ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÊÀÒÀËÎÃ

ФИРМА ФАРБЕКОЛОР ЕООД
е официален вносител на световноизвестните марки за фризьори Hantesis Italy и Babylisspro
France.
Фирмата е ориентирана към продукти за професионалисти от много висок клас и клиенти,
търсещи различно и бутиково изпълнение.
Продуктите,които предлагаме са високотехнологични,подходящи дори за много
чувствителни и алергични хора. Някои от тях са минали и клинични медицински тестове,
което допринася за ефективно лечение на много и различни проблеми на скалпа и косата.
Техниката за коса, която предлагаме се отличава с най-новите и иновационни отктрития
в областа на нано-технологията, ергономичните дизайни, еко мощността, здравината и
качеството. Високият капацитет на иновативни партньоства на Babylisspro с престижни
инженери на известни международни марки и лаборатории допринася за качеството, което
се е доказало с годините.
*Марката Babylisspro France е с над 55 златни години на международния пазар, получавала
ежегодишно престижни награди за иновации в новите технологии. Марка Номер 1 при
фризьорите от цял свят.
*Марката Hantesis Italy е с над 20 години присъствие на международния пазар. Известна е с
разработките в сферата на био индустрията в продуктите за коса. Бутиковите продукти се
предлагат в луксозни опаковки и стайлинг, повлияни от идеите на най-големите стилисти
на Западна Европа.
Повече информация може да откриете на страницата на фирмата:
Онлайн страница и магазин: www.fcolor.eu
Facebook: Babylisspro Bulgaria
Facebook: Hantesis Bulgaria
Tel : 0897 55 21 75 / 0877 23 20 30; 0897 55 21 78 / 0877 23 20 40
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THE NEW PRODUCTS
POST COLOUR BALANCING SHAMPOO

250 ml; 1000 ml
Шампоан с растителни стволови клетки без парабени. Запечатва цвета веднага след боядисване и запазва неговата интензивност
за дълго време. Препоръчва се неговата употреба и в седмиците след самото боядисване за дълготрайност на цветовия нюанс.
Съдържа още екстракт от портокал (с антиоксидантни качества) и масло от макадамия за хидратиране и блясък структурата
на косъма. Специално създаден за сухи и третирани коси.
Приложение: Нанесете на влажна коса, масажирайте и изплакнете обилно. Повторете, ако е необходимо. Само за
професионална употреба.

POST COLOUR BALANCING CONDITIONER

200 ml; 1000 ml
Маска с растителни стволови клетки без сол и без парабени. Препоръчва се за сухи и оцветени коси веднага след боядисване.
Киселинното Ph запечатва цвета за дълго време. Препоръчва се нейната употреба и в седмиците след самото боядисване за
дълготрайност на цветовия нюанс.
Приложение: На влажна и подсушена с кърпа коса нанесете необходимото количество по дължината на косата и масажирайте.
Изплакнете внимателно. Само за професионална употреба.

2

ЕЛАТЕ В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ
Нова линия с растителни стволови клетки, получени от
неузрели плодове грозде.
Растителните стволови клетки могат да се получат
от всички видове диференцирани клетки, които имат
способноста самостоятелно да се самовъзстановяват
и никога не са подложени действително на
процеса на старение. Те могат да доведат до нови
специализирани и неспециализирани клетки,
които могат да изпълняват всякакви функции и са
в състояние да възстановят всякакъв вид тъкан.
Тези клетки имат епигенетични (външногенетични)
фактори, които са в състояние да подхранят,
тонизират и съживят скалпа и клетъчната структура
на косъма. Свойствата, които притежават
растителните стволови клетки са в състояние да
удължат живота на космения фоликул и по този
начин да забавят процеса на загуба на коса.
Чрез специфични процеси на култури в нашата
лаборатория, ние имахме възможността да
получим растителни стволови клетки от неузрели
плодове грозде. Те имат изключително висока
жизненост и следователно по -висок потенциал за
растеж. Растителни стволови клетки, извлечени от
неузрели плодове грозде благоприятстват важно
антиоксидантно действие и са от голяма полза, за
да се противодейства на различните видове вредни
свободни радикали, предизвикани от ендогенни
фактори (стрес, тютюнопушене, неправилно хранене
и др. ) и екзогенни (замърсяване, радиация UV и
др. ) Тяхната ефективност се поддържа в рамките
на козметичните формули, даващи доказан анти
-стареене ефект.

ARNICA LOTION

Изключителен лосион в борбата срещу косопада,
съдържащ растителни стволови клетки от грозде.
Формулата съдържа още:
• Екстракти от Арника
• Капсикум

• Коприва
• Женшен

които стимулират периферната микроциркулация
и снабдяването с кислород фоликулите на косъма.
Тези натурални екстракти заедно с комплекс
от аминокиселини и Витамин В12 увеличават
устойчивостта на косата, тонизират кожата на
главата и спомагат за правилното й снабдяане с
кислород.
Начин на употреба: Нанесете директно на скалпа и
масажирайте до пълното абсорбиране.
Само за професионална употребa
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ARNICA SHAMPOO

Шампоан с изключително ефективна формула в борбата срещу косопада, съдържайки в състава си растителни стволови
клетки от грозде, без ПАРАБЕНИ - сол, SLES (Натриев Лаурет Сулфат) и SLS (Натриев Лаурил Сулфат). Наличието на
Аргинин - аминокиселина (градивен елемент на протеини), който има укрепващи и реструктуриращи свойства, спомага за
възстановяването на повредени и слаби коси. Освен това, наличието на естествени екстракти от джинджифил, индийско
орехче и карамфил има функцията на тоник и стимулант, увеличавайки периферната микроциркулация в скалпа, което
подобрява снабдяването с кислород на косата. Шампоанът също така съдържа етерични масла от мента и евкалипт, които
имат много освежаващо и стимулиращо действие. Истински енергиен стимулант за слаби коси. Наличието на етерично
масло на Cajeput (бяло дърво), със своите почистващи и антисептични свойства също помага да запазите кожата чиста и
благоприятства естественото снабдяване с кислород на скалпа.
Приложение: Нанесете на влажна коса, масажирайте и изплакнете внимателно. Повторете процедурата, ако е необходимо.
Само за професионална употреба.

MINERAL TONIC

Тонизиращ минерален лосион - При употребата на този продукт кожата на главата е винаги хидратирана, хигиенична и здрава,
предпазена от евентуални аномалии като сърбеж, лоша миризма и др. Допринася за клетъчното възтановяването и насищане
с кислород.
Приложение: Нанесете необходимото количество след измиване с шампоан или директно върху кожата, когато косата е суха.
Не изплаквайте.

YARROW SHAMPOO

Шампоан за мазна коса (свиващ) и против пърхот съдържащ растителни стволови клетки, без сол, SLS (Натриев Лаурил
Сулфат), SLES (Натриев Лаурет Сулфат). Съдържа Пироктин Оламин активен дизенфектант, който гарантира пълна хигиена
на кожата на скалпа и премахването на излишния пърхот. Наличието на Цинк пиритион подпомага премахването на пърхота
и възтановяването на равномерното омазняване кожата на главата.
Приложение: Разклатете преди употреба. Нанесете върху мократа коса. Масажирайте и изплакнете обилно. Повторете отново,
ако е необходимо.
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CHROMATIQUE NATURE
Трайна боя без амоняк и р-фенилендиамин за траен, блестящ и естествен цвят на косата. Липсата на амоняк намалява риска
от алергии и слага край на чувствителността на скалпа. Липсата на р-фенилендиамин прави боядисването по деликатно за
кожата на скалпа и по-малко агресивно за косата.

CHROMATIQUE NATURE

100 g
Изсветлява до 3 тона, гарантира перфетктно покритие на бялата коса, не оцветява скалпа и може лесно да бъде отстранена.
Формулата на боята е обогатена с арганово масло и натурални екстракти на : хамамелис, живовляк, лайка, бреза, конска опашка,
жълт кантарион и див kестен, които подхранват косата, имат успокояващо, хидратиращо, възстановяващо и увеличаващо
еластичността действие, боята подобрява естествения блясък на косата.

АРГАН

Благодарение на неговото антиоксидантно,
успокояващо и хидратиращо действие, възстановява
и изглажда косата.

ЛАЙКА

Има антибактериално и успокояващо действие.

БРЕЗА

Освежава и ревитализира кожата на главата,
предотвратявайки косопада.

ХАМАМЕЛИС

Стимулира формирането на епителните клетки,
активира микроциркулацията и има антисептично
стягащо действие.
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Приложение:
* В неметален съд или шейкър се смесва боя с оксидант в
съотношение 1:1 (100 ml от избрания цвят и 100 ml oxy emulsion
10, 20, 30, 40 vol. )
* За покриване на бяла коса се използват оксиданти 10 и 20 vol.
* При трудни и упорити коси се използва оксидант 30 vol. За
изсветляване до 3 тона се използва оксидант 40 vol.
* Нанася се на суха и неизмита коса в продължение на 30 -35
мин. За избелял цвят до максимум 2 тона или за промяна на
цвета, боята се нанася в корените, по дължината и краищата
едновременно.
* В случаите при избелял цвят до 1 тон, боята се нанася в корените
за 25 мин. и се разнася по краищата в последните 10 мин.
* Случаите, когато цветът не е твърде избелял, боята се нанася в
корените за 30 мин. и се разнася по краищата в последните 5 мин.

CHROMATIQUE COLOR COLLECTION

Нискоамонячна крем-гел боя за траен и блестящ цвят. 100 g

Иновационната формула на боята на базата на коралово
водорасло, алое вера и теоброма какао дава изключително
покритие на бялата коса.
Колекцията от над 90 нюанса, гарантира максимално
запазване на структурата на косъма, предпазвайки го
по време на боядисването.
Приложение: Смесете 50 ml Chromatique color collection с
100 ml Оху Emulsion (10, 20, 30, 40 vol). При изсветляване над
5 тона се смесва 50 ml Chromatique Color Collection 10 или 11 с
150 ml Oxi emulsion 40 vol. с време на стоене 45 мин.

CHROMATIQUE LIGHT COLOR

100 g
Оцветява и изсветлява дори предварително оцветени коси,
предавайки им естественост, блясък и трайност.
Предлага се в четири нюанса. Изсветлява до 4 -5 тона.

TOP

PRODUCT

Приложение: 50 ml от боята Chromatique се смесва с
100 ml от Оху Emulsion ( 10, 20, 30, 40 vol. )

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА МИГЛИ И ВЕЖДИ.
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CHROMATIQUE BLEACHER

500 g
Обезцветяващ прах, който благодарение на своята формула
не се изпарява и е съвсем леко парфюмиран. Позволява да се
изсветлят до 6 -7 тона. Прави косата мека и копринена.
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The Blue Bleacher
Обезцветяващ прах със син пигмент за
по-упорити и тъмни коси.
The Bleacher
Обезцветяващ прах за фини и нормални коси.
Приложение: Смесете 2 лъжички от обезцветяващия прах
Chromatique The Bleacher със 100 ml от Оху Emulsion
(10, 20, 30, 40 vol. ).

CHROMATIQUE OXY EMULSION

1000 ml
Оксидираща емулсия с подържащи обработката вещества,
леко парфюмирана, създадена за Chromatique Color
Collection и Chromatique Light Collection.
Приложение: Смесете 50 ml Chromatique Color Collection с
100 ml Oxy Emulsion (10, 20, 30, 40 vol. ).

Hantesis Chromatique Color съставки:
Алое Вера - “Растението чудо” или “Мълчаливия лечител” както го наричат, прави косата
изключително нежна, с неповторим блясък и здравина.
Теоброма Какао -“Райското дърво” (или храна на боговете). Hantesis се възползват от енергийните му
качества, за да постигнат една богата на жизненост и красота коса.
Коралови водорасли - Те са като “Храна за косатa”, богати на витамини, минерали и аминокиселини и др.
Запазват живия й външен вид дори и след многогодишна употреба.
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Блясъкът е в течността!
Chromatigel 125мл
е безамонячна желатинова боя, обогатена с натурални
активни съставки. Това са микс от естествени масла,
които придават блясък и гарантират естествена
визия на косата.
Формулата на Chromatigel съдържа Масло от Жожоба,
Арганово масло, олио от Макадамия и растителни
Протеини, които осигуряват отлично покритие на
цвета с неотразим блясък и защита на косата.
Богатата формула на боята е създадена и за двата вида
боядисване
• За покритие на упорита бяла коса и дълготрайност на
цветовете
• За покритие тон върху тон.
• И в двата случая косата изглежда естествена и с
брилянтен цвят.
При подготовка на цвета, добавeте активните съставки
(Active Botanical Extract, революционен продукт
съдържащ Кератин и олио от Макадамия) към
желатиновата смес.
Начин на приложение : 5 капки се добавят за къса коса,
10 капки се добавят за дълга коса.
Боята се смесва с оксидант в съотношение 1:1 (Chromatigel 50 мл + Оксидираща емулсия 50 мл) с 10-2030-40 vol
При боядисване: Нанесете продукта (Chromatigel) на
суха и неизмита коса, оставете 30-35 мин и изплакнете
внимателно. Нанесете Eudemique Balancing Shampoo и
Eudemique Balancing Conditioner – Шампоан и балсам
за запечатване на цвета.
Боядисване Тон върху Тон - Измийте с лек шампоан
(Basic Shampoo – шампоанът от Ботокс системата),
подсушете с кърпа и нанесете продукта (Chromatigel )
за 20 -25 мин и изплакнете внимателно. Нанесете Eudemique Balancing Shampoo и Eudemique Balancing Conditioner – Шампоан и балсам за запечатване на цвета.

ACTIVE BOTANICAL EXTRACT

50мл
Флуид активиращ цвета със защитно действие.
Благодарение на него цветът става по- ярък, а косата
запазва своя естествен вид. Съдържа Кератин и олио
от Макадамия
Приложение: Съгласно указанията добавете няколко
капки към сместа на боята - 5 капки за къса коса /10
капки за дълга коса.
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Нова “Натурална” линия - докосване до природата!
Съдържа термална вода, богата на тонично-успокояващи
и детоксикиращи елементи.
По време на своето “пътуване” под земята, водата, в
контакт с минерализацията на скалите, придобива
химични и физични свойства, които имат терапевтично
активно действие. Истински лечебен ефект!
Линията също така съдържа Muru Muru масло, масло
от макадамия и екстракт от Фурми, с обогатяващи
и успокояващи свойства и активни съставки с
противовъзпалително действие, за да се противодейства
на ефектите на зачервяване и / или дразнене поради
излагане на слънце.

with thermal water

UV

PROTECTION

HAIR AND BODY
SHAMPOO 250мл

HYDRATING MASK 200мл

PROTECTIVE OIL 150мл

Шампоан душ за коса и тяло, подходящ
за ежедневна употреба.
Наличието на хидратиращи,
подхранващи и антиоксидантни
съставки като масло от Muru Muru,
масло от макадамия и екстракт
от Фурми имат обогатяващи
и успокояващи свойства, а
наличието на активни съставки с
противовъзпалителен ефект оказва
противодействие на ефектите
зачервяване и / или дразнене поради
излагане на слънце, хлор, вятър.

Хидратираща маска за възстановяване
жизнеността и блясъка на сухи и
чуствителни коси.
Наличието на хидратиращи,
подхранващи и антиоксидантни
съставки като масло от Muru Muru,
масло от макадамия и екстракт
от Фурми имат обогатяващи
и успокояващи свойства, а
наличието на активни съставки с
противовъзпалителен ефект оказва
противодействие на ефектите
зачервяване и / или дразнене поради
излагане на слънце, хлор, вятър.

Защитно масло подходящо за
предпазването на всички видове коси
от влиянието на външни фактори като
UVА -UVB лъчи, вятър, хлор и сол.
Помага за незабавно възстановяване и
реконструиране на засегнатите части
на косъма, придавайки им блясък,
здравина и обем.

Обогатената с Термална вода нова
формула гарантира оптимален
подхранващ, детоксикиращ и лечебен
ефект. Истински коктейл за здрава
коса.

Приложение: На измита с шампоан
коса нанесете определено количество
по цялата дължина на косата и
масажирайте нежно. Изплакнете
внимателно.

Приложение: Нанесете върху косата
и тялото и масажирайте. Изплакнете
обилно. Повторете ако е необходимо.

TRAVEL
KIT

Приложение: Пръскайте лек воал
от продукта на влажна или суха коса
преди или по време на излагане на
слънце. Повтаряйте неколкократно
през целия ден, особено след
продължително излагане.

SHAMPOO 100ml
HYDRATING MASK 75ml
PROTECTIVE OIL 75ml
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BOTTOX THERAPY
Какво съдържа ботокс терапията?
1. Basic bottox effect shampoo 500мл : Основният
шампоан има формула с алкално рН ( Ph=9). Обогатен
е с активни съставки (Серамиди, Кератин, Растителен
колаген, Хиалуронова киселина, Шам-фъстък масло).
Той помага и подготвя косата за усвояване на понататъшното лечение, (ефектът ботокс).
Начин на употреба: Нанесете шампоана върху косата
смесен с вода, оставете за 2-3 минути и изплакнете
обилно с хладка вода.
2. Bottox Effect Treatment 4х50мл : Възстановяване
и Анти-стареене лечение с активни съставки,
предназначени за изгорени и увредени коси. Той
действа на капилярите и има синергични(комплексно
силно ефективни) действия:
• Фиксиращо цимент действие на серамиди, колаген
и кератин
• подхранващо действие на шам-фъстък масло
• овлажняващо анти-стареене и обединяващо
действие на хиалуронова киселина.
Този микс от съставки помага на косата да стане
лъскава, хидратирана и възстановена.

Приложение :

1. Измийте косата с алкален шампоан Basic shampoo
(Ph =9) и оставете за 2-3 минути.
2. Изплакнете обилно. Не използвайте балсам.
Подсушете косата с кърпа.
3. Подготовка на Ботокс терапия :
i.
Загрейте флакона с топла вода или със сешоара,
докато той се превърне в течен разтвор.
** За Дълга коса : сложете 30мл вода + 10 мл от
терапия Ботокс със спринцовката. Разбъркайте ги
заедно докато се получи сгъстен продукт.
** За къса коса : сложете 15 мл вода + 5 мл от терапия
Ботокс със спринцовката. Разбъркайте ги заедно
докато се получи сгъстен продукт
Нанесете Ботокс терапия на косата :
1. Разделете косата на 4
части.
2. Нанесете продукта на
кичури коса по 3 см с четка.
Оствете 15 мин.
3. Изплaкнете на 60 % / 70%
с хладка вода

4. Изсушете косата със сешоар
и четка.
5. Използвайте преса за коса :
** за тънка коса 180‘С
** за плътна коса 210‘С

Важно: За къдрава или коса на вълни, изсушете със
сешоар и дифузер ( Не използвайте преса за коса).

Важно : Продуктът кристализира при Tемпература по-ниска от 15°C и процесът е обратим: потопете флакона в купа с
топла вода в продължение на няколко минути, докато се разреди и остане прозрачен!
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БОТОКС ТЕРАПИЯ

Продуктова линия разработена за лечение на суха, изтощена и увредена коса, със
специфични активни съставки с възстановяващо и anti-age действие, способна
да въздейства върху самата структура на косъма чрез синергични качества на
съставките: фиксиращо действие на серамиди, колаген, кератин и екстракт
на масло от шам-фъстък имат както овлажняващо, така и anti- age действие, а
хиалуронавата киселина увеличава действието на всички съставки в пъти повече
от очакваното. Този концентрат придава плътен, лъскав и регенириран вид на
косата.

СЪСТАВКИТЕ И ТЕХНИЯ ЕФЕКТ
СЕРАМИДИ 1 ,3 ,6

Ceramid I: увеличава еластичността
Ceramid III / IIIB: извършва действие фиксиране (циментиране), помага за
възстановяване на вредите на проблемната коса; в допълнение, той помага за
възстановяване на правилния баланс на хидратация и защита на косата.
Ceramid VI: регенериращо действие, помага за обновяването на структурата на
косъма, както и придаване на блясък на косата.

КЕРАТИН

Това е протеин, който се характеризира с дълга по форма молекула, изглеждаща като
спирала (известната alpha-спирала) и повишен брой на сулфидни аминокиселини
(по-специално цистеин); този състав с добавянето на спирална структура придава
устойчивост на кератина и в същото време еластичност. Благодарение на своето
природно свойство да се комбинира и да се оформят космени фибри коса, кератинът
насочва тези свои качества, за да възстанови косата и да направи по-устойчиви
космените стъбла.

4х50мл

РАСТИТЕЛЕН КОЛАГЕН

Той се добива от бобови растения, от соя (от Papilionaceae), от водорасли и от зърнени
семена. Той създава върху косата протеинов филм, което придава ефект на защита
и има регулиращи функции. В действителност има способността да улавя водата,
както и липофилни вещества и след това селективно ги освобождава. По този начин
е възможно да се избегне загубата на вода и се дава възможност за регулиране на
хидролипидния баланс, който не позволява на косата да се пресушава, прави я похидратирана и лъскава.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

Хиалуроновата киселина е от съществено значение “съставка” на съединителната
тъкан, която дава сила и форма. Една от основните цели е стабилизирането на
еластичността на дермата и косата, както и взаимодействие по време на процеса на
обмен на възстановяването на кожата и метаболизма. От химическа гледна точка е
макромолекула с произход глюкоза, характеризираща се с възможността да бъде в
състояние да събере и притежава големи количества вода точно като гъба. Поради
тази причина тя носи отговорност за хидратацията. С годините количеството
на хиалуроновата киселина тенденциозно намалява постепенно, с което следва
намаляване на степента на хидратация на тъканите и загуба на тонус. Благодарение
на неговите свойства, това вещество е наистина широко използвано в козметичната
индустрия за възвръщане на тонуса и жизнеността на тъканите, полезно както за
кожата, така и за косата.

МАСЛО ОТ ШАМ-ФЪСТЪК

Маслото от шам-фъстък, макар и не много известно в Италия, е наистина един
продукт, използван от хилядолетия в Близкия Изток. То има повишено съдържание
на мастни киселини (олеинова и линолова), лецитин, желязо, магнезий и витамин Е.
То има силни антиоксиданти и регенериращи свойства, ускорява процеса на обмен
на клетъчна и тъканна регенерация, а също така изпълнява защитно действие от
външни фактори (замърсяване, слънчева светлина), както и дълбоко подхранваща
функция.

500мл
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Какво е Nutriker? Луксът в новите технологии

Специална терапия, вид „лечение за косата“, богата на протеини и кератинови аминокиселини за съживяване и защита
кератиновите фибри на косата по време на технически прецедури: оцветяване, изсветляване и къдрене.
• Незабавен резултат, който активно поддържа здравината на структурата на косъма в дълбочина, регенерира и възстановява
кератиновите връзки.
• Еволюция на техническото обслужване във фризьорските салони, което гарантира незабавно възстановяване на
физическото здраве на косата и едновременно осигурява превенция при химична обработка.
Лекотата на нанасяне и мигновенния ефект на Nitriker “ лечението“, го прави незаменим продукт, който не променя
традиционната услуга и традиционните методи на работа, а същевременно гарантира изключителни резултати.

Защо имаме нужда от NUTRIKER?

Кутикулът /външния слой на косъма/има защитна функция. Когато люспичките на кутикула лежат плътно, припокривайки
се максимално по цялата дължина, косата е копринена, мека и блестяща. Ако обаче клетките на кутикула са физически
или химически повредени, косата е лишена от блясък, става чуплива и лесно се оплита. Под кутикула на косъма се
намира кортексът, който съдържа издължени фибри кератин. Когато кутикулът е увреден, кортексът се отделя и структурата
на косата е разрушена.

Съвременната жена има нужда
да преоткрие своята красота.
И Нутрикер е тук за това, в помощ на всеки взискателен
професионалист, който съхранява здравината на
косата на всички свои клиенти.
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• Студеното къдрене, честото боядисване и изправянето на косата
по химичен път разрушават структурата на косъма – разкъсват
се дисулфидните връзки, които придават естествената форма на
косъма.
• Употребата на стилизанти също има своите последици. Те слепват
няколко косъма в сноп, а при разделянето на тези косми (с гребен
или пръсти) може да се получи нараняване или дори отлепване на
част от кутикула.
• При прекомерна употреба на преса и маша влагата вътре в косъма
повишава изключително много своята температура и необратимо
уврежда кортекса и кутикула. В резултат косъмът ще се накъса,
понякога образувайки ‘бяла точка’ – цъфтеж през средата на
косъма.

Три продукта за невероятен резултат :
Nutricomplex, Nutribath, Nutricream
Голямото предимство на терапията е пълната съвместимост с всички алкални
техническите обработки, без риск резултатът да бъде променен.
(*Алкалното рН на Nutricomplex осигурява пълна съвместимост с всички
технически прецедури, използвани в салоните за коса.)
След самата процедура следва нанасяне на Специален шампоан -баня и Специален
крем, които имат киселинно Ph, благодарение на което заглаждат кератиновите
люспи на косъма, уплътняват и запазват резултата на процедурата за дълго
време.

250мл

NUTRICOMPLEX - комплекс
от
протеини
и
кератинови
аминокиселини ( алкално Ph
8-9)
с балансирано молекулно
тегло, които преминават през
молекулната структура на косата и
проникнат дълбоко в кортекса, за да
възстановят кератиновите връзки.
Продуктът съдържа още масло от
жожоба от биологичен произход,
което придава изключителен блясък.

500мл

NUTRIBATH

–
Почистващ
киселинен
продукт
(ph
4-5),
който почиства скалпа и косата,
съживявайки нейната структура и вид.
Специално създаден да засили ефекта
на техническата процедура.
Съдържа кератинов комплекс и
последно
поколение
полимери,
които имат за цел да завършат
възстановяването на кератиновите
фибри. Съдържа още деликатни
субстанции, съвместими с всяка
техническа процедура в салона.
Без SLES, SLS и без Парабени.

500мл

NUTRICREAM

– Интензивен
подханващ крем (Ph 3-4), който има
функцията да обедини резултата на
останалите продукти, за да възстанови
здравината на кератиновите фибри,
придавайки на косата здравина,
жизненост и бляскава визия.
Освен протеини и кератинови
аминокисеини, този вълшебен крем
съдържа още арганово масло от
биологичен произход, което има
изключително мощна възстановителна
функция, подхранва и предпазва
косата.
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HIGH
CLASS

Лабораторията на HANTESIS е разработила линията
BIO CORAL - най-висок клас луксозни продукти
за възстановяване на увредени коси от атмосферни
условия, за боядисани със силни и агрисивни бои
или за обезцветени коси. BIO CORAL е създадена на
базата на
• водорасло алга коралина
• провитамин B5
• аминокиселини с кератин
• витамини A и E
развиващи една реконструкция директно по
повърхността на косата, където косите са увредени
непоправимо.
Алга коралина е богат на силно хидратиращи
съставки - aминокиселини, фруктози и витамини
PP, които дават на косата сила, жизненост, блясък и
мекота.
Провитамин B5 прави косите меки и блестящи
като коприна. Витамините A и B създават една
антиоксидантна реакция, която унищожава
свободните радикали и тяхната реакция на
антистареене спомага да се запазят косите здрави и
силни. Кератинът спомага за мекотата и блясъка на
цялата коса.
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K -CORAL SHAMPOO
250 ml;1000 ml

Шампоан на основата на коралово
водорасло, предназначен за пълна
реконструкция на повредени коси
от химични препарати, които са
прекалено агресивни.
Богат на аминокиселини на
кератин, провитамин A,
провитамин B и E, осъществява
постоянно възстановяващо
и антиокислително действие,
предотвратявайки остаряването на
кожата на главата и косъма.
Приложение: Нанесете
необходимото количество върху
мокра коса и масажирайте нежно.
Изплакнете обилно с хладка вода.
Повторете, ако е необходимо.
Продължете с нанасянето на
Re-Constructive Oil или
Coral Algae Mask.

TOP
PRODUCT

RE-CONSTRUCTIVE OIL

150 ml; 500 ml

Oлио за реконструкция, богато на
витамини, коралово водорасло и
антиокислителни вещества, които се
борят със собствените радикали и
предпазват косъма от стареене, като
заздравяват кератиновата структура
на косата, придавайки й обем и
жизненост.
Приложение: Измийте косата с
K-Coral Shampoo. Нанесете по
дължина Re-Constructive Oil до
върха на косъма и масажирайте
нежно частите за третиране.
Оставете да действа 5/10 минути.
Изплакнете обилно с хладка вода.

CORAL ALGAE MASK
150 ml; 1000 ml

Подхранваща маска на основата
на коралово водорасло за
възстановяване на увредени
коси от химични прекалено
агресивни вещества. Богата на
вещества близки до естествения
кератин, витамини от група
А, В и Е, които възстановяват
вътрешната структура на косъма и
осъществяват едно
антиоксидантно действие.
Предпазва косата от стареене.
Приложение: Измийте косата с
K-Coral Shampoo и отстранете
излишъка от вода с хавлия.
Нанесете необходимото количество
от маската, покрийте с найлонова
шапка и отгоре с хавлия. Оставете
продукта да действа за 5/10 мин.
Изплакнете обилно с хладка вода.

SHINING MIST
150 ml

Спрей без газ, който придава
блясък и благодарение на
активните си съставки придава
на косата мекота и елиминира
статичното електричество.
Приложение: Пръскайте върху
косата от разстояние 25/30 см.
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АРГАНОВА СЕРИЯ
Арган (Argania Spinosa или Аrgania Sideroxylon) е дърво, разпространено в сухите области на Югозападния регион на
Мароко. Въпреки липсата на вода в земята, Арганът е дългогодишно дърво, което може да живее до 150-200 години.
Плодът наподобява едно зелено зърно, приличащо на маслина. Във вътрешността му има твърд орех, който съдържа две
или повече богати на масло семена. Маслото е богато на мастни киселини и витамин Е (предпазва клетъчните мембрани
от вредното действие на свободните радикали и играе противосъстаряващо действие), които го правят идеален съюзник,
за да хидратира, подхранва и предпазва от външна агресия. Маслото също така съдържа и други важни активни съставки
като витамин А, витамин F, линолова киселина, Омега 3 и Омега 6. Маслото е истински еликсир на красотата за суха,
крехка, чуплива и без блясък коса.

ARGAN HYDRATING
MASK 200мл

ARGAN MOISTURIZING
SHAMPOO 250мл

Изключително подхранваща
терапия за суха, чуплива и
чувствителна коса. Аргановото
масло прониква в структурата
на косъма и постига интензивна
и дълбока хидратация, давайки
невероятен блясък.

Почистващ и подхранващ
шампоан на базата на арганово
масло за суха и чувствителна
коса. При постоянна употреба
се постига изключителна
хидратация, косата става лъскава
и невероятно мека.

Приложение:
На леко влажна коса нанесете
достатъчно количество от
продукта по цялата дължина на
косата и масажирайте нежно.
Изплакнете добре.

Приложение:
Нанесете на скалпа и
масажирайте. Изплакнете добре.
Повторете процедура, ако е
необходимо.

ARGAN OIL 50мл
Копринено-силиконова текстура.
Придава изключителна мекота,
лекота, неоставяйки никакви
остатъци, защото той се абсорбира
моментално от косата.
Комбинацията от силикони на
този продукт придава на косата
значително копринен, блестящ и
хидратиращ ефект. Не омазнява и
не утежнява.
Приложение (в зависимост от
желания ефект):
* 4 дози се нанасят преди
шампоана.
* 2 дози се нанасят на влажна коса
след шампоана.
* 1 доза се нанася на суха коса без
изплакване.
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От изследователските лаборатории
на HANTESIS се роди една
мултифункционална професионална
линия за всички аномалии на скалпа и
косата, базирана на формулата клинично
тествана на изследователския център и
международно признание.

Тривалентно действие, оригинално
интензивна и изключителна формула
на базата на комплекс от иновации и
активни съставки, способни да укрепят
ствола и да поддържат скалпа перфектно
чисти.
Предназначени за хигиената на скалпа и
косата, в помощ на предотвратяването на
големи аномалии по скалпа:

КОСОПАД
ОМАЗНЯВАНЕ
ПЪРХОТ
ИЗТЪНЯВАНЕ НА КОСЪМА
ОПЛЕШИВЯВАНЕ
(АЛОПЕЦИЯ)
СЕБОРЕЯ
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ACTIVE PLUS TREATMENT

ACTIVE PLUS SHAMPOO

ACTIVE PLUS LOTION

Почистване и възстановяване на
кожата на главата и подобряване
на микроцирколацията. Продуктът
съдържа високопочистващи субстанции,
тонизира и освежава, помага за
укрепване на стъблото при отслабване.
Аминокиселинният комплекс Цистин
-Орнитин -Биотин -Метионин позволява
подсилване структурата на косъма и
предотвратяване на косопада.
Присъствието на натурални екстракти
от Розмарин със стимулантни свойства
тонифициращи и енергизиращи
позволяват подобряването на
микроциркулацията на ствола и
окисляване на фоликулите на скалпа,
намаляване количеството на пърхот
с флуидифициране на мастните
натрупвания.

Успокояващ шампоан, третиращ
и нормализиращ в едно деликатно
действие. Използването на особен
комплекс от аминокиселини е в
състояние да развие силно действие
срещу косопада, подсилване на
еластичността и регулиране на себума.
Заздравява косъма и изчиства скалпа от
всякакви кожни аномалии. Наличието
на витамин Е и витамин РР придава на
продукта висока антивъзпалителна и
антиоксидантна възможност.

Интензивен лосион. Клинично тестван.
Създаден на базата на субстанции c
високо съдържание на регулиращи и
почистващи съставки, способни да
възстановят правилното отделяне на
себум, позволявайки дълбочинно
почистване на скалпа. Съдържа
иновационен минерализиращ комплекс,
който хидратира, предпазва и подсилва
скалпа, увеличавайки естествената
протекция срещу външни фактори.
Предотвратявайки косопада и стимулира
растежа. Наличието на витамин
Е, витамин F и мента придава на
продукта увеличена антивъзпалителна,
антиоксидантна и освежаваща
възможност.

60 ml; 200 ml

Приложение: Нанесете върху
сух скалп 10 мл. от продукта на линии по
дължина 5 см една от друга.
Масажирайте деликатно и оставете
да действа 2 мин.
Изплакнете внимателно.

250 ml; 500 ml

Приложение: Нанесете върху мокра коса
достатъчно количество от шампоана.
Масажирайте деликатно.
Изплакнете обилно.

60 ml

Приложение: Нанесете продукта
директно върху скалпа и масажирайте
деликатно, за да улесните пълното му
абсорбиране.
Не се изплаква.
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Анталия е една система, която придава обем и ондулация постепенно. Едно истинско и креативно нововъведение в
работата на стилистите, благодарение на активните вещества, съдържащи се в Universal Solution и Additive. Адаптира
се към всякакъв вид коси, създавайки обем в желаните форми. Идеален за стилисти, които са креативни и искат да
персонализират какъвто и да е тип обем, вълни, форми и различни линии. Продукт, обогатен c екстракти от горчив
портокал и малина, които имат свиващо действие върху косъма, като същевременно придават блясък и естествен вид на
косата. Universal Solution и Additive се смесват в различно съотношение спрямо типа коса, както е показано в таблицата.

The Neutraliser
500ml - Фиксатор
Universal Solution
250ml - Къдрин
The Additive
150ml - Добавка

Universal
solutions
(къдрин)

Трудни коси

100 ml

No

Нормални коси

80 ml

20 ml

Боядисани и
третирани коси

Изсветлявани
коси и коси
c над 50% кичури
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The Additive
(активатор)

Вид на косата

60 ml

40 ml

40 ml

60 ml

Време на
третиране

The Neutralizer
(фиксатор )

Изплакнете добре
c хладка вода,
подсушете и фиксирайте c
100 m1 от фиксатора
25 мин

Изплакнете добре
c хладка вода,
подсушете и фиксирайте c
100 m1 от фиксатора

15-20 мин

Изплакнете добре
c хладка вода,
подсушете и фиксирайте c
100 m1 от фиксатора

8-10 мин

Изплакнете добре
c хладка вода,
подсушете и фиксирайте c
100 m1 от фиксатора

BIOLOGICAL PERM

Биологичен къдрин c уникална издръжливост. Състои се от Biological Perm 100 ml (разтвор за къдрене) и Neutralizer
(фиксатор с Ph неутрално)100ml; 500ml.
Съдържа:
Соеви протеини - подхранващи структурата на косъма.
Кератинови аминокиселини - производни на протеина в косъма.
Аминокиселини от морски колаген - c вътрешно хидратиращ ефект.
Тези натурални съставки увеличават еластичността на косъма, предотвратяват цъфтящите краища и са отличен “тоник” за
изтощена коса.

Таблица за работа с Био къдрин

BIOLOGICAL SPRAY
70ml

Ароматизиран спрей за къдрене. Съдържа активна
съставка, която улавя и събира ароматните молекули
трансформирайки ги в инертни продукти. По този начин не
се възприемат от нашето обоняние.

Вид на косата

Трудни коси

Време на стоене

20 мин

GELLING MILK
125ml

Добавка за Biological Perm за трайно изправяне на коса.
Gelling Milk придава обем и има изправящо действие. Той
съдържа кератин, който подхранва и дава жизненост на суха
и слаба коса.
Приложение: Смесете продукта с разтвора за къдрене в
съотношение 1:1, започвайки от тила. Нанесете продукта
3 мм от скалпа, използвайки четка за боядисване. След
нанасяне на продукта равномерно по цялата глава времето
на стоене се определя от вида на косата до 20 -25 мин., след
което се изплаква обилно.

Нормални коси

Боядисани и
третирани коси

Изсветлявани
коси и коси c над
50% кичури

The Neutralizer
(фиксатор)
Изплакнете
добре c хладка
вода, подсушете и фиксирайте.

15-20 мин

Изплакнете
добре c хладка
вода, подсушете и фиксирайте.

10-15 мин

Изплакнете
добре c хладка
вода, подсушете и фиксирайте.

5-8 мин

Изплакнете
добре c хладка
вода, подсушете и фиксирайте.
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Стайлинг линия
от ново поколение!
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Стайлинг линия от ново поколение!
CHROMAFIX AQUA WAX

100ml
Първата прозрачна вакса с кристална плътност.
Съдържа елементи с микроконцентрация като
Цинк, Желязо, Силиций, Мед, Магнезий. Те
се абсорбират бързо от косъма, благодарение
на един дермофил, който подпомага
минерализирането. За здрава и жизнена коса.
Формулата съдържа още активната съставка Масло от Бoaбаб, което успокоява, овлажнява,
придава блясък. В същото време маслото е
богато и на аминокиселини като Витамин А и
Витамин С, които имат anti-age действие.

CHROMAFIX GEL
STRONG HOLD 200мл

Силно фиксиращ гел, който оформя, дава
обем и плътност на косата. Новата иновативна
технология на продукта обогатена с екстракт
от киви гарантира дълготрайността на всеки
вид прическа без слепване и загуба на форма.
Приложение :
Нанесете малко количество от продукта на
суха или влажна коса и създайте желания стил.
Изсъхва моментално без да оставя следи.

CHROMAFIX HAIR SPRAY

500 ml, 100ml
Спрей лак за коса, идеален за всеки тип
коса. Скулптурира и моделира косата във
всяка форма и придава обем. Неговата
селекционирана смола създава един
микрофилм върху повърхността на косата
предпазвайки я от влага.
Запазва прическата за по-дълго врем
Приложение : пръскайте равномерно върху
косата на разстояние от 30 см

CHROMAFIX FROSTING
MOUSSE

300 ml
Пяна за коса, идеална за всички видове коси.
Това е моделиращ мус на базата на смола от
високо качество. Отлична е за стилистично
оформяне на всички видове линии, които
изискват обем и трайност. Може да се ползва
при сухи и влажни коси.
Приложение: Нанесете необходимото
количество от продукта и изсушете в желана
форма. За да постигнете мокър ефект, не
изсушавайте топлинно.

CHROMAFIX MATT WAX

100ml
Функционална матираща вакса, която
оформя, моделира и стилизира с мат
ефект. Идеална за визия с непрозрачен
ефект, както и за нестандартни прически
в екстремна форма.
Съдържа соя и пшеничен протеин,
които имат хидратираща, овлажняваща
и възстановяваща функция, а
съдържанието на масло от кашу има
антиоксидантни и овлажняващи свойства
с успокояващ ефект.
Приложение: Вземете необходимото
количество между двете длани и
оформете на суха коса.

CHROMAFIX
SCULPTING GLAZE 200ml

Течен фиксатор за създаване на бързи
прически с мигновен изсъхващ ефект,
подходящ за всеки тип коса. Дава плътност
и изключителен блясък. Формулата
съдържа алое вера (хидратира), екстракт
от ябълка (антиоксидантно действие), Dpanthenol (предпазва от дехидратация и
успокоява) и екстракт от розмарин (запазва
косата чиста).
Приложение :
Нанесете малко количество от продукта на
влажна или суха коса. Създайте къдрици
или оформете по ваше желание.

CHROMAFIX
HAIR LACQUER

300 ml
Лак за коса със силен фиксаж без газ.
Идеален за всички видове коса.
Спомага за оформянето и моделирането
на каквато и да е форма и обем.
Неговата селекционирана смола създава
един микрофилм върху повърхността
на косата предпазвайки я от влага. Така
се гарантира една по дълга защита на
вашата прическа от външни климатични
условия.
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CHROMA FIX
SMOOTHING SERUM
150мл
Заглаждащ и омекотяващ серум - за къдрави и непокорни
коси, премахващ наелектризирането и обема.
Съдържа бадемово масло (богато на протеини,
минерали и мастни киселини, които имат омекотяващо,
овлажняващо и анти- стрес действие) и масло от червено
грозде (богато на омега 6, което има антиоксидиращо,
стягащо и изглаждащо действие)
Без Изплакване.

CHROMA FIX
CURLY TOP
100мл
Флуид с интензивно действие, който оформя и разделя
къдрици и вълни, придавайки в същото време обем, блясък
и плътност на косата. Елиминира наелектризиращия ефект.
Съдържанието на масло от жожоба и слънчогледово
масло придава изключителен блясък и хидратация на
косата.
Наличието на Хитозан създава филм върху къдриците и
предпазва косата от агресивно природно влияние.

Приложение: нанесете малко количество от продукта на
влажна коса по дължините и върховете и изсушете спрямо
вашите желания. Не изплаквайте. ( Не превишавайте
дозата, продуктът е концентриран).

Приложение: Нанесете малко количество от продукта на
влажна коса и изсушете с дифузер.

23

РЕГЕНЕРИРАЩИ И ТОНИРАЩИ
МАСКИ ЗА КОСА
НОВАТА СЕНЗАЦИЯ ЗА КОСА - ЖИЗНЕНА И БОЯДИСАНА.
Многобройните опити и науката потвърдиха това, че индианците от пустинята Сонора от хиляди години са познавали
маслото от жожоба - изключително ефикасно за грижата и красотата на косата. То притежава силата да прониква в линейната
химична структура на молекулата със способността да подпомага възобновяването на естественото PH. Работи срещу процеса
на атрофия на еластичността на фибрите на колагена, възстановява кожата, мекотата и еластичността на косата.
Безвредността на восъчната чистота на жожобата е доказана от различни изследователи в границите между остра токсичност
и кожна поносимост. Зарежда и усилва рефлексите на боядисаната коса, маскира появата на първите бели коси. Може да бъде
нанесена след всяко измиване с шампоан, както върху боядисани, така и върху обезцветени коси, за поддържане на цвета или
акцентиращи оттенъци. Хидратира, зарежда, предпазва и прави боядисаната коса по -блестяща, силна и жизнена.
Богата база условия от високо ниво със защитен филм, обогатена от съставки с високо подхранващи и хидратиращи
елементи, които придават на косата нова лъскавина и освежават цвета. Съставките серамиди и масло от жожоба подхранват
и реконструират косата отвътре.
Приложение: Измийте косата и подсушете с хавлия. Сложете ръкавици и нанесете 8-10 дози от маската с гребен или с ръце.
Разрешете косата и оставете да действа от 3 до 5-6 минути, след което изплакнете обилно с вода. Червените тоналности са
по-интензивни и предполагат професионално отношение. Да се нананся единствено върху косата. Ако попадне върху кожата,
да се измие веднага с памучен тампон, напоен с вода и шампоан.
Маската се предлага в шест различни нюанса от по 250 ml.

РУС

ЧЕРВЕН

МЕД

ПЛАТИНА

ВИОЛЕТ

ШОКОЛАД
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INNOVATION
KeraBond Cataplasm Емулсия за
регулиране на пърхут и мазен скалп
250мл

with thermal water

Емулсия от естествени видове глина (зелена и червена),
изключително ефективна при терапия и превенция на пърхот
и мазен скалп. Идеална за дълбоко почистване на кожата и
скалпа.
Благодарение на своите абсорбиращи и стягащи свойства
упражнява лек пилинг на кожата на главата, който абсорбира
себума и спомага за премахването на люспите пърхот, в
същото време премахва всички наслоявания, които запушват
космения фоликул и снабдява с кислород луковицата.
Приложение: Използвайте ръкавици! Разредете продукта
в купа с хладка вода (5мл вода на всеки 20мл продукт).
Намокрете скалпа и нанесете продукта на кожата на главата
с помощта на четка. Масажирайте нежно за 3 мин.След
това първо сложете найлонова шапка,а отгоре хавлиена
кърпа. Оствете за 5 мин. Изплакнете с хладка вода.След това
използвайте специален шампоан(Synergy wash/ Regal wash).
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Chenice Beverly Hills
Pure Volume 250мл

CHENICE POWER SHINE HAIR SPRAY 500 мл

Спрей за обем без газ - за нормална, фина и
третирана коса. Това е идеалният стилизиращ
продукт за оформяне на коса, която се нуждае
от обем и плътност. Неговата специална
формула осигурява един изключително
дълготраен ефект на прическата.
Приложение: Напръскайте равномерно
върху чиста и влажна коса.
Продължете с изсушаване в желания стил.

Спрей лак, идеален за всеки тип коса.
Подходящ за оформянето и моделирането
на косата във всеки вид форма и обем.
Избраните смоли в състава му създават
микрофилм около косъма, който го предпазва
от влага и запазва прическата за по-дълго
време.
Приложение: пръскайте равномерно върху
косата на разстояние от 30 см

Гел Мокър Ефект 200мл

Chenice Beverly Hills Fix It Gel 200мл

CHENICE SHAPING GUM

CHENICE FORMING GLAZE Оформящ фиксатор 250мл
Ревлюционен продукт, който придава форма
и дизайн на косата в желания стил. Това е
течен гел със силна фиксация, идеален и за
финална обработка на косата.
Приложение: Нанесете необходимото
количество на мокра или суха коса, в
зависимост от желания ефект.

CHENICE FROSTING MOUSSE

Chenice Beverly Hills Kera
Bond Repair Complex 50мл

Този гел дава възможност да се създават
прически във всеки стил. Придава блясък и
огледален ефект. Лека до средна фиксация
Приложение: Нанесете необходимото
количество и оформете по ваше желание.

Моделираща гума 100мл
Моделираща гума за креативен външен
вид. Придава текстура и плътност
на косата. Продукт за хора, които в
ежедневието си търсят своя моден стил.
Приложение: на суха или влажна коса

Гел Fix it strong- силна фиксация , идеален
за всички, които искат да имат оформена и
фиксирана прическа за много дълго време.
Приложение:
Нанесете малко количество от продукта на
суха или влажна коса и създайте желания стил.
Изсъхва моментално без да оставя следи.

Пяна за обем със силна фиксация 300мл
Специална формула за всички видове
коси. Придава плътност и невероятен
обем в корените. Може да бъде използвана
върху влажна и суха коса. Изключителен
стайлинг продукт за всеки стилист.
Приложение: Нанесете необходимото
количество върху влажна или суха коса.
Оформете по ваш избор.

Терапия за възстановяване на заплитащи
се краища - специален флуид на базата на
силиконова формула с високоефективни
заглаждащи и омекотяващи съставки.
Идеален за предпазване на косата от
заплитане.
Приложение: Нанесете продукта на суха или
влажна коса.

Chenice Beverly Hills Keep in
color Shampoo 1000мл

Chenice Beverly Hills Keep in
Color Mask 1000мл

Post Color Shampoo - Шампоан, създаден
специално за нанасяне след процедура
боядисване, за поддържане и дълготрайна защита
на цвета във времето, със силно хидратиращо
действие. Обогатен с Алое и Витамин Е.
Благодарение на неговите хидратиращи и
антиокислителни свойства запазва правилното
количество на хидратация, създава защитен филм
на косъма и засилва рефлексите на цвета.

Post Color Mask - Маска, създадена специално за
нанасяне след процедура боядисване, за поддържане
и дълготрайна защита на цвета във времето, със
силно хидратиращо действие. Благодарение на
полимера в нейния състав, предпазва косата
от замърсяване, UVA и UVB лъчи. Обогатена
е още с Алое и Витамин Е, които имат
хидратиращи и антиокислителни свойства,
запазващи правилното количество хидратация
на боядисаната коса и същевременно засилващи
рефлексите на цвета.
26

Kera Bond Regal life 12х6мл

Скалп терапия с Липозоми,
Провитамин B5. Снабдява клетките
с кислород и увеличава активното
клетъчно делене. Един инстински
енергиен стимулант, способен
да заздрави и тонизира скалпа и
плътността на косата. Препоръчително е
да се ползва и за превенция на косопада.
Приложение: След специфичния
шампоан нанесете върху кожата на
главата ред по ред. Не изплаквайте.

!
Chenice Regal Wash
250мл / 1л
Шампоан с Липозоми, обогатен
с антибактериални съставки,
Витамини F и PP, за защита
и стимулиране естествената
функция на скалпа. Идеален за
честа употреба.

Chenice Synergy Wash
250мл / 1л
Шампоан с Липозоми, Пироктон
Оламин и комплекс от
аминокиселини за регулиране на
прекомерно омазняване на скалпа и
наличие на пърхот.

Kera Bond Multivitamin Oil

500мл / 200мл
Масло, обогатено с комплекс от
мултивитамини и антиокислителни
вещества, които се борят със свободните
радикали и предпазват косъма от
остаряване, като заздравяват кератиновата
структура на косъма, придавайки й обем и
жизненост.
Приложение: Измийте с шампоан
мултивитамин. Нанесете по дължините на
косата Multi-Vitamin Oil до върха на косъма
и масажирайте нежно частите за третиране.
Оставете продукта да действа за 5/10
минути. Изплакнете обилно с хладка вода.

Chenice Whytwelve 12 в 1

150 ml
Мултифункционална „всичко в едно„ маска спрей.
Заглаждащ балсам без изплакване, който разресва, дава
блясък и веднага възстановява увредени и сухи коси.
Оставя косата гладка и лъскава. Съдържа арганово
масло, оризова пшеница, силиконови протеини, които
имат високо възстановяващи и хидратиращи функции.
Приложение: Нанесете на влажна или суха коса и
оформете по ваш избор.
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Chenice Color Eraser

100мл
Обезцветител за сваляне на цвят
Tотална корекция, без да се променя
естествения цвят на небоядисани
участъци!

Chenice Kerabond Pure silk

Коприна за коса 50мл
Специално създадена текстура за суха и
химически увредена коса, която придава
блясък, има антистатично действие, заглажда
и хидратира. Създадена на базата на коприна
и силикон.
Приложение: Нанесете на суха или влажна
коса.

WHYTWELVE - Иновативна Специална
формула, която има 12 различни функции.
Изискана подкрепа за всеки взискателен
стилист :
• Защитава косата от атмосферни влияния
• Овлажнява и подхранва
• Придава плътност и обем
• Предпазва от заплитане
• Придава блясък
• Възстановява увредена коса
• Запазва дълготрайността на цвета на косата
• Предпазва при термична обработка
• Разресва
• Укротява къдрвави коси

Ползите от кератина

- реструктуриране на косъма външно и вътрешно (протеините от ниско
молекулярно тегло проникват във вътрешността на косъма, онези от
високо молекулярно тегло работят външно)
- антиоксидантна дейност
- борба с остаряването на косъма
- възстановява фибрите на косъма от uv лъчите
- подхранващо, хидратиращо и предпазващо действие.

Keratin Active Shampoo 500мл
Почистващ шампоан, без натриев
хлорид, идеален за премахване на
остатъците от продукти като: гел,
пяна, лак и завършващи като цяло.
Отваря кутикулата, подготвяйки
косъма да получи Keratin Active Treatment.

Keratin Hydrotonic Shampoo 500мл,
Шампоан обогатен с кератин,
специфично формулиран за да бъде
използван за първото измиване след
процедурата с Keratin Active Treatment.

Съобразен с нормативите на ЕС.

Инструкции за употреба на кератинов заглаждащ продукт:
Kherapy
ФАЗА 1 : Почистете грижовно косата с Keratin Active Shampoo.
Изплакнете обилно.
Изсушете косата напълно със сешоар.
ФАЗА 2: Нанесете Keratin Active Treatment по следния начин:
• Разделете косата на три или четири части (използвайки
подходящи ръкавици)
• Започва се от зоната на тила като косата се разделя на кичури
от 1 до 2.5см
• Използва се четка за боядисване и продуктът се нанася на
3мм от корена в посока към върха на косъма.
• Разресвайте косата, отдалечавайки се от корена, използвайте
гребен с гъсти зъбци като винмавате продукта да е равномерно
нанесен. Важно: не нанасяйте прекалено голямо количество
от продукта, тъй като косата ще изглежда мазна и тежка и ще
затрудни използването на сешоар и преса!! Покрийте косата
с найлонова шапка и оставете така 20мин, ако косата е много
упорита или естествена, оставете за 30мин. Междувременно
отстранете шапката, разрешете и проверете дали нанасянето
е равномерно. С помощта на сешоар и плоска четка изсушете
косата.

KERATIN+++
Keratin Hydrotonic Mask 500мл
Кератинова маска. Подхранва и
възстановява на базата на кератин
и хидролизиран колаген. Phто особено киселинно (4.0-4.5)
подпомага затварянето на косъма,
гарантирайки отразяващ ефект.

Keratin Active Treatment 500мл
Кератинов заглаждащ продукт.

Преди да загладите с преса косата трябва да бъде напълно
изсушена!!!
ФАЗА 3: Заглаждане с преса
С гребен разделете косата на три или четири секции. Започва
се с кичури от зоната на тила на 3мм от корена в посока върха.
• При увредени коси, руси обезцветени или подложени на
двойна химическа процедура пресата трябва да бъде регулирана
на 204-210°С и да се прекара през всеки кичур 4-6 пъти.
• При коси, подложени на един химически процес с 50% или помалко кичури, пресата трябва да бъде регулирана на 216-221°С
и да се прекара през всеки кичур 6-8 пъти.
• При нетретирани коси, естествени или упорити пресата
трябва да бъде регулирана на 227-232°С и да се прекара през
всеки кичур 8-10 пъти.
• Ако косата има цъфтящи краища- да се прекара по краищата
с един път по-малко.
• Завършете с прическа.
ВАЖНО: След процедурата НЕ ТРЯБВА ДА МИЕТЕ
КОСАТА 72 ЧАСА, ако се наложи да се намокри- изсушете
и минете с пресата на ниска температура. За оптимална
поддръжка на процедурата се препоръчва използването на
Keratin Hydrotonic Shampoo и Keratin Hydrotonic Mask, както в
салона, така и в къщи.
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KERATIN+++ Кератинова заглаждаща терапия

Продукта съдържа още:
- соеви протеини - подхранващи структурата на косъма.
- пшенични проетеини - съживяват и освежават косъма.
- екстракт от женшен: енергизиращо и подсилващо действие
- екстракт от бамбук: подхранва и съживява косъма.

ACCESSORI hantesis
Сешоар Hantesis Limted Active Oxygen By Gamma Piu 2100W
ACTIVE OXYGEN TECHNOLOGY limited Edition BY HANTESIS & GAMMA PIU
Сешоарът с технология ACТIVE OXYGEN е революционно проектиран нов вид
сешоар. Това е единственият сешоар в света с активен кислород технология.
ACTIVE OXYGEN е революционно лечение, което подобрява цвета и предпазва
косъма, като същевременно изглажда перфектно повърхността на косата.
ACTIVE OXYGEN има невероятно ОМЕКОТЯВАЩА функция и възстановяващ
ефект, особено върху оцветени, подложени на стрес или чупливи и слаби коси.
ACTIVE OXYGEN производството на кислород се дължи на специално вграден син
светлинен спектър.
HANTESIS BY GAMMA PIU Active Oxygen Сешоар подобрява състоянието и
управляемостта на косата. Ефективността на активния кислород е научно доказана в
тест за оценка от Biomedical SRL Италия - Това е Biomedical център по дерматология
и Tricology, ръководен от д-р Fasulo. Gamma Più Active Oxygen Тестът доказа, че Active Oxygen сешоара е много по-ефективен за боядисана коса, отколкото всеки друг
традиционен сешоар. Изпитването на ефективност показа следните резултати:
1. Непрекъснатото използване на HANTESIS BY GAMMA PIU Active Oxygen
СЕШОАР прави косата по-лесно за разресване, блестяща, по-здрава и най-вече помека и хидратирана.
2. Направените снимки в теста, които бяха гледани с микроскоп с поляризирана
светлина показват, че косата третирана с технология Active Oxygen е много погладка, по -бледстяща и лесно управляема.
3. Благодарение на антисептично действие на активния кислород, косата е по-здрава,
а миризмите от бактериален прозход се неутрализират.
4. Active Oxygen технологията балансира естествената структура на косата, а чрез
производството на отрицателни йони се елиминира статичното електричество.

Работна манта за фризьори
без гръб. Възможност за
регулиране на височината.
Специална дишаща материя,
с два джоба.

Луксозна професионална пелерина
за подстригване с копчета.
За всички възрасти.
Материал Nylon

Цветни пневматични
четки за разресване.
Различни размери.
С гумирана неплъзгаща
се дръжка.

Ножица за подстригване
5.5см
Италиански дизайн
Японска стомана
Гумени напръстници
Калъф за съхранение
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Технически характеристики :

мощност : 1800 - 2100 W
V : 220-240
HZ - 50/60
тегло : 530 гр
въздушен поток : 24 л/секунда
въздушенн поток : 86.4 м3/час
налягане : 21 mbar
ниво шум : 69 db
кабел : 3м
Покритие - Nylon
3 температурни настройки
2 степени на скорост

Решетката на сешоара е покрита със
сребро 999% - при работа наночастиците
освобождават сребърни йони, които
предпазват косата и я правят бляскава.

Кърпи от 100 % Памук
Произведени в Италия
Размер: 50/90см
Луксозно изпълнение

ACCESSORI babyliss pro

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЕТКИ ЗА ИЗСУШАВАНЕ

Професионални четки за изсушаване
материал керамика φ52

Професионални четки за изсушаване
материал керамика φ42

Професионални четки за изсушаване
материал керамика φ22

Професионални четки за изсушаване
материал керамика φ32

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЕТКИ ЗА РАЗРЕСВАНЕ

Професионална четка за разресванетесен вариант - пневматична,
материал силикон

Професионална четка за разресванеширок вариант - пневматична,
материал силикон

Професионална четка за разресванеширок вариант - пневматична,
материал естествен глигански косъм

СЕТ ОТ 6 БРОЯ ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГРЕБЕНИ ЗА ФРИЗЬОРИ
МАТЕРИАЛ СИЛИКОН

НОВО
Професионални четки за изсушаване
Изработени от висококачествено натурално дърво
Изключително леки
Ергономична дръжка
Подвижни силиконови зъбци с епоксидни
масажиращи връхчета, препазващи скалпа
от нараняване
4 различни размера
Подходящи за всякакъв вид дължина на косата

Луксозна
професионална
пелерина за
подстригване
с копчета. За всички
възрасти.
Материал Nylon
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Babyliss Pro Argan Oil Moisture Repair Conditioner 350мл
Възстановяващ и хидратиращ балсам с мароканско арганово
масло. Придава на косата здравина, изглажда кутикулата
и предотвратява заплитане на краищата. Като резултат се
постига една изключително бляскава и послушна коса.
Приложение: Нанесете количество, колкото е необходимо
по цялата дължина на косата от скалпа до върховете.
Оставете 1-3 минути и изплакнете.
Babyliss Pro Argan Oil Treatment 100мл
Мароканско Арганово Масло без алкохол, придаващо блясък,
гладкост и с антинаелектризиращ ефект .
Приложение: Разтрийте няколко капки между ръцете си и
нанесете на влажна или суха коса.
Babyliss Pro Argan Oil Moisture Repair Shampoo 350мл
Шампоан с мароканско арганово масло, възстановяващ
косата от химична и топлинна обработка, както и от
природни фактори. Придава обем, блясък и прави косата
лесна за оформяне.
Babyliss Pro Argan Oil Restorative Mask 241гр
Интензивна, хидратираща и овлажняваща терапия,
проникваща в кутикулата и възстановяващ косата от
химична и топлинна обработка, както и от природни
фактори. Подпомага оформянето и придава блясък.

BABYLISS PRO COLOR STAIN / REMOVING LOTION 250 мл
БЕЗ ПАРАБЕНИ!
PH – алкален препарат, който нежно
почиства останала боя по кожата на клиента
или върху инструменти. С помощта на
топче памук и директно с ръцете се нанася
на проблемните скалп зони. Внимателно се
разтърква и след това се изплаква. Ръцете
също трябва да се изплакнат след употреба.
Никога не нанасяйте на раздразнена кожа.
Затворете бутилката плътно след употреба.
В случай на контакт с очите, изплакнете
незабавно.

BABYLISS PROLISS 250мл - Специално разработен двуфазен спрей за
изправяне на базата на молекулярен комплекс от липа
Технолигия за изправяне CI - Ceramic-ionic optimised. Тази технология ви
позволява да постигнете отлични резултати при работа със сешоар или преса
дори при много висока температура, като същевременно защитава косата.
Продуктът е разработен от лабораторията на Babyliss Pro във Франция,
специално за работа с високотехнологични уреди за професионалисти.
Придава на косата изключително гладък и бляскав вид.
Приложение: Нанася се на влажна коса преди сешоар и преса .
При работа с пресата на BabylissPro WET&DRY може след нанасяне на леко
влажна коса да се направи backstage ефект, като директно започне изправяне на
косата.
Twenty Five Gel Spray Extra Strong 250 мл – Дълготраен Финален Спрей Лак
(Без Газ) с много силна фиксация. Фиксира моментално без да слепва и оставя
следи. Приложение – Напръскайте директно върху суха или влажна коса.
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СПРЕЙ FX 4 в 1 - Този спрей почиства,
дезинфекцира, смазва и охлажда.
Почиства ножици, тримери и остриета на
машинки за подстригване, благодарение на
неговия почистващ комплекс и високото
фарма качество на маслото. Да се използва
след всяко подстригване.
Приложение: изключете машинката от
ел.мрежа преди пръскане. Пръскайте на
разстояние от 10 до 25 см. Почистете
излишното количество. Може да се използва
във всички позиции.
Мерки за безопасност : да се използва само
при изключени от ел. мрежа уреди. Да се
държи далеч от очите. Да се използва само
за машинки за подстригване.

BIO A HAIR TECHNIC - АМПУЛИ ТЕХНИЧЕСКА
ГРИЖА СКАЛП - GAMORA – 24 бр / 5 мл
Техническа грижа, която предпазва косата и скалпа
преди козметични процедури като изсветляване,
боядисване, къдрене. Успокоява всеки чувствителен
скалп. Една отлична грижа за здрав и защитен вид на
косата и скалпа.
Ампулата се нанася директно на чувствителния
скалп преди техническа процедура (има ролята на
ph стабилизатор), за да предотврати изтръпване,
дразнене, сърбеж и зачервяване. Препоръчително
е също да се смесва с оксидиращи емулсии, супри и
къдрини.
Професионална употреба :
Пригответе вашия продукт както обикновено.
Преди нанасяне добавете 1 ампула Гамора(5мл) към
сместа. Смесете добре и нанесете вашата супра, боя,
къдрин или неутрализатор както обикновено.
Професионален съвет :
За клиенти, които скалпове са много чувствителни
към неутрализиращи емулсии, дразненето може
да бъде елиминирано чрез добавяне на Гамора към
неутрализиращата течност. Ако има изтръпване около
слепоочието (зачервяване или сърбеж) Гамора може
да бъде нанесена директно на кожата. Ако косата е
много дълга и нанасяте 2 бои за коса – добавете 2
ампули Гамора.

BIO A HAIR STYLING - BRUSHING 24х15мл
Изключителен продукт - подходящ при изсушаване и
работа с преса. Нормална фиксация. За всеки тип коса.
Мечтали ли сте някога да имате бляскаво изсушаване
и перфектно изправяне на косата за изключително
кратко време? Това е продукт за отлична грижа, който :
• заглажда повърхността на косата
• разресва косата с лекота
• ускорява процеса на изсушаване.
Уникална субстанция за оформяне, Bio A Brushing придава огледален блясък на косата по време
на процеса на изсушаване или изправяне, като
същевременно придава обем.
Антистатично действие.
Топлината при изсушаване оптимизира действието
на съставките и увеличава трайността на прическата,
както и здравия вид на косата.
Професионална употреба :
1. След измиване с шампоан - подсушете косата с
кърпа.
2. Нанесте съдържанието на една ампула BIO A Brushing от корените до върховете на косата
3. Не изплаквайте
4. Изсушете косата с йонизиращ сешоар или
използвайте преса за изправяне ( като предварително
сте изсушили косата със сешоар). За перфектен
завършен вид ви препоръчаваме използването на
професионалните уреди на Babylisspro.

EMERAUDE BIO HAIR STYLING – АМПУЛИ
ЕКСТРА СИЛНА ФИКСАЦИЯ 24х15мл
Ампули за всеки тип коса, които дават възможност
за създаване на различен стил оформяне на косата –
вълни, изправяне, плътност, естествена визия или обем
в корена. Имат екстра силна фиксация, която придава
60% обем, прави филм върху повърхността на косъма
и придава изключителна трайност на прическата. Един
необходим помощник с изключителна субстанция
за разкрасяваща и със стил визия. Температурата
при изсушаване увеличава ефекта на съставките,
като в същото време увеличава и дълготрайността на
прическата.
Приложение :
След измиване с подходящ шампоан, подсушете с
кърпа и нанесете емулсията от корена до върховете с
помощта на гребен. Не изплаквайте и не изтисквайте.
Може да използавате подходящи ролки или да
използвате друг уред за навиване на къдрици.
Ампулите са изключително подходящи за оформяне
на естествена визия, дълготрайни къдрици и всеки
друг желан стил прическа. Подходящи са за употеба и
под йонизираща каска за коса. При употреба на ролки
и последваща йонизираща каска, оставете косата да
се охлади преди да развиете ролките. Оформете по
ваш избор. Различни резулатати в зависимост от
диаметъра на ролките и ъгъла на тяхната употреба:
1.Визия с повече обем : Ролките са навити под прав
ъгъл към скалпа(перпендикулярно на скалпа)
2.Визия с много ясно изразен обем в корените : Ролките
са навити напред над предната част на главата.
(оформя се „тъп“ ъгъл със скалпа)
3.Визия с много малък обем в корена : ролките са
навити назад над главата (оформят се „остър“ ъгъл със
скалпа).

KUR PLASMA BIO HAIR STYLING – АМПУЛИ ЗА
СУХА/БОЯДИСАНА/ОБЕЗЦВЕТЕНА/УВРЕДЕНА
КОСА 24х15мл
Био естествени Ампули, обогатени с провитамин
В5, идеална грижа за чувствителна, боядисана или
проблемна коса. Тяхната разресваща функция подготвя
косата за изсушаване, прави я податлива, мека, гладка и
обемна. Покривайки кератиновата структура на косата,
провитамин В5 създава защитен филм върху косъма,
изглаждайки неговата повърхност. Той подсилва,
уплътнява и прави косата блестяща. Предпазва от
заплитане на краищата.
Температурата при изсушаване увеличава ефекта
на съставките, като в същото време увеличава и
дълготрайността на прическата.
Приложение:
След измиване с подходящ шампоан нанесете
съдържанието на ампулата на подсушена с кърпа коса
от корена до върховете, използвайки гребен.
Не изплаквайте и не изтисквайте.
Започнете изсушаване с йонизиращ сешоар Babylisspro.
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Магията на къдриците...
НОВО

Професионална машина за къдрици с пара.
Иновативна технология, даваща изключително
дълготраен резултат, дори и при много упорити коси.
Работи само с дестилирана вода!

Професионална машина за къдрици. Класически
вариант за дълготрайни и различни визии прически.

СЕТ СТИЛИЗИРАШИ ПРОДУКТИ ЗА КЪДРИЦИ

сетът включва:

Curl Foundation – Основа за навиване на къдрици .
Спомага за премахване на наелектризирането и гарантира копринено гладка коса за навиване.
Приложение: Нанесете на влажна коса. Изсушете и срешете внимателно.
Започнете навиване с Машината за къдрици Miracurl или друг уред на Babyliss Pro.
Curl Prep – Продукт с лека формула, който подготвя косата за стилизиране и дава изключителна гладкост.
Приложение: Напръскайте равномерно на суха или влажна коса. Не изплаквайте. Изсушете и срешете косата внимателно.
Започнете навиване на косата с машината за къдрици Miracurl или с друг уред на BabylissPro.
Defining Spray – Фиксиращ спрей . Фиксира създадената форма, плътност и прическа на косата.
Приложение: След стилизиране, напръскайте за дълготрайна и естествена визия.
Сила на фиксация – средна.
Hair Spray - Лак за коса силна фиксация. Влагоустойчива формула, която фиксира, дава плътност, форма и блясък.
Приложение: След стилизиране напръскайте косата от разстояние, за да фиксирате.
Shine Spray - Спрей за блясък. Придава мигновено изключителен блясък.
Приложение: След оформяне на къдриците напръскайте за допълнителен блясък.

33

Curl PRO Curl Foundation 177ml
Curl Prep 237ml
Curl Defining Spray 250g
Curl Hair Spray 283g
Curl Thermal Shine Spray 125g

DESIGN • ТЕХ
NE

Innovative premium technology
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399g

LIGHTWEIGHT
PERFORMANCE
LIFETIME

2 400 W
BABFB1E • BABFB1BE

BAB7000IE

FERRARI DESIGNED
ENGINE with MaxlifePRO™
Technology

FERRARI DESIGNED
BRUSHLESS ENGINE

12 степени за скорост и температура
Cold Shot Switch - стоп бутон за студен въздух
Ултра-ниски вибрации и ниво на шум
Йонен генератор
2бр ултра-тънки накрайника за изсушаване
1бр. заглушител
1бр. дифузер

До 20 000 оборота в минута
До 10 000 часа живот
Олекотен и ергономичен дизайн
Вградена турбина
Най-бързата изсушаваща струя

2 200 W

До 22 500 оборота в минута
До 5 000 часа живот
Най-лекия сешоар в света
Вградена турбина
Най-бързата изсушаваща струя до 194км/ч
12 степени за скорост и температура
Бутон за студен въздух

Без въглеродни емисии
Ултра-ниски вибрации и ниво на шум
Йонен генератор
3бр ултра-тънки накрайника за изсушаване
1бр. заглушител
1бр. дифузер

Машинка за подстригване Ferrari Innovation
Нова технология мотор Ferarri с 4 магнита
гарантиращи 10 000 часа работа.
Лек и ергономичен дизайн.
Намалена до минимум вибрация.
6300 движения на ножа в минута.
Възможност за подстригване два пъти по-бързо от
стандартна машинка.
Литиево-полимерна батерия - позволява работа до 3
часа без зареждане.
Възможност за работа с кабел и без кабел.
8 гребена за подстригване.

FX811E

FX811RE

®

Exclusively for

Hair Artists

w w w . f c o l o r . e u

BABS575E

u

5,75” Инча
Криогенно закалена японска стомана
Титаниево покритие
Двойно-въртящ палец
Висикокачествена майсторска изработка
Калъф за съхранение
Масло за смазване
Напръстници
Доживотна гаранция против корозия
на стоманата

BABST550E

u

5,5” Инча
Гребен с извити 24бр зъбци
Криогенно закалена японска стомана
Титаниево покритие
Висикокачествена майсторска изработка
Двойно-въртящ палец
Калъф за съхранение
Масло за смазване
Напръстници
Доживотна гаранция против корозия
на стоманата
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Класическа маша за навиване на къдрици,
налична в 4 размера.
• Titanium tourmaline technology - Титаниум
турмалин покритие Несравнима дълготрайност на покритието
• Възможност за регулиране на температурата :
от 130°C до 200°C
• Бутон Вкл/Изкл със светлинен индикатор
• Студен връх на машата за лесна експлоатация
• Автоматично изключване след 60мин.
• Въртящ кабел (2.70m)
• Размери:
BAB2171TTE Ø 16mm
BAB2172TTE Ø 19mm
BAB2173TTE Ø 25mm
BAB2174TTE Ø 32mm

Традиционна маша за навиване на
къдрици
• Ø 13 mm
• Дълга дръжка
• Двоен волтаж 100-240 Volts
• Постоянна температура

Мултифункционална конус маша преса 4 в 1
BAB2225
• Титаниум турмалин технология на плочите
• Студени накрайници
• Силиконови разделители за перфектен контрол
при навиване на косата
• Бутон за вкл/изкл & температурен регулатор ( 3
степени ) + светлинен индикатор на
температурата
• Изключително гладка и неплъзгаща се дръжка
• Функция заключване на плочите.
• Вградена стойка
• 2.70м въртящ се кабел
• В комплекта е включен демонстрационно DVD

Професионална четка сешоар
BAB2620Е
• Ø 32mm
•700w
• 2 Степени на сила изсушаване
• Въртящ се кабел
• Студен връх за лесна експлоатация
• меки зъбци недопускащи заплитане

Класическа маша за навиване на къдрици,
налична в 5 размера.
•Titanium tourmaline technology - Титаниум
турмалин покритие Несравнима дълготрайност на покритието
• Дигитален дисплей за температурата : от
130°C до 200°C
• Бутон Вкл/Изкл със светлинен индикатор
• Студен връх на машата за лесна
експлоатация
• Автоматично изключване след 60мин.
• Въртящ кабел (2.70m)
• Размери:
BAB2271TTE Ø 16mm
BAB2272TTE Ø 19mm
BAB2273TTE Ø 25mm
BAB2274TTE Ø 32mm
BAB2275TTE Ø 38mm

Ретро маша тесен вариант за естествени
вълни BAB2369TTE
•22mm/19mm/22mm размер на трите шиша
• контрол на температурата 140 ° C до 210 ° C
• LED ( Светодиоден) контрол на
температурата 140*С-160*С-180*С-200*С-210*С
• Активна йонизация - йонен генератор.
• Студен Накрайник
• Бутон Вкл/Изкл.(On/Oﬀ )
• Кабел - 2.70м въртящ
•110W -230V

Ретро маша за големи вълни
BAB2469TTE
Технически характеристики :
• Титаниум -Турмалин покритие на плочите
• LED ( Светодиоден) контрол на температурата 140*С-160*С-180*С-200*С-210*С
• Активна йонизация - йонен генератор.
• Студен Накрайник
• Бутон Вкл/Изкл.(On/Oﬀ )
• Кабел - 2.70м въртящ

Класическа ретро маша Tripple barrel waver
BAB2269TTE
• Титаниум-турмалин технология
• 22 mm / 19 мм / 22мм - размер на трите шиша
• Бутон вкл/изкл (On / Oﬀ ) - Светлинен индикатор
при работещ режим.
• Контрол на температурата 140 ° C до 220 ° C
• Студен край на шишовете на върха за лесна работа
и прецизност
• Вградена стойка за безопасност
• 2,70 m професионален въртящ се кабел
• 125 W

Маша Конус за къдрици и вълни
BAB2280TTE - 25-13mm
BAB2281TTE - 32-19mm
•Titanium tourmaline technology - Титаниум
турмалин покритие Несравнима дълготрайност на покритието
• Два размера на машата
• Изключителна бързина на загряване
• Бутон Вкл/Изкл
• 2 индикатора,които мигат до достигане на
желаната температура.
• Автоматично изключване след 72минути
• Линеен температурен контрол
• 25 степени на температура вариващи от 110*С
до 200*С
• Струден връх на машата за лесна експлоатация
• Въртящ кабел 2.70м
• Неплъзгаща гумирана дръжка

Въртяща четка Roatating hot air 800W BAB2770Е
• 40мм керамична технология кръгла четка снабдена с естествени ( от глиган ) и изкуствени
косми, завършващи на върха с карбонови
накрайници.
• 50мм керамична технология кръгла четка снабдена с естествени ( от глиган ) и изкуствени
косми,з авършващи на върха с карбонови
накрайници.
• 800 W
• 2 степени на температура + функция студен
въздух
• Въртене на четката - и в двете посоки
• Йонизираща технология
• Въртящ кабел
• Накрайник за закачане

НОВО Преса Маша Hybrid BAB8125EPE
• EP TECHNOLOGY 5.0 - 32мм плочи ширина
• 32мм диаметър на пресата в затворено
положение - за използване като маша
• Advanced Heat Managment System
• Температура - Дисплей с 3 степени ( 170 ° C 200 ° C - 230 ° C) и светещ индикатор
• Пресата загрява и от външната страна където са
разположени зъбците
• Двойнозаключваща се функция (отпред и отзад)
• Бутон Вкл/Изкл
• Струден връх на пресата за лесна експлоатация
• Въртящ кабел 2.70м
• 68W

Преса за изправяне и къдрици - компактен размер
BAB2670EPE
• EP TECHNOLOGY 5.0 - Плочи - 25 мм
• Подвижен гребен за разресване на косата при
изправяне - по желание се сваля и слага.
• Температура - поддържа желаната до края на
работния процес
• Бутон - вкл./изкл.
• Светещ индикатор
• Въртящ кабел
• Регулатор на температурата - от 140 до 230 градуса
• Заключваща система за удобно пренасяне.
• Подложка за предпазване на вашите повърхности.

Луксозна преса за изправяне и къдрици
дълъг дизайн BAB2072EPE
• EP TECHNOLOGY 5.0 24mm x 120mm плочи
• Ексклузивна вентилираща система
• Advanced Heat Management System™:
immediate heat-up
• Температура - 5 степени(115°C – 140°C – 170°C
– 200°C – 230°C)
• Бутон Вкл/Изкл
• Изолираща подложка и термичен калъф
• Въртящ кабел 2.70м

Луксозна преса за изправяне и къдрици
дълъг дизайн BAB2073EPE
• Wet or Dry Hair - с възможност да се работи
на влажна коса
• EP TECHNOLOGY 5.0 38mm x 120mm плочи
• Ексклузивна вентилираща система
• Advanced Heat Management System™:
immediate heat-up
• Температура - 5 степени(115°C – 140°C –
170°C – 200°C – 230°C)
• Бутон Вкл/Изкл
• Изолираща подложка и термичен калъф
• Въртящ кабел 2.70м

Преса Ultra Curl - Преса за ултра трайни къдрици
BAB2071EPE
• EP TECHNOLOGY 5.0 - 25мм плочи ширина
• Advanced Heat Managment System
• Температура - 3 степени ( 150 ° C - 200 ° C 230 ° C) и светещ индикатор
• Бутон Вкл/Изкл
• Струден връх на машата за лесна експлоатация
• Въртящ кабел 2.70м
• 40W

Класическа преса за обем BAB2512EPCE
• EP TECHNOLOGY 5.0 - 60 милиметра големина
плочите
• Advanced Heat Managment System
• Kонтрол на температурата 120 ° C до 200 ° C
• Бутон вкл/изкл (On / Oﬀ ) - Светлинен индикатор
при работещ режим.
• 2,70 m професионален въртящ се кабел
• 125 W

НОВО! Тясна преса за обем BAB2658EPCE
• EP TECHNOLOGY 5.0 - 38 милиметра големина
плочите
• Advanced Heat Managment Syst
• 5 степени на температура от 140/160/190/210/
230‘С
• Бутон за заключване на пресата, за безопасно
пренасяне и защита на плочите
• Бутон вкл/изкл (On / Oﬀ ) - Светлинен индикатор
при работещ режим.
• 2,70 m професионален въртящ се кабел
Изолираща подложка

Мини преса за обем BAB2151E
• 16mm Ceramic Technology plates - Първокласно
нанокерамично покритие на плочите 16мм
• On/oﬀ switch - бутон вкл/изкл
• Automatic temperature control (200°C) постоянна температура 200*С
• Ultra fast heat-up - ултра бързо загряване за
секунди
• Indicator light - светлинен издикатор по време
на работа
• 1.80m long power cord - 1.80м кабел
• 120-230V dual voltage - възможност за работа в
различни страни с различен волтаж.

Преса за изправяне и къдрици широк
вариант BAB2091EPE
• EP TECHNOLOGY 5.0 - 28мм х 110мм
плочи ширина
• Advanced Heat Managment System
• Температура - Дисплей с 5 степени ( 150 °
C - 170° C- 190° C - 210 ° C - 230 ° C)
• Бутон Вкл/Изкл
• Струден връх на пресата за лесна
експлоатация
• Въртящ кабел 2.70м

НОВО! СПА преса за изправяне с
Ултразвук и пара BAB2191SEPE
Технически характеристики :
• Дигитален Регулатор на температурата
с дисплей
• EP TECHNOLOGY 5.0
• 5 степени на температура от
150/170/190/210/ 230‘С
• Функция мъгла
• Сменяем воден резервоар
• Бутон заключване/отключване
резервоар
• Бутон вкл/изкл функция мъгла
• Загряващ керамичен елемент
• Моментално загряване
• Бутон – вкл/изкл. на пресата
• Светещ индикатор

НОВО

Преса - Маша за коса
Elipsis 30000- BAB3000EPE
За идеално гладка коса и естествени
къдрици
• Иновативен изпъкнал дизайн елипса
• EP TECHNOLOGY 5.0 - нова технология
покритие за максимална издръжливост
• Размер на плочите - 31mm х 110mm
• Уникален метален корпус с хромирано
покритие и елипсовидна форма
• Електронна регулация на
температурата с пет температурни
режима - 150 / 170 / 190 / 210 / 230°C
• Индикация на LED дисплея
• Advanced Heat Managment System
• Подвижни плочи
• Въртящ се кабел на 360°
• Заключващ механизъм
• Активен йонен генератор
• В комплекта има и термозащитни
силиконови напръстници

Професионален Сешоар Caruso BAB6510IE
Лек и ергономичен дизайн, снабден със специално
разработена дръжка, намаляваща напрежението в
ръката по време на работа.
• Централен йонен генератор
• Мощност- 2400W
• скорост на въздуха: 160km/hr
• Движение на въздуха: 125m3/hr
• Тегло : 540грама
• Изключителна скорост на сушене
• 6 степени на температура и скорост
• Два накрайника - 6mm x 60mm и 6mm x 70mm
(+20% power)
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 2.70м
• Cold Shot Switch - Бутон за студен въздух

Професионален Сешоар Veneziano BAB6610INE
Лек и ергономичен дизайн, снабден със специално
разработена дръжка, намаляваща напрежението в
ръката по време на работа.
• Централен йонен генератор
• Мощност- 2200W
• скорост на въздуха: 150km/hr
• Движение на въздуха: 105m3/hr
• Тегло : 540грама
• Изключителна скорост на сушене
• 6 степени на температура и скорост
• Два накрайника - 6mm x 60mm и 6mm x 70mm
(+20% power)
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 2.70м
• Cold Shot Switch - Бутон за студен въздух

НОВО

Професионален Сешоар Bianco BAB6350IE
Ултралек ергономичен дизайн, снабден със
специално разработена дръжка, намаляваща
напрежението в ръката по време на работа.
• Централен йонен генератор
• Мощност- 2100W
• скорост на въздуха: 130km/hr
• Тегло : 490грама
• АС мотор с дълъг живот
• Изключителна скорост на сушене
• 6 степени на температура и скорост
• Два накрайника- 6mm x 70mm (+20% power) и
6mm x 90mm
• Два накрайника 66мм на 90мм.
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 2.70м
• Cold Shot Switch - Бутон за студен въздух

Професионален Сешоар Prodigio BAB6700IE
Удължен дизайн за изсушаване на дълги коси,
снабден със специално разработена дръжка,
намаляваща напрежението в ръката по време на
работа.
• Централен йонен генератор
• Мощност- 2100W
• скорост на въздуха: 145km/hr
• Движение на въздуха: 99m3/hr
• АС мотор с дълъг живот
• Изключителна скорост на сушене
• 6 степени на температура и скорост
• Два накрайника - 6mm x 60mm и 6mm x 70mm
(+20% power)
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 2.70м
• Cold Shot Switch - Бутон за студен въздух

Машинка, специлано създадена за плитки и прически !
BAB1100E
След MiraCurl - машината - чудо,която без усилие създава
перфектни къдрици, Babylisspro създаде следващото си
чудо Perfect Twist - машинка също толкова съвършена и
лесна за употреба за създаване на плитки и различни
видове стайлинг.
• Perfect twist работи с батерия(включена в комплекта) и
има в кутията 50 различни вида аксесоари:
• 10 различни вида панделки и конци
• 16 вида мини скоби - в два размера и различни цветеове
• 6 пръстена в различни цветове и форми
• 18 ластика в 3 различни размери

Професионален Сешоар EXCESS BAB6800IE
Ултра мощност висока ефективност - до 125°C
на максимална скорост, снабден със
специално разработена дръжка, намаляваща
напрежението в ръката по време на работа.
• Централен йонен генератор
• Мощност- 2600W
• скорост на въздуха: 160km/hr
• Сила на въздушната струя: 5.3mBar
• Тегло : 550грама
• АС мотор с дълъг живот
• Изключителна скорост на сушене
• 6 степени на температура и скорост
• Два накрайника- 6mm x 70mm и 6mm x 90mm
(+20% power)
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 2.70м
• Cold Shot Switch - Бутон за студен въздух

Професионален Сешоар Murano BAB6160INE
Ултралек ергономичен дизайн и изключителна
мощност, снабден със специално разработена
дръжка, намаляваща напрежението в ръката
по време на работа.
• Централен йонен генератор
• Мощност- 2000W
• скорост на въздуха: 92km/hr
• Движение на въздуха: 92m3/hr
• Компактен размер - 16.5см
• Тегло : 510грама
• АС мотор с дълъг живот
• Изключителна скорост на сушене
• 6 степени на температура и скорост
• Два накрайника- 6mm x 60mm и 6mm x 70mm
(+20% power)
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 2.70м
• Cold Shot Switch - Бутон за студен въздух

Професионален Travel Сешоар
Bambino BAB5510E
• Малък, но изключително мощен
• DC мотор - двигател с постоянен ток
• Мощност - 1200W
• Две степени на скорост и температура
• Мини компактен размер - 12.5см
• Почистващ филтър
• Професионален кабел 1.80м
• Възможност да работи в целия свят.
• Мини накрайник и мини дифузер

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ FLASH FX668E
Безжична професионална машинка за подстригване,
която може да работи без и с кабел ново поколение
мотор на BABYLISSPRO
• Мощен висок въртящ момент DC мотор / с 30%
повече мускулна сила
• Честота на рязане : 6500 движения на острието на
минута
• Режеща глава, направена с MIM (метал, получен
вследствие обработка леене под налягане)
технология и Titanium покритие, която придава
несравнима трайност.
• Дълготрайна неръждаема стомана на
поддържащата част на режещата глава
• Работа с кабел и безжично - зареждане на стойка
или директно
• 60 мин. време на работа
• 2 часа бързо зареждане
• Напрежение подходящо за работа в почти всяка
страна по света.
• Елегантно, светло хром-покритие на капака с черен
гумен гръб за максимален комфорт и контрол
• Лек ергономичен дизайн
• 8 тънки гребени (3 - 6 - 9.5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 мм)
• 5 режещи позиции (0.8 - 1.2-1.6 - 2.0 - 2.4 мм)
• смазващо масло, четка за почистване и
предпазител за острието включени в комплекта

Професионална Машинка за подстригване FX672E
• 45мм -- диамантено заточено острие от неръждаема
стомана.
• Direct drive - мотор за по-висока мощност.
• 5 позиции на режещото острие - с преплъзгващ
бутон
• 8 гребена за подстригване
• Работи без кабел и с кабел.
• Лек ергономичен дизайн.
• Светещ индикатор при зареждане и стойка за
съхранение.
• Почистваща четка и смазващо масло.

Тример за уши и нос
FX7020E
• Въртяща режеща
система
• Бутон за включване /
изключване
• Тих мотор, работещ на
батерии
• Комплектът включва
1AA-LR6 батерии

Професионална Машинка
за подстригване FX660SE
• Работи без кабел 40 мин
самостоятелно.
• Има възможност за работа
с кабел.
• Зареждаща стойка
• 6500 оборота
• Режещото острие е
направено от неръждаема
стомана по технологията
наречена MIM - метал,
получен от леене под налягане
и титаниум технология,която
дава несравнима трайност.
• 5 гребени за подстригване - 3
/ 6 / 9 / 12 / 16
• 5 регулиращи позиции на ножа за подстригване -3.
2 – 2.6 – 2.0 – 1.4 -0.8
• В комплекта има почистваща четка и смазващо
масло.
• Ергономичен дизайн
• NIMH батерии ,които отговарят на изискванията за
безопасност и защита на околната среда.
• ECO адаптор - много малка консумация на
енергия,когато е включен в ел. мрежа без машинката.

Изключително прецизен тример
за професионалисти с приставки
за брада. FX775E
• 15 ултра прецизни степени за
дължина на брадата - от 1мм до
15мм, допълнителен гребен в
комплекта
• Въртящо копче за избор на
желана настройка
• Светещ индикатор, показващ
избраната настройка
• Откл./Закл. функция на
копчето за контрол
• Възможност за работа
само с острието за контур
• Li-Ion батерия за
изключителна бързина на
подстригване .
• При изчерпване заряда на батерията - само 5 мин
са достатъчни за бързо зареждане, a 90мин дават
възможност за безжична работа на машинката 60мин
• ел. магнитно заточени остриета от неръжд. стомана
• Li-Ion технология на батерията
• LED дисплей за избрана настройка дължина
• заключваща система на контрола за избор на
дължина
• стилна поставка
• работа на машинката без кабел
• възможност за работа на машинката в цял свят

Безжична машинка за подстригване FX660E
• Възможност за работа с и без кабел
• 7000 оборота в минута
• Фиксирано острие на режещата
глава от стомана, произведено по
технология MIM (леене на метала под налягане) и Titanium покритие, което
му придава несравнима трайност + Керамично острие на режещата глава
• 5 позиции на ножа с регулиране (3.2 - 2.6 - 2.0 - 1.4 - 0.8 )
• 3 гребена за подстригване (6 - 9 - 12mm)
• NiMH батерии
• Включва четка за почистване, смазващо масло и куфар за съхранение.

Babyliss Pro V blade Clipper - FX685E
• Машинка с прецизно проектирани стоманени
остриета, които имат малък ъгъл V за плавно и
гладко подстригване - 45 мм
• Магнитен Мотор с изключителна мощност и
дълъг живот - 6000 оборота в минута
• Работи само с кабел
• Притежава ергономична термоустойчива
повърхност
• Позволява прецизна работа върху дебала,
тънка, суха или влажна коса
• Бутон - вкл/изкл
• 5 степени на режещата глава
4 гребена за подстригване -3мм/6мм/10мм/13
мм
• Смазващо масло
• Четка за почистване
• Луксозен кожен куфар за съхранение

Машинка мини за подстригване и контур
X821E
• Мощна - гъвкава - тиха
• 30мм режеща глава с фини зъбци - за
контурно оформяне (бакенбарди, врат, брада,
мустак и др. )
• 30мм режеща глава с широки зъбци - за
подстригване
• Мощен мотор
4 гребена за подстригване - 3 - 6 -10 -13мм
• 3м кабел
• Смазващо масло,почистваща четка,
предпазител за ножа включени в комплекта
• Машинката гладко подстригва и оформя
контур както на влажна, така и на суха коса

Тример FX768Е за
подстригване и контур Абсолютен Финиш
• Поставка за зареждане Работи кабел / без кабел
• Продължителност на
работа : 50мин
• 30 mm подвижно
острие от неръждаема стомана
• Поставка за зареждане с място за съхранение
на гребените за подстригване
• 4 гребени за подстригване (
от 5 - 10 - 13 - 16 mm)
• Ергономичен дизайн за перфектен комфорт
и контрол
• 3.8 V
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