




ЗАВДЯКИ ПОСТІЙНИМ 

ЛАБОРАТОРНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ

НАША ЯКІСТЬ ВИЗНАНА У ВСЬОМУ СВІТІ ПОНАД 45 РОКІВ

ПРИЗВОДЯТЬ ДО CТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ, СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ 

НАЙВИМОГЛИВІШОГО ПРОФЕСІЙНОГО СВІТУ, ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ ВСІ ПОТРЕБИ

 СУЧАСНОГО МАЙСТРА.

ПРОГРЕСИВНІ ПРОДУКТИ

• ФАРБУВАННЯ

• ЗАВИВКА

• СТАЙЛІНГ

• ЛІКУВАННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ

• ЩОДЕННІ РОБОЧІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ
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PROGRAMME

OF EXCLUSIVE INITIATIVES, 

• PAGINA WEB PERSONALE 
Possibilità di creare una pagina dedicata al tuo salone nel sito di "Hair Company"
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Приєднуйтесь та слідкуйте за новинами:



aПерманентні фарби

aПерманентні фарби без аміаку

aОлії для фарбування без аміаку

aФарби прямої дії

aАксесуари для фарбування

aОкислювачі для

    неповторного кольору

aОсвітлювачі

aАксесуари
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aСистема хімічної завивки

aЛікування

aТехнічні продукти

aОсвітлення з компонентом

   Luminescina 

aBB з гіалуроновою кислотою

aПриродні хвилі

aУльтрагладкий ефект 

aПроти випадіння волосся

aПом’якшення

aПроти лупи

aРегенерація

aВідновлення

aДомашній SPA-догляд

aДогляд за шкірою
a Для волосся та бороди
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ІННОВАЦІЙНІ 

ТА НЕПОВТОРНІ 

КОЛЬОРИ!

• Перманентні фарби: INIMITABLE COLOR

• Перманентні фарби без аміаку: PICTURA

• Олії для фарбування без аміаку: COLOR OIL

• Фарби прямої дії: COLOR DROPS

• Аксесуари для фарбування: 3D COLOR MIXER
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КРЕМ-ФАРБА INIMITABLE COLOR

LB119..                100 ml 
• Екстракт шовку

• Екстракт білих перлин

• Екстракт чорних перлин

• Екстракт бурштину

• Екстракт аметисту

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

96

вiдтiнкiв

aБез аміаку

a100% зафарбовування сивини

a100% яскравість і блиск

aНіжний аромат

aМ'який вплив на шкіру голови

aДерматологічно протестовано

aЗапатентовані основні активні компоненти

Фарбування волосся - невід'ємний елемент догляду більшості людей. Згідно з 

дослідженнями 3 з 5 жінок в світі регулярно фарбують волосся 

і приблизно 11% чоловіків користуються цією процедурою. Для когось це 

спосіб проявити свою індивідуальність, інші ховають сивину і прагнуть 

виглядати так само, як в юності. У будь-якому випадку, створення 

привабливого іміджу має об'єднувати два фактори: бездоганний результат і 

безпеку для здоров'я. Цими принципами керується італійська компанія Hair 

Company, випускаючи свої продукти краси.

Професійна крем-фарба Hair Company INIMITABLE COLOR розроблена 

спеціально для дбайливого фарбування волосся будь-якого типу. 

Рецептура поєднує якісні пігментні компоненти і натуральні інгредієнти для 

догляду в процесі фарбування. Екстракти білих і чорних перлин, бурштину, та 

аметисту роблять склад фарби гіпоалергенним, ніжним для шкіри голови і 

структури волосся.

В результаті волосся залишається зволоженим і блискучим, а колір виходить 

однорідний і стійкий. 

Палітра представляє 96 відтінків: від самих універсальних популярних тонів, 

які підкреслять природну красу, до незвичайних трендових діапазонів для 

створення екстремальних і модних образів. Глибина і насиченість кольору 

регулюється за допомогою відповідної концентрації окислювальної емульсії.
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Крем-фарба  гарантує 100% зафарбовування сивини і стійкість кольору завдяки  INIMITABLE COLOR

спеціальним доглядаючим компонентам після фарбування. У складі фарби мінімізовано вміст аміаку, що 

робить її використання щадним для волосся. Дозволяє вирівнювати колір і освітлювати волосся на 4 тони.

Гамма крем-фарби містить:

пастельних відтінків для створення незліченних 

сміливих кольорів.

підсилювача кольору для створення модних тонів 

або для змішування з іншими  відтінками.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

У неметалевій ємності змішати 1 частину крем-фарби INIMITABLE 

COLOR з 1,5 частиною окислюючої емульсії Inimitable (1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%)

 до отримання кремової, однорідної суміші. 

Для тонування з використанням окислюючої емульсії 1,5% або 3% можна змінити пропорцію 

суміші: 1:1 / 1:1,5 / 1: 2. Чим вище концентрація окислюючої емульсії, тим менш інтенсивним

буде колір.

• Первинне нанесення (натуральне волосся):

Приготовану фарбувальну суміш рівномірно нанести по всій довжині волосся, залишити 

приблизно на 20 хвилин. За кілька хвилин до закінчення часу витримування, приготувати нову суміш

і рівномірно нанести на прикореневу зону, не перевищуючи загального часу витримування - 30 хвилин.

• Підфарбовування (пофарбоване волосся): 

Приготовану фарбувальну суміш рівномірно  нанести на прикореневу зону, 

залишити на 30 хвилин. За кілька хвилин до закінчення витримування додати трохи 

теплої води і розподілити по всій довжині волосся, витримати ще 5-10 хвилин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1) Час витримування, вказаний для кожного нанесення, має бути скорочено,

 якщо волосся було хімічно оброблене або знебарвлене.

2) Всі відтінки лінії INIMITABLE COLOR розраховані на забарвлення волосся з 50% сивини.

3) Барвники INIMITABLE COLOR відмінно зафарбовують сивину. У разі наявності високого 

відсотка сивини (від 70 до 100%) для отримання бажаного результату рекомендуємо 

використовувати відтінок на тон нижче.
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ОЛІЯ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ 

ВОЛОССЯ БЕЗ АМІАКУ

INIMITABLE COLOR OIL

• SYMHAIR® SHAPE & COLOR

• LUMINЕSCINA 

• SYMOLEO® VITA 7

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Натуральні компоненти і наукові дослідження на варті нової концепції перманентного фарбування. 

Захищає волосся зсередини, використовуючи найкращі наукові розробки та особливі живильні 

властивості компонентів, які подаровані природою.

SYMHAIR® SHAPE & COLOR: інноваційний активний компонент з унікальною здатністю зберігати 

насиченість кольору. Також забезпечує  захист кольору фарбованого волосся навіть після частого 

миття.

LUMINЕSCINA: потужний активний компонент, який використовує корисні властивості коров'яку - 

квітки з яскравими та блискучими пелюстками, які здатні зберерігати яскравість світла, що 

випромінюється сонячними променями конвертує його в нове джерело світла, яке генерується 

прямо на волоссі. Колір набуває яскравості діаманту.

SYMOLEO® VITA 7: комплекс 7 рослинних олій з дорогоцінними властивостями: оливкова, 

мигдальна, соєва, бавовни, авокадо, манго, какао - володіють антиоксидантними, поживними і 

зволожуючими властивостями, зміцнюють, надають блиск та ефективні для догляду за сухим і 

пошкодженим волоссям. 

Багаті вітамінами А, Е, D. Повертають тонус і еластичність тьмяному і ламкому волоссю.

40

вiдтiн
кiв

aБез аміаку

a100% зафарбовування сивини

a100% яскравість і блиск

aНіжний аромат

aМ'який вплив на шкіру голови

aДерматологічно протестовано

aЗапатентовані основні активні

    компоненти

LB131...       100 ml 
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ОЛІЯ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ: ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД

СПОСОБИ  РОЗВЕДЕННЯ:

ЗАФАРБОВУВАННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ:

11

БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОКИСЛЮВАЧ ЧАС СПІВВІДНОШЕННЯ

Нейтралізація

Тон в тон та затемнення 

Тон в тон та освітлення на 1 тон

Освітлення на 2 тона

1,5%

3%

6%

9%

на око

від 5 до 20хв

35хв

40хв

1:1 • 1:1,5 • 1:2

1:1 • 1:1,5

1:1,5

1:1,5

% СИВОГО ВОЛОССЯ ОКИСЛЮВАЧ ЧАС ОЧІКУВАННЯ РОЗВЕДЕННЯ

Від 30% до 50%

Від 51% до 70%

Від 71% до 80%

Від 81% до 100%

6% - 9%

35 - 40хв

 1:1,5

1:1 • 1:1,5

6% - 9%

6% - 9%

6% - 9%

35 - 40хв

35 - 40хв

35 - 40хв

1:1 • 1:1,5

1:1 • 1:1,5



• Формула AQP LUMINESCINA

• Гідролізований екстракт каштану

• Антиоксидант PROSTRUCTURE

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

М’ЯКА КРЕМ-ФАРБА БЕЗ АМІАКУ

INIMITABLE

Здорове, сяюче і зволожене волосся на 30%• 

Iнноваційні інгредієнти• 

Без аміаку і без парафенилендиаміна• 

М'яка текстура і ніжний аромат• 

Дерматологічно протестовано• 

Для неперевершеного блиску і зволоження волосся• 

42

вiдтiнки

aЗапатентовані основні активні

    компоненти

aВідмінний результат 

    зафарбовування

aІнтенсивні відтінки

aОсвітлення на 2-3 тони

aНіжний аромат

aМаксимальний захист шкіри

aМаксимальний захист волосся

LB123…             100 ml 

Еволюція в світі кольору, інноваційна концепція яскравості. 

Запатентована  формула крем-фарби з AQP Luminescina 

спеціально для HAIR COMPANY PROFESSIONAL. 
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Тон у тон

Зафарбовування сивого волосся та освітлення на 1 тон 

Зафарбовування сивого волосся та освітлення на 2 тони 

Освітлення на 3 тони

3%

6%

9%

10%

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

1 : 1,5

 ІНТЕНСИВНЕ 
ФАРБУВАННЯ СТАНДАРТНИЙ ЧАС (ХВ)

20

30-35

30-35

45

БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОКИСЛЮВАЧ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ
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CHOCOLATEHONEY BLONDE

NUT BLONDESTRAWBERRIES 
RED

ORANGE COPPER

BLUEBERRY

LEMON YELLOW COOL GREY

NO YELLOW

ТОНУЮЧА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ 

«COLOR DROPS SHADES»
9

вiдтiн
кiв

Концентрований пігмент при змішуванні з маскою для волосся 

«Color Drops» створює ефективну фарбувальну маску для волосся.

aОживляє колір

aЗволожує

aРозплутує

aВикористовується між фарбуваннями

aДодає яскравість відтінків і відновлює колір

aІдеально підходить для тонування мелірованого волосся

чисті

пігменти

для створення

різних 

кольорів

LB13…                       50 ml 
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LB13301             60ml

LB13300            1000ml

• SYMHAIR® SHAPE & COLOR

• LUMINESCINA

• SYMOLEO® VITA 7

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Нейтральна основа формули містить запатентовані активні 

компоненти, такі як SYMHAIR® SHAPE & COLOR, що здатні зберігати 

стійкість кольору і SYMOLEO® VITA 7 - суміш олій з 

антиоксидантними і зміцнюючими властивостями, які надають 

волоссю пружність і еластичність. До складу маски входить 

LUMINESCINA - потужний активний компонент, який повертає 

волоссю блиск, надає неповторну яскравість. У поєднанні з фарбою 

для волосся «Color Drops Shades» створює ефективну тонуючу маску 

для волосся: відновлює колір, зволожує, розплутує, 

використовується між фарбуванням, надає яскравість відтінків. 

Ідеально підходить для тонування меліруваного волосся.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОСCЯ

«COLOR DROPS»
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 Технічний продукт для згущення барвника або 

знебарвлюючої суміші для волосся:

aДозволяє досягти потрібної консистенції для технік 

фарбування.

aДозволяє виділити пасма без використання додаткових 

інструментів, таких як фольга або термопапір.

aНе впливає на процес освітлення або фарбування.

 

РЕГУЛЯТОР-ЗАГУСНИК З 3D ЕФЕКТОМ

• Протеїни молока

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Арт. LB12558                                      100 ml 

Спосіб застосування: додати в барвник чи знебарвлюючу суміш приблизно 5 г 

загусника до отримання потрібної щільності. Приступити до нанесення. 

Увага: при контакті з повітрям продукт твердне, обов'язково щільно і добре 

закривати флакон чистою кришкою.
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СЯЮЧИЙ

ЕФЕКТ 

ШОВКУ!

• Знебарвлюючий порошок «09POWER»

• Блондуюючий крем

Продукти для освітлення:

• Захист під час знебарвлення

• Анти-жовтий шампунь

• Глибоке відновлення 

Технічні продукти:
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Знебарвлюючий крем «INIMITABLE BLONDE», збагачений олією 

дерева Ши, екстрактами шовку і білих перлин, рекомендується для 

мелірування, створення ефекту пір'їнок і повного освітлення волосся. 

Захищає шкіру голови і волосся в процесі фарбування. 

При розведенні з окислювальною емульсією низької концентрації 

можна наносити безпосередньо на шкіру голови. 

Кожна туба крему розрахована на 5 - 7 нанесень.

ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ КРЕМ «INIMITABLE BLONDE» 

• Олія Ши

• Екстракт шовку

• Екстракт білих перлин

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Арт. LB11970     2X250 ml

для 

салонного 

використання
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Завдяки своїй інноваційній формулі гарантує освітлення до 9 тонів 

без пошкодження структури волосся. Блакитно-фіолетовий пігмент 

запобігає появі помаранчево-жовтих відтінків, рівномірно 

знебарвлює волосся, надає сяйво. Підходить для всіх типів 

освітлення, мелірування і повного знебарвлення.  Кератин, протеїни 

шовку і перламутрова пудра, що входять до складу формули, 

запобігають сухості волосся, що виникає у процесі знебарвлення, 

роблячи волосся м'яким, еластичним і сяючим. 

Змішувати тільки з окислювальною емульсією HAIR COMPANY!

ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ ПОРОШОК «09 POWER»

• Кератин

• Протеїни шовку

• Перламутрова пудра

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Арт. LB12914           500 ml

Освітлює

до 9 тонів
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НАТУРАЛЬНЕ ВОЛОССЯ • ТОНКЕ ТА СЕРЕДНЄ

Освітлення Співвідношення Концентрація Час очікування

на 3 тони

на 4 тони

на 5 тонів

на 7 тонів

на 8-9 тонів

1 : 2

1 : 2

1 : 2

1 : 1,5

1 : 1,5

1,5%

3%

6%

9%

12%

15 хв

20 хв

40 хв

40 хв

40 хв

НАТУРАЛЬНЕ ВОЛОССЯ • ГУСТЕ

Освітлення Співвідношення Концентрація Час очікування

на 2 тони

на 3 тони

на 4 тонів

на 6 тонів

на 7-8 тонів

1 : 2

1 : 2

1 : 2

1 : 1,5

1 : 1,5

1,5%

3%

6%

9%

12%

15 хв

20 хв

40 хв

40 хв

40 хв

ФАРБОВАНЕ ВОЛОССЯ • ТОНКЕ ТА СЕРЕДНЄ

Освітлення Співвідношення Концентрація Час очікування

1 крок /

4-5 тонів

2 крок /

3-4 тони

1 : 2

1 : 2

6%

9%

40 хв

40 хв

ФАРБОВАНЕ ВОЛОССЯ • ГУСТЕ

Освітлення Співвідношення Концентрація Час очікування

1 крок /

4 тони

2 крок /

3 тони

1 : 2

1 : 2

6%

9%

40 хв

30 хв

3 крок /

2 тони
15 хв1 : 1,5

6%



Революційний продукт «BLEACHING PROTECTOR» володіє незвичайною 

здатністю захищати волосся під час знебарвлення,

а також, в поєднанні з іншими технічними або особливо агресивними 

хімічними процедурами служить відмінним відновлюючим засобом для 

пошкодженого волосся. Формула продукту заснована на двох 

запатентованих активних компонентах нового покоління Vibrariche і 

X- HP, які обволікають волосся зсередини плівкою, захищають його і 

відновлюють зруйновані дисульфідні зв'язки ослабленого, ламкого, 

пошкодженого і сухого волосся. 

Додавання в формулу високоактивних речовин, 

таких як провітамін B5, вітамін C і алое вера, 

створюють потужний вітамінний мікс, здатний 

зсередини регенерувати, зміцнювати і 

зволожувати структуру волосся.

Після застосування TREAT 1 під час процесу 

освітлення, використовують TREAT 2, що 

гарантує відмінний результат відновлення 

пошкодженого волосся. 

Інноваційна формула і найпотужніший 

вітамінний мікс  дарують волоссю сильний 

тонізуючий сплеск і чудовий миттєвий 

результат. 

ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗНЕБАРВЛЕННЯ PERFECTIONEX

BLEACHING PROTECTOR TREAT 1+2
• X-HP

• Vibrariche

• Алое вера

• Провітамін В5

• Вітаміни А, Е, С

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

TREAT 1      Арт. LB12496              500 ml

TREAT 2     Арт. LB12502              500 ml
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М'який шампунь з кислим pH розроблений для 

усунення небажаної жовтизни зі знебарвленого і сивого 

волосся. Екстракт чорниці - потужний антиоксидант, 

багатий вітамінами і мінералами - додає волоссю 

життєвої сили. Вітамін F і провітамін В5, що входять до 

складу, захищають та зволожують волосся. Екстракти 

білих перлин і шовку роблять волосся м'яким і сяючим. 

Формула шампуню розроблена для оптимізації і 

стабілізації холодних відтінків знебарвленого волосся.

АНТИ-ЖОВТИЙ ШАМПУНЬ

ANTI-YELLOW SHAMPOO

• Екстракт шовку

• Екстракт білих перлин

• Екстракт чорники

• Вітамін F

• Провітамін В5

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Арт. LB12501            250 ml
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Процедура глибокої реконструкції, яка активується при 

змішуванні живильної олії з бустером проти жовтизни. 

Крем, який утворюється з міксу цих двох засобів, проникає 

глибоко всередину волосся і відновлює його.

Чудовий результат вже після першого застосування!

ГЛИБОКЕ ВІДНОВЛЕННЯ З АНТИ-ЖОВТИМ ЕФЕКТОМ 

ANTI-YELLOW DEEP RECONSTRUCTION

• Екстракт шовку

• Провітамін В5

• Вітамін F

• Екстракт лаванди

• Екстракт білих перлин

• Екстракт червоних морських

  водоростей

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Арт. LB11972              10Х10 ml

Олія
+

Бустер
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ОКИСЛЮВАЛЬНІ  ЕМУЛЬСІЇ 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ФАРБАМИ 

ТА ОСВІТЛЮВАЧАМИ
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Окислювальна ароматизована емульсія захищає 

волосся від хімічних пошкоджень під час 

процедури фарбування та зволожує пасма. 

Волосся отримує додатковий термозахист, 

стає слухняним, шовковистим  і блискучим, зберігає 

життєву силу та пружність.

Окислювальна емульсія сумісна з фарбами торгової марки

Hair Company ліній: INIMITABLE BLONDE, INIMITABLE COLOR, 

PICTURA, HAIR LIGHT.

Має 5 різних концентрацій: 

1,5% й 3% - забезпечить фарбування тон в тон або темніше;

6% - освітлення на один тон, для зафарбовування сивого волосся;

9% - освітлення на 2-3 тони;

12% - освітлення на 3-4 тони, для дуже світлих відтінків. 

ОКИСЛЮВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ OXIDANT EMULSION 

 1,5%  •  3%  •  6%  •  9%  •  12%

ДОСТУПНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ:

Арт. LB129..                 1000 ml

• Екстракт шовку

• Екстракт білих перлин

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Співвідношення

Крем-фарба - Класичні кольори

Крем-фарба - Ультра світлі відтінки

Знебарвлюючий порошок

Концентрація

1:1,5

1:2

1:2



БІЛЬШЕ ЗАХИСТУ, 

БІЛЬШЕ ЗВОЛОЖЕННЯ!
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Індивідуальна система змішування для різного типу волосся і задоволення потреб 

кожного клієнта завдяки особливій формулі і ідеальному балансу між стійкістю і 

м'якістю. Склад лосьйону збагачений фруктовими кислотами, протеїнами пшениці, 

пантенолом і кератином. Синергія цих реструктуруючих комплексів створює 

плівку, захищаючи волосся під час хімічної завивки, забезпечує необхідний ступінь 

зволоження і продовжує стійкість завивки. 

Спосіб застосування: керуючись диском, вибрати необхідну пропорцію і змішати 

Лосьйон для хімічної завивки волосся Регулюючий флюїд для хімічної  і 

завивки волосся. Отриману суміш нанести на вологе волосся, накручене на бігуді. 

Дотримуватися вказаного часу витримки. Змити і нанести Нейтралізатор для 

хімічної завивки волосся. Якщо довжина волосся перевищує 15-20 см, перед тим 

як накрутити на бігуді, необхідно змочити його відповідним складом.

ЗАСІБ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ

CURLY PERM
Арт. LB12961                 500 ml

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ

FLUID REGULATOR

Регулятор локонів багатий 

кондиціонуючими речовинами, необхідними 

для зволоження і живлення волосся. Склад 

збагачений фруктовими кислотами. 

Спосіб застосування: Лосьйоном  змішати з 

для хімічної завивки волосся, як зазначено 

на диску. Дотримуватися вказаного часу 

витримки. Не використовувати в чистому 

вигляді.

НЕЙТРАЛІЗАТОР ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ

NEUTRAL FIXING FLUID

Стабілізує кератинову структуру волосся, роблячи 

стійкий й еластичний завиток. Спеціальна 

формула має активні речовини: фруктові кислоти, 

протеїн пшениці, кератин, які забезпечують 

волоссю зволоження та живлення, що втрачається 

в процесі завивки. Нейтралізатор збагачений 

новим комплексом силіконового цистеїну, який 

гарантує ідеальну реконструкцію пошкоджених 

ділянок пасм.

Арт. LB12962            250 ml Арт. LB12963        250 ml

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

• Фруктові кислоти

• Протеїни пшениці

• Провітамін В5

• Кератин

АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Фруктові кислоти

АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Силіконовий цистеїн

• Фруктові кислоти

• Протеїни пшениці

• Кератин
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МУС НА ОСНОВІ РИСОВИХ ВИСІВОК

BRAN TREATMENT

Нова формула мусу з олією асаї, збагаченою антиоксидантними властивостями 

(вітаміни A-C-E і омега 3-6-9), і кератином для зміцнення і захисту. Ідеально підходить 

для зволоження, живлення і відновлення шкіри голови і волосся до або після 

технічних процедур. Вирівнює пористість волосся перед хімічною завивкою і 

випрямленням. 

• При додаванні в барвник зміцнює і надає блиск. 

• При використанні в якості маски ефективно відновлює, захищає і живить сухе, 

пошкоджене і виснажене волосся. Екстракт рисових висівок, що володіє високими 

зволожуючими і живильними властивостями, захищає від подразнення будь-який тип 

шкіри голови і волосся. 

Спосіб застосування: використання мусу залежить від обраної процедури. Нанесіть 

потрібну кількість мусу, продовжуйте обрану процедуру та змийте. Нанесіть після 

миття голови, залиште на 3-5 хвилин, змийте.

Арт. LB13036                 150 ml

МУС, ЩО ЗАСПОКОЮЄ ШКІРУ NO ITCH MOUSSE

Багатофункціональний продукт для шкіри, обличчя та тіла. Нова 

формула на основі Занталіну - натурального активного компонента із 

заспокійливою дією, в поєднанні з сумішшю екстрактів ромашки та 

календули, що володіють пом'якшувальною властивістю для зниження 

чутливості шкіри, і ментолу для надання свіжості і полегшення 

подразнення на почервонілій шкірі. Мус захищає шкіру від 

неприємних відчуттів, таких як: 

• Тривале перебування на сонці

• Агресивні косметичні процедури

• Гоління

• Зневоднення епідермісу під впливом атмосферних речовин.

Спосіб застосування: 

• В якості заспокійливого засобу для шкіри голови: розділіть волосся  на відстані близько 1 см і при 

легкому натисканні на дозатор нанесіть невелику кількість мусу на потрібні ділянки. Зробіть легкий 

масаж до повного вбирання.

• В якості крему для тіла: нанесіть на долоню достатню кількість мусу, зробіть легкий масаж шкіри для 

кращого вбирання продукту.

Арт. LB13089             150 ml
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АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

• Рисові висівки

• Олія ягід Асаї

• Кератин

АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Занталін

• Календула

• Ментол

• Ромашка



Крем з захисним плівкоутворювальним ефектом. Захищає шкіру 

обличчя по лінії зросту волосся, а також шкіру рук майстра при 

взаємодії з хімічними засобами. Відновлює шкіру і прибирає 

можливі почервоніння, викликані контактом з агресивними 

елементами під час процедур в салоні. Склад крему забезпечує 

шкірі необхідне зволоження та пом'якшує її.

ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ

BARRIER CREAM
Арт. LB12903                 100 ml

• Молочні протеїни

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

• Видаляє залишки барвника зі шкіри голови

• Не подразнює шкіру

• Не сприяє сухості і появі почервоніння

• Не викликає алергічних реакцій

• Можна використовувати як під час

  фарбування, так і після

КРЕМ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФАРБИ 

ЗІ ШКІРИ ГОЛОВИ REMOVER PASTE

Арт. LB11405                 100 ml

• Молочні протеїни

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Інтенсивне і стійке професійне випрямлення для всіх типів волосся. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не наносити на пошкоджену шкіру голови.

Не застосовувати на дітях. Зберігати в прохолодному і сухому місці, 

далеко від джерел тепла. При роботі надягати захисні рукавички. 

Використовувати продукт в провітрюваному приміщенні, не вдихати 

продукт, уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У разі потрапляння 

продукту в очі негайно промити їх водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Добре струсити перед використанням. 

Спосіб застосування: на напівсухе волосся за допомогою пензлика нанести засіб пасмо за 

пасмом. Розподілити по довжині на відстані 1 см від коренів, розчісуючи дрібнозубчастим 

гребінцем. Залишити на 20-40 хвилин (в залежності від типу волосся). Частково змити К-крем для 

випрямлення волосся і повністю висушити волосся щіткою або брашингом. Пройтися по кожному 

пасму від 10 до 20 разів випрямлячем при постійній температурі 230 С °. Дати волоссю охолонути. 

Завершити процедуру, застосувавши К-шампунь для використання після випрямлення

волосся  K-маску для використання після випрямлення волоссяі .

К-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРЕД ВИПРЯМЛЕННЯМ ВОЛОССЯ 

PRE TREATMENT SHAMPOO

Підходить для глибокого очищення всіх типів волосся. Завдяки лужному pH8 шампунь 

допомагає розкрити кутикулу для підготовки волосся до процедури випрямлення. 

Шампунь містить натуральні активні інгредієнти, такі як: , що відновлює олія амаранту

структуру волосся, захищаючи його від вологи і забезпечуючи потужний ефект проти 

пухнастості;  багате флавоноїдами, поліфенолами та антиоксидантами, листя амаранту,

завдяки яким волоссю повертається м'якість і блиск;  - гідролізований кератин

основний білок і невід'ємна частина структури волосся - забезпечує захист і покращує 

еластичність, сприяючи процесу випрямлення. 

нанести на вологе волосся і масажувати до утворення піни. Спосіб застосування: 

Залишити на 5 хвилин. Змити і висушити волосся на 80%.

Арт. LB13340              500 ml

К-КРЕМ ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ 

ВОЛОССЯ K-LISS TREATMENT

Арт. LB13341              500 ml
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АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Олія амаранту

• Листя амаранту

• Гідролізований

  кератин

АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Гідролізований 

  кератин

• Олія мурумуру

• Олія макадамії



Ідеальний кондиціонуючий засіб для більш тривалого збереження результату після 

застосування . Маска містить натуральні активні К-крему для випрямлення волосся

інгредієнти, такі як: , яка відновлює структуру волосся, захищаючи його від олія амаранту

вологи і забезпечуючи потужний ефект проти пухнастості; , що багате листя амаранту

флавоноїдами, поліфенолами та антиоксидантами, які допомагають повернути волоссю 

м'якість і блиск;  - основний білок і невід'ємна частина структури гідролізований кератин

волосся - забезпечує захист і покращує еластичність волосся, сприяючи процесу 

випрямлення. 

після миття волосся Спосіб застосування: К-шампунем для використання після 

випрямлення волосся нанести на вологе волосся. Залишити на 5 хвилин. Змити і висушити 

волосся щіткою або брашингом. Завершити процедуру, пройшовши по волоссю 

випрямлячем.

К-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ПІСЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ 

POST TREATMENT SHAMPOO

Делікатно очищає волосся і допомагає продовжити випрямляючу дію, виконану К-кремом для 

випрямлення волосся олія амаранту. Шампунь містить натуральні активні інгредієнти, такі як: , 

яка відновлює структуру волосся, захищаючи його від вологи і забезпечуючи потужний ефект 

проти пухнастості; , що багаті флавоноїдами, поліфенолами та антиоксидантами, листя амаранту

які допомагають повернути волоссю м'якість і блиск;  - основний білок гідролізований кератин

і невід'ємна частина структури волосся - забезпечує захист і покращує еластичність волосся, 

сприяючи процесу випрямлення. 

 нанести на вологе волосся і масажувати до утворення піни. Спосіб застосування:

Залишити на 5 хвилин. При необхідності повторити процедуру. Змити і нанести К-маску для 

використання після випрямлення волосся.

Арт. LB13342          250 ml

         LB13246          500 ml

К-МАСКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ПІСЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ 

POST TREATMENT MASK

Арт. LB13343          250 ml 

         LB13347          500 ml 
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АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Олія амаранту

• Листя амаранту

• Гідролізований

  кератин

АКТИВНІ 

КОМПОНЕНТИ:

• Гідролізований 

  кератин

• Олія амаранту

• Листя амаранту



• СЯЯННЯ ТА БЛИСК з LUMINESCINA: 29 освітлюючих 

засобів, що містять інноваційний активний 

інгредієнт Luminescina, який робить волосся 

блискучим та сяючим.

 • BB з ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ: 4 антивікові 

засоби для глибокої реконструкції на основі 

гіалуронової кислоти з ліфтинговим ефектом.

• НАТУРАЛЬНІ ХВИЛІ з активними інгредієнтами 

Тихого океану: 

3 засоби для природних хвиль.

• УЛЬТРА РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ ЕФЕКТ з кашеміровим 

білком: вирівнює, надає блиск, реструктурує.
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Наявність в складі Luminescina дарує тьмяному і втомленому волоссю 

натуральний блиск. Рівень pH 5,5. Відсутність у складі SLES і парабенів 

та наявність нового активного компонента дбайливо доглядають за 

шкірою голови і діють як потужні антагоністи фотоокислювального 

стресу, захищаючи навіть дуже ослаблене волосся.

ШАМПУНЬ ДЛЯ НАДАННЯ БЛИСКУ

ILLUMINATING SHAMPOO

Арт. LB12186            250 ml
              

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Підсилює яскравість і блиск. Волосся легко 

розчісується, стає м’яким без надмірної пухнастості. 

Відсутність у складі парабенів і pH 4,0 захищають і 

дбайливо ставляться до шкіри голови і волосся.

МАСКА ДЛЯ НАДАННЯ БЛИСКУ

ILLUMINATING MASK 

Арт. LB12187            200 ml
         

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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  LB12406            1000 ml

   LB12407            1000 ml



Підходить для тонкого і ламкого волосся. Нова формула з 

Luminescina надає блиск. Екстракт меду, що володіє 

зволожуючими і вітамінізуючими властивостями, 

повертає втрачену життєву силу і робить волосся 

щільним. Волосся відразу набуває пишності і об’єму. 

Шампунь ефективно і дбайливо очищає волосся. Не 

містить SLES, парабенів і петролатів. 

Спосіб застосування: нанесіть на вологе волосся, зробіть 

легкий масаж і залиште на декілька хвилин, змийте. При 

необхідності повторіть.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБ'ЄМУ DENSITY SHAMPOO

• Luminescina

• Екстракт меду

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Підходить для тонкого і ламкого волосся. Інноваційний догляд на основі 

екстракту меду зі зволожуючими і вітамінізуючими властивостями 

повертає тонкому волоссю тонус і щільність. Нова формула з 

Luminescina дарує волоссю втрачений блиск. Насичена зволожуючими 

речовинами маска проникає всередину структури волосся, збільшуючи 

їх товщину та надаючи об’єм. 

Спосіб застосування: Шампунем для об’єму після миття волосся  

промокніть волосся рушником, нанесіть і рівномірно розподіліть маску. 

МАСКА ДЛЯ ОБ'ЄМУ DENSITY MASK

• Luminescina

• Екстракт меду

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

33

Арт. LB13037            250 ml
              

Арт. LB13039            200 ml
         

  LB13038            1000 ml

   LB13040            1000 ml



Миттєво робить м'яким і еластичним важке  і неслухняне волосся. 

Прибирає пухнастість і полегшує розчісування. Нова формула з 

Luminescina повертає волоссю втрачений блиск. Екстракт листя 

оливкового дерева має пом'якшувальну дію. Живить і зволожує. 

Ефективно і дбайливо очищає волосся. Не містить SLES, парабенів і 

петролатів. 

Спосіб застосування: нанесіть на вологе волосся, зробіть легкий масаж і 

залиште на декілька хвилин, змийте. При необхідності повторіть.

ШАМПУНЬ РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ 

FRIZZ STOPPER SHAMPOO 

Арт. LB13041            250 ml
          

• Luminescina

• Екстракт листя італійської оливи

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Робить волосся слухняними і прибирає надмірну пухнастість. 

Містить екстракт листя оливкового дерева - потужний антиоксидант 

і пом'якшувальний засіб, здатний живити і оживляти навіть дуже 

пошкоджене волосся, роблячи його м'яким і слухняним. Крім того, 

до складу входить комплекс Luminescina, який повертає волоссю 

втрачений блиск. 

Спосіб застосування: Шампунем  після миття волосся 

розгладжуючим підсушіть волосся рушником, нанесіть і рівномірно 

розподіліть маску. Залиште на 3-5 хвилин, змийте.

МАСКА РОЗГЛАДЖУЮЧА FRIZZ STOPPER MASK

• Luminescina

• Екстракт листя італійської оливи

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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LB13042            1000 ml  

Арт. LB13043            200 ml
            LB13044            1000 ml



Підходить для очищення волосся після 

будь-якої хімічної процедури. 

Підсилює стійкість кольору 

фарбованого волосся. Нова формула 

з Luminescina повертає волоссю 

втрачений блиск. Екстракт білих 

перлин, багатий амінокислотами

 і мікроелементами, насичує волосся 

мінералами. Екстракти шовку і алое 

вера зволожують волосся і надають 

м'якість. Вітамін E відновлює і 

захищає від негативного впливу сонця. 

Провітамін B5 пом'якшує волосся. 

Спосіб застосування: нанесіть на 

вологе волосся, залиште на 3-5 

хвилин, змийте. Після миття 

рекомендується використовувати 

Маску стабілізуючу для волосся 

Post treatment (pH3.5).

ШАМПУНЬ СТАБІЛІЗУЮЧИЙ

POST TREATMENT SHAMPOO

Арт. LB12497            250 ml

           

• Luminescina

• Екстракт білих перлин

• Екстракт шовку

• Екстракт алое вера

• Провітамін В5 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

LВ12499            1000 ml
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Арт. LB12498     200 ml

         LB13050     1000 ml

МАСКА СТАБІЛІЗУЮЧА

POST TREATMENT MASK



Незамінний засіб для розплутування, приборкання норовливого волосся 

та перед укладанням. Завдяки активним компонентам SYMOLEO® VITA7 і 

AQP Luminescina, праймер володіє широким функціоналом виконуючи 

безліч необхідних впливів на структуру волосся. Наявність цих 

компонентів в праймері підкреслює його унікальну дію, та забезпечує 

необхідний догляд тьмяному та втомленому волоссю. Праймер розплутує 

самі заплутані вузли волосся, полегшуючи розчісування, глибоко живлячи 

стрижень, зміцнюючи структуру та збільшуючи міцність. Ідеально 

підходить для складного, неслухняного й кучерявого волосся.

РОЗПЛУТУЮЧИЙ ПРАЙМЕР 
ДЛЯ ВОЛОССЯ DETANGLING PRIMER

Арт. LB12972                150 ml

• Luminescina

• SYMOLEO® VITA7

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Одним рухом очищає і зволожує волосся. Завдяки суміші рослинних олій (мигдальної, 

авокадо, соєвої, бавовняної, оливкової, какао і манго), крем глибоко живить волосся, 

робить його м'яким і полегшує розчісування. Наявність в складі Luminescina дарує 

тьмяному і втомленому волоссю натуральний блиск. М'яка формула крему, що не містить 

аніонних поверхнево-активних речовин і SLES, запобігає утворенню піни, гарантуючи 

оптимальне очищення волосся. Підходить для щоденного використання.

НЕ ПІДХОДИТЬ для жирного волосся!

БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ 

ДЛЯ ВОЛОССЯ MULTIACTION CO-WASH

Арт. LB12973                250 ml

• Luminescina

• SYMOLEO® VITA7

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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КРЕМ ДЛЯ БЛИСКУ 

ВОЛОССЯ 

ILLUMINATING CREAM

Арт. LB12182                250 ml

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Живить і відновлює структуру, 

полегшує розчісування, робить 

волосся м'яким, створюючи 

неймовірно шовковистий ефект. 

Luminescina, що міститься у складі 

інноваційної формули, обволікає 

волоски мантією блиску, одночасно 

реструктуризуючи їх.

aСяйво

aЖивлення

aВідновлення

aРозплутування

Дозволяє створювати різні укладки на прямому або кучерявому волоссі завдяки дії полімеру 

з ефектом пам'яті. До складу нової формули входять: Luminescina для повернення волоссю 

втраченого блиску і  лимон, як антиоксидант. 

на вологе волосся нанесіть необхідну кількість продукту по всій довжині, Спосіб застосування: 

розчешіть і укладіть за вибором. 

• Для ідеально гладкого прямого волосся: висушіть феном і пройдіться по всій довжині

  випрямлячем для волосся. 

• Для кучерявого: висушіть за допомогою дифузора, стайлера або скористайтесь бігудями.

ЗАСІБ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПРЯМОГО 

ТА КУЧЕРЯВОГО ВОЛОССЯ 

STRAIGHT & CURLY FLUID

Арт. LB12532                200 ml

• Luminescina

• Лимон

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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ЖИВИЛЬНА КРЕМ-ОЛІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ

NOURISHING CREAMY OIL 

Арт. LB12854                250 ml

• Олія бавовни

• Вітамін Е

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Крем-олія має дуже легку текстуру, насичену олією бавовни 

і вітаміном Е. Інноваційний засіб живить і зміцнює волосся 

без обтяження, омолоджує. Наявність в складі Luminescina 

дозволяє підкреслити сяйво і яскравість кольору. Крем-олія 

захищає шкіру голови і волосся від зовнішніх факторів.

aЖивлення

aЗміцнення

aБлиск

aОмоложення

Винятковий склад мусу зволожує, кондиціонує, піклується і 

реструктурує волокна волосся. Luminescina, завдяки своїй здатності 

відбивати світло, надає блиск і пом'якшує, миттєво роблячи волосся 

здоровим.

aМиттєве відновлення

aДелікатний захист

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ МУС ДЛЯ ВОЛОССЯ 

TREATING MOUSSE

Арт. LB12185               200 ml

• Luminescina

• Арганова олія

• Олія макадамії

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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КРАПЛІ ДЛЯ НАДАННЯ 

БЛИСКУ ВОЛОССЮ

ILLUMINATING DROPS

Арт. LB12183               100 ml

• Luminescina

• Арганова олія

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Краплі для надання блиску волоссю 

забезпечують глибоке зволоження і 

живлення, допомагають запобігти 

утворенню посічених кінчиків. Досить 

одного застосування, щоб зробити 

волосся по-справжньому красивим. 

Наявність у складі Luminescina 

відбиває сонячне світло і надає 

волоссю приголомшливий 

натуральний вигляд.

aВисококонцентрований склад

Нанесення термозахисного молочка перед використанням фена або 

плойки відновлює і кондиціонує волосся, створюючи захисну плівку, яка 

підтримує природний ступінь зволоження. Наявність в складі Luminescina 

дарує волоссю яскравість і сяйво.

aЗахист від високих температур фена та плойки.

ТЕРМОЗАХИСНЕ МОЛОЧКО

HEAT PROTECTING SERUM

Арт. LB12503             250 ml

• Luminescina

• Арганова олія

• Захисний комплекс X-HP

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ КРЕМ

NO FRIZZ CREAM

Арт. LB12181               200 ml

• Luminescina

•  Розгладжуючий комплекс MFP

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Зволожує і усуває неслухняність 

волосся, має властивість відбивати 

сонячне проміння, підкреслюючи красу 

волосся і надає об'єм. Спеціальна 

формула, яка містить в складі даного 

крему інгредієнт - Luminescina, що 

обволікає волосся пеленою блиску, 

відновлює волосяні волокна та їх 

структуру. Забезпечує ефект дуже 

гладкого і неймовірно сяючого волосся.

Крем для моделювання і підкреслення 

форми кучерявого волосся. 

Використовуючи крем локони 

набувають більш м'якої форми і 

еластичності. До складу засобу входить 

речовина Luminescina, яка чудово 

відбиває світло, надає блиск і яскравість 

волоссю, полегшує процес 

розчісування кучерявого волосся, 

робить слухняним і м'яким, відновлює 

волосяні волокна і їх структуру.

КРЕМ ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО 

ВОЛОССЯ CURLING CREAM

Арт. LB12179          100 ml

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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МОДЕЛЮЮЧА ПУДРА

STYLING POWDER

Арт. LB12178               5 g

• Luminescina

• Пантенол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Дрібний порошок, який надає об'єм і 

забезпечує волоссю стильну укладку. Засіб, 

збагачений Luminescina, підсилює колір й 

сяйво волосся.

Діє м'яко,  зволожує, дарує силу, збільшує 

об'єм. Активні компоненти, які входять до 

складу Luminescina, Вітамін Е, арганова і 

олія макадамії дарують волоссю 

надзвичайний блиск та сяйво, живлять його 

і роблять шовковистим на дотик. Спрей не 

жирнить волосся та прекрасно відбіває 

світло, полегшує розчісування, робить 

волосся слухняним і м'яким, відновлює 

волосяні волокна та їх структуру.

СПРЕЙ - БЛИСК

ILLUMINATING 

SHINING SPRAY

Арт. LB12698             250 ml

• Luminescina

• Арганова олія

• Вітамін Е

• Олія макадамії

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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ГЕЛЬ - ПІНА ДЛЯ УКЛАДАННЯ 

ЗАВИТОГО ВОЛОССЯ CRISPY GEL MOUSSE

Арт. LB12719               250 ml• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Моделює та захищає натуральне та хімічно оброблене волосся, сприяє легкому 

створенню зачісок. Використовуючи Crispy Gel Mousse волосся стане неймовірно 

сяючим та природним. Ніжна текстура гель-піни обережно фіксує пасма, а рівномірний 

розподіл по всій довжині засобу, що міститься у флаконі, забезпечує м'який процес 

розчісування хвилястого та кучерявого волосся. Засіб дозволяє створити гнучку, але 

максимально стійку зачіску, не склеює пасма та не обтяжує їх, що  дозволяє локонам 

рухатися максимально  невимушено. Активні компоненти гель-піни, забезпечують 

захисний бар'єр від  негативного впливу навколишнього середовища, що дуже важливо, 

для власників чутливої шкіри голови та сухого, ламкого волосся.
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ЛАК НАДСИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ 

SPRAY MAXIMUM EXTREME

Арт. LBT19657               500 ml

• Олія жожоба

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Дуже добре підходить для оформлення та фіксації будь-яких стрижок і укладок. 

Засіб містить олію жожоба зі зволожуючими, відновлюючими і захисними властивостями, а також 

еластичні полімери, що утворюють на волоссі особливу плівку для підтримки необхідної форми 

зачіски і фіксації локонів.



Мус сильної фіксації для моделювання будь-якої зачіски. Речовина 

Luminescina, завдяки своїй здатності відображати сонячне світло, 

підсилює і підкреслює блиск волосся, надає зачісці додаткове сяйво.

МУС ДЛЯ БЛИСКУ СИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ

ILLUMINATING EXTREME STYLING FOAM

Арт. LB12697            250 ml

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Мус середньої фіксації для закріплення і 

моделювання будь-якої зачіски.  Надає 

блиск. Наявність у складі Luminescina, 

завдяки своїй здатності відбивати 

сонячне світло, підкреслює і підсилює 

яскравість і блиск волосся.

МУС ДЛЯ БЛИСКУ 

СЕРЕДНЬОЇ ФІКСАЦІЇ

ILLUMINATING MEDIUM

STYLING FOAM

Арт. LB12184            250 ml

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:



МОДЕЛЮЮЧИЙ ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ З МАТУЮЧИМ 

MATT SHAPER WAX 

Арт. LB12766               100 ml

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Дозволяє змоделювати 

зачіску й домогтися будь-

якого ефекту: від строгого 

елегантного до самого 

епатажного стилю. Завдяки 

воску зачіску можна 

моделювати руками, 

створюючи нескінченну 

кількість ефектів. 

Luminescina, завдяки своїй 

здатності відбивати світло, 

робить волосся сяючими й 

повертає йому життєву силу.

Паста з густою текстурою і насиченою консистенцією застосовується для 

отримання різних ефектів зачісок з сильною фіксацією. Наявність у складі 

воску Luminescina додає сили і енергії волоссю, надає матовий відтінок, але 

з посиленням сяйва під час укладання.

aБільш строгий образ

aТрансгресивна дія

ЗАВЕРШУВАЛЬНИЙ ВІСК З МАТОВИМ ЕФЕКТОМ

MATT FINISHING WAX Арт. LB12719            100 ml

• Luminescina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Підходить для створення всіх типів укладок. Його формула з 

комплексом Luminescina, здатного відображати сонячні промені, 

підсилює яскравість зачіски і захищає волосся від впливу вологості і 

негативних факторів навколишнього середовища. 

Не містить метилен хлорид.

Екологічний спрей без газу, надає об'єм і фіксує будь-яку 

зачіску. Речовина Luminescina, завдяки своїй здатності 

відображати сонячне світло, надає волоссю блиск і 

захищає його від вологи і забруднення. 

Не містить метилен хлорид.

СПРЕЙ ДЛЯ БЛИСКУ БЕЗАЕРОЗОЛЬНИЙ 
СЕРЕДНЬОЇ ФІКСАЦІЇ 
ILLUMINATING MEDIUM SPRAY NO GAS

Арт. LB12687            300 ml

• Luminescina

• Олія жожоба

• Пантенол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

СПРЕЙ ДЛЯ БЛИСКУ 
БЕЗАЕРОЗОЛЬНИЙ СИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ  
ILLUMINATING EXTREME SPRAY NO GAS

Арт. LB12689            300 ml

• Luminescina

• Олія жожоба

• Пантенол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

БЕЗ

ГАЗУ

БЕЗ

ГАЗУ
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Лак підходить для створення всіх типів 

укладок. Його формула з комплексом 

Luminescinа, здатного відображати 

сонячні промені, підсилювати яскравість 

зачіски і захищає волосся від впливу 

вологості і негативних факторів 

навколишнього середовища. 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ

СЕРЕДНЬОЇ ФІКСАЦІЇ

ILLUMINATING MEDIUM 

SPRAY 

Арт. LB12686            500 ml

• Luminescina

• Олія жожоба

• Пантенол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Лак підходить для створення всіх типів укладок на тривалий час. 

Його формула з комплексом Luminescinа, здатного відображати 

сонячні промені, підсилює яскравість зачіски і захищає волосся від 

впливу вологості і негативних факторів навколишнього 

середовища.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ СИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ

ILLUMINATING EXTREME SPRAY 

Арт. LB12688             500 ml

• Luminescina

• Олія жожоба

• Пантенол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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ЛІКУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
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Набір BB-filler - це чудова відновлююча процедура для професійного 

використання, що включає 2 етапи, завдяки яким він забезпечує 

миттєвий відновлювальний результат та продовжує термін його дії на 

довго:

aпроцедура у салоні проводиться з використанням 2х засобів:

Підготовчий шампунь PRE Filler - спеціально розроблений для цієї 

процедури насичений гіалуроновою кислотою, готує волосся перед 

відновлювальною процедурою BB-filler Lifting Effect, дбайливо 

очищає та розкриває лусочки волосся, для максимального 

проникнення засобу в структуру волосся. 

6 шприців з монодозою по 25 мл - засіб, яким наповнений шприц 

живить волосся зсередини, сприяє закриттю лусочок, та обволікає 

волосся тонкою мембранною плівкою, від кореня до кінчиків. 

Допомагає повернути свіжість, наповнити життєвою силою та 

відновити структуру волосся зсередини.

aдогляд в домашніх умовах після процедури відновлення, подовжує 

ефект за допомогою 3х засобів:

Шампунь BB-filler - насичений аргановою олією та кератином, він 

дбайливо очистить волосся та шкіру голови, додасть свіжість та 

зволоження.

Крем BB styling - містить гіалуронову кислоту, вітамін Е та УФ-фільтр, 

який захистить волосся від шкідливого впливу сонячних променів.

Спрей BB shining - засіб який максимально посилить захист впливу 

навколишнього середовища та додасть чудовий здоровий блиск 

волоссю.

У комплексі відсутні парабени, сульфати та SLES. Засоби набору BB-

filler для глибокого відновлення структури волосся, повертають 

молодість та здоровий вигляд, надаючи об'єм та забезпечуючи ефект 

ліфтингу. До складу засобів входять такі активні компоненти як: 

гіалуронова кислота, кератин, олія аргани й занталін. Система BB-filler 

Lifting Effect допомагає досягненню бажаного результату - 

максимально здорового волосся.

НАБІР BB FILLER «ЛІФТИНГ ЕФЕКТ»

Арт. LB12324           250 ml + 6Х25 ml

• Гіалуронова кислота

• Арганова олія

• Кератин

• Занталін

• Вітамін Е

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Крем для волосся з ефектом омолодження. Високий вміст чистої 

гіалуронової кислоти забезпечує миттєве зволоження і м'якість, а 

присутність кондиціонуючих і моделюючих речовин, таких як 

Mirustyle MFP, дозволяє робити укладку навіть найважчого волосся. 

Вітамін Е і УФ-фільтр захищають волосся від старіння та впливу 

навколишнього середовища. BB крем для стайлінгу - ідеальне 

доповнення до BB набору по догляду за волоссям та іншим 

продуктам лінії BB для більш здорового, молодого і 

реструктурованого волосся.

BB КРЕМ «ЛІФТИНГ ЕФЕКТ» 
CREAM BB STYLING 

Арт. LB12341            200 ml

• Гіалуронова кислота

• Вітамін Е

• Mirustyle MFP

• UV фільтр 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Шампунь для краси волосся з 

чистою гіалуроновою кислотою 

забезпечує миттєвий 

омолоджуючий ефект. Арганова 

олія і кератин зволожують 

волосся, роблять його м'якими і 

слухняним, відновлюють 

зсередини.

Для досягнення максимального 

ефекту рекомендується 

використовувати шампунь разом 

з іншою продукцією лінійки ВВ.

BB ШАМПУНЬ «ЛІФТИНГ ЕФЕКТ» BB SHAMPOO

Арт. LB12339          250 ml

• Гіалуронова кислота

• Арганова олія

• Кератин

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

49



НАТУРАЛЬНІ ХВИЛІ



Інноваційний спрей ідеально підходить 

для укладання волосся, схильного до 

електризації.  Склад спрею збагачений 

морськими екстрактами з захищених 

заповідників Тихого океану.

aБез залишків стайлінгу

aПолегшують моделювання хвиль

aІдеально підходить для хвилястого волосся

СПРЕЙ ДЛЯ ХВИЛЯСТОГО 

ВОЛОССЯ WAVY SURF SPRAY

Арт. LB12451          200 ml

• Вода лагуни Тихого Океану

• Екстракт саргасових водоростей

• Екстракт коралів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Шампунь очищає волосся, посилює природність локонів, 

робить їх слухняними завдяки трьом основним активним 

компонентам з Тихого океану, що мають наступні 

властивості:

aЗволоження

aМ’якість

aЗняття надлишкової пухнастості

Ідеальний продукт для кучерявого  і хвилястого 

волосся!

ПОДВІЙНИЙ ШАМПУНЬ 

ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО

 І ХВИЛЯСТОГО ВОЛОССЯ 

WAVY SHAMPOO

 • Вода лагуни Тихого Океану

• Екстракт саргасових водоростей

• Екстракт коралів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Арт. LB12450          250 ml НАТУРАЛЬНІ

КОМПОНЕНТИ

ЗАПОВІДНИКІВ

ТИХОГО ОКЕАНУ



Невелика кількість мусу надає пишність і відновлює 

структуру волосся, не обтяжуючи його. Формула c 

низьким вмістом фіксуюючих смол для створення 

натуральних локонів. 

Три активних інгредієнта з Тихого океану допомагають 

забезпечити волоссю:

aМ'якість

aЗволоження

aГустоту

МУС М'ЯКОЇ ФІКСАЦІЇ ДЛЯ ЗЛЕГКА 

КУЧЕРЯВОГО ВОЛОССЯ 

WAVY SOFT MOUSSE

Арт. LB12452            200 ml

• Вода з лагуни Тихого Океану

• Екстракт саргасагових водоростей

• Екстракт коралів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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НАТУРАЛЬНІ

КОМПОНЕНТИ

ЗАПОВІДНИКІВ

ТИХОГО ОКЕАНУ



Має виняткові властивості: 

одночасно розгладжує, надає блиск 

і відновлює волосся. Інноваційна 

формула огортає кожну волосину, 

закриває кутикулу і захищає від вологи, 

яка робить волосся набряклим і 

надмірно пухнастим. Волосся відразу 

стає надзвичайно гладким, 

шовковистим і сяючим. Не обтяжує. 

Витримує 2-3 миття голови.

aРозгладжуючий ефект

aЕфект глянцю

aВідновлення

РОЗГЛАДЖУЮЧИЙ СПРЕЙ 

З БІЛКОМ КАШЕМІРУ 

TRANSFORMING SPRAY 

Арт. LB12822           300 ml

• Вода з лагуни Тихого Океану

• Екстракт саргасагових водоростей

• Екстракт коралів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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НАТУРАЛЬНІ

КОМПОНЕНТИ

ЗАПОВІДНИКІВ

ТИХОГО ОКЕАНУ
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Передові лікувальні продукти 

для інтенсивного оздоровлення 

пошкодженого волосся

5 лікувальних ліній вирішують 

5 основних проблем шкіри голови

Наукові розробки та перевірені 

лікувальні формули

Професійні протоколи процедур 

для салонів, які зручні у роботі

Гіпоалергенна продукція, яка успішно 

пройшла випробування світових 

центрів сертифікації  на безпечність 

у використанні
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Засіб для підготовки шкіри голови наноситься 

перед будь-якою процедурою Double Action 

для нормалізації стану шкіри голови.

Активні компоненти, що входять до складу засобу, 

відновлюють баланс шкіри:

• Протинабряковий комплекс на основі кислоти,  

  отриманої з кореня солодки.

• Мигдальна олія інтенсивно зволожує.

• Гликолевий екстракт мальви заспокоює.

• Розмарин має антисептичні властивості.

• Саліцилова кислота  очищує

• Алантоїн живить

Підготовчий засіб для шкіри голови особливо 

підходить для попереднього очищення, так як є 

протинабряковим засобом і відновлює баланс шкіри.

ПІДГОТОВЧИЙ ЗАСІБ 

ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ

SCALP PREPARER

Арт. LB12655           500 ml

• Мигдальна олія

• Розмарин

• Алантоїн

• Саліцилова кислота

• Гликолевий екстракт мальви

• Протинабряковий комплекс

• Корінь солодки

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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PREVENZIONE CADUTA - LOSS CONTROL

ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ

Комплекс рослинних 

екстрактів поліпшує стан 

волосся, глибоко очищає 

шкіру, виводячи токсини та 

стимулює ріст волосяної 

цибулини. Волосся набуває 

більш здорового вигляду, 

підвищується тонус і стійкість 

до впливу навколишнього 

середовища.

КОМПЛЕКС ПРОТИ 

ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ

LOSS CONTROL COMPLEX

Арт. LB12663           50 ml

• Стовбурові клітини 

  рослинного походження

• Екстракст імбиру

• Ефірна олія розмарину

• Камфора та ментол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

58



Формула, спрямована на боротьбу з проблемами, 

пов'язаними з випадінням волосся.

До складу лосьйону входять:

Альфа стем комплекс з молекул, активних в боротьбі 

з проблемами шкіри голови.

Рослинні стовбурові клітини будлеї Давида зміцнюють 

і перешкоджають втраті щільності волосся.

Сереноя повзуча - активний компонент рослинного 

походження, відомий своїми властивостями, що 

запобігають 

атрофії волосяних цибулин.

Екстракт імбиру тонізує і стимулює мікроциркуляцію.

В'яжуча і антисептична ефірна олія розмарину 

сприяє насиченню тканин киснем.

Камфора і ментол дарують відчуття свіжості, активують 

кровообіг і збагачують шкіру киснем.

ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 

LOSS CONTROL LOTIONАрт. LB12664           10Х10 ml

• Альфа стем комплекс 

• Рослинні стволові клітини будлеї Давида

• Екстракст імбиру

• Сереноя  повзуча

• Ефірне масло розмарина

• Камфора та ментол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Невидимий і водостійкий пластир, 

завдяки своїй особливій структурі, 

сприяє поступовому проникненню в 

шкіру активних компонентів протягом 

дня, тим самим, запобігаючи 

випадінню волосся. Вміщені в ньому 

поживні речовини - сереноя повзуча, 

екстракт розмарину, пантенол - 

допомагають стимулювати ріст волосся 

і сприяють зменшенню виділення 

шкірного сала, лущення шкіри голови і 

засолювання волосся. Волосся набуває 

здорового блиску і м'якості.

В 1 коробці 30 пластирів

ПЛАСТИРІ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 

LOSS CONTROL PATCH

• Сереноя повзуча

• Екстракт розмарину

• Пантенол

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Має пом'якшувальну, відновлюючу та 

зміцнюючу дію, яка в поєднанні з легким 

масажем, надає волоссю тонус, 

покращуючи його зовнішній вигляд. Дія 

шампуню заснована на силі активних 

рослинних та полівітамінних компонентів, 

що стимулюють ріст і відновлення 

волосся, чудово зволожують, пом'якшують 

його. Нікотинамід - додає волоссю 

життєвий тонус. Інозитол - виводить 

токсичні речовини. Відмінний засіб для 

догляду за волоссям після або під час 

«шокової терапії» проти випадіння 

волосся серій Double Action.

ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИП СЯАДІННЯ ВОЛОС

LOSS CONTROL SHAMPOO

Арт. LB12662            250 ml
        LB13257            1000 ml

• Інозитоп

• Альфа стем комплекс 

• Екстракт рослинних стовбурових

  клітин щитолисника азіатського

• Гліцериновий екстракт хмеля

  та алое вера

• Занталін

• Нікотинамід

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

60



ПОМ’ЯКШЕННЯ

Комплекс для чутливої 

шкіри голови відновлює 

ідеальний стан шкіри, 

заспокоює і регулює. 

Цей засіб-концентрат 

базується на основі 

альфа-стем комплексу, 

який знімає 

почервоніння і 

дискомфорт. Комплекс 

має антиоксидантний 

ефект, заспокоює, 

захищає і пом'якшує 

шкіру голови.

КОМПЛЕКС  

ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ

DERMO CALM COMPLEX

Арт. LB12673           50 ml

• Cтовбурові клітини центелли азіатської

• Екстракт алое вера

• Гліцерин

• Провітамін В5

• Альфа стем комплекс

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Лосьйон спрямований на відновлення здорового стану шкіри. Завдяки своїм цінним 

активним компонентам він здатний реструктурувати поверхневу ліпідну плівку шкіри 

голови, захищаючи її від токсичних речовин і зневоднення.

До складу лосьйону входять:

Альфа стем комплекс - суміш активних молекул, що запобігає почервонінню і 

подразненню шкіри. Екстракт рослинних стовбурових клітин щитолисника 

азіатського має антиоксидантну дію. Гліцериновий екстракт хмелю і алое вера має 

дермозахисну і пом'якшувальну дію. Занталін заспокоює шкіру голови і знімає свербіж.

ЛОСЬОН ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ 

DERM CALM LOTION

Арт. LB12674           10Х10 ml

• Альфа стем комплекс 

• Екстракт рослинних стовбурових

  клітин щитолисника азіатського

• Гліцериновий екстракт хмеля

  та алое вера

• Занталін

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Неагресивний шампунь для збалансованого 

очищення, сприяє відновленню здорового 

стану шкіри голови. До складу шампуню 

входять: Альфа стем комплекс - суміш 

активних молекул, що запобігає почервоніння 

і подразнення шкіри. Екстракт рослинних 

стовбурових клітин щитолисника азіатського 

має антиоксидантну дію. Гліцериновий 

екстракт хмелю і алое вера має 

дермозахисну і пом'якшувальну дію. Занталін 

заспокоює шкіру голови і знімає свербіж.

ШАМПУНЬ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ

DERM CALM SHAMPOO

Арт. LB12672           250 ml
        LB13258           1000 ml

• Альфа стем комплекс 

• Екстракт рослинних стовбурових

  клітин щитолисника азіатського

• Гліцериновий екстракт хмеля

  та алое вера

• Занталін

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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PREVENZIONE CADUTA - LOSS CONTROL

ПРОТИ ЛУПИ

Комплекс розроблений 

спеціально для боротьби з 

утворенням лупи. До складу 

комплексу включені 

компоненти протимікробної та 

антибактеріальної дії. Містить 

стовбурові клітини. Без 

алергенів і сульфатів. 

Систематичне використання 

комплексу запобігає 

утворенню мікроорганізмів і 

бактерій, що сприяють появі 

лупи, реконструює природний 

рН баланс, приводить в тонус 

шкіру, контролює виділення 

підшкірного жиру, заспокоює 

шкіру голови.

КОМПЛЕКС  ПРОТИ ЛУПИ

ANTI DANDRUFF COMPLEX

Арт. LB12667           50 ml

• Cтовбурові клітини центелли азіатської

• Екстракт алое вера

• Гліцерин

• Провітамін В5

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Формула, збагачена багатофункціональними, активними 

речовинами допомагає протидіяти появі лупи, нормалізує 

надлишок шкірного жиру, надаючи здоровий вигляд і блиск 

волоссю. Лосьйон миттєво зменшує лущення, нормалізує ріст 

здорових клітин і ефективно регулює роботу сальних залоз. Не 

має в складі алергенів і сульфатів. 

ЛОСЬЙОН ПРОТИ ЛУПИ ANTI DANDRUFF LOTION 

Арт. LB12668           10Х10 ml

• Альфа стем комплекс 

• Рослинні стовбурові клітини з насіння соняшнику

• Піроктон оламін

• Гліцериновий екстракт евкаліпту

• Ефірна олія чайного дерева

• Саліцилова кислота

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Неагресивний шампунь для збалансованого очищення, сприяє відновленню 

здорового стану шкіри голови. До складу шампуню входять: Альфа стем комплекс 

- суміш активних молекул, що запобігає почервонінню і подразненню шкіри. 

Екстракт рослинних стовбурових клітин щитолисника азіатського має 

антиоксидантну дію. Гліцериновий екстракт хмелю і алое вера має дермозахисну і 

пом'якшувальну дію. Занталін заспокоює шкіру голови і знімає свербіж.

ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ ANTI DANDRUFF SHAMPOO

• Альфа стем комплекс 

• Рослинні стовбурові клітини з насіння соняшнику

• Піроктон оламін

• Гліцериновий екстракт евкаліпту

• Ефірна олія чайного дерева

• Саліцилова кислота

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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        LB13259        1000 ml



РЕГЕНЕРАЦІЯ

Регулюючий комплекс:

• Відновлює природну функцію 

шкіри голови

• Має сильну антибактеріальну та 

протигрибкову дію

• Допомагає регулювати і 

сповільнювати надмірне 

вироблення шкірного жиру

• Підтримує гідроліпідний баланс 

шкіри

• Контролює вироблення 

підшкірного жиру

• Насичує волосся киснем і 

поживними елементами

КОМПЛЕКС,

РЕГУЛЮЮЧИЙ РОБОТУ 

САЛЬНИХ ЗАЛОЗ

SEBO BALANCE COMPLEX

Арт. LB12670           50 ml

• Альфа-стем комплекс

• Екстракт насіння соняшника

• Екстракт гліцерину плюща

• Комплекс Tiolisina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Формула збагачена багатофункціональними та активними 

речовинами і допомагає боротися з дискомфортом шкіри 

волосистої частини голови, має протинабрякову і заспокійливу дію. 

Лосьйон зволожує шкіру до оптимального гідробалансу, 

нормалізує бактеріальний баланс, запобігає лущенню при 

себорейному дерматиті. 

Не містить алергенів і сульфатів!

ЛОСЬЙОН РЕГУЛЮЮЧИЙ РОБОТУ САЛЬНИХ ЗАЛОЗ 

SEBO BALANCE LOTION Арт. LB12671          10Х10 ml

• Альфа стем комплекс

• Екстракт насіння соняшника

• Екстракт гліцерину плюща

• Комплекс Tiolisina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Шампунь підходить для жирного типу волосся і шкіри 

голови. Розроблений спеціально для глибокого 

очищення, позбавлення від забруднень і зайвого 

шкірного жиру. Лікувальні властивості шампуню 

забезпечать регуляцію сальних залоз, нормалізують 

виділення шкірного жиру, оздоровлюють волосяний 

покрив голови. Роблять волосся чистим і легким. 

Захищають від утворення лупи. У складі є рослинні 

екстракти з протигрибковим і антибактеріальним 

захистом, вітаміни живлять волосся необхідними 

елементами, відновлюють нормальний рН і секрецію 

залоз, зволожують, захищають волосся від  впливу  

 навколишнього середовища.

ШАМПУНЬ РЕГУЛЮЮЧИЙ РОБОТУ САЛЬНИХ ЗАЛОЗ

SEBO BALANCE SHAMPOO 
Арт. LB12669          250 ml
        LB13260          1000 ml

• Альфа стем комплекс

• Екстракт насіння соняшника

• Екстракт гліцерину плюща

• Комплекс Tiolisina

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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ВІДНОВЛЕННЯ

Відновлюючий комплекс для ослабленого або 

пошкодженого волосся у своїй основі містить 

високий відсоток стовбурових клітин, які є 

активними біостимуляторами клітин людини. 

Клітини регулюють поділ та зростання волосся, 

оновлюють епідерміс, стимулюють синтез 

колагену та еластину, продовжують життєвий 

цикл і перешкоджають старінню волосся, 

допомагають утримувати вологу, 

перешкоджають випадінню.

КОМПЛЕКС  
ВІДНОВЛЮЮЧИЙ
HAIR REPAIR COMPLEX

Арт. LB12659           50 ml

• Cтовбурові клітини 

  щитолисника азіатського

• Екстракт алое вера

• Гліцерин

• Провітамін В5

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Косметичний засіб дозволяє протягом декількох хвилин відновити пошкоджені ділянки. Використовувати тільки мікс лосьйонів «А» і «В». 

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛОСЬЙОН «A» може похвалитися наявністю дорогоцінних активних компонентів, які працюють в синергії: 

плівкотвірна молекула, ефективна для запечатування посічених кінчиків волосся з тривалим ефектом і згладжування виступаючих 

кутикул для додання волоссю здорового блиску.  ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛОСЬЙОН «B» з похідною гуарової камеді і кондиціонуючим 

комплексом

Водночас,  лосьйон «B» діє більше як кондиціонер, володіє відновлювальною властивістю, яка стимулює ріст волосся, генерує поділ 

клітин, оновлює шкірний покрив, покращує та прискорює виробіток колагену та еластину, запобігаючи старінню волосся. Спільне 

використання: лосьйону «A» + лосьйон «B» - є унікальним та приголомшливим шоковим відновленням волосся.

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛОСЬОН "А + В" LOTION HAIR REPAIR

    

Арт. LB12745           10Х10 ml

• Плівкотвірна молекула

• Рослинні стовбурові клітини

  незрілого винограду

• Концентрат гідролізованих

  біоміметичних кератинів

•  Альфа стем комплекс

• Похідна гуарової камеді

• Кондиціонуючий комплекс

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Шампунь розроблений і створений спеціально для ослабленого або 

пошкодженого волосся. Його м'яка формула ретельно, але дбайливо очищає 

волосся від різних забруднень, які утворюються на волоссі. Не вимиває колір, що 

є приємною особливістю шампуню (для тих, хто фарбує волосся). Склад шампуню 

не пересушує волосся і шкіру голови, прекрасно його зволожує, сприяє 

збільшенню колагену в волоссі. Стовбурові клітини заспокоюють суху шкіру 

голови, живлять її вітамінами і киснем.

ШАМПУНЬ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ HAIR REPAIR SHAMPOO
Арт. LB12657         250 ml
        LB13261        1000 ml

• Альфа стем комплекс 

• Рослинні стовбурові клітини незрілого винограду

• Пантенол

• Аллантоін

• Концентрат гідролізованих біоміметичних кератинів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Маска-емульсія з кремовою, огортаючою текстурою, формула якої 

сприяє ущільненню посічених кінчиків, містить концентрат 

гідролізованного біоміметичного кератину, який прикріплюється до 

волосяного волокна тільки при дисбалансі амінокислот. Склад маски 

має сильні антиоксидантні властивості, захищає волосся і збільшує 

об’єм, зволожує і кондиціонує.

МАСКА ВІДНОВЛЮЮЧА HAIR REPAIR MASK

Арт. LB12658           200 ml
        LB13262         1000 ml

• Альфа стем комплекс 

• Рослинні стовбурові клітини, 

  отримані з насіння соняшника

• Піроктон оламін

• Гліцериновий екстракт евкаліпту

• Ефірна олія чайного дерева

• Саліцилова кислота

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Мус слід застосовувати в перерві між 

основними засобами по догляду за 

волоссям. Оздоровлює, полегшує 

розчісування, надає блиск. Вітаміни 

наповнюють волосся киснем, 

позбавляють шкіру від свербіжу, 

зберігають здорову структуру волосся, 

зміцнюють, сповільнюють утворення 

сивини. У формулі мусу є складові, які 

прискорюють ріст волосся, продовжують 

його здоров'я і життя. Завдяки багатому 

складу засобу, оновлюються клітини 

шкіри, знижується ламкість волосся, 

збільшується пишність. Мус має 

антисептичну дію.

МУС ВІДНОВЛЮЮЧИЙ 

RECONSTRUCTION MOUSSE

Арт. LB12656          200 ml

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

• Плівкотвірна молекула

• Рослинні стовбурові клітини

  незрілого винограду

• Концентрат гідролізованих

  біоміметичних кератинів,

• Альфа стем комплекс

• Кондиціонуючий 

  комплекс

69



70



НОВИНКА

Нome Beauty SPA



Продукти нової лінії HOME BEAUTY SPA 

створені для людей, сенсом життя яких є 

гармонія душі та тіла. У склад шампуню 

входять алантоін, що володіє високою 

здатністю відновлення та загоювання шкіри 

при пошкодженнях, і фермент лактобактерії 

(Lactobacillus Ferment) - пробіотик із 

захисною, кондиціонуючою та омолоджуючою 

функцією. Крім того, формула містить ефірну 

олію бергамоту для зняття подразнення та 

оздоровлення шкіри голови та ефірну олію 

елемі, що володіє живильною дією. 

Спосіб використання: нанести необхідну 

кількість засобу на вологе волосся, зробити 

легкий масаж, змити теплою водою. При 

необхідності повторити.

ШАМПУНЬ РЕЛАКС

 Арт. LB13229           250 ml

• Алантоін

• Фермент лактобактерій

• Ефірна олія бергамоту

• Ефірна олія елемі

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Містить кокосову і арганову олії, які 

глибоко живлять і відновлюють волосся, 

роблячи його м'яким і шовковистим. 

Склад збагачений ферментом 

лактобактерій (Lactobacillus Ferment) - 

пробіотиком із захисною, 

кондиціонуючою і омолоджуючою 

функціями; ефірною олією бергамоту 

для зняття подразнення і оздоровлення 

шкіри голови; ефірною олією елемі, що 

володіє заспокійливою дією. 

Спосіб застосування: після миття 

голови нанесіть необхідну кількість 

продукту на вологе волосся.

МАСКА РЕЛАКС

 Арт. LB13230           200 ml

aДерматологічно протестовано

aБез SLES / SLF / сульфатів

aБез парабенів / силіконів

• Кокосова і арганова олія

• Фермент лактобактерій

• Ефірна олія бергамоту

• Ефірна олія елемі

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

aДерматологічно протестовано

aБез парабенів / силіконів
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Ідеальний продукт для регенерації волосся, зміцнення і живлення, справжній еліксир краси 

для щоденного догляду. Формула містить SymReboot® - пробіотик зі зволожуючою, захисною 

і відновлюючою дією; прокапіл (Procapil) - високоефективний компонент для профілактики 

випадіння волосся; ефірну олію бергамоту для зняття подразнення і оздоровлення шкіри 

голови; ефірна олія елемі володіє заспокійливою дією і приємним освіжаючим ароматом. 

Спосіб застосування: перед сушінням волосся нанесіть необхідну кількість продукту на 

шкіру голови. Зробіть круговий масаж подушечками пальців. Не змиваючи, приступіть до 

укладання.

ЛОСЬЙОН РЕЛАКС

• SymReboot®

• Прокапіл

• Ефірна олія бергамоту

• Ефірна олія елемі

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

aДерматологічно протестовано

aБез SLES / SLF / сульфатів

aБез мінеральних олій
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 Арт. LB13231          250 ml



Швидко висихає, з ефірною олією перцевої 

м'яти, збагачений омега-3, ментолом, залізом, 

магнієм, кальцієм, вітамінами А і С, надає шкірі 

свіжий, здоровий і сяючий вигляд. Містить 

гліцерин для глибокого зволоження шкіри, 

який  є натуральним антидотом проти сухості, 

нормалізує шкірний жир. Практичний гель-

антисептик для використання в будь-якій 

ситуації, коли необхідно вимити руки при 

відсутності мила та води. Шкіра рук буде 

чистою і приємно пахнути. Не липкий. 

Підходить для найніжнішої шкіри. 

Спосіб застосування: нанести невелику 

кількість гелю на обидві руки, намагаючись 

розподілити продукт по всій поверхні тильної і 

внутрішньої сторони долонь і між пальцями. 

Втирати до повного вбирання. При 

необхідності повторити. Не змивати.

• Ефірна олія перцевої м’яти

• Гліцерин

• Омега 3, залізо, магній, кальцій

• Ментол

• Вітаміни А, С

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

aБез парабенів

aБез cиліконів

aБез феноксиетанолу

a70% спирту

ГЕЛЬ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

100 ml
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 500 ml



aЯкісна продукція

aВишукані аромати

aМінімалістичний дизайн
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ЧОЛОВІЧА ЛІНІЯ



Зміцнюючий шампунь, pH 5.5. Цінні активні 

компоненти надають багатофункціональну дію: 

кофеїн активує кровообіг, стимулюючи волосяну 

цибулину і наповнюючи її життєвою енергією; 

таурин живить коріння волосся; апігенін покращує 

мікроциркуляцію; олеанолова кислота 

перешкоджає передчасне випадіння волосся, 

впливаючи на відповідальний за цей процес 

фермент. 

Спосіб застосування: необхідну кількість шампуню 

нанесіть на вологе волосся, спіньте, залиште на 

декілька хвилин, обережно змийте.

ЛІКУВАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ

REINFORCING SHAMPOO 

Арт. LB12806          200 ml

• Кофеїн

• Таурин

• Суміш апігеніну та 

  олеанолової кислоти

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Високоефективний засіб з активними компонентами: кофеїн активує кровообіг, 

стимулюючи волосяну цибулину і наповнюючи її життєвою енергією; таурин 

живить коріння волосся; апігенін покращує мікроциркуляцію; олеанолова кислота 

перешкоджає передчасному випадінню волосся, впливаючи на відповідальний за 

цей процес фермент. 

Спосіб застосування: необхідну кількість продукту щодня наносьте на шкіру 

голови, легко масажуючи її для кращого вбирання продукту. Не змивати.

ЛІКУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ

REINFORCING LOTION

Арт. LB12805         125 ml

• Кофеїн 

• Таурин 

• Суміш апігеніну та олеанолової кислоти

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Містить екстракт французького дуба, багатий дорогоцінними активними інгредієнтами зі 

зволожуючими, заспокійливими властивостями і омолоджуючим ефектом. Шампунь збагачений 

високоефективною відновлювальною сумішшю мікроживильних елементів. Відмінно очищає 

волосся, не руйнуючи гідроліпідний шар шкіри і волосяну структуру, запобігає почервонінню і 

роздратуванню шкіри. Ідеально підходить для щоденного використання. 

Спосіб застосування: потрібну кількість шампуню нанесіть на вологі бороду і волосся, вспіньте і 

залиште на кілька хвилин, потім ретельно змийте. pH 5.5

ЧОЛОВІЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ БОРОДИ ТА ВОЛОССЯ

HAIR & BEARD SHAMPOO

Арт. LB12586           250 ml

• Екстракт французьского дуба

• Суміш електроелементів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Дозволяє отримати чіткий і креативний образ, не залишаючи слідів на волоссі.  

Екстракт французького дуба володіє активними зволожуючими і 

омолоджуюючими властивостями, запобігає сухості волосся. Ідеально підходить для 

створення творчих, стильних зачісок. 

Спосіб застосування: невелику кількість гелю потріть між долонями, розподіліть на 

вологе або сухе волосся і моделюйте бажаний образ.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ЕКСТРА СИЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ

EXTREME HAIR GEL

Арт. LB12767         250 ml• Екстракт французького дуба

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Віск волокнистої консистенції з сильною фіксацією і матовим ефектом робить 

волосся структурним, дозволяє створити благородний та природний образ. 

Спосіб застосування: розітріть між долонями невелику кількість воску, нанесіть 

на сухе волосся і надайте бажану форму.

МОДЕЛЮЮЧИЙ ВІСК ДЛЯ БОРОДИ FIBER WAX
Арт. LB12585           100 ml

• Плівкотвірна молекула

• Рослинні стовбурові клітини незрілого винограду

• Концентрат гідролізованих біоміметичних кератинів,

• Альфа стем комплекс

• Похідна гуарової камеді

• Кондиціонуючий комплекс

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Олія для догляду за бородою на основі екстракту французького 

дуба, мигдальної олії, насіння льону та вітаміну Е володіє 

високими зволожуючими та антиоксидантними властивостями. 

Глибоко живить, пом'якшує, додає блиск і допомагає розчісувати 

навіть найгустішу, «складну» бороду та захищає шкіру від 

подразнення. 

Спосіб застосування: кілька крапель продукту нанесіть на долоні та 

втирайте у бороду до повного вбирання.

ОЛІЯ ДЛЯ БОРОДИ BEARD OIL

Арт. LB12940               70 ml • Екстракт французьского дуба 

• Мигдальна олія

• Лляна олія

• Вітамін Е

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

aМатовий ефект

aНадає структуру і форму

aБез залишків
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Лосьон після гоління з рН 5,5 ідеально підходить для ніжної та чутливої шкіри обличчя. 

Екстракт французького дуба, алое вера та мікроелементи, що містяться у формулі,  володіють 

зволожуючими, заспокійливими, пом'якшуючими властивостями з омолоджуючим ефектом.

Не містить спирт.

Спосіб застосування: нанесіть одразу після гоління на чисту суху шкіру.

ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ ГОЛІННЯ

LENITIVE AFTER SHAVE 

Арт. LB12587          150 ml

• Екстракт французького дуба

• Суміш мікроелементів

• Алое вера

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гель для гоління з рН 5,5 спеціально 

розроблений для надання бороді, 

вусам або бакенбардам більш 

точних контурів. Зволожуючі і 

заспокійливі властивості екстракту 

французького дуба і суміші 

мікроелементів, що входять до 

складу формули, роблять шкіру 

пружною і еластичною. Має ідеальні 

характеристики для гоління 

обличчя і запобігає почервонінню 

шкіри.

Спосіб застосування: нанесіть на вологу шкіру, залиште

на 1 хвилину, приступіть до гоління. Після гоління змийте.

ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ

PRECISION

SHAVING GEL

Арт. LB12589        200 ml

• Екстракт французького дуба

• Суміш мікроелементів

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Заповнює втрачену вологу після 

прямого впливу сонячних променів.

 Запобігає старінню клітин епідермісу 

та волосся, підвищує внутрішню силу 

пасем, щоб захистити їх від 

пошкодження. Ніжна формула 

підходить для всіх типів волосся. 

Дбайливо видаляє залишки хлору і 

морської води, залишаючи відчуття 

свіжості і зволоженості. 

ШАМПУНЬ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

SHOWER SHAMPOO 

Арт. LB12816          250 ml

• Маракуя

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Маска використовується після засмаги, для заспокійливого зміцнювального 

та антивікового захисту волосся. Екстракт маракуї має інтенсивну пом'якшувальну 

та омолоджувальну дію на пасма. Маска здатна протидіяти сухості, викликаній 

сонцем, сіллю та забезпечити максимально м'яке розчісування волосся після 

довгого перебування на сонці.

МАСКА ПІСЛЯ ЗАСМАГИ HAIR MASK AFTER SUN

Арт. LB12817        200 ml

• Маракуя

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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Захисна олія для волосся складається з комплексу активних інгредієнтів,

які мають на пом'якшувальну та антивікову властивість. 

Екстракт маракуї захищає волосся від ультрафіолетових променів 

та зовнішніх чинників, що протидіють утворенню посічених кінчиків 

та пересиханню волосся.

ЗАХИСНА ОЛІЯ ДО І ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

PROTECTIVE OIL 

Арт. LB12818          150 ml

• Маракуя

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Відновлює водний баланс епідермісу, заспокоює почервоніння і неприємні 

відчуття після активних сонячних променів. Формула поєднує ідеальний баланс 

між охолодженням і відновлюючою дією. Цінні інгредієнти зберігають еластичність 

і пружність дерми, приносять довгоочікуване відчуття свіжості і полегшення 

гарячої шкіри, перетворюючи її відтінок в рівномірно засмаглий.

Крем живильний, але не жирний.

КРЕМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ BODY CREAM AFTER SUN

Арт. LB12819        300 ml

• Маракуя

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:
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ПАЛІТРИ ВІДТІНКІВ

 
 

 
 

Inimitable Color

96 відтінків

Pictura

42 відтінки

Color Oil

40 відтінків

Color Drops

24 відтінки
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АКСЕСУАРИ

Накидка з логотипом 

HAIR COMPANY

Набір

 для фарбування

Трихокамера



HAIR COMPANY CLUB
HAIR COMPANY PROFESSIONAL

НАКОПИЧУВАЛЬНА БОНУСНА ПРОГРАМА ДЛЯ САЛОНІВ КРАСИ
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