ВІДКРИЙ КРАСУ
ЗДОРОВОГО
ВОЛОССЯ

„Для того, щоб професійно доглядати за нашим
волоссям, нам потрібна косметика найкращої якості.
Косметика HAIRLAB - напрочуд ефективні компоненти”.

Матей Маневські
Матей Маневські розпочав свою блискучу кар’єру в перукарському
мистецтві в 1995 р., а в 2000 р. він уже навчав сотні спеціалістів.
Наразі Матей володіє чотирма академіями у найпрестижніших
місцях у Кракові, Варшаві, Катовіце та Жешуві. Завдяки своїй роботі,
яка також є його справжнім захопленням, він робить революцію
в на ринку догляду за волоссям в Польщі. Він вже багато років в
фешен - індустрії і зараз відомий як перукар знаменитостей. Голова
журі польського телешоу «Чудовий крій», ведучий телевізійного шоу
«Перукарська справа» на польському телеканалі «TVN Style» та
майстер метаморфозів польського телевізійного шоу "Саблевський
шлях до моди". Він справжній віртуоз ножиць. Чоловік, який знає всі
секрети волосся. Зараз Матей є амбасадором серії HAIRLAB.

recommended by

Професійний та комфортний догляд за волоссям не виходячи з будинку? Відтепер
це можливо! Щоб задовольнити ваші очікування, ми створили HAIRLAB, нову серію
продуктів, яка гарантуватиме волоссю красу та здоров’я. Багата композиція та
досконалі рецепти, підібрані відповідно до ваших індивідуальних потреб, зроблять
мрію про чудову зачіску реальністю.

ПРОФЕСІЙНИЙ ТА КОМФОРТНИЙ
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ НЕ
ВИХОДЯЧИ З ДОМУ
Чи знаєте ви, що доглянута шкіра голови допомагає вам уникнути
багатьох проблем, таких як лупа, жирне волосся або облисіння? Красива
зачіска - це результат догляду за двома речами: за шкірою голови і самим
волоссям. Саме тому ми розробили інноваційні формули косметики
HAIRLAB, щоб вони працювали з подвійною потужністю.
Продукти HAIRLAB DELICATE 2, ANTI DANDRUFF2, ENERGISING2 та STRONG2 &
MORE HAIR чудово доглядають за шкірою голови та допомагають вирішити
такі проблеми, як лупа, облисіння та жирне волосся.
Продукти AQUA 2, CURLY2, INTENSE 2 REGENERATING, VOLUME 2, IDEAL 2 COLOR
забезпечують ідеальний догляд за волоссям, живлять його, омолоджують,
збільшують його об'єм та відновлюють його колір.
Продукти SWIFT2 STYLING та RAPID2 REFRESHING створюють ідеальну зачіску
за надзвичайно короткий час.
Продукти HAIRLAB прекрасно доповнюють один одного, тому ви можете
без побоювання комбінувати продукти з різних лінійок, доглядаючи за
шкірою голови та волоссям.

Кожний продукт HAIRLAB має
високу концентровану формулу, яка
приносить фантастичні результати.
Якщо ви шукаєте ефектні продукти
і миттєві результати, ви повинні
використовувати всі засоби з однієї
лінії одночасно. Пам'ятайте про
правильну послідовність:
► спочатку шампунь
► потім нанесіть маску
► еліксир, олійку або спрей в кінці
Ви також можете зробити наступний
крок і перемішати вибрані продукти
разом. Наприклад, можна додати
в маску Aqua2 кілька крапель
Еліксиру Ideal2 Colour. Ваше волосся
буде зволожене і матиме гарний
насичений колір. У всесвіті HAIRLAB
немає обмежень. Результат завжди
буде таким: красивe та здорове на
вигляд волосся

Щоб допомогти вам поєднувати різні
продукти HAIRLAB залежно від типу
волосся, ми підготував спеціальну
таблицю на останній сторінці цієї
брошури.

Природно красиве волосся!
Серія HAIRLAB складається з ексклюзивних продуктів, гарантуючих
професійний догляд за волоссям. Вони безпечні у використанні,
оскільки:
□

не містять парабенів *

□

без SLS та SLES

□

пройшли випробування, щоб виключити наявність важких 		
металів (таких як нікель, кобальт, хром, паладій або ртуть), які 		
можуть викликати алергічні реакції шкіри

* це не відноситься до Емульсії Curly 2 і Intense2 Regenerating Spray

SWIFT STYLING
2

ДЛЯ КОГО?

Для людей, які люблять експериментувати зі своїм образом.

ЕФЕКТ:

Завитки, локони, бабети, ірокези – не стримуйте свою фантазію, а
SWIFT 2 STYLING змусить вас насолоджуватися ідеальною зачіскою
неймовірно довго.

SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY | 150 мл

ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ - СИЛЬНА ФІКСАЦІЯ
Містить пантенол та кератин, які живлять і відновлюють структуру волосся, не залежно від
його типу. Це робить волосся блискучими та укладеним саме так, як ви хочете.

▫
▫
▫
▫

миттєво фіксує і завершує вашу зачіску
додає блиску і збільшує об'єм волосся
легко розчісується
приємний фруктовий аромат

ІДЕАЛЬНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ

RAPID
REFRESHING
2

ДЛЯ КОГО?

Для людей, які постійно «поспішають», часто подорожують,
багато працюють і для тих, хто має жирне волосся.

ЕФЕКТ:

Не заплановані візити, раптові поїздки, несподівані зустрічі - за
будь-яких обставин ми хочемо виглядати ідеально. Серія RAPID 2
REFRESHING надасть вашому волоссю бездоганного вигляду у
будь-якій ситуації.

RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO | 150 мл

ОСВІЖАЮЧИЙ СУХИЙ ШАМПУНЬ
Завдяки рисовому крохмалю та борошну тапіоки він діє як губка, поглинаючи надлишки
шкірного сала та бруд. Він приємно ароматизує волосся, ніби його щойно помили звичайним
шампунем. Унікальна формула забезпечує миттєву дію та безпрецедентну простоту
використання.

▫
▫
▫
▫

ефективно очищає та освіжає волосся без використання води
помітно збільшує об’єм і піднімає біля коренів
ідеально підходить для подорожей та перед несподіваною вечіркою
пахне соковитим яблуком

AQUA

2

ДЛЯ КОГО?

Для людей, які мають пересушене і тьмяне волосся, яке сильно електризується, з
посіченими кінчиками.

ЕФЕКТ:

Завдяки інтенсивній живильній формулі, збагаченій додатковою дозою гіалуронової
кислоти, продукти AQUA 2 чудово зволожує волосся, сухе, схильне до посіченості та
ламкості. AQUA 2 повертає волоссю еластичність і шовковистість, забезпечуючи сяяння і
захист навіть фарбованому волоссю.

СИЛА ЗВОЛОЖУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ:
Гіалуронова кислота:

надає волоссю та шкірі голови тривалий ефект зволоження, захищає волосся від 		
зневоднення

Пантенол:

відновлює волосся, відбудовуючи його структуру - не тільки зволожує його, а робить його 		
густішим, збільшуючи його об’єм, додає сяяння, полегшує розчісування

Олія жожоба:

є рідким золотом у щоденному догляді за волоссям. Він повертає волоссю еластичність
та міцність, роблячи його м'яким і стійким до пошкоджень

Олія насіння льону:

містить НЖК (незамінні жирні кислоти), які беруть участь у виробництві фосфоліпідів і 		
таким чином допомагають підтримувати водний та ліпідний баланс шкіри та належний 		
рівень вологи

Рисова олія:

робить волосся на вигляд блискучим і здоровими

Дигліцерин:

він зв’язує воду, тим самим зволожуючи, що робить пасма волосся більш гнучкими

ІДЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ
AQUA 2 SHAMPOO | 250 мл | 50 мл

AQUA 2 MASK | 250 мл | 30 мл

AQUA 2 OIL | 100 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХОГО
ВОЛОССЯ

МАСКА
ДЛЯ СУХОГО ВОЛОССЯ

Змушує найсухіше волосся відновити
свій первісний здоровий вигляд і блиск.
Завдяки гіалуроновій кислоті він інтенсивно
зволожує, живить і зміцнює волосся і м’яко
очищує шкіру голови.

Порятунок для сухого, пошкодженого і
хвилястого волосся. Маска інтенсивно
зволожує і живить волосся, завдяки чому воно
виглядає здоровим і блискучим. Крім того,
вона полегшує розчісування волосся. Ефект:
міцне волосся, наповнене сяйвом.

ІНТЕНСИВНО
ЗВОЛОЖУЮЧА ОЛІЙКА
ДЛЯ ВОЛОССЯ

▫

з надзвичайно зволожуючою
гіалуроновою кислотою

▫
▫

робить волосся блискучим і пружним
максимальна ефективність при
використанні даного продукту в
комплексі із Маскою Aqua2

Відновлює, зволожує і розгладжує волосся.
Він запобігає розсіченню кінчиків волосся
і полегшує розчісування. Спеціально
підібрані інгредієнти захищають ваше
волосся від зневоднення. Просто вітріть
кілька крапель олії.

▫
▫

змивати
багата дорогоцінними оліями: олією
льону, жожоба та рису

▫

▫

містить олію жожоба, яке покращує
стан волосся

запобігає руйнуванню волосся та
електризації

▫

▫

можна наносити на вологе і сухе
волосся

для покращення ефекту додайте кілька
крапель олії Aqua2 Oil

▫

▫

інтенсивно зволожує волосся, роблячи
його м’яким і блискучим

якщо у вас фарбоване волосся, додайте
в маску кілька крапель Еліксиру Ideal2
Colour, щоб покращити глибину і
насиченість кольору, а також додати
сяяння

2

INTENSE
REGENERATING
ДЛЯ КОГО?

Для людей, які мають сухе, ламке та проблемне волосся, схильне до пошкодження після хімічної
завивки. Особливо рекомендується для довгого та густого волосся (висококонцентрована формула
INTENSE2 REGENERATING може обтяжувати волосся).

ЕФЕКТ:

Завдяки ретельно підібраним інгредієнтам, ця лінія інтенсивно зволожує та живить волосся.
Лінія складається з трьох ідеально підібраних продуктів, призначених для покращення стану
волосся.

СИЛА РЕГЕНЕРУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ:
Пантенол:

це гідрофільна речовина, яка легко зв’язує воду. В результаті він зволожує, зміцнює та 		
інтенсивно живить волосся

Гідролізовані
рослинні білки:

вони «заклеюють» волосинку як цемент, ремонтуючи пошкодження. Завдяки цьому 		
волосся виглядає здоровим, зволоженим і розгладженим

Касторова олія:

отримана з насіння рицини (Ricinus communis) надзвичайно багата ОМЕГА-9, які 		
запобігають випаданню та руйнуванню волосся, прискорює його ріст і прекрасно живить

Соняшникова олія:

зволожує, зміцнює і живить волосся і надає йому красивого блиску

ІДЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO | 250 мл | 50 мл

INTENSE 2 REGENERATING MASK | 250 мл | 30 мл

INTENSE 2 REGENERATING SPRAY | 150 мл

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ
ШАМПАНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ

ВІДНОВЛЮЮЧА МАСКА
ДЛЯ ВОЛОССЯ

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОССЯ

Призначений для сухого, ламкого, дуже
пошкодженого, чутливого до хімічних
завивок волосся. Завдяки пантенолу він
прекрасно живить, відновлює і зміцнює
волосся. Ніжно очищає шкіру голови.

Якщо у вас проблемне волосся:
пошкоджене або дуже чутливе, ця маска
ідеально підходить для вас. Завдяки
пантенолу вона чудово зволожує, а також
відновлює і зміцнює волосся. Волосся стає
сильнішим і більш гнучким.

Відновлює і відбудовує навіть найбільш
пошкоджене та чутливе волосся. Спрей
має легку і ніжну консистенцію, яка
не обтяжує волосся і полегшує його
розчісування та стилізацію.

▫

інтенсивно відновлює пошкоджене
волосся

▫

прекрасно поєднує очищення з
омолоджуючими та захисними
властивостями

▫

використовувати з Маскою Intense2
Regenerating

▫
▫

змивати

▫

для посилення ефекту до Маски
додайте кілька крапель Еліксиру Ideal2
Colour (особливо для фарбованого)

професійний догляд навіть за найбільш
пошкодженим волоссям

▫
▫
▫

містить живильний пантенол
не потребує змивання
швидко і легко наноситься: просто
нанести на волосся від коренів до
кінчиків, щоб повернути здоровий вигляд

VOLUME

2

ДЛЯ КОГО?

Для людей, які мають тонке, ніжне та рідке волосся. Лінія VOLUME 2 також можна
використовувати на висвітленому волоссі.

ЕФЕКТ:

Лінія гарантує, що ваше волосся матиме неймовірний об'єм, одночасно буде зволожене
та підживлене. Завдяки унікальному рецепту, ваше волосся зміцниться, і ви знову відчуєте
його гнучкість і блиск. Завдяки VOLUME 2 ви будете насолоджуватися здоровим волоссям.

СУПЕРСИЛА КОМПОНЕНТІВ:
Гідролізовані
пшеничні протеїни:

Пантенол:
Екстракт хвоща
(Equisetum):

багаті глютаміном, проліном та цистином, мають сильну живильну дію - вони добре діють на
шкіру голови, зв’язують воду по всій довжині волосся, ефективно відновлюють та відбудовують
пошкоджені пасма, запобігають електризації волосся, впливають на живлення, гідратацію та
збільшують об’єм
гідрофільний, «водолюбивий» інгредієнт, який легко поглинає воду для живлення шкіри 		
голови та волосся, покращуючи їх стан, проникаючи в їх структуру. Він не тільки їх зволожує,
але й додає густини і збільшує його об'єм, робить сяючим та полегшує розчісування
це справжній резервуар біодоступного кремнію, калію, магнію, кверцетину та вітаміну
С із дивовижними зміцнюючи ми властивостями та запобігає випадання волосся

ІДЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

VOLUME 2 SHAMPOO | 250 мл

VOLUME 2 SPRAY | 150 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ОБ'ЄМУ
ВОЛОССЯ

СПРЕЙ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ

Тонке волосся без об’єму – тепер це
не проблема! Цей шампунь містить
гідролізовані пшеничні протеїни, які
впливають на живлення, зволоження
волосся та збільшують його об’єм.

▫
▫

для щоденного використання

▫

надає йому об’ємного вигляду і робить
їх легкими

з легкою текстурою, яка не обтяжує
волосся

Завдяки вмісту гідролізованих пшеничних
протеїнів спрей додає волоссю об’єму.
Він має ніжну текстуру, тому не обтяжує
волосся.

▫
▫

не потребує змивання

▫
▫

має живильні властивості

просто нанести на волосся, щоб
отримати той неймовірний об'єм
використовувати разом з Шампунем
Volume2 Shampoo

2

IDEAL
COLOUR
ДЛЯ КОГО?

Для людей з фарбованим волоссям, яке пошкоджене та потребує живлення.

ЕФЕКТ:

IDEAL 2 COLOR - посилює глибину та інтенсивність кольору після фарбування та
захищає його від вигорання. Більше того, він зволожує і живить волосся дорогоцінними
інгредієнтами. Ваша зачіска буде виглядати як після фарбування у професійного
перукаря.

СИЛА СУПЕР ПОТУЖНИХ КОМПОНЕНТІВ:

Похідне від олії насіння
Пінника лугового
(Limnanthes alba):
багатий вітамінами E і F, з зволожуючими і живильними властивостями, прекрасно 		

кондиціонує волосся, надаючи йому перламутрового сяяння, поглиблює колір і захищає
від вицвітання

Олія жожоба:

рідке золото в щоденному догляді за волоссям. Вона повертає еластичність і гнучкість.
Волосся стає м'яким і сильним. Робить волосся неймовірно сяючим

Масло Ши:

діє як природний кондиціонер для сухого, ламкого та посіченого волосся - розгладжує
його, покращує стан та робить його сяючим

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO | 250 мл

IDEAL 2 COLOUR MASK | 250 мл

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR | 75 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО
ВОЛОССЯ

МАСКА ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ

ЕЛІКСИР ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО
ВОЛОССЯ

Завдяки ретельно підібраним
інгредієнтам, він забезпечує
професійний догляд за волоссям після
фарбування. Разом з маскою тієї ж лінії
- це відмінний догляд, який допомагає
зберегти природній відтінок фарбованого
волосся і запобігає його вицвітанню.

▫
▫

містить пантенол та екстракт хвоща
використовуйте Маску Ideal2 Colour та
Еліксир Ideal2 Colour

Унікальна формула надає волоссю сяяння і
підвищує інтенсивність і тривалість кольору.
Маска захищає від вицвітання і одночасно
відновлює і живить, тому волосся виглядає
здоровим і блискучим.

▫
▫
▫

містить природні УФ-фільтри

▫
▫

волосся стає шовковистим і м’яким

змивати
захищає колір від вицвітання і надає
волоссю блиск на тривалий час
для кращого результату до маски варто
додати кілька крапель Еліксиру Ideal2
Colour

Рекомендується після фарбування.
Для всіх типів волосся. Еліксир посилює
глибину та довговічність кольору.

▫
▫
▫

змивати
робить волосся здоровим та сяючими
просто додайте 5-10 крапель до
Маски Ideal2 Colour, щоб отримати
надзвичайно виразний колір волосся

2

CURLY
ДЛЯ КОГО?

Для людей, які мають кучеряве, неслухняне і пухнасте волосся.

ЕФЕКТ:

Багаті цінними живильними інгредієнтами продукти CURLY2 роблять волосся гладеньким
та слухнянішим при укладці. Приборкує волосини, запобігає надмірній адсорбції води
вбирати занадто багато води, захищає його різних несприятливих погодних умов та
високих температур при укладці.

СИЛА ПОМ’ЯКШУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ:
Гідролізовані
пшеничні протеїни:

мають потужні живильні властивості, допомагають випрямляти кучеряве волосся, 		
створюючи захисну плівку, завдяки якому текстура волосся стає помітно стилізованішим

Гідролізований
колаген:

допомагає живити природний захисний шар волосся

Вітамін E:

зволожує волосся, повертаючи неймовірний блиск

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
CURLY2 SHAMPOO | 250 мл

CURLY2 MASK | 250 мл

CURLY2 SMOOTHING EMULSION | 175 мл

ВИРІВНЮЮЧИЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ
КУЧЕРЯВОГО ВОЛОССЯ

ВИРІВНЮЮЧА МАСКА
ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО
ВОЛОССЯ

ВИРІВНЮЮЧА ЕМУЛЬСІЯ
ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО
ВОЛОССЯ

Призначений для кучерявого та
хвилястого волосся. У поєднанні з
маскою тієї ж лінії це спеціалізований
засіб, яке дисциплінує локони і робить
їх м’якими на дотик.

Прекрасно доповнює догляд за кучерявим
волоссям. Синергійний ефект косметики
всієї серії HAIRLAB, ніжний до шкіри та
волосся, підтримує його розчісування та
укладку.

Містить гідролізований колаген, який
робить волосся гладеньким та більш
слухняним. Емульсія захищає від вологи,
погодних умов та високої температури під
час укладки.

▫

основний догляд за неслухнянимии
локонами

полегшує укладку кучерявого волосся

▫

збагачений пантенолом і
гідролізованим колагеном

▫
▫

▫

використовувати у комплексі із
Маскою Curly2 та Емульсією
i Curly2

▫

використовувати разом з Шампунем
Curly2 та Емульсією Curly2

▫
▫
▫

містить масло Ши, олію авокадо та
гідролізований колаген

формує і зволожує красиві локони
не потребує змивання
завдяки гідролізованому пшеничному
протеїну розгладжує кучеряве волосся,
створюючи на його поверхні захисну
плівку

ANTI
2
DANDRUFF
ДЛЯ КОГО?

Для людей, які шукають делікатних, але ефективних рішень для догляду за волоссям,
особливо для волосся з лупою та для шкіри голови, схильної до подразнень, таких як,
наприклад, свербіж шкіри.

ЕФЕКТ:

Лінія ANTI-DANDRUFF2 регулює надлишкове вироблення себуму і запобігає утворенню
лупи завдяки технологічно просунутій формулі косметиці та потужним компонентам. Він
зміцнює волосся, робить його надзвичайно блискучим і підживленим.

СИЛА ЗАСПОКІЙЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ:
Екстракт берези:

oусуває надлишкове вироблення себуму і утворення лупи, укріплює кератиновий шар
сухого і пошкодженого волосся

Екстракт кори хінного
дерева:

стимулює волосся, посилює його ріст, покращує мікроциркуляцію, допомагаючи
живити і 		зміцнювати корені волосся

Екстракт кори хінного
дерева:
Вітамін В6 і РР:
Піроктон оламін:
Алантоїн:

зміцнює текстуру волосся і позитивно впливає на корені
чудово живлять шкіру голови і волосся, стимулюють ріст, запобігаючи випаданню волосся
ефективний засіб проти грибків, кандиди та бактерій, запобігає утворенню лупи та 		
допомагає відновити рівень pH шкіри голови
заспокоює шкіру голови

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO | 250 мл

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR | 150 мл

ШАМПУНЬ ВІД ЛУПИ

ЕЛІКСИР ВІД ЛУПИ

Формула шампуню очищає шкіру
голови, залишаючи відчуття свіжості.
Допомагає заспокоїти свербіж, сухість
і подразнення, викликані лупою.

Містить цінні активні компоненти, такі як
екстракт берези, вітаміни В6 і РР, а також
пантенол, який очищає шкіру голови.

▫

допомагає боротися з сухою лупою
і прекрасно зміцнює кератинову
структуру сухого і ламкого волосся

▫
▫

заспокоює шкіру голови
найкраще використовувати разом з
Еліксиром Anti Dandruff2

▫

завдяки заспокійливим властивостям
усуває відчуття свербежу

▫

формула діє для заспокоєння шкіри
голови

▫

прекрасно справляється як з сухою,
так і з жирною лупою

▫

простий у використанні: просто
нанесіть невелику кількість еліксиру і
промасажуйте вологе волосся

ENERGISING

2

ДЛЯ КОГО?

Для людей, які мають слабке волосся, схильне до випадання.

ЕФЕКТ:

Ідеально освіжає шкіру голови і підтримує текстуру волосся. Шампунь запобігає випадінню
волосся, надаючи волоссю неймовірний та здоровий блиск завдяки цінним інгредієнтам та
унікальному рецепту.

УКРІПЛЮЧА СИЛА КОМПОНЕНТІВ:
Екстракт женьшеню:
Екстракт лопуха:

покращує стан волосяних фолікулів і зміцнює їх основу, запобігаючи випадання волосся

Вітамін B8:
Аргінін:

зміцнює корені волосся і зменшує вироблення себуму

підтримує регенерацію шкіри голови і зменшує випадання волосся
стимулює ріст волосся та полегшує транспортування основних діючих речовин в шкіру
голови

ЗДОРОВ'Я ТА ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ

ENERGISING2 SHAMPOO | 250 мл | 50 мл

ЗМІЦНЮЮЧИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ОСЛАБЛЕНОГО
ВОЛОССЯ
Призначений для волосся з тенденцією до
випадіння. Містить цінні рослинні екстракти,
в т.ч. екстракт з женьшеню та лопуха. Він має
нормалізуючу і регенеруючу дію.

▫

для чоловіків, які мріють про густе, здорове
волосся

▫

для кращого результату застосовуйте
разом з Олійкою Strong2 & More

2

STRONG &
MORE HAIR
ДЛЯ КОГО?

Для людей, які страждають від проблеми випадіння волосся.

ЕФЕКТ:

Поліпшення стану волосяних фолікулів, ультра-укріплення ослабленої структури та помітне
зниження випадіння волосся завдяки передовій технології.

СИЛА ЕКСТРА КОМПОНЕНТІВ:
Біотин:

природне джерело сірки, незамінне при утворенні кератину, який бере участь у рості 		
волосся - покращує стан волосся і зменшує його випадіння

Цинк і кальцій:

це активні компоненти, які допомагають регенерувати навіть найпошкодженіше волосся

Екстракт деревія:

покращує текстуру волосся. Прекрасно лікує проблемну, жирну шкіру голови і 		
бореться з лупою

Екстракт хінного
дерева:
Екстракт
мати-й-мачухи:

стимулює ріст волосся і зменшує випадіння волосся; покращує кровообіг в шкірі голови
зменшує вироблення себуму і жирного волосся, а також випадання волосся

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ

STRONG2 & MORE HAIR OIL | 30 мл

ЗМІЦНЮЮЧА ОЛІЙКА
ПРОТИ ВИПАДІННЯ
ВОЛОССЯ
Він містить добре підібрану суміш рослинних
екстрактів (деревій, хінне дерево, мати – й
мачуха) та діючі речовини (цинк, вітаміни),
що поліпшують стан волосяного фолікула.

▫
▫

має приємний, свіжий запах
легко наноситься: втерти масажними
рухами 15-20 крапель у шкіру голови через
день

DELICATE

2

ДЛЯ КОГО?

Для людей, які мають чутливу та схильну до подразнень шкіру.

ЕФЕКТ:

М’яко очищує волосся і шкіру голови, забезпечуючи оптимальну гідратацію завдяки
ідеально підібраним інгредієнтам.

СИЛА ЗАСПОКІЙЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ:
Похідне
гліциризової кислоти:

прекрасно зв’язує воду та має антиоксидантну дію, відновлюючи рН - баланс шкіри 		
голови

Пантенол:

це гідрофільна речовина, яка чудово зволожує волосся та шкіру голови

Сульфат магнію:
Гідролізовані
пшеничні протеїни:

допомагає відновити баланс шкіри голови та підтримувати потрібний рівень вологи
мають потужні живильні властивості; створюють захисне покриття на волоссі

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ

DELICATE 2 SHAMPOO | 250 мл

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ
ПОДРАЗНЕНОЇ І ЧУТЛИВОЇ
ШКІРИ ГОЛОВИ
Завдяки своїй багатій формулі він заспокоює
подразнену шкіру голови і відновлює ї ї pHбаланс. Волосся з іншого боку має життєву
силу і правильну гідратацію.

▫

заспокоює шкіру голови, одночасно
доглядаючи за волоссям

▫

для всіх типів волосся

ПРОБЛЕМИ ШКІРИ
ГОЛОВИ:
Чутлива шкіра
Подразнення шкіри голови
лупою
Надмірне випадіння
волосся
Зневоднена шкіра
Надмірне вироблення
себуму

ПРОБЛЕМИ
ВОЛОССЯ:
Жирне волосся / без об’єму
Зневоднене
Пухнасте, неслухняне волосся
Фарбоване волосся, захист
від вицвітання
Розсічені кінчики

ПРОБЛЕМА ВИРІШЕНА!
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Робіть діагностику за допомогою нашої таблиці та виберіть правильний косметичний засіб.
Насолоджуйтесь здоровою шкірою голови та красивим волоссям за допомогою HAIRLAB!
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