
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



… із самого серця Мілану

Професійний бренд косметики для 
волосся з Італії

Досконале поєднання якості та легкості у 
використанні



ING Professional – один з найпрестижніших, молодих, творчих італійських
брендів, що розвивається на світовому ринку. Виробничі потужності
компанії знаходяться в безпосередній близькості від Мілану – світової
столиці моди, що не може не надихати на створення вишуканих та
креативних колекцій

Команда кваліфікованих технологів, яка має грандіозний досвід у
виробництві професійної косметики, створює колекцію модних та стильних
відтінків. Вони щодня розробляють, тестують та ведуть науково-
дослідницькі роботи для створення професійних рекомендацій щодо
застосування всього асортименту ING Professional

До складу продуктів бренду ING Professional входять натуральні рослинні
компоненти. Спеціальна методика отримання екстрактів дозволяє повністю
зберегти всі унікальні та цінні властивості рослин. У наукових лабораторіях
компанії розробки ведуться з урахуванням модних тенденцій beauty-
індустрії, hair-трендів та під суворим контролем дотримання технологій

ABOUT BRAND

ING Professional – МИ НЕ СЛІДУЄМО ЗА МОДОЮ, МИ ЇЇ СТВОРЮЄМО!



MISSION

У динамічному світі, де все рухається на високій швидкості: 
події, зустрічі, розвиток, інформація – компанія пропонує
продукти, що дозволяють заощадити час та виглядати
доглянуто з мінімальними зусиллями

Це досягається завдяки концентрованим складам, цілеспрямованій
дії на кожну потребу, якісною упаковкою і легкому вибору потрібного
товару за допомогою зручних графічних символів. Завдяки наявності
власної лабораторії і постійним інвестиціям в наукові дослідження, 
бренд застосовує спеціальні методики отримання високоякісних
інгредієнтів. Такий спосіб зберігає корисні властивості рослин, щоб
наповнити ними кожен рецепт

Поєднання якості і легкості у використанні



LOGO ING Professional



LOOK TO THE SYMBOLS
Особливою рисою бренду ING Professional є ідея створення дизайну етикетки продуктів. 
Ідея полягає у розміщенні спеціальних фірмових символів, кожен з яких несе інформацію про ефект дії засобу, завдяки цим 
позначенням можна з легкістю підібрати необхідний продукт

ЖИВЛЕННЯ 

ЗМІЦНЕННЯ 

БІВАЛЕНТНА ДІЯ 

СТОП 
ПОСІЧЕНІ КІНЧИКИ

ДО/ПІСЛЯ 
ЗАСМАГИ 

РОЗПЛУТУВАННЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ 
РОСТУ 

М’ЯКА ДІЯ 

ЗВОЛОЖЕННЯ 

ПАРФУМ

ОБ’ЄМ

БЛИСК 

ФІКСАЦІЯ 

НЕ ПЕРЕСУШУЄ 

ВЕГАН 

ЗАХИСТ 

ANTI-AGE 
ЗАХИСТ 

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ 



STRAIGHTENING

TREATING

PERMING

STYLING SKIN CARE

ING Professional пропонує широкий вибір продуктів:

 CОLORING – фарбування, освітлення та 
догляд під час фарбування

 TREATING – очищення, лікування,
відновлення та догляд

 STRAIGHTENING – випрямлення волосся

 PERMING – завивка волосся

 STYLING – фіксація, моделювання і легкий 
стайлінг

 SKIN CARE - догляд за шкірою рук

PRODUCTS
COLORING



INGRІDIENTS
Висока концентрація природних інгредієнтів в складі –
гарантує максимальну безпеку і бездоганний результат 
від найсміливіших перукарських експериментів:

Екстракт з листя камелії (зелений чай), рожевий помело, 
кокосовий горіх, чистотіл, ісландський мох, кипарис та інші

Рослинні олії: оливкова, бавовняна, лляна, абрикосових кісточок, 
макадамії, арганова, авокадо

Фруктові кислоти: яблучна, лимонна, молочна

Полівітамінні та мінеральні комплекси



o Натуральні компоненти фруктових кислот, зеленого чаю та

молочного протеїну

o Максимально дбайливе фарбування та знебарвлення волосся

o Блискучий, сяючий, стійкий та насичений колір

o М’яке, шовковисте та слухняне волосся



СТРУКТУРА ВОЛОССЯ
ВОЛОСИНА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ШАРІВ 

1 лускатий шар (кутикула) 2 волокнистий шар (кортекс) 3 сердцевий шар (медула)
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Кутикула складається з кератину, який утворює
плоскі лусочки. Відкривається частина лусочок
спрямована до кінця волосся. Між кутикулою, 
кортексом і медулою є смазка - ліпідий прошарок. 
Завдяки їй лусочки щільно прилягають один до  
одного, що захищає волосся від зовнішніх впливів

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

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



Колір нефарбованого волосся в основному визначається наявністю у волоссі пігментів - меланінів
Меланіни виробляються у вигляді дрібних зерен спеціальними клітинами - меланоцитами в корені волосся
Сиве волосся повністю позбавлене меланіну

ВИДИ ПІГМЕНТІВ

> Еумеланін = зернистий пігмент, розташований у волосині великими гранулами, надає переважно темні і навіть
чорні кольори
> Феомеланін = дифузний пігмент, розташований у волосині у вигляді дрібних хаотично розсіяних круглих зерняток, 
надає переважно світлі, теплі і руді відтінки



Колір - це фізичне явище, яке утворюється шляхом заломлення світла

Денне світло сприймається нашими очима як «біле» 

Насправді воно фактично складається з низки кольорів: 

червоний - помаранчевий – жовтий - зелений - синій - фіолетовий

Для сприйняття кольору треба 3 умови: 

o Джерело світла

o Відбиваюча поверхня

o Людське око

ЩО ТАКЕ КОЛІР?



Кольори поділяють на первинні та похідні

КОЛЬОРИ 



Вторинні кольори отримують шляхом змішування двох первинних кольорів

КОЛЬОРИ 



Характер кольору поділяють на теплий або холодний

Важливою особливістю хроматичних кольорів є здатність до 
взаємної нейтралізації (доповненння):

Фіолетовий нейтралізує Жовтий

Червоний нейтралізує Зелений

Синій нейтралізує Помаранчевий

КОЛЬОРИ



ЗАКОНИ КОЛОРИСТИКИ

• Фарба фарбу – не освітлює!

• Комплементарність кольору

• Щільність кольору



КОЛІРНЕ КОЛО



СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ

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

• Перша цифра після крапки
позначає переважний відтінок
Х.1 - Х.8 

• Друга цифра після крапки
позначає вторинний відтінок

Приклад
6 темний базовий блондин
6.31 темний блондин золотисто-попелястий
Коли присутні одночасно два відтінки, перше число має більший пріоритет порівняно з другим:
7.46 = мідний червоний блондин (мідний відтінок превалює над червоним)
7.64 = червоний мідний блондин (червоний відтінок превалює над мідним)

Подвоєння числа дає більш насичений відтінок:
7.4 = мідний блондин
7.44 = мідний насичений блондин

Крем-фарба ING Professional посилається на міжнародну нумерацію, яка описує кольори, починаючи з чорного та закінчуючи
дуже світлим платиновим блондином:

6.31



Щоб класифікувати глибину тону (насиченість кольору) волосся,
використовується шкала від найтемнішого до найсвітлішого

РІВЕНЬ ГЛИБИНИ ТОНУ /
ОСНОВНИЙ ТОН

11 ультра - світлий блондин

10 дуже світлий платиновий 
блондин

9 дуже світлий блондин

8 світлий блондин

7 блондин

6 темний блондин

5 світло - каштановий 

4 каштановий

3 темно - каштановий 

2 коричневий 

1 чорний

ВІДТІНОК

х. базовий

x. 0 натуральний

x. 1 попелястий

x. 2 ірис

x. 3 золотистий

x. 4 мідний

x. 5 махагон

x. 6 червоний

x. 10 синій

СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ



Перш ніж приступити до технічної діагностики, має бути проведена діагностика клієнта. Ця фаза є необхідною для отримання
позитивного результату від будь-якої процедури, пов’язаної з кольором волосся

ДІАГНОСТИКА КЛІЄНТА

Перед тим як почати фарбування волосся, завжди треба враховувати ряд особливостей:

o Дізнатися яким клієнт уявляє собі кінцевий
результат, вивчаючи таблицю кольорів

o Визначити, чи такий результат є досяжним

o З’ясувати, як клієнт має намір підтримувати
колір протягом часу

o Надати клієнту всю інформацію про продукт

o Провести попередній тест на чутливість



НОМЕР ТОНУ ФАБИ ING
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: 



• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти –
лимонна кислота, яблучна кислота, молочна кислота

• Антивіковий ефект: зелений чай ЖИВЛЕННЯ

ANTI-AGE
ЗАХИСТ

БЛИСК

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ЧАС ВИТРИМКИ: 20-45 хвилин
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN001..o З низьким вмістом аміаку та пігментами високої якості

o 100% зафарбовування сивини
o Спеціально розроблений хімічний склад фарби гарантує

максимально дбайливий вплив на структуру волосся
o Застосування потужних активних інгредієнтів і пігментів високої

якості забезпечує отримання однорідного кольору та яскравих
відтінків

o Оптимальна ефективність та тривалість збереження кольору при 
фарбуванні сивого волосся

o Приємний аромат

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ 1:1,5 

96
соковитих
відтінків

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

with
GREEN TEA

Змішати в неметалевій ємності крем-фарбу і окислювальну емульсію
(1:1,5 ). Нанести суміш по всій довжині та на кінчики волосся, 
залишити на 10 хвилин. Потім нанести на коріння та залишити ще на 
30 хвилин. Після закінчення часу промити волосся теплою водою і 
помити шампунем

with
FRUIT ACIDS



Зміна дизайну професійної крем-фарби!



ING PROFESSIONAL COLOR CHAT

with
FRUIT ACIDS



ING PROFESSIONAL COLOR CHAT

with
FRUIT ACIDS



o Крем-фарба забарвлює, живить та зволожує 
структуру волосся під час процедури фарбування

o Завдяки стійким молекулам на 100% зафарбовує 
сивину

o Забезпечує стійкість кольору на тривалий час

ЖИВЛЕННЯ

ANTI-AGE
ЗАХИСТ

БЛИСК

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ЧАС ВИТРИМКИ: 35 хвилин
ОБ’ЄМ: 60 мл
Арт. IN005..

СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ 1:1,5 
Крем-фарба поєднується з окислювальною емульсією 
1,5-3-6-9% у пропорції 1:1,5.
Час витримки 35 хвилин.
Після закінчення часу промити волосся теплою водою 
з шампунем

• Живлення та інтенсивне зволоження: олія
макадамії
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СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
with

MACADAMIA OIL



ING PROFESSIONAL COLOR CHAT

with
MACADAMIA OIL



o Дбайлива формула крем-фарби без аміаку і без
парафенилендиаміну не шкодить структурі
волосся та ефективно зафарбовує сивину

o Надає неймовірно насичений відтінок

o До складу входять: арганова олія, олія авокадо,
вітамін С, які живлять, захищають волосся та
шкіру голови і надають яскравий блиск

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ЧАС ВИТРИМКИ: 35 хвилин
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN004..

ANTI-AGE
ЗАХИСТ

БЛИСК

М’ЯКА
дія

ЗВОЛОЖЕННЯ

Крем-фарба поєднується з окислювальною емульсією 

3-6-9% у пропорції 1:1,5. 

Час витримки 35 хвилин. Змити теплою водою

БЕЗ АМІАКУ
БЕЗ PPD

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

• Живлення та інтенсивне зволоження: олія аргани
• Захист від пошкодження, посилення природного 
блиску: олія авокадо
• Антиоксидантний захист: вітамін С

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ 1:1,5 

with
VITAMIN C

with
AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL



ING PROFESSIONAL COLOR CHAT

БЕЗ АМІАКУ
БЕЗ PPD



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

В неметалевій ємності змішати 50 г крем-фарби без аміаку з 
Активатором Плюс і нанести на волосся. Ретельно промити волосся, і 
нанести Шампунь для пошкодженого волосся на 3 хвилини, змити. 
Нанести Живильну маску для волосся на 3-5 хвилин, потім ретельно 
змити М’ЯКА

дія

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 1000 мл
Арт. IN00438
ся

БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОПОРЦІЯ ЧАС ВИТРИМКИ

Освітлення на 2-3 тони та 
фарбування сивини 1 : 1,5 30 - 35 хв

Освітлення на 
2-3 тони

• Живлення та інтенсивне зволоження: олія аргани
• Захист від пошкодження, посилення природного блиску: олія авокадо

Призначений для фарби ING Professional без аміаку для освітлення на
2-3 тони та фарбування сивого волосся

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

with
AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL



• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові 
кислоти (лимонна, яблучна, молочна)
• Інтенсивне зволоження: олія аргани

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ЧАС ВИТРИМКИ: 5 -20 хвилин
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN0063..

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

КАВА

ПАПРИКА

ПІСОЧНИЙ

ПЛАТИНОВИЙ

РУБІН

ЗОЛОТО

ШОКОЛАД

ЧОРНИЦЯ

8
ВІДТІНКІВ

o Для тонування та відновлення кольору волосся, 
надає діамантовий блиск

o Максимально омолоджує, живить, зволожує та 
дбайливо впливає на структуру волосся

o Легкість у застосуванні дозволяє проводити 
фарбування в домашніх умовах

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанести суміш на чисте вологе волосся по всій 
довжині – від коренів і до кінчиків волосся. 
Залишити на 5-20 хвилин. Після закінчення часу 
витримки ретельно промити волосся теплою водою

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 
with

ARGAN OIL

with
FRUIT ACIDS



ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КРЕМ-ФАРБ

ТОН ОСВІТЛЕННЯ
ПРОПОРЦІЯ 

ЗМІШУВАННЯ
(крем-фарба/окисник)

ОКИСЛЮЮЧА 
ЕМУЛЬСІЯ 

ЧАС 
ВИТРИМКИ

Без освітлення 1 : 1 1,5% до 30 хв

Без освітлення 1 : 1,5 3% 30 хв

1 тон 1 : 1,5 6% 30/35 хв

2 тони 1 : 1,5 9% 30/35 хв

3 тони 1 : 1,5 12% 30/40 хв

4 тони 
суперблондинів 1 : 2,5 12% 45/50 хв

Барвник ING Professional  
змішується з окислюючими
емульсіями різних
процентних концентрацій, 
залежно від бажаного
результату освітлення. 
Формула крем-фарби
активується вже з 
низьковідсотковою
(3%) окислюючою
емульсією.
Легко освітлює, хоча містить
низьку концентрацію
аміаку. Концентрація, 
збалансована відповідно до 
глибини тону, підтримує
низький pH емульсії
(від pH 8 до pH 10) та 
допомагає окислювачу
швидше освітлювати
волосся



• Живлення, антиоксидантний захист: олія каріте
• Відновлення здорової структури волосся, захист від пошкодження: 

протеїни кукурудзи
• Надання природного блиску та м’якості: натуральний бджолиний 

віск

o Ефективно освітлює до 7 тонів

o Захищає волосся і шкіру голови під час процесу освітлення

o Рекомендовано для мелірування і повного знебарвлення волосся

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 300 мл
Арт. IN00332

М’ЯКА
дія

ЖИВЛЕННЯ

Освітлює 
до 7 тонів

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Змішати з окислювальною емульсією у співвідношенні 1 : 2, суміш 
рівномірно нанести на волосся. 

Час освітлення волосся залежно від бажаного результату до 50 хвилин

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

with
CARITE BUTTER

with
CORN PROTEINS

With
BEEWAX



o Забезпечує освітлення до 9 тонів без пошкодження структури 
волосся
o Фіолетовий пігмент має анти-жовту дію, рівномірно знебарвлює 
волосся, надає  сяйво
o Для всіх технік освітлення, мелірування та знебарвлення

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 500 г
Арт. IN00579

М’ЯКА
дія

Освітлює
до 9 тонів

• Захист та відновлення здорової структури волосся: кератин,
протеїни шовку

У неметалевій ємності змішати з Окислювачем. Пропорції змішування 
дивитися в таблиці на інструкції порошку FORCE 9. Час витримки до 50 
хвилин в залежності від типу волосся. Для прискорення процесу 
знебарвлення можна використовувати фольгу, але без поєднання з 
джерелом тепла. Для знебарвлення фарбованого волосся на 9 тонів 
необхідно повторити процедуру 2-3 рази в залежності від стану та 
структури волосся

Не застосовувати продукт на меліруваному та раніше знебарвленому, хімічно завитому та випрямленому 
волоссі, а також не застосовувати на волоссі, яке підлягало випрямленню. Рекомендовано в роботі з 
порошком FORCE 9 використовувати коректор для нейтралізації тону освітлення.
Не наносити на шкіру голови!

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
SILK PROTEINS

with
KERATIN



o Фіолетовий пігмент нейтралізує жовтизну 

o Покращує стан знебарвленого волосся, надає життєвого 
блиску, оптимізує та стабілізує колір та зберігає природне 
сяйво

o Має приємний м'ятний аромат та підходить для всіх типів 
волосся

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: саше 30 гг
Арт. IN00186

М’ЯКА
дія

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

• Запобігання сухості, подразнення та захист волосся: каолін,
мінеральні олії

Освітлює
до 8 тонів

Змішати з окислювальною емульсією в пропорції 1 : 2 до отримання 
кремової консистенції. Час витримки 20 - 50 хвилин в залежності від 
типу волосся. Перевіряти результат освітлення під час витримування. 
Не використовувати для фарбування брів та вій!

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
KAOLIN



o Окислювальна емульсія 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%

o Завдяки природним компонентам забезпечує 
максимально м'яке проникнення барвника в 
структуру волосся

o Має тонкий фруктовий аромат

М’ЯКА
дія

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 150,1000 мл
Арт.
1,5% 1000 мл IN00651
3% 150 мл IN00181/1000 мл IN00567
6% 150 мл IN00182/1000 мл IN00568
9% 150 мл IN00183/1000 мл IN00569
12% 150 мл IN00184/1000 мл IN00570
ся

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти
(лимонна, яблучна, молочна кислоти)
• Активація крем-фарби та проведення кольорових пігментів
у структуру волосяного волокна: перекис водню

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

with
FRUIT ACIDS

Окислювальну емульсію змішати з фарбою в потрібній 
пропорції залежно від бажаного ефекту:
1,5% - фарбування тон у тон і більш темні тони
3% - фарбування тон у тон і більш темні тони 
6% - фарбування сивого волосся, освітлення на 1 тон
9% - освітлення волосся на 2- 3 тони, підкреслення 
червоних тонів
12% - освітлення волосся на 3-4 тони



ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN00188 ОБ’ЄМ: 100 мл

Арт. IN00187

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: перед фарбуванням нанести на зони, які
контактують з фарбою або знебарвлюючими засобами

М’ЯКА
дія

o Видаляє зі шкіри сліди фарби і не викликає подразнень
o Без агресивних компонентів
o Захищає і живить шкіру голови

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: після фарбування прибрати залишки фарби зі шкіри
обличчя, голови, шеї, рук

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 
• Живлення шкіри та захист від впливу хімічних речовин: мінеральні олії
• Очищення: пемза

o Має плівкоутворювальний ефект
o Надійний захист шкіри рук і голови від плям фарби і подразнень шкіри
o Не містить абразивних часток

• Живлення та захист від впливу хімічних речовин: мінеральні олії
• Відновлення та пом’якшення шкіри: молочний білок

with
MILK PROTEIN

ТЕХНІЧНІ ПРОДУКТИ



Нанести невелику кількість шампуню на вологе волосся, 
залишити на 3 хвилини.
Ретельно промити водою

o Нейтралізує жовтий відтінок освітленого та 
знебарвленого волосся 
o Покращує вигляд вигляд пасм
o Стабілізує та блиск волоссю

М’ЯКА
дія

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

ANTI-AGE
ЗАХИСТ

з кислим 
рівнем

pH 3,5-4,5 ТИП ВОЛОССЯ: освітлене, знебарвлене,
світле, сиве волосся
ЧАС ВИТРИМКИ: 3 хвилини
ОБ’ЄМ: 250,500 мл
Арт. 250 мл IN00232/500 мл IN00622

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові
кислоти

• Ативіковий ефект: зелений чай

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 
with

GREEN TEA

ДОГЛЯД ЗА ФАРБОВАНИМ ВОЛОССЯМ 

with
FRUIT ACIDS



o М'які кучері без шкоди для структури волосся
o Унікальна формула допомагає індивідуально регулювати ступінь завивки
o Активні компоненти захищають волосся від втрати кольору під час хімічної завивки, 

зберігають його еластичність і життєву силу
o Натуральний пшеничний протеїн, білок кератину і пантенол дбайливо доглядають за

волоссям, стимулюючи процеси відновлення і регенерації
o Збагачений активними речовинами, цистеїном і силіконом, зміцнює молекулярну

структуру волосся, збільшує пружність отриманого завитка
o Ретельний догляд за волоссям та стійкий результат

ING Professional Permіng - ідеальний
вибір для безпечної хімічної завивки



o М'яко впливає на волосся 
o Спеціальна формула дозволяє відновити рівень 
зволоження та живлення, втрачений у процесі хімічної 
завивки
o Підходить для всіх типів волосся

ЗВОЛОЖЕННЯ

ОБ’ЄМ

• Зволоження, пом’якшення, надання пружності та 
еластичності: пантенол

• Захист та відновлення здорової структури волосся: 
кератин, пшеничний протеїн

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 1000 мл
Арт. IN00189

Продукти ING 
Professional Styling для 
кучерявого волосся
(без ефекту
випрямлення) 
допоможуть
попередити
розпушеність і зберегти
форму завитків

with
WHEAT PROTEIN

догляд та 
стійкий результат

1. Нанести суміш препаратів ХІМІЧНА ЗАВИВКА і РЕГУЛЯТОР на 
вологе волосся, закручене на коклюшки. Витримати вказаний час

2. Ополоснути волосся, підсушити і нанести Нейтралізатор.
Витримати 8-10 хвилин. Перевірити тестовий завиток

3. Зняти коклюшки та нанести Нейтралізатор знову на розпущене 
волосся. Час витримки 5 хвилин. Промити водою без шампуню. 
Нанести маску

with
KERATIN

with
PANTENOL



• Зволоження, пом’якшення, надання пружності та 
еластичності: пантенол

• Захист та відновлення здорової структури волосся: кератин

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 500 мл
Арт. IN00190

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ

М’ЯКА
дія

o Не руйнує пігмент і не пошкоджує структуру волосся
o Регулятор контролює кислотність в залежності від типу і
рівня пошкодженості волосся
o Містить корисні речовини, які відновлюють, надають 
об'єм, живлять та зволожують волосся

1. Нанести суміш препаратів ХІМІЧНА ЗАВИВКА і РЕГУЛЯТОР на 
вологе волосся, закручене на коклюшки. Витримати вказаний час

2. Ополоснути волосся, підсушити і нанести Нейтралізатор.
Витримати 8-10 хвилин. Перевірити тестовий завиток

3. Зняти коклюшки та нанести Нейтралізатор знову на розпущене 
волосся. Час витримки 5 хвилин. Промити водою без шампуню. 
Нанести маску

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

контроль
кислотності  

під час 
хімічної завивки

with
PANTENOL

with
KERATIN



ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 1000 мл
Арт. IN00191

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

o Відновлює кератинову структуру волосся та надає еластичність
o Цистеїн у поєднанні з силіконом зміцнює молекулярну 

структуру волосся, збільшує стійкість та пружність отриманого 
завитка

o Спеціальна формула дозволяє відновити рівень зволоження 
та живлення, втрачений у процесі хімічної завивки

• Зволоження, пом’якшення, надання пружності: пантенол
• Захист та відновлення структури волосся: кератин, пшеничний протеїн
• Зміцнення структури волосся, збільшення стійкості та пружності 
завитка: цистеїн

для стійкого
та пружного

завитка

1. Нанести суміш препаратів ХІМІЧНА ЗАВИВКА і РЕГУЛЯТОР на вологе волосся, 
закручене на коклюшки. Витримати вказаний час

2. Ополоснути волосся, підсушити і нанести Нейтралізатор. Витримати 8-10 
хвилин. Перевірити тестовий завиток

3. Зняти коклюшки та нанести Нейтралізатор знову на розпущене волосся. Час 
витримки 5 хвилин. Промити водою без шампуню. Нанести маску

with
WHEAT PROTEIN

with
KERATIN

with
PANTENOL

with
СYSTEINE



o Комплекси жирних спиртів і рослинних екстрактів календули
дозволяють підтримувати оптимальний баланс вологи та 
забезпечити необхідний захист

o Ефект – рівне, слухняне та блискуче волосся

ING Professional Straightening-
максимально безпечне хімічне 
випрямлення у зручному наборі



o Комплекс жирних спиртів і рослинних екстрактів календули дозволяють 
забезпечити необхідний захист волосся під час випрямлення
o Волосся стає гладким, еластичним, шовковистим з розкішним блиском та 
легко розчісується
o Нейтралізатор підтримує правильний баланс вологи і додає блиск волоссю 
під час випрямлення

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ

• Відновлення правильного балансу вологи та захист: рослинний екстракт
календули

1 етап Нанести Випрямляючий крем, починаючи з потилиці, поділяючи пасма 
приблизно на 1 см. Розподілити засіб, тримати волосся злегка натягнутими: 
для натурального волосся – 12-15 хвилин, для обробленого волосся – 7-10 
хвилин. Змити теплою водою до повного вимивання. Підсушити рушником 

2 етап Нанести Нейтралізатор, залишити на 15-20 хвилин, промити теплою 
водою. Після процедури вимити волосся шампунем

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 100 мл випрямляючий 
крем + 100 мл нейтралізатор
Арт. IN00234

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
CALENDULA 

EXTRACT

у наборі 



o Натуральні продукти для живлення, відновлення, регулювання

роботи сальних залоз та запобігання випадіння волосся

o В складі вітаміни групи «В», біотин, РР, екстракт софори, імбир, м’ята,

кипарис та інші

o Делікатний догляд за шкірою голови



До складу набору входить:
1 ШАМПУНЬ з кислим рівнем pH для інтенсифікації кольору 
фарбованого волосся
2 ВІДНОВЛЮЮЧА ОЛІЯ + 3 АКТИВАТОР ЗРОСТАННЯ ВОЛОССЯ -
комбінація двох продуктів створює дуже ефективний мус, який миттєво 
покращує стан волосся
Набір забезпечує:
o Комплексне зміцнення волосся 
o Зволоження та розгладження неслухняних кучерів 
o Природне сяйво та блиск 
o Профілактика посічених кінчиків 
o Ущільнення тонкого волосся 

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ 

ANTI-AGE
захист

КРОК 1 - нанести необхідну кількість шампуню (1) на волосся , 
промасажувати. Ретельно промити теплою водою

Крок 2 - змішати відновлюючу олію та активатор росту волосся 
(2+3). Збити до утворення повітряної піни. Отриманий мус нанести 
на волосся, розподілити по всій довжині. Залишити на 10-15 хвилин. 
Ретельно промити теплою водою

• Відновлення здорової структури волосся: кератин
• Регенерація на клітинному рівні, активація процесів оновлення: 

стовбурові клітини рослинного походження
• Антивіковий ефект: зелений чай

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

HIT

Відео догляду

ТИП ВОЛОССЯ: тьмяне,фарбоване, 
слабке, схильне до випадіння, 
пошкоджене, ламке, хімічно 
оброблене волосся
ОБ’ЄМ: 3x10 мл
Арт. IN00254

with
KERATIN

with
GREEN TEA

with
STEM CELLS



o Формула забезпечує надійний захист волосся від втрати мінералів, 
зміцнює та відновлює пошкоджене волосся після хімічного, 
екологічного чи термічного впливу

o Корисні інгредієнти глибоко проникають у структуру волосся і 
відновлюють його цілісність, повертають природний блиск, 
допомагають запобігти подальшому пошкодженню

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, схильне до 
випадіння, пошкоджене, ламке, 
хімічно оброблене волосся
ОБ’ЄМ: 250,1000 мл
Арт. 
250 мл IN00203/1000 мл IN00204

БЛИСК

ВІДНОВЛЕННЯ РОСТУ 

ЗМІЦНЕННЯ СТРУКТУРИ

ЖИВЛЕННЯ

проти 
випадіння 

волосся

with
GINGER 
EXTRACT

with
CUPRESSUS 

EXTRACT

• Насичення незамінними речовинами, відновлення пошкодженого 
волосся: полівітамінні компоненти

• Попередження надмірного випадіння волосся: екстракт імбиру
• Регулювання роботи сальних залоз та зміцнення волосся: екстракт 

кипарису
• Покращення мікроциркуляції шкіри голови: екстракт софори 

японської

Нанести необхідну кількість шампуню на волосся, промасажувати. 
Ретельно промити водою. За потреби повторити. Рекомендується 
використовувати в комплексі з Лосьйоном проти випадіння волосся

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
SOPHORA 
EXTRACT



o Містить спеціальні з'єднання біотину, які запобігають 
відмиранню волосяної цибулини 

o Має антисептичні, антибактеріальні й відновлювальні 
властивості

o Надає охолоджувальний ефект, покращує кровообіг і живлення 
цибулин

o Сприяє нормалізації живлення волосяного фолікула
o Покращує структуру волосся і прискорює його зростання

ВІДНОВЛЕННЯ РОСТУ 

ЗМІЦНЕННЯ СТРУКТУРИ

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, схильне до випадіння, 
пошкоджене, ламке, хімічно оброблене
волосся
ОБ’ЄМ: 10x10 мл
Арт. IN00205

Нанести на вологе волосся після шампуню.
Промасажувати, не змивати

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Нормалізація pН шкірного покриву: евкаліптова олія
• Охолоджувальний ефект: ментол
• Запобігання відмиранню волосяної цибулини, нормалізація 

діяльності сальних залоз: біотин
• Живлення цибулин та покращення кровообігу шкіри голови: 

камфорна олія
• Відновлення волосся: вітамін В5
• Живлення волосяних фолікулів, зменшення випадіння волосся: РР

with
MENTHOL

with
EUCALYPTOL

with
CAMPHORз вітамінами

В5 та РР



o Лікувальний шампунь з подвійним ефектом – очищує,
відновлює оптимальний баланс шкіри голови та повністю
видаляє лупу

o Формула впливає безпосередньо на сальні залози,
регулює їхню секрецію, дбайливо видаляє залишки
шкірного жиру

o Створює відчуття свіжості
o Надає волоссю м'якість та шовковистість

М’ЯКА 
дія 

БІВАЛЕНТНА 
дія

БЛИСК

ТИП ВОЛОССЯ: жирне волосся
ОБ’ЄМ: 250, 1000 мл
Арт. 250 мл IN00207/1000 мл IN00208

проти лупи та
жирності

• Протизапальні, загоювальні властивості: екстракт чистотілу
• Відновлення шкірного покриву, зміцнення фолікул, 
запобігає випадінню волосся: екстракт ісландського моху

Масажними рухами розподілити по всій довжині волосся. 
Залишити на кілька хвилин. Ретельно промити. За потреби
повторити. Рекомендовано використовувати у комплексі з 
Бівалентним лосьйоном

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
СELANDINE EXTRACT

with
ICELAND MOSS



o Поєднує в собі антисептичну та очищуючу дію
o Зменшує жирність шкіри голови 
o Нормалізує та зменшує секрецію сальних залоз
o Запобігає появі лупи 
o Відновлює оптимальний гідро-ліпідний баланс шкіри 

голови та створює відчуття свіжості

М’ЯКА 
дія

БІВАЛЕНТНА 
дія

ЗАХИСТ 

ЗВОЛОЖЕННЯ 

ТИП ВОЛОССЯ: жирне та тьмяне волосся
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN00209

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Профілактика себореї, контроль лупи, заспокоєння шкірних 
покривів: екстракт чистотілу

• Відновлення пошкоджених ділянок дерми, зміцнення 
фолікулів: екстракт ісландського моху

• Зволоження та балансування роботи сальних залоз: пантенол
• Живлення, протизапальний ефект: рицинова олія 
• Регенерація, загоювальні властивості: бісаболол

Наносити 3-4 рази у тиждень на шкіру голови, втирати 
легкими масажними рухами. Не змивати! Після нанесення 
можна використовувати засоби для укладання волосся.
Не рекомендовано користуватися феном
Курc: не менше 2-х місяців

підсилює дію 
Бівалентного

шампуню

with
СELANDINE EXTRACT

with
ICELAND MOSS

with
BISABOLOL

З пантенолом



ЖИВЛЕННЯ

ANTI-AGE
захист

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

ТИП ВОЛОССЯ: тонке, сухе, фарбоване 
волосся та чутлива шкіра голови
ОБ’ЄМ: 250,1000 мл
Арт. 250 мл IN00213/1000 мл IN00214

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

o Делікатно очищує та ефективно відновлює
o Має зволожуючу, живильну, стимулюючу та

антиоксидантну дію
o Фруктові кислоти здійснюють м'який та природний пілінг

шкіри голови
o При регулярному використанні швидко справляється з

надмірною сухістю, ламкістю та пошкодженням волосся,
повертає життєву силу та сяйво

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти 
(лимонна, яблучна, молочна)
• Антивіковий ефект, регенерація та захист від 
навколишнього середовища: зелений чай, вітамін Е

Нанести необхідну кількість шампуню на волосся, 
промасажувати. Ретельно промити
За потреби повторити

with
GREEN TEA

with
VITAMIN E

з
фруктовим 
кислотами 

with
FRUIT ACIDS



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Нанести необхідну кількість  на волосся, масажними 
рухами розподілити по всій довжині. 
Залишити на 3-5 хвилин.
Ретельно промити

ЖИВЛЕННЯ

ANTI-AGE
захист

ЗВОЛОЖЕННЯ 

БЛИСК

РОЗПЛУТУВАННЯ 
волосся

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, схильне до 
випадіння, пошкоджене, ламке, хімічно
оброблене волосся
ОБ’ЄМ: 250,1000 мл
Арт. 250 мл IN00215/1000 мл IN00216

with
GREEN TEA

o Швидко поповнює нестачу поживних речовин і
вітамінів, які, накопичуються в клітинах волосся,
роблять його більш сильними та стійкими до зовнішніх
факторів
o Завдяки показнику pH 3.5 закриває лусочки
кутикули, повертає фарбованому волоссю сяйво
o Волосся стає більш слухняним та м'яким

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові 
кислоти (лимонна, яблучна, молочна)
• Антивіковий ефект: зелений чай

з
фруктовим 
кислотами 

pH 3,5

with
FRUIT ACIDS



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

o М'яко та дбайливо очищує волосся та шкіру голови
o Надає волоссю гладкість та блиск
o Забезпечує антивікову дію
o Пролонгує життєвий цикл волосся
o Перешкоджає швидкому старінню волосся
o Має активну антиоксидантну дію
o Збільшує об’єм волосся
o Інтенсивно живить та насичує волосся вологою
o Надає еластичність та перешкоджає ламкості
o Натуральні компоненти в складі сприяють активізації процесів 

зміцнення волосся на структурному рівні 

БЛИСК

ОБ’ЄМ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ANTI-AGE
захист

ВІДНОВЛЕННЯ

with
COTTON OIL

• Зволоження та захист від впливу агресивних речовин та 
навколишнього середовища: бавовняна олія

• Антиоксидантний захист, усунення сухості та чутливості епідермісу: 
рожевий помело

• Живлення, відновлення життєвої сили волосся, надання блиску: олія
абрикосових кісточок

Невелику кількість шампуню рівномірно розподілити по вологому 
волоссю, вспінити і ретельно змити

with
PINK POMELO

with
APRICOT KERNEL 

OIL

ТИП ВОЛОССЯ: тонке та ослаблене
волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00605



o Інтенсивно живить волосся по всій довжині
o Збільшує об’єм волосся
o Реконструює пошкоджені ділянки волосяних волокон
o Активна відновлююча дія зсередини
o Потужний поживний та зволожуючий ефект
o Антиоксидантний захист
o Надає гладкість та еластичність
o Пом'якшує і надає шовковистість
o Перешкоджає ранньому старінню волосяних волокон
o Сприяє легкому та комфортному укладанню

БЛИСК

ОБ’ЄМ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ВІДНОВЛЕННЯ

Після використання Шампуню для об'єму, рівномірно нанести маску по 
всій довжині, залишити на волоссі на 2-3 хвилини, ретельно змити

with
COTTON OIL

with
PINK POMELO

with
APRICOT KERNEL 

OIL

ТИП ВОЛОССЯ: тонке та ослаблене
волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00606

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

• Зволоження та захист від впливу агресивних речовин та 
навколишнього середовища: бавовняна олія

• Антиоксидантний захист, усунення сухості та чутливості епідермісу: 
рожевий помело

• Живлення,відновлення життєвої сили волосся, надання блиску: олія
абрикосових кісточок

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

ANTI-AGE
захист



o Делікатно очищує шкіру голови
o Активізує сплячі волосяні цибулини та насичує киснем корені
o Пом'якшує, відновлює цілісність кутикули і усуває 

пошкодження від хімічних засобів та термічного укладання
o Живить шкіру голови, згладжує посічені кінчики
o Бореться з ламкістю і покращує ріст волосся

ТИП ВОЛОССЯ: неслухняне та 
кучеряве волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00378

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЖИВЛЕННЯ

anti-frizz 
ефект

with
AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL

• Зволоження та відновлення волосся: олія авокадо, арганова олія

Легкими масажними рухами нанести засіб на вологе волосся. 
Залишити на 3-5 хвилин, потім ретельно змити.
За потреби повторити процедуру

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 



ТИП ВОЛОССЯ: неслухняне та кучеряве
волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00603

o Миттєво розгладжує та усуває ефект пухнастості
o Полегшує розчісування
o Живить, зволожує та пом’якшує
o Виконує функцію глибоко кондиціювання
o Має потужну регенеруючу дію
o Захищає волосся від ламкості і появи посічених кінчиків
o Забезпечує захист від вільних радикалів та агресивних

зовнішніх факторів.

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЖИВЛЕННЯ

РОЗПЛУТУВАННЯ

волосся
with

AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL

anti-frizz 
ефект

Після використання Шампуню для неслухняного та кучерявого 
волосся , рівномірно нанести по всій довжині і на кінчики, не 
наносити на корінь, залишити на волоссі на 2-3 хвилини,  
ретельно змити прохолодною водою

• Зволоження та відновлення волосся: олія авокадо, арганова олія

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 



ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250,1000 мл
Арт. 250 мл IN00211/1000 мл IN00212

Нанести необхідну кількість шампуню на волосся, 
масажними рухами розподілити по всій довжині 
волосся. Залишити на кілька хвилин. Ретельно промити 
За потреби повторити

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ 

ANTI-AGE
захист

РОЗПЛУТУВАННЯ 
волосся

М’ЯКА 
дія

with
GREEN TEA

pH 5

o Ретельно очищує волосся і шкіру голови
o Зміцнює і надає додатковий блиск
o Підтримує оптимальний баланс шкірного покриву та

згладжує кутикулу волосся
o Фруктові кислоти здійснюють делікатний пілінг шкіри

голови
o Рекомендується для частого використання

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові 
кислоти (лимонна, яблучна, молочна)
• Антивіковий ефект: зелений чай

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
FRUIT ACIDS



o Відмінно живить, розплутує та відновлює волосся,
яке стало сухим та ламким під впливом
навколишнього середовища та хімічної обробки

o Надає волоссю м'якість та блиск
o Волосся стає гладке, еластичне та шовковисте з

природним блиском
o Полегшує розчісування

ЖИВЛЕННЯ

ЗАХИСТ 

ЗВОЛОЖЕННЯ 

РОЗПЛУТУВАННЯ 
волосся

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, схильне до випадіння, 
пошкоджене, ламке, хімічно оброблене
волосся
ОБ’ЄМ: 1000 мл
Арт. IN00236

with
OLIVE OIL

Нанести необхідну кількість засобу на волосся,
масажними рухами розподілити по всій довжині
Залишити на 3-5 хвилин
Після ретельно промити

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

• Живлення та відновлення: оливкова олія 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Використовувати
1-2 рази на 
тиждень



ЖИВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ 

РОЗПЛУТУВАННЯ 
волосся

ОБ’ЄМ  

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

ТИП ВОЛОССЯ: фарбоване, слабке, схильне до 
випадіння, пошкоджене, ламке, хімічно
оброблене волосся
ЧАС ВИТРИМКИ: 3-5 хвилини
ОБ’ЄМ: 1000 мл
Арт. IN00235

with
SEAWEED

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

o Надає навіть самому тонкому та ламкому волоссю
об'єм, м'якість та блиск

o Волосся стає гладке, еластичне, шовковисте з
природним блиском

o Полегшує розчісування

• Зміцнення та надання об’єму, м’якості та
природного блиску: екстракти морських водоростей
(багаті на мінеральні речовини - натрій, калій, залізо,
йод; pідкісні мікроелементи – фосфор, мідь, кремній,
сірка; вітаміни- В1, В5, В12, С, А та Е)

Нанести необхідну кількість засобу на волосся,
масажними рухами розподілити по всій довжині.
Залишити на 3-5 хвилин.
Після ретельно промити



o Відновлює пошкоджені ділянки волосся
o Активізує обмін речовин
o Покращує структуру волосся і прискорює ріст
o Регулює здоровий баланс шкіри голови, нормалізує

діяльність сальних залоз
o Живить та ущільнює структуру локонів
o Пом'якшує сухі кінчики
o Захищає від екстремальних температур і негативних

факторів навколишнього середовища

ЖИВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ 

БЛИСК

ЗМІЦНЕННЯ 

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, схильне до 
випадіння, пошкоджене, ламке, хімічно
оброблене волосся
ОБ’ЄМ: 10x10 мл
Арт. IN00206

with
SEAWEED

Підготовка 
волосся до 

хімічних 
процедур

Нанести на вологе волосся по всій довжині та на кінчики,
залишити на 5-8 хвилин. Після ретельно промити водою.

Якщо олія використовується перед хімічною обробкою, то
змивати її не потрібно

• Зміцнення та надання об’єму, м’якості та природного блиску:
екстракти морських водоростей (багаті на мінеральні
речовини - натрій, калій, залізо, йод; pідкісні мікроелементи –
фосфор, мідь, кремній, сірка; вітаміни- В1, В5, В12, С, А та Е)

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 



ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 500 мл
Арт. IN00458

o Зволожувальний і реструктуризуючий двофазний спрей
o Полегшує розчісування волосся, живить та надає м'якість і

природний блиск
o UV-фільтри забезпечують захист волосся від впливу

сонячних променів
o Ідеально підходить для сухого і пошкодженого волосся,

миттєво відновлює внутрішню і зовнішню структуру
волосся

o Має антистатичний ефект

ЗВОЛОЖЕННЯ 

РОЗПЛУТУВАННЯ 
волосся

БІВАЛЕНТНА 
дія

ЗАХИСТ 

TOП

with
ARGAN OIL

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Збовтати балон до утворення однорідної суміші. Нанести на 
вологе волосся, уникаючи попадання на корені

• Живлення та інтенсивне зволоження: олія аргани



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, пошкоджене, ламке
волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00503

ЖИВЛЕННЯ

БЛИСК

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

ЗАХИСТ

o Укріплює, живить волосся і надає сяйво
o Завдяки високому вмісту вітаміну Е впливає на вільні 

радикали і запобігає старінню клітин волосся
o Захищає шкіру голови та волосся від впливу 

зовнішніх факторів
o Всі властивості олії в поєднанні з легкою текстурою 

крему, швидко вбирається 

with
VITAMIN E

with
COTTON SEED OIL

Вимити волосся шампунем та промокнути рушником. 
Невелику кількість продукту розтерти в долонях до 
утворення легкої олії. Для насичення волосся блиском, 
нанести на трохи вологе волосся та висушити його

• Зволоження та захист від впливу агресивних речовин 
та навколишнього середовища: бавовняна олія
• Антиоксидантний захист: вітамін Е

Відео догляду



Збовтати і перевернути флакон, видавити необхідну кількість 
мусу, нанести на волосся, залишити на 15-20 хвилин, ретельно 
промити водою. Мус-піну можна не змивати в разі 
використання перед хімічною обробкою

ЖИВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

РОЗПЛУТУВАННЯ 
волосся

БІВАЛЕНТНА
дія

ТИП ВОЛОССЯ: слабке, схильне до 
випадіння, пошкоджене, ламке, 
хімічно оброблене волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00210

o Покращує живлення волосся, надає шовковистість
o Стимулює ріст та зміцнює
o Вирівнює пористе волосся
o Рекомендується використовувати перед, під час і після

будь-якої хімічної процедури, а також для лікування
ослабленого і пошкодженого волосся

• Відновлення здорової структури волосся: екстракт 
пшеничних висівок

• Ущільнення, розгладжування волосяного волокна, захист від 
пошкодження: колаген

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
COLLAGEN

Захист 
ДО та ПІСЛЯ 

хімічних 
процедур

Захищає колір фарбованого
волосся і підтримує його
яскравість

with
WHEAT BRAN 

EXTRACT



o Інтенсивно зволожує, розплутує і надає блиск
o Запобігає появі посічених кінчиків, глибоко живить

структуру волосся
o Захищає від шкідливого впливу навколишнього

середовища
o Шовковиста і приємна текстура
o Ніжний аромат
o Легко вбирається та не обтяжує волосся

ЖИВЛЕННЯ

БЛИСК

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

СТОП 
ПОСІЧЕНІ КІНЧИКИ

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 120 мл
Арт. IN00457

with
ARGAN OIL

Кілька крапель продукту нанести на чисте волосся від 
середини до кінчиків, уникаючи попадання на корені 
Не потребує змивання!

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Живлення та інтенсивне зволоження: олія аргани

Олія аргани
збагачена  
вітамінами А, Е, F, 
корисними 
жирами омега 3,6, 
9, лінолевою
кислотою



o Незмивний догляд за волоссям 
o Живлення
o Відновлення 
o Випрямлення
o Зміцнення 
o Діє як термозахист
o Дозволяє створювати гарячу укладку безпечно та 

наповнити волосся корисними мікроелементами

ОБ’ЄМ

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

ЗАХИСТ

ANTI-AGE
захист

ФІКСАЦІЯ

ЗМІЦНЕННЯ

РОЗПЛУТУВАННЯ
волосся

СТОП
ПОСІЧЕНІ КІНЧИКИ

РЕГІДРАТАЦІЯ 
волосся

with
MACADAMIA OIL

with
ARGAN OIL

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00618

Відновлення здорової структури волосся: протеїни пшениці, 
амінокислоти кератину
Живлення та інтенсивне зволоження: олія аргани, олія 
макадамії
Запобігання появі посічених кінчиків: насіння льону
Зміцнення та надання об’єму, м’якості та природного блиску: 
екстракти морських водоростей, екстракт шовку, активні 
речовини MFP

Перед нанесенням добре збовтати. Розподілити по всій 
довжині на вимите і підсушене волосся. Якщо нанести 
спрей на сухе волосся- це забезпечить свіжий і 
природній вигляд зачіски

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 



o Спеціальний відновлюючий флюїд для сухого і чутливого волосся
o Формула містить колаген, який відновлює, зволожує і захищає 

волосся, надає особливу еластичність, м'якість і блиск
o Запобігає появі посічених кінчиків 
o Ефективно розплутує довге неслухняне волосся, відновлює його 

після хімічної обробки 
o Створює ефект ламінування 
o Діє як термозахист

ANTI-AGE
захист

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ

РОЗПЛУТУВАННЯ
волосся

РЕСТРУКТУРІЗАЦІЯ

Термозахист

with
GREEN TEA

with
COLLAGEN

ТИП ВОЛОССЯ: довге, фарбоване, 
пошкоджене, сухе, чутливе, тьмяне 
волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00192

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти 
(лимонна, яблучна, молочна)
• Антивіковий ефект: зелений чай
• Ущільнення, розгладження волосяного волокна, захист від 
пошкодження: колаген

Для ефекту розгладженого волосся: збовтати, розпилити на вологе 
волосся, розчесати гребінцем, укласти феном
Для ефекту кучерявого волосся: збовтати, розпилити на вологе 
волосся, розчесати гребінцем,укласти феном з дифузором

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Відео догляду

with
FRUIT ACIDS



o Містить лляну олію, яка покриває волосся захисною плівкою і 
живить зсередини вітаміном Е

o Усуває ефект «посічених кінчиків» і запобігає його повторній появі
o Полегшує розчісування довгого волосся
o Відновлює волосся після хімічних процедур 
o Надає фарбованому волоссю - захист кольору, кучерявому –

зберігає структуру завитка та захищає від пухнастості при високій 
вологості, тьмяному – відновлює надзвичайний дивовижний блиск

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ

СТОП
ПОСІЧЕНІ КІНЧИКИ

with
LINSEED OIL

with
VITAMIN E

ТИП ВОЛОССЯ: сухе, фарбоване, 
пошкоджене, чутливе, тьмяне 
волосся 
ОБ’ЄМ: 80 мл
Арт. IN00320

• Живлення та ефект ламінування: лляна олія
• Антиоксидантний захист: вітамін Е

Нанести флюїд на чисте сухе волосся
Не потребує змивання!

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

ефект 
ламінування 



o Ніжно очищує шкіру голови
o Бореться з надлишком шкірного сала
o Зволожує волосся по всій довжині
o Надає здорового вигляду від коренів до кінчиків

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00664

anti-frizz 
ефект

with
NEEM OIL

• Регулювання роботи сальних залоз: ромашка
• Зволоження та блиск: олія німу

Легкими масажними рухами нанести засіб на вологе волосся. 
Залишити на 3-5 хвилин, потім ретельно змити.
За потреби повторити процедуру

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
BISABOLOL

БІВАЛЕНТНА ДІЯ

РОЗПЛУТУВАННЯ

ЖИВЛЕННЯ

М’ЯКА ДІЯ



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Нанести необхідну кількість на вимите та підсушне
рушником волосся, розподілити по всій довжині. 
Залишити на 2 хвилини.
Ретельно змити

ОБ’ЄМ: 200 мл
Арт. IN00665

o Розплутує волосся

o Глибоко зволожує

o Робить волосся м’яким і шовковистим

o Запобігає утворенню посічених кінчиків

with
NEEM OIL

with
BISABOLOL

• Регулювання роботи сальних залоз: ромашка
• Зволоження та блиск: олія німу

БІВАЛЕНТНА ДІЯ

РОЗПЛУТУВАННЯ

ЖИВЛЕННЯ

М’ЯКА ДІЯ



o Ніжно очищує пошкоджене волосся

o Відновлює баланс шкіри голови

o Повертає структурі волосся тонус та щільність

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00666

anti-frizz 
ефект

• Зволоження та блиск: календула
• Захист: олія зародків пшениці

Легкими масажними рухами нанести засіб на вологе волосся. 
Залишити на декілька  хвилин, потім ретельно змити.
За потреби повторити процедуру

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
WHEAT GERM OIL

with
CALENDULA 

EXTRACT

ЗВОЛОЖЕННЯ

ПРИКОРЕННЯ РОСТУ

ЗАХИСТ

БЛИСК



o Відновлює волосся та зволожує

o Надає антиоксидантну дію

o Заспокоює шкіру голови

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 200 мл
Арт. IN00667

anti-frizz 
ефект

• Зволоження та блиск: календула
• Захист: олія зародків пшениці

Нанести необхідну кількість на вимите та підсушне
рушником волосся, розподілити по всій довжині. 
Залишити на 2 хвилини.
Ретельно змити

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
WHEAT GERM OIL

with
CALENDULA 

EXTRACT

ЗВОЛОЖЕННЯ

ПРИКОРЕННЯ РОСТУ

ЗАХИСТ

БЛИСК



o Очищує волосся та шкіру голови

o Живить 

o Відновлює

o Запобігає випадінню волосся

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00668

anti-frizz 
ефект

• Живлення: магнолія
• Відновлення балансу: трояндова олія

Легкими масажними рухами нанести засіб на вологе волосся. 
Залишити на декілька  хвилин, потім ретельно змити.
За потреби повторити процедуру

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
ROSE OIL

with
MAGNOLIA

EXTRACT

ЗВОЛОЖЕННЯ

ВІДНОВЛЕННЯ

ЗАХИСТ

БЛИСК



o Зволожує пошкоджене та ламке волосся

o Захищає від зовнішнього впливу

o Зміцнює

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 200 мл
Арт. IN00669

anti-frizz 
ефект

• Живлення: магнолія
• Відновлення балансу: трояндова олія

Нанести необхідну кількість на вимите та підсушне рушником 
волосся, розподілити по всій довжині. 
Залишити на 2 хвилини.
Ретельно змити

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
ROSE OIL

with
MAGNOLIA

EXTRACT

ЗВОЛОЖЕННЯ

ВІДНОВЛЕННЯ

ЗАХИСТ

БЛИСК



o Надає об’єм тонкому волоссю

o Надає блиск

o Для легкої довготривалої укладки

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 150 мл
Арт. IN00672

anti-frizz 
ефект

• Живлення: олія авокадо
• М’якість: мигдаль

Розпилити на вологе волосся, розчесати. 
Укласти за бажанням
Не змивати!

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: with
ALMOND

with
AVOCADO OIL

РОЗПЛУТУВАННЯ

ОБ’ЄМ

БЛИСК



o Приборкує неслухняне волосся

o Надає термозахист від термоприладів

o Пришвидшує час висихання

o Для гладкості волосся

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 150 мл
Арт. IN00671

anti-frizz 
ефект

• Збереження молодості: бавовняна олія 
• Захист: манго

Розпилити на вологе волосся, розчесати. 
Укласти за бажанням.
Повторити нанесення після 2 - го або 3 – го миття волосся
Не змивати! 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 
with

MANGO

with
COTTON SEED OIL

РОЗПЛУТУВАННЯ

ЗАХИСТ



o Зволожує
o Живить
o Бореться з кучерявістю
o Ущільнює
o Зміцнює
o Надає блиск
o Відновлює
o Розплутує
o Приборкує
o Запобігає посіченню кінчиків
o Фіксує
o Надає термозахист

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 150 мл
Арт. IN00670

anti-frizz 
ефект

• Збереження молодості: суміш твердих масел та олій 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
OIL

Розпилити на вологе волосся, розчесати. 
Укласти за бажанням
Не змивати!

РОЗПЛУТУВАННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЖИВЛЕННЯ

ЗМІЦНЕННЯ



o Містять речовини високої якості
o Не пошкоджують структуру волосся
o Збагачені пантенолом, зеленим чаєм, фруктовими кислотами,
екстрактами женьшеню
o Володіють захисними властивостями від сонячних
UV-променів
o Широкий вибір продуктів для різних потреб та стилів, які
відповідають модним тенденціям



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розтерти невелику кількість воску в долонях, 
нанести продукт на сухе волосся і змоделювати зачіску

o Моделюючий віск сильної фіксації 
o Для створення стильного сучасного образу з екстремальною структурою
o Має гнучку текстуру та легкий приємний фруктовий аромат

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розтерти невелику кількість воску в долонях, 
нанести продукт на сухе волосся і змоделювати зачіску

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 
• Протизапальна дія, надання блиску: бджолиний віск
• Захиcт волосся, живлення та пом'якшення шкіри: карнаубський віск

o Нежирний віск
o Живить та зволожує волосся 
o Надає блиск
o Має антистатичну дію та легкий приємний фруктовий аромат

• Живлення та зволоження: рицинова олія, гліцерин 

with
СASTOR OIL

ЗВОЛОЖЕННЯ

БЛИСК

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN00239

сяючий
ефект

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN00240

ОБ’ЄМ

ЗМІЦНЕННЯ

ФІКСАЦІЯ

with
СARNAUBA WAX

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розтерти невелику кількість воску в долонях. 
Розвести руки в сторони для появи мікроволокон і нанести продукт на 
сухе волосся для створення текстурного ефекту

o Ультра-яскравий віск із сухою та нежирною консистенцією
o Підходить для моделювання та створення зачіски, дозволяє дуже 

природно підкреслити дрібні деталі
o Має легкий приємний фруктовий аромат

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розтерти невелику кількість воску в долонях, 
нанести продукт на сухе волосся та надати бажану форму

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 
• Протизапальна дія, надання блиску: бджолиний віск
• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти 

o Моделюючий віск з ефектом павутинки забезпечує помірне 
моделювання

o Ідеальний засіб для щоденного використання та надання форми 
локонам 

o Має антистатичний і формуючий ефект
o Має легкий фруктовий аромат

• Живлення та зволоження: рицинова олія 

with
СASTOR OIL

with
BEE WAX

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN00237

ЗМІЦНЕННЯ

ФІКСАЦІЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ОБ’ЄМ

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 100 мл
Арт. IN00238

with
FRUIT ACIDS



o Для догляду та стайлінгу одночасно 
o Ідеально підходить для хвилястого і кучерявого волосся
o Насичує блиском фарбоване волосся та захищає від 

вимивання
o Надає об’єм
o Не обтяжує
o Не містить смол

ОБ’ЄМ

ЗВОЛОЖЕННЯ

з цукровим 
волокном

• Зволоження та м’якість, блиск: сорбіт (цукру), гліцерин

Збовтати та перевернути флакон, видавити необхідну 
кількість мусу, розподілити по волоссю та змоделювати 
об’ємну зачіску
Можна наносити на сухе та вологе волосся 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00492

with
SORBIT

Під час використання
продукту на руках можна
побачити «павутинки».
Це пов’язано з наявністю 
у складі сорбіту (цукру). 
Його волокна роблять 
пасма більш еластичними



o Ніжна піна дуже легко наноситься та розподіляється
o Глибоко зволожує 
o Надання додаткового об’єму та блиску
o Захист волосся від термоприладів під час укладання  
o Оптимальна стійкість зачіски
o Вирівнює пористе волосся 

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00193

ОБ’ЄМ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ANTI-AGE
захист

М’ЯКА
дія

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти
• Відновлення, захист та блиск: зелений чай 

Збовтати та перевернути флакон, видавити необхідну 
кількість мусу, розподілити по волоссю та змоделювати 
зачіску

with
GREEN TEA

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
FRUIT ACIDS



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

o Повітряна консистенція легко та рівномірно наноситься,
без обтяження 

o Забезпечує надійну фіксацію зачіски будь-якої складності
o Надає волоссю форму та блиск
o Зволожує та захищає волосся від термічного та 

механічного впливів, факторів  навколишнього 
середовища 

ЗВОЛОЖЕННЯ

ANTI-AGE
захист

ФІКСАЦІЯ

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти
• Відновлення, захист та блиск: зелений чай 
• Зволоження, пом’якшення, надання пружності та 

еластичності: пантенол

Збовтати та перевернути флакон, видавити необхідну 
кількість мусу, розподілити по волоссю та змоделювати 
зачіску

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00194

with
GREEN TEA

with
PANTENOL

with
FRUIT ACIDS



АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

o Лак для волосся сильної фіксації 
o Зволожує та відновлює волосся
o Надає антиоксидантний, стимулюючий та зміцнюючий вплив на шкіру 

голови, насичує вітамінами та мікроелементами
o Захищає волосся від впливу UV- променів, негативного впливу 

навколишнього середовища та надає блиск
o Має ніжний нейтральний аромат

ANTI-AGE
захист

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

ОБ’ЄМ

ФІКСАЦІЯ

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 500 мл
Арт. IN00302

with
GREEN TEA

with
VITAMIN E

• Зволоження та відновлення волосся, надійна фіксація: 
макромолекули кремнію та плівкоутворювальні полімери

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти 
(лимонна, яблучна, молочна)

• Антивіковий ефект, захист від навколишнього 
середовища,заспокійлива дія: зелений чай, вітамін Е

• Зволоження, пом’якшення, надання пружності та еластичності: 
пантенол

з
пантенолом

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Розпилити на сухе волосся на відстані приблизно 25 см. Для 
формування окремих пасм розпиляти ближче до волосся   



o Надійно фіксує зачіску та має довготривалий ефект, зволожує та 
відновлює волосся

o Надає здоровий блиск
o Запобігає небажаному розпушуванню
o Має легкий приємний аромат, забезпечує миттєве висихання
o Без газу та шкідливих хімічних домішок
o Не склеює волосся 

ANTI-AG
захист

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

ОБ’ЄМ

ФІКСАЦІЯ

М’ЯКА
дія

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 300 мл
Арт. IN00303

with
GREEN TEA

with
FRUIT ACIDS

з
UV-захистом

Розпилити на сухе волосся на відстані приблизно 35 см. Для 
формування окремих пасм розпиляти ближче до волосся   

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти 
(лимонна, яблучна, молочна)

• Антивіковий ефект: зелений чай
• Зволоження та відновлення волосся, надійна фіксація:

макромолекули кремнію та плівкоутворювальні полімери



o Надає природний блиск

o Ефективно зволожує волосся  та живить шкіру голови

o Ідеально підходить для неслухняного і кучерявого волосся, 

робить шовковистим

o Запобігає появі вікових змін 

БЛИСК

ЗВОЛОЖЕННЯ

ТИП ВОЛОССЯ: неслухняне та 
кучеряве волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00379

Розпилити необхідну кількість засобу на висушене волосся, 
щоб додати додатковий блиск

• Зволоження та відновлення волосся: олія авокадо, 
арганова олія

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL

Спрей не лише надає 
блиск, але й робить 
волосся дуже м’ яким 
та слухняним



o Відновлююча сироватка з оліями
o Покращує текстуру пасм та надає блиск
o Насичує волосся вітамінами, склеює лусочки, розгладжує 

пасма по всій довжині 
o Усуває свербіж та сухість шкіри голови
o Діє як термозахист

ANTI-AGE
захист

БЛИСК

ЖИВЛЕННЯ

anti-frizz 
ефект ТИП ВОЛОССЯ: неслухняне та 

кучеряве волосся
ОБ’ЄМ: 150 мл
Арт. IN00380

with
VITAMIN E

with
AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL

• Зволоження та відновлення волосся: олія авокадо, арганова олія
• Антивіковий ефект та регенірація: вітамін Е
• М’якість та слухняність, антистатичний ефект: активні речовини

MFP
• Захист від навколишнього середовища: UV-фільтр 

Перед нанесенням взбовтати та розподілити по всій довжині 
волосся. Не змивати!
• Після шампуню - для живлення волосся
• Перед укладкою - для отримання прямого або кучерявого волосся
• У якості завершуючого етапу - для розгладження волосся, зняття 

статичної електрики та збереження волосся прямим навіть за високої 
вологості повітря

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 



o Створює стійкі грайливі кучері

o Зменшує жирність волосся

o Укріплює, надає блиск та шовковистість

БЛИСК

ОБ’ЄМ

ANTI-AGE
захист

ФІКСАЦІЯ

БІВАЛЕНТНА 

дія

with
GREEN TEA

with
FRUIT ACIDS

Видавити необхідну кількість гелю, нанести на волосся 
і змоделювати зачіску

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти
• Відновлення, захист та блиск: зелений чай 

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00201



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Нанести необхідну кількість крему на волосся та
змоделювати зачіску

БЛИСК

ОБ’ЄМ

ФІКСАЦІЯ

ANTI-AGE
захист

with
AVOCADO OIL

with
ARGAN OIL

o Фіксує завитки та надає красивої форми 
o Формула з оліями
o Робить завитки акуратними та виразними
o Забезпечує поживну та зволожуючу дію зсередини
o Надає блиск 
o Пом'якшує пасма і робить їх слухняними
o Усуває ефект пухнастості
o Надає локонам еластичність та пружність
o Має приємний аромат
o Захищає волосся від негативного впливу зовнішніх факторів 

• Зволоження та відновлення волосся: олія авокадо, арганова олія

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

ТИП ВОЛОССЯ: хвилясте та 
кучеряве волосся
ОБ’ЄМ: 150 мл
Арт. IN00607

with
FRUIT ACIDS



o Гарантує надійну фіксацію протягом дня

o Має антиоксидантну і тонізуючу дію

o Надає здоровий блиск

o Не пересушує пасма та не містить агресивних інгредієнтів

o Не залишає білих слідів, не склеює

o Швидко висихає, що допомагає контролювати ступінь фіксації

БЛИСК

ОБ’ЄМ

ФІКСАЦІЯ

• Живлення та кондиціонуючі властивості: фруктові кислоти 
(лимонна, яблучна, молочна)

• Антиоксидантні та тонізуючі властивості: екстракт женьшеню

Видавити необхідну кількість гелю, нанести на волосся 
і змоделювати зачіску

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

with
FRUIT ACIDS

with
GINSENG EXTRACT

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

ТИП ВОЛОССЯ: всі типи 
волосся
ОБ’ЄМ: 250 мл
Арт. IN00300



ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ РУК 



ЗВОЛОЖЕННЯ

ВЕГАНСЬКИЙ

Нанести невелику кількість гелю на обидві руки, 
розподіляючи засіб по всій поверхні долонь і міжпальцевих
проміжків. Розтерти до повного висихання. За потреби 
повторити застосування. Не змивати
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не наносити на пошкоджену шкіру. Тільки для 
зовнішнього застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці!

БЕЗ
феноксиетанолу, 

cиліконів, 
парабенів

with
PEPPERMINT OIL

o Не залишає неприємної липкості після висихання
o Ефективно дезінфікує шкіру рук
o Зволожує епідерміс
o Не пересушує
o Дарує шовковистість та ніжність
o Заспокоює та зволожує шкіру
o Веганська формула
o З тонким ароматом олії перцевої м’яти
o Зручний для використання в салоні об’єм та економічний 

дозатор

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ: 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

• Зволоження та м’якість: гліцерин
• Свіжість та приємний аромат: ефірна олія м’яти перцевої

ОБ’ЄМ: 100,500 мл
Арт. 100 мл IN00613/500 мл IN00614
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