


Якість та максимальна надійність
Справжня німецька косметика

C:EHKO - це велике сімейне підприємство, яке знаходиться в «серці» 
Німеччини, в Тюрингії. За плечами у C:ЄНКО більше 60 років досвіду в сфері 
розробки та виробництва професійної косметики для волосся. 
Прекрасне волосся - більше, ніж просто результат високоякісного догляду - 
це вираз справжньої пристрасті. Задача полягає в тому, щоб за доступною 
ціною забезпечити високоякісний догляд. 
Продукти догляду для будь-якого типу волосся, стайлінг, інтенсивні відтінки 
барвників, вузькоспеціалізовані засоби – продукція C: EHKO здатна 
задовольнити запити найвимогливіших клієнтів.

ФІЛОСОФІЯ C:EHKO - це:

C - concept / концепт

Багаторічний досвід і кооперація на основі довіри наших партнерів є основою 
нашого концепту

E - energia/енергія

Продукти по догляду з серії С:EHKO - енергія вашого волосся

H - halt / фіксація

Продукти для стайлінгу є оптимальним завершенням для будь-якої зачіски

K - kurven/форми

Нові фантастичні форми на найвищому рівні

O - optik / ефект

Чудовий ефект актуальність моди - результат застосування барвників С:EHKO
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C:EHKO C:COLOR
ФАРБА В НАБОРІ 

60 мл   

20 відтінків

3

Стійка і якісна побутова фарба для волосся всіх типів. 
Містить кератин і олію жожоба, які зміцнять локони від коренів 
до самих кінчиків. 
Компоненти засобу націлені на м'який догляд за волоссям, що 
виключає руйнування його структури. 
Крем-фарба зафарбовує сивину на 100%, надаючи пасмам сяйво.

СКЛАД УПАКОВКИ: 

• Тюбик крем-фарби (60 мл)
• Окиснювач (60 мл) 
• Бальзам для волосся (10 мл)
• Інструкція по застосуванню

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

У неметалевій ємності змішати 60 мл крем-фарби C:EHKO із 60 
мл окислювача C:EHKO Peroxan у пропорції 1:1. 
C:EHKO Peroxan додавати в крем-фарбу безпосередньо перед 
нанесенням суміші на волосся, концентрація окислювача 
залежить від бажаного рівня інтенсивності кольору (при 
інтенсивному освітленні необхідно збільшити порцію C:EHKO 
Peroxan у два рази). Суміш наносити на сухе волосся.

ФАРБУВАННЯ



10 чорний 
 

Арт. 380-4810095/2
30 темний шатен 

Арт. 380-483095/2
11 блакитна ніч 

 

Арт. 380-481195/2
56 сандал

 

Арт. 380-485695/2
57 темний шоколад 
Арт. 380-485795/2

67 шоколад  

Арт. 380-486795/2
73 мідний тіціан  

Арт. 380-487395/2
70 натуральний русявий 

 
Арт. 380-487095/2

74 мускат  

Арт. 380-487495/2
77 кава з вершками   

 
Арт. 380-487795/2

98 бежевий блондин  

 
Арт. 380-489895/2

110 платиновий блондин  

 
Арт. 380-4811095/2

100 шампань 
 Арт. 380-481095/2

111 сапфір 
 Арт. 380-4811195/2

180 сріблястий блондин  

 
Арт. 380-4818095/2

80 світло-русявий 
Арт. 380-488095/2

91 перлинний блондин  

 Арт. 380-489195/2
84 янтар  

Арт. 380-488495/2
95 кориця  

Арт. 380-489595/2
97 карамель  

Арт.  380-489795/2

4 ФАРБУВАННЯ



C:EHKO SUPER BLOND
ПОРЦІЙНИЙ ОСВІТЛЮЮЧИЙ ПОРОШОК

2х30 г   

5

Порошок для якісного знебарвлення волосся. Полімери, що 
входять до його складу, захищають волосся і надають йому 
здорового, шовковистого блиску. 
Вмісту однієї упаковки вистачає на одне або два застосування - 
залежно від довжини волосся або техніки освітлення.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ з C:EHKO Реrохаn: 1:2

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Додайте до вмісту пакету 60 мл C:EHKO Реrохаn. Ретельно змішайте до 
отримання однорідної маси. Суміш наносити відразу на сухе, 
попередньо немите волосся. Нанесіть 2/3 освітлювальної маси на всю 
довжину, а також на кінчики волосся, відступивши 1-2 см від 
прикореневої зони. Залиште діяти залежно від бажаного рівня 
освітлення.

ЧАС ВИТРИМКИ: 15-45 хв - при цьому рекомендується контролювати 
ступінь освітлення. Час впливу залежить від інтенсивності 
натурального пігменту та структури волосся, бажаного ступеня 
освітлення та застосовуваної техніки, а також від % складу пероксану. 
По закінченню часу дії нанесіть частину суміші на корені волосся і 
рівномірно розподіліть. Після закінчення часу дії волосся промити 
великою кількістю теплої води і вимити м'яким нейтральним 
шампунем.

Арт. 389195-7

ФАРБУВАННЯ



1,9% —  Арт. 388616
3% —  Арт. 388216
6% —  Арт. 389116
9% —  Арт. 389216

12% —  Арт. 389316

6

C:EHKO PEROXAN
ОКИСНЮВАЧ З ОЛІЄЮ ЖОЖОБА
(1,9%; 3%; 6%; 9%; 12%)

60 мл

Є одночасно окислювальною емульсією і доглядаючим засобом. 
Застосовується з засобами для фарбування і тонування, засіб 
для знебарвлення.

ФАРБУВАННЯ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Змішати з фарбою або освітлюючим порошком С:ЕНКО згідно з 
інструкцією.



C:EHKO SILBERWEISS
СРIБЛЯСТО-БIЛИЙ ОПОЛIСКУВАЧ

300 мл   

7

Концентрований косметичний засіб, який надає анти-жовтий 
ефект. Підкреслює натуральну елегантність сивого, натурального 
світлого і освітленого волосся. Завдяки спеціальним 
компонентам, ополіскувач дозволяє видалити жовтий відтінок із 
знебарвленого і сивого волосся. Засіб має чудові кондиціонуючі 
властивості.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Розбавити згідно з рекомендаціями щодо застосування. 
Для сивого волосся розбавити 20 мл ополіскувача в 0,5 л теплої води. 
Для натурально світлого та освітленого волосся - 20 мл ополіскувача 
розбавити в 1 л теплої води. 
Готовою сумішшю промити волосся. 
Після 2-3 разів миття волосся процедуру необхідно повторити.

Арт. 3890603

ФАРБУВАННЯ



ПІДГОТОВКА: Обов'язково проведіть тест на чутливість за 24 години до фарбування. 
Перед початком фарбування брів та вій очистіть їх ретельно від залишків жиру та туші 
для вій. На ділянки шкіри навколо очей нанесіть вазелін. Покладіть на нижні повіки під 
вії смужку з паперу. Смужка з паперу повинна бути притиснута, без складок і близько 
до вій.

8

C:EHKO EYE SHADES
ФАРБА ДЛЯ БРІВ ТА ВІЙ

Графіт

Арт.: 382416

Світло-
коричневий

Арт.: 382516

Коричневий

Арт.: 382316

Синьо-
чорний

Арт.: 382216

Чорний

Арт.: 382116

60 мл   

Надає об'єм, довжину та інтенсивний колір віям, ефектно 
підкреслює брови, надає чіткий контур. Високоякісна і водостійка 
фарба. 
Не змивається, не розмазується, стійкість до 6 тижнів. 
Призначена виключно для професійного застосування, 
спеціалістами, які пройшли навчання в роботі з таким типом 
фарби.

5 відтінків

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ: 2-3 г. фарби для брів і вій ретельно змішати з 6-8 краплями 
пероксану C: ЄНКО (1,9%-3%) у неметалевій мисці до отримання однорідної 
кремоподібної маси. Концентрація пероксану для фарбування брів може бути 
підвищена максимум до 6%. Забарвлення починати відразу після приготування суміші.

ПІДГОТОВКА: Обов'язково проведіть тест на чутливість за 24 години до фарбування. 
Перед початком фарбування брів та вій очистіть їх ретельно від залишків жиру та туші 
для вій. На ділянки шкіри навколо очей нанесіть вазелін. Покладіть на нижні повіки під 
вії смужку з паперу. Смужка з паперу повинна бути притиснута, без складок і близько 
до вій.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ: 2-3 г. фарби ретельно змішати з 6-8 краплями пероксану 
C:ЕНКО (1,9%-3%) у неметалевій посудині до отримання однорідної кремоподібної 
маси. Концентрація пероксану для фарбування брів може бути підвищена максимум 
до 6%. Фарбування починати відразу після приготування суміші.

ПРОЦЕС ФАРБУВАННЯ: Готову суміш наносити дуже обережно, за допомогою 
пластмасової палички на вії та брови у напрямку їх росту (очі клієнта повинні бути при 
цьому заплющені).

ЧАС ВИТРИМКИ: Максимум 10 хвилин, залежно від бажаної інтенсивності кольору.

8 ФАРБУВАННЯ
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Лінійка C:EHKO STYLE створена на основі багаторічного 
досвіду і солідного запасу знань, є зразком високої якості

Продукти C:EHKO STYLE представлені відразу в чотирьох 
різних ступенях фіксації - для полегшення створення 
ідеального завершення образу і найкращої укладки волосся

GLIMMER [1] — 
ЕКСТРА-ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

Натяк на фіксацію
Перша зі ступенів фіксацій, 
обволікає волосся сяйвом і розкішшю

CRYSTAL [2] — 
ЛЕГКА ФІКСАЦІЯ

Природна фіксація для створення 
невимушеного образу

DIAMOND [3] — 
СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

Багатогранна, сяюча, як діамант укладка. 
Третій ступінь фіксації

BRILLIANT [4] — 
УЛЬТРА СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ

Найсильніший ступінь фіксації обіцяє 
дивовижну укладку - неважливо, для короткої 
стрижки або для довгого розкішного волосся, 
на весь день або на всю ніч 

СТАЙЛІНГ
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C:EHKO STYLING 
BRILLIANCE SPRAY 
GLIMMER [1] 
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ «ДІАМАНТОВИЙ БЛИСК»

250 мл   

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ «Діамантовий блиск» з ефектом блиску 
із захистом від ультрафіолетових променів для надзвичайно 
яскравого блиску. Екстра-легка фіксація підходить для будь-
якого волосся, особливо для тьмяного, знебарвленого, 
фарбованого або хімічно завитого. 
Склад надає захисну функцію, має УФ-фільтри, робить волосся 
здоровим і гарним. Засіб застосовується у випадках, коли зачісці 
необхідно надати справжній діамантовий блиск. Використовувати 
спрей можна щодня, щоб надати додаткового блиску.

10

Арт. 364655-1

СТАЙЛІНГ
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C:EHKO STYLING 
HAIRSPRAY 
CRYSTAL [2]
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ «КРИСТАЛ»

400 мл   

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ CRYSTAL [2] з екстрактом лічі і пантенолом  
для природної фіксації здорового вигляду волосся,захищає від 
впливу вологості,містить UV-фільтр. Покращена формула лаку 
для стайлінгу забезпечує нормальну, природну фіксацію волосся, 
не склеюючи його. Екстракт лічі перешкоджає негативному 
впливу ультрафіолетових променів при сильному сонячному 
світлі. Волосся отримує необхідний догляд та набуває здорового 
вигляду. Пантенол додатково захищає волосся від втрати вологи.

11

Арт. 3629652

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ: 2-3 г. фарби для брів і вій ретельно змішати з 6-8 краплями 
пероксану C: ЄНКО (1,9%-3%) у неметалевій мисці до отримання однорідної 
кремоподібної маси. Концентрація пероксану для фарбування брів може бути 
підвищена максимум до 6%. Забарвлення починати відразу після приготування суміші.

ПРОФЕСІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД C:EHKO: 

Для стійкої та надійної фіксації рівномірно розпилити лак на відстані 30 см. 
Лак для волосся C:EHKO легко видаляється гребінцем.

   

СТАЙЛІНГ
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C:EHKO STYLING 
MOUSSE CRYSTAL [2]

ПІНА ДЛЯ ВОЛОССЯ

12

Арт. 363165-2

400 мл   

ПІНА ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ з екстрактом лічі, пантенолом 
та протеїнами пшениці, надає природний об'єм та комфортне 
відчуття для волосся, забезпечує нормальну природну фіксацію, 
не склеюючи волосся. Екстракт лічі перешкоджає негативному 
впливу ультрафіолетових променів при сильному сонячному 
світлі, доглядає пошкоджене волосся і повертає здоровий 
вигляд. Пантенол і пшеничний протеїн забезпечують вологість та 
природний об'єм. Не містить спирт.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ: 2-3 г. фарби для брів і вій ретельно змішати з 6-8 краплями 
пероксану C: ЄНКО (1,9%-3%) у неметалевій мисці до отримання однорідної 
кремоподібної маси. Концентрація пероксану для фарбування брів може бути 
підвищена максимум до 6%. Забарвлення починати відразу після приготування суміші.

ПРОФЕСІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД C:EHKO: 

Перед використанням струсити балончик. Направити дозатором униз. Дозатор 
дозволяє точно дозувати об'єм піни в залежності від довжини волосся. 
Видавити потрібну кількість піни, нанести на вологе волосся і укладати його 
за власним бажанням. Для завершення зачіски використовувати лак для волосся 
C:EHKO CRYSTAL або DIAMOND.

   

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
VOLUME SPRAY 
CRYSTAL [2]
СПРЕЙ ДЛЯ ОБ’ЄМУ

300 мл

СПРЕЙ ДЛЯ ОБ'ЄМУ з УФ-фільтром і пантенолом. Надає 
першокласний об’єм, еластичну стійкість і фіксацію на весь день. 
Спеціально розроблена унікальна формула спрея для надання 
об’єму густому волоссю, яке буває досить проблематично укласти 
в зачіску і змусити довго тримати необхідний об’єм і форму. 
Волосся виглядає природно і не втрачає об’єм до 24 годин. 
Пантенол, екстракт лічі та УФ-фільтри, які входять до складу 
спрею, не склеюють пасма, роблять їх м'якими, шовковистими, 
зволожують і захищають від шкідливого впливу ультрафіолету.

13

Арт. 363560

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Розпилити спрей на волосся з відстані близько 30 сантиметрів. 
Рекомендується наносити на вологе волосся.

СТАЙЛІНГ
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C:EHKO STYLING 
GEL WAX CRYSTAL [2]

ГЕЛЬ-ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ

14

Арт. 3627452

150 мл   

Гель-віск з екстрактом кропиви і хвощу, надає шовковистий 
блиск і рухливу фіксацію не обтяжуючи волосся. 
Ідеальний для структурування волосся та виділення окремих 
пасем та елементів.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ: 2-3 г. фарби для брів і вій ретельно змішати з 6-8 краплями 
пероксану C: ЄНКО (1,9%-3%) у неметалевій мисці до отримання однорідної 
кремоподібної маси. Концентрація пероксану для фарбування брів може бути 
підвищена максимум до 6%. Забарвлення починати відразу після приготування суміші.

ПРОФЕСІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД C:EHKO: 

Невелику кількість гель-воску розподілити на долонях і нанести на сухе волосся, 
надаючи йому бажаної форми.

   

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
WAX CRYSTAL [2]

ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ

50 мл

Незвичайна, в міру густа консистенція воску легко набирається 
та рівномірно розподіляється по пасмах, танучи під дією тепла 
долонь. Натуральні частинки дозволяють приборкати навіть 
неслухняні, жорсткі локони, створивши дійсно неповторний 
образ. Віск не пересушує волосся, як це роблять більшість 
стайлінгових продуктів, навпаки, він інтенсивно живить і 
зволожує пасма зсередини, завдяки наявності вітамінів і олій 
у складі укладка стійко витримає всі випробування та погодні 
примхи, підкорюючи своїм незвичайним матовим фінішем.

15

Арт.  3648151

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Невелику кількість воску розігріти в долонях і перенести на сухе 
або злегка вологе волосся. Змоделювати необхідний образ.

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
POWDER CRYSTAL [2]

ПУДРА ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ

16

Арт. 3650071

15 г   

Пудра чудово підійде для будь-якого типу волосся. Особливо 
добре вона впливає на тьмяні, схильні до швидкого забруднення 
локони. Косметичний засіб створює ефект матовості, але якщо ви 
бажаєте його уникнути, то є маленький секрет. Просто ретельніше 
розітріть невелику кількість пудри в долонях перед нанесенням 
на волосся. З цим засобом ваша зачіска завжди матиме чудовий 
вигляд.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Для того щоб домогтися приголомшливого та легкого об’єму 
насипати невелику кількість пудри на долоні, розтерти, а потім 
розподілити на сухому волоссі.Підходить для будь-якого типу 
волосся, не склеює та не обтяжує його.

СТАЙЛІНГ



100 мл

8

C:EHKO STYLING 
HAIRSPRAY 
DIAMOND [3]

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ

400 мл

Лак для волосся з екстрактом лічі та пантенолу з покращеною 
формулою стайлінгу забезпечує стійку, природну фіксацію, не 
склеюючи волосся. Екстракт лічі перешкоджає негативному 
впливу УФ-променів. Волосся отримує необхідний догляд, 
набуває здорового вигляду. Пантенол додатково захищає 
волосся від втрати вологи.

17

Арт. 363065  
Арт. 3630652  

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Для стійкої та надійної фіксації рівномірно розпилити лак на 
відстані 30 см. Легко видаляється гребінцем.

СТАЙЛІНГ

100 мл
400 мл



8

C:EHKO STYLING 
HAIRSPRAY 
NONAEROSOL 
DIAMOND (3)

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ БЕЗ АЕРОЗОЛЮ

18

Арт. 364260

300 мл   

Лак створений без аерозолю, тому, надаючи фіксації зачісці, не 
залишає після себе слідів. До складу продукту входить екстракт 
лічі, який живить волосся корисними мінералами та УФ-фільтри, 
які надійно захищають від негативного впливу навколишнього 
середовища.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Стійка фіксація забезпечується рівномірним розпиленням лаку
на відстані не менше 30 сантиметрів.

СТАЙЛІНГ



100 мл

8

C:EHKO STYLING 
MOUSSE 
DIAMOND [3]

ПІНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОССЯ

400 мл

Нова формула для стайлінгу помітно покращує якість волосся. 
Піна містить екстракти лічі і пантенолу забезпечує максимальну і 
стійку фіксацію волосся, не обтяжуючи його. Екстракт лічі 
перешкоджає стресовому впливу УФ-променів, доглядає за 
пошкодженим волоссям і надає здорового вигляду. Пантенол і 
пшеничний протеїн зволожують волосся і надають йому 
природного об’єму.
Не містить спирт.

19

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Перед використанням струсити балончик. Направити дозатором 
униз. Дозатор дозволяє точно дозувати об'єм піни в залежності 
від довжини волосся. Видавити потрібну кількість піни, нанести 
на вологе волосся і укладати його за власним бажанням. Для 
завершення зачіски використовувати лак для волосся.

СТАЙЛІНГ

Арт. 363230-2  
Арт. 3632652   

100 мл
400 мл



8

C:EHKO STYLING 
VOLUME SPRAY 
DIAMOND [3]

СПРЕЙ ДЛЯ ОБ'ЄМУ

20

Арт. 3636601

300 мл  

Унікальна формула спрею з УФ-фільтром і пантенолом для 
надання об’єму густому волоссю, яке буває досить складно 
укласти в зачіску і змусити довго тримати необхідний об’єм і 
форму. Волосся виглядає природно і не втрачає свій об’єм до 24 
годин. Пантенол, екстракт лічі та УФ-фільтри, які входять до 
складу спрею, не склеюють пасма, роблять їх м'якими, 
шовковистими, зволожують і захищають від шкідливого впливу 
ультрафіолету.
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Розпилити спрей на волосся з відстані близько 30 сантиметрів.

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
CREAM 
DIAMOND [3]

СТАЙЛІНГ-КРЕМ

50 мл

На відміну від своїх аналогів, засіб не пересушує, а, навпаки, 
живить знесилені локони, реконструюючи їх за рахунок дії 
комплексу з олією ши. Проникаючи в структуру волосся активні 
компоненти, вітаміни та мікроелементи, поповнюють нестачу 
цілющої вологи, а бджолиний віск створює на поверхні волосся 
невагому оболонку, що запобігає негативному впливу зовнішніх 
факторів. Крем має приємну, вершкову консистенцію та 
ненав'язливий аромат, легко наноситься і швидко застигає, 
рухливо фіксуючи волосся в потрібному напрямку.

21

Арт. 3651151

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Нанесіть на сухе або злегка вологе волосся для швидкої та 
натуральної укладки, надайте зачісці бажану форму. Крем 
додасть м'якості та блиску волоссю будь-якого типу без відчуття 
склеєності.

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
HAIRSPRAY 
BRILLIANT [4]

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ

22

Арт. 3647652

400 мл   

Лак для волосся з пантенолом та удосконаленою формулою 
стайлінгу забезпечує стійку, екстра-сильну фіксацію. Екстракт 
лічі перешкоджає негативному впливу УФ-променів. Волосся 
отримує необхідний догляд і набуває здорового вигляду. 
Пантенол додатково захищає волосся від втрати вологи.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Для стійкої та надійної фіксації рівномірно розпилити лак на 
відстані 30 см. Лак для волосся легко видаляється гребінцем.

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
HAIRSPRAY 
NONAEROSOL 
BRILLIANT [4] 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ БЕЗ АЕРОЗОЛЮ

400 мл

В унікальну формулу увійшов пантенол, який ідеально зволожує 
волосся по всій довжині та надає йому чудового блиску. 
Забезпечує природний вигляд локонів, а УФ-фільтри відмінно 
захищають від негативного впливу сонячних променів. 
Відсутній газ пропелент.

23

Арт. 364360

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Стійка фіксація забезпечується рівномірним розпиленням лаку із 
відстані не менше 30 сантиметрів.

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
NOVA STYLING GEL
BRILLIANT [4] 
СТАЙЛІНГ-ГЕЛЬ

24

Арт. 3649452

150 мл   

Ексклюзивний засіб зберігає бездоганний вигляд укладки, 
оздоровлюючи волосся і шкіру голови. Не склеює пасма, 
забезпечуючи природність і легкість.

У складі міститься пантенол, завдяки якому волосся стає 
міцнішим і більш блискучим, зберігає свою натуральну вологість. 
Зміцнює і заспокоює завдяки вітаміну В5, а екстракт зародків 
пшениці надає гелю поживні і зволожувальні властивості, 
покращує захист волосся від зовнішніх подразників.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Необхідну кількість гелю розтерти в долонях і нанести на сухе 
волосся. Легкими рухами пальців рук надати зачісці бажаної 
форми. Гель легко вичісується з волосся.

СТАЙЛІНГ



8

C:EHKO STYLING 
HAIRSPRAY 
DIAMOND [3]

СТАЙЛІНГ-ГЕЛЬ

150 мл

Ультралегка формула легко розподіляється по локонах і миттєво 
застигає, не залишаючи липких або жирних слідів, лише 
дзеркальний блиск. Гель не обтяжує навіть найтонше волосся і 
не позбавляє його прикореневого об'єму. Збалансований склад 
збагачений комплексом олій, вітамінів, антиоксидантів і 
рослинних екстрактів для запобігання пересихання пасем і 
зміцнення їх структури зсередини.

25

Арт. 3649451

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Необхідну кількість гелю розтерти в долонях і нанести на сухе 
волосся. Легкими рухами надати зачісці бажаної форми. Гель 
легко вичісується з волосся.

СТАЙЛІНГ



Офіційний дистриб’ютор C:EHKO в Україні 

OOO «ВНА Трейд»

Адреса: 03066, м. Київ, 

провулок Охтирський, 3, оф. 301

Тел.: +38 (044) 223-96-08
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