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Nua
NUA - професійна косметика для волосся, що поєднує
простоту у використанні, високу якість та ефективність. NUA витримує три пріоритетні напрямки: безпека, ефективність та інноваційність.
Для виготовлення косметичних засобів використовуються тільки натуральні та безпечні компоненти, що пройшли контроль
безпеки в сертифікованих установах України та Італії. Косметика є екологічно чистою, та складається на 95% з натуральних інгредієнтів. Для її створення компанія використовує найцінніші
рослинні інгредієнти та суворо стежить за відсутністю у ній компонентів, що викликають залежність та поверхнево-активних
речовин групи SLC.

Активні компоненти, які входять до складу продукції NUA, забезпечують накопичувальну дію засобів, що сприяє поступовому та впевненому покращанню стану не тільки волосся, але й
шкіри голови. Крім того, продукція містить інноваційний комплекс амінокислот, фруктози й глюкози, які надають волоссю
силу та еластичність.
Дослідження та розробки проводяться в лабораторіях, які оснащені сучасними технологіями, що дозволяє зберегти всі природні корисні властивості компонентів. Продукція не тестується
на тваринах та її склад містить формули останніх розробок в
сфері медицини та косметології. NUA відповідає найсуворішим
дерматологічних критеріям та регулярно тестується на ефективність й гіпоалергенність в наукових лабораторіях Італії.

Ваше волосся засяє
красою
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Сomplesso
idratante
Зволожуючий комплекс
З олією зародків пшениці та пшеничним
протеїном

?

про активні компоненти

Олія зародків пшениці
та пшеничний протеїн
Це компоненти, які є джерелом вітамінів
А, В, D, мікро та макроелементів, які небез-

Якщо волосся втратило здоровий вигляд, стало погано рости та випадати, най-

підставно називають вітаміном молодості

краще підійде — зволожуючий комплекс з олією зародків пшениці та пше-

та краси. Завдяки такому складу засоби

ничним протеїном — це природний коктейль з натуральних рослинних компо-

надають омолоджуючу, зміцнюючу та жи-

нентів, амінокислот та олій, який додасть силу, блиск, м’якість й шовковистість

вильну дію на шкіру голови та структуру

Вашому волоссю.

волосся. Застосування засобів зволожуючого комплексу не дозволяє волоссю ламатися та сприяє їхньому зростанню.
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Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

олія зародків
пшениці

олія зародків
пшениці

олія зародків
пшениці

пшеничний
протеїн

пшеничний
протеїн

пшеничний
протеїн

Зволожуючий шампунь з олією
зародків пшениці і пшеничним
протеїном

Зволожуючий бальзам-кондиціонер з олією зародків пшениці і
пшеничним протеїном

Зволожуюча маска з олією
зародків пшениці і пшеничним
протеїном

Ніжно очищає волосся та шкіру голови,
зберігає баланс мікрофлори, захищає від
зневоднення. Зволожує й ущільнює волосся по всій довжині, надаючи м’якість, гнучкість, шовковистість та чудовий блиск. Має
заспокійливу й антисептичну дію. Унікальна дія шампуню ефективно та дбайливо доглядає за волоссям, воно довше залишається чистими, зберігає об’єм та чудово тримає
форму зачіски.

Бальзам-кондиціонер збагачений вітамінами А, В5, С і Е, забезпечує волоссю антиоксидантний захист та надає природний блиск.
Не містить агресивних сульфатів, миттєво
очищає, відновлює рН шкіри голови, заспокоює подразнення й сприяє зменшенню
свербіння. Відновлює волосся пошкоджене
в результаті хімічного, механічного впливу
та впливу навколишнього середовища.

Формула маски запобігає розшаруванню
посічених кінчиків, електризації та сплутуванню, роблячи його гладкими, слухняними й еластичними по всій довжині. Засіб
активно зволожує та живить пористу кутикулу, відновлюючи порушення цілісності
лускатого шару. Зволожуючі компоненти не
містять силіконових комплексів. Вона захищає та пом’якшує навіть дуже сухе і жорстке
волосся, полегшуючи процес розчісування
й укладання.

Об’єм: 250 / 500 мл

Об’єм: 250 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: VNA0045 / 12767

Арт.: LBT13160

Арт.: 12766
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Сomplesso
nutriente
Живильний комплекс
З оливковою олією

?

про активні компоненти

Оливкова олія
Має у складі незамінні жирні кислоти,

Живильний комплекс розроблений для очищення та живлення шкіри голови,
він повертає природню красу, доглянутий вигляд, силу й блиск, сприяє зростанню та зміцненню волосся. Активні компоненти впливають на волосяні кутикули,
що значно покращує стан волосся, та завдяки постійному впливу повністю відновлює його структуру, вони стають помітно сильнішими. Волосся набуває шовковистого блиску, легше піддається укладанню, виглядає свіжим та доглянутим.

вітамін E та антиоксиданти, які перешкоджають випадінню волосся та посіченим
кінчикам, сприяють лікуванню шкіри голови від лупи. Оливкова олія надає засобу
можливість забезпечити волоссю густоту,
об’єм, зміцнення, м’якість, шовковистість,
блискучість та прискорити процес їх росту. Цю олію можна назвати комплексним
продуктом, який є панацеєю для волосся.
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Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

оливкова
олія

Aктивні компоненти

оливкова
олія

оливкова
олія

Живильний шампунь з оливковою олією

Живильний бальзам-кондиціонер з оливковою олією

Живильна маска з оливковою
олією

Створений для вирішення проблем пов’язаних з ламкістю, сухістю волосся та усуненню свербіння шкіри голови. Відновлює
цілісність гідроліпідної плівки, захищаючи
волосся від зневоднювання.
Активні компоненти надають волоссю еластичність і гладкість, сприяють регенерації
клітин шкіри, усувають симптоми сухості й
відчуття стягнутої шкіри, створюють оптимальні умови для росту здорового та гарного волосся.

Завдяки своїй легкій текстурі бальзам-кондиціонер рівномірно наноситься на волосся, дозволяючи активним речовинам
оптимально впливати на нього. Усуває подразнення, почервоніння та свербіж зі шкіри
голови та покращує структуру волосся. Повертає природний баланс. Надає волоссю
еластичність та здоровий вигляд.

Маска спеціально створена для дуже сухого, виснаженого та пошкодженого волосся.
Збагачена високоефективною натуральною оливковою олією, яка сприяє нормалізації роботи сальних залоз, забезпечує інтенсивний захист від пересихання волосся,
створює оптимальні умови для росту сильного та здорового волосся.

Об’єм: 250 / 500 мл

Об’єм: 250 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: VNA0044 / 12771

Арт.: LBT13161

Арт.: 12770
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Сomplesso

?

про активні компоненти

ristrutturante
Відновлюючий комплекс
З екстрактом вівса та насінням льону

Екстракт вівса
та насіння льону
Дбайливо проникає в волосяну цибулину,

Людське волосся складається з 18 амінокислот, саме тому амінокислоти необхід-

насичуючи її необхідними поживними

ні в складі засобів по догляду за волоссям. Відновлюючий комплекс з екстрак-

речовинами. Сприяє регенерації пошкод-

том вівса й насінням льону — живить, захищає, відновлює пошкоджене волос-

женого волосся. Насіння льону у складі

ся та шкіру голови, нормалізує стан коренів волосся та шкіри голови.

допомагає запобігати запаленню шкіри
голови, появі лупи та втраті волосся. У
комплексі ці компоненти живлять волосяну цибулину, та сприяють здоровому
росту волосся.
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Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

екстракт
вівса

екстракт
вівса

екстракт
вівса

насіння
льону

насіння
льону

насіння
льону

Відновлюючий шампунь з
екстрактом вівса і насінням
льону

Відновлюючий бальзам-кондиціонер з екстрактом вівса і
насінням льону

Відновлююча маска з екстрактом вівса і насінням льону

Шампунь для пошкодженого волосся
делікатно очищає шкіру голови та волосся, підтримує оптимальний рівень його
зволоження, не порушуючи природний баланс шкіри. Доглядає за фарбованим та
освітленим волоссям, відновлюючи його
структуру, надовго зберігаючи розкішне
сяйво. Тонке волосся отримує необхідний
захист, силу та об’єм. Волосся стає енергійним, блискучім, м’яким та шовковистим.

Зволожує, відновлює стрижень волосся з
ушкодженою структурою. Захищає його від
несприятливих факторів навколишнього
середовища та механічного пошкодження
при розчісуванні та укладанні. Нейтралізує
вільні радикали й реструктурує волосся зсередини. Сприяє регенерації пошкодженого
захисного шару волосся. Запобігає розшаруванню посічених кінчиків, відновлює здоровий блиск та надає волоссю гладкість й
шовковистість.

Маска спеціально створена для максимально інтенсивного та глибокого відновлення
пошкодженої структури волосся. Ефективно
заповнює пошкоджені ділянки кутикули,
вирівнює структуру волосся по всій довжині, обволікає захисною плівкою, підвищуючи стійкість волосся до негативних
зовнішніх факторів. Швидко та ефективно
насичує волосся необхідними амінокислотами. Не вимиває колірні пігменти, забезпечуючи чудовий догляд навіть фарбованому
волоссю.

Об’єм: 250 / 500 мл

Об’єм: 250 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: VNA0045 / 12765

Арт.: LBT13163

Арт.: 12764
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Сomplesso

?

про активні компоненти

fortificante
Зміцнюючий комплекс
З стовбуровими клітинами соняшника

Стовбурові
клітини соняшника
Містять амінокислоти та вітаміни В, Е.

Це унікальна система догляду за волоссям, розроблена на базі новітніх досягнень

Екстракт соняшнику проникає у внутріш-

косметології та біотехнології. Основою якої є стовбурові клітини соняшнику - чу-

ній шар шкіри голови та має властивості

дові природні антиоксиданти, що захищають волосся від токсичних речовин.

притаманні вітаміну А. Наявність у засобі

Зміцнюючий комплекс сприяє активному росту волосся, запобігає ламкості й

стовбурових клітини соняшника стимулює

сприяє активній регенерації шкіри голови.

оновлення колагену й еластину, підсилює
процес відновлення шкіри, підвищує еластичність волосся завдяки зволожувальним властивостям. Перешкоджає руйнівній дії вільних радикалів.
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Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

стовбурові
клітини соняшника

Aктивні компоненти

стовбурові
клітини соняшника

стовбурові
клітини соняшника

Зміцнюючий шампунь зі
стовбуровими клітинами соняшнику

Зміцнюючий бальзам-кондиціонер зі стовбуровими клітинами соняшнику

Зміцнююча маска зі стовбуровими клітинами соняшнику

Делікатний шампунь який зміцнює волосся, наповнюючи його силою та об’ємом.
М’яко очищає шкіру голови, готуючи її до
максимально ефективного засвоєння компонентів активного догляду.
Цінні інгредієнти, такі як стовбурові клітини
соняшнику, реконструюють й зміцнюють
структуру волосся, роблячи його більш
гладким та шовковистим. Волосся набуває
здорового блиску та легше розчісується.

Завдяки своїй легкій текстурі сприяє якісному кондиціонуванню та захисту кутикули тонкого волосся не обтяжуючи його.
Унікальний активний компонент проникає
всередину фолікула та запобігає передчасному відмиранню клітин, випаданню й руйнуванню структури волосся. Воно набуває
шовковистого блиску і легше піддається
укладанню.

Унікальна формула продукту утримує вологу глибоко усередині волосся, обволікає та
збагачує його суху, пористу структуру усіма необхідними поживними речовинами,
оберігаючи від ультрафіолетового випромінювання. Маска захищає шкіру голови від
негативних впливів та зниженню життєвої
активності. Волосся стає більш сильним та
стійким до агресивних факторів.

Об’єм: 250 / 500 мл

Об’єм: 250 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: VNA0046 / 12769

Арт.: LBT13162

Арт.: 12768

Олія чайного дерева
і екстракт ехінацеї
Олія чайного дерева у складі засобу сприяє зміц-

Aктивні компоненти

ненню волосся та протидіє лупі. А екстракт ехінацеї допомагає відновити водний баланс шкіри,

олія чайного
дерева

знімає запальні процеси при подразненнях,
викликаних взаємодією шкіри з несприятливими

екстракт
ехінацеї

для неї умовами.

Олія аргани
Складається на 70% з ненасичених жирних кислот, незамінних елементів, які забезпечують здоров’я та красу волосся. Арганова олія захищає від
впливів ультрафіолету, зволожує й живить шкіру
голови, а також сприяє відновленню структури
волосся.

Олія макадамії
Містить корисні для волосся компоненти: кис-

Шампунь + бальзам 2в1
для всіх типів волосся

Сухий шампунь з олією чайного
дерева та екстрактом ехінацеї

Спеціальна формула, що об’єднує в собі дію
шампуню та бальзаму з ефектом живлення та зволоження, підходить для всіх типів
волосся. Усуває «пухнастість», волосся стає
м’яким, слухняним, неперевершено гладким та блискучим. Шампунь не вимагає
подальшого застосування масок та кондиціонерів, так як сам справляється з очищенням голови та з живленням волосся, що
сприяє згладжуванню кутикули волосся.

Шампунь має дуже високу абсорбуючу
здатність, допомагає шкірі голови зменшити вироблення шкіряної жирності - протидіє себуму. Не потребує використання води,
значно скорочує та спрощує процедуру
позбавлення від жирного блиску коріння
волосся та шкіру голови. За секунди повертає відчуття чистоти, свіжості й комфорту.
Зменшує необхідність частого миття голови, що сприяє лікуванню себуму. Незамінний продукт при відсутності гарячої води, в
дорозі та тривалих відрядженнях, подорожах та походах. Підходить для будь-якого
типу волосся.

Об’єм: 250 мл

Об’єм: 100 мл

лоти, вітаміни А і Е, мідь та цинк. Олія макадамії
завдяки своїм багатогранним корисним властивостям набула репутацію однієї з найбільш корисних олій, які використовуються при догляді за
волоссям.

Арт.: LBT13165

Арт.: LBT13164
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Aктивні компоненти

Aктивні компоненти

олія
макадамії

олія
аргани

Рідкі кристали для блиску волосся з ефектом ламінування

Марокканська арганова
сироватка

Олія без олії для реконструкції
волосся з легкою фіксацією

Рідкі кристали для блиску волосся з ефектом ламінування - натуральний продукт,
розроблений для виснаженого волосся з
метою відновлення його структури. Активні компоненти засобу проникають глибоко
в структуру волосся, насичуючи його поживними елементами, надаючи пружність,
еластичність та силу від коренів до кінчиків. Кристали відновлюють волосся після
завивки, випрямлення або фарбування,
огортаючи кожен волос біомембранною
плівкою.

Сироватка глибоко живить, не обтяжуючи волосся, надаючи блиск, яскравість та
пружність вже після першого застосування. Сироватка освіжає посічені кінчики,
при регулярному використанні допомагає
повністю відновити сухе і пошкоджене волосся. На відміну від інших косметичних
засобів для волосся, сироватка володіє
швидким ефектом миттєвого проникнення
в структуру волосся, забезпечує захист для
фарбованого та завитого волосся, підвищує
яскравість кольору волосся.

Олія без олії живить та захищає волосся, надає йому об’єм та блиск, не обтяжуючи його.
Ефективний засіб для реструктуризації волокон волосся, рекомендується використовувати після хлорованої води, басейну, морської солі та перебування на сонці. Олія без
олії допоможе легко змоделювати будь-яку
зачіску і створити «мокрий ефект» волосся.
Незамінний засіб для відпочинку, як влітку,
так і взимку.

Об’єм: 80 мл

Об’єм: 80 мл

Об’єм: 150 мл

Арт.: LBT13157

Арт.: LBT13158

Арт.: LBT13159
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Nua Pro
Продукція Nua Pro — це не просто набір засобів по
догляду за волосся, а цілий ритуал перетворення
пошкодженого волосся в ідеальне, основою якого
є — інноваційні розробки.
Нова лінія Nua Pro була розроблена в лабораторії італійської
компанії «Beauty Application» — лідеру по використанню сучасних технологій. І створена, що б задовольнити найвищі вимоги
клієнтів. Засоби даної лінії мають унікальний склад: колаген,
екстракт чорної ікри, аргінін, кератин, які надають максимально позитивний вплив на молекулярну структуру волосся. Шампуні лінії Nua Pro містять мінімальну кількість шкідливих для
здоров’я піноутворювачів і загусників, які не впливають на
якість і витрати шампуню, володіючи виключно «комерційним
ефектом реклами».
У новій лінії Nua Pro, Ви зможете підібрати для себе засіб, який
допоможе вашому волоссю виглядати гарним та здоровим.

Навіть саме пошкоджене
волосся буде виглядати
здоровим!
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Anti-age therapy
Антивіковий комплекс
З колагеном

Антивіковий комплекс з колагеном надає волоссю тривале зволоження, щільність
та сяйво. Волосся отримує інтенсивне живлення й надійний захист від УФ-випромінювання, захист від морської, хлорованої води та сухого повітря. Фарбоване волосся довго зберігає колір, розкішний блиск та еластичність.

Шампунь Anti – age Therapy with
Collagen

Бальзам-кондиціонер Anti – age
Therapy with Collagen

Засіб відмінно піниться, що значно спрощує
процедуру миття голови. Збагачена колагеном унікальна формула шампуню не тільки
дбайливо очищає волосся і шкіру голови, а
також чудово зволожує та живить пасма, підсилюючи щільність та еластичність, повертаючи життєву силу та гарне сяйво. Також він
активізує зростання волосяних цибулин та
зміцнює його, запобігаючи випадінню. Робить волосся здоровім та доглянутим.

Засіб робить волосся більш сильним та захищеним перед агресивним впливом зовнішнього середовища та іншими негативними
чинниками. Його формула сприяє прискореному поділу клітин і росту волосся, що надає
йому не тільки густоту, але і здоровий блиск.
Кожен волосок отримує важливий захист,
який дозволяє зберігати вологу всередині та
запобігати ламкості кінчиків, покращує структуру та швидкість зростання волосся.

Об’єм: 1 000 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18024

Арт.: AAVNA18025
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Колаген
Колаген – фібрилярний білок, що становить основу сполучної тканини організму. Він забезпечує міцні зв’язки між
клітинами, сприяє поділу клітин та росту
волосся. Надає блиск волоссю, створює
захисний шар на поверхні волосся, утримує вологу та відновлює структуру.

Маска Anti – age Therapy with
Collagen
Живить волосся, попереджає старіння і бореться з його ознаками. Формула маски збагачена колагеном, який сприяє відновленню
волосся. Маска повертає волоссю пружність,
тонус і життєву силу. Посилює щільність і еластичність волосся. Повертає волоссю пружність, тонус і силу, посилює щільність і еластичність.

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18026

Відновлюючий спрей ламінування двофазний з
колагеном

Відновлююча ламінуюча
ліфтинг - сироватка з
колагеном

Завдяки зручному розпилювачу
засіб можна легко розподілити по
всій довжині пасом. Засіб лягає
на волосся невагомою димкою,
не склеює і не обтяжую його.
Унікальна формула на основі
колагену відмінно живить і зволожує локони, робить їх більш
гладкими, еластичними і шовковистими, підсилює яскравість кольору та надає йому природний
здоровий блиск, а також активізує
процеси регенерації і запобігає
появі посічених кінчиків.

Ламінуюча сироватка відмінно
пом’якшує сухе і ламке волосся,
запобігаючи появи посічених
кінчиків. Надає блиск пофарбованому та освітленому волоссю,
особливо рекомендована для
блондинок. Сироватка робить
волосся блискучим, шовковистим та еластичним, зберігаючи
при цьому локони та колір. Живильна формула з приємним ароматом, зволожує волосся, вирівнює і надає 3D ефект ламінації.
Не обтяжує волосся.

Об’єм: 200 мл

Об’єм: 50 мл

Арт.: AAVNATR18038

Арт.: AAVNATR18042
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Reconstruction
Реконструюючий комплекс
З кератином

Відновить сухе і тьмяне волосся, воно знову наповниться життєвою енергією та силою.
Волосся буде сяяти, здобуде шовковистість й рівну структуру, стане слухняним, що значно полегшить процес укладання та втілення будь-яких зачісок.

Шампунь Reconstruction with
Keratin

Бальзам-кондиціонер
Reconstruction with Keratin

Засіб відрізняється густою консистенцією
та приємним, ненав’язливим ароматом.
Унікальна формула чудово видаляє забруднення та надлишок себуму, надаючи відчуття
чистоти та свіжості. Кератин, в його складі,
добре зволожує та живить пасма, активізує
процеси регенерації пошкоджених ділянок,
запобігає появі посічених кінчиків, робить
волосся більш гладким, слухняним, надає
йому гарне сяйво та підвищує захисні функції.

Засіб підходить для сухого та пошкодженого
волосся. Кератин, у складі засобу, допомагає
подарувати волоссю глибоке живлення, забезпечити необхідний захист від зовнішніх
впливів і зміцнити їх структуру. При регулярному використанні локони стануть більш
блискучими, пружними та еластичними, кожна зачіска буде вдаватися легко, а волосся
буде виглядати, немов після салонних процедур.

Об’єм: 1 000 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18033

Арт.: AAVNA18034
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Кератин
Кератин є основною складовою волосся
(близько 85%). Ця речовина надає форму
та визначає пряме або кучеряве воно буде.
Верхній шар волосків – це омертвілі клітини кератину, витісненні щойно утвореними частинками цього протеїну. Завдяки
цьому обміну волосся може протистояти
шкідливим зовнішнім факторам.

Маска Reconstruction with Keratin

Живить, відновлює й повертає волоссю м’якість та пружність. Кератин проникає вглиб
тканин і заповнює всі нерівності та пошкоджені ділянки, відновлюючи пасма й роблячи
їх більш еластичними. Волосся стає щільним
та наповнюється блиском. Підходить для сухого і пошкодженого волосся.

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18035

Відновлюючий спрей –
реконструкція двофазний
з кератином

Відновлююча кератинова
реконструююча сироватка

Розгладжує структуру волосся за
рахунок рідкого кератину, який
наповнює порожнечі і відновлює
волосся зсередини. Ідеальний
продукт для догляду з відмінною
збалансованою формулою активних речовин. Реструктурує фібру
волосся, полегшує розчісування
та укладання, робить волосся
м’яким та шовковистим, а також
надає локонам природний блиск
та доглянутий вигляд. Рівномірно
розподіляється по всій довжині
пасом, не обтяжує та не склеює їх.

Сироватка володіє зміцнюючими
та реконструюючими властивостями. Рідкий кератин глибоко
проникає в структуру волосся, заповнюючи живильною речовиною їх проблемні ділянки. Вона
помітно відновлює дуже сухе та
пошкоджене волосся, роблячи
його гладким та блискучим. Захищає волосся від втрати вологи та
пошкодження. Рекомендується
для щоденного застосування з
метою запобігання посічених
кінчиків. Не обтяжує волосся.

Об’єм: 200 мл

Об’єм: 50 мл

Арт.: AAVNATR18041

Арт.: AAVNATR18045
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Smooth
Розгладжуючий комплекс
З ікрою

Розгладжуючий комплекс з ікрою робить волосся більш живими та слухняним, легко
розчісується, та отримує надійний термозахист, що зменшує появу посічених кінчиків.
Помітно поліпшується структура волосся, локони виглядають здоровими та сяючими.

Шампунь Smooth with Caviar

Бальзам-кондиціонер Smooth with
Caviar

Шампунь збагачений екстрактом чорної ікри,
який покращує структуру волосся зсередини,
захищає від негативного впливу навколишнього середовища, наслідків хімічної завивки
та постійних термоукладок. Активні інгредієнти шампуню наповнюють волосся енергією,
силою та блиском. Вирівнює неслухняні пасма, роблячи гладким та еластичним.

Екстракт чорної ікри, що входить до складу бальзаму-кондиціонеру надає волоссю
здоровий та доглянутий вигляд, відновлює
пошкоджені пасма, активно живить та зволожує волосся, роблячи його більш гладким та
шовковистим.

Об’єм: 1 000 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18030

Арт.: AAVNA18031
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Ікра
Ікра є одним з найцінніших відновлюючих речовин. Пошкоджене, мляве волосся вимагає інтенсивного живлення
для того, щоб відновити природні елементи, які були втрачені з часом. Висока
концентрація вітамінів, мінералів, жирів
та білків чорної ікри, здатні відновити
первинну силу, сяйво та молодий вид
волосся.

Маска Smooth with Caviar
У формулі маски цілий комплекс корисних
інгредієнтів, серед яких, екстракт чорної ікри.
Цінний компонент активно зволожує волосся
та шкіру голови, живить та насичує пасма необхідною їм вологою. Засіб надає живильну
та пом’якшувальну дію, завдяки чому завитки
стають більш гладкими та слухняними, легко
розчісуються та укладаються. Маска легко наноситься, швидко поглинається, вирівнюючи
волосся та надаючи їм блиск.
Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18032

Відновлюючий спрей розгладжування двофазний з чорною ікрою

Відновлююча розгладжуюча сироватка з чорною
ікрою

Достатньо
лише
рівномірно
розподілити засіб по всій довжині пасом, щоб забезпечити їм
потрібний догляд. Проникаючи
глибоко в структуру волосся, збагачена екстрактом чорної ікри та
іншими корисними речовинами
формула спрея добре зволожує та
живить його, запобігаючи висушування, ламкості та появі посічених кінчиків, активізує процеси
регенерації пошкоджених ділянок, пом’якшує, робить слухняним, розгладжує та надає блиск.

Рівномірно розподілив засіб по
всій довжині пасом, сироватка
покриває їх невагомим шаром
захисту, не склеює та швидко поглинається. Проникаючи глибоко
в структуру волосся, збагачена
екстрактом чорної ікри формула забезпечує йому оптимальне
зволоження та живлення, робить
його більш м’яким, слухняним,
гладким та блискучим, ущільнює
його, активізує процеси регенерації, запобігає появі посічених
кінчиків, та підсилює захисні
функції.

Об’єм: 200 мл

Об’єм: 50 мл

Арт.: AAVNATR18040

Арт.: AAVNATR18044
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Volume
Комплекс для об’єму
З аргініном

Комплекс для об’єму з аргініном допомагає волоссю рости більш сильним, отримуючи приголомшливий об’єм та доглянутий вигляд. Волосся стає щільним та густими, при
регулярному використанні ви помітите зменшення випадіння волосся.

Шампунь Volume with Arginine

Бальзам-кондиціонер Volume with
Arginine

Аргінін у складі шампуню, активно живить та
відновлює волосся, покращує кровопостачання в волосяній цибулині. Дія засобу дозволяє
отримувати шкірі голови та волоссю максимум поживних компонентів для нормального
росту. Шампунь завдяки своїм властивостям
заповнює порожнечу в кожній волосині, насичуючи його необхідними вітамінами, які забезпечують об’єм біля коріння та природний
блиск.

Інтенсивно живить та зволожує структуру волосся й шкіру голови. Завдяки компоненту
аргінін, який входить до складу засобу, бальзам-кондиціонер проникає в структуру волосся, закріпляючись на пошкоджених ділянках, відновлює природний захист волосся та
підвищує його щільність. Бальзам призначений для тонкого волосся, він забезпечить
стійкий об’єм від коренів до кінчиків та природний блиск по всій довжині.

Об’єм: 1 000 мл

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18027

Арт.: AAVNA18028

Аргінін
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Це амінокислота, яка входить до складу
здорового волосся, забезпечуючи його
зростання та відновлення. Застосування аргініну в професійних косметичних
засобах зумовлене метою: поліпшення
кровообігу й загального оздоровлення
волосяного покрову. Аргінін проникає в
структуру волосся та діє закріплюючись
на пошкоджених ділянках, відновлюючи
природний захист волосся.

Маска Volume with Arginine
Маска активно живить волосяні фолікули, зміцнює їх структуру і одночасно епідерміс, насичуючи його корисними мікроелементами. В її
складі є цінний інгредієнт - аргінін, який надає
зміцнюючий вплив на прикореневу зону, в
результаті чого волосся по всій довжині стає
сильнішим, щільним та пружнішим. Регулярне застосування маски сприяє збільшенню
його об’єму та появі природно блиску.

Об’єм: 1 000 мл

Арт.: AAVNA18029

Відновлюючий спрей –
об’єм двофазний з аргініном

Відновлююча аргінінова
сироватка для блиску

Зручний розпилювач забезпечує
легке розподіл засобу по всій довжині пасом. Збагачена аргініном
формула проникає глибоко в
структуру волосся, насичує його
вологою та поживними речовинами, активізує процеси регенерації пошкоджених ділянок, запобігає появі посічених кінчиків,
робить пасма більш слухняним і
шовковистим, надає їм блиск та
об’єм. Добре захищає від впливу
згубних факторів навколишнього
середовища.

Сироватка легко розподіляється невагомим шаром по всій
довжині волосся, не склеює і не
обтяжує пасом. Формула на основі рідкого кератину та аргініну
проникає глибоко в структуру пасом, робить їх більш гладкими та
слухняними, зволожує їх, насичує
поживними речовинами та запобігає втраті вологи. Також вона
сприяє відновленню пошкоджених ділянок, оберігає від появ
посічених кінчиків та повертає
природне сяйво.

Об’єм: 200 мл

Об’єм: 50 мл

Арт.: AAVNATR18039

Арт.: AAVNATR18043

Етапи
застосування
комплексного догляду за волоссям

Здорове, міцне та блискуче волосся, подарунок
природи чи результат правильного догляду?
Трихологи та стилісти вважають, що правильний послідовний догляд та дбайливе ставлення
до волосся, допоможуть кожному мати розкішні
пасма - неважливо яке волосся закладене генетично.

Інструкція та рекомендації

Додатковий догляд

1 крок

Шампунь
Нанести шампунь на вологе волосся,
спінити, м’яко промасажувати, змити
теплою водою і повторити процедуру.

При першому митті - змивається забруднення, а
друге - готує волосся до
подальшої процедури.

2 крок

Маска
Нанести маску по всій довжині та на
кінчики волосся, не зачіпаючи їхнього
коріння, залишити діяти на 2-3 хвилини, потім змити прохолодною водою.

Якщо

волосся

Нанести на мокре волосся достатню
кількість бальзаму-кондиціонеру, промасажувати протягом 1-2 хвилин, прочесати гребінцем з рідкими зубцями та
змити прохолодною водою.

Перед використанням добре струснути флакон, розпорошити необхідну кількість на
вологе волосся по всій довжині. Не змиваючи, розчесати та приступити до сушіння та
укладання волосся. Можна використовувати
щодня, для максимального захисту пасом від
зовнішнього впливу.

сильно

пошкоджене, для кращого
ефекту

завжди

викори-

стовуйте бальзам-кондиціонер і промивайте волосся прохолодною водою.

3 крок

Бальзам-кондиціонер

Двофазний спрей

Використання
му-кондиціонеру

бальзапісля

маски, захистить волосся та дозволить йому
виглядати

максимально

розкішно та яскраво, на
всі 100%.

Сироватка
Нанести кілька крапель на долоні та рівномірно розподілити по вимитому та підсушеному рушником волоссю, приступити до
укладання. Не змивати. Можна наносити як
на вологе, так і на сухе волосся. Для кінчиків і
щоденного догляду: кілька крапель розтерти
в долонях та рівномірно розподілити по довжині (по кінчиках) волосся.
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