ODKRYJ PIĘKNO
ZDROWYCH
WŁOSÓW

Maciej Maniewski
Maciej Maniewski swoją wielką przygodę z fryzjerstwem rozpoczął
w 1995 roku, a już w 2000 roku szkolił setki specjalistów. Obecnie
jest właścicielem czterech akademii w najbardziej prestiżowych
lokalizacjach w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Rzeszowie.
Poprzez swoją pracę, która jest jego prawdziwą pasją, rewolucjonizuje
rynek fryzjerski w Polsce. Od lat jest związany z branżą fashion
i powszechnie znany jako fryzjer gwiazd. Jest przewodniczącym jury
w programie telewizyjnym „Mistrzowskie cięcie”, prowadzącym program
„Afera fryzjera” oraz mistrzem metamorfoz z programu „Sablewskiej
sposób na modę”. To prawdziwy wirtuoz nożyczek. Człowiek, przed
którym włosy nie mają żadnych tajemnic! Teraz został ambasadorem
profesjonalnej linii produktów HAIRLAB.

„Jeżeli chcemy zapewnić naszym włosom profesjonalną
pielęgnację, potrzebujemy kosmetyków najwyższej jakości.
HAIRLAB zaskakują skutecznością i doskonałym składem”.

recommended by

Profesjonalna pielęgnacja włosów w domowym zaciszu? Od teraz to możliwe!
Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, stworzyliśmy nową, ekskluzywną linię
kosmetyków HAIRLAB, która zapewnia włosom zdrowy i piękny wygląd. Bogaty skład
i doskonałe receptury dopasowane do indywidualnych potrzeb sprawią, że marzenie
o wspaniałej fryzurze stanie się rzeczywistością.

Profesjonalna jakość
w domowym zaciszu
Czy wiesz, że zadbana skóra głowy pozwala uniknąć wielu problemów,
takich jak łupież, przetłuszczanie się i wypadanie włosów? Piękna fryzura
to efekt pielęgnacji dwóch obszarów: powierzchni włosów i skóry głowy.
Właśnie dlatego innowacyjną formułę kosmetyków HAIRLAB opracowaliśmy
tak, aby działały z podwójną mocą.
Serie DELICATE , ANTI DANDRUFF , ENERGISING oraz STRONG & MORE HAIR
doskonale wpływają na skórę głowy, pomagając uporać się z takimi
problemami jak łupież oraz wypadanie i przetłuszczanie się włosów.
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Z kolei serie: AQUA 2, CURLY2, INTENSE 2 REGENERATING, VOLUME 2, IDEAL 2
COLOUR wspaniale pielęgnują włosy, nawilżając je, regenerując, zwiększając
ich objętość, czy też podkreślając kolor.
Serie SWIFT2 STYLING i RAPID2 REFRESHING błyskawicznie zapewniają
perfekcyjną fryzurę.
Kosmetyki HAIRLAB doskonale się uzupełniają, dlatego bez obaw możesz
łączyć ze sobą produkty z różnych serii, dbając jednocześnie o skórę głowy
i powierzchnię włosa.

Każdy produkt HAIRLAB ma mocno
skoncentrowany skład, dlatego
pozwala uzyskać znakomite rezultaty.
Jeśli jednak chcesz osiągnąć
spektakularny efekt w krótkim czasie,
najlepiej stosuj równocześnie wszystkie
kosmetyki z danej serii. Pamiętaj
wówczas o prawidłowej kolejności:
najpierw szampon ► potem maska ►
► a na końcu eliksir, olejek bądź spray
Można też pójść krok dalej i mieszać
poszczególne produkty ze sobą,
np. do Maski do włosów suchych
AQUA 2 warto dodać kilka kropel
Eliksiru do włosów farbowanych IDEAL 2
COLOUR. Wtedy włosy będą nie tylko
doskonale nawilżone, ale też zyskają
niezwykłą głębię koloru. W świecie
HAIRLAB nie ma żadnych ograniczeń,
a efekt może być tylko jeden: pięknie
i zdrowo wyglądające włosy!
Aby ułatwić Ci dobór odpowiednich
kosmetyków, przygotowaliśmy
pomocną tabelę, która znajduje się na
ostatniej stronie katalogu.

Piękne włosy, naturalnie!
Linia HAIRLAB składa się z ekskluzywnych produktów, które gwarantują
profesjonalną pielęgnację włosów, zapewniając im jednocześnie
ochronę i bezpieczeństwo, ponieważ:
□

nie zawierają parabenów*

□

są wolne od substancji takich jak SLS i SLES

□

przeszły testy dermatologiczne oraz badania pod kątem
obecności metali ciężkich (niklu, kobaltu, chromu, palladu
oraz rtęci), które mogą powodować reakcje uczuleniowe skóry

* Z wyjątkiem produktów: Curly 2 Smoothing Emulsion oraz Intense2 Regenerating Spray

DLA KOGO?

Dla osób lubiących eksperymentować ze swoim wizerunkiem.

EFEKT:

Koki, loki, tapiry, irokezy – puść wodze fantazji, a seria SWIFT 2 STYLING
sprawi, że będziesz cieszyć się perfekcyjną fryzurą przez niewiarygodnie
długi czas.

PERFEKCYJNA FRYZURA

SWIFT STYLING
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RAPID
REFRESHING
2

DLA KOGO?

Dla osób żyjących dynamicznie, często podróżujących,
pracujących nieregularnie, a także tych, których włosy mają
skłonność do przetłuszczania się.

EFEKT:

Niezapowiedziane wizyty, niespodziewane wyjazdy,
nieoczekiwane spotkania – bez względu na okoliczności chcemy
wyglądać idealnie. Seria RAPID 2 REFRESHING zapewni Twoim
włosom nieskazitelny wygląd w każdej sytuacji.

SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY | 150 ml

RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO | 150 ml

LAKIER MOCNO UTRWALAJĄCY DO WŁOSÓW

SUCHY SZAMPON DO WŁOSÓW

Zawiera pantenol i keratynę, które pielęgnują i wspomagają odbudowę struktury każdego
rodzaju włosów, poprawiając ich kondycję. Sprawia,że są lśniące i ułożone dokładnie tak, jak
tego chcesz.

Za sprawą skrobi ryżowej oraz mąki z tapioki działa niczym gąbka pochłaniająca nadmiar sebum
i zanieczyszczenia. Nadaje włosom tak przyjemny zapach, jakby przed chwilą zostały umyte zwykłym
szamponem. Wyjątkowa formuła zapewnia błyskawiczne działanie i niespotykaną łatwość użycia.

▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫

natychmiastowo wykańcza i utrwala fryzurę
nabłyszcza włosy i zwiększa ich objętość
łatwo się rozczesuje
o przyjemnym, owocowym zapachu

skutecznie oczyszcza i odświeża włosy bez użycia wody
widocznie zwiększa ich objętość i podnosi je u nasady
idealny w podróży i przed niespodziewanym wyjściem
pachnie soczystym jabłkiem

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
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DLA KOGO?

Dla osób, które mają przesuszone i pozbawione blasku włosy, mocno elektryzujące się,
z rozdwojonymi końcówkami.

EFEKT:

Dzięki intensywnie odżywiającej formule wzbogaconej o dodatkową porcję kwasu
hialuronowego seria AQUA 2 doskonale nawilża suche, skłonne do puszenia się oraz zniszczone
włosy. Przywraca im sprężystość i jedwabistość, jednocześnie chroniąc ich kolor i nadając
niewiarygodny blask.

NAWILŻAJĄCA MOC SKŁADNIKÓW:
Kwas hialuronowy:

dzięki niemu włosy i skóra głowy pozostają odpowiednio nawilżone przez długi czas,
zabezpiecza włosy przed utratą wody

Pantenol:

kondycjonuje włosy poprzez wbudowywanie się w ich strukturę – nie tylko je nawilża, ale i pogrubia,
zwiększając ich objętość, a także sprawia, że nabierają blasku i łatwo się rozczesują

Olej jojoba:

to płynne złoto w codziennej pielęgnacji – przywraca włosom sprężystość i elastyczność,
zapobiega ich puszeniu się oraz nadaje im miękkość

Olej lniany:

występujące w jego składzie NNKT biorą udział w produkcji fosfolipidów, pomagając utrzymać
równowagę wodno-tłuszczową oraz odpowiednie nawilżenie

Olej ryżowy:

dzięki niemu włosy lśnią niezwykłym blaskiem i wyglądają zdrowo

Digliceryna:

wiąże wodę, nawilża i uelastycznia włókno włosa

AQUA 2 SHAMPOO | 250 ml | 50 ml

AQUA 2 MASK | 250 ml | 30 ml

AQUA 2 OIL | 100 ml

SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZESUSZONYCH

MASKA
DO WŁOSÓW SUCHYCH

Sprawia, że nawet najbardziej przesuszone
włosy odzyskują zdrowy wygląd i są lśniące.
Dzięki zawartości kwasu hialuronowego
doskonale je nawilża, odżywia i wzmacnia.
Delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy.

Ratunek dla suchych, zniszczonych i puszących
się włosów. Maska intensywnie je nawilża oraz
odżywia, dzięki czemu wyglądają zdrowo i są
lśniące. Dodatkowo ułatwia rozczesywanie.
Efekt: mocne włosy pełne blasku.

INTENSYWNIE
NAWILŻAJĄCY OLEJEK
DO WŁOSÓW

▫

z intensywnie nawilżającym kwasem
hialuronowym

spłukiwana

▫
▫

sprawia, że włosy stają się lśniące i sprężyste

▫
▫
▫
▫

zapobiega łamliwości i elektryzowaniu

▫

jeśli masz farbowane włosy, dodaj do
maski kilka kropel Ideal2 Colour Elixir, który
wydobędzie niezwykłą głębię koloru
i zapewni im piękny blask

najlepiej stosuj w duecie z Aqua2 Mask

bogata w drogocenne oleje: lniany, jojoba
i ryżowy
w celu wzmocnienia działania maski warto
do niej dodać kilka kropel olejku Aqua2 Oil

Nawilża i wygładza włosy, a także zapobiega
rozdwajaniu się końcówek oraz ułatwia
rozczesywanie. Specjalnie dobrane składniki
zabezpieczają włosy przed utratą wody.
Wystarczy wmasować w nie kilka kropel
olejku.

▫

zawiera odżywczy olej jojoba, który
poprawia kondycję włosów

▫

można go stosować na mokre i suche
włosy

▫

mocno nawilża włosy, nadając im
niezwykłą miękkość i blask

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
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INTENSE
REGENERATING
DLA KOGO?

Dla osób, które mają suche, łamliwe, problematyczne, bardzo zniszczone, uwrażliwione po zabiegach
chemicznych włosy. Szczególnie nadaje się do długich i gęstych (mocno skoncentrowany skład serii
INTENSE2 REGENERATING może zbyt mocno obciążać cienkie włosy).

EFEKT:

Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom zapewnia intensywne nawilżenie oraz
odżywienie suchych i zniszczonych włosów. Seria składa się z trzech idealnie dobranych
produktów mających na celu zagwarantowanie im jak najlepszej kondycji.

REGENERUJĄCA MOC SKŁADNIKÓW:
Pantenol:

Hydrolizowane
proteiny roślinne:

jest substancją hydrofilową, która łatwo wiąże wodę, dzięki czemu nawilża, wzmacnia i intensywnie
odżywia włosy
wnikają w drobne uszkodzenia włókna włosa na zasadzie tymczasowego „cementu”,
co sprawia, że włosy wyglądają zdrowo, stają się nawilżone i wygładzone

Olej rycynowy:

otrzymywany z nasion rącznika (Ricinus communis), który jest niezwykle bogaty w kwasy
tłuszczowe omega-9, zapobiega wypadaniu i łamaniu się włosów, przyspiesza ich wzrost
i doskonale je odżywia

Olej słonecznikowy:

nawilża, wzmacnia i odżywia włosy oraz nadaje im piękny połysk

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO | 250 ml | 50 ml

INTENSE 2 REGENERATING MASK | 250 ml | 30 ml

INTENSE 2 REGENERATING SPRAY | 150 ml

SZAMPON ODBUDOWUJĄCY
DO WŁOSÓW

MASKA ODBUDOWUJĄCA
DO WŁOSÓW

SPRAY ODBUDOWUJĄCO-MINERALIZUJĄCY

Przeznaczony do włosów suchych, łamliwych,
bardzo zniszczonych, uwrażliwionych po
zabiegach chemicznych. Zawiera pantenol,
dzięki któremu doskonale je odżywia,
odbudowuje i wzmacnia. Delikatnie
oczyszcza skórę głowy.

Jeśli masz problem ze zniszczonymi, mocno
uwrażliwionymi włosami, ta maska jest
dla Ciebie idealna. Zawarty w produkcie
pantenol odpowiada za nawilżenie włosów,
a także ich odbudowę oraz wzmocnienie.
Włosy wyglądają na mocniejsze i bardziej
sprężyste.

Regeneruje i odbudowuje nawet
najbardziej zniszczone oraz uwrażliwione
włosy. Spray ma lekką i delikatną
konsystencję, która nie obciąża włosów
oraz ułatwia ich rozczesywanie i stylizację.

▫
▫

intensywnie odżywia zniszczone włosy

▫

stosuj w duecie z Intense Regenerating Mask

doskonale łączy właściwości oczyszczające,
regenerujące i ochronne

▫
▫

spłukiwana

▫

w celu wzmocnienia działania maski
warto do niej dodać kilka kropel olejku
Ideal2 Colour Elixir (szczególnie, jeśli
masz farbowane włosy)

2

profesjonalna pielęgnacja nawet
najbardziej zniszczonych włosów

▫
▫
▫

zawiera odżywiający włosy pantenol
nie wymaga spłukiwania
niezwykle szybki i łatwy w aplikacji:
spryskaj nim włosy od nasady aż po same
końce, a odzyskają zdrowy wygląd

DLA KOGO?

Dla osób o cienkich, delikatnych, pozbawionych objętości włosach, również rozjaśnianych.

EFEKT:

Seria gwarantuje niewiarygodną objętość przy jednoczesnym odżywieniu i nawilżeniu.
Za sprawą unikatowej receptury włosy będą wzmocnione, a Ty na nowo odkryjesz ich
elastyczność i blask. Dzięki VOLUME 2 będziesz się cieszyć burzą zdrowo wyglądających włosów.

VOLUME 2 SHAMPOO | 250 ml

VOLUME 2 SPRAY | 150 ml

SZAMPON
ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

SPRAY
ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

bogate w glutaminę, prolinę i cystynę wykazuje silne działanie pielęgnujące – dobroczynnie 		
działa na skórę głowy, wiąże wodę na całej długości włosów, efektywnie regeneruje
i odbudowuje zniszczone kosmyki, przeciwdziała elektryzowaniu się włosów, wpływa na ich 		
odżywienie, nawilżenie i zwiększenie objętości

Dzięki niemu cienkie, delikatne
i pozbawione objętości włosy przestaną
być już Twoim zmartwieniem. Zawiera
hydrolizowane białko pszenicy wpływające
na odżywienie, nawilżenie i zwiększenie
objętości włosów.

Dzięki zawartości hydrolizowanego białka
pszenicy nadaje włosom puszystość,
optycznie zwiększając ich objętość.
Ma delikatną konsystencję, więc ich
nie obciąża.

jest substancją hydrofilową, która łatwo wiąże wodę, więc doskonale nawilża skórę głowy 		
i włosy, kondycjonując je poprzez wbudowywanie się w ich strukturę – nie tylko je nawilża, 		
ale i pogrubia, zwiększając ich objętość, sprawia, że nabierają blasku i łatwo się rozczesują

o delikatnej konsystencji nie obciążającej
włosów

PODWÓJNA MOC SKŁADNIKÓW:
Hydrolizowane
białko pszenicy:

Pantenol:
Ekstrakt ze skrzypu
polnego:

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
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to prawdziwa skarbnica łatwo przyswajalnej krzemionki oraz potasu, magnezu, kwercetyny 		
i witaminy C o niezwykłych właściwościach wzmacniających włosy i zapobiegających ich
wypadaniu

▫
▫

do codziennego stosowania

▫

nadaje im puszystość i sprawia, że są
lekkie oraz uniesione

▫
▫

bez spłukiwania

▫
▫

o działaniu odżywiającym

wystarczy spryskać nim włosy, aby fryzura
zyskała niewiarygodną objętość
stosuj w duecie z Volume2 Shampoo

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
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IDEAL
COLOUR
DLA KOGO?

Dla osób o włosach farbowanych, zniszczonych, potrzebujących odżywienia.

EFEKT:

Wzmocnienie pigmentu po koloryzacji, podkreślenie głębi koloru i ochrona przed blaknięciem
– to właśnie IDEAL 2 COLOUR! Włosy dodatkowo będą nawilżone i odżywione dzięki zawartości
drogocennych składników. Twoja fryzura będzie wyglądać tak, jak tuż po zabiegu farbowania
u fryzjera.

INTENSYWNA MOC SKŁADNIKÓW:
Pochodna oleju
z nasion Perły Prerii
(Limnanthes alba):
Olej jojoba:
Masło shea:

bogata w witaminy E i F, o właściwościach nawilżających, odżywczych i doskonale
kondycjonujących włosy, nadaje im perłowy blask, wzmacnia głębię koloru i chroni przed
blaknięciem
to płynne złoto w codziennej pielęgnacji – przywraca włosom sprężystość i elastyczność,
sprawia, że stają się miękkie oraz zapobiega ich puszeniu się, nadając im jednocześnie 		
piękny blask
działa jak naturalna odżywka do włosów suchych, łamliwych i rozdwajających się
– wygładza je, poprawia ich kondycję i sprawia, że stają się lśniące

IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO | 250 ml

IDEAL 2 COLOUR MASK | 250 ml

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR | 75 ml

SZAMPON DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

MASKA DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

ELIKSIR DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH

Za sprawą starannie wyselekcjonowanych
składników zapewnia profesjonalną
pielęgnację włosów po zabiegu koloryzacji.
Razem z maską z tej samej linii stanowi
znakomitą kurację, która pomaga
zachować oryginalny odcień farbowanych
włosów oraz zapobiega ich matowieniu.

Unikalna formuła nadaje włosom blask oraz
poprawia trwałość koloru. Maska chroni
farbowane włosy przed blaknięciem,
a zarazem je odbudowuje i odżywia, dzięki
czemu zdrowo wyglądają i są lśniące.

Polecany do wszystkich rodzajów włosów
po zabiegu farbowania. Eliksir wzmacnia
głębię i trwałość koloru.

▫

zawiera pantenol i ekstrakt z liści skrzypu
polnego

▫

stosuj razem z Ideal2 Colour Mask
i Ideal2 Colour Elixir

▫
▫
▫

zawiera naturalne filtry UV

▫
▫

włosy stają się jedwabiście miękkie

spłukiwana
formuła chroni kolor przed blaknięciem
i zapewnia długotrwały połysk
w celu wzmocnienia efektu maski warto do
niej dodać parę kropel Ideal2 Colour Elixir

▫
▫

spłukiwany

▫

wystarczy dodać 5-10 kropel do Ideal2
Colour Mask, by włosy zyskały wyrazisty
odcień

sprawia, że włosy wyglądają zdrowo i lśnią
niezwykłym blaskiem

DOSKONAŁA PIELĘGNACJA WŁOSÓW
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CURLY
DLA KOGO?

Dla osób o kręconych, niezdyscyplinowanych i puszących się włosach.

EFEKT:

Bogate w drogocenne składniki odżywcze produkty CURLY2 sprawiają, że kręcone włosy
stają się wygładzone oraz bardziej podatne na układanie. Zabezpieczają je przed wilgocią,
działaniem czynników atmosferycznych oraz wysoką temperaturą podczas stylizacji.

WYGŁADZAJĄCA MOC SKŁADNIKÓW:
Hydrolizowane
proteiny pszenicy:
Hydrolizowany
kolagen:
Witamina E:

wykazują silne działanie pielęgnujące, pomagają w wygładzeniu kręconych włosów,
tworząc na ich powierzchni film ochronny
podtrzymuje warstwę ochronną włosa
nawilża włosy i przywraca im niewiarygodny blask

CURLY2 SHAMPOO | 250 ml

CURLY2 MASK | 250 ml

CURLY2 SMOOTHING EMULSION | 175 ml

SZAMPON DO WŁOSÓW
KRĘCONYCH

MASKA DO WŁOSÓW
KRĘCONYCH

EMULSJA WYGŁADZAJĄCA
DO WŁOSÓW KRĘCONYCH

Przeznaczony do włosów podatnych na
kręcenie i falowanie. W połączeniu z maską
tej samej linii stanowi specjalistyczną kurację,
która dyscyplinuje skręt loków i sprawia, że
stają się miękkie w dotyku.

Doskonale uzupełnia pielęgnację kręconych
włosów. Synergiczne działanie delikatnych
dla skóry głowy i włosów kosmetyków całej linii
wspomaga ich rozczesywanie i układanie.

Zawarty w składzie hydrolizowany kolagen
sprawia, że włosy stają się wygładzone
i bardziej podatne na układanie. Emulsja
zabezpiecza je również przed wilgocią,
działaniem czynników atmosferycznych
i wysoką temperaturą podczas stylizacji.

▫

podstawa pielęgnacji niesfornych
kosmyków

▫

wzbogacony o pantenol i hydrolizowany
kolagen

▫

stosuj z Curly2 Mask
i Curly2 Smoothing Emulsion

▫
▫

ułatwia stylizację kręconych włosów

▫

stosuj z Curly2 Shampoo
i Curly2 Smoothing Emulsion

z masłem shea, olejem awokado
i hydrolizowanym kolagenem

▫

dyscyplinuje skręt loków i jednocześnie
je nawilża

▫
▫

bez spłukiwania
dzięki zawartości hydrolizowanych protein
pszenicy wygładza kręcone włosy, tworząc
na ich powierzchni ochronny film

DLA KOGO?

Dla osób potrzebujących delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji włosów, zmagających się
z łupieżem i podrażnieniem skóry głowy objawiającym się m.in. swędzeniem.

EFEKT:

Linia ANTI DANDRUFF2 reguluje nadmierne wydzielanie sebum oraz powstawanie łupieżu dzięki
zaawansowanej technologicznie formule i bogactwu składników. Działa wzmacniająco,
sprawiając, że włosy stają się niezwykle błyszczące i odżywione.

KOJĄCA MOC SKŁADNIKÓW:
Ekstrakt z brzozy:

ogranicza nadmierne wydzielanie sebum oraz powstawanie łupieżu, wzmacnia
keratynową warstwę nawet suchych i zniszczonych włosów

Wyciąg z kory chinowca
soczystoczerwonego:
wykazuje działanie stymulujące wzrost włosa, a także poprawia mikrokrążenie krwi
w skórze głowy, przez co cebulki włosowe są lepiej odżywione i wzmocnione

Ekstrakt z szałwii
lekarskiej:
Witaminy B6 i PP:
Piroktolamina:
Alantoina:

wzmacnia strukturę włosa i doskonale wpływa na cebulki włosowe
świetnie odżywiają włosy i skórę głowy, wykazują właściwości zapobiegające ich wypadaniu
jest skutecznym środkiem przeciwko grzybom, drożdżakom i bakteriom, zapobiega łupieżowi
i przywraca skórze głowy naturalną równowagę
działa łagodząco na skórę głowy

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

ANTI
2
DANDRUFF

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO | 250 ml

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR | 150 ml

SZAMPON
PRZECIWŁUPIEŻOWY

ELIKSIR
PRZECIWŁUPIEŻOWY

Formuła szamponu dokładnie oczyszcza
skórę głowy, pozostawiając uczucie
świeżości. Pomaga ukoić swędzenie,
suchość i podrażnienie wywołane przez
łupież.

Zawiera cenne składniki aktywne takie jak
ekstrakt z brzozy, witaminy B6 i PP, a także
pantenol, które oczyszczają skórę głowy.

▫

▫

dzięki kojącym właściwościom niweluje
uczucie swędzenia

▫
▫

działa łagodząco na skórę głowy

▫

łatwy w aplikacji: wystarczy niewielką
ilość eliksiru wmasować w mokre włosy

▫
▫

wspomaga walkę z suchym łupieżem,
a przy tym doskonale wzmacnia
strukturę keratynową suchych
i kruchych włosów
koi i pielęgnuje skórę głowy
najlepiej stosować razem z eliksirem
Anti Dandruff2

doskonale radzi sobie zarówno z suchym,
jak i tłustym łupieżem

DLA KOGO?

Dla osób posiadających osłabione włosy z tendencją do wypadania.

EFEKT:

Znakomicie odświeżona skóra głowy i wzmocniona struktura włosów. Szampon zapobiega ich
wypadaniu oraz sprawia, że lśnią niezwykłym, zdrowym blaskiem za sprawą drogocennych
składników i wyjątkowej receptury.

POBUDZAJĄCA MOC SKŁADNIKÓW:
Wyciąg z żeń-szenia:

poprawia kondycję cebulek włosów oraz wzmacnia ich macierz, przeciwdziałając 		
wypadaniu

Wyciąg z łopianu:

wspomaga regenerację skóry głowy oraz ogranicza wypadanie włosów

Witamina B8:
Arginina:

wzmacnia cebulki włosów i ogranicza łojotok
pobudza wzrost włosów i ułatwia przenikanie składników aktywnych do skóry głowy

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

ENERGISING

2

ENERGISING2 SHAMPOO | 250 ml | 50 ml

WZMACNIAJĄCY
SZAMPON DO WŁOSÓW
OSŁABIONYCH
Przeznaczony do włosów z tendencją
do wypadania. Zawiera wzmacniające
ekstrakty roślinne, m.in. wyciąg z żeń-szenia
i łopianu. Ma działanie normalizujące
i regenerujące.

▫

idealny dla mężczyzn, którzy marzą
o zdrowych, gęstych włosach

▫

dla lepszego efektu stosuj wraz z olejkiem
Strong2 & More Hair Oil

STRONG &
MORE HAIR
DLA KOGO?

Dla osób, które zmagają się z problemem wypadających włosów.

EFEKT:

Poprawa kondycji cebulek włosów, ultrawzmocnienie ich osłabionej struktury oraz zauważalne
zmniejszenie wypadania dzięki zaawansowanej technologii.

NIEZWYKŁA MOC SKŁADNIKÓW:
Biotyna:

to naturalne źródło siarki, która jest niezbędna do tworzenia keratyny, czyli podstawowego 		
budulca włosów – poprawia kondycję i zmniejsza ich wypadanie

Cynk i wapń:

to substancje czynne, które pomagają regenerować nawet bardzo zniszczone włosy

Ekstrakt z krwawnika
pospolitego:
Ekstrakt z chinowca:
Ekstrakt z podbiału
pospolitego:

wzmacnia strukturę włosów, ma doskonały wpływ na problematyczną,
przetłuszczająca się skórę głowy, pomaga zniwelować objawy łupieżu
pobudza wzrost włosów i ogranicza ich wypadanie, poprawia ukrwienie skóry głowy
zapobiega skłonnościom do przetłuszczania się włosów i ogranicza ich wypadanie

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW
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STRONG2 & MORE HAIR OIL | 30 ml

OLEJEK WZMACNIAJĄCY
PRZECIW WYPADANIU
WŁOSÓW
Zawiera wyselekcjonowaną mieszankę
ekstraktów roślinnych (krwawnik pospolity,
chinowiec, podbiał pospolity) oraz substancje
czynne (cynk, witaminy) wpływające na
poprawę kondycji cebulek włosów.

▫
▫

ma przyjemny, orzeźwiający zapach
prosty w użyciu: wmasuj w skórę głowy
15-20 kropli co drugi dzień

DLA KOGO?

Dla osób zmagających się z problemem wrażliwej i podrażnionej skóry głowy.

EFEKT:

Delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, zapewniając jednocześnie optymalne nawilżenie
włosów dzięki znakomicie dobranym składnikom.

ŁAGODZĄCA MOC SKŁADNIKÓW:
Pochodna kwasu
glicyryzynowego:

doskonale wiąże wodę i działa antyoksydacyjne, sprawiając, że skóra głowy
odzyskuje równowagę

Pantenol:

jest substancją hydrofilową, która wspaniale nawilża włosy i skórę głowy

Siarczan magnezu:
Hydrolizowane
białka pszenicy:

pomaga przywrócić skórze głowy równowagę i odpowiedni poziom nawilżenia
wykazują silne działanie pielęgnujące, tworząc na powierzchni włosów ochronny filtr

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

DELICATE

2

DELICATE 2 SHAMPOO | 250 ml

SZAMPON ŁAGODZĄCY
DO PODRAŻNIONEJ
I WRAŻLIWEJ SKÓRY GŁOWY
Dzięki swojej bogatej formule i kojącym
właściwościom łagodzi podrażnienia skóry
głowy i przywraca jej równowagę. Włosy
natomiast zyskują witalność i odpowiednie
nawilżenie.

▫

jednocześnie koi skórę głowy i pielęgnuje
włosy

▫

do każdego rodzaju włosów

PROBLEM SKÓRY
GŁOWY:
Wrażliwa skóra głowy
Skóra podrażniona przez
łupież
Nadmierne wypadanie
Skóra wymagająca nawilżenia
Nadmierne wydzielanie
sebum

PROBLEMY
WŁOSÓW:
Brak objętości
Przesuszenie
Puszące się,
niezdyscyplinowane
Farbowane, ochrona przed
utratą koloru
Rozdwojone końcówki

PROBLEM Z GŁOWY!
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Zdiagnozuj go z pomocą naszej tabeli i dobierz odpowiedni kosmetyk. Ciesz się zdrową skórą głowy
i pięknymi włosami dzięki HAIRLAB!
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MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
Biuro Obsługi Partnerów Biznesowych
tel. 71 327 00 00
tel. kom. +48 727 920 012 >> 018
fb.com/FMWorldPolska
pl.fmworld.com
ZAMÓWIENIA
zamowienia@perfumy.fm
REKLAMACJE
reklamacje@perfumy.fm
POZOSTAŁE
info@perfumy.fm

Adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała.
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