінню шкіри
• Прозора консистенція дозволяє акуратно підголити

контур бороди або надати більш точні контури
бакенбардам 

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести на вологу шкіру, залишити на 
1 хвилину, приступити до гоління. 
Після гоління змити

pH 5,5
pH 5,5

для чутливої 
шкіри

не 
містить спирту



SUMMER TIME 06
• Для захисту шкіри та волосся від UV- променів, 

хлору і морської води
• З екстрактом маракуї для відновлення водного 

балансу
• Антивіковий ефект
• Чудовий приємний аромат

• Шампунь для волосся та тіла після засмаги

• Маска для волосся після засмаги

• Захисна олія для волосся до і після засмаги

• Крем для тіла після засмаги



Сонцезахисна лінія для волосся та тіла

Ми часто недооцінюємо спеціальний догляд за волоссям після
спекотного сонця і продовжуємо застосовувати свої традиційні
засоби.

Однак наші локони, настільки ж чутливі до ультрафіолету, як і 
шкіра. Вплив прямих сонячних променів не тільки пошкоджує
кутикулу, а й руйнує кератин - природний структурний білок
(волосся на 80–90% складається з кератину), який відповідає за 
здоров'я і цілісність волосу. Сонце не тільки сильно пересушує 
волосся, а й руйнує пігмент, який відповідає за колір. Під 
впливом UV-променів стає слабким та тьмяним. 

Морська вода, у свою чергу, робить волосся жорстким. Сіль 
проникає в кутикулу та впливає на структурному рівні. Кристали 
солі роблять волосся ламким, а кінчики стають посіченими. 

Насолода сонцем в цілковитій безпеці!



SHOWER 
SHAMPOO AFTER SUN
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ
ТА ТІЛА ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

250 ml / Арт. LB 12816

Активні компоненти:
• Маракуя ВІДНОВЛЕННЯ ЛІПІДНОГО БАЛАНСУ ШКІРИ, ЖИВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Дбайливо видаляє залишки хлору і морської води
• Відновлює pH баланс після впливу UV- променів 
• Живить волосяні цибулини вітамінами А, В, С, Е, H 
• Запобігає старінню клітин епідермісу та волосся
• Має антиоксидантну дію
• Освіжає та зволожує

Підходить для всіх типів волосся!

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести необхідну кількість шампуню на волосся та тіло, 
помасажувати. Ретельно промити. За необхідностю - повторити

HAIR MASK
AFTER SUN
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

200 ml / Арт. LB 12817

РЕЗУЛЬТАТИ:

• SOS –допомога для  
максимально м’якого 
розчісування волосся після 
довгого перебування на сонці

• Заспокійлива дія
• Anti-age ефект

ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанести маску на злегка підсушене чисте волосся
в невеликій кількості. Розподілити засіб по всій
довжині за допомогою масажних рухів. 
Залишити на 5 хвилин, змити



PROTECTIVE OIL 
FOR HAIR
ЗАХИСНА ОЛІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ДО І ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

150 ml / Арт. LB 12818

Активні компоненти:
• Маракуя UV-ЗАХИСТ, ЖИВЛЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ:
• Зволожує, пом’якшує і має антиоксидантну дію
• Запобігає сухості, старінню, появі посічених кінчиків
• Захист від UV-променів та інших  шкідливих зовнішніх 

факторів
• Створює природний захист, огортаючи кожну волосину 

захисною плівкою

ЗАСТОСУВАННЯ:
Розтерти олію між долонями та розподілити по всій довжині волосся, 
відступаючи від коріння. Приділити особливу увагу кінчикам. Не 
змивати. Повторювати  процедуру кілька разів протягом дня
Захисну олію треба використовувати не тільки виходячи на пляж, але 
і протягом всього сезону, йдучи на вулицю, щоб зберегти волосся 
здоровим!

BODY CREAM 
AFTER SUN
КРЕМ ДЛЯ ТІЛА  
ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

300 ml / Арт. LB 12819

РЕЗУЛЬТАТИ:

• Відновлює pH баланс шкіри, робить пружною та 
еластичною

• Має зволожуючу та заспокійливу дію
• Живить без відчуття липкості

ЗАСТОСУВАННЯ:
Наносити крем легкими масажними
рухами на чисту суху шкіру тіла 1-2 
рази на день
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