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Specjalistyczna pielęgnacja we włoskim stylu zapewnia piękne włosy,  
zdrową skórę głowy i znakomite samopoczucie klientów.

Włoski styl na świecie: styl odzwierciedlający nasze wyjątkowe wartości.

Tradycja i innowacje
Od 1978 roku wsparcie dla stylistów w rozwoju zawodowym  

i doskonaleniu metod pielęgnacji włosów.

Elegancja i prostota
Harmonia form, czyste, proste barwy, miękkość opakowań  
i oznaczenia kolorystyczne ułatwiające ustalenie rezultatu.

Wyjątkowość i skuteczność
indywidualnie dopasowane rozwiązania dla wszelkich potrzeb włosów  

oraz niezawodne rezultaty.

Nauka i natura
Technologicznie zaawansowane surowce w naukowo opracowanym zestawieniu 
z naturalnymi składnikami. Formuły odzwierciedlające idealne połączenie nauki, 

natury, funkcjonalności i łagodności.

cztery kroki do udoskonalenia usług i aktywizowania sprzedaży  
profesjonalnych produktów w salonie:

• profesjonalne doradztwo

• Zabieg adekwatny do potrzeb klienta

• Metodologia stosowania produktu

• Odczuwalne rezultaty i propozycja odsprzedaży
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ULgA DLA SUCHYCH WŁOSÓW
Specjalnie opracowna formuła odżywiająca suche włosy.
Stan zwany „włosami suchymi” odnosi się do włosów, 
które częściowo lub całkowicie utraciły tłuszcze lub są odwodnione.
łuski zewnętrznej warstwy włosów, pozbawione naturalnych substancji odżywczych, otwierają się. Włosy są matowe, 
nieprzyjemne w dotyku, elektryzują się i są trudne do rozczesania oraz ułożenia. brakuje im elastyczności. 

Zwiększa się ich podatność na uszkodzenia i działanie szkodliwych czynników. jest wiele przyczyn utraty odpowiedniego 
poziomu nawilżenia: niektóre włosy są suche z natury, inne ulegają wysuszeniu pod wpływem czynników zewnętrznych 
związanych ze środowiskiem, a także nawyków danej osoby.

niezależnie od powodów można sprawić, że suche włosy odzyskają miękkość, połysk i będą się łatwo rozczesywały 
dzięki regularnemu stosowaniu odżywczych produktów kosmetycznych, które będą w stanie przywrócić im naturalną 
równowagę.

Z myślą o  pielęgnacji włosów suchych acTyVa proponuje nUTRi SySTeM – zaawansowaną technologicznie mieszankę 
surowców oraz składników aktywnych pochodzenia naturalnego, która wszystkim rodzajom włosów przywraca naturalny 
stan równowagi.

Technologia nUTRi SYSTeM
KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• Tłuszcze zawarte w oliwie z oliwek

• proteiny owsa

• Składniki aktywne o działaniu nawadniającym, nawilżającym, nabłyszczającym
i antyelektrostatycznym
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NUTRIZIoNE Shampoo
szampon do włosów przesuszonych i normalnej skóry głowy

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Technologia nutri System
• Myje włosy, zachowując naturalną równowagę skóry i środowiska
• nawilża i chroni włosy
• chroni, dodając blasku, miękkości i lekkości

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem.  
czynność powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony  
w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

NUTRIZIoNE CoNd
odżywka do włosów przesuszonych

• Technologia nutri System
• Składniki aktywne o działaniu nawadniającym, nawilżającym, nabłyszczającym    
   i antyelektrostatycznym
• Odżywia lekko przesuszone/suche trzony włosów
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• Zapewnia włosom połysk i miękkość bez ich obciążania
• Włosy stają się miękkie i jedwabiste w dotyku

Sposób użycia:

nałożyć na umyte i dokładnie osuszone ręcznikiem włosy, wmasowując produkt 
pasmo po paśmie. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 3–5 minut.
Dokładnie masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, po czym starannie spłukać.

pojemności: 150 ml, 500 ml

NUTRIZIoNE ISTaNTaNEa CREam
krem do włosów suchych

• Technologia nutri System
•  Składniki aktywne o działaniu nawadniającym, nawilżającym, nabłyszczającym 

i antyelektrostatycznym
• Odżywia włosy i nadaje im jednolitą strukturę
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
•  nadaje miękkość i połysk od nasady aż po same końce
• Długotrwale chroni przed przesuszaniem

Sposób użycia:

nałożyć 2–3 porcje produktu* wielkości orzecha włoskiego na świeżo umyte 
i osuszone ręcznikiem pasma włosów oraz końcówki. Rozczesać, aby rozprowadzić 
preparat. Układać fryzurę jak zwykle. 

* ilość użytego produktu ma znaczenie dla efektu końcowego. Optymalna ilość 
zależy od grubości włosów, stopnia ich przesuszenia lub uwrażliwienia oraz 
oczekiwanego stopnia kontroli lub puszystości włosów.

pojemność: 150 ml

beZ SpłUkiWania

DiAgnOZA:
• Włosy lekko przesuszone, 

pozbawione życia, 
elektryzujące się i trudne 
do ułożenia

Usługi w salonie fryzjerskim

nUTRiZiOne 
Zabieg
kOMpleTny

nUTRiZiOne 
Zabieg 
STanDaRDOWy 

nUTRiZiOne 
Zabieg SZybki

nutrizione Shampoo nutrizione Cond

nutrizione Shampoo

nutrizione Shampoo

nutrizione Cond

nutrizione istantanea Cream

nutrizione istantanea Cream

pOTRZeBA:
• Optymalne mycie
• łatwość rozczesywania
• Delikatność
• połysk i rewitalizacja
• Utrzymanie fryzury
• Miękkość w dotyku
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NUTRIZIoNE RICCa Shampoo
szampon do włosów bardzo suchych i suchej skóry głowy

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Technologia nutri System
•  Składniki aktywne o działaniu nawilżającym i antyelektrostatycznym, 

odbudowujące strukturę włosów oraz nabłyszczające
• Delikatnie myje włosy, zachowując naturalną równowagę skóry i środowiska
• Odżywia i chroni włosy
• Ułatwia rozczesywanie, zapewnia włosom miękkość i połysk

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem.  
czynność powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony  
w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

NUTRIZIoNE RICCa maSK
maska do włosów bardzo suchych

• Technologia nutri System
•  Składniki aktywne o działaniu nawadniającym, nawilżającym, nabłyszczającym 

i antyelektrostatycznym
• Odżywia lekko przesuszone/suche trzony włosów
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• nadaje włosom intensywny połysk i miękkość
• po zastosowaniu preparatu włosy stają się miękkie i aksamitne w dotyku

Sposób użycia:

nanieść na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem włosy i wmasować w poszczególne 
pasma. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 5–10 minut. Dokładnie 
masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, a następnie starannie spłukać.

pojemności: 200 ml, 500 ml

NUTRIZIoNE ISTaNTaNEa CREam
krem do włosów suchych

• Technologia nutri System
•  Składniki aktywne o działaniu nawadniającym, nawilżającym, nabłyszczającym 

i antyelektrostatycznym
• Odżywia włosy i nadaje im jednolitą strukturę
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• nadaje miękkość i połysk od nasady aż po same końce
• Długotrwale chroni przed przesuszaniem

Sposób użycia:

nałożyć 2–3 porcje produktu* wielkości orzecha włoskiego na świeżo umyte 
i osuszone ręcznikiem pasma włosów oraz końcówki. Rozczesać, aby rozprowadzić 
preparat. Układać fryzurę jak zwykle. 

* ilość użytego produktu ma znaczenie dla efektu końcowego. Optymalna ilość 
zależy od grubości włosów, stopnia ich przesuszenia lub uwrażliwienia oraz 
oczekiwanego stopnia kontroli lub puszystości włosów.

pojemność: 150 mlbeZ SpłUkiWania

DiAgnOZA:
• Włosy są matowe, 

nieprzyjemne w dotyku 
i trudne do rozczesania oraz 
ułożenia

Usługi w salonie fryzjerskim

nUTRiZiOne 
Ricca 
Zabieg 
kOMpleTny

nUTRiZiOne 
Ricca 
Zabieg 
STanDaRDOWy

nUTRiZiOne 
Ricca 
Zabieg SZybki

nutrizione Ricca Shampoo nutrizione Ricca Mask

nutrizione Ricca Shampoo

nutrizione Ricca Shampoo

nutrizione Ricca Mask

nutrizione istantanea Cream

nutrizione istantanea Cream

pOTRZeBA:
• Delikatne mycie skóry głowy i włosów
• natychmiastowy efekt 

niesplątanych włosów
• łatwe do układania i rozczesania włosy 

aż po same końce
• kontrola objętości
• bardzo miękkie w dotyku
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WŁOSY pOD KOnTROLĄ
dyscyplinowanie włosów kędzierzawych i niepodatnych na układanie
Włosy kędzierzawe z natury są niezdyscyplinowane i trudne w układaniu. niemal zawsze falowane lub kręcone, a często 
w widoczny sposób matowe i nieprzyjemne w dotyku. Włosy tego typu mają tendencję do puszenia się i utraty stylu, 
szczególnie podczas deszczowej pogody.

Włosy idealnie gładkie: 
Miłośnicy gładkich fryzur nierzadko zmuszeni są do używania prostownicy niemal codziennie, aby prostować włosy 
i utrzymać loczki pod kontrolą. niestety jest to zły nawyk i błędne koło. pomału włosy są w rzeczywistości pozbawiane 
naturalnego nawilżenia i stają się coraz bardziej szorstkie w dotyku, a nawet coraz bardziej podatne na działanie wilgoci 
i stąd podatniejsze na skręcanie.
aby przedłużyć efekt gładkiej fryzury, chronić włosy przed wpływem czynników atmosferycznych i zachować połysk, 
można zastosować kurację, która spowoduje odtworzenie „ochronnej osłony” na całej długości włosów, utrzymując 
naturalne nawilżenie ich i odporność na działanie wilgoci.

podkreślenie naturalnej dynamiki włosów: 
Są osoby, które preferują jednak styl zaznaczający naturalną dynamikę falowanych lub kręconych włosów, pozwalający 
uzyskać efekt zmierzwionej, bardziej niesfornej fryzury. 
W takim przypadku, podobnie jak wyżej, należy stosować produkty, które odżywiają włosy, zapewniając skuteczną 
ochronę przed wilgocią. 
produkty przeznaczone do uwydatniania loków i zapobiegania niekontrolowanemu ich skręcaniu muszą mieć formułę 
zapewniającą nawilżenie i odżywienie na tym samym poziomie, co produkty przeznaczone dla włosów prostych. 
nie mogą one jednak obciążać włosów, tak aby loki pozostawały lekkie i sprężyste. 
celem jest uzyskanie delikatnych, sprężystych oraz  lśniących fal i  loków przy jednoczesnym ujarzmieniu puszenia 
się i niekontrolowanego skręcania.
kędzierzawe, niezdyscyplinowane włosy są trudne do ułożenia i wymagają stosowania specjalnych produktów, które 
nadają fryzurze długotrwałe utrwalenie. 

acTyVa DiSciplina to linia produktów przeznaczonych do delikatnego dyscyplinowania włosów kędzierzawych 
i niepodatnych na układanie, długotrwale utrwalających fryzurę. efekt to idealnie gładkie włosy lub podkreślenie ich 
naturalnej dynamiki.

Technologia SiLKOnTROL 
KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• Olejek migdałowy

• Olejek brzoskwiniowy

•  Składniki aktywne o działaniu nabłyszczającym
i intensywnie nawilżającym
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dISCIpLINa maSK
maska dyscyplinująca

• Technologia Silkontrol System
• Mikroemulsje silikonowe
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• Odżywia i zmiękcza włókna włosów, pozostawiając bardziej jednolitą strukturę
• pomaga zdyscyplinować niesforne loki i kontroluje objętość
• Sprawia, że włosy są wyjątkowo miękkie i bardzo łatwe do ułożenia
• Zapewnia połysk i jedwabistość w dotyku

Sposób użycia:

nanieść na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem włosy i wmasować w poszczególne 
pasma. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 5–10 minut. Dokładnie 
masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, a następnie starannie spłukać.

pojemności: 200 ml, 500 ml

dISCIpLINa Shampoo
szampon dyscyplinujący

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Technologia Silkontrol System
• łagodnie myje włosy i nie narusza naturalnej równowagi biologicznej skóry       
   głowy i środowiska
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• nawilża i wygładza włókna włosa, ułatwiając rozczesanie
• Włosy pozostają jedwabiście miękkie, błyszczące i dają się łatwo układać

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do wytworzenia piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem. 
powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony w opisie 
dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

DiAgnOZA:
• Włosy kędzierzawe i niepodatne  

na układanie
• Trudne do ujarzmienia i stylizacji, 

szczególnie pod wpływem wilgoci

DiSciplina 
iDealna 
głaDkOść

Disciplina Shampoo Disciplina Mask Disciplina Relax Fluid

pOTRZeBA: 
• gładka fryzura 
• natychmiastowy efekt niesplątanych włosów
• całkowita kontrola aż po same końce
• Długotrwała kontrola nad objętością i skrętem 

włosów
• Wyjątkowy blask
• jedwabistość w dotyku

Usługi w salonie fryzjerskim

DiAgnOZA:
• kręcone, niezdyscyplinowane 

włosy, trudne do ułożenia 
i stylizacji, szczególnie 
w wilgotnych warunkach

DiSciplina
naTURalny 
RUcH

Disciplina Shampoo Disciplina Mask Disciplina Curly Cream

pOTRZeBA: STYLiZACjA Z WYKORZYSTAnieM FAL i LOKÓW
• natychmiastowy efekt niesplątanych włosów
• lśniące, doskonale ułożone fale
• podkreślone, miękkie i sprężyste loki
• Długotrwała kontrola nad niesfornymi kosmykami
• niewielka objętość
• poczucie gęstości włosów

Usługi w salonie fryzjerskim
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dISCIpLINa RELax FLUId
fluid wygładzający

• Technologia Silkontrol System
• płyny silikonowe
• Ułatwia prostowanie włosów podczas suszenia suszarką
• idealnie wygładza włókna włosów od nasady aż po końce
• Długotrwale zapobiega puszeniu się włosów i chroni przed wilgocią
• Zapewnia wyjątkowy połysk i niezwykłą jedwabistość w dotyku

Sposób użycia:

Stylizacja: nałożyć od jednej do trzech porcji produktu* na świeżo umyte, osuszone 
ręcznikiem pasma i końcówki. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. Rozprostować 
włosy podczas suszenia suszarką. Wykończenie fryzury: rozetrzeć od jednej do dwóch 
porcji produktu* w dłoniach i rozprowadzić równomiernie preparat na pasmach 
i końcówkach. codzienna pielęgnacja: rozetrzeć niewielką ilość produktu 
w dłoniach i rozprowadzić na końcówkach i w obszarach bardziej podatnych na 
skręcanie. (*)

* UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości włosów, ich grubości 
i stopnia niezdyscyplinowania.

pojemność: 150 ml

dISCIpLINa CURLy CREam
krem dyscyplinujący

• Technologia Silkontrol System
• Utrwalające i modelujące polimery
• Ułatwia modelowanie naturalnych fryzur
• akcentuje kolor włosów i nadaje im elastyczność
• Dobrze podkreślone i lśniące fale; miękkie i sprężyste loki
• Długotrwale chroni przed niekontrolowanym skręcaniem

Sposób użycia:

Stylizacja: nałożyć od dwóch do czterech porcji produktu* na świeżo umyte, 
osuszone ręcznikiem pasma. Delikatnie modelować włosy podczas suszenia 
suszarką lub wysuszyć z zastosowaniem dyfuzora. porada dotycząca codziennej 
pielęgnacji: aby zachować świeżość i wygląd loków w miejscach bardziej 
podatnych na niezdyscyplinowane „zachowanie”, rozetrzeć od jednej do dwóch 
porcji produktu w dłoniach, rozprowadzić na lekko zwilżonych włosach 
i pozostawić do wyschnięcia. 

*UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości włosów, ich grubości 
i stopnia niezdyscyplinowania.

pojemność: 150 ml

beZ SpłUkiWania

beZ SpłUkiWania
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peŁne ŻYCiA, TRWALSZe KOLORY
Intensywność barw, blask i pełnia życia. promieniami słońca podkreśl każde pasemko. 
ochrona koloru dzień po dniu, mycie po myciu.
kolor włosów zawsze służył podkreśleniu i wyróżnieniu stylu kobiety.
na historię branży kosmetycznej składają się między innymi poszukiwania i  stosowanie substancji barwiących, 
upiększających włosy sugestywnym kolorem. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie odcień włosów jest bardzo istotnym 
elementem wizerunku danej osoby.
jednak barwa włosów jest ściśle powiązana ze stanem ich zdrowia. jedynie zdrowe, odpowiednio chronione włosy 
mogą zapewnić blask, intensywność oraz  trwałość, jakich potrzebuje kolor kosmetyczny, aby w  pełni eksponować 
swoje piękno.

Zalety koloru są maksymalnie podkreślone, gdy:
– kolor jest intensywny: w postrzeganiu intensywności koloru najważniejszą rolę odgrywa przejrzystość naskórka włosa.
jednolitość struktury, zdrowy i  nieuszkodzony naskórek zapewnia maksymalną przejrzystość, ujawniającą barwę 
pigmentów wewnątrz. 

W pełni widoczna barwa jest żywa i intensywna.
– kolor jest lśniący: gdy naskórek jest zdrowy, a jego łuski są całkowicie zamknięte, tworzy się gładka, równa powierzchnia 
pozwalająca na całkowite odbijanie światła. 

Barwa odbija światło, a włos lśni.
– kolor jest chroniony przed wpływem czynników zewnętrznych: kolor kosmetyczny jest ogólnie bardziej wrażliwy 
na działanie czynników zewnętrznych. ekspozycja na promienie UV, częste używanie suszarki lub prostownicy oraz 
regularne mycie szamponem mogą zmieniać stałość i piękno koloru, który traci swą intensywność lub pierwotną barwę, 
a poszczególne pasma lub ich fragmenty różnią się odcieniami i stają się matowe.

Dla włosów farbowanych acTyVa proponuje cOlORe bRillanTe – linię produktów pielęgnacyjnych specjalnie 
przeznaczonych do włosów farbowanych, przywracających barwie kosmetycznej intensywność, połysk i trwałość przy 
każdym myciu.

Technologia MULTi ReFLeX SYSTeM 
KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• Wyciąg z czarnej borówki
• Wyciąg z pestek wiśni pospolitej
• Związki kationowe
• Mikroemulsje silikonowe
• Filtry UV
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CoLoRE BRILLaNTE Shampoo
szampon do włosów farbowanych

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Technologia Multi Reflex System
•  Optymalne mycie nienaruszające naturalnej równowagi biologicznej skóry głowy 

i środowiska
• Działanie silnie nawilżające i rewitalizujące
• Ochrona włosów przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
• Włosy odzyskują miękkość, blask i jednolitość włókien

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem.  
powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony  
w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

CoLoRE BRILLaNTE maSK
maska do włosów farbowanych

• Woski i olejki kosmetyczne
• Technologia Multi Reflex System
• łatwiejsze rozczesywanie i szczotkowanie
• Wygładzanie powierzchni włosów nadające im jednolitość i blask
• Optymalizacja spójności łusek i ochrona koloru przed szkodliwymi czynnikami   
   zewnętrznymi
• Wzmocniony blask i piękno koloru oraz jego trwałość pomimo upływu czasu

Sposób użycia:

nanieść na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem włosy i wmasować w poszczególne 
pasma. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 5–10 minut. Dokładnie 
masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, a następnie starannie spłukać.

pojemności: 200 ml, 500 ml

CoLoRE BRILLaNTE CREam
krem do włosów farbowanych

• Składniki aktywne o działaniu ochronnym, nabłyszczającym
    i antyelektrostatycznym
• Technologia Multi Reflex System
• Wygładzanie powierzchni włosów nadające im jednolitość i blask
• Wzmocniony blask i piękno koloru oraz jego trwałość pomimo upływu czasu
• łatwiejsze rozczesywanie i szczotkowanie
•  Ochrona włosów koloryzowanych przez wpływem szkodliwych czynników 

zewnętrznych (promienie UV, uszkodzenia mechaniczne)

Sposób użycia:

nałożyć 2–3 porcje produktu* wielkości orzecha włoskiego na świeżo umyte 
i osuszone ręcznikiem pasma włosów oraz końcówki. Rozczesać, aby rozprowadzić 
preparat. Układać fryzurę jak zwykle. 

* ilość użytego produktu ma znaczenie dla efektu końcowego. Optymalna ilość 
zależy od grubości włosów, stopnia ich przesuszenia lub uwrażliwienia oraz 
oczekiwanego stopnia kontroli lub puszystości włosów.

pojemność: 150 ml

beZ SpłUkiWania

DiAgnOZA:
• Włosy koloryzowane, 

matowe, pozbawione 
życia

Usługi w salonie fryzjerskim

cOlORe
bRillanTe 
Zabieg 
kOMpleTny

cOlORe
bRillanTe 
Zabieg
STanDaRDOWy

cOlORe
bRillanTe 
Zabieg SZybki

Colore Brillante Shampoo Colore Brillante Mask

Colore Brillante Shampoo

Colore Brillante Shampoo

Colore Brillante Mask

Colore Brillante Cream

Colore Brillante Cream

pOTRZeBA:
• podkreślenie i ochrona koloru
• Utrzymanie intensywności i połysku  

pomimo upływu czasu
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innowacyjny KeRA FiLL COMpLeX
KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• kwas hialuronowy

• Hydrolizat keratyny i białek pochodzenia roślinnego

• Wyciąg z nasion chleba świętojańskiego

Ostatnie osiągnięcia badań w dziedzinie kosmetyki dbającej o piękno włosów.

WYCI
ĄG
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N C
HLEBA ŚWIĘTOJAŃ

SK
IEG

O

KERA FIBRA

WY

KOnieC Ze ZniSZCZOnYMi WŁOSAMi 
pierwszy produkt dający efekt wypełnienia,
przeznaczony dla włosów łamliwych i bardzo zniszczonych. 
nowoczesne kobiety zwracają coraz większą uwagę na dbanie o siebie. Są w stanie poświęcić czas i pieniądze na to, aby 
na długo zachować urodę oraz zdrowy, młody i ładny wygląd. O ile dotychczas skupiały się głównie na twarzy i na ciele, 
dziś przywiązują dużą wagę także do włosów – bezdyskusyjnego elementu kobiecego wdzięku. Włosy poddawane 
ciągłym zabiegom stają się coraz bardziej wrażliwe, są zniszczone i pozbawione blasku. Sprawia to, że klientki w każdym 
wieku poszukują sposobu na przywrócenie swoim włosom młodego i zdrowego wyglądu. W sytuacji, gdy tradycyjne 
zabiegi nie są wystarczające, rynek wymaga nowych rozwiązań oraz innowacyjnych i profesjonalnych odpowiedzi. 

koncentrat składający się z czynnych składników zapobiegających starzeniu i niszczeniu włosów, wchodzących w skład 
rewolucyjnej formuły, skuteczny jest już od pierwszego zastosowania.
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TEChNoLoGIa poTRÓJNEGo dZIaŁaNIa REGENERaCyJNEGo

1. Wypełnia włókna włosa nowym materiałem
    i naprawia zniszczone fragmenty.

2.  Tworzy ochronną warstwę na powierzchni włosa i chroni go 
    przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi oraz zapobiega
    dalszym uszkodzeniom.

3. Wzmacnia włókna włosa, poprawiając jego odporność 
    oraz elastyczność.

Włosy od razu stają się mocniejsze, o jednolitej strukturze, pełne połysku, odmłodzone.
Włosy, dzięki wypełnieniu nowym materiałem, stają się mocne i silne na całej długości.
Dzięki wyeliminowaniu efektu kędzierzawienia się włosów, układanie ich staje się łatwiejsze, a fryzura jest trwalsza.
po kolejnych zabiegach włosy stają się zdrowsze, silniejsze i odporniejsze na łamliwość.
świeży, owocowy zapach kera Fibra wzbogacony został olejkiem eterycznym ze słodkiej pomarańczy, co daje 
relaksacyjny i odprężający efekt. Olejki eteryczne sprawiają, że zabieg kera Fibra doskonale nadaje się do stworzenia 
miłej atmosfery i stanowi dodatkowy element rytuału pielęgnacyjnego.

WŁOSY PO 
ZABIEGU 

KERA FIBRA

WŁOSY 
ZNISZCZONE

WKŁad aCTyVy 
TWoRZENIE BEZpIECZNEJ LINII
 
Zdrowie konsumentów stanowiło dla nas od zawsze 
największy priorytet.
 
Z tego względu actyva, wprowadzając kera Fibra, 
rozpoczęła nową erę produktów bez parabenów 
i  zainicjowała proces zastępowania parabenów 
zamiennymi konserwantami, które będą stopniowo 
wprowadzane do wszystkich produktów linii.

KERa FIBRa
kera Fibra występuje w miękkich, jednorazowych tubkach, dzięki którym produkt 
łatwo wydostaje się na zewnątrz. 
produkt jest zawsze świeży i odmierzony, dzięki czemu łatwy w użyciu.

Kera Fibra Fase 1
Wstępny zabieg, niezbędny do przygotowania włosów do drugiego etapu 
pielęgnacji. Do zastosowania jako szampon.

Kera Fibra Fase 2
Zabieg odbudowujący, dający efekt wypełnienia, regenerujący, nadający włosom 
zdrowy i żywy wygląd.

pojemność: 12 x 25 ml

Umyć włosy, stosując kera Fibra Fase 1.
powtórzyć 2 lub 3 razy, w zależności
od rodzaju włosów.

3 pROSTe eTapy, aby ODMienić WłOSy!

Umycie i przygotowanie

nałożyć produkt kera Fibra Fase 2, 
pasmo po paśmie, przy pomocy gąbki. 
po nałożeniu rozczesać.

Założyć na włosy czepek i pozostawić 
na 10 minut.

Rozczesać, emulgować i spłukać, 
a następnie podsuszyć w 80%.

Naprawa i Wzmocnienie

Założyć czepek i ustawić pod źródłem 
ciepła na 20–30 minut.

emulgować i spłukać.
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ZDROWe WŁOSY pOnAD WSZYSTKO
Budowę włosa możemy sobie wyobrazić jako coś bardzo zbliżonego do struktury łodygi. 
Składa się na nią zasadnicza część wewnętrzna (włókno) oraz część zewnętrzna (naskórek), 
chroniąca wnętrze, zbudowana z różnych, nakładających się na siebie łusek keratynowych.
Ze względu na swoje zewnętrzne położenie naskórek włosa jest pierwszą warstwą narażoną na działanie czynników 
drażniących lub uszkadzających, takich jak:

– czynniki fi zyczne (światło, chlor, zanieczyszczenia);
–  czynniki mechaniczne (częste mycie preparatami zawierającymi agresywne związki chemiczne, wcieranie, 

szczotkowanie, regularne używanie suszarki lub prostownicy);
– czynniki chemiczne (zbyt często powtarzające się koloryzacje, zabiegi rozjaśniania lub trwałe ondulacje).

Wymienione czynniki powodują stopniowe zmiany w tkance zewnętrznej, a co za tym idzie, osłabienie całej struktury 
włosa. Z czasem włos ulega prawdziwemu fi zycznemu zużyciu, które określa się także mianem starzenia się włosa. 
łuski naskórka coraz bardziej unoszą się, tkanka traci ciągłość i pęka, odkrywając komórki położone głębiej. końcowe 
odcinki pasm oraz same końcówki stają się szorstkie i łamliwe. średnica włosa i czas ekspozycji na czynniki drażniące 
i uszkadzające mają wpływ na proces starzenia i osłabiania struktury włosa: cienkie włosy są bardziej wrażliwe niż grube, 
a włosy długie częściej niż krótkie wykazują opisane objawy, zwłaszcza w końcowych odcinkach pasm oraz na samych 
końcówkach.

Ochronę włosów przed zniszczeniem oraz spowolnienie procesu ich starzenia się zapewniają obecnie specjalne 
programy pielęgnacyjne. W laboratoriach badawczych fi rmy kemon opracowano linię produktów nUOVa FibRa. jest to 
zintegrowany program interwencji dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, opracowany specjalnie z myślą 
o włosach cienkich i delikatnych, zniszczonych, zmęczonych oraz uszkodzonych.

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
•  czerwona alga

Tworzy wokół włosa ochronny fi lm i daje efekt gładkich, zdrowych i błyszczących 
włosów.

•  Szarłat
badania wykazały, że jest on w stanie znacznie poprawić nawilżenie włosów, 
dzięki czemu wspomaga odbudowę zniszczonych i uwrażliwionych włosów.

26 KEmoN pieLęgnACjA – Actyva 27KEmoN pieLęgnACjA – Actyva



NUoVa FIBRa Shampoo
szampon odbudowujący do włosów cienkich i delikatnych

• Wzmacniający i ochronny szampon bez SlS i SleS 
•  Wzmacnia strukturę włosów, poprawia wygląd włosów osłabionych
   i uszkodzonych na całej ich długości
• Sprawia, że włosy stają się lekkie, miękkie i puszyste u nasady

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać, a następnie osuszyć 
ręcznikiem. powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony 
w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

NUoVa FIBRa FLUId
fluid uszczelniający i ochronny

• Uszczelnia łuski włosa, chroni przed ciepłem suszarki i prostownicy
• Dyscyplinuje i nadaje połysk włosom
• bez spłukiwania

Sposób użycia: 

nałożyć na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem pasma i końcówki. Rozczesać, aby 
rozprowadzić preparat. 

UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości włosów oraz ich grubości.

pojemność: 150 ml

NUoVa FIBRa maSK
odbudowująca i wzmacniająca maska

• nowa, jeszcze bardziej skuteczna formuła
• prawdziwy „kompres młodości” do zniszczonych i osłabionych włosów
•  Odbudowuje włosy osłabione, matowe, wykazujące oznaki starzenia przez 

nadmierne korzystanie z zabiegów chemicznych. po zastosowaniu preparatu 
włosy są pełne blasku i łatwo się układają

Sposób użycia:

nanieść na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem włosy i wmasować w poszczególne 
pasma. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 5–10 minut. Dokładnie 
masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, a następnie starannie spłukać.

pojemności: 200 ml, 500 ml

beZ SpłUkiWania
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WŁOSY LeKKie i SpRęŻYSTe
Naturalnie cienkie włosy, tak jak włosy tracące na grubości z upływem czasu,
są bardzo delikatne i niepodatne na układanie. 
Są przyklapnięte, opadają, są wiotkie i nie zachowują kształtu fryzury. Z powodu delikatnej struktury są kruche, wrażliwe 
i podatne na elektryzowanie, np. unoszą się swobodnie przy suszeniu suszarką.

Włosy cienkie wymagają specjalnej kuracji, która zapewni im objętość, gęstość i sprężystość.

aby nadać lekkość i  sprężystość włosom cienkim i  delikatnym, pod marką acTyVa opracowano produkty VOlUMe 
e cORpOSiTÀ – linię pielęgnacyjną na bazie protein roślinnych i naturalnych składników nadających strukturze włosów 
objętość i gęstość. Dzięki produktom z tej linii możliwe stanie się tworzenie pełnych fryzur na długo zachowujących 
trwałość.

Technologia FULneSS SYSTeM 
KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• Wyciąg z kwiatów lipy
• Wyciąg z siemienia lnianego
• proteiny soi i pszenicy
• aktywne składniki zwiększające objętość
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DIAGNOZA:
• Włosy cienkie i delikatne

Usługi w salonie fryzjerskim

VOlUMe e 
cORpOSiTÀ
Zabieg 
kOMpleTny

VOlUMe e 
cORpOSiTÀ 
Zabieg 
STanDaRDOWy

VOlUMe e 
cORpOSiTÀ 
Zabieg
SZybki

Volume e Corposità Shampoo Volume e Corposità Cond

Volume e Corposità Shampoo

Volume e Corposità Shampoo

Volume e Corposità Cond

Volume e Corposità Fluid

Volume e Corposità Fluid

POTRZEBA:
• Więcej objętości i gęstości
• Trwała fryzura z włosów  

o większej objętości i sprężystości

VoLUmE E CoRpoSITÀ Shampoo
szampon nadający grubość i zwiększający objętość fryzury

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Technologia Fulness System
•  głęboko oczyszcza włosy, nie naruszając naturalnej równowagi biologicznej skóry 

głowy i środowiska
• Zapewnia włosom lekkość i dobrą kondycję
• Sprawia, że włosy stają się lekkie, miękki e i puszyste od nasady aż po same końce

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do wytworzenia piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem. 
powtórzyć w razie potrzeby.

pojemności: 250 ml, 1500 ml 

VoLUmE E CoRpoSITÀ CoNd
odżywka nadająca grubość i zwiększająca objętość fryzury

• Technologia Fulness System
• Zawiera składniki aktywne o działaniu odbudowującym i nawilżającym
• Sprawia, że cienkie i wrażliwe włosy łatwiej się rozczesuje
• Zapewnia włosom grubość i połysk bez ich obciążania
• Zapobiega swobodnemu unoszeniu się włosów podczas suszenia suszarką, 
   ułatwiając ich układanie
• Dodaje objętości i pomaga utrwalić fryzurę na dłużej
• Sprawia, że włosy są błyszczące, sprężyste i puszyste

Sposób użycia:

nanieść na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem włosy i wmasować w poszczególne 
pasma. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 3–5 minut. Dokładnie 
masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, a następnie starannie spłukać.

pojemności: 150 ml, 500 ml

VoLUmE E CoRpoSITÀ FLUId
fluid nadający grubość i zwiększający objętość fryzury

• Technologia Fulness System
• Zawiera aktywne składniki zwiększające objętość i zapobiegające elektryzowaniu  
   się włosów
• Ułatwia nadanie włosom objętości podczas stylizacji
• podnosi włosy u nasady i zwiększa objętość na całej długości
• Zapewnia naturalne utrwalenie i zapobiega elektryzowaniu się włosów
• Sprawia, że fryzura ma pełniejszy kształt, włosy wyglądają na gęstsze i jeszcze
   piękniejsze

Sposób użycia:

Rozetrzeć 2–4 porcje produktu w dłoniach i nanieść na świeżo umyte i osuszone 
ręcznikiem pasma włosów. Rozczesać, aby równomiernie rozprowadzić preparat od 
nasady aż po same końce. Rozprostować włosy podczas suszenia suszarką. liczba 
wymaganych porcji preparatu zależy od długości włosów i oczekiwanego stopnia 
utrwalenia.

pojemność: 150 mlbeZ SpłUkiWania
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ZDROWA SKÓRA gŁOWY TO ZDROWe WŁOSY
Zdrowa skóra głowy zapewnia włosom piękny wygląd i daje poczucie czystości, 
równowagi i zdrowia.
najczęściej występujące zaburzenia skóry głowy (skóra przetłuszczająca się, nadmierne pocenie, łupież i  inne 
rodzaje złuszczania się, jak również napięta, zaczerwieniona lub podrażniona skóra) są często nieestetyczne i mogą 
powodować dyskomfort klienta oraz negatywnie wpływać na rezultat zabiegów przeprowadzanych w  salonie 
fryzjerskim.

Obecnie dzięki odpowiednim zabiegom i kuracjom możliwe staje się ponowne odkrycie przyjemności płynącej 
z posiadania zdrowej skóry głowy.

Z myślą o powszechnie występujących problemach skóry głowy opracowano specjalną linię produktów acTyVa 
SpeciFici cUTe, których formuła zawiera olejki eteryczne i  wyciągi z  roślin mające oczyszczać, równoważyć, 
łagodzić, nawilżać i przywracać funkcje normalnej, zdrowej skóry.

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
pUReZZa: 
• Wyciąg ze skrzypu, zielonej herbaty, mięty, melisy i kasztanowca
• Olejek cyprysowy, lawendowy i mirtowy

eQUilibRiO: 
• Wyciąg z dzikiej róży, fi gowca, róży francuskiej i aloesu
• Olejek cytrynowy

beneSSeRe: 
• Wyciąg z rumianku, lilii, dzikiego tymianku, nagietka i dziurawca
• Olejki z bergamotki, lawendy, cytryny i geranium
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PUREZZA

DiAgnOZA:
• Skóra głowy z łupieżem 

i zanieczyszczeniami 
innego rodzaju

Usługi w salonie fryzjerskim

SpOSOby WykOnyWania MaSaŻU

preparat nałożyć na suchą skórę głowy, sekcja po sekcji. Rozprowadzić preparat, wykonując ruchy okrężne 
do momentu, w którym pokryje on całą skórę głowy.
Stosować umiarkowany nacisk.

1. aplikacja 2. ROZpROWaDZenie

3. MaSaŻ ZłUSZcZajĄcy – 2 minuty 

purezza gel

pUReZZa

pOTRZeBA:
• Usunięcie zanieczyszczeń, natychmiastowe 

uspokojenie i odświeżenie skóry głowy
• Stopniowa poprawa czystości skóry głowy

Opuszkami palców obu rąk ułożonych po przeciwnych stronach głowy masować, wykonując drobne, okrężne, szybkie ruchy 
w celu złuszczenia naskórka.
Masaż rozpocząć po bokach głowy, następnie przejść do przedniej i tylnej strony. na końcu masować kciukami obszar potylicy.

produkt pozostawić na włosach na 5 minut, po czym wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. 
Umyć ponownie głowę, stosując szampon actyva (jak najlepiej dobrany do potrzeb klienta).

pUREZZa GEL 
preparat złuszczający w żelu

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Złuszczające mikrokuleczki, naturalne wyciągi i olejki eteryczne
• Usuwa zanieczyszczenia skóry głowy
• Wykazuje działanie złuszczające, oczyszczające, łagodzące i odświeżające
• Stosowany regularnie zapobiega nawrotom łupieżu
• natychmiastowe uczucie świeżości i czystości
• Długotrwała skuteczność

Sposób użycia:

aplikować na suchą skórę głowy, sekcja po sekcji. Rozprowadzić ruchami okrężnymi.
Masować w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym techniki masażu 
stosowanego podczas aplikacji żelu purezza. pozostawić na włosach na 5 minut. 
Wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. Umyć ponownie głowę szamponem 
actyva (jak najlepiej dobranym do potrzeb klienta).

pojemność: 12 x 20 ml

pUREZZa G pEELING Shampoo
szampon do skóry przetłuszczającej się z łupieżem

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Złuszczające mikrokuleczki, naturalne wyciągi i olejki eteryczne
• Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum ze skóry głowy
• Wykazuje działanie złuszczające, oczyszczające, łagodzące i odświeżające
• Stosowany regularnie zapobiega nawrotom łupieżu
• Włosy stają się miękkie i delikatne w dotyku

Sposób użycia:

nakładać wzdłuż linii włosów, sekcja po sekcji. W celu rozprowadzenia preparatu 
przeczesywać włosy, kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, 
wykonując palcami ruchy okrężne. Doprowadzić do powstania emulsji, spłukać 
i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób 
przedstawiony w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

pUREZZa S pEELING Shampoo
szampon do skóry suchej z łupieżem 

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Złuszczające mikrokuleczki, naturalne wyciągi i olejki eteryczne
• łagodnie usuwa zanieczyszczenia
• Wykazuje działanie złuszczające, oczyszczające, łagodzące i nawilżające
• Stosowany regularnie zapobiega nawrotom łupieżu
• Włosy stają się miękkie i jedwabiste

Sposób użycia:

nakładać wzdłuż linii włosów, sekcja po sekcji. W celu rozprowadzenia preparatu 
przeczesać włosy, kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując 
palcami ruchy okrężne. Doprowadzić do powstania emulsji, spłukać i osuszyć 
ręcznikiem. powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony 
w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml
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EQUILIBRIO

DiAgnOZA:
• Skóra głowy 

z nadmiernym 
wydzielaniem sebum

Usługi w salonie fryzjerskim

aplikować na suchą skórę głowy, sekcja po sekcji. Rozprowadzić preparat, wykonując ruchy okrężne 
do momentu, w którym glinka pokryje całą skórę głowy.
Stosować bardzo delikatny nacisk. Masować, wykonując 
bardzo powolne, łagodne ruchy.

Opuszkami rozwartych palców obu dłoni wywierać delikatny nacisk, zaczynając od linii włosów i kierując się ku górze.
Rozpocząć od boków głowy, następnie masować przód. na koniec przejść do tylnej części głowy.
kończąc każdy z  ruchów, uwalniać energię, lekko unosząc rozwarte dłonie. kierować się od linii włosów ku górze głowy.
produkt pozostawić na włosach na 5 minut, po czym wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. Umyć ponownie głowę, stosując 
szampon actyva (jak najlepiej dobrany do potrzeb klienta).

1. aplikacja 2. ROZpROWaDZenie 

3. MaSaŻ pRZyWRacajĄcy RÓWnOWagę – 2 minuty 

SpOSOby WykOnyWania MaSaŻU

equilibrio Argilla

eQUilibRiO

pOTRZeBA:
• Wchłonięcie nadmiaru sebum, usunięcie 

zanieczyszczeń oraz nieprzyjemnego zapachu
• Stopniowe przywrócenie równowagi błony 

hydrolipidowej

EQUILIBRIo aRGILLa 
kuracja regulująca wydzielanie sebum

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• glinka biała, naturalne wyciągi i olejki eteryczne
• Wchłania nadmiar sebum i nieprzyjemne zapachy ze skóry głowy
• Wykazuje działanie ściągające, łagodzące i odświeżające
• Stosowany systematycznie pomaga regulować wydzielanie sebum
• natychmiastowe uczucie świeżości i czystości
• Długotrwała skuteczność

Sposób użycia:

aplikować na suchą skórę głowy, sekcja po sekcji. Rozprowadzić ruchami okrężnymi.
Masować w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym techniki masażu 
stosowanego podczas zabiegu z preparatem equilibrio argilla. pozostawić na 
włosach na 5 minut. Wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. Umyć ponownie 
głowę, stosując szampon actyva (jak najlepiej dobrany do potrzeb klienta).

pojemność: 12 x 20 ml

EQUILIBRIo G Shampoo
szampon do przetłuszczającej się skóry głowy i włosów 

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
•  Zrównoważona mieszanina związków powierzchniowo czynnych, naturalne 

wyciągi i olejki eteryczne
• Usuwa sebum i inne pozostałości oraz zanieczyszczenia ze skóry głowy
• pomaga przywrócić naturalną równowagę hydrolipidową skóry głowy
•  Usuwa wszelkie ślady obciążenia włosów i sprawia, że stają się lekkie, puszyste 

i zyskują większą objętość

Sposób użycia:

nakładać wzdłuż linii włosów, sekcja po sekcji. W celu rozprowadzenia preparatu 
przeczesać włosy, kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując 
palcami delikatne, powolne ruchy okrężne. Doprowadzić do powstania emulsji, 
spłukać i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób 
przedstawiony w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

EQUILIBRIo S Shampoo
szampon do przetłuszczającej się skóry głowy i suchych włosów

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
•  Zrównoważona mieszanina związków powierzchniowo czynnych, naturalne 

wyciągi i olejki eteryczne
• Usuwa nadmiar sebum ze skóry głowy
• przesuszonym, wrażliwym włosom dostarcza składników odżywczych
• pomaga przywrócić naturalną równowagę hydrolipidową skóry głowy
• Włosy stają się miękkie, lśniące i łatwe do rozczesania

Sposób użycia:

nakładać wzdłuż linii włosów, sekcja po sekcji. W celu rozprowadzenia preparatu 
przeczesać włosy, kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując 
palcami delikatne, powolne ruchy okrężne. Doprowadzić do powstania emulsji, 
spłukać i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób 
przedstawiony w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml
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BENESSERE

DiAgnOZA: 
• napięta, wywołująca ból, 

zaczerwieniona i podrażniona skóra 
głowy

• Uczucie pieczenia, mrowienia lub 
świądu

Usługi w salonie fryzjerskim

preparat nałożyć na umyte 
i wytarte ręcznikiem włosy 
i skórę głowy.

produkt nałożyć na całą 
skórę głowy, sekcja po 
sekcji.

Rozprowadzić preparat, 
wykonując ruchy okrężne 
do momentu, w którym 
pokryje on całą skórę 
głowy.

produkt rozprowadzić na włosach, wmasowując go w poszczególne pasma, po czym rozczesać.

przesuwać opuszki rozwartych palców obu dłoni, wywierając umiarkowany nacisk. Rozpocząć od linii włosów i kierować się od 
linii włosów ku górze głowy. Rozpocząć od boków głowy, następnie masować przód. na koniec przejść do tylnej części głowy. 
po zakończeniu masować kciukami okolicę potyliczną, wywierając umiarkowany nacisk. Zamknąć procedurę kilkoma głaszczą-
cymi ruchami całych dłoni. 
produkt pozostawić na włosach na 5 minut, po czym wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. 
Układać fryzurę jak zwykle.

1. aplikacja 2. ROZpROWaDZenie na SkÓRZe głOWy 

3. ROZpROWaDZenie na WłOSacH 

4. MaSaŻ RelakSUjĄcy – 2 minuty 

SpOSOby WykOnyWania MaSaŻU

Benessere CreamBenessere Shampoo

beneSSeRe

pOTRZeBA:
• Złagodzenie objawów zabiegiem przynoszącym 

natychmiastową ulgę
• nawilżenie, złagodzenie podrażnień i stopniowa 

normalizacja poziomu nadwrażliwości skóry głowy 
• Zapewnienie włosom połysku, dodanie im miękkości
• łatwość rozczesywania

BENESSERE Shampoo
szampon do wrażliwej skóry głowy

• nie zawiera laurylosiarczanu sodu (SlS) ani dodecylosiarczanu sodu (SleS)
• Zawiera delikatnie działające związki powierzchniowo czynne, naturalne wyciągi  
   i olejki eteryczne
• łagodzi objawy podrażnienia wrażliwej skóry głowy, przynosząc ulgę i komfort
• Wykazuje działanie łagodzące i nawilżające oraz usuwa przekrwienie skóry
•  Stosowany systematycznie pomaga przywrócić normalny poziom wrażliwości 

skóry głowy
• Sprawia, że włosy stają się miękkie i delikatne w dotyku oraz nabierają życia 
• łagodna formuła preparatu umożliwia jego częste stosowanie

Sposób użycia:

nakładać wzdłuż linii włosów, sekcja po sekcji. W celu rozprowadzenia preparatu 
przeczesać włosy, kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując 
palcami ruchy okrężne. Doprowadzić do powstania emulsji, spłukać i osuszyć 
ręcznikiem. powtórzyć w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony 
w opisie dotyczącym szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

BENESSERE CREam
kuracja łagodząca 

• Zawiera naturalne wyciągi i olejki eteryczne
• Zawiera składniki aktywne o działaniu silnie nawilżającym, nabłyszczającym 
 i antyelektrostatycznym
• Daje efekt natychmiastowej ulgi; utrzymująca się długo zdrowa kondycja skóry
• Wykazuje działanie łagodzące, nawilżające i usuwa przekrwienie skóry
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• Włosy stają się miękkie, delikatne i nabierają życia
• Stosowany systematycznie przywraca normalny poziom wrażliwości skóry głowy
• Włosy stają się miękkie i błyszczące

Sposób użycia:

po umyciu włosów produkt nakładać na skórę głowy sekcja po sekcji. Rozprowadzić, 
wykonując ruchy okrężne do momentu, w którym produkt pokryje całą skórę 
głowy. Rozprowadzić na włosach, wmasowując produkt w pasma. Masować 
w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym techniki masażu stosowanego 
podczas zabiegu z kremem benessere. pozostawić na włosach na 5 minut. 
Wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. Układać fryzurę jak zwykle.

pojemność: 12 x 20 ml
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MOŻeSZ ZApOBiegAĆ WYpADAniU WŁOSÓW
Zmiany trybu życia, stres, zmęczenie, czynniki środowiskowe oraz brak równowagi 
hormonalnej i metabolicznej powodują nieprzerwany wzrost liczby osób, które na przestrzeni 
ostatnich lat zmagają się z problemem wypadania włosów. 
istnieje wiele przyczyn nietypowego wypadania włosów. Manifestują się one w różny sposób, zależnie od wieku, płci 
i chorób powodujących utratę włosów.

nasilające się wypadanie włosów, często powiązane z bardziej lub mniej intensywnym zjawiskiem zmniejszania się ich 
grubości, jest zasadniczym objawem nieprawidłowości i chorób włosów. 

najpowszedniejszym z nich jest łysienie androgenetyczne (Alopecia androgenetica) oraz telogenowe wypadanie włosów 
(Telogen effl  uvium).

Łysienie lub łysienie androgenetyczne jest najczęstszym schorzeniem włosów. Dotyka około 80% mężczyzn i  50% 
kobiet. U osób wrażliwych zaburzenie to objawia się postępującą miniaturyzacją mieszków włosowych, powodowaną 
działaniem androgenów. Wspomniana wrażliwość zależy głównie od enzymu o nazwie 5-α-reduktaza, który przekształca 
testosteron w  pochodną o  silniejszym działaniu: dihydrotestosteron (DHT). gdy poziom DHT podnosi się, mieszki 
włosowe wytwarzają coraz słabsze i  cieńsze włosy, aż zmienią się one w  niewidoczny meszek. Wysiłki zmierzające 
w kierunku zahamowania tego zjawiska opierają się na blokowaniu 5-α-reduktazy.

Telogenowe wypadanie włosów (Telogen effl  uvium) jest zjawiskiem obfi tego wypadania włosów w  czasie fazy 
spoczynku (fazy telogenowej). Ten patologiczny stan dotyczy głównie kobiet i  powodowany jest zróżnicowanymi 
czynnikami: ostry lub chroniczny stres; choroby, zabiegi operacyjne oraz przyjmowanie niektórych leków; brak równowagi 
hormonalnej i ciąża; diety odchudzające; nieprawidłowe odżywianie się i choroby skóry głowy, jak na przykład łupież czy 
łojotokowe zapalenie skóry. leczenie obejmuje dostarczanie składników aktywnych, które pobudzają włosy do powrotu 
do fazy wzrostu oraz usunięcie zasadniczej przyczyny wypadania.

Odpowiedzią na te problemy jest system aCTyVa p FaCToR – pierwszy zintegrowany, trójfazowy system, który ma 
działanie oczyszczające, regenerujące i interwencyjne w celu zapobiegania wypadaniu włosów, przeznaczony do walki 
ze szkodliwym działaniem wolnych rodników i utrzymujący włosy w dobrej kondycji.
Dwa specyfi czne rodzaje interwencji opracowane osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet. 

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• Wyciąg z palmy sabalowej
• Olejek z nasion konopi
• procyjanidyna pozyskiwana z nasion czerwonych winogron
• Minerały i witaminy
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Zabieg w salonie fryzjerskim – p Factor dla mężczyzn

ZapObieganie 
WypaDaniU 
WłOSÓW

Faza 1.: Mycie Faza 2.: Regeneracja Faza 3.: interwencja

DiAgnOZA:
• łysienie androgenetyczne (Alopecia androgenetica)
• lekka lub patologiczna postać telogenowego 

wypadania włosów (Telogen effl  uvium)

p Factor Shampoo p Factor Scalp p Factor Lotion intensive Uomo

pOTRZeBA:
• Regeneracja skóry głowy
• Dobre samopoczucie i przetestowanie 

skuteczności kuracji p Factor

pROgRaM 
inTenSyWny

pROgRaM 
pReWencyjny 
lUb 
pODTRZyMUjĄcy

Faza 1.: Mycie Faza 2.: Regeneracja Faza 3.: interwencja

DiAgnOZA:
• łysienie: kurczące się obszary skóry głowy pokryte 

włosami i coraz cieńsze poszczególne pasma 
włosów; predyspozycje rodzinne

• patologiczna postać telogenowego wypadania 
włosów: intensywne i długotrwałe wypadanie 
włosów; spowolnienie wzrostu włosów

DiAgnOZA:
• lekka postać telogenowego wypadania włosów: 

nasilone lub sezonowe wypadanie włosów

dalsze czynności do przeprowadzenia w domu

4 x p Factor Lotion intensive Uomo

2 x p Factor Lotion intensive Uomo

ApLiKACjA CO DRUgi DZieŃ
można powtarzać dwa razy do roku

CODZiennA ApLiKACjA
powtarzać wg potrzeby

p Factor Shampoo p Factor Scalp

p Factor Shampoo p Factor Scalp

pOTRZeBA:
• Regeneracja skóry głowy, spowolnienie 

tempa wypadania włosów i przeciwdziałanie 
szkodliwemu wpływowi wolnych rodników

pOTRZeBA:
• Regeneracja skóry głowy, zapobieganie 

i spowolnienie tempa wypadania włosów oraz 
utrzymanie ich w dobrej kondycji

4 x p Factor Lotion intensive Uomo

p FaCToR Shampoo
szampon przeciw wypadaniu włosów

• Fitosterole (wyciąg z palmy sabalowej)
• procyjanidyna (wyciąg z nasion czerwonych winogron)
• glikoproteiny
• Mentol
• łagodnie myje włosy i skórę głowy, równocześnie regulując wydzielanie sebum
• Ożywia mieszki włosowe
• Włosy stają się miękkie i pełne życia
• pozostawia miłe uczucie świeżości

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne.
Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć w razie 
potrzeby. Masować w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym szamponu 
p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

p FaCToR SCaLp
preparat do pielęgnacji skóry głowy

• Olejek ze słodkich migdałów
• Wyciągi z nagietka, tymianku, aloesu, rumianku
• Witamina e, witaminy a-pp-b6-H
• Witamina b5, składniki aktywne nabłyszczające i intensywnie nawilżające
• Mentol
• kuracja do włosów i skóry głowy
• Działa nawilżająco, łagodzi i rewitalizuje skórę głowy
• nadaje włosom połysk i jedwabistość

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć 
w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym 
szamponu p Factor.

pojemności: 150 ml, 500 ml

p FaCToR INTENSIVE LoTIoN
dla mężczyzn

• kompleks pF + Hp
•  intensywny lotion przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn dostępny w postaci 

ampułek lub roll-on
•  nowy aplikator w kulce działa rewitalizująco na skórę głowy, ułatwia 

rozprowadzenie emulsji na skórze głowy, wykonuje orzeźwiający masaż 
stymulujący mikrokrążenie krwi, przyczyniając się w ten sposób do naturalnego 
porostu włosów 

•  ampułka z aplikatorem jest idealna do stosowania w miejscach z przerzedzonymi 
włosami, dotkniętych łysieniem

Sposób użycia:

Rozdzielać włosy i aplikować krople preparatu bezpośrednio na skórę głowy. 
Wmasowywać opuszkiem palca po każdym nałożeniu. Rozprowadzić po 
powierzchni skóry głowy ruchami okrężnymi. Masować w sposób przedstawiony 
w opisie dotyczącym płynu p Factor.

pojemności: 50 ml, 12 x 6 ml
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Zabieg w salonie fryzjerskim – p Factor dla kobiet

ZapObieganie 
WypaDaniU 
WłOSÓW

Faza 1.: Mycie

DiAgnOZA:
• lekka lub patologiczna postać telogenowego 

wypadania włosów (Telogen effluvium)
• łysienie androgenetyczne (Alopecia 

androgenetica)

Faza 2.: Regeneracja Faza 3.: interwencja

p Factor Shampoo p Factor Scalp p Factor Lotion intensive Donna

pOTRZeBA:
• Regeneracja skóry głowy, zapobieganie 

wypadaniu włosów
• Dobre samopoczucie i przetestowanie 

skuteczności kuracji p Factor

dalsze czynności do przeprowadzenia w domu

pROgRaM 
inTenSyWny

DiAgnOZA:
• łysienie: kurczące się obszary skóry głowy pokryte włosami 

i coraz cieńsze poszczególne pasma włosów
• patologiczna postać telogenowego wypadania włosów: 

intensywne i długotrwałe wypadanie włosów; zaburzenia 
metaboliczne; spowolnienie wzrostu włosów

CODZiennA ApLiKACjA 
powtarzać wg potrzeby 

Faza 1.: Mycie Faza 2.: Regeneracja Faza 3.: interwencja

p Factor Shampoo p Factor Scalp 4 x p Factor Lotion intensive Donna

pOTRZeBA:
• Regeneracja skóry głowy, hamowanie 

wypadania włosów i przeciwdziałanie 
szkodliwemu wpływowi wolnych 
rodników

pROgRaM 
pReWencyjny 
lUb 
pODTRZyMUjĄcy

DiAgnOZA:
• lekka postać telogenowego wypadania włosów: 

nasilone lub sezonowe wypadanie włosów

APLIKACJA CO DRUGI DZIEŃ
można powtarzać dwa razy do roku

p Factor Shampoo p Factor Scalp 2 x p Factor Lotion intensive Donna

pOTRZeBA:
• Regeneracja skóry głowy, zapobieganie 

i spowolnienie tempa wypadania włosów oraz 
utrzymanie ich w dobrej kondycji

p FaCToR Shampoo
szampon przeciw wypadaniu włosów

• Fitosterole (wyciąg z palmy sabalowej)
• procyjanidyna (wyciąg z nasion czerwonych winogron)
• glikoproteiny
• Mentol
• łagodnie myje włosy i skórę głowy, równocześnie regulując wydzielanie sebum
• Ożywia mieszki włosowe
• Włosy stają się miękkie i pełne życia
• pozostawia miłe uczucie świeżości

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć 
w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym 
szamponu p Factor.

pojemności: 250 ml, 1500 ml

p FaCToR SCaLp
preparat do pielęgnacji skóry głowy

• Olejek ze słodkich migdałów
• Wyciągi z nagietka, tymianku, aloesu, rumianku
• Witamina e, witaminy a-pp-b6-H
• Witamina b5, składniki aktywne nabłyszczające i intensywnie nawilżające
• Mentol
• kuracja dla włosów i skóry głowy
• Działa nawilżająco, łagodzi i rewitalizuje skórę głowy
• nadaje włosom połysk i jedwabistość

Sposób użycia:

nakładać na włosy etapami. W celu rozprowadzenia preparatu przeczesać włosy, 
kierując się od linii włosów ku górze głowy. Masować, wykonując palcami ruchy 
okrężne. Doprowadzić do powstania piany, spłukać i osuszyć ręcznikiem. powtórzyć 
w razie potrzeby. Masować w sposób przedstawiony w opisie dotyczącym 
szamponu p Factor.

pojemności: 150 ml, 500 ml

p FaCToR INTENSIVE LoTIoN 
dla kobiet

• kompleks pF + Vitabio k
• Formuła opracowana specjalnie w celu zapobiegania utracie włosów u kobiet
•  Właściwości kompleksu pF działające wraz ze wzbogaconym zestawem witamin 

Vitabio k, opracowanym specjalnie w celu pobudzenia mieszków włosowych  
do przejścia z fazy spoczynku do fazy anagenowej

• preparat gwarantuje piękny wygląd włosów i bardzo łatwe rozczesywanie

Sposób użycia:

Rozdzielać włosy i aplikować krople preparatu bezpośrednio na skórę głowy. 
Wmasowywać opuszkiem palca po każdym nałożeniu. Rozprowadzić po 
powierzchni skóry głowy ruchami okrężnymi. Masować w sposób przedstawiony 
w opisie dotyczącym płynu p Factor.

pojemność: 12 x 6 ml
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p FacTOR
SpoSoBy WyKoNyWaNIa maSaŻU

W celu podniesienia skuteczności preparatów przeciwdziałających wypadaniu 
włosów aCTyVa p FaCToR anti hair Loss System oraz zaoferowania klientom 
profesjonalnej i  starannie dobranej do ich potrzeb usługi opracowaliśmy 
specjalny masaż do każdej fazy kuracji. 

Masaże wykorzystują starożytną mądrość Wschodu, a  zastosowane zachodnie techniki mają na celu 
relaksację mięśni i systemu nerwowego, jak również pobudzenie mikrokrążenia krwi i limfy. 

Masaż acTyVa p FacTOR jest nieskomplikowany. nie trwa długo i niesie ze sobą wiele przyjemności. 
Odpręża i jest nadzwyczaj skuteczny.

Uwaga skupiona na osobie poddawanej zabiegowi oraz świadomość własnej techniki tworzą masaż 
poprawiający zdrowie włosów i skóry głowy, a także zapewniają każdemu klientowi chwilę wspaniałego 
samopoczucia.

przygotowując się do wykonania masażu, należy pamiętać, że:

Każde działanie generuje odpowiedź (prawo akcji i reakcji). 
jest to szczególnie prawdziwe w  sytuacji, gdy kładziemy dłonie na czyjejś głowie, choćby po to, aby 
„zwyczajnie” umyć włosy.

Skóra jest największym organem zmysłowym ciała. 
poprzez dotyk komunikujemy się na poziomie fi zycznym, psychicznym i emocjonalnym. 
każdy ruch ma na celu osiągnięcie rezultatu na każdym poziomie: fi zycznym, psychicznym i emocjonalnym.

przed rozpoczęciem masażu warto poświęcić chwilę na „złapanie kontaktu” z klientem.
Wystarczy położyć dłonie na jego ramionach czy głowie. 
W ciszy, wsłuchując się w  swój oddech, przygotować się do masażu, koncentrując uwagę na osobie 
poddawanej masażowi. intencja taka poprowadzi cały masaż.

Masaż zawsze stanowi wymianę. 
aby wywołać u klienta dobre samopoczucie i odprężyć go, stylista także musi czuć się odprężony. 
jeżeli jest spięty lub rozproszony, klient może odczuwać napięcie lub rozdrażnienie.
podczas masażu należy zwracać uwagę na własne samopoczucie, co automatycznie przełoży się na 
dobre samopoczucie klienta.

po nawiązaniu kontaktu dbać o jego utrzymanie aż do zakończenia masażu. 
podczas zmian pozycji zawsze należy w jednym miejscu utrzymywać kontakt z klientem.

Kierunek ruchu: 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara – działanie pobudzające, energizujące; 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – działanie relaksujące i odprężające.

Tempo wykonywanych ruchów: 
ruchy szybkie – działanie pobudzające, energizujące;
ruchy powolne – działanie relaksujące i odprężające.

Stosowany nacisk: 
silny, głęboki ucisk oddziaływuje na ciało fi zyczne;
delikatny, łagodny nacisk koi system nerwowy, a co za tym idzie, działa na poziomie psychiki i emocji.

Mycie SZaMpOneM

6. głaSkanie kOTa5. DRganie

Zmoczyć włosy i odmierzyć odpowiednią 
ilość szamponu actyva p Factor. 
nałożyć go na tył głowy, boki i czubek 
głowy.

przeczesywać włosy palcami, 
równomiernie rozprowadzając produkt 
w kierunku od linii włosów ku górze.

celem przedstawionych poniżej ruchów jest optymalne oczyszczenie skóry głowy, rozluźnienie mięśni głowy i pobudzenie mikrokrążenia krwi.
Otwartymi dłońmi z rozluźnionymi palcami wykonywać powolne, okrężne ruchy, unosząc włosy i masując skórę głowy opuszkami palców.
Stosować umiarkowany nacisk. Masować całą głowę: najpierw boki, potem część środkową, a na końcu masować kciukami potylicę.
Ruchy te mają wpływ na poprawę unaczynienia skóry głowy.

kciuki przesuwając się, naciskają tylny obszar głowy, wykonując 
drobne ruchy od bocznych linii włosów w kierunku linii 
środkowej i tyłu. Stosować umiarkowany nacisk.

Za pomocą płasko rozłożonych dłoni wykonywać ruchy 
poślizgowe, silnie naciskając na górne partie głowy. Masować 
od linii włosów w kierunku ku górze głowy. Masować raz jedną, 
raz drugą ręką.

jedna ręka podtrzymuje głowę, 
podczas gdy druga gładzi całą 
powierzchnię, szerokimi, okrężnymi 
ruchami. Stosować niewielki nacisk. 
Zmieniać ręce. 
powtórzyć masaż obiema rękami.

Stosując lekki nacisk, delikatnie ująć 
dłońmi głowę. Zmienić ułożenie rąk 
i powtórzyć ucisk. Uciskać w ten 
sposób całą głowę.

Masując, doprowadzić do wytworzenia 
emulsji. Dokładnie spłukać, unosząc 
włosy palcami. po zakończeniu 
płukania delikatnie pociągnąć za 
włosy w okolicy potylicznej w celu 
pobudzenia mieszków włosowych. 
Dokładnie osuszyć ręcznikiem.

MASAŻ: następujące ruchy usuwają napięcie mięśniowe oraz ożywiają i tonują mięśnie erektory. każdy z ruchów został opatrzony metaforycznym 
określeniem dla lepszego zrozumienia i zapamiętania go.

na koniec przejść wraz z klientem do stanowiska stylizacji, gdzie w komfortowych warunkach rozpocznie się druga faza zabiegu.

Masaż rozpocząć od „nawiązania 
kontaktu”: położyć rękę u podstawy 
czaszki, a drugą na czubku głowy. 
Odczekać chwilę w ciszy, zachęcając 
w ten sposób klienta do odprężenia się.

4. MaSaŻ UgniaTajĄcy

3. ROZpROWaDZanie 2. aplikacja pRepaRaTU 1. kOnTakT 

9. płUkanie i OSUSZanie8. ściSkanie piłki 7. pOleROWanie kUli 
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SkÓRa głOWy

6. ODpRęŻenie4. kÓłka na kaRkU 

łagodnie przechylić głowę na lewą stronę, podpierając ją lewą ręką. Opuszkami palców drugiej ręki stymulować prawą stronę głowy 
ruchami zygzakowatymi, kierując się od linii włosów ku środkowej linii głowy. Wywierać nacisk tak, aby poruszać skórę pod palcami. 
po ustawieniu głowy prosto powtórzyć poszczególne czynności z drugiej strony.

1. aplikacja i ROZpROWaDZanie 

Odmierzyć w naczyniu 15–20 ml produktu actyva p Factor Scalp i nałożyć na poszczególne części głowy za pomocą pędzla. 
Rozprowadzić, przeczesując pasma w kierunku od linii włosów ku górze głowy. Upewnić się, że skóra głowy jest dokładnie pokryta 
preparatem.
następnie rozprowadzić preparat na włosach. Rozczesać w celu równomiernego nałożenia produktu na wszystkie pasma.

MASAŻ: celem następującego po opisanych czynnościach masażu jest optymalizacja działania detoksyfi kującego, jakie wykazuje preparat 
p Factor Scalp, jak również przygotowanie skóry głowy do kolejnej fazy zabiegu. Masaż niweluje napięcie, tonuje skórę i ułatwia drenaż oraz 
dotlenienie tkanek. każdy z ruchów został opatrzony metaforycznym określeniem dla lepszego zrozumienia i zapamiętania go.

Otwartymi dłońmi z rozluźnionymi palcami wykonywać powolne, okrężne ruchy, unosząc włosy i masując skórę głowy opuszkami palców. 
Stosować średni nacisk. Masować całą głowę: najpierw boki, potem część środkową, a na końcu masować kciukami potylicę. Ruchy te mają 
wpływ na poprawę unaczynienia skóry głowy.

Za pomocą kciuków masować 
wgłębienia na potylicy po obu stronach 
linii środkowej, kreśląc 10 małych kółek 
w kierunku do wewnątrz oraz 10 małych 
kółek na zewnątrz, wywierając łagodny 
nacisk. 
następnie należy zatrzymać palce, 
podpierając głowę i ustawić szyję 
prosto.

Masaż zakończyć odprężającym ruchem, 
przeczesując całą głowę palcami.

Masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji. Dokładnie spłukać, unosząc włosy palcami.

2. MaSaŻ UgniaTajĄcy 

3. ZygZaki 

5. DWie pÓłkUle 

Opuszkami palców nakreślić zarys 
dwóch półkul, wykonując drobne 
ruchy okrężne. Ruch rozpocząć od 
wgłębień potylicznych, przejść wzdłuż 
linii włosów do czoła i zejść po linii 
środkowej. naciskać z umiarkowaną 
siłą. Opisany masaż intensywnie 
pobudza ośrodki energii zlokalizowane 
w mózgu.

płyn

7. MaSaŻ kOŃcOWy: SZyja 8. MaSaŻ kOŃcOWy: baRki 9. MaSaŻ kOŃcOWy: ODpRęŻenie 

4. UciSkanie 5. bębenek 6. OpUkiWanie 

1. aplikacja pRepaRaTU 2. ROZpROWaDZanie 

kropla po kropli nakładać płyn actyva p Factor dla mężczyzn 
lub kobiet bezpośrednio na skórę głowy. Wmasowywać 
opuszkiem palca po każdym nałożeniu, zapobiegając ściekaniu 
preparatu na włosy.

pozbawione napięcia otwarte dłonie z wyprostowanymi palcami 
położyć obok siebie, przesuwając je pod włosami i unosząc je.
Wykonywać ruchy okrężne do momentu, w którym preparat 
zostanie rozprowadzony po całej skórze głowy.

MASAŻ: Ta faza obejmuje 4 techniki masażu, które mają na celu pobudzenie krążenia krwi i  limfy, doprowadzenie do głębokiego wniknięcia 
płynu w skórę i uruchomienie działania składników aktywnych.

lekko uciskać głowę czubkami palców 
obu rąk, ustawionymi naprzeciwlegle.
Masować 1 minutę.

Delikatnie ostukiwać czubkami palców 
całą głowę. Masować 1 minutę.

Opuszkami palców obu rąk delikatnie 
opukiwać głowę. Ważne jest, aby 
nadgarstek był rozluźniony, a rytm 
opukiwania równy.
pomimo dynamizmu ten rodzaj masażu 
– o ile jest wykonywany prawidłowo –
wprowadza w stan głębokiego 
odprężenia. Masować 1 minutę.

palcami wskazującymi, środkowymi 
i kciukami obu rąk szczypać mięśnie 
po obu stronach szyi.

Otwartymi dłońmi z rozluźnionymi palcami wykonywać powolne, okrężne ruchy z zastosowaniem średniego nacisku. Masować najpierw 
boki, potem część przednią i tylną. kciukami wykonywać masaż okolicy potylicznej. Masować przez 3 minuty.

Używając pozostałych palców, szczypać 
mięsień kapturowy, kierując się w dół 
ramion.

Masaż zakończyć kilkoma ruchami 
głaskającymi.

3. MaSaŻ UgniaTajĄcy 

MASAŻ KOŃCOWY: przenieść masaż w miejsca, w których kumuluje się napięcie, to jest na szyję i barki. kilka prostych ruchów masujących na 
zakończenie zapewni klientowi relaks i wywoła dobre samopoczucie. Masować przez 3 minuty.
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ROZŚWieTLenie, OCHROnA i nAWODnienie 
SpRAgniOnYCH WŁOSÓW W LeCie
podczas lata ludzie zmieniają swoje codzienne nawyki: częściej i dłużej niż w innych porach 
roku przebywają na wolnym powietrzu. Czas ekspozycji na światło i ciepło znacząco wydłuża 
się. dotyczy to też częstszych kontaktów z wodą z uwagi na regularne mycie włosów, kąpiele 
morskie oraz przebywanie w basenie.
Wszystko to prowadzi do pewnego uwrażliwienia skóry i włosów, typowego dla okresu letniego. Wywołuje to gwałtowne 
przyśpieszenie procesu starzenia się narażonych na ekspozycję tkanek. Włosy wystawione na działanie typowych dla lata 
czynników szkodliwych (promienie UV, gorąco, wiatr, słona woda i chlor) narażone są na zniszczenie struktury i koloru. 
Można tego uniknąć, stosując produkty opracowane specjalnie w celu ochrony i odbudowy włókien włosów.

acTyVa proponuje preparaty z  linii linFa SOlaRe, chroniące włosy przed działaniem słońca: wykorzystano w  nich 
unikalną technologię opartą na synergicznym działaniu czterech składników aktywnych, zapewniających ochronę, 
odbudowę i podkreślenie fryzury, potrzebne włosom podczas lata.

TRZy kORZyści płynĄce Ze STOSOWania pRODUkTÓW linFa SOlaRe beaUTy:
oChRoNa
nad morzem, w górach (gdzie intensywność promieniowania UV wzrasta o 20% z każdym tysiącem metrów), w mieście 
(gdzie zanieczyszczenia i  efekt cieplarniany zwiększają produkcję wolnych rodników) oraz w  każdym innym miejscu, 
gdzie dochodzi do ekspozycji włosów na czynniki drażniące, produkty linfa Solare zabezpieczają przed utratą koloru 
i rozpadem włókien.

odBUdoWa
po słonecznym dniu linfa Solare proponuje chwilę relaksu preparatami przywracającymi naturalną równowagę 
hydrolipidową włosów i skóry.

podKREŚLENIE FRyZURy
Zawsze idealna fryzura: w mieście czy na wakacjach, przed czy po kąpielach słonecznych, w czasie wolnym lub w letnie 
wieczory. produkty ochronne linfa Solare rzeźbią, układają i dyscyplinują włosy, nadając im niepowtarzalny charakter 
i wygląd.

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
• luteina
• Wyciąg z nasion słonecznika
• ceramidy
• Filtry UV
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OCHROnA i pODKReŚLenie FRYZURY
Niewidoczny, jedwabisty efekt

LINFa SoLaRE dRy SpRay
niewidoczna ochrona

• przejrzysta, wygładzająca warstwa ochronna
• Zapewnia połysk i jedwabistość bez pozostawiania śladów
• idealny jako utrwalenie fryzury, nawet przy codziennym stosowaniu
• Utrwala fryzurę na czas podróży, na wakacjach i w mieście

Sposób użycia:

przed i podczas przebywania na słońcu: rozpylić bezpośrednio na suche włosy.
Stosować często, zwłaszcza w trakcie długiego przebywania na słońcu. Stylizacja  
(w domu lub w salonie fryzjerskim): rozpylać na suche pasma i końcówki 
z odległości ok. 25–30 cm, aby zapewnić ochronę i jedwabisty połysk. 

UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości i rodzaju włosów.

pojemność: 150 ml

LINFa SoLaRE VELVET SpRay
ochrona na mokro

• preparat ochronny, wygładzający i silnie nawilżający do włosów i ciała
• Odżywia włosy i pomaga kontrolować ich objętość oraz skręcanie
• nawilża skórę, pozostawiając ją miękką i aksamitną
• idealny do skóry bardzo suchej, matowej i opalonej
•  Doskonały do włosów kręconych lub falowanych, które mają tendencję  

do puszenia się pod wpływem wilgoci

Sposób użycia:

przed i podczas przebywania na słońcu: równomiernie spryskać suche lub wilgotne 
włosy. Spryskać skórę i masując ją, rozprowadzić równomiernie. Stosować często, 
zwłaszcza w trakcie długiego przebywania na słońcu lub kąpieli. Stylizacja (w domu 
lub w salonie fryzjerskim): niewielką ilością produktu spryskać tylko te obszary, które 
są bardzo suche i kręcą się po suszeniu suszarką z dyfuzorem.

UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości i rodzaju włosów.

pojemność: 150 ml

LINFa SoLaRE pRoTECTIoN oIL
olejek ochronny do włosów i ciała – SpF 6

• podczas kąpieli słonecznej chroni włosy i skórę 
• posiada niski faktor ochronny
• po ekspozycji na działanie promieni słonecznych nawilża skórę oraz 

przywraca blask i odżywienie suchym i puszącym się włosom.

Sposób użycia:

przed i podczas przebywania na słońcu: rozpylić bezpośrednio na włosy 
i ciało. Stosować często, zwłaszcza w trakcie długiego przebywania na 
słońcu.

UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości i rodzaju włosów. 

pojemność: 125 ml

LINFa SoLaRE pRoTECTIoN mILK
mleczko ochronne do włosów i ciała – SpF 10 

• W trakcie kąpieli słonecznej produkt chroni włosy i skórę
• posiada średni faktor ochrony słonecznej
• po ekspozycji na działanie promieni słonecznych działa jak odżywka 

bez spłukiwania do suchych włosów

Sposób użycia:

przed i podczas przebywania na słońcu: nanieść na włosy i ciało. 
Stosować często, zwłaszcza w trakcie długiego przebywania na słońcu. 
po ekspozycji na działanie promieni słonecznych stosować jak odżywkę 
bez spłukiwania do suchych włosów.

UWaga: Wymagana ilość produktu zależy od długości i rodzaju włosów.

pojemność: 125 ml
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ODBUDOWA 
po słonecznym dniu Linfa Solare proponuje chwilę relaksu preparatami 
przywracającymi naturalną równowagę hydrolipidową skóry.

LINFa SoLaRE aFTER SUN Body BaLm
balsam do ciała po opalaniu

• nawilżający balsam łagodzący i odświeżający
• Sprawia, że skóra jest miękka i głęboko nawilżona, a opalenizna długotrwała 
• Ultralekka formuła nie pozostawia tłustej warstwy i szybko się wchłania 

Sposób użycia:

Rozprowadzić odpowiednią ilość produktu na czystej i osuszonej skórze po 
opalaniu. powtórzyć w razie potrzeby.

pojemność: 150 ml

LINFa SoLaRE Shampoo
szampon po kąpieli słonecznej

• nawilżający preparat do mycia włosów i ciała po kąpieli słonecznej
• łagodnie myje i neutralizuje wysuszające działanie słońca, soli i chloru
• Usuwa pozostałości produktów chroniących przed słońcem
• Sprawia, że włosy są miękkie, lśniące i pełne życia
•  po zastosowaniu preparatu skóra jest miękka, aksamitna w dotyku i delikatnie 

pachnąca
• Zapewnia przyjemne uczucie świeżości i komfortu

Sposób użycia:

nałożyć równomiernie na wilgotne włosy i skórę głowy oraz całego ciała. Masować, 
wykonując palcami ruchy okrężne. Wytworzyć emulsję i dokładnie spłukać. 
powtórzyć w razie potrzeby.

pojemność: 250 ml

LINFa SoLaRE maSK
maska do włosów po kąpieli słonecznej

• kuracja regenerująca i odżywiająca po kąpieli słonecznej
•  Działa intensywnie odbudowująco na włosy narażone na działanie promieni 

słonecznych
• przywraca naturalną równowagę hydrolipidową
• Włosy nie plączą się i łatwo się rozczesują
• Zapewnia włosom miękkość i jedwabistość
• nadaje połysk, ujednolica strukturę włosów i odbudowuje uszkodzone włókna
• powoduje, że włosy wydają się bardziej gęste i mają większą objętość

Sposób użycia:

nanieść na świeżo umyte, osuszone ręcznikiem włosy i wmasować w poszczególne 
pasma. Rozczesać, aby rozprowadzić preparat. pozostawić na 3–5 minut. 
Dokładnie masując, doprowadzić do wytworzenia emulsji, po czym starannie spłukać.

pojemność: 200 ml
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Linia
UniKALnA i innOWACYjnA
w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku. 
Zawdzięcza to strategicznemu dopasowaniu produktów do potrzeb nowoczesnych ludzi.

Nowość
aby ułatwić aplikację i użycie, każda gama składa się z jednego szamponu odpowiadającego danej potrzebie oraz jednego 
produktu „Magic”: produktu 10 w 1, mocno odżywiającego, który w jednym geście może nadać włosom nawilżenie, lekkość, 
dyscyplinę i rozczesywalność.

ponadto linia zawiera jeden uniwersalny balsam odżywczy do spłukiwania, który stosować można we wszystkich 
przypadkach, gdzie potrzebne jest dodatkowe nawilżenie i odżywienie.

Technologia
laboratoria badawcze kemon opracowały formułę linii liding care w oparciu o surowce najwyższej jakości oraz naturalne 
substancje czynne, które dodatkowo zwiększają delikatność, odżywienie i miękkość, jakie nadają wszystkie produkty 
wchodzące w skład linii.

Wyciągi z roślin leczniczych rosnących na terenie Umbrii sprawiają, że linia liding care jest wyjątkowo delikatna, 
a poszczególne substancje aktywne wchodzące w skład produktów sprawiają, że każdy z nich najlepiej spełnia funkcję, do 
której został opracowany.

gama

Linia dla mężczyzn

produkty, które oddziałują na 
naskórek i włosy

Linia słoneczna

produkty, które oddziałują na 
strukturę włosa

Lucky Man / DLA MęŻCZYZn

Sunny Touch / pRODUKTY SŁOneCZne

Happy Color / WŁOSY FARBOWAne

Curl Lover / WŁOSY KRęCOne

Silky Feel / WŁOSY pROSTe

Volume passion / OBjęTOŚĆ

Lovely Day / CZęSTe MYCie

Hair Relief / ReKOnSTRUKCjA

Hair pride / ZApOBiegAnie WYpADAniU WŁOSÓW

Balance Touch / ŁUpieŻ

pure Sensation / WŁOSY pRZeTŁUSZCZAjĄCe Się

Magic Cond / ODŻYWKA UniWeRSALnA
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LIdING CaRE maGIC CoNd
uniwersalna odżywka w kremie

łagodna odżywka w kremie, która gwarantuje maksymalną 
delikatność dla naskórka oraz ochronę włosów przed negatywnym 
wpływem promieni ultrafi oletowych. Zwiększa odporność włókien 
włosów na zniszczenia i przywraca włosom połysk i blask.

pojemności: 10 ml, 150 ml, 2000 ml

maGIC dEFRIZZ 2 phaSE
spray dwufazowy bez spłukiwania

Silnie nawilżający i odżywiający oraz ułatwiający rozczesywanie. 
na długo zapobiega kędzierzawieniu się włosów i pozostawia je 
gładkie oraz łatwe do układania. poprawia elastyczność włosów 
oraz restrukturyzuje ich włókna.
polecany do wszystkich rodzajów suchych włosów: kręconych, 
kędzierzawych i elektryzujących się, a także poddanych trwałej 
ondulacji lub prostowaniu.

pojemność: 200 ml

Magic cOnD

Magic DeFRiZZ 2 pHaSe

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Aloes
• właściwości kojące
• głębokie odżywienie
• łagodzi podrażnienia

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
4 oleje szlachetne:
• arganowy
• palmowy
• z nasion lnu
• jojoba

maGIC aRGaN oIL
olejek do wszystkich rodzajów włosów

Zawiera synergię czterech olei szlachetnych, natychmiast się wchłania, 
ułatwia rozczesywanie, a także zapewnia połysk i jedwabistość.

pojemność: 125 ml

Magic aRgan Oil

60 KEmoN pieLęgnACjA – Liding Care 61KEmoN pieLęgnACjA – Liding Care



pielęgnacja włosów farbowanych dzięki przeciwutleniaczom zawartym 
w pestkach winogron oraz dzięki działaniu witaminy E.

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
procyjanidyna z winogron, witamina e
• chronią przed negatywnym wpływem 
• czynników zewnętrznych 
• intensywne działanie przeciwutleniające

– zwalczają wolne rodniki

happy CoLoR Shampoo
szampon do włosów farbowanych

głęboko oczyszcza, tworząc wokół włosa jednolitą i pełną blasku osłonkę, która 
zapewnia modelowanym włosom plastyczność, objętość i zdrowy wygląd oraz 
sprawia, że stają się przyjemnie jedwabiste w dotyku. Zapobiega szkodliwemu 
wpływowi promieni UVb i poprawia zdolność odbijania światła, wydobywając piękno 
koloryzacji kosmetycznej i ograniczając wypłukiwanie się koloru.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

łatwo jest być HAppY

Happy cOlOR

co Happy cOlOR Magic SpRay może zrobić dla ciebie:
  głęboko chroni włos
  regeneruje jego strukturę
  odżywia
  ułatwia rozczesywanie
  nadaje włosom blask, poprawiając ich zdolność odbijania światła
  podkreśla piękno koloryzacji kosmetycznej
  ogranicza wypłukiwanie się koloru
  zwalcza wolne rodniki
  chroni przed szkodliwym wpływem promieni UV
  nadaje włosom ekstremalną jedwabistość

happy CoLoR CoLd Shampoo
szampon niwelujący żółte refl eksy

głęboko oczyszcza, tworząc wokół włosa jednolitą i pełną blasku osłonkę, 
która zapewnia modelowanym włosom plastyczność, objętość i zdrowy 
wygląd. Zawarte w nim specjalne pigmenty neutralizują żółte refl eksy 
i przywracają włosom wspaniałość i blask.

pojemność: 250 ml

happy CoLoR maGIC SpRay
odżywka 10 w 1

Odżywka w sprayu, która regeneruje włos, nadaje fryzurze blask, 
elastyczność, jedwabistość oraz ułatwia rozczesywanie. podkreśla piękno 
koloryzacji kosmetycznej i ogranicza wypłukiwanie się koloru, dzięki czemu 
włos staje się bardziej pełny, miękki, a rozczesywanie włosów jest ułatwione. 
Zapobiega szkodliwemu wpływowi promieni UVb.

pojemność: 200 ml

happy CoLoR CoLd ToNE maGIC SpRay
spray dwufazowy niwelujący żółty odcień włosów

Spray bez spłukiwania o natychmiastowym działaniu, eliminujący żółte 
refl eksy z włosów z pasemkami, rozjaśnianych i siwych.
pozostawia chłodny odcień blondu, włosy stają się delikatne i wyjątkowo 
połyskujące.

pojemność: 200 ml
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pielęgnacja do włosów kręconych oparta na silnym działaniu 
zmiękczającym i odżywiającym olejku z nasion konopi.

cURl lOVeR KLUCZoWy SKŁadNIK:
Olejek z nasion konopi
• zwalcza wolne rodniki

• intensywne zmiękczenie i odżywienie

• przywraca włosom miękkość i nawilżenie,
jednocześnie zwiększając podatność 
na modelowanie

łatwo jest być CURL

co cURl lOVeR Magic cReaM 
może zrobić dla ciebie:

  głęboko chroni włos
  regeneruje jego strukturę
  odżywia
  ułatwia rozczesywanie
  nawilża
  zapobiega elektryzowaniu się włosów
  nadaje włosom blask
  zwalcza wolne rodniki
  zmiękcza włosy
  zachowuje integralność naturalnego płaszcza hydrolipidowego

CURL LoVER Shampoo
szampon do włosów kręconych

głęboko oczyszcza, zapewniając modelowanym włosom elastyczność, 
objętość i zdrowy wygląd. nie obciąża włosów, a jednocześnie nadaje im 
miękkość, lekkość i jedwabistość. jego działanie wygładzające jednocześnie 
nawilża i zmiękcza sztywne, puszące się i pozbawione dyscypliny włosy.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

CURL LoVER maGIC CREam
odżywka 10 w 1

Odżywka w kremie bez spłukiwania, ułatwia rozczesywanie włosów, nadając 
im miękkość, jedwabistość i zapobiegając elektryzowaniu się włosów 
kręconych i pozbawionych dyscypliny. głęboko chroni i regeneruje włosy, 
przywracając im moc i odporność, elastyczność i blask, a jednocześnie 
intensywnie je wygładza, nawilżając i zwiększając podatność na 
modelowanie.

pojemności: 10 ml, 150 ml
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pielęgnacja do włosów niezdyscyplinowanych oparta 
na właściwościach nawilżających i ochronnych olejku z jojoby.

Silky Feel KLUCZoWy SKŁadNIK:
Olejek z jojoby

• zapobiega rozdwajaniu się końcówek 
i puszeniu się włosów 

• chroni włosy przed czynnikami 
atmosferycznymi

• zmiękcza, wzmacnia i nawilża

łatwo jest być SiLKY

Co SILKy FEEL maGIC oIL 
może zrobić dla Ciebie:

 chroni włosy
 nadaje im blask
 ułatwia rozczesywanie
 nadaje włosom jedwabistość
 zwiększa odbijanie światła przez włos
  wspomaga zapobieganie starzeniu się włosów
  chroni włosy przed czynnikami atmosferycznymi
 zapobiega rozdwajaniu się końcówek
 zapobiega puszeniu się włosów
  chroni przed szkodliwym wpływem promieni UV

SILKy FEEL Shampoo
szampon dyscyplinujący

głęboko oczyszcza, nadając modelowanym włosom elastyczność 
i gwarantując idealną kontrolę, a jednocześnie nadaje włosom miękkość, 
jedwabistość i blask. chroni przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych, zmiękcza, wzmacnia i nawilża włos, zapobiegając 
rozdwajaniu się końcówek i puszeniu się włosów oraz nadając im naturalny 
blask.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

SILKy FEEL maGIC oIL
odżywka 10 w 1

Olejek odżywiający bez spłukiwania tworzy jednolitą błonę ochronną, pełną 
blasku, a jednocześnie nietłustą. nadaje włosom blask, elastyczność, 
jedwabistość i gwarantuje ekstremalną rozczesywalność.
po zastosowaniu produktu włosy są bardziej miękkie i łatwiej się je 
rozczesuje, są też chronione przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przed promieniami UV.

pojemność: 100 ml
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Nadaje włosom cienkim gęstość i energię dzięki efektowi 
błonotwórczemu i ochronnemu ekstraktu z baobabu afrykańskiego.

VOlUMe paSSiOn

łatwo jest być VOLUMe

KLUCZoWy SKŁadNIK:
ekstrakt z baobabu 
afrykańskiego
• tworzy błonę ochronną

• przywraca gęstość 
i elastyczność

• odżywia i zmiękcza

Co VoLUmE paSSIoN maGIC SpRay 
może zrobić dla Ciebie:

  natychmiastowa objętość i wzmocniona struktura
  chroni włosy przed wilgocią zawartą w powietrzu
 nadaje włosom długotrwałe gęstość i blask
 zapobiega elektryzowaniu się włosów
 ułatwia modelowanie
  zwiększa objętość, nie usztywniając i nie obciążając włosów
  zwiększa odporność i elastyczność włókien włosów
 chroni włosy podczas suszenia
 zwiększa gęstość i elastyczność włosów
 gwarantuje uniesienie u nasady

VoLUmE paSSIoN Shampoo
szampon zwiększający objętość

Szampon zwiększający objętość, do włosów cienkich i delikatnych. 
Delikatnie oczyszcza i sprawia, że włosy stają się gęste, pełne energii i blasku. 
Z każdym myciem włosy odzyskują gęstość i żywotność.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

VoLUmE paSSIoN maGIC SpRay
odżywka 10 w 1

Spray zwiększający objętość bez spłukiwania, do włosów cienkich 
i pozbawionych objętości. natychmiast unosi włosy u nasady, nadając 
objętość całej fryzurze. 

pojemność: 200  ml
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Jedwabistość i miękkość włosów również przy częstym myciu włosów 
dzięki właściwościom zmiękczającym i odżywczym wyciągu z moreli.

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Wyciąg z moreli

• właściwości przeciwutleniające

• działanie zmiękczające i odżywiające

łatwo jest być LOVeLY

lOVely Day Co LoVELy day maGIC SpRay 
może zrobić dla Ciebie:

 natychmiast ułatwia rozczesywanie
 ułatwia modelowanie
 nadaje lekkość
 nadaje miękkość
 ułatwia rozczesywanie
 głęboko nawilża
 chroni powierzchnię włosa
 podkreśla blask
 chroni przed promieniami UV
 zwiększa trwałość modelowania

LoVELy day Shampoo
szampon do częstego mycia włosów

Szampon do częstego mycia włosów, eliminujący zanieczyszczenia 
i pozostałości produktów do stylingu. Delikatnie oczyszcza i sprawia, 
że włosy stają się nawilżone, miękkie i pełne blasku.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

LoVELy day maGIC SpRay
odżywka 10 w 1

lekki, niemal niewyczuwalny spray ekologiczny, który nie obciąża włosów, 
a jednocześnie sprawia, że stają się miękkie i łatwe w rozczesywaniu.

pojemność: 200 ml
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Specjalna linia pielęgnacyjna oparta na wyciągu z szarłatu (Amaranthus), 
przywracająca włosom zniszczonym zdrowie, miękkość i blask.

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Wyciąg z szarłatu (Amaranthus)

• wysoka zawartość protein i minerałów

• odżywia włókna włosów, redukując
prawdopodobieństwo łamania się włosów

łatwo jest być ReLieF

HaiR RelieF Co haIR RELIEF maGIC TREaTmENT 
może zrobić dla Ciebie:

 chroni i zmiękcza włosy
 regeneruje włosy
 przywraca im zdrowie i żywotność
 nadaje miękkość
 scala rozdwojone końcówki
 głęboko nawilża
 chroni powierzchnię włosa
 podkreśla blask
 chroni przed promieniami UV
 ułatwia rozczesywanie

haIR RELIEF Shampoo
szampon regenerujący

Szampon oddziałujący głęboko we wnętrzu włosów zniszczonych 
i osłabionych. Delikatnie oczyszcza, ułatwia rozczesywanie i poprawia 
stan powierzchni włosów, nie obciążając ich. Substancje odżywcze 
zapobiegające elektryzowaniu się włosów i czynniki odżywiające 
i nawilżające nadają włosom miękkość, blask i objętość.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

haIR RELIEF maGIC TREaTmENT
odżywka do spłukiwania 10 w 1

pielęgnacja i regeneracja wzbogacone kationowymi substancjami 
czynnymi, odżywiającymi i głęboko regenerującymi włosy. Substancje 
czynne pochodzenia roślinnego wzmacniają strukturę włosów, 
przywracając im zdrowie i odporność. proteiny zwiększają odporność 
włosów, podwyższając jednocześnie stopień nawilżenia wewnątrz włosa.

pojemności: 10 ml, 150 ml
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Włosy wolne od łupieżu, co jest możliwe dzięki formule oczyszczającej 
opartej na wyciągu z dziewanny. 

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Wyciąg z dziewanny

• działanie obkurczające

• działanie łagodzące 
i silne właściwości zapobiegające mikrobom

łatwo jest być BALAnCe

BaLaNCE ToUCh Shampoo
szampon przeciwłupieżowy

Specjalny szampon eliminujący suchy i tłusty łupież, opóźniający jego 
ponowne pojawienie się.
Działa na dwóch poziomach: oczyszcza skórę głowy i przywraca włosom 
nowy blask. naskórek odzyskuje świeżość, dobre samopoczucie 
i zrównoważone nawilżenie, a włosy, wolne od wszelkich obciążeń, 
stają się znowu miękkie i pełne blasku.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

balance TOUcH

dobre samopoczucie, równowaga i lekkość dzięki działaniu
normalizującemu Vitabiol Complex.

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Vitabiol Complex

• odżywienie i normalizacja

• przedłuża dobre samopoczucie włosów

• poprawia stan naskórka

łatwo jest być pURe

pURE SENSaTIoN Shampoo
szampon do włosów przetłuszczających się

Szampon oczyszczający, uwalniający naskórek od nadmiaru sebum. pomaga 
znormalizować działalność gruczołów łojowych i posiada silne właściwości 
równoważące. gwarantuje natychmiastowy efekt czystości i dobrego 
samopoczucia, oczyszczony i nawilżony naskórek oraz lekkie, błyszczące, 
pełne objętości i czyste na długo włosy.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

pURe SenSaTiOn
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Zastrzyk energii dla osłabionych i cienkich włosów z tendencją do wypadania 
dzięki właściwościom wzmacniającym i rewitalizującym glikoprotein.

KLUCZoWE SKŁadNIKI:
glikoproteiny

• wspomagają porost włosów i spowalniają proces 
ich wypadania

• poprawiają stan włosów i naskórka

• przywracają energię komórkom mieszka włosowego

łatwo jest być pRiDe

haIR pRIdE SySTEm 
zestaw zapobiegający wypadaniu włosów

Szampon, Scalp i lotion Hair pride można zakupić w praktycznym 
i ekonomicznym zestawie do odsprzedaży.

HaiR pRiDe

haIR pRIdE Shampoo
szampon przeciw wypadaniu włosów

prawidłowe oczyszczanie włosów z tendencją do wypadania to pierwszy 
krok do sukcesu pielęgnacji Hair pride. Specjalny szampon wchodzący 
w skład linii zawiera składniki wzmacniające i odżywiające, a jednocześnie 
zachowuje pełną delikatność na etapie mycia włosów. Wzmacnia włosy 
u nasady, oczyszczając mieszki włosowe z zanieczyszczeń, nadaje 
włosom połysk, nawilża naskórek i przygotowuje do przyjęcia kolejnych 
zabiegów zapobiegających wypadaniu włosów.

pojemności: 10 ml, 250 ml, 2000 ml

haIR pRIdE SCaLp
odżywka przeciw wypadaniu włosów

łagodząca i tonifi kująca pielęgnacja ze spłukiwaniem do wrażliwej skóry 
głowy i włosów z tendencją do wypadania. przygotowuje skórę na 
zastosowanie Hair pride lotion. Synergia glikoprotein, procyjanidyn, 
żeń-szenia i aminokwasów ma intensywne właściwości wzmacniające 
osłabione mieszki włosowe. jednocześnie płyn silikonowy, olejki 
kosmetyczne i substancje antystatyczne nadają włosom miękkość, 
blask i gęstość.

pojemności: 10 ml, 150 ml

haIR pRIdE LoTIoN
lotion przeciw wypadaniu włosów

lotion energetyzujący do użytku miejscowego, którego formuła 
zapobiega wypadaniu włosów. Optymalizuje cykl życia włosa, 
pobudzając mikrokrążenie w naskórku oraz wspomagając dotarcie 
substancji odżywczych. Ma również działanie opóźniające starzenie 
oraz wspomagające wzrost mocniejszych i bardziej zdrowych włosów.

pojemności: 60 ml, 12 x 6 ml
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do włosów narażonych na działanie promieni słonecznych.

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Wyciąg z kocanki

• bogaty w przeciwutleniacze

• chroni przed wpływem promieni słonecznych

• właściwości łagodzące i ściągające

łatwo jest być SUnnY

SUNNy ToUCh haIR & Body
szampon i płyn pod prysznic po kąpieli słonecznej

Szampon i płyn do mycia ciała o głębokim działaniu ochronnym, 
szczególnie wobec koloru kosmetycznego – opóźnia i zmniejsza 
wypłukiwanie się koloru pomimo częstego mycia włosów, ułatwia 
rozczesywanie, zwiększa miękkość i blask. Sprawia, że modelowane włosy 
są elastyczne, przywraca im objętość i zdrowy wygląd, skutecznie ogranicza 
negatywne działanie promieni UVb na włosy.

pojemności: 10 ml, 250 ml

SUnny TOUcH

SUNNy ToUCh CoNd
odżywka po kąpieli słonecznej

Odżywka w kremie, dzięki której włosy stają się miękkie, lekkie i łatwe do 
modelowania. posiada właściwości ochronne, regenerujące i rekonstruujące, 
nadaje włosom jedwabistość, zapobiega ich elektryzowaniu się, nawilża, 
a jednocześnie ogranicza negatywne działanie promieni UVb. Substancje 
aktywne z kocanki sprawiają, że formuła jest wyjątkowo delikatna, włosy 
poddane tej pielęgnacji są zdrowe, miękkie i łatwo się rozczesują.

pojemności: 10 ml, 150 ml

SUNNy ToUCh maGIC SpRay
dwufazowy spray ochronny 10 w 1

aksamitny dwufazowy spray, który owija strukturę włosa jednolitą błonką, 
chroniąc ją i nadając jej miękkość, blask i ułatwiając rozczesywanie włosów. 
jego formuła chroni kolor naturalny i kosmetyczny przed szkodliwym 
wpływem promieni UV, natomiast wyciąg z kocanki wydobywa zdrowie 
struktury włosa.

pojemność: 200 ml

Co SUNNy ToUCh maGIC SpRay 
może zrobić dla Ciebie:

 chroni włos
 regeneruje jego strukturę
 odżywia
 ułatwia rozczesywanie
  zwiększa zdolność odbijania światła przez włos
 zmiękcza
  chroni przed szkodliwym wpływem promieni UV
 poprawia stan włosa
 odżywia włosy
 intensyfi kuje refl eksy
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Linia dla mężczyzn, opracowana tak, aby spełniać ich szczególne wymagania 
w zakresie oczyszczania i pielęgnacji dzięki właściwościom ochronnym opuncji 
– kaktusa pochodzącego z meksyku.

KLUCZoWy SKŁadNIK:
Meksykański kaktus
bogaty w przeciwutleniacze

• głęboko nawilża i odżywia

• chroni przed promieniami UV, wiatrem, zimnem 
i zanieczyszczeniami powietrza

łatwo jest być LUCKY

LUCKy maN maGIC Foam
pianka 4 w 1

praktyczna pianka 4 w 1 do delikatnego mycia włosów, twarzy i ciała oraz do 
golenia. nawilża i chroni skórę, redukuje zaczerwienienia i podrażnienia.
Doskonała do częstego użycia, zwłaszcza po intensywnym wysiłku 
fi zycznym lub po ciężkim dniu pracy. kluczowym składnikiem jest kaktus 
meksykański, bogaty w antyoksydanty, chroniący przed promieniami UV, 
wiatrem, zimnem oraz zanieczyszczeniami.

pojemność: 250 ml

lUcky Man

LUCKy maN haIR & Body
nawilżający płyn do mycia włosów i ciała

głęboko oczyszcza skórę i włosy, eliminując zanieczyszczenia i nadmiar 
sebum, wytwarza miękką i odżywczą pianę. głęboko nawilża, chroni przed 
promieniowaniem UV, przed wiatrem, zimnem i zanieczyszczeniami 
powietrza. jego właściwości zmiękczające łagodzą jednocześnie 
przesuszone naskórek i włosy, przywracając im miękkość i nawilżenie.

pojemności: 10 ml, 250 ml

LUCKy maN CoNTRoL GEL
modelowanie 10 w 1

płynny żel o średnim utrwaleniu, który podkreśla styling. elastyczna formuła 
nadaje włosom blask i nie skleja ich, nawet przy dużej wilgotności. 
chroni włosy przed ciepłem, promieniowaniem UV, wiatrem, zimnem, 
a także zanieczyszczeniami powietrza, nadając włosom miękkość i nawilżenie.

pojemności: 10 ml, 200 ml

Co LUCKy maN CoNTRoL GEL 
może zrobić dla Ciebie:

 defi niuje styling
 elastycznie utrwala
 nawilża włókno włosa
 nadaje miękkość
 chroni przed ciepłem
 nabłyszcza
 daje efekt mokrych włosów
 nie pozostawia osadów
  chroni przed szkodliwym wpływem promieni UV
  chroni włókno włosa przed wiatrem, zimnem i zanieczyszczeniami powietrza
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produkt cena

Nutrizione Shampoo – szampon do włosów przesuszonych 250 ml  49 zł 

Nutrizione Cond – odżywka do włosów przesuszonych 150 ml  77 zł 

Nutrizione Istantanea Cream – krem do włosów suchych 150 ml  77 zł 

Nutrizione Ricca Shampoo – szampon do włosów bardzo suchych 250 ml 49 zł

Nutrizione Ricca Mask – maska do włosów bardzo suchych 200 ml 89 zł

Disciplina Shampoo – szampon dyscyplinujący 250 ml 49 zł

Disciplina Mask – maska dyscyplinująca 200 ml 89 zł

Disciplina Relax Fluid – fluid wygładzający 150 ml 84 zł

Disciplina Curly Cream – krem dyscyplinujący 150 ml 84 zł

Colore Brillante Shampoo – szampon do włosów farbowanych 250 ml 49 zł

Colore Brillante Mask – maska do włosów farbowanych 200 ml 89 zł

Colore Brillante Cream – krem do włosów farbowanych 150 ml 66 zł

Nuova Fibra Shampoo – szampon odbudowujący włosy cienkie i delikatne 250 ml 49 zł

Nuova Fibra Mask – maska wzmacniająca i wyrównująca 200 ml 89 zł

Nuova Fibra Fluid – fl uid uszczelniający i ochronny 150 ml 72 zł

Volume e Corposità Shampoo – szampon nadający grubość i zwiększający objętość fryzury 250 ml 49 zł

Volume e Corposità Cond – odżywka nadająca grubość i zwiększająca objętość fryzury 150 ml 66 zł

Volume e Corposità Fluid – fluid nadający grubość i zwiększający objętość fryzury 150 ml 84 zł

Purezza S Peeling Shampoo – szampon do suchej skóry głowy z łupieżem 250 ml 49 zł

Purezza G Peeling Shampoo – szampon do przetłuszczającej się skóry głowy z łupieżem 250 ml 49 zł

Equilibrio S Shampoo – szampon do włosów suchych i przetłuszczającej się skóry głowy 250 ml 49 zł

Equilibrio G Shampoo – szampon do przetłuszczających się włosów i skóry głowy 250 ml 49 zł

Benessere Shampoo – szampon do włosów i wrażliwej skóry głowy 250 ml 49 zł

P Factor Shampoo – szampon przeciw wypadaniu włosów 250 ml 49 zł

P Factor Scalp – kuracja do skóry głowy i włosów 150 ml 77 zł

P Factor Intensive Lotion – intensywny lotion przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn roll-on 50 ml 149 zł

P Factor Intensive Lotion – intensywny lotion przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn 12 x 6 ml 197 zł

P Factor Intensive Lotion – intensywny lotion przeciw wypadaniu włosów dla kobiet 12 x 6 ml 197 zł

Linfa Solare Shampoo – szampon po kąpieli słonecznej 250 ml 49 zł

Linfa Solare Protection Oil – olejek ochronny do włosów i ciała – SpF 6 125 ml 89 zł

Linfa Solare Protection Milk – mleczko ochronne do włosów i ciała – SpF 10 125 ml 87 zł

Linfa Solare Mask – maska do włosów po kąpieli słonecznej 200 ml 89 zł

Linfa Solare Dry Spray – spray niewidoczna ochrona 150 ml 71 zł

Linfa Solare Velvet Spray – spray ochrona na mokro 150 ml 71 zł

Linfa Solare After Sun Body Balm – balsam do ciała po opalaniu 150 ml 71 zł



produkt cena

Magic Cond – uniwersalna odżywka w kremie 150 ml 52 zł

Magic Defrizz 2 Phase – odżywka w sprayu dwufazowa bez spłukiwania 200 ml    52 zł

Magic Argan Oil – olejek arganowy 125 ml 108 zł

Happy Color Shampoo – szampon do włosów farbowanych 250 ml 39 zł

Happy Color Magic Spray – odżywka w sprayu 10 w 1 200 ml 52 zł

Happy Color Cold Shampoo – szampon niwelujący żółte refleksy 250 ml 50 zł

Happy Color Cold Tone Magic Spray –  odżywka w sprayu dwufazowa niwelująca 
żółty odcień włosów 200 ml 52 zł

Curl Lover Shampoo – szampon do włosów kręconych 250 ml 39 zł

Curl Lover Magic Cream – odżywka bez spłukiwania 10 w 1 150 ml 52 zł

Silky Feel Shampoo – szampon dyscyplinujący 250 ml 39 zł

Silky Feel Magic Oil – olejek bez spłukiwania – odżywka 10 w 1 100 ml 59 zł

Volume Passion Shampoo – szampon zwiększający objętość 250 ml 39 zł

Volume Passion Magic Spray – odżywka w sprayu 10 w 1 200 ml 52 zł

Lovely Day Shampoo – szampon do częstego stosowania 250 ml 39 zł

Lovely Day Magic Spray – odżywka w sprayu 10 w 1 200 ml 52 zł

Hair Relief Shampoo – szampon regenerujący 250 ml 39 zł

Hair Relief Magic Treatment – odżywka do spłukiwania 10 w 1 150 ml 52 zł

Balance Touch Shampoo – szampon przeciwłupieżowy 250 ml 39 zł

Pure Sensation Shampoo – szampon oczyszczający do włosów przetłuszczających się 250 ml 39 zł

Hair Pride Shampoo – szampon przeciw wypadaniu włosów 250 ml 39 zł

Hair Pride Scalp – odżywka przeciw wypadaniu włosów 150 ml 52 zł

Hair Pride Lotion – lotion przeciw wypadaniu włosów 60 ml 85 zł

Hair Pride Lotion – lotion przeciw wypadaniu włosów 12 x 6 ml 108 zł

Hair Pride System – zestaw przeciw wypadaniu włosów 460 ml 173 zł

Sunny Touch Hair & Body – szampon i płyn pod prysznic 250 ml 48 zł

Sunny Touch Cond – odżywka do spłukiwania 150 ml 52 zł

Sunny Touch Magic Spray – dwufazowy spray ochronny 10 w 1 200 ml 52 zł

Lucky Man Magic Foam – pianka 4 w 1 250 ml 64 zł

Lucky Man Control Gel – modelowanie 10 w 1 200 ml 45 zł

Lucky Man Hair & Body – nawilżający płyn do mycia włosów i ciała 250 ml 48 zł





Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz
tel. 52 325 20 30, fax 52 325 20 01

e-mail: kemon@kemon.pl, www.kemon.pl
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