


Η σειρά After Colour είναι ιδανική για βαμμένα, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Αυτή η 
σειρά θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το χρώμα και τη λάμψη των μαλλιών σας 
μετά τη βαφή.

AFTER COLOUR

B’ καροτίνη: πλούσια σε βιταμίνη Α, απαραίτητο συστατικό για τη φυσική ανάπτυξη
των κυττάρων της τρίχας.
Βιταμίνη Ε: έχει μεγάλη αντιοξειδωτική δράση και βοηθάει στην καλή κυκλοφορία 
του αίματος στο σκάλπ. Ενυδατώνει σε βάθος αποτρέποντας την ξηρότητα και 
χαρίζει στην τρίχα υγιή όψη και μεταξένια υφή.
Λινέλαιο: ένα συστατικό πλούσιο σε Ω3 καλά λιπαρά, που βοηθάει στην υγιή
ανάπτυξη της τρίχας και παράλληλα προλαμβάνει την εμφάνιση εκζέματος και 
ψωρίασης.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Σαμπουάν ιδανικό για βαμμένα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Κλειδώνει απόλυτα
το χρώμα των μαλλιών και χαρίζει λάμψη στην τρίχα. Έχει μεγάλη αντιοξειδωτική
δράση χάρη στη βιταμίνη Ε και το λινέλαιο που περιλαμβάνει.

CONDITIONER 350ML & 1000ML

Ένα conditioner ιδανικό για βαμμένα, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Η σύστασή του
βοηθάει στο ξεμπέρδεμα και εξισορροπεί τη δράση του σαμπουαν, αφήνοντας τα
μαλλιά μεταξένια απαλά.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: B’ καροτίνη, λινέλαιο και βιταμίνη Ε’.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: λινέλαιο και βιταμίνη Ε’.   



ΜΑΣΚΑ 500ML & 1500ML

Μάσκα ιδανική για βαμμένα, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Κλειδώνει το χρώμα και
ενυδατώνει σε βάθος την τρίχα. Εμπλουτισμένη με Β΄καροτίνη και λινέλαιο. Έχει
πιο ισχυρή δράση από το conditioner για την ανάπλαση του τριχωτού.

ΜΕΤΑΞΙ 100ML

Μετάξι μαλλιών ιδανικό για βαμμένα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Έχει μεγάλη
αντιοξειδωτική δράση και είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε και Β΄καροτίνη. 
Αποτρέπει την ψαλίδα και το σπάσιμο της τρίχας μετά από τεχνικές εργασίες 
χρώματος. Εφαρμόστε το μετάξι στα μαλλιά πριν τη χρήση κάθε θερμής συσκευής 
για ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Χαρίζει λάμψη, ένα υγιές τριχωτό, καθώς και ένα
ευχάριστο άρωμα καρπούζι που αναδύεται σε κάθε κίνηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: B’ καροτίνη, λινέλαιο και βιταμίνη Ε’.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Β΄καροτίνη και λινέλαιο

PRO TIP: Ιδανική σειρά για καθημερινή χρήση. Συνδυάζεται απόλυτα με τη σειρά
No yellow και No orange για τη μέγιστη διάρκεια των επιθυμητών τόνων.



Σειρά για φυσικά σγουρά ή σπαστά μαλλιά εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες μεταξιού
για την επανόρθωση της ελαστικότητας της τρίχας. Καταπολεμά το φριζάρισμα και
σχηματίζει τις μπούκλες.

CURLY SHINE

Πρωτεΐνες μεταξιού: εισχωρούν σε βάθος στη δομή της τρίχας αποτρέποντας τα
σπασίματα.
Πρωτεΐνες σιταριού: χαρίζουν μεταξένια υφή στην τρίχα.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν Curly shine καθαρίζει απαλά και επαναφέρει την υγεία και την
ενυδάτωση στα σγουρά μαλλιά. Πειθαρχεί και δημιουργεί φιλμ προστασίας γύρω
από το τριχωτό χαρίζοντας λάμψη και ελαστικότητα στα σγουρά μαλλιά.

ΜΑΣΚΑ 500ML & 1000ML

H μάσκα μαλλιών Curly shine είναι εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες μεταξιού και
χαρίζει απαλότητα και μεταξένια υφή στην τρίχα χωρίς να τη βαραίνει.
Επαναφέρει την ελαστικότητα στα σγουρά μαλλιά, αποτρέπει το φριζάρισμα και
έχει αντιστατική δράση αφήνοντας τα μαλλιά λαμπερά και γεμάτα κίνηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: B’ καροτίνη, λινέλαιο και βιταμίνη Ε’.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνες μεταξιού και σιταριού.

PRO TIP: Χρησιμοποιείτε μια βούρτσα με μεγάλα δόντια κάθε φορά που
χρησιμοποιείτε την μάσκα. Μετά το λούσιμο ταμπονάρετε πολύ καλά τα μαλλιά και 
αφήστε να στεγνώσουν φυσικά ή μόνο με τη χρήση φυσούνας. Μην χρησιμοποιείτε 
πιστολάκι μαλλιών γιατί αυτό θα επαναφέρει το φριζάρισμα. Προϊόντα που 
συνδυάζονται ιδανικά με τη σειρά Curly shine, είναι προϊόντα ενυδάτωσης που δεν 
ξεβγάζονται.



Η σειρά Energy είναι ιδανική για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης. Ειδική φόρμουλα 
εμπλουτισμένη με φυτικά ιχνοστοιχεία και εκχυλίσματα βοτάνων. Τα προϊόντα της 
σειράς, χαρίζουν άμεσα ενυδάτωση, υγεία και ζωή στα λεπτά και άτονα μαλλιά.

ENERGY

Φυτικά ιχνοστοιχεία και εκχυλίσματα βοτάνων, όπως το δεντρολίβανο το οποίο
βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι και επιταχύνει την 
ανάπτυξη των μαλλιών. Πρωτεΐνες σιταριού, οι οποίες χαρίζουν μεγάλη ενυδάτωση
στο τριχωτό. Εκχύλισμα τσουκνίδας, συστατικό που καταπολεμά και αποτρέπει 
την τριχόπτωση καθαρίζοντας σε βάθος το επιδερμικό σκάλπ. Υδρολυμένη σόγια, η 
οποία ενδυναμώνει τη δομή της τρίχας και βελτιώνει την ελαστικότητα αφήνοντας 
τα μαλλιά γεμάτα υγεία και τόνωση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Σαμπουάν Energy κατά της τριχόπτωσης εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα
δεντρολίβανου, τσουκνίδας και ιχνοστοιχεία. Οι πρωτεΐνες σόγιας είναι ιδανικές
για λεπτά και άτονα μαλλιά και αποτρέπουν παράλληλα την τριχόπτωση. Όταν
εφαρμόζετε το σαμπουάν στο τριχωτό ενεργοποιούνται οι βολβοί της τρίχας
επαναφέροντας την υγεία και τη δύναμη στο τριχωτό της κεφαλής.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχνοστοιχεία, δεντρολίβανο, τσουκνίδα, πρωτεΐνες
σιταριού και σόγιας.



ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ 125ML & 12ΤΜΧ  Χ 10ML

H λοσιόν τριχόπτωσης Energy είναι εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα δεντρολίβανου,
τσουκνίδας και ιχνοστοιχείων. Καθαρίζει σε βάθος το τριχωτό, επαναφέροντας
άμεσα την καλή κυκλοφορία του αίματος. Μετά την χρήση του σαμπουάν Energy,
εφαρμόστε απευθείας σε καθαρό δέρμα της κεφαλής, κάνετε απαλό μασάζ ώστε
να πάει παντού και μην ξεβγάζετε.

ΛΟΣΙΟΝ ΤΡΙΧΩΠΤΟΣΗΣ 125ML

Ιδανικό προϊόν για προσωπική χρήση μόνο. Πιο δυνατή φόρμουλα από τις αμπούλες.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχνοστοιχεία, εκχυλίσματα τσουκνίδας και δενδρολίβανου,
πρωτεΐνες σόγιας.

PRO TIP: Ιδανική σειρά για πελάτες που έχουν έντονη τριχόπτωση ή γυναίκες
που υποφέρουν από τριχόπτωση μετά την εγκυμοσύνη και θέλουν να επαναφέρουν 
την καλή κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό. Προσοχή: H σειρά Energy μπορεί 
να επιφέρει λίγο κοκκίνισμα στην επιδερμίδα λόγω της ενεργοποίησης της καλής 
κυκλοφορίας του αίματος. Διαρκεί λίγα λεπτά μόνο.

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ 10ML x 12TMX

12 φιάλες θεραπείας ιδανικές για την εβδομαδιαία θεραπεία τριχόπτωσης στους
χώρους των κομμωτηρίων.



Σειρά Frequent ιδανική για όλους τους τύπους μαλλιών. Κατάλληλη για χρήση σε
καθημερινή βάση χάρη στην ήπια φόρμουλά της, η οποία δεν βαραίνει το τριχωτό.

FREQUENT

Πρωτεΐνες μεταξιού, οι οποίες δυναμώνουν την τρίχα ώστε να είναι λιγότερο 
ευερέθιστη στα σπασίματα. Εκχυλίσματα πορτοκαλιού, τα οποία έχουν μεγάλη 
αντιοξειδωτική δράση και βοηθούν στην υγεία του τριχωτού καθώς και στο 
χρώμα. Ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε Ω3 λιπαρά, όπως η βιταμίνη Α και Ε, 
ιδανικά συστατικά για την ενυδάτωση του τριχωτού και το κλείδωμα της τρίχας. 
Εκχυλίσματα σκόρδου, τα οποία βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος 
και στην ενυδάτωση της τρίχας. Καθαρίζουν σε βάθος τους θύλακες των τριχών, 
δυναμώνοντας το τριχωτό και αποτρέποντας την πιτυρίδα.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν Frequent έχει μια ήπια απαλή φόρμουλα. Βασιζόμενη στα εκχυλίσματα
πορτοκαλιού, καθαρίζει σε βάθος και παράλληλα προστατεύει από το έντονο 
στρες και τους εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι ρύποι, το καυσαέριο κ.α. 
Ενυδατώνει την τρίχα και αποτρέπει τη δημιουργία της πιτυρίδας αφήνοντας
πίσω ένα ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνες μεταξιού και εκχύλισμα πορτοκαλιού.

ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ 1500ML

H πολυβιταμινούχα μάσκα μαλλιών είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών.
Εμπλουτισμένη με ελαιόλαδο και εκχυλίσματα σκόρδου έχει μεγάλη ενυδατική 
δράση και χαρίζει μια υγιή όψη στην τρίχα. Τα ενεργά συστατικά της καταπολεμούν
τις τοξίνες και επαναφέρουν την καλή λειτουργία του τριχωτού. Κατά την διάρκεια
της χρήσης της αποτρέπει την εμφάνιση τριχόπτωσης.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ελαιόλαδο και εκχυλίσματα σκόρδου.

PRO TIP: Η σειρά Frequent είναι ιδανική για όλους του τύπους μαλλιων και μπορείτε
να τη συνδυάσετε με όλα τα προϊόντα της σειράς Nourish 



Η σειρά No yellow είναι σειρά χρωματικής τόνωσης και ρεφλέ.  Αυτό το δυνατό 
δίδυμο προϊόντων εξαλείφει άμεσα τους κίτρινους ανεπιθύμητους τόνους από τα
ξανθά, ντεκαπαρισμένα ή ανοιχτόχρωμα μαλλιά.

NO YELLOW

Η αυθεντική φόρμουλα της σειράς No yellow είναι εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα 
σταφυλιού και υδρολυμένο μετάξι. Έχει αντιοξειδωτική δράση χάρη στα 
εκχυλίσματα του σταφυλιού καθώς παράλληλα μειώνει την παραγωγή της 
διυδροτεστοστερόνης DHT γνωστή και ως αλωπεκία. Το υδρολυμένο μετάξι χαρίζει
ελαστικότητα στην τρίχα και ακόμη μεγαλύτερη λάμψη και απαλότητα στα μαλλιά.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν No yellow εξαλείφει άμεσα τους κίτρινους τόνους. Ιδανικό για χρήση 
πριν τη διαδικασία βαφής ρεφλέ, για να καθαρίσει τα ανεπιθύμητα και να αφήσει έναν 
πιο καθαρό καμβά δημιουργίας του χρώματος. Ιδανικό προϊόν μεταπώλησης στον 
πελάτη, ώστε να διατηρήσει το χρώμα ανάμεσα στα ραντεβού. Ο χρόνος παραμονής 
είναι 1-5 λεπτά ανάλογα πάντα με το χρωματικό τόνο που ο πελάτης  επιθυμεί.

ΜΑΣΚΑ 500ML & 1000ML

Η μάσκα No yellow είναι ιδανική για χρήση τόσο μόνη της, όσο και σε συνδυασμό με
το σαμπουάν. Είναι σχεδιασμένη να αφαιρεί τα ανεπιθύμητα κίτρινα σημεία αλλά
παράλληλα να κλειδώνει τα λέπια της τρίχας και να χαρίζει μοναδική απαλότητα
και μεταξένια υφή στην τρίχα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από τεχνικές
εργασίες όπως περμανάντ, ισιωτικές ή θεραπείες κερατίνης καθώς το προϊόν δεν
περιέχει sulphates. Ο χρόνος αναμονής είναι 1-5 λεπτα ανάλογα με την ένταση που
επιθυμεί ο πελάτης.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα σταφυλιού, υδρολυμένο μετάξι

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα σταφυλιού, υδρολυμένο μετάξι

PRO TIP: Αυτά τα δύο προϊόντα τόνωσης και αφαίρεσης ανεπιθύμητων τόνων 
διαρκούν έως 8 λουσίματα λόγω των δυνατών τεχνικών εργασιών που προηγούνται.
Ενημερώστε τον πελάτη για τη σωστή χρήση τους. Μπορείτε να τα συνδυάσετε με 
τις σειρές Nourishing, After colour και Botugen καθώς και να ρίξετε την ένταση 
τους, ανακατεύοντας με τις παραπάνω σειρές.



ΑΦΡΟΣ CONDITIONER 250ML

Ο αφρός conditioner No yellow είναι ιδανικός για ξανθά, ντεκαπαρισμένα, με 
ανταύγειες καθώς και γκρίζα μαλλιά. Εμπλουτισμένη φόρμουλα με έξτρα βιολέ 
πιγκμέντα τα οποία εξουδετερώνουν τα κίτρινα ανεπιθύμητα σημεία. Αφήνει τα 
μαλλιά μεταξένια απαλά. Είναι πολύ εύκολος στη χρήση του και χαρίζει λάμψη και 
ενυδάτωση στα μαλλιά χωρίς να βαραίνει. Ιδανικό προϊόν για λεπτή τρίχα.

ΑΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 100ML

Προστατεύει τα μαλλιά από το καυσαέριο, την υγρασία και άλλους εξωτερικούς 
παράγοντες. Αρωματίζει τα μαλλιά αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα σε κάθε 
κίνηση σας. Ψεκάστε σε στεγνά μαλλιά μετά το styling και επαναλάβετε μέσα στην 
ημέρα όσες φορές θέλετε.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα σταφυλιού, υδρολυμένο μετάξι.

PRO TIP: Ένα σημαντικό προϊόν μεταπώλησης στον πελάτη για χρήση ανάμεσα 
στα ραντεβού στο κομμωτηρίου. Έχει πολύ ισχυρή δράση. Πριν τη χρήση του, 
προετοιμάστε τα μαλλιά με ένα καθαριστικό σαμπουάν όπως το Botugen ή το Νo more.

ΚΡΕΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΑΛΙΔΑΣ 150ML

Προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα που αναπτύσσεται λόγω των θερμών 
συσκευών όπως πιστολάκι, ισιωτικές κ.α. Έχει αντιοξειδωτική δράση καθώς 
κλειδώνει τα λέπια της τρίχας και προστατεύει παράλληλα από τη δημιουργία 
ψαλίδας. Εφαρμόστε λίγη ποσότητα σε νωπά μαλλιά και προχωρήστε στο επιθυμητό
styling. Μην ξεβγάζετε το προϊόν.

CONDITIONER 2 ΦΑΣΕΩΝ NO YELLOW 150ML

Δρα κατά της υγρασίας και κατά του φριζαρίσματος, αναπτύσσοντας ένα 
προστατευτικό φιλμ γύρω από το τριχωτό. Μετά το λούσιμο, ψεκάστε σε νωπά 
μαλλιά κατά μήκος, κάνετε μασάζ και χτενίστε. Μην ξεβγάζετε το προϊόν.



Η Σειρά No orange καθαρίζει και αφαιρεί από την τρίχα ανεπιθύμητους κόκκινους
και πορτοκαλί-χάλκινους τόνους. Αυτό το δίδυμο προϊόντων αφήνει πίσω ψυχρούς
τόνους. Ιδανική σειρά ακόμη και για πιο σκούρους τόνους μαλλιών ξεκινώντας από
6-7 καθαρίζοντας κόκκινα σημεία. Τα έξτρα μπλε πιγκμέντα που περιέχει καθαρίζουν 
άμεσα τα πορτοκαλί ανεπιθύμητα σημεία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε 
γκρίζα μαλλιά ή πολύ πλατινέ ξανθά για ψυχρό μπλε του πάγου.

NO ORANGE

Εκχυλίσματα φυκιών, τα οποία ενυδατώνουν και δυναμώνουν το φλοιό της 
τρίχας. Λάδι καρύδας, το οποίο αποτρέπει τα σπασίματα και βοηθάει την τρίχα, 
δυναμώνοντας την αντοχή της από τα χτενίσματα και από τις επίπονες τεχνικές 
εργασίες.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν No orange καθαρίζει ανεπιθύμητους πορτοκαλί και κόκκινους τόνους 
και προετοιμάζει τα μαλλιά για μια πιο καθαρή απόχρωση ρεφλέ. Ένα ιδανικό προϊόν 
μεταπώλησης στον πελάτη για να διατηρεί το αποτέλεσμα ανάμεσα στα ραντεβού. Ο 
χρόνος αναμονής είναι 3-10 λεπτά ανάλογα με την ένταση που επιθυμεί ο πελάτης.

ΜΑΣΚΑ 500ML & 1000ML

Η μάσκα μαλλιών No orange μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη αλλά και μετά το 
σαμπουάν No orange. Είναι ιδανική για την εξάλειψη των πορτοκαλί και κόκκινων 
ανεπιθύμητων τόνων και παράλληλα κλειδώνει τα λέπια της τρίχας. Μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί μετά τη χρήση τεχνικών εργασιών όπως η περμανάντ, η ισιωτική 
και οι θεραπείες κερατίνης καθώς δεν περιέχει sulphates. Ο χρόνος αναμονής 
είναι 3-10 λεπτά και εξαρτάται από την ένταση που επιθυμεί ο πελάτης.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εκχυλίσματα φυκιών και λάδι καρύδας.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εκχυλίσματα φυκιών και λάδι καρύδας.

PRO TIP: Αυτά τα δύο προϊόντα τόνωσης και αφαίρεσης ανεπιθύμητων τόνων 
διαρκούν έως 8 λουσίματα λόγω των δυνατών τεχνικών εργασιών που προηγούνται. 
Ενημερώστε τον πελάτη για την σωστή χρήση τους. Μπορείτε να συνδυάσετε τη 
χρήση τους, με τη σειρά Nourishing, After colour και Botugen καθώς και να ρίξετε 
την ένταση τους ανακατεύοντας με τις παραπάνω σειρές.



Η σειρά Nourishing είναι εμπλουτισμένη με ουσίες γάλακτος, καζεΐνη και πρωτεΐνες 
σιταριού. Συστατικά που ενυδατώνουν σε βάθος χαρίζοντας μεταξένια υφή και 
λάμψη στα μαλλιά. Ιδανική για ξηρά, ταλαιπωρημένα και φριζαρισμένα μαλλιά.

NOURISHING

Πρωτεΐνες γάλακτος, είναι ένα από τα πιο πλούσια συστατικά σε αμινοξέα καθώς 
χαρίζει απόλυτη προστασία και ελαστικότητα στην τρίχα. Λινέλαιο, πλούσιο 
σε Ω3 λιπαρά, το οποίο χαρίζει υγιές τριχωτό, καθώς αποτρέπει την εμφάνιση 
ψωρίασης και εκζέματος. Λάδι Mango, πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, 
χαρίζει στα μαλλιά μεταξένια υφή, προστατεύοντας παράλληλα από ρύπους. Λάδι 
αργκάν, το οποίο επανορθώνει και χαρίζει άμεσα δύναμη και λάμψη στην τρίχα. 
Κερατίνη, η οποία έχει την ιδιότητα να λειαίνει και να αποτρέπει το σπάσιμο 
της τρίχας κάνοντας τα μαλλιά να μοιάζουν και να είναι πιο πλούσια. Aloe vera, η 
οποία περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα που επανορθωνουν τα νεκρά κύτταρα του 
τριχωτού, ενώ παράλληλα χαρίζει απίστευτη ενυδάτωση και λείανση στα μαλλιά. 
Πρωτεΐνες μεταξιού, που βοηθούν στην ενδυνάμωση της τρίχας εκ των έσω 
δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας και κάνοντας τα μαλλιά ανθεκτικά στο 
σπάσιμο. Πρωτεΐνες σιταριού, που χαρίζουν και διατηρούν τη μεταξένια υφή στην 
τρίχα, δημιουργώντας σώμα και κίνηση στα μαλλιά.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Σαμπουάν Nourishing ιδανικό για ξηρά, φριζαρισμένα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. 
Πλούσιο σε πρωτεΐνες γάλακτος, καζεΐνη και πρωτεΐνες σιταριού. Κάνει βαθιά 
ενυδάτωση και θρέψη της τρίχας. Αφήνει τα μαλλιά μεταξένια απαλά χωρίς να τα 
βαραίνει καθώς και ένα καραμελένιο άρωμα το οποίο αναδύεται σε κάθε κίνηση των 
μαλλιών σας.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνες γάλακτος και πρωτεΐνες σιταριού.



CONDITIONER 350ML & 1LT

Conditioner Nourishing ιδανικό για ξηρά, φριζαρισμένα και ταλαιπωρημένα 
μαλλιά. Η βαθιά θρέψη και ενυδάτωση που χαρίζει το λινέλαιο, αφήνουν τα μαλλιά 
μεταξένια απαλά, λαμπερά και ευκολοχτένιστα.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Λινέλαιο

ΜΑΣΚΑ 500ML & 1500ML

Μάσκα Nourishing με δράση βαθιάς ενυδάτωσης και θρέψης. Χαρίζει μεταξένια 
απαλότητα χωρίς να βαραίνει την τρίχα. Εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες γάλακτος, 
καζεΐνη και πρωτεΐνες σιταριού. Δρα βαθιά αναδομώντας την τρίχα και επαναφέρει 
την υγιή όψη και ελαστικότητα στα μαλλιά, αφήνοντας πίσω ένα υπέροχο άρωμα
καραμέλας βουτύρου.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνες γάλακτος, καζεΐνη και πρωτεΐνες σιταριού

ΜΕΤΑΞΙ 100ML

Μετάξι Nourishing πλούσιο σε Aloe vera και λινέλαιο. Αφήνει τα μαλλιά σούπερ 
μεταξένια λαμπερά και ενυδατωμένα. Προλαμβάνει τη δημιουργία ψαλίδας και 
είναι ιδανικό για σπαστά, σγουρά και φριζαρισμένα μαλλιά. Εφαρμόστε λίγες 
σταγόνες λαδιού στα μαλλιά πριν τη χρήση θερμών συσκευών δημιουργώντας ένα 
φιλμ προστασίας και αποτρέποντας τα σπασίματα και την ψαλίδα. Έχει υπέροχο 
άρωμα πεπόνι το οποίο αναδύεται σε κάθε κίνηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Aloe vera και λινέλαιο

CONDITIONER ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 300ML

Conditioner χωρίς ξέβγαλμα Nourishing. Είναι η ιδανική λύση για μαλλιά που 
φριζάρουν έντονα. Εμπλουτισμένο με πρωτεΐνες γάλακτος και λινέλαιο, χαρίζει 
βαθιά ενυδάτωση και θρέψη αναπλάθοντας παράλληλα την τρίχα, χωρίς να 
βαραίνει. Τιθασεύει τα μαλλιά αφήνοντάς τα απαλά, γεμάτα υγεία και ελαστικότητα
στην κίνηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνες γάλακτος, λινέλαιο, λάδι mango και λάδι αργκάν



ΚΡΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΑΛΙΔΑΣ 100ML

Κρέμα κατά της ψαλίδας για θρέψη και ενυδάτωση,ιδανική για ξηρά ,ταλαιπωρημένα 
και αφυδατωμένα μαλλιά.Εμπλουτισμένο με πρωτείνες γάλακτος,τα οποία κλειδώνουν 
απόλυτα την τρίχα δημιουργώντας ενα φίλμ προστασίας,δημιουργώντας παράλληλα 
μια δράση κατά του φριζαρίσματος και κατά της ψαλίδας.Έχει απαλή μεταξένια 
υφή,αποροφάται άμεσα απο την τρίχα και δεν αφήνει υπολλείματα.Έχει απαλό 
πουδρένιο άρωμα γάλακτος το οποίο αναδύεται με την κίνηση των μαλλιών. Βασικά 
συστατικά: Κερατίνη και πρωτείνες γάλακτος.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Λινέλαιο

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ  10ML Χ12TMX

Αμπούλες αναδόμησης χωρίς ξέβγαλμα ιδανικές για ξηρά, ταλαιπωρημένα και 
φριζαρισμένα μαλλιά, εμπλουτισμένες με κερατίνη και λινέλαιο. Ενυδατώνουν 
και θρέφουν σε βάθος την τρίχα αφήνοντας μια μεταξένια υφή. Οι αμπούλες  
αναδόμησης επαναφέρουν στη ζωή τη λεπτή άτονη τρίχα χαρίζοντας λάμψη, 
ελαστικότητα και υγεία.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κερατίνη και λινέλαιο.

ΜΑΣΚΑ 10 ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 200ML
Μάσκα 10 δράσεων αναδόμησης και ενυδάτωσης για όλους τους τύπους μαλλιών. 
Εμπλουτισμένη με λάδι αργκάν, λινέλαιο και πρωτεΐνες γάλακτος. Η μάσκα 10 δράσων 
είναι ιδανική για ξηρά, ταλαιπωρημένα και φριζαρισμένα μαλλιά χαρίζοντας 10 
μοναδικές δράσεις στα μαλλιά:
1.Αναδομεί άμεσα
2.Χαρίζει μεταξένια υφή
3.Θρέφει σε βάθος
4.Δρα κατά του φριζαρίσματος
5.Δρα κατά της ψαλίδας
6.Χαρίζει όγκο και δομή
7.Προστατεύει από τη θερμότητα, την υγρασία και τις ακτίνες UV
8.Κλειδώνει το χημικό χρώμα και παρατείνει τη διάρκεια του
9. Χαρίζει λάμψη και υγεία στα μαλλιά
10.Επιταχύνει το χρόνο στεγνώματος.
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Aloe vera και λινέλαιο

CONDITIONER 2 ΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 200ML

Conditioner 2 φάσεων ιδανικό για ξηρά, ταλαιπωρημένα και φριζαρισμένα μαλλιά.
Ξεμπερδεύει και ενυδατώνει σε βάθος τη δομή της τρίχας, αφήνοντας τα μαλλιά 
μεταξένια απαλά και λαμπερά. Εμπλουτισμένο με κερατίνη και πρωτεΐνες γάλακτος, 
εξαλείφει το φριζάρισμα και χαρίζει υγεία και δύναμη στην τρίχα.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κερατίνη και πρωτεΐνες γάλακτος



H σειρά Purity βοηθάει στην εξάλειψη δερματικών προβλημάτων της πιτυρίδας.

PURITY

Πιροκτόνη ολαμίνη, συστατικό που βοηθάει στην επίλυση των δερματικών 
προβλημάτων και αποτρέπει την τριχόπτωση καθώς καθαρίζει σε βάθος το 
σκάλπ, δυναμώνοντας τους βολβούς της τρίχας. Δρα άμεσα κατά της πιτυρίδας. 
Δεντρολίβανο, το οποίο βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι και 
επαναφέρει τη σωστή λειτουργία των θυλάκων της τρίχας. Θυμάρι, το οποίο έχει 
αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση στο τριχωτό.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν Purity είναι εμπλουτισμένο με πιροκτόνη ολαμίνη, που ελέγχει
άμεσα όλα τα δερματικά προβλήματα, δρα και καθαρίζει σε βάθος το σκάλπ της
κεφαλής και σταματάει άμεσα την πιτυρίδα. Έχει καθαριστική και αντιμικροβιακή
δράση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πυροκτόνη ολαμίνη, δεντρολίβανο και θυμάρι.

PRO TIP: Εάν υποφέρετε από πιτυρίδα, πρέπει να λούζεστε συχνά και να αποφύγετε 
τη χρήση leave in προϊόντων τα οποία βαραίνουν παραπάνω την τρίχα σας και 
φυσικά αποφύγετε τη χρήση αυτών των προϊόντων στην ρίζα σας. Το σαμπουάν Pu-
rity συνδυάζεται απόλυτα με ένα ελαφρύ conditioner όπως το Volume, αλλά και τη 
σειρά After color.



H σειρά Rebalance αφαιρεί το σμήγμα και τη λιπαρότητα από το τριχωτό αφήνοντας 
τα μαλλιά γεμάτα υγεία και λάμψη. Η ισορροπημένη δράση του καθαρίζει σε βάθος 
το τριχωτό αφήνοντας πίσω μεγάλη καθαριότητα.

REBALANCE

Πρωτεΐνες σιταριού, οι οποίες δρουν στο φλοιό της τρίχας, δυναμώνοντας τη
δομή και τη σύσταση της, αφήνοντας τα μαλλιά λαμπερά γεμάτα κίνηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν Rebalance, με ειδική φόρμουλα εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες σιταριού. 
Είναι ιδανικό στην καταπολέμηση της λιπαρότητας καθώς και στην προστασία της 
τρίχας σε βάθος αφήνοντας καθαρό το τριχωτό γεμάτο υγεία, λάμψη και κίνηση. Η 
παραγωγή του σμήγματος στο τριχωτό μας είναι μια φυσιολογική διαδικασία του 
οργανισμού μας, απαραίτητη για την υγεία των μαλλιών μας. Η υπερβολική όμως 
παραγωγή επηρεάζει άμεσα την υγεία του σκάλπ. Το σαμπουάν Rebalance, δρα με 
μια ήπια δράση εξαλείφοντας το περιττό σμήγμα που προκαλεί την λιπαρότητα 
αφήνοντας πίσω ένα απόλυτα καθαρό σκάλπ.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνες σιταριού.

PRO TIP: Το σαμπουάν Rebalance είναι κατάλληλο για όλους τους ανθρώπους που
έχουν προβλήματα τριχωτού και θέλουν ένα άμεσο καθαρισμό του σκάλπ. Είναι
κατάλληλο για χρήση σε εβδομαδιαία βάση. Μπορεί να συνδυαστεί με τη σειρά
Nourishing και After colour.



Scrub λοσιόν κατά της ξηροδερμίας. Μια τριπλή θεραπεία καταπολέμησης 
των  προβλημάτων του τριχωτού με καθαριστική δράση. Επαναφέρει την 
καλή κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό και καθαρίζει σε βάθος το σκαλπ 
καταπολεμώντας την πιτυρίδα και την λιπαρότητα.

SCRUB GEL PRE SHAMPOO

Ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι συμπληρώματα διατροφής και βοηθούν τον
οργανισμό να αποκαθιστά την υγεία των μαλλιών.
Εκχυλίσματα Βοτάνων, τα οποία έχουν εξαιρετικά, αναζωογονητικές και
ενυδατικές ιδιότητες στο τριχωτό.
Φυτικές πρωτεΐνες, οι οποίες ενισχύουν τα μαλλιά με μια ποικιλία θρεπτικών
ουσιών και πρωτεϊνών που ενισχύουν τη δομή της τρίχας σε βάθος.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

PRE-SCRUB PEELING 100ML

Λοσιόν κατά της ξηροδερμίας σε μορφή gel scrub. Έχει τριπλή καθαριστική 
δράση και δρα κατά της ξηροδερμίας που μπορεί να προκληθεί από τριχόπτωση, 
λιπαρότητα ή πιτυρίδα. Εξαλείφει άμεσα την ξηροδερμία καθώς και την φαγούρα 
από το τριχωτό. Η λοσιόν κατά της ξηροδερμίας σε μορφή gel scrub θα γίνει ο 
σύμμαχος σας κατά της ξηροδερμίας.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχνοστοιχεία, Εκχυλίσματα Βοτάνων, Φυτικές πρωτεΐνες

PRO TIP: To gel pre scrub είναι ιδανικό για χρήση σε πελάτες οι οποίοι έχουν αρκετά 
λευκά μαλλιά και δεν έχουν καλή κάλυψη στη βαφή. Λειτουργεί ιδανικά και σαν color 
lock. Είναι επίσης ιδανικό προϊόν για την πιο εύκολη αφαίρεση προϊόντων styling
που δύσκολα μπορούν να φύγουν με ένα απλό σαμπουάν.



H σειρά Smooth care είναι ιδανική για φριζαρισμένα και ατίθασα μαλλιά.  Το 
βαμβακέλαιο και το βούτυρο κακάο βοηθούν στην λείανση και την anti frizz δράση.

SMOOTH CARE

Βαμβακέλαιο, πλούσιο σε βιταμίνη Ε και πηγή ακόρεστων λιπαρών και οξέων. 
Χαρίζει άμεσα βαθιά ενυδάτωση και άμεση αποκατάσταση των πιο εύθραυστων 
μαλλιών. Το βούτυρο κακάο θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα μαλλιά υγιή και 
απαλά, ενώ έχει δράση κατά του φριζαρίσματος.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν Smooth care χαρίζει στα μαλλιά την απόλυτη ενυδάτωση και 
τιθασεύει και τα πιο δύσκολα και ατίθασα μαλλιά. Δρα κατά του φριζαρίσματος και 
λειαίνει το τριχωτό αφήνοντας πίσω μια μεταξένια υφή και λάμψη.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βαμβακέλαιο

PRO TIP: Για ένα ίσιωμα με διάρκεια και λάμψη θα πρέπει να κάνετε χρήση και 
των τριών προϊόντων της σειράς Smooth. Το μετάξι μαλλιών χρησιμοποιείται 
πριν τη διαδικασία του ισιώματος σε ταμποναρισμένα μαλλιά, αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στο τέλος της διαδικασίας για να δώσει την τελική λάμψη.

ΜΑΣΚΑ 500ML & 1LT

H μάσκα ισιώματος είναι πλούσια σε βαμβακέλαιο και βούτυρο κακάο. Βοηθά στη 
βαθιά ενυδάτωση της τρίχας καθώς και στην τέλεια λείανση των μαλλιών. Τα 
μαλλιά γίνονται ευκολοχτένιστα γεμάτα κίνηση και λάμψη.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βαμβακέλαιο και βούτυρο κακάο

ΜΕΤΑΞΙ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ 100ML

Εφαρμόστε το μετάξι ισιώματος πάντα πριν τη διαδικασία ισιώματος των μαλλιών
είτε με ισιωτική μασιά, είτε με πιστολάκι. Το μετάξι δημιουργεί ένα φιλμ λάμψης 
γύρω από το τριχωτό διατηρώντας τη σωστή υγρασία εσωτερικά της τρίχας.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βαμβακέλαιο



Η σειρά Sensi care είναι ιδανική για πολύ ευαίσθητο τριχωτό καθώς και για 
περιπτώσεις ερεθισμών και κοκκινίλων του τριχωτού.

SENSI CARE

Aloe vera, η οποία περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα που αναπλάθουν και 
επανορθώνουν όλα τα νεκρά κύτταρα του σκάλπ. Επίσης δρα ως ένα συστατικό 
άμεσης ενυδάτωσης και λάμψης. Αφήνει τα μαλλιά μεταξένια απαλά, αποτρέποντας 
τη φαγούρα στο τριχωτό καθώς και την πιτυρίδα. 
Πανθενόλη: Χαρίζει άμεση ελαστικότητα και κίνηση στην τρίχα βελτιώνοντας την
όψη της.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML

Το σαμπουάν Sensi care ενυδατώνει και αποκαθιστά τη φυσική ισορροπία τόσο 
των μαλλιών, όσο και του τριχωτού της κεφαλής. Ενυδατώνει και καταπραΰνει το 
ευαίσθητο και ξηρό τριχωτό αποτρέποντας παράλληλα την ερυθρότητα και τον 
κνησμό κάνοντας τα μαλλιά μεταξένια απαλά και λαμπερά.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Aloe vera και πανθενόλη

PRO TIP: Το σαμπουάν Sensi therapy μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τη μάσκα
μαλλιών της σειράς Nourishing για ακόμη μεγαλύτερη ενυδάτωση και λάμψη.



Η σειρά Volume είναι ιδανική για τον απόλυτο όγκο στα μαλλιά. Ιδανική σειρά για 
λεπτά και άτονα μαλλιά που επαναφέρει την ελαστικότητα καθώς επεκτείνει τη 
διάρκεια των προϊόντων styling. Αυτός ο διπλός συνδυασμός δίνει άμεσα όγκο στη
ρίζα και παράλληλα σε όλα τα μαλλιά. Εμπλουτισμένο με πανθενόλη και Βιταμίνη 
Β5, συστατικά που βοηθούν στην ενυδάτωση και παράλληλα στην προστασία της 
τρίχας από τα σπασίματα.

VOLUME

Πανθενόλη, η οποία χαρίζει ελαστικότητα και δομή στην τρίχα.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 350ML & 1000ML
To σαμπουάν Volume καθαρίζει και χαρίζει άμεσα όγκο στο τριχωτό. Χαρίζοντας
ελαστικότητα και δομή στην τρίχα.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πανθενόλη

PRO TIP: Εάν επιθυμείτε ακόμη περισσότερο όγκο τελειοποιείστε το αποτέλεσμα 
με τη χρήση του αφρού όγκου Full body.

CONDITIONER 350ML & 1LT

To conditioner Volume αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα και μεταξένια απαλά, 
προσδίδοντας άμεσα όγκο στην τρίχα. Προστατεύει παράλληλα τα μαλλιά 
δημιουργώντας ένα φιλμ προστασίας γύρω από το τριχωτό.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πανθενόλη




