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MATISSE COLOR

Naudojimas:

100 ml / / ruda аrt. 723344
100 ml / geltona аrt. 723399
100 ml / violetinė аrt. 723382
100 ml / raudona аrt. 723375
100 ml / pilka аrt. 723368

100 ml / varinė аrt. 723351
100 ml / mėlyna аrt. 723337
100 ml / žalia аrt. 726147
100 ml / akvamarininė аrt. 728905
100 ml / fuksja аrt. 728899

Tiesioginio dažymo priemonė, leidžianti išgauti ryškesnius ir ilgiau išliekančius atspalvius, nepažeidžiant 
plaukų struktūros. Naujoviška formulė užtikrina tolygų giluminį ir greitą dažymą, atkuria pažeistas plaukų 
vietas. Padidina plaukų apimtį, suteikia blizgesį ir elastingumą. Jis naudojamas kaip nedažytų šviesių plaukų 
arba iš anksto paruoštos šviesinamosios bazės atspalvį ryškinanti priemonė.
Neišsausina plaukų, nėra agresyvus plaukams ir odai, nesudaro dulkių.

Tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų plaukų. Išlaikyti 5-20 minučių, priklausomai nuo
pageidaujamo rezultato. Nuplauti.
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MATISSE COLOR

MATISSE COLOR

MATISSE COLOR Toning Mask – tonuojanti plaukų kaukė, pabrėžianti dažytų plaukų spalvą ir 
padedanti tokius juos išsaugoti keletą savaičių. Spalvotieji pigmentai įsiskverbia į plauko vidų, 
tolygiai padengdami plauko paviršių, suteikia plaukams lengvą atspalvį. Skirtas natūralių plaukų 
dažymui, savo sudėtyje turintis minkštą dažiklį ir balzamą, kurie užtikrina plaukų stabilumą bei 
plaukų atsistatymą.

Naudojimas: 
padenkite juo išplautus ir rankšluosčiu nusausintus plaukus. Palaikykite 5-10 minučių, vėliau 
nuplaukite drungnu vandeniu.

Rose Cendré Amethyst

Rožinės ant šviesių 
plaukų sukūrimui bei 

palaikymui

Smėlio spalvos ant 
šviesių plaukų sukūrimui 

bei palaikymui

Šaltų atspalvių ant 
šviesių plaukų sukūrimui 

bei palaikymui
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Rubin
Raudonmedžio-violetinių 

ant šviesių plaukų sukūrimui 
bei palaikymui

Vario atspalvio ant 
šviesių plaukų sukūrimui 

bei palaikymui.

Raudonų  ant šviesių 
plaukų sukūrimui 

bei palaikymui

OrangeGranat

Tonavimo kaukėje esantys priežiūros komponentai daro plaukus sveikus, suteikia blizgesį bei spalvos sodrumą, 
o tai užtikrina plaukams puikią išorinę išvaizdą. Idealiai tinka nudegusiems ir nedažytiems šviesiems plaukams. 
Šviesūs atspalviai, kuriems galima naudoti MATISSE tonuojančias kaukes, prasideda nuo 8, 9 ir 10 tonų gylio. 
Tamsūs atspalviai – nuo 6, 7 ir 8 tonų gylio. 

 

MATISSE

300 ml / ROSE art. 395881
300 ml / CENDRE art. 396024
300 ml / AMETHYST art. 396031

300 ml / GRANAT art. 396994
300 ml / RUBIN art. 397007
300 ml / ORANGE art. 397014

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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COPPER 
FLUID PRE-COLOR
Fluidas-
prepigmentatorius varinė

RED 
FLUID PRE-COLOR
Fluidas-
prepigmentatorius raudona

YELLOW 
FLUID PRE-COLOR
Fluidas-
prepigmentatorius geltona

SPALVOS LYGIS PREPIGMENTACIJA

1–5 Neskiedžiamas vandeniu

6–7 Atskieskite 1 dalį su 2 dalimis vandens

8–9 Atskieskite 1 dalį su 9 dalimis vandens

Naudojimas:

90 ml / vario аrt. 390633
90 ml / raudona аrt. 390626
90 ml / geltona аrt. 390619

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

Priemonė, skirta spalvos išėsdintų, šviesiais atspalviais dažytų arba silpnos pigmentacijos plaukų dažymui 
tamsesniais tonais. Suteikia dirbtinį šviešių plaukų šviesinimo įspūdį. Prisodrina plaukus pageidaujamu 
raudonu, vario arba auksaspalviu pigmentu, suteikia ilgai išliekančią sodrią spalvą ir padeda išvengti 
nepageidaujamų atspalvių, dažant dviem arba keliais atspalviais tamsesniu tonu.

Sumaišykite skysčius reikiama proporcija, remdamiesi lentele.
Šepetėliu užtepkite ant plaukų, nenuplaukite. Išdžiovinkite plaukus ir pradėkite dažyti.
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PERFORMANCE
Ilgalaikis neblunkantis dažymo kremas su VIBRA RICHE kompleksu

NATŪRALŪS
1/0  mėlynai juoda  
2/0  juoda
3/0  tamsiai ruda  
4/0  ruda 
5/0  šviesiai ruda 
6/0  tamsi blondinė  
7/0 blondinė
8/0 šviesi blondinė  
9/0 blondinė
10/0  šviesi blondinė

SODRIAI NATŪRALŪS
5/00  sodriai šviesi šatenė 
6/00  sodriai tamsiai rusva 
7/00  sodriai rusva  
 8/00 

 
sodri šviesiai rusva

9/00 
 

sodri blondinė

PELENŲ
4/1 pelenų šatenė 
5/1  pelenų šviesi šatenė
6/1 pelenų tamsiai rusva
7/1  pelenų rusva
8/1  pelenų šviesiai rusva
9/1  pelenų blondinė
10/1 pelenų šviesi blondinė

VIOLETINIAI
2/22  juodai violetinė 
5/22  šviesiai violetinė šatenė
6/22  tamsiai rusva violetinė 
9/22  violetinė blondinė
10/22 šviesiai violetinė blondinė
 
PELENŲ VIOLETINIAI
8/21 pelenų violetinė    
 šviesiai rusva
9/21 pelenų violetinė blondinė
 

RAUSVI
9/26 rausva blondinė
10/26 šviesiai rausva blondinė

AUKSINIAI
4/3  auksinė šatenė
5/3  šviesiai auksinė šatenė 
6/3 tamsiai rusva auksinė 
7/3 rusva auksinė
8/3 šviesiai rusva auksinė 
9/3 auksinė blondinė
10/3 šviesiai auksinė blondinė

PERMANENT 
COLOR CREAM 
«PERFORMANCE»
Ilgalaikis dažymo kremas 
plaukams 

PERFORMANCE - kirpėjo meistro galimybes didinantis dažomasis kremas, 
dėl kurio dažymo procesas tampa paprastesnis ir patogesnis. Dažų 
formulė užtikrina norimą bet kokio sudėtingumo dažymo rezultatą. 
Unikali dažiklio sudėtis užtikrina patikimą plaukų ir galvos odos priežiūrą, 
suteikia akinantį blizgesį ir išlaiko spalvą iki šešių savaičių.
Aktyvūs naujos kartos pigmentai ir unikali Vibra Riche technologija 
plaukus nudažo patvaria sodria spalva ir 100% padengia žilus plaukus. 
Vaistažolių ekstraktų riebalinis mišinys malšina dirginimą, todėl dažoma-
sis kremas neerzina galvos odos ir plaukų. Sudėtyje esantys hidrolizuoti 
šilko baltymai plaukams suteikia natūralaus, ilgai neblėstančio spindesio. 
Performance paletę sudaro 120 atspalvių, iš kurių 101 yra pagrindinės 
paletės atspalviai, 10 - ypatingos blondinės atspalviai ir 9 korekcinės 
spalvos.

SPALVOS MIŠINIO PARUOŠIMAS 
Sumaišyti OLLIN PERFORMANCE dažymo kremą nemetaliniame inde su 
OLLIN OXY oksiduojamąja emulsija:
- 1/хх iki 10/хх pagrindinės paletės atspalviai - maišoma proporcija 1:1,5, 
dažant ta pačia spalva, tamsianant vienu tonu, šviesinant vienu tonu arba 
iškart šviesinant 2-3 tos pačios spalvos tonais;
- ypatingos blondinės atspalviai 11/х - maišoma proporcija 1: 2, iškart 
šviesinant keturiais tonais.

DAŽŲ MIŠINIO LAIKYMO TRUKMĖ 
(priklauso nuo oksiduojamosios emulsijos pasirinkimo)
1/хх iki 10/хх pagrindinės paletės atspalviai - 35- 45 minutes.
Ypatingos blondinės atspaliai 11/х- 50- 60 minučių.
Žilų plaukų dažymas - 45 minutės.
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SKAIDRIAI AUKSINIAI
8/03 skaidriai auksinė   
 šviesiai rusva 
9/03 skaidriai auksinė  
 blondinė
10/03 skaidriai auksinė 
 šviesi blondinė 

PELENŲ AUKSINIAI
7/31 rusva pelenų    
 auksinė
8/31  šviesiai rusva pelenų  
 auksinė 
9/31 pelenų auksinė blondinė
10/31  pelnų auksinė šviesi   
 blondinė

AUKSINIAI VARIO
6/34 auksinė vario tamsiai 
 rusva 
7/34  auksinė vario   
 rusva
8/34  auksinė vario  
 šviesiai rusva 
9/34  auksinė vario blondinė

VARIO
4/4 vario šatenė
5/4 vario šviesi šatenė 
6/4  vario tamsiai rusva
7/4 vario rusva
8/4 vario šviesiai rusva 

VARIO AUKSINIAI
7/43 rusva vario  
 auksinė
8/43 šviesiai rusva vario   
 auksinė
9/43 vario auksinė blondinė 
10/43 vario auksinė šviesi    
 blondinė
 
VARIO RYŠKŪS
7/44 ryški vario   
 rusva
8/44 ryški vario šviesiai    
 rusva

VARIO RAUDONI
7/46  rusva vario  
 raudona 
8/46 šviesiai rusva vario 
 raudona 

RAUDONMEDŽIO
4/5 raudonmedžio šatenė
5/5 raudonmedžio šviesi šatenė
6/5 raudonmedžio tamsiai rusva
7/5 raudonmedžio rusva
9/5 raudonmedžio blondinė
10/5 raudonmedžio šviesi blondinė

RAUDONI
5/6  raudona šviesi šatenė
6/6 raudona tamsiai rusva  
7/6 rusvai raudona 
8/6  šviesiai rusvai raudona 

RUDI
5/7  ruda šviesi šatenė
6/7 tamsiai rusvai ruda
7/7 rusvai ruda 
8/7 šviesiai rusvai ruda 
9/7  ruda blondinė
10/7 ruda šviesi blondinė

SODRIAI RUDI
6/77 tamsiai rusvai sodri   
 ruda
7/77 rusvai sodri   
 ruda

PELENŲ RUDI
4/71  pelenų ruda šatenė   
 5/71

 
pelenų ruda šviesi šatenė

6/71
 

pelenų ruda tamsiai rusva 
7/71

 
pelenų rudai rusva 

  
 
8/71

 

pelenų ruda šviesiai rusva 

 
 
RUDAI VIOLETI
6/72

 

tamsiai rusva rudai violetinė
7/72

 

rusva rudai violetinė

  
 

8/72

 

šviesiai rusva rudai 

 
 

violetinė
9/72

 

rudai violetinė blondinė
10/72

 

šviesi rudai violetinė blondinė

RUDAI AUKSINIAI
8/73 šviesiai rusva rudai    
 auksinė
9/73 rudai auksinė blondinė
10/73 rudai auksinė šviesi    
 blondinė

RAUDONMEDŽIO RUDI
6/75 tamsiai rusva 
 raudonmedžio ruda
7/75 rusva raudonmedžio 
 ruda 

PERLAMUTRINIAI
9/8 perlamutrinė blondinė
10/8 perlamutrinė šviesi blondinė

KOREKCINIAI
4/09 skaidriai žalia   
 šatenė
5/09 skaidriai žalia 
 šviesi šatenė
6/09 skaidriai žalia
 tamsi šatenė
7/09 skaidriai žalia    
 rusva

YPATINGA BLONDINĖ
11/0 ypatinga blondinė
11/1 pelenų ypatinga blondinė 
11/22 violetinė ypatinga blondinė
11/21 pelenų violetinė ypatinga 

blondinė
11/3

 
auksinė ypatinga blondinė

11/31
 

pelenų auksinė ypatinga
blondinė 

11/43

 

vario auksinė ypatinga
blondinė

11/7

 

ruda ypatinga blondinė
11/8

 

perlamutrinė ypatinga 
blondinė

60 ml

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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PERFORMANCE OXIDIZING 

1,5%  tas pats arba tamsesnis tonas.
3%  tas pats tonas.
6%  vienu tonu šviesesnis, tasp pats tonas, 
 100% žilų plaukų padengimas.
9%  šviesinimas dviem tonais.
12% šviesinimas trimis ar keturiais tonais.

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

OLLIN OXY OXIDIZING EMULSION  
Oksiduojamoji emulsija

1,5% 90 ml аrt. 727151 
3% 90 ml аrt. 727168 
6% 90 ml аrt. 727175 
9% 90 ml аrt. 727182 
12% 90 ml аrt. 727199 
1,5% 1000 ml аrt. 727205 
3% 1000 ml аrt. 727212 
6% 1000 ml аrt. 727229 
9% 1000 ml  аrt. 727236 
12% 1000 ml аrt. 727243 
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PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

    PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

OLLIN BLOND POWDER 
PERFORMANCE AROMA MINT
Baltos spalvos šviesinimo milteliai su mėtų aromatu

OLLIN BLOND PERFORMANCE 
WHITE BLOND POWDER
Baltos spalvos šviesinimo milteliai

30 g аrt. 390510
500 g аrt. 729988

30 g аrt. 390503
500 g аrt. 729971

Baltos spalvos šviesinimo milteliai su mėtų aromatu. 
Natūralių ir dažytų plaukų šviesinimas. Intensyviai 
pašviesina iki 7 tonų. Tinka visiems plaukų tipams ir 
visiems šviesinimo būdams. Šviesinamoji kreminė 
masė neišdžiūna per visą dažymo laiką, tad labai 
palengvina kirpėjo meistro darbą, o malonus 
šaldomasis poveikis (mėta) mažina nemalonų plaukų 
šviesinimo keliamą pojūtį. Optimaliai subalansuoti 
produkto komponentai aktyvuojami sumaišant su 
oksiduojamąja OLLIN OXY emulsija. Neišsausina 
plaukų, nėra agresyvus plaukams ir odai, nesudaro 
dulkių, su mėtų aromatu.

Baltos spalvos šviesinimo milteliai natūralių ir dažytų 
plaukų šviesinimui. Intensyviai pašviesina iki 7 tonų. 
Tinka visiems plaukų tipams ir visiems šviesinimo 
būdams. Švelniai veikia galvos odą ir plaukus. Šviesin-
amoji kreminė masė neišdžiūna per visą dažymo laiką, 
tad labai palengvina kirpėjo meistro darbą Optimaliai 
subalansuoti produkto komponentai aktyvuojami 
sumaišant su oksiduojančia OLLIN OXY emulsija. Be 
kvapo. Neišsausina plaukų, nėra agresyvus plaukams 
ir odai, turi švelnų efektą, nesudaro dulkių, lengvai 
tepasi.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019



HI-CLERA – galvos odos apsauga dažymo metu
Simondsijų aliejus – spindesio ir švytėjimo suteikimas
Makadamijų riešutų aliejus – minkšti bei spindintys plaukai
Gintaro ekstraktas – pasižymi kondicionuojančiomis savybėmis
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N-JOY

NUOLATINIS KREMAS-DAŽIKLIS
PLAUKAMS OLLIN «N-JOY»

N-JOY ilgalaikis dažymo kremas plaukams su HI-CLERA kompleksu

Absoliučiai nauja kompleksinė dažiklio N-JOY formulė užtikrina 
nenusakomus dažymo rezultatus bei garantuoja 100 procentinį žilų 
plaukų nudažymą, suteikdama plaukams sodrius atspalvius. Sudėtyje 
esantys aktyvieji komponentai apsaugo galvos odą dažymo metu, 
išsaugo sveikus plaukus, suteikia jiems briliantinį spindesį bei 
minkštumą.

NATURALŪS
3/0 Tamsi šatenė
4/0 Šatenė
5/0 Šv. šatenė
6/0 Tamsi ruda
7/0 Ruda
8/0 Šv. ruda
9/0 Blondinė
10/0 Šv. blondinė

AUKSINĖ  PELENŲ
7/31 Rusva auksinė – pelenų
9/31 Blondinė auksinė – pelenų

AUKSINIAI  VIOLETINIAI
8/32 Šv. rusva ausko – violetinė
9/32 Blondinė aukso – violetinė
10/32 Šv. blondinė aukso – violetinė

AUKSINIAI  RAUDONMEDŽIO
6/35 Tamsiai rusva auksinė – raudonmedžio
8/35 Šv. rusva auksinė - raudonmedžio 
10/35 Šv. blondinė auksinė – raudonmedžio

RUDI  RAUDONMEDŽIO
9/75 Blondinė ruda – raudonmedžio
10/75 Šv. blondinė ruda – raudonmedžio

INTENSYVIAI RUDA
5/77 Šv.šatenė intensyviai ruda
7/77 Rusva intensyviai ruda

PELENŲVIOLETINIAI
3/12 Tamsi šatenė – pelenų violetinė
5/12 Šv. šatenė - pelenų violetinė

MATINIAI
4/9 Šatenė – žalsva

PELENŲ  AUKSINIAI
4/13 Šatenė pelenų – auksinė
6/13 Tamsiai ruda pelenų – auksinė

VIOLETINIAI  RAUDONI (ROŽINIAI)
5/26 Šv. šatenė violetiniai – raudona
9/26 Blondinė violetiniai – raudona

AUKSINIAI
5/30 Šv. šatenė auksinė
7/30 Rudai – auksinė
9/30 Blondinė – auksinė

AUKSINIAI
5/30 Šv. šatenė auksinė
7/30 Rudai – auksinė
9/30 Blondinė – auksinė



PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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OLLIN «N-JOY»
OKSIDUOJANTIS KREMAS-AKTYVATORIUS

8% 100 ml     art. 396680
8% 1000 ml      art. 396666

4%   100 ml    art. 397069
4% 1000 ml     art. 397038

Oksiduojantis kremas-aktyvatorius N-JOY skirtas profesionaliam plaukų dažymui kremu-dažikliu N-JOY. 
Jo unikalios kondicionuojančios savybės apsaugo galvos plaukus bei odą, garantuoja maksimalų komfortą 
dažymo procedūros metu. Kremo-dažiklio ir oksiduojančio kremo-aktyvatoriaus N-JOY sumaišymas 
leidžia pasiekti puikių rezultatų: plaukai įgauna briliantinį blizgesį, minkštumą bei neprilygstamą spalvos 
sodrumą. Išgautas dažymui mišinys turi plastiškai vientisą konsistenciją, kuri užtikrina stilisto darbo 
komfortą ir bet kokių plaukų tipo dažymo kokybę.

 NAUDOJIMO BŪDAS: sumaišyti oksiduojantį kremą-aktyvatorių N-JOY su kremu-dažikliu N-JOY kaip 
nurodyta instrukcijoje.
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SILK TOUCH
Beamoniakiai ilgalaikiai plaukų dažai su 
vynuogių sėklų aliejumi
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DAŽYMAS
 

TONAVIMAS
 

 

NATŪRALŪS
3/0 tamsiai ruda 
6/0 tamsiai blondinė
7/0 blondinė
8/0 šviesiai-blondinė  
9/0 blondinė
10/0 šviesiai blondinė

PELENŲ
4/1 pelenų šatenė
5/1 pelenų šviesi šatenė 
6/1 jpelenų tamsiai rusva  
8/1 pelenų šviesi rusva
10/1 pelenų šviesi blondinė

VIOLETINIA
9/22 violetinė blondinė

PELENŲ VIOLETINĖ
9/21 pelenų vioketinė blondinė

RAUSVI
9/26 rausva blondinė
10/26  rausva šviesi blondinė

AUKSINIAI
9/3 auksinė blondinė

AMMONIA-FREE PERMANENT COLOR «SILK TOUCH»
Beamoniakiai ilgalaikiai plaukų dažai

60 ml

PELENŲ AUKSINĖ
9/31 pelenų auksinė blondinė
10/31 pelenų auksinė šviesi 

blondinė

 
 

AUKSINIAI VARIO
7/34 auksinė vario rusva
9/34 auksinė vario blondinė

VARIO AUKSINIAI
7/43 rusva vario auksinė
 9/43 

 
vario auksinė blondinė

RAUDONMEDŽIO
9/5 raudonmedžio blondinė
10/5 raudonmedžio šviesi blondinė

 
 
 
 

RUDI
5/7 ruda šviesi šatenė 
6/7 tamsiai rusvai ruda 
8/7 šviesiai rusvai ruda 
10/7 ruda šviesi blondinė

PELENŲ RUDI
4/71

 
pelenų ruda šatenė

5/71
 

pelenų ruda šviesi šatenė 
8/71 pelenų ruda šviesiai rusva
 

RUDAI VIOLETINIAI
8/72 šviesiai rusva rudai 
 violetinė
9/72 rudai violetinė blondinė
10/72 šviesi rudai violetinė 
 blondinė

RUDAI AUKSINIAI
9/73 rudai auksinė blondinė
10/73 rudai auksinė šviesi   
 blondinė

PERLAMUTRINIAI
9/8 perlamutrinė blondinė
10/8 perlamutrinė šviesi

blondinė 

SKAIDRIAI ŽALI
5/09

 
skaidriai žalia šviesi 

  
 

šatenė 

KOREKTORIAI
0/00

 
neutralus korektorius 

0/01
 

sidabriškas korektorius
0/02

 
perlamutrinis korektorius

SILK TOUCH dažų pagrindą sudaro unikali formulė su vynuogių sėklų aliejumi, kuris užtikrina itin rūpestingą 
dažymą ir, tinkamai naudojant dažus, užtikrina patikimą žilų plaukų padengimą (iki 70%). Dėl savo 
konsistencijos dažus lengva užtepti ant plaukų, jie nenuteka, o sudėtyje esantys pigmentai suteikia neblunk-
antį tolygų sodrų atspalvį.

1 dalis SILK TOUCH dažiklio + 1,5 dalies oksiduojančios SILK TOUCH emulsijos kremo. 
Laikymo trukmė priklauso nuo oksiduojančio emulsijos kremo pasirinkimo.

SILK TOUCH dažiklis ir oksiduojamoji SILK TOUCH kreminė emulsija maišoma proporcija 1:2. 
Laikymo trukmė priklauso nuo pasirinktos oksiduomamosios kreminės emulsijos.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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SILK TOUCH
Maksimali spalvos apsauga (be parabenų)

1,5% - tas pats arba tamsesnis tonas.
3% - tas pats tonas.
6%  - šviesinimas tonu, tas pats tonas, 100% žilų plaukų padengimas.
9%  - šviesinimas dviem tonais.

1,5 % 90 ml аrt. 729070
3 % 90 ml аrt. 729087
6 % 90 ml аrt. 729094
9 % 90 ml аrt. 729100
1,5 % 1000 ml аrt. 729025
3 % 1000 ml аrt. 729032
6 % 1000 ml аrt. 729049
9 % 1000 ml аrt. 729056

OXIDIZING EMULSION CREAM
Oksiduojanti emulsija kremas

AMMONIA-FREE LIGHTENING CREAM 
Šviesinamasis kremas OLLIN Blond

250 ml аrt. 729964

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

Oksiduojamoji kreminė emulsija SILK TOUCH tobulai sąveikauja su 
ilgalaikiais plaukų dažais be amoniako ir yra lengvai išmaišoma. Tai 
užtikrina efektyvią pigmentų aktyvaciją ir puikų kondicionavimo poveikį.
Kitų oksiduojamųjų emulsijų naudojimas yra nepriimtinas ir nesuderi-
namas, dažant pusiau ilgalaike beamoniakine OLLIN SILK TOUCH 
sistema.

Šviesinamasis kremas OLLIN Blond SILK TOUCH - sukurtas išskirtinai 
grožio salonams ir skirtas švelniam dažytų ir nedažytų plaukų šviesinimui. 
Sudėtyje yra bičių vaško ir migdolų aliejaus, kurie procedūros metu saugo 
plaukus. Tinkamas visiems šviesinimo būdams, plaukų miliravimui ir 
dekapiravimui. Šviesinamasis kremas OLLIN Blond SILK TOUCH yra itin 
menko kintamumo ir suteikia galimybę kontroliuoti šviesinimo procesą.
Šviesinamuoju kremu OLLIN Blond SILK TOUCH pasieksite nepakarto-
jamą rezultatą, suteiksite gryno atspalvio šviesių plaukų efektą, jau 
dažytus arba nedažytus plaukus pašviesinsite iki šešių lygių.
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SHAMPOO FOR COLORED HAIR COLOR 
STABILIZER 
Šampūnas dažytiems plaukams

CONDITIONER 

SILK TOUCH
АNTIGELTONAS ŠAMPŪNAS

FOR COLORED HAIR COLOR 
STABILIZER
Balzamas dažytiems plaukams

1000 ml аrt. 729834

1000 ml аrt. 729841

    PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Šapmūnas dažytiems plaukams OLLIN SILK TOUCH «Spalvos stabilizato-
rius» skirtas plaukų dažymo procedūros užbaigimui. Jis švelniai pašalina 
dažų likučius, suteikia ilgalaikę atspalvio ryškumo apsaugą. Sudėtyje 
esantis vaistažolių kupažas galvos odą apsaugo nuo dirginimo ir veikia 
kaip kondicionierius. Nėra SLES ir parabenų.
Veikliosios medžiagos
Vaistažolių kupažas.
Naudojimas:
tepti ant drėgnų plaukų, įtrinti, palikti 2-3 minutėms, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Sukurtas naudoti iš karto po dažymo. Balzamas uždaro plaukų žvynelius, 

Profesionalus ypatingai pigmentais prisotintas šampūnas, neutralizuojantis 
nepageidaujamus geltonus atspalvius šviesiuose ir balintuose plaukuose. 
Išvalo ir akimirksniu tonizuoja blondinės spalvos šaltu atspalviu. Jo sudėtyje
esantis šilko proteinas užtikrina spindintį blizgesį blondintiems plaukams, 
o efektyvūs kondicionuojantys priedai  - būtiną drėgmę, maitinimą ir apsaugą. 
Šampūnas palaiko spalvingumo rezultatą ir sustiprina šaltus tonus, pasižymi 
kaupiamuoju veikimu ir antistatinėmis savybėmis.  

pigmento išsiplovimo, tai padeda ilgą laiką išlaikyti dažytų plaukų 
atspalvį. Plaukai atrodo ryškesni, sodresni ir sveikesni. Nėra parabenų.

Veikliosios medžiagos
Vaistažolių kupažas.
Naudojimas:
tepti masažuojamais judesiais ant išplautų ir rankšluosčiu nusausintų 

Naudojimas:
nedideliu šampūno kiekiu padengti drėgnus plaukus, 
masažiniais judesiais išgauti putas. Palikti 3-5 minutėms, nuplauti vandeniu.

plaukų. Palikti 3-5 minutėms. Nuplauti. Naudojama po šampūno SILK 
TOUCH.

500 ml art. 397793
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MEGA POLIS
Aliejinis dažiklis

MEGAPOLIS OIL COLOR (25 ATSPALVIAI )

NATŪRALI
7/0  ruda
8/0 šviesiai ruda 
9/0 blondinė
10/0 šviesiai blondinė 

PELENŲ 
9/1 pelenų blondinė 
10/1 šviesi pelenų blondinė 

VIOLETINĖ-PELENŲ 
9/21 violetinė-pelenų blondinė 

ROŽINĖ 
9/26 rožinė blondinė 
10/26 šviesiai rožinė blondinė 

AUKSINĖ
9/3 auksinė blondinė 

AUKSINĖ PELENŲ 
8/31 ruda auksinė 

pelenų  
9/31 auksinė pelenų blondinė 
 

AUKSINĖ-VARIO
7/34 ruda auksinė-vario
8/34 šviesiai ruda

auksinė-vario
 

 

VARIO-AUKSINĖ 
7/43 ruda vario-auksinė 
8/43 šviesiai ruda

vario-auksinė 
 

 
10/43 šviesiai blondinė

vario-auksinė
 

 

RAUDONMEDŽIO
9/5  blondinė raudonmedžio   

RUSVA
9/7 blondinė rusva 
10/7 šviesiai blondinė rusva 

RUSVAI-PELENINĖ
8/71 šviesiai ruda

rusva-peleninė 
 

 

INTENSYVIAI RUSVA
7/77 ruda intensyviai 

rusva
  

RUSVAI VIOLETINĖ
9/72 blondinė rusvai violetinė 
 
RUSVAI AUKSINĖ 
10/73 blondinė rusvai auksinė 

RUSVA RAUDUNMEDŽIO 
6/75 tamsiai ruda rusvo 

raudonmedžio
  

 
7/75 ruda rusvo 

raudonmedžio
  

 

PERLO 
10/8 šviesi perlo blondinė 

OIL COLOR  «MEGAPOLIS»
Aliejinis dažiklis

50 ml

Aliejinis dažiklis su argano aliejumi, skirtas atsargiam plaukų dažymui. 
Jame nėra amoniako ir garantuojamas vienodas atspalvis nuo plaukų 
šaknų iki pačių galų. Speciali "CRODAFOS HCE" technologija padidina 
spalvų ryškumą, o argano aliejus suteikia neįtikėtinai šilkinę dažytų 
plaukų tekstūrą.
Dėl nuostabaus vaisių aromato  procedūra tampa dar malonesnė ir 
suteikia absoliutų komfortą plaukų dažymo metu.

Nemetaliniame inde sumaišyti aliejinį dažiklį Megapolis su oksiduo-
jančiu kremu-emulsija:
-dažymui tokiu pačiu tonu, tonu tamsiau, tonu šviesiau, šviesiau 2 
tonais – proporcijos 1:1,5, laikymo trukmė nuo 35 iki 45 minučių.
-pasteliniam tonavimui proporcijos 1:2, laikymo trukmė nuo 5 iki 20 
minučių.
Laikymo trukmė priklauso nuo oksidacijos kremo-emulsijos. 

DAŽYMO MIŠINIO PARUOŠIMAS
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75 ml аrt.  390510
500 ml аrt.  729988

30 g аrt. 390503
500 g аrt. 729971

BLOND POWDER MEGAPOLIS AMMONIA FREE
Oksiduojantis kremas-emulsija 

BLOND POWDER MEGAPOLIS AMMONIA FREE
Šviesinantys milteliai su argano aliejumi be amoniako 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Oksiduojantis kremas-emulsija buvo specialiai sukurtas idealiai 
sąveikai su aliejiniu dažikliu Megapolis. Dėl savo kreminio pavidalo 
pagrindo oksiduojantis kremas-emulsija ir dažiklis nepriekaištingai 
susimaišo, o tai leidžia pasiekti puikių rezultatų. O jo sudėtyje esantis 
kondicionuojantis kompleksas po dažymo suteikia minkštų ir šilkinių 
plaukų efektą.

Soft –  dažymas tokiu pačiu tonu, tamsiau, laikymo trukmė 35 
minutės. Pastelinis tonavimas. Laikymo trukmė nuo 5 iki 20 minučių.
Medium – dažymas tonu šviesiau. Laikymo trukmė 40 minučių.
Strong – dažymas 2 tonais šviesiau. Laikymo trukmė 45 minutės.

Minkštas natūralių bei dažytų plaukų šviesinimas. Intensyviai šviesina 
iki 6 tonų. Kondicionuojantys argano aliejaus veiksmai išlygina 
pažeistas plaukų sritis, užtikrina apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, 
apsaugo nuo nereikalingo plaukų skilinėjimo. Tinka visų tipų plaukams 
ir visoms balinimo technikoms. Delikačiai įtakoja galvos odą ir plaukus. 
Šviesinančios masės kreminė konsistencija neišdžiūna per visą 
poveikio periodą, ženkliai palengvinanti meistro darbą. Optimaliai 
subalansuoti produkto komponentai aktyvuojami sumaišant su 
oksiduojančiu kremu-emulsija MEGAPOLIS. Be amoniako kvapo.
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SERVICE LINE

1000 ml аrt. 726789

SHAMPOO-STABILIZER PH 3.5
Šampūnas-stabilizatorius рН 3.5

CONDITIONER-STABILIZER PH 3.5 
Kondicionierius-stabilizatorius pН 3.5

1000 ml  аrt. 726826

   PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Šampūnas, pagamintas kombinuotojo ploviklio pagrindu, 
švelniai plauna ir atstato natūralų odos bei plaukų pH po 
dažymo, šviesinimo ar cheminio šukavimo. Išlygina plaukų 
žvynelius ir užtvirtina spalvų molekules.

Veikliosios medžiagos:
Kviečių baltymai.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Dažytus porėtus ir pažeistus plaukus apsaugo nuo spalvos 
išblukimo. Kondicionuoja, drėkina, atkuria plaukų elasting-
umą ir minkštumą. Palengvina šukavimą. Švelnumas, spalva 
ir blizgesys.

Veikliosios medžiagos:
D-pantenolis, vitaminai A ir С, nalidonas, glikozidai

Naudojimas:
tepti ant šampūnu išplautų ir rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Kruopščiai paskirstyti ant visų plaukų ir palikti 5-7 
minutėms. Nuplauti.
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1000 ml аrt. 726802
5000 ml аrt. 726864

DAILY SHAMPOO PH 5.5 
Kasdieninio naudojimo šampūnas pH 5.5

DAILY CONDITIONER PH 5.5 
Kasdieninio naudojimo kondicionierius pH 5.5

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

1000 ml аrt. 726833

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Kasdieninio naudojimo šampūnas, tinkantis visiems plaukų 
tipams. Švelniai išvalo plaukus ir galvos odą. Naudojamas 
prieš kirpimą ar modeliavimą.

Veikliosios medžiagos:
Polikvaternis-7, polikvaternis-10.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Dažytus porėtus ir pažeistus plaukus apsaugo nuo spalvos 
išblukimo. Kondicionuoja, drėkina, atkuria plaukų 
elastingumą ir minkštumą. Suteikia plaukams papildomą 
lygumą, natūralų blizgesį ir stiprumą. Palengvina šukavimo 
procesą.

Veikliosios medžiagos:
D-pantenolis, nalidonas, glicerinas.

Naudojimas:
tepti ant šampūnu išplautų ir rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Kruopščiai paskirstyti ant visų plaukų ir palikti 2-3 
minutėms. Nuplauti.
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SERVICE LINE

1000 ml аrt 726819

MOISTURIZING BALSAM
Drėkinamasis plaukų balzamas

SHAMPOO-PEELING PH 7.0
Šampūnas-pilingas pH 7.0

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

1000 ml аrt. 726796
5000 ml аrt. 726857

Drėkinamasis balzamas tinka visų tipų plaukams. Suteikia 
intensyvią priežiūrą ir drėkina, išlygina plaukų struktūrą, 
suteikia jiems blizgesį ir minkštumą.

Veikliosios medžiagos:
D-pantenolis, hydrovance.

Naudojimas:
tepti ant švarių plaukų, išlaikyti 2–3 minutes, gerai nuplauti.

Šampūnas, skirtas giliai valyti plaukus, pašalina stiliaus 
produktų likučius ir riebalinių liaukų darbą. Paruošia 
plaukus prieš ir po spalvos pasikeitimo.

Veikliosios medžiagos:
adsorbentai, D-pantenolis, glicerinas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.
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SHAMPOO THAT GIVES  HAIR 
A COLD SHADE
Šampūnas šaltų atspalvių suteikimui

DEEP MOISTURIZING MASK
Kaukė giliam plaukų drėkinimui

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

500 ml аrt. 729957

1000 ml аrt. 728912

Šampūnas suteikia sidabrinį atspalvį žiliems ir šviesintiems 
plaukams dėl specialių mėlynai violetinių pigmentų. Nuo 
sruogelėmis dažytų ir šviesintų plaukų pašalina ir efektyviai 
neutralizuoja geltoną pigmentą. Šampūnas išlaiko ir stiprina 
dažytų plaukų šaltų atspalvių spindesį.

Veikliosios medžiagos:
polikvaternis-7, polikvaternis-10

Naudojimas:
masažuojamais judesiais tepti ant drėgnų plaukų, palikti 
2–5 minutėms. Nuplauti.

Dėl maitinančių komponentų, kaukė efektyviai prisotina 
plaukus drėgme. Užtikrina elastingumą, blizgesį ir lengvą 
šukavimą.

Veikliosios medžiagos:
šilko proteinai, D-pantenolis.

Naudojimas:
tepti ant švarių, rankšluosčiu nusausintų plaukų, paskirstyti 
ant visų plaukų. Palikti 2-3 minutėms, nuplauti.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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150 ml аrt. 728554

SERVICE LINE

Veikliosios medžiagos:
D-pantenolis, hidrolizuotas augalinis baltymas.

Naudojimas:

SMART SPRAY-CONDITIONER 
IQ-purškiklis

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Purškiklis-kondicionierius, kuris išlygina plaukų 
struktūrą. Suteikia papildomą apimtį, pagerina 
drėgnų ir sausų plaukų šukavimą. Apsaugo plaukus 
nuo perkaitimo, rekomenduojama iš anksto 
apdoroti plaukus prieš cheminę bangą, dažymą ar 
šviesinimą.

Taikyti švariems drėgniems plaukams prieš pat 
dažymo, procedūras.
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COLOR STAIN REMOVER GEL  
Gelis dažų pašalinimui nuo odos

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

150 ml аrt. 726703

SCALP SOOTHING LOTION 
Raminantis galvos odos losjonas

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

100 ml аrt. 725447
12х2 ml аrt. 729018

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Gelis, kuris pašalina dažus nuo galvos odos po dažymo 
procedūros. Švelniai valo ir nedirgina odos.

Naudojimas:
Užtepti gelio ant vatos lapelio, nuvalyti dažų likučius, 
tada patrinti šampūnu plautas vietas ir nuplauti 
vandeniu. 

Losjonas, kuris sumažina jautrios odos reakciją į išorinių 
dirgiklių poveikį. Pašalina diskomfortą ir niežėjimą, turi 
priešuždegiminį ir raminantį poveikį. Drėkina ir stimuli-
uoja ląstelių atsinaujinimą, turi stiprių antioksidacinių 
savybių. Poveikis pastebimas po pirmo naudojimo.

Veikliosios medžiagos:
kanadietiškos ožkarožės ekstraktas, kaštono ekstraktas, 
alantoinas, D-pantenolis, alyvuogių aliejaus dariniai.

Naudojimas:
išplauti plaukus šampūnu ir nusausinti rankšluosčiu. 
Išteptie galvos odą nedideliu kiekiu losjono ir palikti, kol 
visiškai išdžius. Nenuplauti.
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SERVICE LINE

OIL-BARRIER
Aliejus-barjeras apsaugantis 
galvos odą dažymo metu

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

150 ml аrt. 722439
12х2 ml аrt. 729568

2 х 125 ml аrt 727250

COLOR CORRECTOR  
Plaukų spalvos korektorius

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Dažymo metu aliejus apsaugo odą nuo pernelyg 
didelio dažymo su pigmentais. Nesukelia blukimo ir 
spalvos kitimo.

Naudojimas:
tepti ant galvos odos palei ribinę plaukų augimo liniją.

Spalvų korektorius skirtas dirbtiniam pigmentui 
pašalinti iš plaukų. 1-2 tonais išima spalvą, visiškai 
išsaugodamas natūralų pigmentą. Nekeičia natūralaus 
plauko pigmento. Nėra amoniako ir vandenilio
peroksido.

Veikliosios medžiagos: vaisių rūgštys.

Naudojimas:
vienodais santykiais sumaišykite 1 ir 2 kompozicijas 
griežtai pagal svarstykles. Tepti ant plaukų. Laikymo 
trukmė yra 15-20 minučių (10 minučių - su papildoma 
šiluma). Kruopščiai nuplauti naudojant šampūną- 
pilingą pH 7,0. Ant sruogos užtepkite ryškalo 10 vol. 
(3%), kad patikrintumėte, ar pašalinti visi dirbtiniai 
pigmentai. Jei vėl išryškėjo spalva, ant ištrinktų ir vos 
pasausintų plaukų užtepti 1 ir 2 kompozicijas. 
Rekomenduojamas trinkimas 1-2 kartai per dieną. Jei 
pasiektas rezultatas tenkina, nuplaukite ryškalą. 
Išdžiovinkite plaukus. Pradėkite dažymą. Naudojant 
rūgštinę emulsiją 30 vol. (9 %), pasirinkti dažai, tepami 
ant viso ilgio plaukų, turi būti 1-2 atspalviais šviesesni 
nei pageidaujamas spalva.
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30 ml аrt. 724730
150 ml аrt. 726697
12х2 ml аrt. 729001

NOURISHING HAND & NAIL CREAM
Maitinamasis kremas rankoms ir nagams

SENSITIVE SKIN PROTECTOR  
Apsauginė priemonė jautriai galvos odai

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

   PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

100 ml аrt. 728752 
300 ml аrt. 728769

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Speciali formulė plaukų ir galvos apsaugai dažymo 
metu arba šviesinimo. Švelnina šviesinamųjų ir 
dažomųjų mišinių formulę.

Veikliosios medžiagos:
persiko sėklų aliejus, alyvuogių aliejaus dariniai, ricinos 
aliejaus dariniai, fosfolipidai.

Naudojimas:
įpilti 2-4 ml į dažymo ar šviesinimo mišinį, toliau daryti 
kaip įprasta.

Kremas nepalieka riebios odos ir greitai absorbuoja -
mas, sukuriant ploną apsauginę plėvelę. Kremas 
praturtintas migdolų aliejumi ir keramidais, dėl kurių 
kremas nesukelia dirginimo ir odos išsausėjimo. 
Alantoinas saugo nagus nuo lūžinėjimo ir turi 
minkštinamųjų savybių.

Veikliosios medžiagos:
alantoinas, migdolų aliejus, keramidai.

Naudojimas:
tepti nedidelį kiekį kremo ant sausų ir švarių rankų ir 
nagų. Tolygiai paskirstykite švelniais judesiais. Palikite 
kremą, kol jis visiškai įsigers.
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OLLIN CURL HAIR
Cheminio sušukavimo linija

PERM GEL 
Cheminio sušukavimo gelis

FLUID MIX
Fluido mišinys

FIXING LOTION
Fiksavimo losjonas

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

500 ml аrt. 729124

500 ml аrt 722460

500 ml аrt 729131

Naujoviška gelio formulė ir unikali maišymo sistema 
leidžia pasiekti geriausius rezultatus, sukuriant elastin -
gas garbanas ir minkštas bangas.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas, kviečių baltymai, cisteinas, 
D-pantenolis.

Fluidas, švelninantis cheminio dažymo gelį. Praturtintas 
grožio ir maitinamaisiais komponentais.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas elastinas, hidrolizuotas keratinas, 
D-pantenolis.

Baigiamajame cheminio dažymo etape naudojamas 

-
mas po cheminio sušukavimo gelio.

Veikliosios medžiagos:
cetrimonio chloridas.
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OLLIN VISION

20 / 20 ml juodos spalvos rinkinys аrt. 729186
20 / 20 ml rudos spalvos rinkinys аrt. 729193
20 / 20 ml  аrt. 729209

20 ml juodos spalvos dažymo
kremas

аrt. 729773

20 ml rudos spalvos dažymo
kremas

аrt. 729780

20 ml 
kremas

аrt. 729797

COLOR CREAM FOR EYEBROWS 
AND EYELASHES
Antakių ir blakstienų dažymo rinkinys

SINGLE COLOR CREAM FOR EYEBROWS 
AND EYELASHES
Dažymo kremas antakiams ir blakstienoms

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Ilgalaikiai profesionalūs antakių ir blakstienų dažai, 
kurių pagrindinė sudedamoji dalis - kviečių baltymai. 
Dažai yra nepavojingi ir leidžia lengvai parinkti su 
plaukų spalva derantį atspalvį. Lengvai sumaišoma ir 
dozuojama, o dažymo rezultatas išlieka iki 6 savaičių.

Veikliosios medžiagos:
Kviečių baltymai.

Naudojimas:
sumaišyti dažymo kremą su oksiduojančia emulsija 
santykiu 1:1. Po blakstienomis padėti apsauginius 
lapelius Atsargiai užtepti dažymo mišinį ant blakstienų 
ir antakių. Išlaikyti 10-15 minučių. Nuplauti šiltu 
vandeniu.

Ilgalaikiai profesionalūs antakių ir blakstienų dažai. 
Taupo makiažui skiriamą laiką, suteikia patikimą ir 
ilgalaikį iki 6 savaičių išliekantį rezultatą. Parinkus 
tinkamą atspalvį, galima idealiai priderinti prie plaukų, 
antakių ir blakstienų spalvos. Pagrindą sudaro kviečių 
baltymai, lengvai sumaišomas ir dozuojamas.

Veikliosios medžiagos:
Kviečių baltymai.

Naudojimas:
sumaišyti dažymo kremą su oksiduojančia emulsija 
santykiu 1:1. Po blakstienomis padėti apsauginius 
lapelius Atsargiai užtepti dažymo mišinį ant blakstienų 
ir antakių. Išlaikyti 10-15 minučių. Nuplauti šiltu 
vandeniu.
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X-PLEX

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

№1 X-BOND BOOSTER 
Ryšių aktyvatorius

Produktų kompleksas sveikiems plaukams išsaugoti 

250 ml аrt. 392132 

plaukų korteksą. Dėka savo cheminės sudėties jis 

atstatymo, sunaikintų mechaniniu, terminiu ir 
cheminiu poveikiu plaukams.

Naudojamas plaukų apsaugai nuo pažeidimo 
naikinant spalvą, šviesinant arba dažant. Stiprina 

puikiai apsaugo vidinę plaukų struktūrą, padeda 
išvengti plaukų trapumo ir silpnėjimo. Turi aktyvų 

Aktyvūs komponentai:

Naudojimas:
Spalvos naikinimui:  kaip įprasta, sumaišyti spalvą 
naikinančius miltelius su oksiduojančia emulsija, kol 
susidarys vientisa masė. Po to įpilti 8 ml ryšių 
aktyvatoriaus No 1 Color Booster į 30 g šviesinančių 
miltelių.

Dažymui: sumaišyti kremą-dažus su oksiduojančia 
emulsija, kaip įprastai,  kol susidarys vientisa masė. 
Vėliau įpilti 4 ml ryšių aktyvatoriaus No 1 Color 
Booster į 30 g kremą-dažus.
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PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

№2 Х-SEALER
Ryšių stiprintojas 

№3 FIXING CARE MASK 
Fiksuojanti kaukė-priežiūra

250 ml art. 392149 

250 ml аrt 392156 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Maitinamasis atstatantis kremas plaukams. Padidina 
veikliųjų medžiagų efektyvumą. Užbaigia  priežiūros 
procedūrą salone ir sustiprina plaukų pluoštų viduje 
esančias jungtis, sukurtas aktyvatoriaus. Užtikrina 
plaukų drėkinimą ir tvirtumą. Turi aktyvų komponentą 

Aktyvūs komponentai:

Naudojimas: 
po spalvos naikinimo, šviesinimo arba dažymo plaukus 
išplauti šampūnu-stabilizatoriumi Service Line рН 3.5, 
plaukams panaudoti reikalingą kiekį ryšių stiprintojo 
No 2 Color Sealer. Palikti 15 minučių. Nuplauti. Šukuoti 
plaukus įprastai.

Speciali priežiūra naudojimui namų sąlygomis. 
Užtvirtina ir sustiprina rezultatą panaudojus X-PLEX 
produktus salone. Praturtintas veikliąja medžiaga – 

stiprina plaukus iš vidaus, bet ir apsaugo išorinę 
kutikulos pusę.  Išsaugo sveiką išvaizdą, gerina plaukų 
tvirtumą ir elastingumą.

Aktyvūs komponentai:

Naudojimas: 
masažuojančiais judesiais padengti šlapius plaukus, 
palikti 15 minučių. Nuplauti.
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KERATIN SYSTEM
Keratininio išlyginimo sistema

PREPARING SHAMPOO WITH KERATIN
Paruošiamasis šampūnas su keratinu

SMOOTHING CREAM WITH KERATIN 
Išlyginantis kremas su keratinu 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

250 ml   067193 .trа

500 ml   357193 .trа

Privalomas naudojimui preparatas plaukus ruošiant tolimesnei 
tiesinimo ir lyginimo procedūrai. Įtakoja visus tolesnius procedūros 
etapus. Turi daugiafunkcinę formulę, kurioje yra hidrolizuoto keratino ir 
glioksilo rūgšties, kurios dėka galima atidaryti kutikulą ir prisotinti ją 
natūraliu hidrolizuotu keratinu.

Aktyvūs komponentai: 
hidrolizuotas keratinas, glioksilo rūgštis.

Naudojimas: 
masažuojančiais judesiais šampūnu padengti šlapius plaukus, tolygiai 
paskirstant visu plaukų ilgiu. Palikti 2-3 minutėms. Nuplauti. Pakartoti 
2-3 kartus.

Unikali kaukė, užbaigianti išlyginimo procedūrą.  Užtikrina tiesių plaukų 
efektą ilgam laikui ir ištiesina plaukų struktūrą, suteikia blizgesį. Giliai 
drėkina ir maitina plaukus, sukuria apsauginį sluoksnį. Plaukai lengvai 
išsišukuoja, klusniai susišukuoja bei neišsipučia.

Aktyvūs komponentai:
hidrolizuotas keratinas, keradinas HH, nalidonas.

Naudojimas: 
masažuojančiais judesiais padengti šlapius plaukus. Išputojus, 
paskirstyti visu plaukų ilgiu, palikti 2-3 minutėms. Nuplauti.
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FIXING MASK WITH KERATIN 
Fiksuojanti kaukė su keratinu 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

SMOOTHING BLEACHED HAIR CREAM 
WITH KERATIN
Išlyginantis kremas su keratinu pašviesintiems plaukams 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

250 ml   777193 .trа

500 ml   487193 .trа

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019 

Puikiai išlygina nepaklusnius plaukus, šį rezultatą išsauganti iki 3 
mėnesių. Dėka kremo-formos pagrindo lengvai paskirstoma 
plaukuose, pašalina papildomą kiekį. Minkštai ir atsargiai išlygina 
plaukus, atkuria natūralų blizgesį ir purumą, apsaugo nuo aukštų 
temperatūrų poveikio. Tinka visų tipų garbanotiems plaukams.
Aktyvūs komponentai:
hidrolizuotas keratinas, glioksilo rūgštis.
Naudojimas: 
tolygiai šepetėliu padengti fenu išdžiovintus plaukus, paliekant 1 cm 
nuo šaknų zonos. Rankų apsaugai naudoti gumines (silikonines arba 
lateksines) pirštines. Laikyti 35 minutes ir pradėti džiovinimą fenu 
(šalto ir šilto oro derinys). Naudoti žnybtus su keramikine danga 
(temperatūra 200 C), palyginus kiekvieną giją tiesinimo žnyplėmis 5-7 
kartus, palikti 5 minutėms. Nuplauti šiltu vandeniu.

Sukurtas specialiai pašviesintiems plaukams. Sudėtyje yra 
violetinės-mėlynos spalvos pigmento, kuris leidžia suteikti šviesiems 
plaukams šaltą atspalvį. Puikiai išlygina nepaklusnius plaukus, 
rezultatas išsaugomas iki 3 mėnesių. Dėka kremo-formos pagrindo 
lengvai paskirstomas plaukuose, pašalina papildomą kiekį. Minkštai ir 
atsargiai išlygina plaukus, atkuria natūralų blizgesį ir purumą. 
Apsaugo nuo aukštų temperatūrų poveikio. Tinka visų tipų garbanoti-
ems plaukams.

Aktyvūs komponentai:
hidrolizuotas keratinas, glioksilo rūgštis, neutralizuojantys pigmentai.

Naudojimas: tolygiai šepetėliu padengti fenu išdžiovintus plaukus, 
paliekant 1 cm nuo šaknų zonos. Rankų apsaugai naudoti gumines 
(silikonines arba lateksines) pirštines. Laikyti 35 minutes ir pradėti 
džiovinimą fenu (šalto ir šilto oro derinys). Naudoti žnybtus su 
keramikine danga (temperatūra 180 C), palyginus kiekvieną giją 
tiesinimo žnyplėmis 5-7 kartus, palikti 5 minutėms. Nuplauti šiltu 
vandeniu.
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KERATIN SYSTEM HOME
Produktų kompleksas namų priežiūrai

SHAMPOO FOR HOME CARE
Šampūnas namų priežiūrai

250 ml аrt. 391807 

500 ml аrt. 391791 

FIXING MASK WITH KERATIN 
FOR BLEACHED HAIR
Fiksuojanti kaukė su keratinu pašviesintiems plaukams 

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Unikali kaukė, užbaigianti išlyginimo procedūrą. Sudėtyje yra 
violetinės-mėlynos spalvos pigmento, kuris leidžia suteikti šviesiems 
plaukams šaltą atspalvį. Užtikrina tiesių plaukų efektą ilgam laikui ir 
ištiesina plaukų struktūrą, suteikia blizgesį. Dėka esančių aktyviųjų 
komponentų – hidrolizuoto keratino, keradino HH ir nalidono - giliai 
drėkina ir maitina plaukus, sukuria apsauginį sluoksnį. Plaukai lengvai 
išsišukuoja, klusniai susišukuoja bei neišsipučia.

Aktyvūs komponentai:
hidrolizuotas keratinas, keradinas HH ir nalidonas, neutralizuojantys 
pigmentai.

Naudojimas: 
padengti rankšluosčiu nusausintus plaukus, paliekant 1 cm nuo 
galvos odos. Rankų apsaugai naudoti gumines (silikonines arba 
lateksines) pirštines ir šukas tolygiam paskirstymui. Iššukuoti plaukus. 
Palikti 10-15 minučių poveikiui. Kruopščiai nuplauti bei visiškai 
išdžiovinti plaukus fenu šukuojant.

Minkšta šampūno tekstūra užtikrina plaukų išlyginimo bei ištiesinimo 
efekto išsaugojimą po salono procedūros Keratin System. 
Daugiafunkciniai aktyvieji priedai MIRUSTYLE MFP PE ir mikroemulsija 
prisideda prie tankumo išsaugojimo, papildomai kondicionuoja bei 
apsaugo dažytų plaukų spalvą.  Dėka hidrolizuoto keratino plaukai 
išsaugo lygumą ir elastingumą. Sudėtyje nėra sulfatų.
Aktyvūs komponentai:
MIRUSTYLE MFP PE.

Naudojimas: 
masažuojančiais judesiais padengti šlapius plaukus, paskirstyti visu 
plaukų ilgiu. Nuplauti.
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CONDITIONER FOR HOME CARE
Kondicionierius namų priežiūrai 

CONDITIONER FOR HOME CARE 
FOR LIGHT HAIR
Kondicionierius namų priežiūrai pašviesintiems plaukams

250 ml аrt. 391814 

250 ml аrt. 391821 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Tonizuojantis kondicionierius užtikrina perlų spalvos palaikymą 
šviesiems ir pašviesintiems plaukams. Išsaugo ilgalaikį plaukų 
išlyginimo bei ištiesinimo efektą. Daugiafunkciniai aktyvieji priedai 
MIRUSTYLE MFP PE ir hidrolizuotas keratinas prisideda prie tankumo 
išsaugojimo, papildomai kondicionuoja bei apsaugo dažytų plaukų 
spalvą, o mikroemulsija pagreitina džiovinimą fenu, tokiu būdu 
sumažinant šiluminį poveikį bei galimus pažeidimus plaukams.

Aktyvūs komponentai:
MIRUSTYLE MFP PE, hidrolizuotas keratinas, neutralizuojantys 
pigmentai.

Naudojimas: 
naudojamas po šampūno namų priežiūrai Keratin System. Padengti 
šlapius plaukus ir palikti 2-3 minutėms. Nuplauti.

Lengva kondicionieriaus tekstūra užtikrina plaukų išlyginimo bei 
ištiesinimo efekto išsaugojimą.  Daugiafunkciniai aktyvieji priedai 
MIRUSTYLE MFP PE ir hidrolizuotas keratinas prisideda prie tankumo 
išsaugojimo, papildomai kondicionuoja bei apsaugo dažytų plaukų 
spalvą, o mikroemulsija pagreitina džiovinimą fenu, tokiu būdu 
sumažinant šiluminį poveikį bei galimus pažeidimus plaukams.

Aktyvūs komponentai:
MIRUSTYLE MFP PE, hidrolizuotas keratinas.

Naudojimas: 
naudojamas po šampūno namų priežiūrai Keratin System. Padengti 
šlapius plaukus ir palikti 2-3 minutėms. Nuplauti.



Šampūnas žiliems ir šviesintiems plaukams - švelnus 
drėkinamasis šampūnas, sukurtas neutralizuoti 
nepageidaujamus geltonos spalvos atspalvius 
šviesintiems
plaukams. Praturtinta produkto formulė kruopščiai 
rūpinasi pažeistais plaukais, atnaujina spalvą, suteikia 
ryškumą, grąžina natūralų blizgesį. Mėlynai violetinis 
pigmentas suteikia žiliems plaukams perlinį atspalvį.

Veikliosios medžiagos:
chitozanas, kviečių baltymai, nalidonas, hidroksanas, 
mikroemulsija.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, įtrinti, išlaikyti 3–5 minutes, gerai 
nuplauti. Jei norite pasiekti geriausią rezultatą, 
rekomenduojama naudoti šį produktą bent kartą per 
savaitę.
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INTENSE PROFI COLOR
Spalvos išsaugojimas ir dažytų plaukų priežiūra

GRAY & BLEACHED HAIR SHAMPOO
Šampūnas žiliems ir šviesintiems plaukams

COPPER HAIR SHAMPOO 

250 ml аrt. 721876

250 ml аrt. 721883 

Šampūnas varinių atspalvių plaukams - subtilus 
drėkinamasis šampūnas, sukurtas išlaikyti dažytų 
varinių ir auksinių atspalvių plaukų spalvą. Praturtinta 
produkto formulė kruopščiai rūpinasi pažeistais 
plaukais, atnaujina spalvą, suteikia ryškumą, grąžina 
natūralų blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
kviečių baltymai, nalidonas, D-pantenolis, 
mikroemulsija.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, įtrinti, išlaikyti 3–5 minutes, gerai 
nuplauti. Jei norite pasiekti geriausią rezultatą, 
rekomenduojama naudoti šį produktą bent kartą per 
savaitę.
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BROWN HAIR SHAMPOO  
Šampūnas rudų atspalvių plaukams

GRAY & BLEACHED HAIR BALSAM 
Balzamas žiliems ir šviesintiems plaukams

200 ml аrt. 721852 

250 ml аrt. 721869 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Šampūnas rudų atspalvių plaukams - subtilus 
drėkinamasis šampūnas, sukurtas išlaikyti dažytų 
rudų ir smėlio atspalvių plaukų spalvą. Praturtinta 
produkto formulė kruopščiai rūpinasi pažeistais 
plaukais, atnaujina spalvą, suteikia ryškumą, grąžina 
natūralų blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
kviečių baltymai, D-pantenolis, nalidonas, 
mikroemulsija.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, įtrinti, išlaikyti 3-5 minutes, gerai 
nuplauti. Jei norite pasiekti geriausią rezultatą, 
rekomenduojama naudoti šį produktą bent kartą per 
savaitę.

Švelnus ir tonizuojantis balzamas skirtas pašalinti 
nepageidaujamus geltonos spalvos atspalvius. 
Sudėtyje yra specialių mėlynų-violetinių pigmentų, 
kurie suteikia plaukams perlinį atspalvį. Praturtinta 
formulė atnaujina spalvą.

Veikliosios medžiagos:
chitozanas, kviečių baltymai, nalidonas, hidroksanas, 
mikroemulsija.

Naudojimas:
tolygiai paskirstyti ant plaukų, išlaikyti 3-5 minutes, 
gerai nuplauti. Jei norite pasiekti geriausią rezultatą, 
rekomenduojama naudoti šį produktą kartą per 
savaitę.
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INTENSE PROFI COLOR
Spalvos išsaugojimas ir dažytų plaukų priežiūra

COPPER HAIR BALSAM 
Balzamas varinių atspalvių plaukams

BROWN HAIR BALSAM
Balzamas rudų atspalvių plaukams

200 ml аrt. 721838

200 ml аrt. 721845 

Švelnus  ir tonizuojantis balzamas sukurtas išlaikyti 
dažytų varinių ir auksinių atspalvių plaukų spalvą. 
Praturtinta formulė atnaujina spalvą.

Veikliosios medžiagos:
kviečių baltymai, nalidonas, D-pantenolis, 
mikroemulsija.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, įtrinti, išlaikyti 3–5 minutes, gerai 
nuplauti. Jei norite pasiekti geriausią rezultatą, 
rekomenduojama naudoti šį produktą bent kartą per 
savaitę.

Švelnus  ir tonizuojantis balzamas sukurtas išlaikyti 
dažytų varinių ir auksinių atspalvių plaukų spalvą. 
Praturtinta formulė atnaujina spalvą.

Veikliosios medžiagos:
kviečių baltymai, nalidonas, D-pantenolis, 
mikroemulsija.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, įtrinti, išlaikyti 3–5 minutes, gerai 
nuplauti. Jei norite pasiekti geriausią rezultatą, 
rekomenduojama naudoti šį produktą bent kartą per 
savaitę.
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300 ml аrt. 726093

300 ml аrt. 726086 

CURL & SMOOTH

SHAMPOO FOR SMOOTH HAIR 
Šampūnas plaukų lygumui

CONDITIONER FOR SMOOTH HAIR
Kondicionierius plaukų lygumui

Nuostabi plaukų priežiūros priemonė, suteikianti 
nepriekaištingą lygumą, išsauganti plaukų stangrumą 
ir elastingumą. Sudėtyje esantis ypatingas hidrolizuo-
tas kukurūzų krakmolas Mirustyle MFP PE sukuria 
apsauginę mikroplėvelę, kuri aptraukia kiekvieną 
plauką, apsaugodama jį nuo pažeidimų ir lūžinėjimo. 
Grąžina natūralų plaukų stiprumą ir blizgesį.

Veikliosios medžiagos: 
hidrolizuotas kukurūzų krakmolas Mirustyle MFP PE.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 min., gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Daro plaukus paklusnius, lygina plaukų struktūrą, 
suteikia stangrumą ir elastingumą. Mažina plauko 
lužumą ir tiesių bei banguotų plaukų pažeidžiamumą, 
apsaugo plaukus nuo vėlimosi ir persipynimo. 
Sudėtyje esantis ypatingas hidrolizuotas kukurūzų 
krakmolas Mirustyle MFP PE sukuria apsauginę 
mikroplėvelę, kuri aptraukia kiekvieną plauką, 
apsaugodama jį nuo pažeidimų. Puikiai tinka 
nepaklusniems plaukams.

Veikliosios medžiagos: 
hidrolizuotas kukurūzų krakmolas Mirustyle MFP PE.

Naudojimas:
tepti ant šlapių plaukų masažuojamais judesiais. 
Putojant paskirstyti ant visų plaukų,  palikti 2-3 
minutėms. Nuplauti.
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THERMAL PROTECTION 
SMOOTHING SPRAY 
Termoapsauginis lyginamasis purškiklis 

CURLS BUILDING MOUSSE
Putos garbanų formavimui

150 ml аrt. 726130

120 ml аrt. 726109 

24 valandoms suteikia estetinį blizgesį ir paklusnių 
plaukų efektą. Jo sudėtyje esanti ypatinga mikoemul-
sija suteikia iki 220 valandų veikiančią nepriekaištingą 
termoapsaugą. Į sudėtį įeinantis ypatingas hidrolizuo-
tas kukurūzų krakmolas Mirustyle MFP PE sukuria 
apsauginę mikroplėvelę, kuri aptraukia kiekvieną 
plauką, apsaugodama jį nuo pažeidimų ir lūžinėjimo. 
Nesuklijuoja ir neapsunkina plaukų.

Veikliosios medžiagos: 
hidrolizuotas kukurūzų krakmolas Mirustyle MFP PE.

Naudojimas:
naudoti ant sausų arba drėgnų plaukų. Nenuplauti. 
Pradėti modeliavimą.

Lengvos modeliavimo putos skirtos puikių garbanų 
formavimui. Pašalina pūkuotumą ir suteikia plaukams 
daugiau blizgesio. Naudojama plaukų formavimui. 
Nėra alkoholio.

Veikliosios medžiagos:
ciberžolių ekstraktas.

Naudojimas:
naudojant šukas, tepti putas ant kiekvienos sruogos. 
Nenuplauti. Pradėti modeliavimą.

CURL & SMOOTH
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SHAMPOO FOR CURLY HAIR  
Šampūnas garbanotiems plaukams

BALM FOR CURLY HAIR 
Balzamas garbanotiems plaukams

300 ml аrt. 726123

300 ml аrt. 726116 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Ypatingas plaukų priežiūros šampūnas natūraliai 
banguotiems arba cheminiu būdu garbanotiems 
plaukams. Ciberžolių ekstraktas stiprina plaukų 
svogūnėlilus, gerina plaukų išvaizdą ir suteikia 
auksaspalvį blizgesį. Alyvuogių aliejus drėkina 
sruogas, naikina plaukų galiukų išsausėjimą ir lužumą. 
Ypatingos minkštinamosios savybės palengvina 
kasdienę nepaklusnių garbanų priežiūrą: plaukai 
nesivelia, nesielektrina ir visą dieną nuostabiai išlaiko 
formą.

Veikliosios medžiagos: 
hidrolizuotas kukurūzų krakmolas Mirustyle MFP PE.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 min., gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Ypatingas plaukų priežiūros balzamas natūraliai 
banguotiems arba cheminiu būdu garbanotiems 
plaukams. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos 
leidžia suformuoti nepriekaištingas garbanas, drėkina 
plaukus ir suteikia jiems paklusnumo.

Veikliosios medžiagos:
ciberžolių ekstraktas, alyvuogių aliejus, specialus 
minkštinimo kompleksas.

Naudojimas:
masažuojamais judesiais tepti ant švarių plaukų, 
paskirstyti ant visų plaukų ir palikti 2-3 minutėms, 
nuplauti.
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CARE
Dažytiems plaukams

 

COLOR & SHINE SAVE SHAMPOO
Šampūnas, išsaugantis dažytų plaukų spalvą 
ir blizgesį

250 ml аrt. 726970 
1000 ml аrt. 726895

Naudojimas:

Švelnus šampūnas, išsaugantis blizgesį ir 
apsaugantis dažytus plaukus nuo spalvos 
atsiplovimo. Šampūno formulė skatina plaukų 
atsistatymą ir suteikia jėgą.

Veikliosios medžiagos:
saulėgrąžų sėklų ekstraktas, provitaminas B5 ir 
augaliniai baltymai.

tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai 
nuplauti. Pakartokite, jei reikia.
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COLOR & SHINE SAVE CONDITIONER
Kondicionierius, išlaikantis dažytų plaukų spalvą 
ir blizgesį
 

COLOR & SHINE SAVE MASK 
Kaukė išlaikanti dažytų plaukų spalvą
ir blizgesį

200 ml аrt. 727069
1000 ml аrt. 726888

200 ml аrt. 722361 
500 ml аrt. 721296

Išsaugo blizgesį ir apsaugo dažytus plaukus nuo 
spalvos atsiplovimo. Turi drėkinamųj savybių, 
suteikia plaukams minkštumo ir palengvina jų 
iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
saulėgrąžų sėklų ekstraktas ir provitaminas B5.

Naudojimas:
tepti ant šampūnu išplautų plaukų. Paskirstyti ant 
visų plaukų ir palikti 2-3 minutėms. Nuplauti.

Išsaugo blizgesį ir apsaugo dažytus plaukus nuo 
spalvos atsiplovimo. Turi drėkinamųj savybių. 
Sudėtyje yra siauralapių raibsteglių ekstrakto, kuris 
turi antioksidacinių ir riebalinių liaukų darbą 
normalizuojančių savybių. Kaukė plaukams suteikia 
švelnumo, minkštumo, elastingumo ir palengvina 
iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:

Naudojimas:
tepti kaukę ant šampūnu išplautų plaukų. Kruopščiai 
paskirstyti ant visų plaukų ir palikti 5-7 minutėms. 
Nuplauti.

raibsteglių ekstraktas
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RESTORE SHAMPOO
Šampūnas plaukų struktūros atkūrimui

RESTORE CONDITIONER 
Kondicionierius plaukų struktūros atkūrimui

200 ml аrt. 727076 
1000 ml аrt. 726918

250 ml аrt. 727007
1000 ml аrt. 726925

CARE
Pažeistiems plaukams

Kasdieninio naudojimo atkūriamasis šampūnas. 
Efektyviai veikia porėtus, pažeistus, šviesintus ir 
išėsdintos spalvos plaukus. Drėkina plaukus ir 
suteikia švelnumą bei blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
augalinis kompleksas, kviečių baltymai, D-pantenolis.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Kondicionierius atkuria plaukus ir efektyviai išlygina 
jų paviršių. Padaro plaukus minkštus ir blizgius, 
maitina ir drėkina.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas augalinis baltymas, kviečių baltymai.

Naudojimas:
tepti ant šampūnu išplautų ir rankšluosčiu nusausin-
tų plaukų. Palikti 2-3 minutėms. Nuplauti.
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RESTORE SERUM WITH FLAX SEEDS 
Regeneruojantis serumas su linų sėmenų ekstraktu

RESTORE INTENSIVE MASK 
Intensyvi kaukė plaukų struktūros atkūrimui

200 ml аrt. 727090 
500 ml art. 727083

150 ml аrt. 727137 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Intensyvus regeneruojamasis serumas su linų sėmenų 
ekstraktu tinka visų tipų plaukams. Tiesina plaukų 
paviršių, lygina plauko žievę, plaukų galiukus 
apsaugo nuo skilinėjimo.Padaro plaukus minkštus ir 
blizgius.

Veikliosios medžiagos:
linų sėklų aliejus.

Naudojimas:
užlašinkite kelis lašus ant delno ir tolygiai 
paskirstykite ant plaukų. Norint sumažinti garbanotų 
plaukų statiškumą, paskirstyti ant sausų plaukų. 
Nenuplauti.

Kaukė, atgaivinanti sausus, šviesintus, išėsdintos 
spalvos ir chemiškai sušukuotus plaukus. Apsaugo 
nuo kenksmingo aplinkos poveikio. Maitina ir 
drėkina, taip pat suteikia blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
vitaminų kompleksas, šilko baltymai, migdolų aliejus, 
nalidonas.

Naudojimas:
tepti ant šampūnu išplautų ir rankšluosčiu 
nusausintų plaukų. Kruopščiai paskirstyti ant visų 
plaukų. Palikti 3-5 minutėms. Nuplauti.
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Naudojimas:

250 ml аrt. 726963 
1000 ml аrt. 726871

CARE
Nuo pleiskanų

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 
Šampūnas nuo pleiskanų

Šampūnas švelniai ir kruopščiai galvos odą valo 
nuo pleiskanų ir užkerta kelią pakartotiniam jų 
susidarymui.Pasižymi antibakterinėmis 
savybėmis.

Veikliosios medžiagos:
klimbazolis, D-pantenolis.

tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai 
nuplauti. Pakartokite, jei reikia.
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VOLUME SHAMPOO
Šampūnas apimčiai didinti

VOLUME SPRAY CONDITIONER
Purškiamas kondicionierius apimčiai didin

250 ml аrt. 727014
1000 ml аrt. 726932

250 ml   120727 .trа

CARE
Didesnei apimčiai

Švelniai išvalo plaukus ir galvos odą, stiprina vidinę 
plaukų struktūrą. Skatina apimties padidėjimą nuo 
šaknų iki galiukų. Plaukams suteikia stangrumo, 
papildomo blizgesio, silpniems ir negyvybingiems 
plaukams grąžina stiprumą ir apimtį.

Veikliosios medžiagos:
vaisių ekstraktas ir vaisių sultys.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Silpniems plaukams apimtį suteikiantis purškiklis. 
Apsaugo šukuoseną nuo drėgmės. Purškiklis stiprina 
plaukų šaknis ir didina apimtį. Palengvina šukavimą. 
Apsaugo nuo UV spindulių.

Veikliosios medžiagos:
modeliavimo polimeras

Naudojimas:
tepti ant plaukų. Nenuplauti.
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CARE
Drėkinimui

MOISTURE SHAMPOO 
Drėkinamasis šampūnas

DOUBLE MOISTURE CONDITIONER
Dvigubo drėkinimo kondicionierius

MOISTURE SPRAY CONDITIONER
Drėkinamasis purškiklis kondicionierius

250 ml аrt. 726987
1000 ml аrt. 726901

200 ml аrt. 727120 
1000 ml аrt. 726956 

250 ml аrt. 726994  

Sausus plaukus kruopščiai išplaunantis ir drėkinantis šampūnas. 
Nepriekaištingai tinka ilgiems, cheminiu būdu sušukuotiems, 
natūraliai garbanotiems, porėtiems ir išėsdintos spalvos plaukams.
Veikliosios medžiagos:
hydrovance, D-pantenolis.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. Pakartokite, jei 
reikia.

Dėl dvigubo veikimo formulės maksimaliai drėkina sausus, porėtus ir 
išėsdintos spalvos plaukus. Atkuria ir prisotina juos maitinančiomis 
medžiagomis. Lengvina iššukavimą, švelnina žievę. Neapsunkina 
plaukų. Mažina statinį elektrinimąsi.
Veikliosios medžiagos:
D-pantenolis, kviečių baltymai.

Naudojimas:
tepti ant šampūnu išplautų plaukų. Paskirstyti ant visų plaukų ir palikti 
2-3 minutėms, nuplauti.

Nepriekaištingai tinka kasdieniam plaukų drėkinimui ir plauko 
struktūros lyginimui. Suteikia blizgesį ir neapsunkina plaukų. Lengvina 
iššukavimą. Suteikia termoapsaugą. 
Veikliosios medžiagos:
hydrovance, ricinos aliejaus dariniai, chitosanas.

Naudojimas:
purkšti ant šampūnu išplautų ir rankšluosčiu nusausintų plaukų. 
Nenuplauti.
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CARE
Nuo slinkimo

ALMOND OIL SHAMPOO 
Šampūnas slenkantiems plaukams 
su migdolų aliejumi

ALMOND OIL MASK 
Kaukė slenkantiems plaukams 
su migdolų aliejumi

250 ml аrt. 727038 
1000 ml аrt. 726949 

200  ml аrt. 727113 
500 ml аrt. 727106

Šampūnas, skirtas maksimaliai slinkti linkusių plaukų 
priežiūrai.    Suteikia plaukams apimties, blizgesio ir 
lengvina iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
migdolų aliejus, cistinas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Skirtas masimaliai silpnų ir slinkti linkusių plaukų 
priežiūrai. Reguliariai naudojamas, ilgina plauko 
gyvybingumo ciklą ir skatina augimą. Suteikia 
plaukams apimties ir blizgesio.

Veikliosios medžiagos:
migdolų aliejus, cistinas.

Naudojimas:
užtepti ant šapmūnu ištrinktų ir nusausintų plaukų, 
kruopščiai paskirstyti per visą plauko ilgį. Palaikyti 5-7 
minutes. Nuplauti.



50

PREMIER FOR MEN

250 ml аrt. 725485
1000 ml аrt. 729759

SHAMPOO HAIR&BODY 
REFRESHING 
Gaivinamasis plaukų ir kūno šampūnas

Gaivinamasis plaukų ir kūno šampūnas, 
nepriekaištingai tinkantis kasdieniam naudojimui. 
Kruopščiai valo plaukus ir galvos odą. Turi stiprų 
gaivinantį ir tonizuojantį poveikį. Reguliarus 
šampūno naudojimas pagerina plaukų ir galvos 
odos hidrobalansą.

Veikliosios medžiagos:
mentilo laktatas, lipidai, D-pantenolis, pentilo 
glikolis.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai 
nuplauti. Pakartokite, jei reikia.
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SHAMPOO HAIR GROWTH 
STIMULATING
Šampūnas skatinantis plaukų augimą

SHAMPOO-CONDITIONER 
RESTORING 
Atkuriamasis šampūnas-kondicionierius

250 ml аrt. 725492

250 ml аrt. 725508

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Aktyvus dažno naudojimo šampūnas. Specialiai 
sukurta formulė apsaugo nuo plaukų slinkimo ir 
skatina jų augimą. Pagerina hidrobalansą. Turi stiprų 
gaivinantį poveikį.

Veikliosios medžiagos:
mentilo laktatas, prokapilas, kreatinas C-100, lipidai, 
pentilo glikolis.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Atkuriamasis šampūnas-kondicionierius 
nepriekaištingai valo, maitina ir drėkina plaukus. 
Palengvina šukavimo procesą. Tinka dažnam 
naudojimui. Reguliarus šampūno naudojimas 
padeda pagerinti plaukų ir galvos odos hidrobalansą.

Veikliosios medžiagos:
keramidai, lipidai, D-pantenolis, pentilo glikolis.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.
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BIONIKA
Rekonstruktori

SHAMPOO RECONSTRUCTOR
Atkuriamasis šampūnas

INTENSIVE MASK RECONSTRUCTOR 
Intensyvi atkuriamoji kaukė

250 ml аrt. 723160
750 ml аrt. 726642

200 ml аrt. 729803

Atkuriamasis šampūnas stipriai pažeistiems 
plaukams. Regeneruoja plaukus ir suteikia jiems 
blizgesio.

Veikliosios medžiagos:
keramidai, kreatinas С-100, nalidonas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Intensyvi atkuriamoji kaukė įsismelkia į labiausiai 
pažeistas plauko vietas. Išlygina porėtumą. Naujos 
kartos formulė leidžia pajusti atkūrimo rezultatą jau 
po pirmo naudojimo. Suteikia blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
keramidai, kreatinas C-100.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 5-10 minučių. Nuplauti. 
Rekomenduojama papildomai šildyti.
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ENERGY SERUM RECONSTRUCTOR 
Energetinis atkuriamasis serumas

FLUID RECONSTRUCTOR
Atkuriamasis skystis

100 ml аrt. 390596

10 x 15 ml аrt 722125

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Energetinis serumas, skirtas efektyviam stipriai 
pažeistų plaukų atkūrimui. Išlygina plauko žvynelių 
sluoksnį, apsaugo nuo kenksmingo aplinkos 
poveikio. Suteikia blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
keramidai, kreatinas C-100.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 5-10 minučių. Nuplauti. 
Rekomenduojama papildomai šildyti. Jei norite 
pasiekti maksimalų rezultatą, serumą naudokite 2-3 
kartus per mėnesį.

Avižų aliejaus pagrindu pagamintas skystisč skirtas 
efektyviam pažeistų ir sausų plaukų atkūrimui. 
Palengvina iššukavimą, užkerta kelią plaukų galiukų 
skilinėjimui ir neapsunkina plaukų. Avižų aliejaus 
sudėtyje yra natūralių antioksidantų, drėkina ir 
apsaugo nuo UV spindulių. Suteikia blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
avižų aliejus.

Naudojimas:
užlašinkite kelis lašus ant delno ir tolygiai 
paskirstykite ant plaukų. Nenuplauti.
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BIONIKA
Rekonstruktori

MOUSSE RECONSTRUCTOR 
Atkuriamosios putos

Drėkinamosios, atkuriamosios ir kondicionuoja-
mosios putos. Atkuria tarpląstelinius ryšius ir 
lygina pažeistų plaukų žvynelių sluoksnį. Turi 
antioksidacines savybes ir minkština plaukus. 
Suteikia blizgesį.

Veikliosios medžiagos:
kreatinas C-100.

Naudojimas:
tolygiai paskirstyti ant visų plaukų, tęsti 
modeliavimą. Nenuplauti.
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BIONIKA
Tankūs plaukai

SHAMPOO HAIR DENSITY
Šampūnas „Tankūs plaukai“

250 ml аrt. 729667
750 ml аrt. 729681

Šampūnas silpniems, pavargusiems ir papildo-
mos priežiūros reikalaujantiems plaukams. 
Šampūnas nepriekaištingai valo plaukus ir galvos 
odą. Dėl amino rūgščių komplekso ir elastino, 
plaukai tampa tankesni, storesni ir elastingesni. 
Elastinas suteikia ilgalaikį drėkinimą, kuris 
apsaugo plaukus nuo perdžiūvimo. Turi 
antioksidacines savybes.

Veikliosios medžiagos:
elastinas, D-pantenolis, peptidai, aminorūgščių 
kompleksas, nalidonas.

Naudojimas:
masažuojamais judesiais tepti ant plaukų, palikti 
1–2 minutėms nuplauti.
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BIONIKA
Tankūs plaukai

MASK HAIR DENSITY
Kaukė „Tankūs plaukai“

ENERGY SERUM HAIR DENSITY
Energetinis serumas «Tankūs plaukai»

200 ml аrt. 729698

10 x 15 ml аrt. 390114

Kaukė silpniems, pavargusiems ir papildomos 
priežiūros reikalaujantiems plaukams. Keratinas 
efektyviai atstato silpnų ir negyvybing plaukų 
stangrumą, suteikia apimtį prie pat šaknų. Dėl amino 
rūgščių komplekso ir elastino, plaukai tampa 
tankesni, storesni ir elastingesni. Turi antioksidacines 
savybes. Reguliariai naudojant, plaukai tampa 
sveikesni ir žvilgantys.

Veikliosios medžiagos:
elastinas, D-pantenolis, aminorūgščių kompleksas, 
peptidai, keratino kompleksas, hidrolizuotas 
keratinas.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 5-10 minučių. Nuplauti. 
Rekomenduojama papildomai šildyti.

Energetinis serumas papildomos priežiūros 
reikalaujantiems plaukams. Akimirksniu atstato 
pažeistas plauko vietas, suformodamas nematomą 
apsauginę plėvę. Dėl amino rūgščių ir elastino 
komplekso plaukai tampa stangrūs, vešūs ir elastingi. 
Reguliariai naudojant plaukai tampa sveiki ir blizgūs.

Veikliosios medžiagos:
elastinas, D-pantenolis, peptidai, aminorūgščių 
kompleksas.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 5-10 minučių. Nuplauti.
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PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

PUTOS „PLAUKU TANKUMAS“ 
Mousse «hair density»

250 мл арт. 390787/396673

Didina silpnų ir negyvybingų plaukų elastingumą, lengvina iššukavimą, suteikia blizgesio ir žvilgejimo.

Veikliosios medžiagos:
omega CH aktyvatorius, hidrolizuotas keratinas, hidrolizuotas elastinas.

Pirmas etapas: drekina ir išsilygina plaukus.

Antras etapas: uždaro plauko žvynelius ir suteikia
blizgesio.
Naudojimas:
gerai suplakti buteliuką. Užpurkšti ant švarių, rankšluosciu pasausintų, bet dar dregnų plaukų.
Nenuplauti.



57

250 ml аrt. 728967
750 ml аrt. 728974

ROOTS TO TIPS BALANCE 
SHAMPOO
Šapmūnas «Balansas nuo šaknų ir galiukų»

BIONIKA
Balansas nuo šaknų iki 

Šampūnas, normalizuojantis galvos odos balansą. 
Švelniai ir efektyviai valo plaukus ir galvos odą. 
Šalina perteklinį riebalinių liaukų sekretą, stabdo 
pakartotinį jo formavimąsi. Šampūne esančios 
veikliosios medžiagos normalizuoja riebalinių 
liaukų veiklą, drėkina, maitina per visą plaukų ilgį, 
stabdo plaukų skilinėjimą.

Veikliosios medžiagos:
hydrovance, D-pantenolis.

Naudojimas:
masažuojamais judesiais tepti ant drėgnų plaukų.
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ROOTS TO TIPS BALANC
CONDITIONER
Kondicionierius «Balansas nuo šaknų iki galiukų»

ROOTS TO TIPS BALANCE SERUM
Energetinis serumas «Balansas nuo šaknų iki galiukų»

200 ml аrt. 390091

10 x 15 ml аrt. 390138

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Kondicionierius ramina sudirgusią galvos odą ir 
pašalina perdžiūvusių plaukų problemą. Hydrovance 
stipriai drėkina, cinkidonas mažina riebalinių liaukų 
sekreciją, normalizuoja ląstelių atsinaujinimą ir turi 
antibakterinių savybių. Šešių vaistažolių derinys 
suteikia priešuždegiminį ir tonizuojamą poveikį.

Veikliosios medžiagos:
provitaminas B5, cinkidonas, ramunėlių ekstraktas, 
medetkų ekstraktas, liepų žiedų ekstraktas, linų 
ekstraktas, raudonųjų dobilų ekstraktas, erškėtuogių 
ekstraktas, Hydrovance.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 2 minutėms. Nuplauti.

Serumas-gelis, normalizuojantis riebalinių liaukų 
veiklą. Vaistažolių mišinys skatina medžiagų apykaitą, 
turi seboreguliacinių ir švelnių antimikrobinių 
savybių. Ypatinga sudėtinė dalis ekoderminas naikina 
galvos odos išsausėjimą, dirglumą ir atkuria 

suteikia apimties.

Veikliosios medžiagos:
ramunėlių ekstraktas, medetkų ekstraktas, raudonųjų 
dobilų ekstraktas, ekoderminas.

Naudojimas:
tepti ant švarios galvos odos. Nenuplauti.
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BIONIKA
Nuo plaukų slinkimo

ENERGY SHAMPOO ANTI HAIR LOSS
Energetinis šampūnas nuo plaukų slinkimo

INTENSIVE MASK ANTI HAIR LOSS 
Intensyvi kaukė nuo plaukų slinkimo

250 ml аrt. 723184
750 ml аrt. 726628

450 ml аrt. 723108

Energetinis šampūnas, skatinantis plaukų augimą ir 
stabdantis jų slinkimą. Kruopščiai valo, plaukams 
suteikia energijos ir tonuso.

Veikliosios medžiagos:
prokapilas, alyvuogių lapų ekstraktas, kreatinas 
С-100, nalidonas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Akimirksniu į galvos odą įsigerianti ir nuo šaknų iki 
pat galiukų plaukus maitinanti kaukė. Intensyvi 
formulė stiprina plaukų svogūnėliu, apsaugo nuo 
plaukų slinkimo.

Veikliosios medžiagos:
prokapilas, alyvuogių lapų ekstraktas, kreatinas 
C-100, hidrolizuotas keratinas.

Naudojimas:
masažuojamais judesiais tepti ant galvos odos ir visų 
plaukų, išlaikyti 5-20 minutes, nuplauti. 
Rekomenduojama papildomai šildyti.
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BALANCE SCALP ENERGY SERUM 
Energetinis serumas nuo plaukų slinkimo

VITAMIN ENERGY COMPLEX
Energetinis vitaminų kompleksas nuo plaukų slinkimo 

10 х 15 ml аrt. 722149

100 ml аrt. 390602

Kondicionierius ramina sudirgusią galvos odą ir 
pašalina perdžiūvusių plaukų problemą. Hydrovance 
stipriai drėkina, cinkidonas mažina riebalinių liaukų 
sekreciją, normalizuoja ląstelių atsinaujinimą ir turi 
antibakterinių savybių. Šešių vaistažolių derinys 
suteikia priešuždegiminį ir tonizuojamą poveikį.

Veikliosios medžiagos:
provitaminas B5, cinkidonas, ramunėlių ekstraktas, 
medetkų ekstraktas, liepų žiedų ekstraktas, linų 
ekstraktas, raudonųjų dobilų ekstraktas, erškėtuogių 
ekstraktas, Hydrovance.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 2 minutėms. Nuplauti.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Energetinis vitaminų kompleksas stimuliuoja 
ląstelinę medžiagų apykaitą, gerina kraujo apytaką, 
stiprina plaukų svogūnėlius ir stabdo plauk slinkimą.

Veikliosios medžiagos:
prokapilas, vitaminai (А, B, С, D), žolelių ekstraktas, 
mineralai, alyvuogių lapų ekstraktas, amino rūgštys, 
alyvuogių aliejaus dariniai.

Naudojimas:
tepti ant švarių, rankšluosčiu nusausintų plaukų. 
Masažuojamaisiais judesiais paskirstyti ant galvos 
odos. Nenuplauti. Reguliariai naudoti 4 - 6 savaites.
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BIONIKA
Ilgiems plaukams

LONG HAIR SHAMPOO 
Šampūnas ilgiems plaukams

LONG HAIR CONDITIONER  
Kondicionierius ilgiems plaukams

250 ml аrt. 725997

250 ml аrt. 725980

Ypatingas, antioksidacinio poveikiu turintis valomasis 
šampūnas ilgiems plaukams. Šampūnas išsyk 
sprendžia dvi problemas: riebios galvos odos ir per 
visą ilgį bei galiukuose išsausėjusių plaukų. Plaukai 
tampa sveiki ir gauna papildomos energijos.

Veikliosios medžiagos:
aminorūgščių kompleksas, elastinas, provitaminas 
B5, peptidai.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Ilgiems plaukams jėgų ir blizgesio suteikiantis 
kondicionierius. Maitina plaukų svogūnėlius ir stabdo 
jų senėjimą. Ypatingas keratino derinys efektyviai 
sprendžia esminę ilgiems plaukams būdingą keratino 
trūkumo problemą. Stabdo ne tik galiukų, bet ir viso 
plauko skilinėjimą.

Veikliosios medžiagos:
amino rūgščių kompleksas, peptidai, provitaminas 
B5, elastinas, hidrolizuotas keratinas.

Naudojimas:
užtepti ant švarių drėgnų plauk, palaikyti 5 minutes, 
nuplauti. Siekiant staigaus ir veiksmingo efekto, 
rekomentuojama papildomai šildyti.
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BIONIKA
Nedažytiems plaukams

NORMAL HAIR SHAMPOO 
Šampūnas nedažytiems plaukams

NORMAL HAIR CONDITIONER
Kondicionierius nedažytiems plaukams

200 ml аrt. 725966

250 ml аrt. 390480
750 ml аrt. 390497

Šapmūnas nuo plaukų ir galvos odos veiksmingai 
nuvalo purvus ir modeliavimo priemones. Šapmūno 
sudėtyje yra unikalus komponentas – paprastojo 
kaštono ekstraktas. Jame esančios maitinamosios 
medžiagos suteikia antioksidacinęę apsaugą, 
plaukants suteikia stangrumo ir ilgalaikę galvos odos 
švarą.

Veikliosios medžiagos:
paprastojo kaštono ekstraktas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia

Kondicionierius suteikia ilgalaikį minkštų ir prižiūrėtų 
plaukų efektą, panaikindamas lūžinėjančių plaukų ir 
skilinėjančių galiukų problemą. Ši priemonė 
praturtinga ypatingu komponentu – paprastojo 
kaštono ekstraktu, kurio sudėtyje yra daug 
maitinamųjų medžiagų. Sojų fosfolipidai apsaugo 
galvos odą ir neleidžia jai prarasti drėgmės. 
Kondicionierius akivaizdžiai palengvina plaukų 
formavimą.

Veikliosios medžiagos:
paprastojo kaštono ekstraktas, provitaminas B5, 
fosfolipidai.

Naudojimas:
tepti ant švarių drėgnų plaukų per visą plauko ilgį, 
palikti 2-3 minutėms, nuplauti.
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BIONIKA

250 ml art. 397373
750 ml art. 397380

ŠAMPŪNAS „MAITINIMAS IR BLIZGESYS“

Produktai plaukų maitinimui ir blizgesiui

Prabangus maitinamasis šampūnas visiems plaukų tipams. Aktyvieji komponentai prižiūri plaukus bei apsaugo 
juos, normalizuoja galvos odos veiklos procesus. Labai efektyvi formulė su hidrolizuotais šilko baltymais, 
elastinu bei nalidonu puikiai atstato plaukų struktūrą, suteikdami jiems krištolinį švytėjimą ir blizgesį. 
Pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. 
Aktyvieji komponentai: 
elastinas, šilko baltymai, nalidonas.
 
Naudojimas: 
Padenkite drėgnus plaukis, masažuojančiais judesiais išgaukite putų konsistenciją. Nuplaukite vandeniu.  
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Активные компоненты: 
-

 

 

Kondicionierius „MAITINIMAS IR BLIZGESYS“
Nutrition and shine conditioner

 
DVIEJŲ FAZIŲ PURŠKIAMAS 
KONDICIONIERIUS „MAITINIMAS IR BLIZGESYS“
Nutrition and shine two-phase spray conditioner

200 ml art. 397397

250 ml art. 397274

Kondicionierius „Maitinimas ir blizgesys“ pasižymi 
specialiu keratino kompleksu, neįtikėtinai efektyviai 
sprendžiančiu plaukų lūžinėjimo problemą ne tik 
galiukuose, tačiau ir visu plaukų ilgiu. Amino rūgštys 
maitina bei atkuria plauko struktūrą, užtikrina 
visapusišką priežiūrą ir apsaugą, suteikia spindintį 
žvilgesį.     

Padidina elastingumą, palengvina šukavimą, suteikia 
blizgesį ir švytėjimą neišraiškiems, negyviems plaukams. 
Užkerta kelią statiškam įsielektrinimui. Neapsunkina 
plaukų. Pirmoji fazė sudrėkina bei „išpainioja“ plaukus; 
antroji fazė uždaro plauko žvynelius ir užtikrina blizgesį.  
      
Aktyvieji komponentai:
 Omega CH-aktyvatorius, elastinas, hidrolizuotas keratinas.
 
Naudojimas: 
Gerai suplakti flakoną, užpurkšti ant švarių, rankšluosčiu 
nusausintų drėgnų plaukų. Nenuplauti. 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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BIONIKA
Dažytiems plaukams

SHAMPOO FOR COLORED HAIR 
Šampūnas dažytiems plaukams

CONDITIONER FOR COLORED HAIR 
Kondicionierius dažytiems plaukams

200 ml аrt. 390053

250 ml аrt. 390145
750 ml аrt. 390046

Ypatingas, antioksidacinio poveikio turintis valomasis 
šampūnas ilgiems plaukams. Šampūnas išsyk 
sprendžia dvi problemas: riebios galvos odos ir per 
visą ilgį bei galiukuose išsausėjusių plaukų. Plaukai 
tampa sveiki ir gauna papildomos energijos.

Veikliosios medžiagos:
aminorūgščių kompleksas, elastinas, provitaminas 
B5, peptidai.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Amino rūštimi praturtintas kondicionierius plaukų 
paviršių padengia nematoma besvore apsaugine 
plėve, kuri plaukams suteikia stiprumo, minkštumo ir 
apsaugo plaukus nuo drėgmės praradimo šukuose-
nos formavimo metu arba išdžiūvimo saulėje. 
Arlasilk™ PLN stabdo spalvos nusiplovimą ir blukimą, 
suteikia žvilgesio. Kondicionierius suteikia antistatinį 
poveikį ir palengvina iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
aminorūgščių kompleksas, Arlasilk™ PLN.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plauk ir tolygiai paskirstyti per 
visą plaukų ilgį. Palikti 2-3 minutėms. Nuplauti.
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MASK FOR COLORED HAIR
Kaukė dažytiems plaukams

ENERGY SERUM FOR COLORED HAIR 
Energetinis serumas dažytiems plaukams

10 х 15 ml аrt. 390077 

200 ml аrt. 390060 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Kaukė praturtinta hidrolizuotu keratinu, kuris atstato 
plaukų stangrumą, elastingumą, švelnumą ir 
minkštumą.  Arlasilk™ PLN stabdo spalvos 
nusiplovimą ir blukimą, suteikia žvilgesio, antistatinį 
poveikį ir palengvina iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas, Arlasilk™ PLN.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plaukų ir tolygiai paskirstyti per 
visą plaukų ilgį. Palikti 5 minutėms. Nuplauti.

Energetinis serumas suteikia plaukams minkštumo, 
elastingumo ir suteikia žvilgesio. Ypatingas Arlasilk™ 
PLN komponentas apsaugo plaukus ir stiprina 
spalvos ryškumą. Turi antistatinį poveikį ir palengvina 
plaukų iššukavimą. Amino rūgščių kompleksas 
suformuoja nematomą apsauginę plėvę, kuri stabdo 
dažų pigmento praradimą. Dažyti plaukai ilgai išliks 
ryškūs, lyg ką tik nudažyti.

Veikliosios medžiagos:
aminorūgščių kompleksas, Arlasilk™ PLN.

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Nenuplauti.



PRODUKTŲ
KATALOGAS
2018

67

BASIC LINE
Varnalėšų ekstraktas

750 ml аrt 390541 

RECONSTRUCTING SHAMPOO 
WITH BURDOCK EXTRACT
Atstatomasis šampūnas su varnalėšų ekstraktu

Atstatomasis šampūnas suteikia maksimalią ir 
efektyvią plaukų ir galvos odos apsaugą. Ciberžolės 
ir varnalėšos ekstraktai greitina plaukų augimą ir 
teigiamai veikia susilpnėjusius plaukų galiukus.

Veikliosios medžiagos:
ciberžolių ekstraktas, varnalėšų ekstraktas, avižų 
aliejus.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai 
nuplauti. Pakartokite, jei reikia.



Efektyviai atkuria stipriai pažeistus plaukus. 
Reguliarus produkto naudojimas plaukams suteikia 
žvilgesnio, išsaugo ryškią spalvą ir palengvina 
iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
Varnalėšų ekstraktas, ciberžolių ekstraktas, avižų 
aliejus, provitaminas В5.

Naudojimas:
užtepkite ant drėgnų plaukų ir palikite 3 minutėms. 
Nuplaukite.

Kaukė suteikia kompleksinį plaukų atkrūrimą. 
Susilpnėjusiems plaukų galiukams grąžina sveikatą ir 
akimirksniu atpainioja neklusnius galus. Plaukai 
atgauna natūralų žvilgesį ir švelnumą.

Veikliosios medžiagos:
ciberžolių ekstraktas, varnalėšų ekstraktas, avižų 
aliejus.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plaukų, palikti 5-10 minutėms, 
nuplauti.
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RECONSTRUCTING CONDITIONER 
WITH BURDOCK EXTRACT
Atkuriamasis kondicionierius su varnalėšų ekstraktu

RECONSTRUCTING MASK 
WITH BURDOCK EXTRACT
Atkuriamoji kaukė su varnalėšų ekstraktu

750 ml аrt. 390558 

650 ml аrt. 725874 

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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BASIC LINE
Argano aliejus

750 ml art. 390589

ARGAN OIL SHINE
& BRILLIANCE SHAMPOO
Šapmūnas su argano aliejumi - 
blizgūs, žvilgantys plaukai

Šampūnas, kruopščiai valantis plaukus ir galvos 
odą. Normalizuoja drėgmės balansą, suteikia 
plaukams stiprumo ir švelnumo, lengvina 
iššukavimą. Plaukai tampa žvilgantys ir purūs.

Veikliosios medžiagos:
argano aliejus, provitaminas B5.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai 
nuplauti. Pakartokite, jei reikia.
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ARGAN OIL SHINE
& BRILLIANCE CONDITIONER
Kondicionierius su argano aliejumi – 
blizgūs, žvilgantys plaukai

ARGAN OIL SHINE
& BRILLIANCE MASK
Kaukė su argano aliejumi – 
blizgūs, žvilgantys plaukai

750 ml аrt. 390275

650  ml аrt. 725843

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Turi staigų kondicionuojamąjį poveikį ir pašalina 
skilinėjančių plaukų galiukų problemą. Ploni ir 
susilpnėję plaukai įgauna papildomos apimties ir 
blizgesio. Plaukai tampa žvilgantys ir purūs.

Veikliosios medžiagos:
Argano aliejus, hidrolizuoti kviečių baltymai.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plaukų, palaikyti 1-2 minutes, 
nuplauti.

Stipri atkuriamoji kaukė pažeistiems ir sausiems 
plaukams. Antioksidacinių savybių turtingas argano 
aliejus apsaugo plaukus nuo pažeidimų, drėkina, 
suteikia blizgesio ir stangrumo, gerina plaukų 
išvaizdą. Greitai atstato plaukų struktūrą ir lengvina 
iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
argano aliejus.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plaukų, palaikyti 5 minutes, 
nuplauti.



-
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BASIC LINE
Kamelijų lapų ekstraktas

750 ml аrt. 390565

DAILY SHAMPOO WITH 
CAMELLIA LEAVES EXTRACT 
Šapmūnas dažnam trinkimui su 
kamelijų lapų ekstraktu

Švelnus šampūnas, puikiai tikantis dažnam 
trinkimui. Jis turi drėkinamųjų savybių ir stabdo 
plaukų lūžinėjimą. Plaukai tampa švelnūs ir 
blizgantys, lengvai pasiduoda šukuosenos 
formavimui. Apsaugo plaukų spalvą.

Veikliosios medžiagos:
kamelijų lapų ekstraktas, tikrosios cukranendrės 
ekstraktas, betainas, citrinų ekstraktas, obuolių 
ekstraktas, Arlasilk™ PLN.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, palaikyti 1-2 minutes, gerai 
nuplauti. Pakartokite, jei reikia.
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DAILY CONDITIONER WITH 
CAMELLIA LEAVES EXTRACT
Dažno naudojimo kondicionierius 
su kamelijų lapų ekstraktu

HAIR ACTIVE SPRAY
Aktyvus purškiklis plaukams

750 ml аrt. 390572

300  ml аrt. 725898

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Kondicionierius dažnam naudojimui tinka visų tipų 
plaukams. Jis turi minkštinamųjų ir drėkinamųjų 
savybių, palengvina iššukvimą ir stabdo plaukų 
lūžumą. Plaukai tampa stangrūs ir blizgantys. 
Apsaugo plaukų spalvą, turi antistatinį poveikį.

Veikliosios medžiagos:
kamelijų lapų ekstraktas, tikrosios cukranendrės 
ekstraktas, betainas, citrinų ekstraktas, obuolių 
ekstraktas, provitaminas B5, Arlasilk™ PLN.

Naudojimas:
užtepti ant švarių drėgnų plaukų, tolygiai paskirstyti 
per visą plaukų ilgį, palaikyti 2 minutes, nenuplauti.

Nenuplaunamas kondicionierius intensyviai drėkina 
plaukus, plaukams suteikia stangrumo ir lengvina 
iššukavimą. Varnalėšų ekstraktas turi tonizuojamąjį ir 
raminamąjį poveikį, striprina plaukų stuktūrą. Aktyvus 
purškiklis išlygina žvynelinį plaukų sluoksnį, 
suteikdamas plaukams purumo ir švelnumo. Turi 
antistatinį poveikį ir užtikrina termoapsaugą.

Veikliosios medžiagos:
varnalėšų ekstraktas, ciberžolių ekstraktas, 
provitaminas B5.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plaukų, palaikyti 5 minutes, 
nenuplauti.
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MEGAPOLIS

SHAMPOO ON THE BASIS
OF BLACK RICE
Šampūnas juodųjų ryžių pagrindu

CONDITIONER ON THE BASIS
OF BLACK RICE
Kondicionierius juodųjų ryžių pagrindu

300 ml аrt. 724242

200 ml аrt. 724273
400 ml аrt. 724280

Šampūnas, skirtas kasdieniam naudojimui ir sausų, 
suglebusių, dehidratuotų plaukų priežiūrai. Drėkina 
plaukus, suteikia švelnumo, elastingumo ir žvilgesio. 
Turi antioksidacinių savybių. Saugo plaukus nuo UV 
spindulių.

Veikliosios medžiagos:
juodųjų ryžių ekstraktas, keramidai, sericinas, 
D-pantenolis, nalidonas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Kondicionierius, skirtas švelniai suglebusių, 
dehidratuotų ir dažytų plaukų priežiūrai, lengvina 
plaukų iššukavimą. Reguliariai naudojant, apsaugo 
plaukus  nuo skilinėjimo ir lūžimų. Turi antistatinį 
poveikį.

Veikliosios medžiagos:
juodųjų ryžių ekstraktas, saulėgrąžų sėklų ekstraktas, 
sericinas, D-pantenolis, medvilnės aliejus.

Naudojimas:
užtepkite ant šampūnu ištrinktų drėgnų plaukų. 
Tolygiai paskirstykite per visą plaukų ilgį, palaikykite 
2-3 minutes, nuplaukite. Siekiant greitesnio efekto, 
rekomenduojama naudoti kartu su «Aktyviu 
kompleksu».
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MASK ON THE BASIS
OF BLACK RICE
Kaukė juodųjų ryžių pagrindu

INTENSIVE HAIR CREAM 
ON THE BASIS OF BLACK RICE
Intensyvus kremas plaukams juodųjų ryžių pagrindu

500 ml аrt. 724266

250 ml аrt. 726376

Kaukė nepriekaištingai tinka suglebusiems, 
dehidratuotiems plaukams. Suteikia plaukams 
stangrumo, žvilgesio ir elastingumo.

Veikliosios medžiagos:
juodųjų ryžių ekstraktas, hidrolizuotas keratinas, 
keramidai, aminorūgščių kompleksas.

Naudojimas:
užtepkite kaukę ant šampūnu ištrinktų, nusausintų, 
bet dar drėgn plaukų. Tolygiai paskirstykite per visą 
plaukų ilgį, palaikykite 5 mintes. Nuplaukite šiltu 
vandeniu. Siekiant staigesnio efekto, 
rekomenduojama kaukę naudoti su «Aktyviu 
kompleksu»

Nuostabi kondicionuojamoji priemonė. Lengvina 
šukuosenos formavimą, apsaugo nuo kaitinimo šenu 
ir žnyplėmis. Saugo plaukus nuo vėlimosi. Apsaugo 
nuo neigiamo aplinkos poveikio. Turi antioksidacini 
savybių.

Veikliosios medžiagos:
juodųjų ryžių ekstraktas, kviečių baltymai, 
hidrolizuotas keratinas, silikoninė mikroemulsija.

Naudojimas:
ant delnų užtepti šiek tiek kremo ir paskirstyti ant 
išplautų, gerai išgręžtų plaukų. Nenuplauti.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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MEGAPOLIS

VEIL-MASK  ON THE BASIS
OF BLACK RICE
Šydinė kaukė juodųjų ryžių pagrindu

ACTIVE COMPLEX
«Aktyvus kompleksas»

30 ml аrt. 724297

250 ml аrt. 724440

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI 

Stiprinamojo poveikio dengiamoji kaukė skirta 
intensyviam plaukų atkūrimui. Ji suformuoja 
nematomą apsauginę plėvę. Storina plaukus, mažina 
jų vėlimąsi ir lūžinėjimą. Plaukai tampa minkšti ir 
elastingi, lengvai pasiduoda šukuosenos formavimui.

Veikliosios medžiagos:
juodųjų ryžių ekstraktas, saulėgrąžų sėklų ekstraktas, 
kviečių baltymai, D-pantenolis, betainas.

Naudojimas:
užtepti kaukę ant švarių, rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 5-20 minučių. Nuplauti.

Priemonė, atstatanti net stipriai pažeistus plaukus, 
stabdo skilinėjimą,  skatina plaukų augimą ir 
intensyviai stiprina šaknis. Turi stiprių drėkinamųjų 
savybių, suteikia žvilgesio ir išsaugo spalvos ryškumą. 
Didina plaukų apimtį ir vešlumą. Kartu su kitomis 
Megapolis serijos produktais naudojant «Aktyvų 
kompleksą», akivaizdžiai stiprėja aktyviųjų 
komponentų poveikis.

Veikliosios medžiagos:
aminorūgščių kompleksas, elastinas, hidrolizuotas 
keratinas, D-pantenolis.



75

LIGHT CRYSTALS
«Šviesos kristalai»

KERATIN PLUS
«Keratinas plius»

125 ml аrt. 724457

125 ml аrt. 724471

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Priemonė, akimirksniu sustiprinanti plaukų žvilgesį ir 
spalvos ryškumą.  Reguliariai naudojant, apsaugo 
plaukus nuo lūžinėjimo ir stabdo plaukų galiukų 
skilinėjimą. Palengvina šukuosenos formavimo 
procesą, plaukams suteikia gyvybingumo ir 
švelnumo. Efektyviai veikia tepant tiek drėgnus, tiek 
ir sausu plaukus.

Veikliosios medžiagos:
argano aliejus.

Naudojimas:
ant delnų užlašinti 3–5 lašus ir tolygiai paskirstyti per 
visą plaukų ilgį, neužmirštant ir galiukų. Nenuplauti.

Purškiklis, skirtas giluminiam sausų ir pažeistų plaukų 
atstatymui. Atkuria plauko struktūrą ir apsaugo nuo 
lūžinėjimo. Plaukams suteikia patikimą apsaugą, turi 
antistresinių ir antisenėjmo savybių. Teigiamas 
rezultatas matyti jau po pirmų prodkto naudojimo 
kartų. Nėra alkoholio.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas, kviečių baltymai, серицин, 
бетаин.

Naudojimas:
prieš šukuosenos formavimą džiovintuvu purškiklio 
turinį paskirstyti ant drėgnų, rankšluosčiu nusausint 
plaukų per visą ilgį. Nenuplauti.
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MEGAPOLIS

KAUKĖ „DETOX“ JUODŲJŲ RYŽIŲ 
PAGRINDU 

250 ml art. 397021

400 ml art. 396987

Šampūnas užtikrina gilų galvos odos ir plaukų išvalymą, 
prisideda prie pažeistų plauko struktūrų atstatymo. 
Pašalina toksinų kaupimąsi ir užkerta kelią jų kenksmin-
gam poveikiui plaukų folikulams. Pasižymi stipriomis 
antioksidacinėmis savybėmis, apsaugo nuo neigiamo 
aplinkos poveikio ir padeda nuraminti sudirgusią galvos 
odą.   

Aktyvieji komponentai: 
Keracyn™, juodųjų ryžių ekstraktas, kivių, obuolių, 
mandarinų ekstraktų kompleksas. 

Naudojimas: 
padengti plaukus, išgauti putų konsistenciją, palaikyti 
1-2 minutes, kruopščiau nuplauti. Esant būtinybei, 
pakartoti. 

KAUKĖ „DETOX“ JUODŲJŲ RYŽIŲ 
PAGRINDU 
Kaukė „Detox“ sustiprina šampūno „Detox“ naudojimo 
rezultatą, suteikia papildomą plaukų apsaugą ir 
maitinimą. Dėka formulės su natūraliais ingredientais – 
juodųjų ryžių ekstrakto ir Keracyn™ - kaukė padeda 
pašalinti toksinus iš plaukų ir galvos odos, normalizuoja 
rūgščių bei šarmų pusiausvyrą, drėkina, pašalina plaukų 
sausumą ir trapumą bei lygina juos. Apsaugo nuo 
taršos, padidina atsparumą kenksmingiems aplinkos 
veiksniams. 

Aktyvieji komponentai: 
Keracyn™, juodųjų ryžių ekstraktas, kivių, obuolių, 
mandarinų ekstraktų kompleksas. 

Naudojimas: 
švarius, šlapius plaukus padengti nedideliu kiekiu 
kaukės. Tolygiai paskirstyti visu plaukų ilgiu. Palikti 5 
minutėms. Nuplauti šiltu vandeniu. Rekomenduojama 
naudoti 1-2 kartus per savaitę. 
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SHINE BLOND

300 ml аrt. 724327

ECHINACEA SHAMPOO  
Šampūnas su ežiuolių ekstraktu

ECHINACEA CONDITIONER 
Kondicionierius su ežiuolių ekstraktu

250 ml аrt. 725324

Inovatyvios formulės šampūnas su ežiuolių ekstraktu, 
skirtas rūpestingai šviesintų, dažytų ir natrūraliai 
šviesių plaukų priežiūrai. Išsaugo spalvą ir suteikia 
blizgesį. Apsaugo nuo UV spindulių.

Veikliosios medžiagos:
ežiuolių ekstraktas, sericinas, hidrolizuotas keratinas, 
D-pantenolis.

Veikliosios medžiagos:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Kasdienio naudojimo kondicionierius šviesiems ir 
šviesintiems plaukams. Intensyviai drėkina plaukus, 
apsaugo nuo lūžinėjimo ir skilimo. Plaukai tampa 
stangrūs ir elastingi, įgauna nepakartojamą žvilgesį. 
Saugo nuo UV spindulių.

Veikliosios medžiagos:
ežiuolių ekstraktas, hidrolizuotas keratinas, 
sėjamosios judros aliejus, sericinas.

Naudojimas:
ant šampūnu su ežiuolių ekstraktu ištrinktų plaukų 
užtepti kondicionieriaus. Paskirstyti per visą plaukų 
ilgį. Išlaikyti 2-3 minutes. Nuplauti.
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OMEGA-3 OIL 
Aliejus «Omega 3»

ECHINACEA MASK
Kaukė su ežiuolių ekstraktu

50 ml аrt. 724310

300 ml аrt. 724303

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Švelnus aliejus, atstatantis šviesintų, dažytų ir  
natūraliai šviesių plaukų žvynelinį sluoksnį. Stabdo 
plaukų galiukų skilinėjimą. Suteikia optimalų 
drėgmės balansą.

Veikliosios medžiagos:
sėjamosios judros aliejus.

Naudojimas:
ant delnų užlašinkite 2-3 lašus aliejaus ir tolygiai 
paskirstykite per visą plaukų ilgį, neužmiršdami 
galiukų. Galima tepti tiek drėnus, tiek ir sausu 
plaukus. Nenuplauti.

Švelniai sidabriško atspalvio kaukė atkuria, drėkina ir 
stangrina šviesintus plaukus. Stiprina plaukus ir 
suteikia žvilgesio. Apsaugo nuo UV spindulių.

Veikliosios medžiagos:
ežiuolių ekstraktas, sericinas, hidrolizuotas keratinas.

Naudojimas:
užtepkite kaukę ant šampūnu su ežiuolių ekstraktu 
ištrinktų plaukų ir švelniais judesiais paskirstykite per 
visą plaukų ilgį. Palaikykite 3-5 minutes. Nuplaukite. 
Jei plaukai stipriai pažeisti, patariama, laikant kaukę, 
papildomai šildyti.
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KOKOSAS
ATKURIAMOJI LINIJA SU KOKOSŲ ALIEJUMI

STIPRIAI PAŽEISTIEMS PLAUKAMS 

ALIJOŠIUS
DRĖKINAMOJI LINIJA NUO PLEISKANŲ

SU ALIJOŠIAUS EKSTRAKTU

BAMBUKAS
STIPRINAMOJI LINIJA JAUTRIAI ODAI

SU BAMBUKO EKSTRAKTU

ŽENŠENIS
TONIZUOJAMOJI LINIJA NUO PLAUKŲ SLINKIMO

SU PURPURINIO ŽENŠENIO EKSTRAKTU
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INTENSIVE RESTORING SHAMPOO 
WITH COCONUT OIL
Intensyviai atkuriamasis šampūnas
su kokoso aliejumi

INTENSIVE RESTORING MASK 
WITH COCONUT OIL
Intensyviai atkuriamoji kaukė su kokoso aliejumi

300 ml аrt. 725805
750 ml аrt. 725799

250 ml аrt. 725782
650 ml аrt 725775

Švelnus šampūnas stiprina smarkiai pažeistus ir 
sausus plaukus. Šampūnas suteikia būtiną apsaugą 
nuo neigiamų aplinkos veiksnių ir stabdo keratino 
išsiplovimą. Kokoso aliejus didina galvos odos 
drėgmės lygį ir atkuria pažeistus plaukus. Šampūnas 
plaukams suteikia minkštumo ir švelnumo.

Veikliosios medžiagos:
kokoso aliejus.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Kaukė intensyviai atkuria net itin lūžius ir pažeistus 
plaukus, išlyginą plauko struktūrą, plaukams suteikia 
stiprumo, stangrumo, švelnumo ir palengvina 
iššukavimą. Dažyti plaukai tampa dar ryškesni.

Veikliosios medžiagos:
kokoso aliejus.

Naudojimas:
užtepti kaukę ant šampūnu ištrinktų plaukų,  
palaikyti 5-10 minučių, nuplauti. Siekiant sustiprinti 
rezultatą, rekomenduojama papildomai šildyti.
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ANTI-DANDRUFF
MOISTURIZING SHAMPOO
Drėkinamasis šampūnas nuo pleiskanų
su alijošiaus ekstraktu

MOISTURIZING MASK WITH ALOE 
EXTRACT
Drėkinamoji kaukė su alijošiaus ekstraktu

300 ml аrt. 725676
750 ml аrt. 725669

250 ml аrt 726475
650 ml аrt. 726482

Kruopščiai valo, stabdo pleiskanų formavimąsi ir 
normalizuoja galvos odos drėgmės balansą. Turi 
stiprų tonizuojamąjį ir antibakterinį poveikį. 
Alijošiaus ekstrakto ir nalidono derinys šampūnui 
suteikia stiprų drėkinamąjį poveikį. Klimbazolis 
atsakingas už nepertraukiamą riebalinių liaukų darbą 
ir naikina pleiskanas.

Veikliosios medžiagos:
alijošiaus ekstraktas, nalidonas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Kaukė dėl alijošiaus ir nalidono derinio turi stipriai 
plaukus drėkinamųjų savybių. Provitaminas B5 
plaukams suteikia purumo ir švelnumo. Specialus 
komponentas mentilo laktatas, gaunamas iš 
mentolio, gaivina ir tonizuoja. Kaukė stabdo drėgmės 
praradimą, plaukams suteikia klusnumo ir palengvina 
šukuosenos formavimą.

Veikliosios medžiagos:
alijošiaus ekstraktas, nalidonas.

Naudojimas:
užtepkite ant drėgnų plaukų. Palikite 5 minutėms. 
Nuplaukite.
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MOISTURIZING SPRAYCONDITION-
ER WITH ALOE EXTRACT 
Drėkinamasis purškiklis-kondicionierius
su alijošiaus ekstraktu

ANTI-DANDRUFF TONIC WITH ALOE 
EXTRACT
Tonikas nuo pleiskanų su alijošiaus ekstraktu

100 ml аrt. 725683

250 ml аrt. 725690

Neplaunamas purškiklis-kondicionierius atkuria 
plaukų elastingumą, intensyviai drėkina ir plaukams 
suteikia paklusnumo. Provitamino B5 sustiprintas 
alijošiaus ekstraktas atkuria ir intensyviai drėkina 

naudingais mikroelementais, dėl kurių plaukai įgauna 
apimties.

Veikliosios medžiagos:
alijošiaus ekstraktas, provitaminas B5.

Naudojimas:
užtepti ant švarių, drėgnų plaukų. Paskirstyti 
šukomis. Nenuplauti.

Tonikas veiksmingai kovoja su pleiskanų atsiradimo 
priežastimis. Produktas praturtintas alijošiaus 
ekstraktu ir klimbazoliu, kurie normalizuoja riebalinių 
liaukų veiklą. Hydrovance drėkina galvos odą ir 
atkuria hidrolipidų balansą. Tonikas stimliuoja kraujo 
apytaką ir stiprina plaukus, ilgam išsaugodamas 
švarią galvos odą.
 
Veikliosios medžiagos:
alijošiaus ekstraktas, klimbazolis.

Naudojimas:
užlašinkite ant delnų 3-5 lašus ir tolygiai paskirstykite 
per visą plaukų ilgį, neužmiršdami galiukų. 
Nenuplauti.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019 
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MOUSSE-PEELING FOR HAIR AND 
SCALP WITH ALOE EXTRACT
Putos-gremžikls plaukams ir galvos odai
su alijošiaus ekstraktu

160 ml аrt. 725652

Gremžiamosios putos švelniai pašalina pleiskanas, 

galvos odos Ph. Produkto sudėtyje yra alijošiaus 
ekstrakto, klimbazolio ir provitamino B5 derinys. 
Gremžiamosios putos valo plaukus ir galvos odą, 
dėl švelnios savo sandaros nesukelia dirginimo.

Veikliosios medžiagos:
alijošiaus ekstraktas, klimbazolis, provitaminas B5.

Naudojimas:
užtepti ant drėgnų plaukų, švelniais judesiais 
sukelkite putojimą ir palaikykite 2-3 minutes. 
Nuplaukite.
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100 ml аrt. 725645

ANTI-BREAKAGE 
CONDITIONING CREAM
Kremas-kondicionierius nuo lūžinėjimo 

Ypatingai švelnios tekstūros nenuplaunamas 
kremas-kondicionierius atkuria sausus, lūžius ir 
skilinėjančius plaukus. Dėl aktyviųjų komponentų 
produktas akimirksniu pradeda veikti. Sudėtyje yra 
bambuko ekstraktas, Oliglycan, Nicoment ir 
Keradyn HH. Kremas-kondicionierius plaukams 
suteikia gyvybingumo, lankstumo ir žvilgesio.

Veikliosios medžiagos:
bambuko ekstraktas,  Oliglycan,  Nicoment ir 
Keradyn HH.

Naudojimas:

užlašinkite jo turinio. Paskirstykite per visą plaukų 
ilgį, nenuplaukite. Galite džiovinti plaukus.
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HAIR & SCALP PURIFYING 
SHAMPOO WITH BAMBOO EXTRACT
Valomasis šapūnas su bambuko ekstraktu

HAIR & SCALP MASK WITH 
BAMBOO EXTRACT
Plaukų ir galvos odos kaukė su bambuko ekstraktu

300 ml аrt. 725614
750 ml аrt. 725607

250 ml аrt. 725638
650 ml аrt. 725621

Švelnus šampūnas, skirtas giluminiam plaukų ir 
galvos odos valymui. Drėkina plaukus ir nesausina 
galvos odos, kadangi sudėtyje nėra agresyvių 
medžiagų. Bambuko ekstraktas stiprina plaukus, o 
Exo-T komponentas sudaro nematomą biologinę 
plėvę, kuri apsaugo nuo drėgmės praradimo ir 
ramina jautrią galvos odą.

Veikliosios medžiagos:
bambuko ekstraktas, Exo-T komponentas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Ramina sudirgusią galvos odą, sukeldamas ilgalaikį 
švaros pojūtį. Rozmarinų aliejus šildo galvos odą ir 
skatina kraujo apytaką. Sudėtyje esantis Oliglycan 
normalizuoja riebalinių liaukų veiklą. Kviečių baltymai 
apsaugo plaukus nuo lūžinėjimo ir skilimo. Nicoment 
stiprina kaukės sudėtyje esančių komponentų veiklą.

Veikliosios medžiagos:
rozmarinų aliejus, Оliglycan, kviečių baltymai.

Naudojimas:
užtepkite kaukę ant šampūnu ištrinktų plaukų,  
palaikykite 5-10 minučių, nuplaukite. Siekiant 
stipresnio poveikio, rekomenduojama papildomai 
šildyti.



87

SCALP PEELING WITH 
BAMBOO EXTRACT
Galvos odos gremžiklis su bambuko ekstraktu

CALMING SERUM 
FOR SENSITIVE SCALP
Raminamasis serumas jautriai galvos odai

10 х 15 ml аrt. 725591

10 х 15 ml аrt. 726017

Detoksikuojamasis giluminio galvos odos valymo 
gremžiklis. Bambuko ekstraktas stiprina ir tonizuoja. 
Seborami® komponentas turi antiseptinių savybių ir 
balansuoja riebalinių liaukų veiklą. Silicio dioksidas 
nuo galvos odos švelniai pašalina nešvarumus ir 
modeliavimo priemonių pėdsakus. Gremžiklis 
suteikia ilgalaikį švarių ir lengvų plaukų pojūtį.

Veikliosios medžiagos:
bambuko ekstraktas, Seborami® kompleksas, silicio 
dioksidas.

Naudojimas:
užtepkite ant drėgnų plaukų per sklastymus. 
Švelniais judesiais sukelkite putojimą! Ir palaikykite 2-3 
minutes. Nuplaukite.

Serumas ramina sudirgusią odą ir normalizuoja 
galvos odos hidrolipidų balansą. Veikimas paremtas 
trijų augalini ekstraktų deriniu: bambuko ekstraktu, 
alijošiaus ekstraktu ir kanadinio gauromečio 
ekstraktu. Serumas atkuria plaukus, turi raminamųjų 
ir priešudegiminių savybių. Serumo sudėtyje esantis 
alantoinas minkština ir drėkina plaukus ir galvos odą.

Veikliosios medžiagos:
bambuko ekstraktas, alijošiaus ekstraktas ir kanadinio 
gauromečio ekstraktas.

Naudojimas:
per sklastymus užtepkite serumo ant švarios galvos 
odos. Švelniais judesiais įtrinkite į galvos odą. 
Nenuplaukite.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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TONIFYING SHAMPOO WITH 
PURPLE GINSENG EXTRACT
Tonizuojamasis šampūnas
su purpurinio ženšenio ekstraktu

TONIFYING CONDITIONER WITH 
PURPLE GINSENG EXTRACT 
Tonizuojamasis kondicionierius
su purpurinio ženšenio ekstraktu

300 ml аrt. 725713
750 ml аrt. 725706

300 ml аrt. 725768
750 ml аrt. 725751

Švelnios formulės šampūnas kruopščiai valo plaukus 
ir galvos odą. Dėl sudėtyje esančio purpurinio 
ženšenio, prokapilo ir kitų veikliųjų medžiagų jis turi 
stiprių tonizuojamųjų savybių, gerina kraujo 
mikroapytaką ir stabdo plaukų slinkimą.

Veikliosios medžiagos:
purpurinio ženšenio ekstraktas, prokapilas.

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1-2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Unikalios formulės kondicionierius ne tik atkuria 
plaukus, bet ir tonizuoja galvos odą. Purpurinis 
ženšenis stiprina plaukų gyvybingumą, o prokapilas 
ne tik stabdo plaukų slinkimą, bet ir skatina jų 
augimą. Kondicionierius plaukams suteikia 
stangrumo ir elastingumo, taip pat suteikia 
papildomos apimties.

Veikliosios medžiagos:
purpurinio ženšenio ekstraktas, prokapilas.

Naudojimas:
Užtepkite ant šampūnu ištrinktų plaukų ir galvos 
odos, palaikykite 2-3 minutes, nuplaukite.
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TONIFYING MASK WITH PURPLE 
GINSENG EXTRACT
Tonizuojamoji kaukė su purpurinio ženšenio ekstraktu

HAIR GROWTH STIMULATING SPRAY-TONIC
Purškiamasis tonikas, skatinants plaukų augimą

100 ml аrt. 725744

250 ml аrt. 725737
650 ml аrt. 725720

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Dėl unikalios formulės kaukė veiksmingai kovoja su 
plaukų slinkimo problema ir turi stiprų tonizuojamąjį 
poveikį.   Purpurinio ženšenio ekstraktas stimuliuoja 
plaukų svogūnėlius ir skatina gyvybingumą ir 
tonizuoja. Prokapilas veiksmingai kovoja su plaukų 
slinkimo problema. Hidrolizuotas keratinas plaukams 
suteikia ilgalaikę sveikatą ir stiprybę.

Veikliosios medžiagos:
purpurinio ženšenio ekstraktas, prokapilas, 
hidrolizuotas keratinas.

Naudojimas:
tepti kaukę ant šampūnu išplautų plaukų. Palikti 5-10 
minučių. Nuplauti. Siekiant sustiprinti efektą, 
rekomenduojama papildomai šildyti.

Purškiamasis tonikas - plaukų augimą skatinantis 

priežastis - komponentų turtinga sudėtis, kurios 
pagrindą sudaro purpurinio ženšenio ir prokapilo 
kompleksas. Tonikas stiprina plauko kamieną, 
suteikia jam stangrumo. Plaukai tampa minkšti ir 
gauna būtiną drėgmę. Akivaizdus rezultatas matyti 
jau po antros naudojimo savaitės.

Veikliosios medžiagos:
purpurinio ženšenio ekstraktas, prokapilas.

Naudojimas:
tepti ant švarių, rankšluosčiu nusausintų plaukų. 
Masažuojamaisiais judesiais tolygiai paskirstykite po 
galvos odą, nenuplaukite. Reguliariai naudokite 9-16 
savaičių.
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100 ml аrt. 726024

100 ml аrt. 726031

KERATIN INFUSED 
PURIFYING SHAMPO
Valomasis šampūnas su keratinu

INSTANT RECOVERY SERUM 
Akimirsniu atkuriamasis serumas

KERATIN ROYAL TREATMENT

Ypatingas šampūnas, skirtas paruošti plaukus 
atkuriamajai procedūrai. Švelniai valo plaukus ir 
galvos odą, drėkina ir suteikia apsaugą.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas, provitaminas B5.

1 žingsnis

Naudojimas:
tepti ant plaukų, išlaikyti 1–2 minutes, gerai nuplauti. 
Pakartokite, jei reikia.

Greito ir intensyvaus atkuriamojo poveikio serumas. 
Stiprina plaukus, išlygina žvynelinį sluosknį ir suteikia 
stangrumo. Apsaugo plaukus nuo kenksmingų 
aplinkos veiksnių ir spavos blukimo.

Veikliosios medžiagos:
keramidai, kreatinas С-100, amino rūgštys.

2 žingsnis

Naudojimas:
tepti ant švarių, švelniai rankšluosčiu nusausintų 
plaukų. Palikti 3-5 minutėms. Nenuplauti. Pradėti 
trečią žingsnį.



PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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KERATIN INFUSED ENRICHING BALM
Turtinamasis balzamas su keratinu

KERATIN INFUSED 
ABSOLUTE BRILLIANCE
Ypatingas blizesys su keratinu

100 ml аrt. 726048

50 ml аrt. 726055
100 ml аrt. 390534

Balzamas, pagamintas maksimaliam plaukų 
maitinimui keratinu. Intensyviai drėkina, išlygina 
žvynelinį sluoksnį ir suteikia antistatinį poveikį.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas, kviečių baltymai, provitam-
inas B5.

3 žingsnis

Naudojimas:
užtepkite ant akimirksniu atkuriamuoju serumu 
paruoštų plaukų, tolygiai paskirstykite  stambiomis 
šukomis ir palaikite 2-3 minutes. Nuplaukite.

Puršalas su keratinu padengia plaukus įstabiu 
blizgesiu, išlygina plauko struktūrą ir palengvina 
iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas, hidrolizuoti augaliniai 
riebalai, provitaminas B5.

4 žingsnis

Naudojimas:
užpurkškite ant švarių drėgnų plaukų prieš 
formavimą džiovintuvu arba ant sausų plaukų prieš 
formavimą žnyplėmis. Nenuplaukite.
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250 ml аrt. 728714

250 ml аrt. 728721

SHAMPOO 
Laminuojamasis šampūnas

HOT PHASE 
«Karštoji fazė »

Švelnus atkuriamasis šampūnas su hidrolizuotu 
keratinu, kuris švelniai valo plaukus ir galvos odą. 
Skirtas paruošti plaukus laminavio procedūrai. 
Šampūnas plaukams suteikia stangrumo, palengvina 
iššukavimą.

Veikliosios medžiagos:
hidrolizuotas keratinas.

1 žingsnis. Paruošiamasis žingsnis

Naudojimas:
paskirstykite šampūną po drėgnus plaukus, 
kruopščiai trinkite, kol gausiai suputos. Nuplaukite. 
Pakartokite, jei reikia.

Sudėtyje yra ypatingos šildomosios medžiagos, 
kurios atveria plaukų žvynelius ir sustiprina maistinių 
medžiagų įsismelkimą. Hidrolizuotas keratinas 
užpildo plaukus, didina jų atsparumą, stiprina 
žvynelinį sluoksnį ir suteikia plaukams švelnumo.

Veikliosios medžiagos:

2 žingsnis. Karštoji fazė

Naudojimas:
užtepkite ant ištrinktų ir džiovintuvu padžiovintų 
plaukų, tolygiai paskirstykite, netepkite ant galvos 
odos. Papildomai apšildę, palaikykite 10 -15 minučių. 
Kuopščiai nuplaukite šiltu vandeniu.
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COLD PHASE
«Šaltoji fazė»

STABILIZIER
Stabilizatorius

250 ml аrt. 728738

150 ml аrt. 728745

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

«Šaltoji fazė» išlygina plauko žvynelinį sluoksnį, 
apvilkdama kiekvieną plauką kvėpuojančia 
mikroplėvele, dėl kurios plaukai tampa stangrūs ir 
glotnūs.

Veikliosios medžiagos:
freksolatas, kreatinas С-100.

3 žingsnis. Šaltoji fazė

Naudojimas:
rankšluosčiu išsausintus plaukus ištepkite nuo šaknų 
iki galiukų, palaikykite 5-7 minutes, nuplaukite.

Baigiamasis laminavimo procedūros žingsnis. 
Veikliosios medžiagos kondicionuoja, drėkina ir 
minkština plaukus, stiprina plauko žievę ir suteikia 
plaukams glotnumo. Ant plaukų susiformuoja 
besvorė mikroplėvė, kuri apsaugo plaukų galiukus 
nuo skilinėjimo.

Veikliosios medžiagos:
Olivem-300, betainas, hidrolizuotas keratinas, 
Mirustyle MFP PE.

4 žingsnis. Nenuplaunamoji fazė

Naudojimas:
užtepkite ant drėgnų plaukų, tolygiai  
paskirstykite. Nenuplaukite. Pradėkite džiovinti 
plaukus.
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OLLIN PERFECT HAIR

 OXYMORON KOMPLEKSAS  
Oxymoron biosilk complex

2x250 ml art. 395959

Dėka novatoriško dviejų produktų derinio ir unikalių aktyviųjų 
komponentų Oxymoron kompleksas giliai įsiskverbia į plaukų 
struktūrą bei atstato jų natūralų grožį! Ežiuolės ekstraktas 
stimuliuoja ląstelių metabolizmą, o Hydroxan® CH suteiks jūsų 
plaukams švelnumo, atkurtų plaukų puikų spindesį ir apimtį. 
Kinietiškų simondsijų aliejus ir provitaminas B5 dovanos plaukams 
unikalų tankį bei drėgmę, o taip pat apsaugos šukuojant fenu. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 
inde sumaišyti komponentus Nr. 1 kremas ir Nr. 2 gelis proporcija 
1:1 naudojant svarstykles. Maišykite šepetėliu, kol susidarys 
minkštai rausvos putos. Preliminariai šampūnu išplautus plaukus 
padenkite putomis bei tolygiai paskirstykite visu ilgiu. Putų ant 
plaukų laikymo laikas – 5 minutės.

Rekomenduojama naudoti papildomą šilumą. Nuplauti vandeniu.

PERFECT HAIR  linijoje mes sutelkėme dėmesį į specializuotus
produktus, nes jie daro prekės ženklą profesionaliu. O poveikis yra 
toks, kokio tikisi klientai. Dėl to daugelio metų tyrimų, sukūrėme 
daugybę veiksmingų sprendimų visų tipų plaukams. Specialiai 
atrinktų aktyvių komponentų derinys ir naujoviškos formulės 
suteikia greitą efektyvų poveikį ir suteikia plaukams neeilinį grožį
ir žavesį. Pagrindinis „OLLIN Perfect Hair“ bruožas yra pasiekti
puikių rezultatų naudojant natūralius komponentus
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-
 
 

OLLIN PERFECT HAIR. FRESH MIX.
VAISINIS PLAUKŲ SERUMAS
FRESH MIX. Fruit hair serum

120 ml art 398042

15 1-ame NENUSIPLAUNANTIS KREMAS-PURŠKIKLIS
15 In 1 leave-in cream spray

250 ml art. 395973

НОВИНКА

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Nenusiplaunantis kremas-purškiklis plaukams 15 1-ame pakeičia penkiolika 
įprastų priežiūros ir šukavimo priemonių bei iškart veikia penkiolikos 
krypčių diapazonu: plaukams suteikia paklusnumą ir sumažina pūkuotumą; 
apsaugo nuo šiluminio poveikio; išlygina pažeistas struktūras visu ilgiu; 
palengvina iššukavimo procesą; užtikrina maksimalią sausų, lūžinėjančių 
plaukų drėgmę; apsaugo nuo neigiamo aplinkos poveikio; palengvina 
standžių nepaklusnių plaukų sušukavimą; pripildo plaukus keratinu; suteikia 
žėrintį blizgesį; prailgina dažytų plaukų spalvingumą; apsaugo nuo galiukų 
skilinėjimo atsiradimo. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 
išplautus ir rankšluosčiu apdžiovintus plaukus padengti reikalingu kiekiu 
(priklausomai nuo plaukų ilgio, būklės ir poringumo). Šukomis produktą 
paskirstyti visu ilgiu, įskaitant galūnes. 

Nenuplaunant pradėti plaukų sušukavimą

Serumas prisotina plaukus naudingais mikroelementais, esančiais obuolių, 
kivių ir vynuogių ekstrakte, kurie yra būtini plaukų kokybei, blizgesiui ir 
elastingumui. Inovacinio aktyvo HI-CLERA veikiami, plaukai pripildomi 
gyvybine jėga ir įgauna reikiamą sudrėkinimą. Serumo panaudojimo 
rezultatas – gražūs bei prižiūrimi plaukai.

TAIKYMO METODAS: 
padengti sausus plaukus. Nenuplauti. Pradėti šukavimą. 
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PERFECT HAIR

400 ml art 395720

400 ml art. 395737

ŠAMPŪNAS TRES OIL
Shampoo Tres Oil

PLAUKŲ BALZAMAS TRES OIL 
Hair balm Tres Oil

Atstatomasis šampūnas su alyvuogių, plukenetijų sėklų ir 
kinietiškų simondsijų aliejumi maksimaliam plaukų 
maitinimui ir apsaugai. Kruopščiai išvalo, drėkina 
sustiprina kutikulinį sluoksnį, suteikia minkštumo bei 
sveiko spindesio. Sudaro sąlygas išsaugoti natūralų 
plaukų grožį, pripildo juos gamtos jėga.

 NAUDOJIMO BŪDAS: 
padengti šlapius plaukus. Lengvais masažiniais judesiais 
išputoti. Kruopščiai nuplauti vandeniu.

Maitinamasis balzamas plaukams su plukenetijų sėklų, 
kinietiškų simondsijų ir vynuogių kauliukų aliejumi. 
Stiprina kutikulinį sluoksnį bei atstato natūralų 
hidrobalansą, užkirsdamas kelią plaukų lūžinėjimui. 
Prabangi šilko hidrolizuotų proteinų formulė plaukams 
suteikia spindesio ir paklusnumo, išsaugo jų natūralų 
grožį. 

NAUDOJIMO BŪDAS:
 padengti šlapius, šampūnu išplautus plaukus. Paskirstyti 
visu ilgiu bei palikti 3 – 5 minutėms. Nuplauti vandeniu.
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50 ml art. 395935

30 ml art. 397908

 

 OLLIN PERFECT HAIR TRES OIL 
Tres Oil

МЕDUS PLAUKAMS
Hair’s honey

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Aliejus plaukams 50 ml

Unikalus produktas, kurio sudėtyje yra trijų rūšių aliejus: 
plukenetijų sėklų, kinietiškų simondsijų ir vynuogių 
kauliukų. Lengvai įsiskverbia į plaukus, neapsunkinančiai 
suteikdamas jiems spindesio bei paklusnumo. Didelė 
vitaminų ir natūralių aliejų koncentracija maitina, 
apsaugo ir drėkina plaukus, sugrąžina plaukams 
minkštumą bei sveiką spindesį. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 
nedideliu kiekiu aliejaus tolygiai padenkite šlapius arba 
sausus plaukus, paskirstykite juos visu ilgiu. Nenuplauti.

Prabangus produktas, sukurtas argano aliejaus ir 
kinietiškų simondsijų aliejaus pagrindu. Palengvinta 
formulė su Liquid Satin Blend kompleksu akimirksniu 
suteikia neregėtą šilkinį atspalvį, minkštumą ir briliantinį 
spindesį. Pripildo plaukus naudingais komponentais bei 
palengvina jų džiovinimą, apsaugodamas nuo aukštų 
temperatūrų poveikio. Pasižymi antistatiškomis 
savybėmis, skatina galvos odos ir plaukų mitybą ir 
atkūrimą. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 
nedideliu produkto kiekiu sutepti delnus, tolygiai 
padengti išplautus šlapius plaukus nuo ilgio vidurio iki 
galiukų. Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
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Для окрашенных волос

ULTRA STRONG HAIRSPRAY

50 ml аrt. 393184
500 ml аrt. 393160

OLLIN STYLE

sudėtingumo bet kokiomis oro sąlygomis. 
Neapsunkina ir nesulipdo plaukų, greitai džiūsta 

 ir nepalieka šukuosenas.

Naudojimas:
prieš naudojimą suplakite, purkškite iš 30 cm 
atstumo.

nepalieka pėdsakų.
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STRONG HAIRSPRAY

50 ml аrt. 393191
500 ml аrt. 393177

Daugiafunkcinis plaukų lakas. Užtikrina tvirtą 

šukuosenos formavimo džiovintuvu metu, ir po to. 
Greitai džiūsta, lengvai šukuojamas, neapsunkina 
plaukų. Patikimai apsaugo šukuoseną bet kokiomis 
oro sąlygomis.

Naudojimas:
prieš naudojimą suplakite, purkškite iš 30 cm 
atstumo.

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019
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Для окрашенных волос

MOUSSE MEDIUM HOLD

250 ml аrt. 729605

OLLIN STYLE

Užtikrina puikią bet kokios formos šukuosenos 

esančios mikrodalelės išlaiko šukuoseną
maksimaliai ilgai. Neapsunkina ir nesulipdo plaukų. 
Saugo nuo temperatūrinio poveikio ir agresyvių 
aplinkos veiksnių.

Naudojimas:
užpurkškite putų ant švarių, rankšluosčiu 
nusausintų plaukų ir pradėkite formavimą.
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LOTION-SPRAY MEDIUM

formavimo losjonas

STRONG HOLD POWDER

apimtį didinanti pudra

10 g аrt. 729711

250 ml аrt. 721166

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

formulės ir tolygaus pasiskirstymo ant plaukų, leidžia 
suformuoti įspūdingas didelės apimties šukuosenas. 
Palengvina šukavimą ir akimirksniu pakeičia 
šukuoseną. Užtikrina ilgalaikę šukuosenos kontrolę ir 
neapsunkina plaukų.

Naudojimas:
užpurkškite reikiamą kiekį ant rankšluosčiu 
nusausintų plaukų ir pradėkite formavimą.

Lengva modeliuojamoji pudra akimirksniu padidina 
net ilgų plaukų priešaknio apimtį. Neapsunkina 
plaukų ir sukuria neįtikimai tankių plaukų įspūdį ilgą 
laiko tarpą. Dėl matinio efekto išlaiko švarių ir 
prižiūrėtų plaukų pojūtį, o šukuosena įgauna 
nepakartojamą apimtį.

Naudojimas:
praskirkite sklastymą ir užberkite pudros ant plaukų 
priešaknio. Nenuplaukite.
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200 ml аrt. 729735

200 ml аrt. 729742

HAIR SHINE SPRAY
Purškiamasis plaukų blizgiklis

MEDIUM FIXATION HAIR 
STYLING CREAM

modeliuojamasis plaukų kremas

OLLIN STYLE

Užtikrina puikų plaukų švytėjimą ir blizgesį be 
papildomo efekto. Plaukai išlieka lengvi, natūraliai 
švytintys. Puikiai tinka galutiniam formavimo etapui. 

apsaugo nuo nepalankaus aplinkos poveikio.

Naudojimas:
purkškite ant sausų plaukų iš 20 cm atstumo. 
Norėdami palengvinti plonų plaukų šukavimą, galite 

Puikai formuoja įspūdingas šukuosenas. Užtikrina 
plaukų paslankumą ir leidžia išlaikyti norimą 
šukuoseną visą dieną. Tinka formuojant šukuoseną ir 
baigiamajam etapui. Užtikrina temperatūrinę 
apsaugą ir puikų rezultatą, naudojant karštus kirpėjų 
įrankius.

Naudojimas:
nedidelį kiekį kremo išspauskite ant delnų, užtepkite 
ant sausų arba drėgnų plaukų, paskirstykite per visą 
plaukų ilgį ir pradėkite formavimą. Nenuplaukite.
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HARD WAX NORMAL

STRONG HOLD MATTE WAX

50 g аrt. 721159

50 g аrt. 729728

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Plastiškas vaškas baigiamajam formavimui. Sukuria 
lanksčias, judrias formas ir nepalieka sulipusių plaukų 
efekto. Plaukai lieka minkšti, elastingi bei įgauna 
natūralų žvilgesį.

Naudojimas:
ištirpdykite šiek tiek vaško tarp delnų ir užtepkite ant 
sausų plaukų. Suteikite norimą formą.

Plastiškas vaškas baigiamajam formavimui. Sukuria 
lanksčias, judrias formas ir nepalieka sulipusių plaukų 
efekto. Plaukai lieka minkšti, elastingi bei įgauna 
natūralų žvilgesį.

Naudojimas:
ištirpdykite šiek tiek vaško tarp delnų ir užtepkite ant 
sausų plaukų. Suteikite norimą formą.
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AQUA MOUSSE MEDIUM

AQUA MOUSSE STRONG

150 ml аrt. 721494

150 ml аrt. 721487

OLLIN STYLE

skirtos tekstūros ir formos suteikimui bei šukuosenos 
kontrolei. Leidžia išsaugoti ineprilygstamą formą bet 
kokiu oru, o sudėtyje esančios veikliosios medžiagos 
padeda atstatyti ir drėkinti pažeistas plaukų vietas.

Naudojimas:
užpurkškite ant drėgnų plaukų ir paskirstykite. 
Pradėkite modeliavimą.

kurti pačių įvairiausių formų ir tekstūrų šukuosenas. 
Dėl sudėtyje esančių augalinių aliejų ir D-pantenolio 
drėkina ir atstato itin pažeistas plaukų vietas. Plaukai 
tampa glotnūs, švelnūs, tvirti, lengvai sušukuojami, 
itin ilgai išlaiko bet kokią formą.

Naudojimas:
užpurkškite ant drėgnų plaukų ir pasirstykite. 
Pradėkite modeliavimą.
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WET GEL MEDIUM
«Drėgnas efektas»

GEL ULTRA STRONG

THERMO PROTECTIVE HAIR 
STRAIGHTENING SPRAY
Termoapsauginis purškiklis plaukų tiesinimui

200 ml аrt. 721210

200 ml аrt. 721111

250 ml аrt. 721203

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

«drėgną 
efektą»
nesuklijuojant ir nekietinant plaukų. Plaukai lieka 
elstatingi, puikiai tinka džiovinimui džiovintuvu arba 
difuzoriumi.

Naudojimas:
užtepkite ant sausų arba drėgnų plaukų, suteikite 
formą ir tekstūrą.

Gali suformuoti bet kokius plaukus. Užtikrina itin 

trumpai kirptiems plaukams. Leidžia formuoti 
originalias šukuosenas, išsaugant sklastymus. 
Suteikia papildomą blizgesį.

Naudojimas:
užtepkite ant sausų arba drėgnų plaukų, suteikite 
formą ir tekstūrą.

Purškiklis, sukurtas plaukų apsaugai nuo aukštos 
temperatūros ir karštų įrankių poveikio. Atstato 
plaukų struktūrą, legvinga šukavimą. Puikiai tinka 
darbui su sausais ir drėgnais plaukais. 

Naudojimas:
purkšti ant drėgnų plaukų, nenuplauti. Pradėti 
modeliavimą.
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Для окрашенных волосOLLIN STYLE

75 ml
450 ml

art. 397496
art. 394914

PLAUKŲ LAKAS EKSTRA 
STIPRIOS FIKSACIJOS
Extra strong hairspray

Itin stipriai fiksuojantis plaukų lakas

Užtikrina ilgaikę šukuosenos fiksaciją 24 valandas bet kokiomis oro sąlygomis. Neapsunkina ir 
nesulipdo plaukų, greitai džiūsta ir nepalieka pedsakukų. Patikimai fiksuoja bet kokio sudetingumo 
šukuosenas.

Naudojimas:
prieš naudojimą suplakite, purkškite iš 
20 cm atstumo.
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Lengvas purškiklis skirtas natūraliam fiksavimui. Sukuria lanksčius ir judrius vaizdus, 
suteikia tankį, elastingumą ir tūrį. Savo skystos konsistencijos dėka veikia bet kokiu ilgiu ir tinka 
visiems plaukų tipams. Idealus produktas madingos «paplūdimio» šukuosenos sukūrimui. Suteikia 
matinį paviršių ir yra lengvai nušukuojamas. 
NAUDOJIMAS: 
išpurkšti tolygiai ant drėgnų arba sausų plaukų iš 15-20 cm atstumo. Paskirstyti rankomis, išdžiovinti, 
suteikiant reikiamą kryptį plaukams šukuosenoje.

Для окрашенных волос

OLLIN STYLE
PURŠKIKLIS-TŪRIS «JŪROS DRUSKA»
Sea Salt

OLLIN STYLE

250 ml art. 394792
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аrt. 726062

аrt. 392125

KERATIN ROYAL TREATMENT
Plaukų atstatymas keratinu

X-PLEX
Produktų  kompleksas sveikų plaukų išsaugojimui

OLLIN PROFESSIONAL rinkiniai

Staigus pažeistų ir nusilpusių plaukų prisotinimas 
keratinu. Rinkinį sudaro keturi unikalūs produktai: 
švelnus valomasis šampūnas su keratinu, atkuriama-
sis serumas, plaukų balzamas su keratinu, purškiklis 
su keratinu „Absoliutus žvilgesys“. Procedūra skatina 
ne tik plauko išorės (žievės), bet ir vidinio sluoksnio 
(kortekso) atstatymą, gali būti naudojama namų 
sąlygomis ir po bet kokio tipo dažymo, tiesinimo arba 
šukavimo cheminiu būdu.

X-PLEX – naujas kompleksas produktų, kurie iš tikrųjų 
leidžia atstatyti plaukus vykstant ir po bet kokio 
cheminio, terminio bei mechaninio poveikio salonų 
procedūrose ir išlaiko plaukų kokybę namų 
sąlygomis. Sudėtyje esantis aktyvusis komponentas 

kokybė gerėja po kiekvieno panaudojimo, o jų spalva 
– labiau blizganti ir sodresnė.

Rinkinio sudėtis:
Nr .1 — Ryšių aktyvatorius 
X-BOND BOOSTER (1 vnt.)                                  250 ml
Nr. 2 — Ryšių stiprintojas 
Х-SEALER (2 vnt.)                                                  250 ml
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SHINE BLOND

HAIR DENSITY
Bionika komplektas plaukų tankumui

аrt. 393214

аrt. 393030

PRODUKTŲ
KATALOGAS
2019

Rinkinio sudėtis:

Bionika «Plaukų tankumas» produktų linijos rinkinys 
leidžia namuose rūpinti plaukais taip pat efektyviai, 
kaip ir grožio salone. Dėka amino rūgščių, keratino 
komplekso bei elastino produktų sudėtyje, plaukams 
suteikiamas tankumas, elastingumas ir blizgesys.    

Rinkinio sudėtis: 
šampūnas «Plaukų tankumas»                              250 ml
kaukė «Plaukų tankumas»                                       200 ml
energetinis serumas «Plaukų tankumas»      10х15 ml

Rinkinys šviesiems plaukams

Rinkinys Shine Blond specialiai skirtas natūraliai 
šviesiai baltų arba blondinės spalvos, o taip pat 
spalvos netekusių plaukų priežiūrai. Shine Blond 
produktų linijos naudojimas leidžia atstatyti net 
labiausiai pažeistus plaukus, sugrąžinti jiems 
elastingumą ir blizgesį. 

šampūnas su ežiuolės ekstraktu 300 ml 
kondicionierius su ežiuolės ekstraktu 250 ml
aliejus «Omega-3» 50 ml
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UAB DALRUNA
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