
Cвітові європейські бренди для волосся та нігтів



- для волосся:

Germany:

• C:EHKO
• Be Keen on Hair 

Italy:
• Hair Company 
• ING Professional
• NUA Pro 

- для нігтьового сервісу та догляду для рук та 
ніг:

Germany
• LCN

Бренди VNA Trade представлені в усіх регіонах
України

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

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

Переваги:

 Широкий асортимент сертифікованої оригінальної продукції з 
Італії та Німеччини

 Вигідні умови співпраці: бонусна програма, акційні та 
спеціальні пропозиції

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

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

 Участь у міжнародних виставках та постійне підвищення
кваліфікації співробітників

About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013

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



Мы оn-line:
About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013

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

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



Торговельний представник

Дистриб’ютор

Eshoping.ua

B2B B2C

Customer

Sale

Promotion

Майстри – перукарі

Колористи
Кінцевий споживач

Eshoping.ua

Маркетплейси

Торговельні off - line мережі

Майстри

Менеджери з продажу

Торговельні представники

www.vna.ua

Prof service offline/online семінари

Social Media (FB, Instagram, YouTube)

Telegram канал

POSM

PR, events

www.eshoping.ua

Social Media (FB, Instagram, YouTube)

Adwords

POSM

Influencers

About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013



Цінове сегментування брендів VNA Trade

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

KEEN HC

C:EHKO

Nua PRO ING LCN

About us >> 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN UKRAINE SINCE 2013



Професійна сучасна німецька косметика для волосся
Найкраще співвідношення ціни та якості



KEEN - надійний німецький бренд професійної
косметики для волосся, створений в 2008 році для того, 
щоб кожен перукарський салон мав змогу придбати 
ексклюзивні, високоякісні продукти для догляду за 
волоссям під егідою «Made in Germany» зі справедливим 
співвідношенням ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Назва обумовлена асоціаціями від англ. слова keen -
прагнути, бути наповненим пристрастю, пристрасно
бажати

KEEN - це ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ продукції, який 
забезпечує повний спектр послуг у салоні. Бренд поєднує 
надійність німецької якості та екологічність для здоров'я 
та краси всіх типів волосся

#bekeenonhair
З ПРИСТРАСТЮ ДО КРАСИВОГО ВОЛОССЯ

ABOUT BRAND



У 1940 році майстер - перукар Роберт Шмідт - прадід нинішнього
керівника компанії - Аннегрет Евальд, розробив воду для волосся на
основі гірських трав, екстрактів квітів і листя з Тюрінгії. Пізніше
компанія Ewald зробила революцію в холодній хімічній завивці.
Наразі вже четверте покоління сім'ї Евальд керує компанією. Якість
німецької б’юті - продукція цінується в усьому світі.

ІСТОРІЯ УСПІХУ, ЯКА ПОЧАЛАСЯ ПОНАД 75 РОКІВ ТОМУ

HISTORY

Еволюція лого BE KEEN ON HAIR



PASSION пристрасть до волосся

INSPIRATION натхнення від результату

ENERGY енергія красивого та здорового волосся

GUARANTEE гарантовано «Made in Germany»

Засновниця/керівниця KEEN
Аннегрет Евальд

PHILOSOPHY

«Вже більше 76 років моя сім’я з любов’ю і повагою працює в області перукарської
майстерності. Ми пишаємося тим, що до теперішнього часу всі наші продукти
створені, досліджені і виготовлені в нашому домі під егідою: Зроблено у Німеччині. Наша
підтримка і любов до прекрасного волосся – це наша гарантія.»



Фарбування

Догляд та лікування

Завивка та випрямлення

Стайлінг

PRODUCTS



KERATIN

Біотин (Вітамін B7). Є найважливішим елементом для росту волосся. Його дрібні частинки
проникають в шкіру голови, покращують мікроциркуляцію речовин, регулюють роботу сальних
залоз і стимулюють природний синтез колагену. Завдяки цьому пришвидшується ріст волосся та
активізує волосяний фолікул

Пантенол. Органічний провітамін, який на шкірі перетворюється на вітамін В5. Ефективний
зволожуючий і пом’якшувальний засіб для догляду за волоссям. Зміцнює структуру, підвищує
еластичність, міцність, дарує природний блиск та полегшує розчісування. Волосся ущільнюється,
легше піддається укладанню і набуває доглянутого вигляду. Захищає від негативного впливу
зовнішніх факторів, забезпечує ріст, відновлення, живлення шкіри голови, зменшує ймовірність
появи лупи

Кератин. Сімейство фібрилярних білків, що мають механічну міцність. З кератинів складаються
рогові похідні епідермісу шкіри - волосся та нігті. Таким чином, кератин є натуральним "будівельним
елементом" волосся. Кератин формує волосся, а у зв'язку з його відсутністю або недоліком
з'являються руйнування та пошкодження пасм. Наявність кератину у складі формул дозволяє
відновити пошкоджене волосся, запечатати кутикулу, надати силу, тонус, блиск та еластичність. Для
того, щоб зменшити вагу молекул і дозволити їм проникати глибоко в структуру волосся, кератин
гідролізують (розбивають на дрібніші частинки). Саме ці частинки стають основою для
виробництва шампунів, ополіскувачів, масок та спеціальних засобів для салонних процедур з
кератином

КОСМЕТИЧНІ КОМПОНЕНТИ У СКЛАДІ ПРОДУКТІВ 

BIOTIN

PANTENOL



містить протеїни, які мають 
плівкоутворюючі властивості, 
натуральна плівка захищає від 

втрати вологи

Алое Вера Суданська троянда Олія абрикосових 
кісточок

зміцнює корені, зволожує, 
підвищує еластичність і пружність, 

активізує сплячі фолікули 

очищує, відлущує, нормалізує 
роботу сальних залоз, сприяє 

кровообігу  шкіри голови

природний УФ-фільтр,
зберігає рівень 
зволоженості

заспокоює шкіру голови, утворює 
захисну плівку, має схожі з 

кератином будову, підвищує 
пружність після агресивного впливу

Протеїни мигдалю

вибірково зв'язуються з волоссям 
за допомогою спеціальної хімічної 

структурита та надає об'єм і гладкість 
волоссю

Молочний протеїн

регулює вологість, розгладжує 
пористу структуру, надає 

блиск

Протеїн пшениці 

відновлює, покриває 
кератинову структуру та 
захищає від пересихання 

завдяки складу з амінокислот

Протеїни шовку Рисовий екстракт

зміцнює, активізує ріст, 
зміцнює та покращує зовнішній 

вигляд волосся

на 80% складається з вуглецю, 
білків та вітамінів групи В. 

Зміцнює, надає об’єм та блиск

Обліпиха

Пиво

багатий дубильними речовинами, 
які пов'язують вільні радикали та 

захищають волосся та шкіру 
голови

Екстракт білого чаю 

Екстракт індійської касії 

покращує кровообіг і живлення 
клітин шкіри та волосяних цибулин, 
стимулює регенерацію, відновлює 

еластичність та пружність 

містить вітамін B3, біотин, 
цинк, залізо і вітамін A, вітамін 

B6 і вітамін C

Екстракт моринги

глибоко очищає, нормалізує 
природний pH баланс шкіри 

голови

Екстракт плодів індійського 
тамаринду 

ЦІННІ НАТУРАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ У СКЛАДІ ПРОДУКТІВ 

Екстракт перлини

живить, зміцнює 
пошкоджені ділянки,

надає блиск



Арганова олія

містить високу концентрацію 
жирних кислот, вітаміни А, Е. 

Живить, розгладжує та 
захищає від дії вільних 

радикалів 

насичена комплексом лінолевих
кислот для зволоження та зміцнення 

волосся та фолікулів, протидіє 
випадінню та стимулює до активізації 

росту волосяної цибулини

поживний природний 
компонент, багатий на цінні 
мінерали і вітаміни. Глибоко 

проникає у структуру, відновлює 
та живить зсередини 

збагачена жирними кислотами 
та калієм. Концентрація 

пальмітолеїнової кислоти 
розгладжує шкіру та волосся 

має високий вміст 
поліненасичених жирних кислот 

для захисту шкіри та пасм. 
Стимулює ріст та забезпечує 

живлення епідермісу 

Лляна олія 

містить вітаміни B, C, A, F, K, жирні
кислоти, мікроелементи, які 

підтримують активність фолікулів, 
здоров'я шкіри голови та 

еластичність волосся 

Оливкова олія 

джерело жирних кислот, глибоко 
відновлюють шкіру голови, 

запобігає пересиханню, живить, 
перешкоджає появу лупи

Олія енотери
(примули вечірньої) 

Конопляна олія 

Кунжутна олія Олія горіха макадамії

зменшує свербіж, знижує 
чутливість, має 
заспокійливу та 

антибактеріальну дію  

Бісаболол

знезаражує та підсушує епідерміс, 
регулює роботу сальних залоз, 
має сильну в'яжучу дію. Сприяє 

загоєнню ран і надає легку 
дезінфікуючу дію

джерело провітамінів і 
мінералів, відновлює 
гідро-ліпідний баланс 

дерми

має антибактеріальну дію, дубильні 
речовини зменшують чутливість, 
знижують схильність до алергій, 

зменшують ознаки запальних 
процесів 

Сульфат цинку Екстракт берези Кропива

ЦІННІ НАТУРАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ У СКЛАДІ ПРОДУКТІВ 

захищає від пересихання, 
підтримує рівень 

зволоженості, забезпечує 
надійну фіксацію без 

агресивної дії

Бджолиний віск



Не тестується 
на тваринах

Не містить 

PPD

ВИРАЗНИЙ ТА НАСИЧЕНИЙ КОЛІР ВОЛОССЯ

ФАРБУВАННЯ



БУДОВА ВОЛОССЯ 

КОРТЕКС:

• Захисний, прозорий шар, як луска риби
• Має від 2 до 15 шарів
• Пропускає світло та не має пігменту

• Відповідає за терморегуляцію
• У тонкому волоссі відсутня
• Кучеряве волосся має овальну форму, а пряме –

круглу

• Як волокна канату
• Місце, де знаходяться натуральні фарбуючі

пігменти
• Містить вологу, кератин та бульбашки повітря

КУТИКУЛА:

МЕДУЛА:

від волокон до молекул



БУДОВА ВОЛОССЯ 
від волокон до молекул



Колір волосся визначається наявністю натурального пігменту меланіну, а інтенсивність

кольору залежить від кількості пігментів

НАТУРАЛЬНЕ ВОЛОССЯ

Еумеланін
сині та червоні пігменти

Феомеланін
червоні і жовті пігменти



ПІГМЕНТАЦІЯ
Кожне волосся має фарбуючі натуральні пігменти
Ці пігменти утворені речовиною, яка називається МЕЛАНІН

Меланін визначає колір волосся



ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ

Проходячи через призму сонячне світло
переломлювалося і давало на стіні зображення з

райдужним чередуванням кольорів

Дослід І. Ньютона (1666 р.)

http://www.radikal.ru/


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?



Хроматичні –
всі кольори веселки

КОЛЬОРИ 

Ахроматичні –
білий і чорний

та відтінки сірого

Поділяють на хроматичні і ахроматичні



Колір виникає лише при сприйнятті цих хвиль людським оком та мозком
Колір предметів виникає у процесі поглинання хвиль 

Предмети будь-якого кольору, крім чорного та білого, відображають усі кольори спектру та поглинають 
лише додатковий колір до того кольору, який приймає предмет

Короткі хвилі Середні хвилі Довгі хвилі

380 нм 400 нм 500 нм 600 нм 760 нмсиній зелений червоний

Людське око може сприймати світло лише за довжини хвиль від 400 до 700 міллімікрон

КОЛЬОРИ 



Хроматичні 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 



0.0 CУПЕР-ОСВІТЛЮВАЧ ПРОЗОРІ

N натуральний НАТУРАЛЬНИЙ

NN натуральний інтенсивний для глибокого 
зафарбовування сивини

ТЕПЛІ
двічі
пігментований

#NN натуральний спеціально для
зафарбовування блонду ІНТЕНСИВНИЙ

0.1 1 A попелястий ХОЛОДНІ

0.3 3 G золотий ТЕПЛІ

GA золотисто-попелястий ТЕПЛІ

GK золотисто-мідний ТЕПЛІ

0.4 4 K мідний ТЕПЛІ

KG мідно-золотий ТЕПЛІ

KK мідний інтенсивний ТЕПЛІ

0.5 5 R червоний ТЕПЛІ

0.6 6 V фіолетовий ХОЛОДНІ

VA фіолетово-попелястий ХОЛОДНІ

0.65 VR фіолетово-червоний ХОЛОДНІ

7 B коричневий ТЕПЛІ

BA коричнево-попелястий ХОЛОДНІ

BG коричнево-золотий ТЕПЛІ

BR коричнево-червоний ХОЛОДНІ

BB коричневий інтенсивний ТЕПЛІ

9 CV сандре фіолетовий ХОЛОДНІ

0.8 8 P перлинний ХОЛОДНІ

SB блонд спеціальний ХОЛОДНІ

SGY сірий спеціальний (модний відтінок) ХОЛОДНІ

VGY бархатисто-сірий ХОЛОДНІ

LGY світло-сірий ХОЛОДНІ

DGY темно-сірий ХОЛОДНІ

КОЛО KEEN ДЛЯ КОЛОРИСТІВ 



СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ KEEN 

Середньо - русявий мідно - червоний

7.хх – середньо - русявий

х.4х – мідний

х.х5 – червоний

7.45
• Перша цифра перед 

крапкою позначає глибину
тону 1.ХХ - 12.ХХ

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

• Друга цифра після крапки
позначає додаткове
значення відтінку Х.Х3 - Х.Х5



№ нюансу Назва нюансу Пігмент

0 натуральний холодний (синій, жовтий, червоний)

00 екстра натуральний для сивини не теплий – не холодний (жовтий, синій, червоний)

1 попелястий жовтий, синій

3 золотистий жовтий

4 мідний помаранчевий ( жовтий, червоний)

5 червоний червоний

6 фіолетовий фіолетовий (синій, червоний)

7 коричневий коричневий теплий (червоний, жовтий, синій)

8 перламутровий фіолетово - синій

9                            сандре синьо фіолетовий

СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ KEEN 



ЗАКОНИ КОЛОРИСТИКИ

o Фарба фарбу – не освітлює
o Комплементарність кольору
o Щільність кольору



Блондуючий порошок 
BLEACHING POWDER, 1000 г

Арт. 69402750

Крем-фарба
COLOUR CREAM ХХL, 100 мл

Арт. 69100000-…

Крем-фарба без аміаку
VELVET COLOUR, 100 мл

Арт. 69200000-…  

Гель-фарба
NEO Colour,300 мл

Арт. 6910….

KEEN COLOR SYSTEM

Крем-фарба для брів та вій
SMART EYES, 60 мл

Арт. 69501161



o Кольори виходять стійкими, тримаються до 4 - 8 тижнів. Не вимиваються, не вигорають

o Склад фарби багатий поживними компонентами. Гідролізовані молочні протеїни дбають про волосся
під час фарбування, зберігають необхідну вологість. Локони виглядають доглянутими, мають
неповторний шовковий блиск

o Широкий вибір окислювачів (100мл, 1000мл, 5000мл) дозволяє проводити освітлення більш ніж на 7
рівнів. 100 мл - зручний формат для фарбування брів та вій, виїздного фарбування або домашнього
використання. Має консистенцію, яка запобігає стіканню з волосся під час нанесення. Гарантує
комфортну роботу та гарний результат

o Палітра KEEN нараховує в собі більше 100 відтінків для креативної комбінації. Це не тільки природні,
але і самі екстремальні відтінки. Мікстони та інтенсивні червоні тони підсилюють яскравість кольору

o Всі тони від виробника Ewald можна змішувати між собою

o Вигідна ціна супроводжується німецькою якістю, що важливо для широкої маси споживачів

o Кремоподібна текстура легко наноситься, не тече, сприяє рівномірному розподілу

o Економічність та фінансова вигода для професійного застосування: фарба для волосся – 100 мл; фарба
для брів та вій – 60 мл; блондуючий порошок – 600 г,1000 г; крем - окислювач – 100 мл, 1000 мл та 5000
мл

ПЕРЕВАГИ KEEN COLOR SYSTEM



Ланолін схожий по своїй текстурі з шкірою людини, відновлює пошкоджені локони, надає їм
природний блиск

Стеаринова кислота пом’якшує шкіру голови, посилює ріст волосся

Гідролізований молочний протеїн надає локонам блиск, пружність, живить, зволожує. Заповнює
відкриті, порожні пори волосся

П - Аминофенол має бактерицидну дію

Етілгексілгліцерін сприяє зволоженню шкіри, легкому розчісуванню, розгладженню волосся,
надає шовковистість

КОМПОНЕНТИ У СКЛАДІ ФАРБ 



COLOUR СREAM XXL 

ЗАСТОСУВАННЯ
Використовувати на сухому волоссі

Пропорція змішування 1:1

Час витримки 35 хвилин

ОБ‘ЄМ

100 мл

З ПРОТЕЇНОМ МОЛОКА.

Перманентний барвник для стійкого фарбування та 
інтенсивного тонування
Яскраві насичені відтінки

Колекція 116 відтінків

Арт. 69100000-…

pH 9,5 - 11,5
СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА COLOUR CREAM XXL

116 
відтінків



КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ молочний протеїн - зволожує, зміцнює структуру волосся під час 
фарбування та надає волоссю блиск та пружність

ВИКОРИСТАННЯ темніше або до 3  рівнів світліше, фарбування всієї маси волосся, у 
фользі

КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ до 100%

ОКИСЛЮВАЧ 1,9%, 3%, 6%, 9% или 12%

СПІВВІДНОШЕННЯ 1 : 1

КИСЛОТНІСТЬ 9,5 – 11,5

ЧАС ВИТРИМКИ 30 – 45 хв. максимум 50 хв.!

100% зафарбовування сивини та відмінна стійкість

Без PPD (без парафенилендиамину)

Насичений яскравий блиск

Всі відтінки можна змішувати між собою

ЕКОНОМІЧНІСТЬ - 100 МЛ

Мікстони та інтенсивні червоні відтінки посилюють колір основних тонів

ПЕРЕВАГИ COLOUR СREAM XXL 

ПОРАДА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Перед фарбуванням:
• Вимити волосся з KEEN ШАМПУНЬ ГЛИБОКОГО 

ОЧИЩЕННЯ та просушити рушником 
• Для попередньої підготовки

використовувати незмивний засіб KEEN 
ЗАХИСНА СИРОВАТКА

• Висушити волосся феном
• Нанести фарбуючу суміш



ПЕРВИННЕ ФАРБУВАННЯ
ПРОПОРЦІЯ

ЧАС ВИТРИМКИОКИСЛЮВАЧ

ФАРБУВАННЯ:  ТОН У ТОН / ТЕМНИМИ 

ВІДТІНКАМИ/ СИВОГО ВОЛОССЯ

Нанести готову фарбуючу суміш по всій довжині волосся від коріння до 

кінчиків

1 : 1

25 – 35 хвилин3% або 6%

ОСВІТЛЕННЯ НА 2 РІВНІ
Нанести барвник на довжину і кінчики волосся. По закінченню нанести 

барвник на корені

1 : 1

35 – 45 хвилин9%

• Фарбувальну суміш наносити на сухе чисте волосся 

• Вибір концентрації крем-окислювачу 1,9%, 3%, 6%, 9% або 12% залежить від бажаного 
рівня освітлення

• При використанні додаткового джерела тепла час витримки зменшується вдвічі 

ЗАСТОСУВАННЯ:

COLOUR СREAM XXL 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Змішати в неметалевому посуді крем-фарбу KEEN COLOUR CREAM XXL з крем -окислювачем
у співвідношенні 1 : 1 

• Для отримання інтенсивного освітлення (фарби із серії 12) додати подвійну кількість крем -
окислювачу до крем-фарби KEEN COLOUR CREAM XXL, співвідношення 1 : 2

• Крем-окислювач додати до крем-фарби KEEN COLOUR CREAM XXL безпосередньо перед 
фарбуванням

ПЕРВИННЕ ФАРБУВАННЯ
• Фарбувати по всій довжині волосся, не фарбуючи 1 – 2 см 

прикореневої частини 

• Залишити на 15 - 20 хвилин 

• Після закінчення часу нанести суміш на прикореневу частину 
волосся і залишити ще на 10 - 15 хвилин 

АБО1:1 1:2



ФАРБУВАННЯ ПРИКОРЕНЕВОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОССЯ
ПРОПОРЦІЯ

ЧАС ВИТРИМКИ
ОКИСЛЮВАЧ

ФАРБУВАННЯ:  ТОН У ТОН / 

ТЕМНИМИ ВІДТІНКАМИ/ 

СИВОГО ВОЛОССЯ

• Готову суміш нанести на 2 – 3 см волосся, що 

відросло

• Час витримки 30 - 45 хвилин 

• Емульгувати фарбуючу суміш з невеликою 

кількістю води, розподілити рівномірно на волоссі 

• Ретельно промити волосся водою

1 : 1

25 – 35 хвилин3% або 6%

ОСВІТЛЕННЯ  НА 2 РІВНІ

1 : 1

35 – 45 хвилин9%

ФАРБУВАННЯ ПРИКОРЕНЕВОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОССЯ

COLOUR СREAM XXL 



ПРОЦЕС ІЗ 2-Х ФАЗ
Освітлення і фарбування – обидві фази діють одночасно

• Лускатий шар повинен бути відкритий, щоб фарба діяла в волокнистому шарі

• Спочатку освітлюються натуральні пігменти, частково руйнується меланін, потім з’являється новий пігмент

• Комбінація із зміненого натурального пігменту і нових пігментів дає фінальний результат фарбування

COLOUR СREAM XXL 

• Після завершення часу впливу проемульгувати гель з невеликою кількістю води 
• Добре промити волосся водою з Кератин-шампунем „Стійкість кольору“ FARBGLANZ SHAMPOO 
• Для завершення процедури використовувати Кератин-кондиціонер „Стійкість кольору“ FARBGLANZ CONDITIONER для 

нейтралізації та догляду 

ЗАКЛЮЧНА ОБРОБКА

1. Натуральні відтінки – до 10 хвилин

2. Утворення маленьких безкольорових молекул - 20 хвилин

3. Утворення крупніших молекул з 30 хвилин



% окислювача визначає, наскільки широко відкриваються лусочки
Чимвищевідсоток окислювача, тим сильніше висушується волосся

РОБОТА З ФОЛЬГОЮ
Рекомендується при роботі з фольгою зменшувати вміст окислювачу

на 50% порівняно з роботою на свіжому повітрі

КИСЛОТНІСТЬ 2,0 – 3,0

ВИКОРИСТАННЯ З ФАРБОЮ

1,9% 3% 6% 9% 12%

тон у тон, 

ламінування 

білого, темніше, 

надає блиск, 

відтінок

тон у тон, біле 

ламінування, 

на один рівень 

світліше

покриття сивини, 

на 2 рівні 

світліше

на 3 – 4 рівні

світліше

на 5 рівнів 
світліше

1,9% 3% 6% 9% 12%

БРОВИ І ВІЇ БРОВИ І ВІЇ
– – –

ОКСИДАТИВНЕ

ТОНУВАННЯ

ОКСИДАТИВНЕ 

ТОНУВАННЯ
– – –

–
ОКСИДАТИВНЕ 

ФАРБУВАННЯ

ОКСИДАТИВНЕ 

ФАРБУВАННЯ

ОКСИДАТИВНЕ

ОСВІТЛЕННЯ

ОКСИДАТИВНЕ  

ОСВІТЛЕННЯ

БЛОНДУВАННЯ БЛОНДУВАННЯ БЛОНДУВАННЯ БЛОНДУВАННЯ –

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для знебарвлення, оксидативного

фарбування волосся, брів та вій

Об’єм: 100 мл, 1000 мл, 5000 мл

КРЕМ-ОКИСЛЮВАЧ

pH 2,0 - 3,0



Стійке фарбування. Пропорції змішування

Освітлення
на 4-5 рівнів із нюансами 
Платиновий блондин *

1 частина
Крем - фарби

Платиновий блондин
(* 1 частина 12.ХХ + 1 частина 0.0)  

2 частини
Крем - окислювача 12%

Освітлення
на 3 рівні із нюансами 
Платиновий блондин *

1 частина
Крем - фарби

Платиновий блондин
(* 1 частина 12.ХХ + 1 частина 0.0) 

2 частини
Крем - окислювача 9%

Освітлення
на 3 рівні

1 частина
Крем - фарби

1 частина
Крем - окислювача 9% або 12%

Освітлення
на 2 рівні

1 частина
Крем - фарби

1 частина
Крем - окислювача 6% або 9%

Нормальне фарбування темніше,
тон у тон, або на 1 рівень світліше. 

Зафарбовування сивини

1 частина
Крем - фарби

1 частина
Крем - окислювача 3% або 6%

+

+

+

+

+



ФАРБУВАННЯ ПО ДОВЖИНІ

ОСВІТЛЕННЯ 
НА 3 - 4 РІВНЯ

•Нанести по довжині та на кінчики волосся

•В кінці нанести фарбник на корені

1 : 2

12% або 9% + 0.0

12-й РІВЕНЬ – SPECIAL BLOND
12.65

12.60

12.00 12.10 12.11 12.70

12.8012.6112.16

1 : 2

• Готову суміш нанести на 2 - 3 см від росту волосся

• Час витримки 30 – 45 хвилин

• Після закінчення часу витримки при необхідності для вирівнювання кольору 

емульгувати фарбувальну суміш з невеликою кількістю води, розподілити 

рівномірно на волоссі

• Час витримки емульсії приблизно 5 хвилин, потім ретельно промити волосся 

водою

1 : 2

12% або  9% + 0.0

В ПРИКОРЕНЕВІЙ ЗОНІ ЧАС
ВИТРИМКИ

45 – 60 хв

ЧАС ВИТРИМКИ

ОКИСЛЮВАЧ

Освітлююча перманентна крем - фарба з м’яким рівнем рН

Працює з крем - окислювачем 9% та 12%

Освітлює натуральне волосся до 4 РГТ

Застосовується тільки на натуральному волоссі

Не застосовується для тонування, не фарбує сивину

45 – 60 хв

ПРОПОРЦІЯ

ОКИСЛЮВАЧ

ОСВІТЛЕННЯ 
НА 3 - 4 РІВНЯ

ПРОПОРЦІЯ



CУПЕР-ОСВІТЛЮВАЧ 0.0
КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ молочний протеїн

ВИКОРИСТАННЯ підсилювач  фарби для волосся, мінімізує пігмент

ОКИСЛЮВАЧ 9% або 12%

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ 1 частина крем - фарби 12.Х + 1 частина 0.0 + 2 частини 9% або 12%

КИСЛОТНІСТЬ 11,0 – 11,5

ЧАС ВИТРИМКИ 45 - 60 хв

Застосовується тільки з крем-фарбою 12 рівня, для збільшення освітлюючої сили

0.0

ОКИСЛЮВАЧ

Самостійно не працює



ЕКСТРА ІНТЕНСИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

BL
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ЕКСТРА ІНТЕНСИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ПРОПОРЦІЯ ЧАС 

ВИТРИМКИОКИСЛЮВАЧ

ОСВІТЛЕННЯ
НА 4 – 5 РІВНЯ

ПРИКЛАД:
25г KEEN COLOUR CREAM XXL

+ 25г SUPER LIGHTENER INTENSIFIER 0.0
+ 100г KEEN CREAM DEVELOPER

1 : 1 : 2

12% 45 – 60 хв

0.0

o Для екстра інтенсивного освітлення застосовувати супер-освітлювач 0.0

o Рекомендації з приготування суміші:
• бажаний відтінок крем-фарби змішати з супер-освітлювачем 0.0 у пропорції 1:1
• додати крем-окислювач у пропорції 1:2 до суміші фарби та супер - освітлювача (напр. 25 г крем - фарби + 25 г супер

- освітлювача 0.0 + 100 г крему - окислювачу)

o Фарбуючу суміш слід наносити, починаючи з потилиці і вгору до маківки. Залишити на 45 – 60 хвилин

АБО

ЕКСТРА ІНТЕНСИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

• Прополоскати волосся теплою водою 

• Завершити шампунем KEEN KERATIN SILBER SHAMPOO або KEEN 
KERATIN FARBGLANZ SHAMPOO та кондиціонером KEEN KERATIN 
ONE  MINUTE CONDITIONER

1:1 : 2



ПРОЗОРІ ХОЛОДНІ ТЕПЛІ ХОЛОДНІ

A P G K R VR V

0.0 0.1 0.8 0.3 0.4 0.5 0.65 0.6

CУПЕР - ОСВІТЛЮВАЧ ПОПЕЛЯСТИЙ СИНІЙ ЗОЛОТИЙ МІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ЧЕРВОНО-
ФІОЛЕТОВИЙ

ФІОЛЕТОВИЙ

МІКСТОНИ

ОСНОВНИЙ ТОН ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИВТОРИННІ КОЛЬОРИ

0.3

0.8

0.1

0.6

Не містить
аміак

8
відтінків

ГЛИБИНА ТОНУ

На 30 г
крем-фарби

KEEN COLOUR 
CREAM XXL

додати

МІКСТОН

12 3 см = 1,5 г

10 1 см = 0,5 г

9 2 см = 1,0 г

8 3 см = 1,5 г

7 4 см = 2,0 г

6 5 см = 2,5 г
5 6 см = 3,0 г
4 7 см = 3,5 г

3 8 см = 4,0 г

1 10 см = 5,0 г

o Не працюють самостійно, як фарба

o Виконують функцію насичення та нейтралізації пігментів, зміни 
напряму кольору та для посилення інтенсивності відтінку

Кількість додавання до фарби 
розраховується за класичним 
правилом

Правило розраховано на 30 г крем-
фарби KEEN COLOUR CREAM XXL
1 г мікстону=2 см
На см мікстону не розраховується
крем-окислювач
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ЗАФАРБОВУВАННЯ СИВИНИ



o З віком або під впливом внутрішніх факторів волосся

змінює свою структуру

o Порушується вироблення меланіну, з'являється велика 

кількість повітряних бульбашок

o Посивіння відбувається в результаті припинення продукції

меланіну та  починається з тієї частини волосся, яка 

ближче до кореня

ЧОМУ ВИНИКАЄ СИВИНА?



Внутрішні:

o Гормональні розлади: обмін речовин, хронічні захворювання

o Стрес: хронічна втома, відсутність повноцінного відпочинку, сну

o Спадковість

Зовнішні:

o Шкідливі звички

o Харчування: незбалансоване харчування, часті дієти- відсутність

необхідної кількості вітамінів і мінералів

o Поганий догляд за волоссям: часто використання термоприладів без 

термозахисту

o Погана екологія

Внутрішні та зовнішні причини сивини



Сиве волосся – волосся, в якому майже повністю відсутній натуральний пігмент

Розсіяна сивина: 
сиве волосся розподілене по всій
голові. Цей вид визначається у %

Локальна сивина: 
сиві волоски утворюють окремі
ділянки. На цих ділянках сивина

становить 100%

Сиве волосся жорстке і важко піддається фарбуванню

ВИДИ СИВИНИ



1 -й  ступінь - дуже легка сивина на скронях і потилиці. Основна маса волосся

має свій натуральний колір

2 -й  ступінь - 25% сивини. Сивина помітна на більшій частині голови, але вона 

різко не виділяється

3 -й  ступінь - 50% сивини. Сиве волосся чітко виділяється

4 -й  ступінь - 75% сивини. Сивина покриває більшу площу голови

5 -й  ступінь - 100% сивини. Волосся натурального кольору відсутнє

СТУПЕНІ РОЗСІЯНОЇ СИВИНИ



В процесі фарбування волосся, відповідальність за кінцевий

результат залежить від кольору фарби та природнього

пігменту волосся

Оскільки, в сивому волоссі майже повністю відсутній

натуральний пігмент і багато бульбашок повітря, тому погано 

піддається фарбуванню

ПРОЦЕС ФАРБУВАННЯ  СИВИНИ

Для цього необхідно додавати фарбу, що містить

натуральний пігмент Х.0 (N) або Х.3 (G). Важливо пам’ятати, 

що додавання ряду Х.0 (N) при фарбуванні в холодні кольори, 

а Х.3 (G) - в теплі кольори



Основні правила фарбування сивини

o Сивина добре зафарбовується тон в тон, на 1 рівень світліше і при затемненні. У всіх інших випадках є ймовірність тільки

затонувати сиве волосся

o Якщо обраний відтінок на 2 рівня або більше світліше ніж РГТ  - необхідно виконати знебарвлення блондуючим

порошком з подальшим стійким фарбуванням з 3% крем окислювачем (1: 1)

o При фарбуванні сивини час збільшується на 10 - 20 хвилин, загальний час витримки становитиме 45-55 хвилин

o Фарба серії 12 ряду та Neo COLOUR не зафарбовують сиве волосся

o Фарба серії #Х.0 (#NN), Х.00 (NN), натуральні ряди Х.0 (N) та Х.3 (G) - самостійно зафарбовують сивину

o Перманентні барвники розраховані на фарбування сивини не вище 7 рівня. При виборі відтінків 8 і 9 рівнів з'являється 

небезпека непрофарбовування сивини. В залежності від сивини, необхідно використовувати щетинну суміш, змішуючи 

крем - фарбу з 6% крем - окислювачем (зворотна пропорція 2:1), або зворотню колорацію (1,5:1)

o Крем- фарба KEEN COLOUR CREAM XXL при фарбуванні сивини змішується тільки з крем - окислювачем 3% або 6%



При фарбуванні сивини відтінками Х.ХХ, потрібно додавати крем - фарбу COLOUR CREAM XXL натурального ряду. Необхідно пам’ятати, що

додавання ряду Х.0 при фарбуванні в холодні кольори, а Х.3 - в теплі кольори, в наступному співвідношенні:

20 - 40% відтінок (Х.ХХ) + натуральний ряд (Х.0 (N), Х.3 (G), Х.00 (NN))

2 частини 1 частина

40-60% відтінок (Х.ХХ) + натуральний ряд (Х.0, Х.3, Х.00)

1 частина 1 частина

60-100% відтінок (Х.ХХ) + натуральний ряд (Х.0, Х.3, Х.00) + мікстон

1 частина 2 частини

Фарбування тон в тон та темніше - 3%, на рівень світліше - 6%, пропорція змішування з фарбою 1:1                                

Час витримки 45 – 55 хвилин

Форумули фарбування сивини



Попередня пігментація - це насичення волосся пігментом

натурального ряду

Попередня пігментація дозволяє фарбі глибше проникнути в 

кортекс волоса, що значно покращує покриваючу здатність

процедури фарбування сивого волосся

ПОПЕРЕДНЯ ПІГМЕНТАЦІЯ

Техніка пігментації:

Х.О (N), Х.З (G) в чистому вигляді (на 1 рівень вище бажаного на 15-20 хв)



Для зафарбовування сивини:

до 70% сивини змішується з 6% крем - окислювачем

від 70% і вище змішується з 3% крем - окислювачем

Час витримки

ЕКСТРАНАТУРАЛЬНИЙ РЯД X.00 (NN)

1:1

45 - 55 хв



6.17.18.19.110.1 7.118.119.1110.11

5.36.37.38.39.310.3

7.318.319.3110.31

1.88.89.810.8

9.9610.96

BE KEEN ON RICH NATURALS

BE KEEN ON DEEP BROWNS
4.75.76.77.78.79.710.7

4.715.716.717.71

5.736.738.739.73 7.73

4.755.756.757.758.75

5.776.777.778.77

5.556.567.459.5

4.65.66.6

9.6110.61

6.659.6510.65

BE KEEN ON FASHION IKONS

LGY
light gray

DGY
dark gray

VGY
velvet gray

BE KEEN ON SPECIAL GRAY

1.03.04.05.06.07.08.09.010.0

5.006.007.008.009.00

#7.0#8.0#9.0

BE KEEN ON NATURALS
7.348.34

5.46.47.48.49.04

5.436.437.43

6.447.448.449.44

BE KEEN ON COPPER SPIRIT

COLOUR CHAT



VELVET COLOUR

ЗАСТОСУВАННЯ
Змішується з крем-окислювачем 1:2

Час витримки 20-30 хвилин

1,9% з відтінками з 8 по 10 рівень

3% з відтінками з 1 по 7 рівень

ОБ‘ЄМ

100 мл

З КОМПЛЕКСОМ ОЛІЙ ОЛИВКОВОЇ ТА МАКАДАМІЇ.

Для делікатного фарбування БЕЗ АМІАКУ.  Підходить для 
регулярного фарбування. Вирівнювання кольору по 
довжині та на кінчиках волосся

Арт. 69200000-…

НАПІВПЕРМАНЕНТНА КРЕМ-ФАРБА
VELVET COLOUR

pH 9,5 - 10,5

56 
відтінків

БЕЗ АМІАКУ
БЕЗ PPD



90% зафарбовування сивини та стійкість кольору Для більшінтенсивного натурального кольору

Для пастельного фарбування

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ комплекс олій - оливкової та макадамії

ВИКОРИСТАННЯ темніше або на 3 рівні світліше, фарбування всього волосся з фольгою

КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ до 90%

ОКИСЛЮВАЧ 1,9%, 3%, 6% або 9%

СПІВВІДНОШЕННЯ 1 : 2

КИСЛОТНІСТЬ 9,5 – 10,5

АМІАК Без аміаку

ЧАС ВИТРИМКИ 30 – 45 хв. максимум 50 хв.!

ПЕРЕВАГИ VELVET COLOUR

Без PPD (парафенилендиамину)

Всі відтінки можна змішувати між собою ЕКОНОМІЧНІСТЬ - 100 мл

Перед фарбуванням:
• Вимити волосся з KEEN ШАМПУНЬ ГЛИБОКОГО 

ОЧИЩЕННЯ та просушити рушником 
• Для попередньої підготовки використовувати

незмивний засіб KEEN ЗАХИСНА СИРОВАТКА
• Висушити волосся феном
• Нанести фарбуючу суміш

ПОРАДИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Без аміаку

Освіжає колір після хімічної завивки або випрямлення волосся



1 : 2

ПЕРВИННЕ ФАРБУВАННЯ
ПРОПОРЦІЯ

ЧАС ВИТРИМКИ
ОКИСЛЮВАЧ

ФАРБУВАННЯ:  ТОН У ТОН / 

ТЕМНИМИ ВІДТІНКАМИ/ 

СИВОГО ВОЛОССЯ

Нанести готову суміш по всій довжині волосся від кореня до кінчиків

1 : 2

25 – 35 хвилин
3% або 6%

ОСВІТЛЕННЯ  НА 2 РІВНІ
Нанести барвник на довжину і кінчики волосся. По закінченню нанести барвник на 

корені.

1 : 2

35 – 45 хвилин
9%

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРВИННЕ ФАРБУВАННЯ
• Фарбувальну суміш наносити на сухе чисте волосся 
• Вибір концентрації крем-окислювачу 1,9%, 3%, 6%, 9%  залежить від 

бажаного рівня освітлення
• Рекомендований час витримки за необхідності може бути 

збільшений
• При використанні додаткового джерела тепла час витримки 

зменшується вдвічі 

• Починати фарбування по всій довжині волосся, не 
фарбуючи 1 - 2 см прикореневої частини 

• Залишити на 15 - 20 хвилин 
• Після закінчення часу нанести суміш на 

прикореневу частину волосся і залишити ще на 10 -
15 хвилин 

VELVET COLOUR

• Змішати в неметалевому посуді крем-фарбу KEEN VELVET COLOUR з крем -
окислювачем у с співвідношенні 1 : 2

• Крем - окислювач додати у крем - фарбу KEEN VELVET COLOUR безпосередньо 
перед фарбуванням!

РЕКОМЕНДАЦІЇ



ФАРБУВАННЯ ПРИКОРЕНЕВОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОССЯ
ПРОПОРЦІЯ ЧАС 

ВИТРИМКИОКИСЛЮВАЧ

ФАРБУВАННЯ:  ТОН У ТОН / 

ТЕМНИМИ ВІДТІНКАМИ/ 

СИВОГО ВОЛОССЯ

• Готову суміш нанести на 2 – 3 см волосся, що відросло

• Час витримки 30 - 45 хвилин 

• Після закінчення часу витримки при необхідності для вирівнювання кольору 

емульгувати суміш з невеликою кількістю води

• Розподілити рівномірно на волоссі 

• Час витримки емульсії 5 хвилин

• Ретельно промити волосся водою

1 : 2

25 – 35 хвилин

3% або 6%

1 : 2

35 – 45 хвилин
ОСВІТЛЕННЯ  НА 2 РІВНІ 9%

ФАРБУВАННЯ ПРИКОРЕНЕВОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОССЯ

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
• Після завершення часу впливу проемульгувати гель з невеликою кількістю води 
• Добре промити волосся водою з Кератин-шампунем „Стійкість кольору“ FARBGLANZ 

SHAMPOO 
• Для завершення процедури використовувати Кератин-кондиціонер „Стійкість кольору“ 

FARBGLANZ CONDITIONER для нейтралізації та догляду 

VELVET COLOUR



1.03.04.05.06.07.08.09.010.0

7.110.1 7.118.119.1110.11

5.37.39.3

7.318.319.3110.31

1.88.89.810.8

BE KEEN ON NATURALS

BE KEEN ON RICH NATURALS

7.459.5

4.65.66.6

10.61

BE KEEN ON FASHION IKONS

BE KEEN ON DEEP BROWNS
4.75.76.77.78.79.710.7

4.715.716.717.71

5.736.737.73

4.755.756.757.758.75
6.447.448.449.44

BE KEEN ON COPPER SPIRIT
7.43

VELVET COLOUR CHAT



• Трендове фарбування для отримання індивідуального 
відтінку шляхом змішування 7 базових кольорів 

• Протеїн мигдалю та екстракт папайї доглядає волосся, 
зміцнює структуру волосся і забезпечує сяйво 

• Пантенол зволожує волосся і надає  шовковистого 
блиску

• Спеціальна формула служить носієм для барвників, які 
проникають глибоко в кутикулу волосся і 
закріплюються в ній

ЗАСТОСУВАННЯ
Готову суміш ретельно і рівномірно нанести на сухе 
волосся 
Час дії 25 хвилин 
Видалити залишки фарби зі шкіри за допомогою засобу 
для зняття фарби KEEN COLOUR REMOVER LOTION 

ОБ‘ЄМ

300 мл

БЕЗ АМІАКУ І 
ОКИСЛЮВАЧА

Арт. 6910…

PANTENOL

ПІГМЕНТ ПРЯМОЇ ДІЇ ДЛЯ ВОЛОССЯ NEO COLOUR

7 базових 
кольорівpH 2,7 - 3,1

NEO COLOUR



7 базових кольорів для трендових фарбувань
Більш насичений колір та глянцевий блиск волосся
Стійкість до 24 разів миття

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ Протеїн мигдалю, екстракт папайї, пантенол

ВИКОРИСТАННЯ Фарбування окремих пасм, відкритих технік або всього волосся

КИСЛОТНІСТЬ 2,7 – 3,1

ЧАС ВИТРИМКИ 25 хвилин
ПОРАДА: одне натискання помпи - 1 г

BE KEEN ON NEO COLOUR BASICS

BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC
БІЛИЙ ЖОВТИЙ ПОМАРАНЧЕВИЙ ЧЕРВОНИЙ ФІОЛЕТОВИЙ РОЖЕВИЙ СИНІЙ

ПРОЗОРИЙ ТЕПЛИЙ ХОЛОДНИЙ

NEO 
COLOUR

BE KEEN ON NEO COLOUR



• Перед фарбуванням вимити волосся з м'яким шампунем КEEN ШАМПУНЬ ГЛИБОКОГО 
ОЧИЩЕННЯ

• Висушити рушником 
• Використовувати незмивний засіб KEEN ЗАХИСНА СИРОВАТКА 
• Висушити волосся феном 
• Нанести барвник 

до8.0 10.0

ПОРАДА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

ПІДГОТОВКА

• Готову суміш ретельно і рівномірно нанести на сухе волосся 
• Час дії 25 хвилин 
• Видалити залишки фарби зі шкіри за допомогою Засобу для зняття фарби KEEN COLOUR 

REMOVER LOTION 

ЗАСТОСУВАННЯ

• Вихідна база на рівні тону від 8,0 до 10,0
• Якщо колірна база знаходиться в даному проміжку, немає потреби у попередньому 

освітленні 
• При нанесенні на темне волосся результат стає менш вираженим

• Проемульгувати гель з невеликою кількістю води
• Промити волосся водою з Кератин-Шампунь «Стійкість кольору» FARBGLANZ SHAMPOO 
• В якості фінішної процедури використовувати Кератин-Кондиціонер «Стійкість кольору» 

FARBGLANZ CONDITIONER для  нейтралізації та догляду

ЗАКЛЮЧНА ОБРОБКА

BE KEEN ON NEO COLOUR



ВЛАСНИЙ. ЕЛЕГАНТНИЙ. ЧИСТИЙ. 
Волосся темних відтінків виглядає особливо елегантно та 
чудово через ефекти відбиття світла

*рекомендований вихідний тон | ПОРАДА: одне натискання помпи - 1 г

SIERRA  
NEVADA

8.0*

IRISH
RAIN
8.0*

VOLCANO
7.0*

SAINT
PATRICK´S

7.0*

PONY
TAIL
7.0*

CHOCO
TRUFFLE

8.0*

STONE-
HENGE

8.0-9.0*

SPINACH
TREE
8.3*

COLORADO
CANYON

8.0*

BROWNIE
DESIRE 

6.0*

TASTY
CINNAMON

9.0*

EBONY 
9.0*

6g   6g 6g 9g 5g   2g    5g  24g 15g 15g 10g  3g  10g 10g  5g   8g 3g   1g   2g   12g10g  10g 10g 2g   8g   2g   24g 5g   5g 5g 25g 5g   5g 3g   35g 10g 12g  2g 2g   2g 2g 18g

MOULIN
ROUGE

8.0 – 9.0*

15g  15g 5g   5g 10g   16g   4g  3g   3g 22g  6g   30g 10g  10g 10g

BLOODY
MARY
10.0*

LOVE
LETTER

9.0*

JUICY 

GRAPEFRUIT

10.0*

ANDY
BABY
10.0*

WILDBERRY  
BEAUTY 

7.0 – 9.0*

ОСОБЛИВИЙ. МІСТИЧНИЙ. ІНТЕНСИВНИЙ. 
Червоний – це щось особливе. Червоне волосся виглядає пристрасно та таємниче. 
Яскравий чи м'який колір - варіанти настільки різноманітні, що кожен, хто любить червоний 
колір, обов'язково знайде для себе щось привабливе 

BE KEEN ON NEO COLOUR
РЕКОМЕНДАЦІЇ



ДІЄ МАГНЕТИЧНО 
KEEN NEO COLOUR – це фарба для волосся в кислотному діапазоні pH. 
Негативно заряджені барвники магнетично притягуються під час процесу 
фарбування позитивними зарядами шару кутикули. 
Таким чином досягається довготривалий результат

СУЧАСНИЙ ТА КРЕАТИВНИЙ. Для яскравих моментів без обмежень

KISS 
THE FROG

10.0*

RAIN 
FOREST  

10.0*

SEA WEED  
HARVEST  
7.5 – 8.5*

20g 10g 15g 15g 21g 3g 1g 1g 25g 1g 25g 1g 1g 1g 25g 15g 15g 25g 13g 5g 2g 2g 6g 20g

ЕКСТРАВАГАНТНІ. РІЗНОМАНІТНІ.
Блідо-фіолетовий або яскравий фіолетовий? 
Цей відтінок вражає та  виразно виділяється: 
девіз - екстравагантний

UDORS  
ROPE 
10.0*

AUBERGINE  
QUEEN 

9.0*

PURPLE  
RAIN 
9.0*

TOKYO 
TREASURE  

10.0*

SUNSET  
CLOUDS  
10.0*

Кутикула

BOOBLE
GYM
10.0*

PROVENCE
PASION

10.0*

TUDORS 
ROPE 
10.0*

AUBERGI
NE QUEEN 

9.0*

PURPLE 
RAIN 
9.0*

TOKYO  
TREASURE  

10.0*

SUNSET  
CLOUDS  

10.0*

1g     3g    25g   15g   15g 5g     13g   2g   1g     2g    25g 1g    2g    25g   

Тонкий захисний шар, який містить поживну
частину, необхідну для росту волосся.

*рекомендований вихідний тон | ПОРАДА: одне натискання помпи - 1 г

BE KEEN ON NEO COLOUR



ПОВІТРЯНИЙ. ЛЕГКИЙ. ПРОЗОРИЙ. Ніжні кольори 
надають волоссю свіжість, яскравість та легкість. У 
поєднанні один з одним пастельні кольори 
створюють казкові образи. Навряд чи є модніший 
колір на даний момент, ніж пастельний жовтий, 
пастельний зелений або пастельний рожевий. 
Пастель виглядає виграшно у будь-яких поєднаннях! 

ВІДНОВЛЮЄ І НАДАЄ БЛИСК.
Волосся виглядає тьмяним через пористі ділянки. KEEN NEO COLOUR живить та зміцнює 

структуру волосся цінним білком мигдалю. Таким чином, світло добре відбивається, 
надаючи волоссю шовковистий блиск

PEPPERMINT 
PRINCESS  

10.0*

LIGHT 
LAVENDER  

10.0*

SWIMMING  
POOL 
10.0*

FLAMINGO 
BAY 

10.0*

OCEAN 
BREEZE  
10.0*

2g       1g      2g    40g 1g        1g 40g   1g       1g 40g 1g      40g 1g       1g 45g  

BE KEEN ON NEO COLOUR



БЛОНДУЮЧИЙ ПОРОШОК  БЛАКИТНИЙ/БІЛИЙ
o Знебарвлює до 7 рівня.  Для всіх типів волосся, і може 

використовуватися в будь-якій техніці знебарвлення пасм 
(«Американський шампунь», «Гоммаж», поетапне знебарвлення) 
для повного блондування

o Мікрокристали в порошку, оптимально підтримують взаємодію 
пудри і окислювача, забезпечуючи рівномірне освітлення 
волосся. Поверхня волосся зберігає свій природний блиск

o Не утворює пилу. Не містить ароматичних добавок, що знижує 
ризик алергічних реакцій

o Натуральний рисовий крохмаль дозволяє легко та рівномірно 
розподілити засіб по волоссю

Увага! 
Слід дотримуватися пропорції змішування  

пудри і % окислювача. Недотримання 
пропорцій може привести до сильного 

розігріву суміші, і як наслідок, до термічних 
опіків!

pH 9,9 - 10,5

BLEACHING POWDER BLUE/WHITE

Арт. 69402750

ЗАСТОСУВАННЯ
Не потребує додаткового тепла
Пропорція змішування з крем-окислювачем 1:2
Час витримки до 50 хв

12% та 9% не використовують в прикореневій зоні та на шкірі голови

Для блондування пасм у фользі використовувати окислювач 1,9% 
або 3%. Завжди починати найтемнішої ділянки. Наносити захист для 
шкіри голови KEEN PROTECTIVE SERUM

ОБ‘ЄМ

1000 г



1 : 2

ЧАС ВИТРИМКИ
МАКСИМАЛЬНИЙ

ЧАС ВИТРИМКИ

15 – 45 хвилин 45 хвилин

• Рівномірно нанести суміш на невимите волосся 
• Час дії: 15 - 45 хвилин
• Контролювати ступінь освітлення кожні 5 - 10 хвилин
• Час впливу залежить від бажаного ступеня освітлення, інтенсивності натурального пігменту і 

структури волосся, техніки, що застосовується, концентрації окислювача
• Не використовувати штучне тепло з метою скорочення часу фарбування 
• Не перевищувати максимальний час дії 45 хвилин

ПОРАДА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО  РЕЗУЛЬТАТУ ФАРБУВАННЯ
• Кремоподібну знебарвлюючу суміш наносити рівномірно на сухе, невимите волосся 

• Попередньо нанести незмивний продукт  KEEN PROTECTIVE  SERUM

ПОРАДА ПРОФЕСІОНАЛА: Якщо шкіра чутлива або волосся нещодавно вимите - нанести на шкіру 

KEEN SOOTHING FLUID

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ФАРБУЮЧОЇ СУМІШІ
• Змішати блондуючий порошок із кремом-окислювачем 3% або 6% 
• Для знебарвлення пасм можна застосовувати крем-окислювач 9% або 12%
• При знебарвленні пасм уникати контакту блондуючої суміші зі шкірою голови
• Процес знебарвлення є найбільш щадним для волосся, якщо використовувати крем-окислювач

нижчої концентрації
• При блондуванні коренів волосся або знебарвленні всього волосся використовувати крем-

окислювач з концентрацією не вище 6% 
• Приготувати в неметалевому посуді блондуючу суміш порошку і крему-окислювача в пропорції 

1 : 2

BLEACHING POWDER BLUE/WHITE



ЧАС ВИТРИМКИ

• По закінченню часу впливу промити волосся теплою водою

• Завершити обробку шампунем KEEN KERATIN AUFBAU SHAMPOO та

кондиціонером KEEN KERATIN ONE MINUTE CONDITIONER

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ 

45 хв30 хв20 хв 40 хв10 хв

BLEACHING POWDER BLUE/WHITE



o Виразний та стійкий (до 4 тижнів) макіяж для очей

o Розроблена на основі м'якої та щадної рецептури

o Дерматологічно протестовано

НЮАНСИ: ЧОРНИЙ -КОРИЧНЕВИЙ -ГРАФІТ

SMART EYES COLOUR CREAM

ЗАСТОСУВАННЯ
Змішувати з крем - окислювачем 1,9% або 3% у пропорції 1:1 
(6-8 крапель крем - окислювача змішати з 2-3 см крем -
фарби для брів та вій). Перед початком фарбування ретельно 
очистити їх від залишків жиру та макіяжу
Захистити контури очей і брів за допомогою крему або 
вазеліну

ОБ‘ЄМ

25,60 мл

КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ БРІВ ТА ВІЙ SMART EYES

Арт. 69501161

pH 8,2 - 9,2



Не тестується 
на тваринах

Не містить 

PPD

ДОГЛЯД

#BE KEEN ON KERATIN

РОЗКІШНИЙ ВИГЛЯД ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯ



Шампуні: очищення
та догляд

Кератинові шампуні м'яко очищають шкіру голови та 
волосся від забруднень. Надають локонам блиск і 
шовковистість, обволікають пасма плівкою, що 
захищає від негативного впливу навколишнього 
середовища

Кондиціонери, 
бальзами, маски 

Закривають лусочки волосся, роблячи поверхню
еластичною та блискучою. Зберігають баланс
вологості на волоссі та шкірі голови, надають
пасмам м'якість, об'єм і шовковистість.
Відновлюють пошкоджені ділянки волосся,
захищають від негативного впливу навколишнього
середовища, надмірного тепла, а також знижують
рівень стресу волосся після хімічної обробки

Збалансовані рецепти
з натуральними
компонентами

Дія кератину доповнена рослинними інгредієнтами
для надійного відновлення та здоров’я: оливкова,
лляна та конопляна олії, олії енотери, макадамії та
жожоба, алое вера, рисовий протеїн, екстракти
кропиви, білого чаю, екстракт грецького горіха та
інші

Основа доглядової лінії BE KEEN ON HAIR - КЕРАТИН – натуральний білковий матеріал, який приймає участь у процесі реконструкції 
волосся. Б’юті – продукти з кератином підходять усім типам волосся, вирішують проблеми крихкості,сухості та витончення, незамінні 
для випрямлення. У кожній лінії бренду BE KEEN ON HAIR дія кератину доповнена рослинними інгредієнтами для надійного 
відновлення та здоров’я

BE KEEN ON KERATIN



КЕРАТИН (від греч. Keras -ріг) - це нерозчинний у воді волокнистий білок, який виробляється організмом
людини або тварини

o Білки утворюють внутрішню та 
зовнішню структуру волосся і 
дозволяють завдяки ниткоподібній 
структурі скручуватися, гнутися та 
згинатися

o Кожне волосся на 90% складається з 
кератину (білок): 4–5 % сірки, 20 % 
азоту, 17 % цистину, а також фосфор, 
цинк, натрій, кальцій, магній, залізо, 
марганець та мідь; 5-20% - води та 
пігментів, мінералів та жирів (ліпідів)

o Повноцінний кератин дуже 
еластичний і стійкий, як до холоду, 
так і до тепла

o Пористе волосся наповнюється 
кератином і розгладжується

BE KEEN ON KERATIN



Система інтенсивного двофазного захисту волосся з ефектом ламінування
Складається з 2-х продуктів, які використовуються в комбінації для довготривалого ефекту

Переваги
o Високий вміст кератину та креатину 

o Фібрилярні білки кератини обволікують серцевину волосся і посилюють його

o Креатини – мультифункціональні амінокислоти – проникають глибоко у пошкоджену 
структуру волосся та підвищують кількість електростатичних сполук, підвищуючи 
еластичність та пружність волосся

o Розгладжує кутикулу волосся, робить блискучим, м'яким і доглянутим. Волосся не 
запечатується в товстий силіконовий шар, як у звичайних системах ламінування і через 
деякий час може бути пофарбоване або завите 

o Захист та відновлення проводиться природним шляхом. Продукти системи не містять 
препаратів, що штучно викликають відчуття тепла або холоду

o Ефект зберігається тривалий час (3-4 процедури миття голови)

KEEN INTENSIVE CARE SYSTEM



ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести пензликом на вологе волосся, накрити плівкою або шапочкою і 
обернути рушником. Залишити на 15 - 20 хвилин, ретельно змити теплою 
водою. Ефект ламінування: після обробки гелем розпилити на вологе волосся 
спрей з термозахистом. Густа консистенція ,не стікає. 
Витрата: 10-20 г гелю залежно від довжини/товщини волосся 

ОБ‘ЄМ

500 мл

ГЕЛЬ «ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД»

З КЕРАТИНОМ. Чудова дія кератину з ефектом ламінування для пошкодженого 
волосся. Повертає здоров'я волоссю, яке було пошкодженим в результаті 
завивки, фарбування, впливу навколишнього середовища, відновлює посічені 
кінчики. Кератин і креатин проникають в структуру волосся і забезпечують 
міцність і енергію

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед обробкою феном: спрей з термозахистом розпилити на 
вологе волосся, розчесати їх і укласти за бажанням.
При використанні утюжка: спрей злегка розпилити на сухе 
волосся і укласти за бажанням.
Для отримання ефекту ламінування: після обробки гелем 
«ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД» розпилити на вологе волосся, 
розчесати і укласти за бажанням.
Витрата: 5-10 г спрею залежно від довжини/товщини волосся

ОБ‘ЄМ

300 мл

СПРЕЙ З ТЕРМОЗАХИСТОМ

З КЕРАТИНОМ. Для захисту волосся від перегріву при 
використанні термоприладів з розгладжуючими властивостями. 
Містить гідролізований кератин і креатин, які відновлюють 
пошкоджену структуру волосся і повертають міцність і 
пружність. Відмінний захист та зволоження завдяки невидимій 
мікроплівці з кондиціонуючих речовин, які активізуються при 
нагріванні та захищають волосся від термічного впливу 

INTENSIVE CARE GEL THERMO PROTECTION SPRAY

Арт.65904700

Арт.65903600

BE KEEN ON SALON CARE – ДОГЛЯД В САЛОНІ
pH 7,0 - 8,0

pH 3,4 - 3,7

KERATIN

KERATIN



ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно  розподілити на волоссі, залишити 
ненадовго. 
Ретельно змити

ОБ‘ЄМ

1000 мл

ШАМПУНЬ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ

З РИСОВИМ ЕКСТРАКТОМ ТА КОНОПЛЯНОЮ ОЛІЄЮ. 
Ретельно видаляє з волосся пил та засоби для 
укладання. Готує волосся до хімічної обробки або 
процедури догляду. Сприяє отриманню рівномірного 
результату забарвлення, глибокому проникненню 
інгредієнтів в структуру волосся. Надає еластичності і 
легко розчісується

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести на шкіру і волосся за допомогою дозатора і злегка 
помасажувати
Можна не змивати
Перед миттям голови: залишити на 3 хвилини, вимити голову 
шампунем. 
ПЕРЕД ФАРБУВАННЯМ: нанести на шкіру голови і приступити 
до фарбування. 
Без парабенів і алергенних ароматизаторів
Флюїд заспокійливий рекомендовано до застосування для 
захисту шкіри голови перед фарбуванням та усіма технічними 
та агресивними процедурами. Зручна ємність забезпечує 
максимально економічне використання флюїду

ОБ‘ЄМ

125 мл

ФЛЮЇД ЗАСПОКІЙЛИВИЙ

ДЛЯ  СУХОЇ, ЧУТЛИВОЇ ТА ПОДРАЗНЕНОЇ 
ШКІРИ ГОЛОВИ. Концентрований комплекс з пантенолом, 
листям берези і квіток ромашки знімає запалення і 
відновлює натуральний баланс. Рослинні екстракти рису і 
пшениці зміцнюють волосся

DEEP CLEANING SHAMPOO SOOTHING FLUID

Арт.65900750

Арт.65901350

BE KEEN ON SALON CARE – ДОГЛЯД В САЛОНІ

pH 5,0 - 5,5

pH 5,0 - 5,5



ЗАСТОСУВАННЯ

За допомогою ватного тампону нанести на забруднену фарбою 

шкіру легкими рухами. Залишити на короткий час, стерти ватним 

диском

ОБ‘ЄМ

150 мл

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФАРБИ ЗІ ШКІРИ ГОЛОВИ 

З ЛЛЯНОЮ ОЛІЄЮ. Формула сприяє запобіганню 

почервоніння і не викликає подразнення.

Відсутні абразивні частинки, не має різкого запаху

СОLOUR REMOVER LOTION

Арт.69600450

BE KEEN ON SALON CARE - ДОГЛЯД В САЛОНІ

pH 6,6 - 7,0



ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волоссі, 
залишити на декілька хвилин. Ретельно 
змити. ЗА необхідності процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

1000, 250 мл

ШАМПУНЬ «БЛИСК ТА ДОГЛЯД»

ШАМПУНЬ З КЕРАТИНОМ, АЛОЕ ВЕРА, 
ЕКСТРАКТОМ  КВІТОК СУДАНСКОЇ ТРОЯНДИ ТА 
ПАНТЕНОЛОМ. 
Надає природний блиск, очищує і зволожує. 
Комплекс компонентів, зміцнює структуру 
волосся і робить більш еластичними. 
Підходить для всіх типів волосся

ЗАСТОСУВАННЯ

Легкими масажними рухами розподілити на 
вологе волосся 1 - 2 порції (в залежності від 
довжини волосся). Залишити на декілька хвилин і 
ретельно змити водою. Для щоденного 
застосування

ОБ‘ЄМ

1000, 200 мл

КОНДИЦІОНЕР «ХВИЛИНКА»

КОНДИЦІОНЕР  С КЕРАТИНОМ, АЛОЕ ВЕРА, ОЛІЄЮ 
АБРИКОСОВИХ КІСТОЧОК І ПАНТЕНОЛОМ. 
Надає еластичність та блиск. Спеціальна формула 
з кератином запобігає утворенню посічених 
кінчиків, зволожує і помітно покращує  стан 
волосся
Лише за 1 хвилину,волосся стає більш блискучим і 
зволоженим!

BE KEEN ON DAILY CARE- ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД
Лінія для щоденного догляду BE KEEN ON HAIR містить найкращі, спеціально підібрані компоненти для збереження гладкості, зволоженості, еластичності

без обтяження

PFLEGE SHAMPOO ONE MINUTE CONDITIONER

Арт.65807750 Арт. 65826750Арт.65807550 Арт.65826507

pH 5,2 - 5,8 pH 3,6 - 4,0

KERATIN
KERATIN



ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волосся і  
залишити на декілька хвилин. Ретельно 
змити. За необхідності процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

1000, 250 мл

СРІБЛЯСТИЙ ШАМПУНЬ

З КЕРАТИНОМ. Дозволяє ефективно 
нейтралізувати жовтий відтінок з волосся та 
підкреслити природний відтінок блонд. 
Рекомендовано використовувати для 
освітленого, знебарвленого і сивого волосся. 
Комплекс з кератином додасть помітний блиск 
та гнучкість

ЗАСТОСУВАННЯ

Легкими масажними рухами розподілити на вологе 
волосся 1-2 порції. Залишити на 3-5 хвилин. 
Ретельно змити водою

ОБ‘ЄМ

200 мл

КОНДИЦІОНЕР «СРІБЛЯСТИЙ ЕФЕКТ»

З КЕРАТИНОМ, ПАНТЕНОЛОМ ТА МИГДАЛЬНИМ 
ПРОТЕЇНОМ.
Ефективно нейтралізує жовтий відтінок з волосся, 
підкреслюючи природний відтінок блонд. 
Рекомендовано застосовувати для знебарвленого, 
освітленого і сивого волосся. Комплекс 
високоактивних компонентів з кератином надає 
блиск і робить  слухняним

SILBER SHAMPOO SILBER EFFECT CONDITIONER

Арт.65802550 Арт.65802750 Арт.65822507

BE KEEN ON COLOUR CARE – ДОГЛЯД ЗА ФАРБОВАНИМ ВОЛОССЯМ

pH 4,5 - 5,5 pH 3,0 - 3,6

KERATIN KERATIN PANTENOL



ЗАСТОСУВАННЯ
Нанести кондиціонер на вимите волосся, 
залишити на 1-2 хвилини, змити

ОБ‘ЄМ

1000, 200 мл

КОНДИЦІОНЕР«СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ»

З   КЕРАТИНОМ, ЕКСТРАКТОМ ГРЕЦЬКОГО 
ГОРІХУ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ.
Надає чудовий блиск. Високоактивний 
комплекс зберігає стійкість кольору,
забезпечує насичений інтенсивний відтінок і 
покращує стан волосся

FARBGLANZ CONDITIONER

Арт.65821750 Арт.65821507

BE KEEN ON COLOUR CARE – ДОГЛЯД ЗА ФАРБОВАНИМ ВОЛОССЯМ

pH 5,2 - 5,8

KERATIN

ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волосся і  
залишити на декілька хвилин. Ретельно 
змити. За необхідності процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

1000, 250 мл

ШАМПУНЬ «СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ»

З   КЕРАТИНОМ, ЕКСТРАКТОМ ГРЕЦЬКОГО 
ГОРІХУ. Для фарбованого волосся з УФ-
захистом та для запобігання вимиванню 
пігменту. Дозволяє на тривалий час зберегти 
насиченість кольору та зміцнити волосся і 
надати еластичності.

FARBGLANZ SHAMPOO

Арт.65801750 Арт.65801550

pH 5,0 - 5,5

KERATIN



BE KEEN ON COLOUR CARE – ДОГЛЯД ЗА ФАРБОВАНИМ ВОЛОССЯМ

ЗАСТОСУВАННЯ
Нанести засіб на волосся, масажними рухами розподілити
по всій довжині. Залишити на 3-5 хвилин, ретельно
промити

ОБ‘ЄМ

500, 200 мл

МАСКА  «СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ»

З КЕРАТИНОМ, ЕКСТРАКТОМ ГРЕЦЬКОГО 
ГОРІХУ, ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ,
ПАНТЕНОЛОМ І UV-ФІЛЬТРОМ. Маска для 
фарбованого волосся додасть пишність і 
сяйво кольору. Діючий комплекс захищає і 
підсилює інтенсивність фарби і робить 
волосся слухняним. UV-фільтри захищають 
пігменти від впливу променів, а пасма від 
пересушування. Колір довше зберігає 
насиченість та яскравість

FARBGLANZ MASKE

Арт.65830500

Арт.65830700

pH 4,0 - 5,0

KERATIN



ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волосся і  залишити 
на декілька хвилин. Ретельно змити. За 
необхідності процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

250 мл

ШАМПУНЬ - БЛИСК

З КЕРАТИНОМ,ЯЄЧНИМ ПОРОШКОМ І ПЕРЛИННИМ 
ЕКСТРАКТОМ. 
Надає волоссю сяючий колір і повертає блиск. 
Пантенол зберігає структуру волосся та насичує 
його вітамінами. Волосся стає еластичним

ЗАСТОСУВАННЯ

Легкими масажними рухами розподілити на вологе 
волосся 1-2 порції. Залишити на 3-5 хвилин. 
Ретельно змити водою

ОБ‘ЄМ

200 мл

КОНДИЦІОНЕР - БЛИСК

З КЕРАТИНОМ, АРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ, ПАНТЕНОЛОМ І 
ПЕРЛИННИМ ЕКСТРАКТОМ.
Надає волоссю діамантовий блиск. Пантенол і 
екстракт індійської кассії відновлюють баланс 
вологості. Волосся набуває еластичності 

GLANZ SHAMPOO GLANZ CONDITIONER

Арт. 65806550
Арт. 65825507

BE KEEN ON SHINE  - БЛИСК
Надати тонус втомленому і ослабленому волоссю, наповнити його здоров'ям і сяйвом

pH 5,0 - 5,5 pH 5,0 - 6,0

KERATIN
KERATIN



ЗАСТОСУВАННЯ

Шампунь рівномірно розподілити на вологе
волосся, залишити на дві хвилини. Ретельно
змити. За необходності повторити

ОБ‘ЄМ

250 мл

ШАМПУНЬ ПИВНИЙ

ШАМПУНЬ  С   КЕРАТИНОМ,  ОБЛІПИХОЮ  І   

ПИВОМ.
Зміцнює структуру волосся під час миття. 
Розроблений для тонкого волосся комплекс 
активних компонентів надає об'єм та природного 
блиск. Містить кератин, який суттєво покращує 
структуру волосся

ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волоссі, залишити на 
декілька хвилин і ретельно змити. За необхідності 
процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

250 мл

ШАМПУНЬ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ

ШАМПУНЬ З  КЕРАТИНОМ, ПАНТЕНОЛОМ 
І ЕКСТРАКТОМ БІЛОГО ЧАЮ.
Зволожує сухе волосся, не обтяжуючи його, надає 
натурального блиску. Насичена кератином формула 
активних компонентів покращує структуру волосся і 
надає чудову еластичність

Арт. 65805550 Арт. 65804550

BIER SHAMPOO FEUCHTIGKEITS SHAMPOO

pH 5,2 - 5,8pH 5,2 - 5,7

BE KEEN ON VOLUME & MOISTURE – OБ’ЄМ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ

KERATIN
KERATIN PANTENOL



ЗАСТОСУВАННЯ

Легкими масажними рухами розподілити на 
вологе волосся 1 - 2 порції (в залежності від 
довжини). НЕ ЗМИВАТИ! Для щоденного 
використання

ОБ‘ЄМ

200, 1000 мл

БАЛЬЗАМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ

З КЕРАТИНОМ, ПАНТЕНОЛОМ, ЕКСТРАКТОМ 
БІЛОГО ЧАЮ І ОЛІЄЮ ПРИМУЛИ ВЕЧІРНЬОЇ. Для 
сухого волосся. Зволожує і живить волосся, не 
обтяжуючи його. Полегшує розчісування. 
Кератин надає здоровий, доглянутий вигляд, 
зміцнюючи структуру волосся зсередини

ЗАСТОСУВАННЯ

УВАГА! Перед використанням добре струсити.
Розпилити по вимитому, вологому, злегка віджатому
рушником волоссю.
НЕ ЗМИВАТИ!

ОБ‘ЄМ

200 мл

СПРЕЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДВОФАЗНИЙ

З ПРОТЕЇНАМИ ПШЕНИЦІ. Доглядає за будь-яким 
типом волосся, особливо за сухим, пофарбованим,
освітленим, а також після хімічної завивки. Волосся 
розгладжується, стає м'яким і легко розчісується.
Відмінний кондиціонуючий ефект

Арт. 65824750 Арт. 65842500Арт. 65824507

LEAVE IN BALSAM HYDRO 2- PHASE SPRAY
pH 4,5 - 5,5pH 3,5 - 4,5

BE KEEN ON MOISTURE – ЗВОЛОЖЕННЯ

KERATIN PANTENOL



KERATIN

ШАМПУНЬ «КЕРАТИНОВЕ ВИПРЯМЛЕННЯ»

З КЕРАТИНОМ, ЕКСТРАКТОМ МОРИНГИ І ПАНТЕНОЛОМ.
Шампунь і кондиціонер для неслухняного і кучерявого 
волосся роблять волосся більш гладким і блискучим. Для 
отримання більш гладкої структури на тривалий час 
використовувати шампунь та кондиціонер у 5-фазній 
системі випрямлення волосся з випрямляючим бальзамом, 
спреєм та сироваткою

КОНДИЦІОНЕР «КЕРАТИНОВЕ ВИПРЯМЛЕННЯ»

Професійна лінія випрямлення від BE KEEN ON HAIR – набір продуктів для догляду після процедури вирівнювання та для розгладження волосся. Лінія дозволяє 
забути про сплутане і неслухняне волосся, перетворюючи його в м'який, гладкий і слухняний шовк

ЗАСТОСУВАННЯ

Легкими масажними рухами розподілити на вологе 
волосся 1 - 2 порції (в залежності від довжини). НЕ 
ЗМИВАТИ! Для щоденного використання

ОБ‘ЄМ

250, 200 мл

Арт. 65800550 Арт. 65820507

GLATTUNGS SHAMPOO 

GLATTUNGS CONDITIONERpH 5,0 - 5,5

pH 4,7 - 5,2

BE KEEN ON SMOOTHING – ВИПРЯМЛЕННЯ 

PANTENOL



ЗАСТОСУВАННЯ

Ідеальний при застосуванні  термоприладів. Розпилити 
на вологе або сухе волосся. Уникати контакту з очима. 
Для отримання більш гладкої структури на тривалий час 
використовувати спрей в 4-фазній системі випрямлення 
волосся з шампунем, кондиціонером, бальзамом 

ОБ‘ЄМ

150 мл

СПРЕЙ «КЕРАТИНОВЕ ВИПРЯМЛЕННЯ»

З КЕРАТИНОМ ТА КРЕАТИНОМ. 
Для підтримки ефекту випрямлення неслухняного 
волосся, зберігає еластичність і надає природного блиску

ЗАСТОСУВАННЯ

На сухе волосся 1-2 порції розтерти в руках та втерти 
в волосся по всій довжині, окрім прикореневої зони. 
НЕ ЗМИВАТИ! Для отримання більш гладкої 
структури на тривалий час використовувати бальзам 
у 4 - фазній системі випрямлення волосся з 
випрямляючим шампунем, кондиціонером, спреєм

ОБ‘ЄМ

75 мл

БАЛЬЗАМ  ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ 

З КЕРАТИНОМ. 
Для неслухняного та кучерявого волосся. Дбає про 
гладкість волосся, усуває сплутування, надає блиск та 
еластичность

Арт.65840450 Арт. 65860201

GLATTUNGS SPRAY GLATTUNGS BALSAM

BE KEEN ON SMOOTHING – ВИПРЯМЛЕННЯ 

pH 7,5 - 8,1
pH 4,0 - 4,5

KREATINKERATIN KERATIN



ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волоссі, залишити на 
декілька хвилин. Ретельно змити. За необхідності 
процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

1000, 250 мл

ШАМПУНЬ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ  

З КЕРАТИНОМ, ПШЕНИЧНИМ ПРОТЕЇНОМ, КРЕАТИНОМ
И ПАНТЕНОЛОМ. Відновлює структуру волосся, 
запобігає утворенню посічених кінчиків і запобігає 
ламкості волосся. Формула проникає глибоко всередину 
коренів волосся і надає еластичність, робить його 
слухняним

ЗАСТОСУВАННЯ

Легкими масажними рухами розподілити на вологе 
волосся 1 - 2 порції (в залежності від довжини). 
Залишити на 2-3 хвилини і ретельно змити водою

ОБ‘ЄМ

200 мл

КОНДИЦІОНЕР ВІДНОВЛЮЮЧИЙ 

З КЕРАТИНОМ, ПШЕНИЧНИМ ПРОТЕЇНОМ, 
КРЕАТИНОМ,ПАНТЕНОЛОМ І КУНЖУТНОЮ ОЛІЄЮ. 
Проникає глибоко в пошкоджену структуру волосся і 
зсередини відновлює її. Формула живить корені 
волосся і надає еластичність, робить  слухняними

Пошкоджене, ламке, волосся з посіченими кінчиками - найчастіша проблема. Хімічні опіки, неправильний догляд, гаряче повітря та сонячні промені порушують 
природну структуру, знижують еластичність та опір зовнішнім факторам. Завдяки правильно підібраним компонентам, лінія BE KEEN ON REPAIR з формулою на 

основі кератинового білку швидко відновлює сильно пошкоджені пасма, перетворюючи їх у здорове, блискуче та доглянуте волосся

Арт.65803750 Арт.65803550 Арт.65823507

AUFBAU SHAMPOO AUFBAU CONDITIONER

BE KEEN ON REPAIR – ВІДНОВЛЕННЯ

pH 5,0 - 5,5
pH 5,0 - 6,0

KREATINKERATIN KERATIN



KERATIN

ЗАСТОСУВАННЯ

1 - 2 порції розміром з горіх (в залежності від 
довжини волосся) нанести м'якими масажними 
рухами на вологе волосся. Обернути волосся 
рушником, залишити на 10 - 15 хвилин діяти, 
потім ретельно змити водою. Застосовувати 2 - 3 
рази на місяць

ОБ‘ЄМ

200, 500 мл

ВІДНОВЛЮЮЧА МАСКА

З КЕРАТИНОМ, ПШЕНИЧНИМ ПРОТЕЇНОМ, 
КРЕАТИНОМ, ПАНТЕНОЛОМ І КУНЖУТНОЮ  
ОЛІЄЮ. Відновлює структуру волосся зсередини і 
зовні. Кератин і креатин проникають глибоко в 
корені волосся і надають кожному волоску 
проеластичність і гладкість структури. Волосся 
стає блискучим і слухняним

ЗАСТОСУВАННЯ

Порцію розміром з горіх нанести на вимиті і 
підсушені рушником волосся. Приділити увагу 
пошкодженим ділянкам волосся і посіченим 
кінчикам. НЕ ЗМИВАТИ! Волосся укласти за 
бажанням. Можна застосовувати на сухому 
волоссі

ОБ‘ЄМ

75 мл

ФЛЮЇД З КЕРАТИНОМ ДЛЯ ПОСІЧЕНОГО ВОЛОССЯ

З КЕРАТИНОМ. 
Доглядає за сильно пошкодженим волоссям з 
ламкими кінчиками. Вирівнює структуру, не 
обтяжуючи його. Волосся набуває 
натурального блиску і еластичності

Арт.65831500

Арт.65831700

Арт. 65861201 

AUFBAU MASKE ANTI SPLISS FLUID

BE KEEN ON REPAIR – ВІДНОВЛЕННЯ

pH 6,0 - 7,0
pH 5,0 - 6,0

KERATIN



ЗАСТОСУВАННЯ

Невелику кількість нанести на сухе або вологе 
волосся. Укласти волосся за бажанням. Не 
змивати

ОБ‘ЄМ

75 мл

З ОЛІЄЮ ГОРІХА МАКАДАМІЇ. 
Миттєва S.O.S допомога для сухого, ослабленого і 
посіченого волосся. Зберігає вологу та доглядає за 
посіченими кінчиками. Повертає волоссю життєву 
силу, еластичність і кришталевий блиск. Рідкі 
кристали - надійний захист для волосся і шкіри 
голови. Має приємний аромат

РІДКІ КРИСТАЛИ
LIQUID CRYSTAL

Арт.65907160 

BE KEEN ON REPAIR – ВІДНОВЛЕННЯ



Правильний догляд та стайлінг можливі тоді, коли шкіра голови 
та волосся здорові. Неправильний метаболізм, стреси, хімічні 
пошкодження, екологія, гормональні зміни, генетична 
схильність негативно впливають на зовнішній вигляд та здоров'я 

В таких випадках з'являються неприємні прояви: 
o поява лупи; 
o надмірна жирність; 
o випадіння волосся та слабка активність волосяних фолікулів

Надмірна втрата волосся, недостатня активність фолікулів 
призводять до значного зниження густоти, ослаблення, малої 
виразності зачіски

Для ефективного вирішення проблем, інтенсивного та головне –
результативного відновлення, бренд BE KEEN ON HAIR
розробила лінію спеціального догляду для лікування та
відновлення здоров'я шкіри голови та волосся

РІШЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ШКІРИ ГОЛОВИ 

BE KEEN ON SCULP SOLUTIONS



KERATIN

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНОГО ВОЛОССЯ

З КЕРАТИНОМ, РОСЛИННИМ КОМПЛЕКСОМ ТА 
СУЛЬФАТОМ ЦИНКУ.
Сприяє регулюванню виділення шкірного сала. 
Забезпечує уповільнення його вироблення. Має 
заспокійливу та дезінфікуючу дію для шкіри 
голови,знімає свербіж. Волосся стає гладким і 
шовковистим, набуває природного блиску 

ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ

З КЕРАТИНОМ, КОПАЙСЬКИМ БАЛЬЗАМОМ ТА 
ЕКСТРАКТОМ ПЛОДІВ ІНДІЙСЬКОГО ТАМАРИНДУ.
Відновлює природний баланс шкіри голови та ефективно 
запобігає утворенню лупи. Комплекс високоактивних 
компонентів, збагачений кератином, зміцнює структуру 
волосся і робить волосся більш еластичним. Підходить для 
всіх типів волосся

ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волоссі, залишити на 
декілька хвилин. Ретельно змити. За необхідності 
процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

250 мл

Арт.65808550 Арт.65809550

ANTI FETT SHAMPOO ANTI SCHUPPEN SHAMPOO

ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розподілити на волоссі, залишити на 
декілька хвилин. Ретельно змити. За необхідності 
процедуру повторити

ОБ‘ЄМ

250 мл

BE KEEN ON SCULP SOLUTIONS

pH 5,0 - 5,5 pH 5,0 - 5,5

KERATIN
Сульфат цинку



З ПРОТЕЇНОМ РИСУ, БІОТИНОМ ТА КРОПИВОЮ.
Для запобігання випадіння волосся.
Мінерали та провітаміни, що містяться в кропиві, 
сприяють відновленню балансу шкіри та таким чином 
живлять її. Додаткові речовини з протеїну рису та біотин 
зміцнюють структуру волосся, помітно збільшуючи їхню 
міцність

З БІОТИНОМ, ЕКСТРАКТОМ БЕРЕЗИ ТА БІСАБОЛОЛОМ.
НАТУРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИРОВАТКА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
ТА ЖІНОК.М’яко діє на корені волосся. Чітко підібрана 
комбінація активних інгредієнтів регулюють вироблення 
секрету залоз шкіри голови, заспокоюють та надають 
протизапальну дію 

СИРОВАТКА-СПРЕЙ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести рівномірно по всій поверхні голови та 
волосся. Для посилення результату залишити на 2-3 
хвилини та ретельно змити

ОБ‘ЄМ

250 мл

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням збовтати! Нанести на проблемні 
ділянки  легкими масажуючими рухами по шкіри голови. 
Швидко вбирається, не приліпає, не залишає жирної 
плівки. Для зміцнення структури волосся, розпили на 
пасма по всій довжині

ОБ‘ЄМ

75 мл

Арт.65906206Арт.65905550

ШАМПУНЬ VITAL
VITAL SHAMPOO ANTI HAIR LOSS SPRAY

BE KEEN ON SCULP SOLUTIONS

pH 5,0 - 5,8

BIOTIN BIOTIN



ВИПРЯМЛЕННЯ

#BE KEEN ON STRAIGHT

ІДЕАЛЬНО РІВНЕ ТА БЛИСКУЧЕ ВОЛОССЯ ВІД 6 ДО 8 МІСЯЦІВ



o делікатно розгладжує кожне пасмо
o справляється навіть із сильно завитими локонами
o протидіє небажаній пухнасті
o стійкий перед підвищеною вологістю
o забезпечує тривале випрямлення волосся без 

повторного нанесення 
o збагачений приємним, легким ароматом
o виконаний спеціально для розгладження норовливих 

завитків 
o працює з волоссям будь-якої довжини та густоти 
o значно покращує  зовнішній вигляд 
o підвищує захисні властивості структури 
o перешкоджає появі сухості, ламкості посічених 

кінчиків

*Кінцевий результат залежить від структури волосся

Рекомендація KEEN: Використовувати для догляду  та 
збереження тривалого результату випрямлення у 
домашніх умовах лінію KEEN «Кератинове випрямлення»

Особливості перманентного випрямлення

KEEN REBONDING SYSTEM



Крем для випрямлення волосся
Extra Strong (екстрасильна фіксація)

Объем: 250 мл    

Для здорового, необробленого, 
нормального волосся з легкої до середньої 
завивки

Крем для випрямлення волосся Strong 
(сильна фіксація)

Посилено розгладжує кожну 
волосинку,навіть сильно завиті локони і 
протидіє небажаній пухнастості при високій 
вологості

ЗАСТОСУВАННЯ
• Не застосовувати на фарбованому волоссі!
• Розділити волосся на приблизно 4 рівні частини
• Видавити в неметалевий посуд необхідну кількість
• Починаючи з потиличної зони, нанести крем по усій довжині

волосся та ширині пасм приблизно 5 см, відступаючи від
шкіри голови на 1 см

• Не перевищувати час нанесення – 20 хвилин
• Пасма не розчісувати. Не тягнути волосся під час нанесення.
• При кімнатній температурі залишити на 15 - 30 хвилин без

додаткового термовпливу
• Максимальний час витримки 30 хвилин
• Ретельно промити волосся теплою водою
Після обробки не збирати пучок, не користуватися шпильками

СКЛАД

Aqua (water), ammonium thioglycolate, cetearyl alcohol, 
ammonium bicarbonate, urea, ammonium hydroxide, parfum 
(fragrance), sodium lauryl sulfate, ceteareth-20, 
acrylates/beheneth-25 methacrylate,copolymer, dimethicone, 
tetrasodium edta, linalool, hexyl cinnamal, limonene  

REBONDING CREAM EXTRA STRONG

Арт.67806600 Арт.67805600

REBONDING CREAM STRONG

Увага! Тільки для професійного застосування. Rebonding Cream містить солі тіогліколевої кислоти.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовуйте захисні рукавички. У разі потрапляння
продукту в очі - промити великою кількістю води та звернутися до лікаря

ОБ‘ЄМ

280 мл

KEEN REBONDING SYSTEM



НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ КРЕМ 

Обов'язковий фінішний засіб будь-якого
випрямлення. Забезпечує нормальну та
дбайливу фіксацію. Волосся стає м’яким,
приємним на дотик та має доглянутий
вигляд

NEUTRALIZING CREAM

ЗАСТОСУВАННЯ
•Розділити волосся на 4 частини

•Видавити крем в неметалевий посуд

Нанести по всій довжині волосся, починаючи
з потиличної зони. Не тягнути волосся.

•Залишити на 20 хвилин (залежно від
довжини і об'єму волосся)

Ретельно промити теплою водою

ОБ‘ЄМ

1000 мл

Арт.67807750

Результат 

КРОК ЗА КРОКОМ
Помити з 

KEEN DEEP CLEANING
Нанести 

KEEN REBONDING CREAM
Час витримки від

15 до 30 хв

Ретельно промити
водою Висушити Розгладження Розгладження 

Нейтралізація 
NEUTRALIZING CREAM Нейтралізація Догляд та сушка 

KEEN REBONDING SYSTEM



ЗАВИВКА 

#BE KEEN ON WAVE

МОДНІ ЛОКОНИ ВСІХ ФОРМ ТА РОЗМІРІВ 
ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВОЛОССЯ 



WAVE LOTION ДЛЯ ЗАВИВКИ F, G, N
• Базис (N) — для нормального волосся
• Інтенсивний (F) — для волосся, яке важко піддається завивці
• М’який (G) — для чутливого (тонкого) волосся

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести засіб на вологе волосся, закручене на бігуді. Виконувати 
вказаний час витримки. Сполоснути волосся, підсушити і нанести 
Нейтралізуючий лосьйон-фіксатор. Час витримки: 8-10 хвилин. Зняти 
бігуді і нанести рідину знову на розпущене волосся. 
Час витримки – 5 хвилин, змити водою.
Важливо дотримуватися таймінгу та правил нанесення! 

ОБ‘ЄМ

1000 мл

З ПРОТЕЇНАМИ ШОВКУ І МИГДАЛЮ.
Природні, витончені хвилі або локони, які довго зберігають 
еластичність і пружну силу. М’який вплив на волосся завдяки 
оптимальній комбінації активних компонентів для завивки. Цінні 
протеїни шовку та мигдалю забезпечують м'яку зміну структури 
волосся та заспокоюють шкіру голови під час застосування. 
Збереження природного блиску і легкості розчісування 

Арт.67803755
Арт.67801755

Арт.67802755

pH 8,5 - 9,0

BE KEEN ON WAVE  



ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести необхідну кількість на волосся після хімічної
процедури

ОБ‘ЄМ

1000 мл

НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ ЛОСЬОН-ФІКСАТОР

З ТЕНЗИДАМИ ТА КЕРАТИНОМ.
Фіксація структури волосся. У готовому до застосування вигляді. 
Завдяки збалансованій системі тензидів з активною піною, 
перекису водню та кислотним компонентам лосьйон забезпечує 
необхідне затвердіння кератину після будь-якої зміни структури 
волосся та допомагає створити завивку з тривалим ефектом.
Завивка виходить еластична та стійка

NEUTRALIZING LOTION

Арт.67804750

TENSIDE

pH 2,3 - 2,7

KERATIN

BE KEEN ON WAVE  



СТАЙЛІНГ

#BE KEEN ON STYLING

СТИЛЬНІ ТА КРЕАТИВНІ ЗАЧІСКИ



ЯКІСНИЙ НІМЕЦЬКИЙ СТАЙЛІНГ

o Класичні безаерозольні спреї екстрасильної фіксації з 
пантенолом та UV - фільтром для зачіски будь-якої форми

o Високоякісні полімери дбають про відмінну фіксацію,
еластичність і натуральний вигляд зачіски

o Продукти не склеюють та не обтяжують волосся

o Короткий час висихання завдяки спеціальній мікроструктурі

o Засоби для фінального закріплення зачіски – точкова 
фіксація кожного вигину пасма та створення різних форм

o Користуватися стайлінговими засобами BE KEEN ON HAIR 
можуть усі, а особливо ті, хто активно дбає про навколишнє 
середовище. Засоби надійно фіксують зачіску, при цьому не 
руйнують озоновий шар і не шкодять атмосфері

100% догляд та UV -захист за будь-якої погоди! 

BE KEEN ON STYLING



ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розпилити з відстані 30 см.
Легко видаляється гребінцем

ОБ’ЄМ

300 мл

ФІНІШНИЙ СПРЕЙ  ЕКСТРАСИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ

БЕЗАЕРОЗОЛЬНИЙ
Для остаточної фіксації зачіски. Надійно гамує
темперамент волосся, не склеюючи їх. Спеціальна
комбінація пантенолу з ультрафіолетовим фільтром
зволожує волосся, робить його блискучим і еластичним

30 см

ЗАСТОСУВАННЯ

Рівномірно розпилити по чистому, злегка вологому 
волоссю. Волосся розчесати і укласти за бажанням. 
Потрібний ступінь фіксації досягається кількістю 
нанесеного спрею

ОБ’ЄМ

300 мл

CПРЕЙ ДЛЯ ОБ’ЄМУ

БЕЗАЕРОЗОЛЬНИЙ
Речовини, що створюють об'єм, роблять волосся більш 
щільним. Зачіска зберігає об'єм протягом всього дня. 
Спрей обволікає волосся та стабілізує структуру. 
Пантенол у складі спрею зволожує волосся та 
повертає їм натуральний блиск. Спеціальний 
ультрафіолетовий фільтр захищає волосся від 
негативного впливу сонячних променів

Арт.66801600 Арт.66800600

FINISHING SPRAY EXTRA STRONG VOLUME – UP SPRAY

PANTENOL PANTENOL

BE KEEN ON STYLING



ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести необхідну кількість на вологе волосся та змоделювати форму

ОБ’ЄМ

200 мл

МАТУЮЧА ПАСТА

ІЗ ВИСОКОЦІННИМИ МІНЕРАЛАМИ: ГЛИНА, БДЖОЛИНИЙ ВІСК, ОЛИВКОВА ОЛІЯ. 

Надає зачісці структуру, стійкість та матовий фініш. Волосся залишається 

м'яким, гнучким та слухняним. Добірні речовини для догляду, живлять 

волосся і захищають їх від висихання

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести бажану кількість гелю на долоню і відразу  
сформувати зачіску на сухому волоссі. Для створення 
окремих пасм розподілити гель руками на вологому 
волоссі і дати висохнути

ОБ’ЄМ

250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДАННЯ 
ЕКСТРА СИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ

З ПАНТЕНОЛОМ.

Для створення бажаних форм та міцної структури 

зачіски. Необхідний для волосся компонент –пантенол: 

живить, захищає від втрати вологи та надає природного 

блиску

Арт.66807501

Арт.66806551

MATT PASTE
STYLING GEL STRONG

PANTENOL

BE KEEN ON STYLING
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