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П Р ОД У К Т

ПРОДУКТ

• Назва продукту та його особливості

• Основні активні речовини

Елементи продукту
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PAO: 
Il period after opening чи PAO це графічний 
символ, розміщений на косметиці. Фактично це 
є час, протягом якого продукт після відкриття 
може бути використаний без шкідливих 
наслідків для споживача.

Основні активні речовини

Назва продукту та 
Особливості

Спосіб використання

INCI: 
Це міжнародна назва, що вказує 
на етикетці різні інгредієнти, що 
містяться в косметичному продукті.

Елементи продукту

MH-SIPR01-02



С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

СИСТЕМА PHILIP MARTIN’S

СИСТЕМА PHILIP MARTIN’S

ОПИС ТИПОЛОГІЯ ДІЯ

Крок 1 Pre-Wash Підготовка та очищення

Крок 2 Wash Миття

Крок 3 Полоскання та Маски Зволоження, окислення та відновлення

Крок 4 Special Treatments Живлення та зміцнення

Крок 5 Style & Finish
Захист, надання форми, 

Фіксування та надання блиску

Методологія системи Philip Martin’s

Система 
Philip Martin’s

MH-SIME01-01



С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

СИСТЕМА PHILIP MARTIN’S

W A S H П ОЛ О С К А Н Н Я 
ТА  М АС К И

С П Е Ц І А Л Ь Н І 
П Р О Ц Е Д У Р И

2 3

4
S T Y L E  & 
F I N I S H

5

Вони живлять цибулину волосся, 
зміцнюють волосся і продовжують 
йому життя.

•  Природний рН волосся та шкіри 
становить 4,5-5,5.

•  Вода з рН 7 злегка збільшує 
волосяний стрижень.

•  М'яко і глибоко очищає шкіру, 
завдяки рН близько 5,5.

•  Змиваючи водою, волосся знову 
набухає.    

P R E - W A S H

1
•  Шкіру голови та волосся для 

проведення лікування.
• Детоксикує та очищає шкіру.

Підготовка та очищення

Живлення та 
зміцнення

Миття Зволоження, окислення та 
відновлення
Полоскання з рН від 3,5 до 4,5 
повертає волоссю та шкірі їх 
природний стан. Усуває набряк 
кутикули волосся.

Захист, надання форми, 
Фіксування та надання блиску

Підтримує рН волосся на 
природному рівні. Укладання 
огортає волосся природним шляхом, 
зберігаючи структуру компактною, 
надаючи волоссю блиск і форму.
Продукти Finish допомагають 
зберегти укладку якнайдовше.

MH-SIME01-02



Очищення шкіри та/або обробка волосся спеціальними засобами - це перший крок програми Sistema Philip Martin’s. 
Продукти Pre-Wash, що передують миттю, були вивчені та створені з використанням спеціальних формул для 
задоволення будь-якого типу аномалій шкіри або волосся з використанням найкращих природних інгредієнтів, таких 
як алое барбаденсис, оливкова олія, олія жожоба, порошок кісточок абрикоса, олія евкаліпта та масло мурумуру. 
Засоби Pre-wash, що передують миттю, допомагають відновити баланс шкіри голови та зволожити волосся. 

PRE-WASH ТИП ВОЛОССЯ/ШКІРИ ДІЯ PH

Суцільний гель алое Жирна шкіра Балансування шкіри 
голови 3.5 - 4.0

Очищувальний скраб Суха шкіра з лущенням Пілінг 4.5 - 5.0

Заспокійливий спрей Роздратована шкіра Заспокоєння 4.0 - 4.5

Суцільна олія жожоба Сухе волосся і шкіра голови Зволоження /

Оливки та алое Шкіра з вираженим лущенням Противіковий засіб /

Мурумуру Сухе волосся Зволоження /

32 Чиста ефірна олія / Сенсоріальний догляд /

С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

PRE-WASH
Крок 1

1 Pre-Wash

MH-SIT101-01



Philip Martin’s розробив та реалізував для другого кроку Системи спеціальне миття для кожного типу шкіри та 
волосся, звільняючи їх від хлору та жирних кислот, перетворюючи навіть тьмяне волосся на блискуче та пухнасте. 
Для того, щоб сприяти красі та догляду за шкірою та волоссям, у всіх видах спеціального миття застосовані натуральні 
види сировини, такі як екстракт клену, бабасу, морінги, ромашки, коноплі, лопуха, мигдалю, мандарину та гамамелісу. 
Для кращих результатів миття серія Wash можна поєднувати із засобами для полоскання Rinse та продуктами Style & 
Finish Philip Martin’s.

WASH ТИП ВОЛОССЯ/ШКІРИ ДІЯ PH

Everyday Wash Делікатне  
або злегка жирне волосся Часте миття 5.0 - 5.5

Calming Wash Суха або роздратована шкіра Балансування шкіри 
голови 5.0 - 5.5

Purifying Wash Жирна шкіра або гіпергідроз Очищення/
Стимулювання 5.0 - 5.5

Dark Hydrating Wash Суха шкіра Нормалізація 4.5 - 5.0

Canapa Wash Стресована шкіра Розслаблення/
Стимулювання 5.0 - 5.5

Maple Wash Сухе волосся середнє/жорстке Зволоження 5.0 - 5.5

Babassu Wash Тонке волосся Надання об'єму 5.0 - 5.5

Color Maintenance Фарбоване волосся або сухе 
середнє/тонке Збереження кольору 5.0 - 5.5

Moringa Wash Знеживлена шкіра голови або 
кучеряве волосся Антизабруднення 5.0 - 5.5

Blu Волосся, схильне до 
золотистого Анти-жовтий 5.0 - 5.5

С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

WASH
Крок 2

2 Wash

MH-SIT201-02



Третій крок програми Sistema Philip Martin’s поділяється на два типи лікування: Полоскання та маски.
Полоскання - це спеціальні засоби для зволоження та відновлення природного рН шкіри та волосся, що полегшує їх 
роз’єднання.
Маски посилюють зволоження і відновлюють структуру волосся, лікуючи специфічні аномалії та пошкодження, 
спричинені довкіллям, хімічними процедурами або використанням тепла для укладки.

ПОЛОСКАННЯ ТИП ВОЛОССЯ/ШКІРИ ДІЯ PH

Everyday Rinse Зневоднена шкіра голови та 
волосся Розплутування 4.5 - 5.0

Scalp Benefit Шкіра з аномаліями Детоксикація 4.0 - 4,5

Canapa Rinse Стресована шкіра голови  
та волосся

Розслаблення/
зміцнення 4.5 - 5.0

Maple Rinse Сухе волосся Зволоження 4.0 - 4.5

Babassu Rinse Тонке волосся Надання об'єму 4.5 - 5.0

Color Repair Фарбоване волосся Збереження кольору 4.0 - 4.5

Moringa Rinse Інтоксикаційна шкіра голови  
та волосся Антизабруднення 4.0 - 4.5

Blu Rinse Волосся, схильне до 
золотистого Анти-жовтий 4.5 - 5.0

Henné Cream Фарбоване волосся Підкислювач 3.0 - 3.5

Colour IT (Red, Gold,  
Chocolate, Orange, Silver) Збереження кольору Репігментація 4.5 - 5.0

ГЛИБОКЕ ЛІКУВАННЯ ТИП ВОЛОССЯ/ШКІРИ ДІЯ PH

Fusion Luxury Mask Дуже сухе волосся Глибоке зволоження 4.0 - 4.5

Re-mersive Luxury Cream Пошкоджене волосся Відновлення 4.5 - 5.0

Re-mersive Booster Сильно пошкоджене волосся Реконструкція 4.0 - 4.5

С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

ПОЛОСКАННЯ ТА МАСКИ
Крок 3
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Спеціальні засоби для догляду Philip Martin’s розроблені для ослабленого та стресованого волосся, для живлення 
цибулини волосся та відновлення балансу шкіри. Вони були розроблені за рецептурами, які містять натуральні 
екстракти, спеціально підібрані для відновлення шкіри та волосся. Засоби активують кисневий обмін клітин, 
стимулюючи відростання волосся та відновлюючи баланс шкіри з надлишком шкірного сала або гіпергідрозом. 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ТИП ВОЛОССЯ/ШКІРИ ДІЯ PH

Scalp Nutriment Professional Слабке волосся Зміцнення 5.0 - 6.0 

Scalp Nutriment Spray Слабке волосся Зміцнення 5.0 - 6.0 

Sea Salt Spray Тонке/жирне волосся Нормалізація 5.5 - 6.0

С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
Крок 4

4 Спеціальні
Процедури

MH-SIT401-04



С И С Т Е М А  P H I L I P  M A R T I N ’ S

STYLE & FINISH
Крок 5

STYLE

П'ятий і останній крок системи Philip Martin’s присвячений моделюванню, надання форми та фіксації волосся. 
Philip Martin’s розробив лінію продуктів нового покоління, які дозволяють перукарям створювати бажаний стиль. Усі 
продукти містять натуральні компоненти, які дозволяють волоссю швидко висихати і здатні надати підтримку та об’єм, 
не обтяжуючи його та не залишаючи залишків. Спреї не містять шкідливих для довкілля газів.
Продукти Style & Finish від Philip Martin’s можна повністю видалити з волосся лише одним миттям без залишків на 
волоссі.

5 Style

MH-SIT501-05

STYLE ТИП ВОЛОССЯ ДІЯ PH ІНТЕНСИВНІСТЬ

3 Ways Середнє/Тонке Надання об'єму/
Розплутування 5.0 - 5.5 Середня 

Babassu Spray Тонке Надання об'єму 4.0 - 4.5 Середня 

Natural Mousse Середнє/Тонке Закріплювач 4.5 - 5.0 Середнє/Сильне 

Potion Cream Сухе/кучеряве Дисциплінувальний 
гель 5.0 - 6.0 Легка 

Infusion Cream Сухе Зволоження 5.0 - 6.0 /

Ultimate Gel Середнє/Кучеряве Еластичність 4.0 - 5.0 Середня 

Moringa Curl з локонами Моделювання 7.0 - 7.5 Сильна 

Cutting Fluid Усі
Зволожувальний 

спрей Перед 
стрижкою/Перед 

укладанням
5.0 -5.5 /

Pleasure  
Hair & Body Середнє Противіковий засіб 5.5 - 6.0 /



СИСТЕМА PHILIP MARTIN’S

STYLE & FINISH
Крок 5

FINISH ТИП ВОЛОССЯ ДІЯ PH ІНТЕНСИВНІСТЬ

Revitalizing 
Spray Усі Надання блиску/

зволоження 4.5 - 5.0 /

Shine Rose Усі Надання блиску / /

Нескінченність Середнє/жорстке Живлення / /

Ice Gel Усі Закріплювач 5.5 - 6.5 Сильна 

Pepenero Усі Моделювання 4.0 - 4.5 Легка 

Peperosa Усі Блискучий ефект 6.0 - 7.0 Легке/Середня

Pepeverde Усі Глянцевий ефект 6.0 - 7.0 Середня 

Hair Mud Усі Гнучка фіксація 6.0 - 7.0 Середнє/Сильне 

Pepesale Усі Закріплювач 6.0 - 7.0 Сильна 

Air Усі Фіксація без 
залишків / Середня 

Strong Air Усі Тривала фіксація / Сильна 

Natural Spray Усі Закріплювач 7.5 - 8.5 Середнє/Сильне 

5 Finish

MH-SIT601-06

FINISH



Процедури, спрямовані на усунення естетичних недоліків

Pre Wash
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Опис: 
Гель, що дає миттєве відчуття глибокого 
зволоження та свіжості. Ідеально 
підходить для детоксикації та відновлення 
балансу жирної шкіри або шкіри, 
подразненої хімічними процедурами або 
природними причинами.  
Завжди використовуйте продукт у 
поєднанні з засобом для миття та 
ополіскування Wash e Rinse Philip Martin’s.

Діючі речовини:
Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Глюконолактон
Його отримують шляхом бродіння з 
відновлюваних рослинних джерел, 
починаючи з глюкози, що міститься в них.  
Він покращує зовнішній вигляд, 
еластичність і вигляд шкіри, оскільки 
збільшує епідермальний оборот, сприяючи 
оновленню клітин.  
Він не викликає подразнень і підходить 
для чутливої   та ніжної шкіри.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на шкіру перед шампунем, 
помасажуйте для його проникнення, 
залиште на 5 - 15 хвилин, потім ретельно 
змийте теплою водою.  
Продовжіть відповідними засобами Wash 
та Rinse.

Професіональне застосування
Нанесіть засіб пензлем, починаючи 
від центру чола, розділіть волосся по 
центру, що йде від передньої лінії волосся 
до потилиці, що розпочинається від 
передньої лінії волосся, нанесіть виріб 
кінчиками щетинок пензля, продовжіть по 
всій голові з перетинами 3 см паралельні 
попереднім. Після нанесення на всю шкіру 
голови помасажуйте.  
Якщо немає подразнення або надлишку 
шкірного жиру, ми рекомендуємо 
використовувати пару.  
Залишити на: 
• 5 хвилин, якщо немає проблем зі шкірою, 
щоб провести процедуру перед миттям;
• 10 хвилин, якщо є надлишок шкірного 
жиру та/або випадіння волосся;
• 15 хвилин, якщо шкіра із сильним 
надлишком шкірного жиру або із сильним 
випаданням волосся.
На перукарській мийці емульгуйте продукт 
з невеликою кількістю води і продовжіть 
процедуру спеціальним засобом для миття 
Philip Martin’s Wash.

MH-PHPW01-AL
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Aloe Pure Gel
Догляд для очищення шкіри

Що покращує:
• Глибоко детоксикує шкіру.
• Насичує клітини шкіри киснем.
• Відновлює баланс шкіри.
• В’яжуча дія. 

pH:
3.5 - 4.0

Формат:
Пляшка з дозатором:
500 мл та 16.9 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Очищувальний та кондиціонувальний 
скраб для сухої шкіри, який допомагає 
відновити природний баланс шкіри 
голови, залишаючи приємне відчуття 
свіжості. Завжди використовуйте продукт 
у поєднанні з Wash Philip Martin’s.

Діючі речовини:
Порошок з абрикосових кісточок
Фізичний пілінг, він сприяє усуненню 
ороговілих клітин з поверхні шкіри, щоб 
молоді клітини досягали поверхні. Він 
надає більш гладкий, здоровий вигляд та 
більшу яскравість.

Екстракт центели азіатської
Це рослина, яка росте переважно в 
Індії та Малайзії. У цих країнах вона 
відома як тигрова трава, місцеві легенди 
розповідають, що ця тварина харчується 
і качається на ній, щоб прискорити 
загоєння ран. Найцікавіша частина 
рослини - це тритерпенова фракція, яка 
дозволяє рослині здійснювати трофічну та 
відновлювальну дію на сполучну тканину.  

Екстракт огірка
Рослина, плоди якої використовуються для 
приготування екстракту.  
Містить пектини, крохмаль, цукор, 
аскорбінову кислоту (вітамін С), 
амінокислоти та мінеральні солі (залізо, 
магній, мідь, цинк).  
Завдяки наявності цукру він надає 
зволожувальну та освіжаючу дію на шкіру.  
Його можна використовувати як 
пом’якшувальний засіб для сухої шкіри 
або як освітлювач для шкіри з невеликими 
пігментними плямами.

Ефірна олія м’яти перцевої
Ефірна олія отримується з листя, а 
основний компонент - ментол.  
У косметичних цілях використовується 
його інтенсивна освіжаюча та тонізуюча, 
а також злегка в’яжуча властивість. 
Його також використовують завдяки 
своїй ефективності як заспокійливий та 
очищувальний засіб.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть перед шампунем, ретельно 
масажуючи всю шкіру голови протягом 
декількох хвилин, щоб отримати ніжний 
ефект відлущування.  
Залиште на 5 - 15 хвилин, щоб 
максимізувати очищувальний та 
освіжаючий ефект.  
Перейдіть до застосування відповідного 
шампуню та кондиціонера.

Професіональне застосування
Нанесіть засіб пензлем, починаючи 
від центру чола, розділіть волосся по 
центру, що йде від передньої лінії волосся 
до потилиці, що розпочинається від 
передньої лінії волосся, нанесіть виріб 
кінчиками щетинок пензля, продовжіть по 
всій голові з перетинами 3 см паралельні 
попереднім. Після нанесення на всю шкіру 
голови помасажуйте.  
Якщо немає подразнення або надлишку 
шкірного жиру, ми рекомендуємо 
використовувати пару.  
Залишити на: 
• 5 хвилин, якщо немає проблем зі шкірою, 
щоб провести процедуру перед миттям;
• 10 хвилин, якщо є надлишок шкірного 
жиру та/або випадіння волосся;
• 15 хвилин, якщо шкіра із сильним 
надлишком шкірного жиру або із сильним 
випаданням волосся.
На перукарській мийці емульгуйте продукт 
з невеликою кількістю води і продовжіть 
процедуру спеціальним засобом для миття 
Philip Martin’s Wash.
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Purifying Scrub
Очищувальний та кондиціонувальний скраб

Що покращує:
• Здійснює детоксикацію шкіри.
• Насичує клітини шкіри киснем.
• Ніжна відлущувальна дія.
• Глибоко зволожує шкіру.

pH:
4.5 - 4.9

Формат:
Ємність:
500 мл та 16.9 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Продукт, розроблений спеціально для 
покращення стану шкіри голови та 
захисту шкіри перед фарбуванням та/або 
перед укладанням.  Сік алое допомагає 
освіжити, в той час як гліцерин та 
бетаїн глибоко зволожують. Стовбурові 
клітини Buddleja, багаті на основні 
активні інгредієнти та фактори росту, 
забезпечують якісну регенерацію шкіри.  
Завжди використовуйте засіб у поєднанні 
із продуктами Wash e Rinse Philip Martin’s. 
Також чудово застосовувати на шкірі тіла 
для освіження, регенерації та зміцнення.

Діючі речовини:
Екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Стовбурові клітини Будлея
Будлея Давіда - кущ родини 
Scrophulariaceae, родом зі Східної 
Азії і широко поширений у Європі як 
декоративна рослина.
Речовини, що містяться, такі як 
вербаскозиди, совербаскозиди, 
лейкоскептозид А, мартинозиди 
(елементи) мають антиоксидантну, 
протизапальну та фотозахисну дію.  
Фітостерини, амінокислоти та натомість 
полісахариди надають зволожувальні та 
живильні властивості.

Бетаїн
Надзвичайно проста природна молекула, 
присутня в численних рослинних видах, в 
даному випадку її отримують з буряка.  
Це речовина, природно корисна для 
захисту клітин рослин.  
Вона має виняткові зволожувальні 
властивості, подібні до властивостей 
гліцерину. Також, завдяки наявності
численних метильних груп, ця речовина 
посилює регенерацію клітин у роговому 
шарі, оновлюючи шкіру і надаючи свіжості 
чутливій шкірі.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть засіб на шкіру голови перед 
фарбуванням без змивання перед 
шампунем або перед укладанням волосся.

Професіональне застосування
Починаючи від центру чола, розділіть 
волосся по центру: від передньої лінії 
волосся до потилиці, що проходить через 
верхівку, розпилюючи засіб на шкірі перед 
фарбуванням або миттям, продовжіть по 
всій голові з розділами кожний по 3 см та 
паралельно попередньому. 
Масажуйте до повного вбирання, залиште 
на 2 хвилини, а потім нанесіть потрібний 
колір або перейдіть до бажаного миття 
Wash. 
Якщо після шампуню на шкірі все ще 
з’являється почервоніння, нанесіть 
помірну кількість засобу на вологу шкіру і 
обережно помасажуйте.
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Calming Spray
Заспокійлива та захисна дія

Що покращує:
• Заспокоює.
• Захищає.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
250 мл та 8.45 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Чиста олія жожоба з ефірною олією 
апельсина для обличчя, тіла та волосся. 
Зволожує, покращує еластичність, 
стимулює кровообіг, пом’якшує та 
захищає.  
Чудово підходить як засіб для зняття 
макіяжу з очей і як продукт після епіляції. 
Ідеально підходить для масажу сухої або 
подразненою шкіри голови та волосся, для 
попередніх процедур перед фарбуванням 
або для зволоження по довжині.  
Текстура швидко вбирається, з 
приємними цитрусовими нотками.  
Завжди використовуйте продукт у 
поєднанні з Wash Philip Martin’s.

Діючі речовини:
Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Вітамін E
Потужний антиоксидант, він бореться із 
вільними радикалами і сприяє оновленню 
клітин. Він захищає шкіру, також має 
ефективну дію проти забруднення, 
надання еластичності та випрямлення.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Тіло: Рівномірно масажуйте все тіло після 
душу або ванни.
Волосся: Нанесіть олію на волосся і 
залиште діяти від 5 до 15 хвилин.  
Закутайте волосся теплим або вологим 
рушником.  
Приступіть до миття обраним шампунем.

Професіональне застосування
Шкіра:
Нанесіть засіб, починаючи від центру чола, 
розділіть волосся по центру: від передньої 
лінії волосся до потилиці, що проходить 
через верхівку, нанесіть засіб виріб 
кінчиками щетинок пензля, продовжіть по 
всій голові з перетинами 3 см паралельні 
попереднім. Після нанесення засобу на 
всю шкіру голови перейдіть до масажу. 
Якщо немає подразнення, ми 
рекомендуємо використовувати пару. 

Залишити на:
• 5 хвилин, якщо спостерігається незначне 
зневоднення шкіри;
• 10 хвилин при значному зневодненні 
шкіри, навіть при подразненні;
• 15 хвилин при сильному зневодненні 
шкіри, навіть при подразненні. 
Тіло:
Нанесіть засіб на шкіру після душу або для 
масажу.  
Волосся:
Виконайте проділи від 2 до 5 см залежно 
від того, наскільки зневоднене волосся, і 
нанесіть на довжину чисту олію жожоба, 
а потім помасажуйте. Якщо немає 
подразнення або надлишку шкірного 
жиру, ми рекомендуємо використовувати 
пару для більшої ефективності продукту.
Залишити на:
• 5 хвилин, якщо спостерігається незначне 
зневоднення;
• 10 хвилин, якщо спостерігається значне 
зневоднення;
При фарбуванні:
Після нанесення кольору на корінь 
розподіліть чисту олію жожоба по 
довжині, щоб гомогенізувати пористість 
волосся, полегшивши таким чином 
нанесення кольору по довжині та 
проникнення у волосся.  
Сполосніть на перукарській мийці і 
продовжіть процедуру спеціальним 
засобом для миття Philip Martin’s Wash.
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Jojoba Pure Oil
Поживна олія

Що покращує:
• Зволожує волосся.
•  Зволожує та заспокоює шкіру  

голови та шкіру.
• Гомогенізує пористість волосся.

Формат:
Пляшка з дозатором: 
300 мл та 10.14 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Пом'якшувальна олія для тіла та волосся
на основі оливкової олії та екстракту алое.
Вона живить, зволожує шкіру та запобігає 
наслідкам старіння шкіри, захищаючи від 
вільних радикалів.  
Ідеально підходить як олія для масажу, 
вона має заспокійливу дію на ніжну шкіру 
з почервоніннями, спричинені сонцем 
або воском для депіляції. Детоксикує та 
заспокоює шкіру голови; зміцнює волосся, 
живить і захищає блиск кольору.  
Завжди використовуйте продукт у 
поєднанні з Wash Philip Martin’s.

Діючі речовини:
Оливкова олія
Видобувається з плодів типового 
середземноморського дерева. Це олія, 
багата на антиоксиданти та речовини, що 
гальмують вільні радикали, відповідальні 
за старіння клітин.  
Олія, багата на активні речовини, такі 
як: сквален (також присутній у шкірному 
салі людини), фітостероли, тритерпенові 
спирти, вітамін Е, ортофеноли та 
токофероли. Він оптимально зволожує і 
живить шкіру, має заспокійливу, захисну, 
відновлюючу дію та протидіє старінню 
шкіри.

Екстракт алое барбаденсіс
Вважається, що ефект протизапальної, 
так і водночас зволожувальної та 
пом'якшувальної дії алое вера завдяки 
наявності в рослині полісахаридів 
(глюкоманнан, галактоза, пентоза, сечова 
кислота); проте ймовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений   
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі. Фактично алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Тіло:  
Використовуйте як олію для масажу.  
Для заспокійливого ефекту нанесіть на 
шкіру після душу або після епіляції воском.
Волосся та шкіра: Нанесіть Olive & 
Aloe на суху шкіру голови та волосся, 
помасажуйте і залиште на 5-15 хвилин.

Професіональне застосування
Шкіра:
Нанесіть засіб, починаючи від центру чола, 
розділіть волосся по центру: від передньої 
лінії волосся до потилиці, що проходить 
через верхівку, нанесіть засіб завдяки 
кінчикам щетинок пензля, продовжіть по 
всій голові з перетинами 3 см паралельні 
попереднім.  
Після нанесення засобу на всю шкіру 
голови перейдіть до масажу. Якщо немає 
подразнення або надлишку шкірного жиру, 
ми рекомендуємо використовувати пару. 
Залишити на:
• 5 хвилин, якщо спостерігається незначне 
зневоднення або лущення шкіри;
• 10 хвилин, якщо спостерігається значне 
зневоднення або лущення шкіри, навіть при 
подразненні;
• 15 хвилин при сильному зневодненні або 
лущенні шкіри, а також при подразненні.
Тіло:
Нанесіть засіб на шкіру після душу, після 
депіляції воском або для проведення 
масажу.
Волосся:
Виконайте проділи від 2 до 5 см залежно 
від того, наскільки зневоднене волосся, і 
нанесіть на довжину Olive & Aloe, а потім 
помасажуйте. Якщо немає подразнення 
або не жирна шкіра, ми рекомендуємо 
використовувати пару для більшої 
ефективності продукту. Залишити на:
• 5 хвилин, якщо волосся не дуже чутливе; 
• 10 хвилин, якщо волосся дуже чутливе.  
Сполосніть на перукарській мийці і 
продовжіть процедуру спеціальним 
засобом для миття Philip Martin’s Wash.

MH-PHPW01-OL

O
LI

V
E 

& 
AL

O
E

Olive & Aloe
Противікова олія

Що покращує:
• Зволожує волосся.
•  Зволожує та заспокоює шкіру  

голови та шкіру.
•  Відмінно підходить для лікування шкіри, 

що лущиться.
• Сприяє оновленню клітин.

Формат:
Пляшка з дозатором:
300 мл та 10.14 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Інноваційне масло з антиоксидантною та 
захисною дією, підходить для всіх видів 
масажу.
Вітаміни А і F, що входять до його складу, 
роблять продукт зволожувальним, 
еластичним та регулятором виділення 
шкірного сала.  
Ідеально підходить як суперпоживна 
маска для сухого або пошкодженого 
волосся. Завжди використовуйте продукт у 
поєднанні з Wash Philip Martin’s.

Діючі речовини:
Какао-масло
Жир, що видобувається з какао-бобів 
під дією впливу високого тиску та 
високої температури. Він має живильні, 
антиоксидантні властивості і стимулює 
синтез колагену, повертаючи шкірі тонус та 
еластичність.

Масло Мурумуру
Його отримують з насіння однойменної 
пальми, що родом з Бразилії. Масло 
мурумуру - чудовий натуральний продукт 
для догляду за шкірою та волоссям. Це 
справжній концентрат вітаміну А, що 
робить його винятковим антиоксидантом. 
Крім того, він багатий вітаміном F та 
незамінними жирними кислотами 
(олеїновою та лінолевою), які своїми 
пом’якшувальними властивостями 
допомагають створити бар’єр для 
запобігання втраті води.

Масло ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для 
шкіри голови та захисну властивість 
протистояти сухості та ламкості волосся. 
Воно має антиоксидантні властивості, які 
захищають шкіру та волосся, усуваючи дію 
вільних радикалів. Багате вітамінами А, Е 
і D це масло захищає волосся від хімічних 
речовин та зовнішніх факторів.

Органічна олія солодкого мигдалю
Отриманий шляхом пресування насіння, 
він має живильні, пом’якшувальні та 
еластичні властивості.
Завдяки високій шкірній спорідненості 
олія мигдалю робить шкіру більш 
еластичною і запобігає утворенню 
розтяжок.

Органічна соняшникова олія
Соняшникова олія багата ненасиченими 
жирними кислотами, прекурсорами омега 
3 і 6 жирних кислот, а також вітаміном Е. 
Його основна властивість - бути чудовим 
антиоксидантом, а отже, захищати 
клітинні мембрани та боротися з вільними 
радикалами, що також викликають 
старіння клітин. Соняшникова олія містить 
вітамін В6, який захищає волокна нервової 
системи, вітаміни В5 (пантотенова 
кислота) і В3 (ніанцина або РР) та фолати. 
Вона містить значну кількість мінералів, 
таких як селен, залізо, мідь, цинк, фосфор, 
магній і марганець, які надають олії 
ремінералізуючі властивості.

Вітамін E
Потужний антиоксидант, він бореться із 
вільними радикалами і сприяє оновленню 
клітин. Він захищає шкіру, також має 
ефективну дію проти забруднення, 
надання еластичності та випрямлення.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Тіло:  
Нанесіть засіб на тіло і приступіть до 
масажу
Волосся:  
Нанесіть перед миттям і залиште на 
5 - 15 хвилин.

Професіональне застосування
Волосся:
Виконайте проділи від 2 до 5 см залежно 
від того, наскільки пошкоджене волосся, 
і нанесіть масло по довжині, а потім 
помасажуйте.  
Якщо немає подразнення або не жирна 
шкіра, ми рекомендуємо використовувати 
пару для більшої ефективності продукту.  
Залишити на:
• 5 хвилин, якщо волосся трішки 
пошкоджене;
• 10 хвилин, якщо волосся помірно 
пошкоджене;
• 15 хвилин, якщо волосся сильно 
пошкоджене.
На перукарській мийці емульгуйте продукт
невеликою кількістю Wash Philip Martin’s і 
поступово додайте воду для полегшення 
змиття.

MH-PHPW01-MU
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Murumuru
Масажне масло

Що покращує:
• Зволожує волосся та шкіру.

Формат:
Ємність:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Рослинний продукт, що складається з
32 різних лікарських трав.  
Це масло не містить спирту, не жирне і 
швидко сохне. Він освіжає, бадьорить, має 
тонізуючий ефект, зміцнює та відновлює. 
Відмінний продукт для змішування із 
засобами для волосся.  

Діючі речовини:
Сосна гірська і сосна звичайна:
має бальзамічну, антисептичну та 
протикатаральну дію. Вони також 
використовуються проти дерматиту, 
міалгії та невралгії.
Розмарин: протиревматичний, 
зігріваючий та дезінфікуючий засіб.
М’ята: підбадьорливий засіб. 
Використовують для масажу або для 
гігієни ротової порожнини.
Чайне дерево: показане при проблемах 
з яснами, при афті, герпесі, мікозах шкіри, 
укусах комах та невеликих опіках.
Гіркий апельсин: ароматний, 
розслаблювальний та заспокійливий.
Сицилійський апельсин: 
розслаблювальний та ароматний.
Бензоїн езиноїд: показаний при 
подразненнях шкіри і як відхаркувальний 
засіб.
Мелалеука плакуча: тонізуючий та 
покривальний засіб.
Кориця: засіб для виведення газів, 
в'яжуча та антисептична речовина.
Евкаліпт: бальзамічний, антикатаральний 
та антисептичний засіб.
Солодкий фенхель: тонізуючий, 
пом’якшувальний, кондиціонувальний та 
заспокійливий.
Гвоздика: стимулюючий, ароматизуючий 
та антисептичний засіб.
Гаультерія лежача: антиревматичний засіб.
Ялівець: бальзамічний, антисептичний, 
стимулюючий і загоювальний засіб.
Лаванда: антисептичний, заспокійливий 
(при станах збудження та безсоння), проти 
м’язового болю, порушень кровообігу, 
показана для догляду за ротовою 
порожниною та глоткою.

Сицилійський лимон: тонізуючий і 
ароматний.
Олія літсея кубеба: освіжає, пом’якшує, 
тонізує і надає шкірі прекрасне відчуття 
м’якості.
Мелалейка: антибактеріальний і 
парфумерний засіб.
Мелісса: ароматний, загоювальний і 
заспокійливий засіб.
Шавлія: тонізує шкіру, але, перш за 
все, є допоміжним засобом у лікуванні 
неприємних запахів.
Чебрець: верміцидний, протигрибковий, 
бальзамічний та дезінфікуючий засіб.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Очищає шкіру голови і допомагає 
протидіяти утворенню лупи. Підсилює дію 
очищувального скрабу, суцільного гелю 
алое та Scalp Benefit. Рекомендовано 
додати від 1 до 3-х крапель до продукту, 
обраного для бажаного лікування. Ефірна 
олія дає сенсорні переваги протягом часу 
процедури.

Професіональне застосування
Нанесіть засіб на рушник перед початком 
процедури, щоб надати клієнту відчуття 
прекрасного самопочуття.
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32 Pure Essential Oil
Суміш ефірних масел

Що покращує:
• Бальзамічний ефект.
• Стимуляція нюху.
• Сенсоріальний догляд.

Формат:
Скляна пляшечка з дозатором:
30 мл та 1.01 рідких унцій.



Примітка



Процедури, які глибоко очищають, делікатні для шкіри та волосся

Wash
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Опис: 
Шампунь з очищувальною дією і водночас 
ніжний для шкіри голови.  
Особливі поверхнево-активні речовини 
рослинного походження дозволяють часте 
використання, поважаючи гідроліпідне 
покриття голови.

Що покращує:
• Видаляє залишки зі шкіри та волосся.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Ідеально підходить для частого миття.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
3900 мл та 131.87 рідких унцій.
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій. 
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ромашки
Рослина, з якої отримують лінолеву, 
саліцилову, лимонну кислоти, цукор та 
вітаміни В і С. Ідеально підходить для 
сухої, чутливої   та ніжної шкіри. Заспокоює 
подразнення та почервоніння завдяки 
своїм заспокійливим, пом’якшувальним та 
очищувальним властивостям.  
Надає волоссю яскравість.

Органічний екстракт геліхризуму
Отриманий шляхом парової дистиляції 
квіток рослини, він має детоксикаційні та 
протизапальні властивості.  
Він діє як регулятор балансу та 
регулювання шкірного жиру, зменшує 
лущення шкіри голови та заспокоює шкіру у 
випадку свербіння.

Органічний екстракт гамамелісу
У США він відомий як індійська трава, 
оскільки в індійській традиції його 
використовували як загоювальний засіб 
для ран і виразок. Містить численні 
речовини, такі як ефірні масла, флавоноїди 
та дубильні речовини.
У косметиці його використовують як 
заспокійливий, судинозвужувальний, 
протизапальний та в’яжучий ефект.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови. 
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Повністю намочіть шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте і за необхідності повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.
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Everyday Wash
Шампунь для частого використання



Примітка



Опис: 
Детоксикаційний та заспокійливий 
шампунь, який допомагає відновити 
баланс сухої шкіри голови, з лупою або з 
іншими проблемами.  
Багатий натуральними пом'якшувальними 
активними інгредієнтами, він нормалізує і 
ніжно очищає шкіру.  
Містить поверхнево-активні речовини 
рослинного походження.

Що покращує:
• Показаний для подразненої шкіри голови.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Детоксикаційний ефект.
• Підходить для сухої шкіри.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
3900 мл та 131.87 рідких унцій.
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон ємністю:
320 мл та 10.82 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ромашки
Рослина, з якої отримують лінолеву, 
саліцилову, лимонну кислоти, цукор та 
вітаміни В і С. Ідеально підходить для 
сухої, чутливої   та ніжної шкіри. Заспокоює 
подразнення та почервоніння завдяки 
своїм заспокійливим, пом’якшувальним 
та очищувальним властивостям. Надає 
волоссю яскравість.

Екстракт мальви
Серед активних інгредієнтів, характерних 
для рослини, найважливішими є слизові 
елементи, що містяться в рослині до 
15-20%.  
Рослина також містить пектини, вітаміни 
(А, В1, В2, С, Е), мальвін (антоціан, що надає 
квіткам характерний фіолетовий колір), 
мінеральні солі та органічні кислоти.  
Таким чином, екстракти виконують 
зволожувальну, пом'якшувальну, захисну та 
протизапальну дію.

Органічний екстракт лопуха
Він спонтанно росте в недоторканих і 
сухих місцевостях. У лікувальних цілях 
використовується корінь рослини. Коріння 
містять полісахарид (інулін), фітостероли, 
жирні кислоти та слизові елементи.  
У народній медицині відвар листя 
використовується для лікування екземи 
волосистої частини голови і ковпачка 
люльки у дітей. 
У косметичній сфері регенеруюча та 
протизапальна дія використовуються для 
приготування продуктів, призначених для 
чутливої, проблематичної та схильної до 
вугрів шкіри.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови. 
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Повністю намочіть шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте і за необхідності повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.
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Calming Wash
Детоксикаційний шампунь



Примітка



Опис: 
Очищувальний шампунь для жирної або 
аномальної шкіри голови.  
Формула, призначена для видалення 
надлишків шкірного сала, заспокоєння, 
заспокоєння сверблячих станів та 
стимулювання оксигенації шкіри голови, 
запобігаючи випаданню волосся. М’ята, 
евкаліпт і чайне дерево залишають 
приємне освіжаюче відчуття на шкірі.  
Містить поверхнево-активні речовини 
рослинного походження.

Що покращує:
•  Призначений для шкіри з проблемою 

випадіння волосся.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Очищує.
•  Ідеально підходить для жирної шкіри 

голови.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором: 
3900 мл та 131.87 рідких унцій.
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон ємністю:
320 мл та 10.82 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.

Діючі речовини:
Органічний екстракт лопуха
Він спонтанно росте в недоторканих і 
сухих місцевостях. У лікувальних цілях 
використовується корінь рослини. Коріння 
містять полісахарид (інулін), фітостероли, 
жирні кислоти та слизові елементи.  
У народній медицині відвар листя 
використовується для лікування екземи 
волосистої частини голови і ковпачка 
люльки у дітей.  
У косметичній сфері регенеруюча клітина 
та протизапальна дія використовуються 
для приготування продуктів, призначених 
для чутливої, проблематичної та схильної до 
вугрів шкіри.

Екстракт розмарину
Це вічнозелений чагарник, дуже гіллястий, 
який досягає висоти 2-х метрів. Ця 
ароматна рослина вкрита дуже товстим 
листям, дрібним і лінійним, темно -зеленого 
кольору на верхній стороні та білуватим на 
нижній стороні через пух, що їх покриває. 
Очищаючи шкіру голови та регулятор 
сальної секреції, він стимулює кровообіг 
і сприяє насиченню тканин киснем, тим 
самим сприяючи відновленню волосся.

Олія м’яти, евкаліпта та чайного 
дерева
Ефірні олії, що поєднують антибактеріальні 
властивості з освіжаючою дією, 
допомагаючи зняти втому, стрес та 
нервозність завдяки підвищенню енергії.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови. 
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Повністю намочіть шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте та, за необхідності, повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.
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Очищувальний шампунь



Примітка



Опис: 
Очищувальний крем, делікатно очищає 
шкіру, зволожуючи її та поважаючи 
природний рН шкіри. Призначений для 
лікування шкірних аномалій, завдяки своїй 
особливій формулі, багатій природними 
речовинами.
Dark Hydrating Wash очищає та зволожує 
бороду.

Діючі речовини:
Вугілля
Вихідною сировиною для виробництва 
активованого вугілля є шкаралупа кокоса. У 
багатьох азіатських країнах протягом трьох 
періодів року збирають кокосові горіхи для 
виробництва олії копри, з якої видобувають 
кокосову олію та масло.
Залишки від цієї обробки використовують 
для виробництва вугілля (процес 
карбонізації).  
Він має чудові очищувальні та 
детоксикаційні властивості.

Органічна оливкова олія
Видобувається з плодів типового 
середземноморського дерева. Це олія, 
багата на антиоксиданти та речовини, що 
гальмують вільні радикали, відповідальні 
за старіння клітин.  
Олія, багата на активні речовини, такі 
як: сквален (також присутній у шкірному 
салі людини), фітостероли, тритерпенові 
спирти, вітамін Е, ортофеноли та 
токофероли. Оптимально зволожує і 
живить шкіру, має заспокійливу, захисну, 
відновлювальну дію та протидіє старінню 
шкіри.

Органічний екстракт каштана
Це активний засіб для догляду за волоссям, 
отриманий з органічно вирощених 
італійських каштанів. Процедури 
(освітлення, фарбування, випрямлення 
тощо) сильно виснажують волосся, роблячи 
його слабким і перешкоджаючи його 
природній здатності утримувати воду.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологу шкіру або бороду пензлем або 
долонею. Акуратно помасажуйте і залиште 
на 3 хвилини.  
Ретельно змийте і, за необхідності, 
перейдіть до другого шампуню.

Професіональне застосування
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологу шкіру або на бороду за допомогою 
пензлика. 
Акуратно помасажуйте і залиште на 
3 хвилини.  
Ретельно емульгуйте і змийте, а за 
необхідності перейдіть до другого 
шампуню.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-DA

Dark Hydrating Wash
Зволожувальний очищувальний крем
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Що покращує:
• Зволожувальний ефект.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Нормалізує роботу шкірних залоз.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Ємність:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Шампунь, збагачений екстрактами 
червоної виноградної лози із чудовими 
властивостями проти вільних радикалів, 
екстрактом коноплі з природною 
відновлювальною дією, а також з 
екстрактами женьшеню та гуарани, які 
допомагають волоссю відновити природну 
життєву силу і шовковистість.

Діючі речовини:
Органічний екстракт коноплі
Екстракт коноплі має багато корисних 
властивостей, оскільки допомагає 
зволожувати, захищати та зміцнювати 
волосся.  
Багатий кератином, який допомагає 
захистити волосся та відновити 
пошкоджені ділянки, спричинені 
зовнішніми чинниками. Зволожує 
шкіру голови, запобігаючи сухості та 
зневодненню.

Екстракт гуарани
Подібно до кофеїну, гуаран давно вважався 
чудовим енергетиком. Виготовлений з 
насіння гуарани, гуаранін має ряд переваг. 
Сприяючи вивільненню адреналіну, 
норадреналіну та катехоламінів, речовина 
покращує функції організму, стимулюючи 
обмін речовин і насичення крові киснем. 
У волоссі він стимулює цибулини і регулює 
вироблення шкірного сала, цей ефект 
оптимізований завдяки розробці 
Philip Martin’s.

Органічний екстракт червоної 
виноградної лози
Видобутий з листя рослини і багатий 
флавоноїдами, які використовуються 
завдяки антиоксидантам та речовинам, 
що гальмують вільні радикали, він також 
вживається для регенерації та тоніфікації 
шкіри.  
Позитивно впливає на проникність судин.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови. 
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Повністю намочіть шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем. 
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте та, за необхідності, повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-CN

Canapa Wash
Шампунь проти стресу De-Stress
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Що покращує:
• Розслабляє.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Стимулює.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Зволожувальний шампунь для шкіри 
голови та сухого, висушеного та 
кучерявого волосся.  
Поєднання глибоко зволожувальних 
інгредієнтів допомагає надати волоссю 
еластичність та легке розчісування, 
роблячи його м’яким і шовковистим.  
Містить поверхнево-активні речовини 
рослинного походження.

Що покращує:
• Підходить для кучерявого волосся.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Зволожує шкіру голови та волосся.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
3900 мл та 131.87 рідких унцій.
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.

Діючі речовини:
Екстракт клену
Лімфа містить тверду речовину, приблизно 
3-5%, переважно складається зі сахарози. 
Складається з яблучної кислоти, калію, 
кальцію, заліза, вітамінів та фенольних 
компонентів. З косметичної точки зору 
цікавий його вміст альфа-гідроксикислот. 
Завдяки своїй м'якій відлущувальній і 
розгладжувальній дії на поверхні вони 
стимулюють оновлення клітин шкіри та 
дерми в глибоких шарах епідермісу.  
Шкіра виглядає більш гладкою і 
однорідною. 

Органічний екстракт женьшеню
Активна речовина женьшеню, що має 
назву Panax, в основному міститься в 
корені і містить сапоніни та гінзеноїди.  
Він також має сприятливу дію на 
шкіру голови, оскільки є справжнім 
стимулятором росту волосся.

Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови. 
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Повністю намочіть шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте та, за необхідності, повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-MA

Maple Wash
Зволожувальний шампунь
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Примітка



Опис: 
Шампунь для надання об'єму ідеально 
підходить для тонкого волосся. Багатий 
на відновлюючі активні інгредієнти, 
він сприяє зволоженню шкіри голови 
та м’якому очищенню, яке не робить 
структуру волосся важкою, надаючи 
волоссю об’єм, тіло та блиск уже з 
першого миття.  
Містить поверхнево-активні речовини 
рослинного походження.

Що покращує:
• Антиоксидант.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Надає волоссю об’єм.
• Тонізуюча дія.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
3900 мл та 131.87 рідких унцій.
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон ємністю:
320 мл та 10.82 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.

Діючі речовини:
Органічна олія бабасу
Завдяки подібним речовинам 
(лауринова кислота) до тих, що входять 
до складу стрижня волосся, ця олія 
використовується для створення 
поживних та пом’якшувальних шампунів та 
кондиціонерів.  
Ідеально підходить для лагідного миття 
та догляду за ніжним, сухим та ламким 
волоссям.

Органічний екстракт червоної 
виноградної лози
Видобутий з листя рослини і багатий 
флавоноїдами, які використовуються 
завдяки антиоксидантам та речовинам, 
що гальмують вільні радикали, він також 
вживається для регенерації та тоніфікації 
шкіри.  
Позитивно впливає на проникність судин. 

Органічний екстракт ахілеї
Назва походить від переконання, що Ахіл 
використовував ці рослини протягом 
облоги Трої для загоєння ран Телефа.  
Має антисеборейні, протизапальні та 
зміцнювальні властивості.

Спосіб використання: 
Домашнє використання 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови. 
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Повністю намочіть шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте та, за необхідності, повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-BA

Babassu Wash
Шампунь для надання об'єму

  BA
BA

SS
U

 W
AS

H



Примітка



Опис: 
Спеціальний шампунь для фарбованого 
та обробленого волосся, ідеальний для 
живлення волосся та надання блиску 
кольору. 
Містить поверхнево-активні речовини 
рослинного походження з природними 
кондиціонувальними властивостями, що 
роблять волосся м'яким і шовковистим.

Діючі речовини:
Органічний екстракт червоної 
виноградної лози
Видобутий з листя рослини і багатий 
флавоноїдами, які використовуються 
завдяки антиоксидантам та речовинам, 
що гальмують вільні радикали, він також 
вживається для регенерації та тоніфікації 
шкіри.  
Позитивно впливає на проникність судин. 

Екстракт камелії
Екстракт камелії багатий активними 
речовинами, включаючи зволожуючий 
і живильний рослинний інгредієнт: 
Вітаген F або омега 3, здатний запобігати 
старінню шкіри. Екстракт, отриманий в 
результаті холодного віджиму насіння 
Camelia Sinensis, походить з Японії і 
дуже популярний своїми косметичними 
властивостями. 

Білок солодкого мигдалю
Мигдаль багатий на основні живильні 
елементи, необхідні для біологічного 
балансу шкіри та волосся (він містить, 
наприклад, білки, ліпіди, гліциди, целюлозу, 
глюкозу, мінеральні солі та вітаміни). 
Він має подвійну дію на шкіру: як 
зволоження, так і живлення, а також надає 
життєву силу та захист.  
У трихологічних продуктах, крім живильної 
дії, він також має здатність знижувати 
подразнюючий потенціал, властивий 
поверхнево-активним речовинам, та 
надає волоссю захист, еластичність та має 
репаративну дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру 
голови.  
Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Змочити шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте і за необхідності повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-CO
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Color Maintenance
Шампунь для фарбованого волосся

Що покращує:
• Відновлює волосся.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Довше зберігає колір.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Захисний шампунь, який глибоко очищає 
шкіру голови та волосся. Виводить 
токсини, викликані забруднювальними 
речовинами, завдяки високій концентрації 
екстракту Морінга.  
Чудово підходить для дисциплінування 
кучерявого волосся. Містить поверхнево-
активні речовини рослинного 
походження.

Діючі речовини:
Екстракт морінги
Морінга (Moringa oleifera) родом з 
Індії, росте в тропічних і субтропічних 
зонах, особливо в Африці та Азії. Це 
пептид, отриманий шляхом екстракції з 
насіння Moringa oleifera. З його насіння 
виробляється олія, яка також називається 
олією Бехема, яка використовується 
стародавніми цивілізаціями для 
приготування косметики, ліків або 
релігійних мазей.  
Він має багато властивостей, які 
поєднують у собі здатність захищати 
клітини шкіри від агресії забруднюючих 
речовин, а також ефективність очищення 
шкіри шляхом полегшення видалення 
мікрочастинок.

Органічний екстракт алое 
барбаденсіс
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Екстракт органічної триколірної 
віоли
Для екстракції використовують надземні 
частини квіткової рослини. Основними 
складовими є: флавоноїди (рутин, 
кверцетин), віолаксантин, віолакерцитрин, 
сапоніни, дубильні та слизові речовини, 
саліцилова кислота. Екстракт фіалки 
славиться такими властивостями: 
антиоксидантні, зволожувальні та 
пом'якшувальні.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру 
голови. Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Змочити шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте і за необхідності повторіть дію. 
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-MO
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Moringa Wash
Шампунь від негативного впливу довкілля

Що покращує:
• Захищає волосся.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Дисциплінування локонів.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Шампунь проти жовтого кольору усуває 
жовті пігменти та їх «золотий» ефект, які 
з’являються з часом.  
Він усуває тьмяність, спричинену 
зовнішніми ефектами, такі як забруднення 
та лужність води. Підходить для білого, 
світлого та освітленого волосся.  
Також використовується для запобігання 
пожовтіння.

Діючі речовини:
Екстракт мандарина
Екстракт отримують зі шкірки плодів, він 
багатий ефірними оліями, флавоноїдами, 
кумаринами, каротиноїдами та 
вітамінами (С і Е). Його використовують 
за антисептичні, освіжаючі та тонізуючі 
властивості.

Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Екстракт женьшеню
Активна частина рослини женьшеню, що 
має назву панакс, міститься в основному 
в корені і включає в себе сапоніни та 
гінзеноїди.  
Він також має сприятливу дію на 
шкіру голови, оскільки є справжнім 
стимулятором росту волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоні рук, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру 
голови. Ретельно промийте.

Професіональне застосування
Змочити шкіру голови та волосся. 
Активуйте Wash, емульгуючи його на 
долонях, поки не отримаєте білий крем.  
Продовжуйте рівномірно масажувати 
продукт по всій шкірі голови. Ретельно 
промийте і за необхідності повторіть дію.  
Продовжіть відповідним полосканням 
Rinse.

MH-PHWA01-BL

BL
U

Blu
Шампунь Анти-жовтий колір

Що покращує:
• Нейтралізує «золотий» ефект.
• Ніжно очищає шкіру голови.
• Підкреслює колір.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Процедури для зволоження, нормалізації та відновлення

Полоскання 
та Маски
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Опис: 
Зволожуючий, розпушуючий та 
зміцнюючий кондиціонер. Ідеально 
підходить для всіх типів волосся. 
Збагачений екстрактами рослинного 
походження, які в поєднанні з активними 
інгредієнтами останнього покоління 
зволожують волосся та шкіру, зміцнюють 
структуру та легко розплутують волосся.  
Ідеально підходить для щоденного 
використання.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ромашки
Рослина, з якої отримують лінолеву, 
саліцилову, лимонну кислоти, цукор та 
вітаміни В і С. Ідеально підходить для 
сухої, чутливої   та ніжної шкіри. Заспокоює 
подразнення та почервоніння завдяки 
своїм заспокійливим, пом’якшувальним та 
очищувальним властивостям.  
Надає волоссю блиску.

Органічний екстракт геліхризуму
Отриманий шляхом парової дистиляції 
квіток рослини, він має детоксикаційні 
та протизапальні властивості. Він діє як 
регулятор балансу та регулювання шкірного 
жиру, зменшує лущення шкіри голови та 
заспокоює шкіру у випадку свербіння. 

Органічний екстракт гамамелісу
У США він відомий як індійська трава, 
оскільки в індійській традиції його 
використовували як загоювальний засіб 
для ран і виразок. Містить численні 
речовини, такі як ефірні масла, флавоноїди 
та дубильні речовини. У косметиці його 
використовують як заспокійливий, 
судинозвужувальний, протизапальний та 
в’яжучий ефект.

Екстракт коноплі
Екстракт коноплі має багато корисних 
властивостей, оскільки допомагає 
зволожувати, захищати та зміцнювати 
волосся.  
Багатий кератином, який допомагає 
захистити волосся та відновити пошкоджені 
ділянки, спричинені зовнішніми чинниками. 
Зволожує шкіру голови, запобігаючи сухості 
та зневодненню.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе волосся після миття голови, 
залиште на кілька хвилин і змийте.  
Ідеально підходить для щоденного 
використання.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
ополіскувач Rinse, розтираючи його 
долонями приблизно 5 секунд, після чого 
нанесіть на вологе волосся, потім акуратно 
помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру.  
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 2-5 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-EV
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Everyday Rinse
Маска для частого використання

Що покращує:
• Розплутування.
• Зволожує шкіру голови та волосся.
• Зміцнення.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер, багатий очищуючими, 
освіжаючими та заспокійливими 
активними інгредієнтами, ідеально 
підходить для чутливої   шкіри голови та 
з відхиленнями, такими як накопичення 
токсинів та випадання волосся. Нанесений 
на довжину, робить волосся надзвичайно 
м’яким і блискучим.

Діючі речовини:
Олія з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате вітамінами А, Е і D це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Органічний екстракт ромашки
Рослина, з якої отримують лінолеву, 
саліцилову, лимонну кислоти, цукор та 
вітаміни В і С. Ідеально підходить для 
сухої, чутливої   та ніжної шкіри. Заспокоює 
подразнення та почервоніння завдяки 
своїм заспокійливим, пом’якшувальним та 
очищувальним властивостям.  
Надає волоссю яскравість. 

Органічний екстракт лопуха
Він спонтанно росте в недоторканих і 
сухих місцевостях. У лікувальних цілях 
використовується корінь рослини. 
Коріння містять полісахарид (інулін), 
фітостероли, жирні кислоти та слизові 
елементи.  
У народній медицині відвар листя 
використовується для лікування екземи 
волосистої частини голови і ковпачка 
люльки у дітей.  
У косметичній сфері регенеруюча клітина 
та протизапальна дія використовуються 
для приготування продуктів, призначених 
для надчутливої, проблемної та схильної до 
вугрів шкіри.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість на підсушене 
рушником волосся після миття голови.  
Помасажуйте від коренів до кінчиків і 
залиште на 15 хвилин, після чого змийте.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
ополіскувач Rinse, розтираючи його 
долонями приблизно 5 секунд, після чого 
нанесіть на вологе волосся, потім акуратно 
помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру.  
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 2 - 15 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-SC
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Scalp Benefit
Очищувальна маска

Що покращує:
• Заспокійливий ефект.
• Балансування шкіри голови.
• Детоксикація.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Відновлювальний кондиціонер, який 
надає волоссю надзвичайний блиск 
завдяки інноваційній комбінації екстракту 
коноплі, керамідів та проліну: незамінної 
амінокислоти для захисту волосся від 
окисного стресу.

Діючі речовини:
Органічний екстракт коноплі
Екстракт коноплі має багато корисних 
властивостей, оскільки допомагає 
зволожувати, захищати та зміцнювати 
волосся.  
Багатий кератином, який допомагає 
захистити волосся та відновити 
пошкоджені ділянки, спричинені 
зовнішніми чинниками. Зволожує 
шкіру голови, запобігаючи сухості та 
зневодненню.

Пролін
Амінокислота, вилучена з рослин через 
глутамат. Вона має зміцнювальну та 
відновлювальну дію.

Кераміди
Природні компоненти, що належать 
до ліпідів. Вони зміцнюють клітини та 
захищають від факторів довкілля та часу.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе волосся після миття голови, 
залиште на кілька хвилин і змийте.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
полоскання Rinse, розтираючи його
долонями приблизно протягом 5 секунд, 
після чого нанесіть на вологе волосся, 
потім акуратно помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру. 
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту. 
Залиште на 2-5 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-CA
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Canapa Rinse
Маска проти стресу

Що покращує:
• Зміцнення.
• Розплутування.
• Нормалізація стану шкіри.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Зволожуючий кондиціонер для сухого 
та кучерявого волосся. Завдяки 
високій концентрації зволожуючих і 
живильних активних інгредієнтів, волосся 
залишається шовковистим, м'яким і 
блискучим.

Діючі речовини:
Екстракт клену
Лімфа містить тверду речовину, приблизно 
3-5%, переважно складається зі сахарози. 
Складається з яблучної кислоти, калію, 
кальцію, заліза, вітамінів та фенольних 
компонентів. З косметичної точки зору 
цікавий його вміст альфа-гідроксикислот. 
Завдяки своїй м'якій відлущувальній і 
розгладжувальній дії на поверхні вони 
стимулюють оновлення клітин шкіри та 
дерми в глибоких шарах епідермісу. Шкіра 
виглядає більш гладкою та однорідною.

Олія з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів. Багате вітамінами А, Е і D це 
масло захищає волосся від хімічних речовин 
та зовнішніх факторів. 

Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе волосся після миття голови, 
залиште на кілька хвилин і змийте.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
полоскання Rinse, розтираючи його
долонями приблизно протягом 5 секунд, 
після чого нанесіть на вологе волосся, 
потім акуратно помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру.  
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 2-5 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-MA
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Maple Rinse
Зволожуюча маска

Що покращує:
• Глибоке зволоження.
• Живлення.
• Еластичність.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер для надання об'єму 
ідеально підходить для тонкого та хімічно 
обробленого волосся.  
Він розплутує волосся і робить його 
легким, блискучим та ідеальним для 
розчісування.

Діючі речовини:
Органічна олія бабасу
Завдяки подібним речовинам 
(лауринова кислота) до тих, що входять 
до складу стрижня волосся, ця олія 
використовується для створення 
поживних та пом’якшувальних шампунів та 
кондиціонерів.  
Ідеально підходить для дбайливого миття 
та догляду за ніжним, сухим та ламким 
волоссям.

Органічний екстракт червоної 
виноградної лози
Видобутий з листя рослини і багатий 
флавоноїдами, які використовуються 
завдяки антиоксидантам та речовинам, 
що гальмують вільні радикали, він також 
вживається для регенерації та тоніфікації 
шкіри.  
Позитивно впливає на проникність судин.

Масло Манго
Масло манго екстрагується з насіння 
плодів і має вигляд білого масла без запаху 
із м’якою консистенцією. Цей інгредієнт 
має чудові пом’якшувальні властивості 
та допомагає зберегти шкіру та волосся 
зволоженими, м’якими та шовковистими. 
Воно дуже багате вітаміном С і створює 
захисний бар’єр на стеблах, щоб захистити 
їх від зовнішніх факторів.  
Масло манго живить і відновлює, 
особливо підходить для тонкого, 
пошкодженого, кучерявого, тьмяного або 
ламкого волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе волосся після миття голови, 
залиште на кілька хвилин і змийте.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
ополіскувач Rinse, розтираючи його 
долонями приблизно 5 секунд, після чого 
нанесіть на вологе волосся, потім акуратно 
помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру.  
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 2-5 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-BA
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Babassu Rinse
Маска для надання об'єму

Що покращує:
• Надання об'єму.
• Розплутування.
• Нормалізація стану шкіри.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер, багатий на рослинні масла та 
олії, що відновлює та оживляє фарбоване 
або оброблене волосся.  
Це допомагає зволожити та надати 
еластичності, сприяючи відновленню 
волосся та його захисту після хімічної 
обробки кольору.  
Волосся виглядає м'якшим і блискучішим, 
що забезпечує яскравість кольору довше.

Діючі речовини:
Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Олія макадамії
Олія макадамії підходить для тих, хто має 
ламке та ламке волосся, оскільки містить 
олеїнову кислоту, пальмітолеїнову кислоту, 
лінолеву кислоту та омега -3. Завдяки 
своїм спорідненим до шкірного жиру 
властивостям він допомагає відновити 
ліпідну секрецію волокна волосся, 
відновлюючи правильний рівень вологості 
та протидіючи зневодненню.

Органічний екстракт червоної 
виноградної лози
Видобутий з листя рослини і багатий 
флавоноїдами, які використовуються 
завдяки антиоксидантам та речовинам, 
що гальмують вільні радикали, він також 
вживається для регенерації та тоніфікації 
шкіри.  
Позитивно впливає на проникність судин.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе волосся після миття голови, 
залиште на кілька хвилин і змийте.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
ополіскувач Rinse, розтираючи його 
долонями приблизно 5 секунд, після чого 
нанесіть на вологе волосся, потім акуратно 
помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру.  
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 2-5 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-CO
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Color Repair
Відновлююча маска

Що покращує:
• Захист кольору.
• Шовковистість.
• Зволоження.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Ідеальний зволожуючий кондиціонер 
для захисту волосся від забруднення 
довкілля завдяки наявності екстракту 
морінги: відновального та захисного 
функціонального активного інгредієнта. 
Ідеально підходить для підтримки 
достатнього зволоження кучерявого 
волосся.

Діючі речовини:
Екстракт морінги
Морінга (Moringa oleifera) родом з 
Індії, росте в тропічних і субтропічних 
зонах, особливо в Африці та Азії. Це 
пептид, отриманий шляхом екстракції з 
насіння Moringa oleifera. З його насіння 
виробляється олія, яка також називається 
олією Бехема, яка використовується 
стародавніми цивілізаціями для 
приготування косметики, ліків або 
релігійних мазей.  
Він має багато властивостей, які 
поєднують у собі здатність захищати 
клітини шкіри від агресії забруднюючих 
речовин, а також ефективність очищення 
шкіри шляхом полегшення видалення 
мікрочастинок.

Органічний екстракт берези
У народній медицині використовуються 
в’яжучі та антисептичні властивості 
екстракту, враховуючи високий 
вміст дубильних речовин: речовин, 
що викликають зменшення клітинної 
проникності шкіри та сприяють 
звуженню судин. У косметиці береза   
використовується у препаратах, 
призначених для лікування шкіри та 
шкіри голови з в’яжучою, антисептичною 
та очищальною функцією. Тому береза   
належним чином використовується 
у формуванні косметичних засобів, 
призначених для лікування жирної 
шкіри, прищів або шкіри голови у разі 
лупи або надмірної пітливості з функцією 
нормалізації.

Органічний екстракт оливкової олії
Екстрагується з плодів оливкового дерева, 
типового середземноморського дерева. 
Це екстракт, багатий на антиоксиданти та 
речовини, що гальмують вільні радикали, 
багатий на вітамін Е, ортофеноли, 
фітостероли, токофероли та сквален 
(також присутній у шкірному жирі 
людини).  
Він виконує різні функції: оптимально 
зволожує і живить шкіру, має 
заспокійливу, захисну, відновлювальну дію 
і, насамперед, протидіє старінню шкіри.  
Надання блиску, відновлення та 
антиоксидантна дія для волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе волосся після миття голови, 
залиште на кілька хвилин і змийте. 

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
полоскання Rinse, розтираючи його
долонями приблизно протягом 5 секунд, 
після чого нанесіть на вологе волосся, 
потім акуратно помасажуйте.  
При необхідності також нанесіть на шкіру.  
Якщо на шкірі немає подразнення або 
надлишку шкірного жиру, поєднайте 
використання пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 2-5 хвилин. Ретельно 
промийте.
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Moringa Rinse
Маска від негативного впливу довкілля

Що покращує:
• Захист волосся.
• Дисциплінування локонів.
• Детоксикація.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер проти жовтого кольору, 
усуває жовті пігменти та їх «золотий» 
ефект,що з’являється з часом.  
Він усуває тьмяність, спричинену 
зовнішніми ефектами, такі як забруднення 
та лужність води. Підходить для білого, 
світлого та освітленого волосся.  
Також використовується для запобігання 
пожовтіння.

Діючі речовини:
Органічний екстракт шавлії
Частини рослини, які використовуються в 
лікувальних цілях, є листя і квітучі верхівки. 
Містить екстракт, багатий туїоном, 
борнеолом, цинеолом, камфорою, а 
також дубильними речовинами, смолами, 
кислотами та естрогеноподібними 
речовинами (бета-ситостерин). У 
косметиці він використовується у всіх 
препаратах, призначених для особистої 
гігієни, і в тих, що призначені для активації 
периферичного кровообігу. Стимулююча 
та нормалізуюча дія на фізіологічні функції 
шкіри, окрім того, дермоочисна дія.

Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Органічний екстракт женьшеню
Активна частина рослини женьшеню, що 
має назву панакс, міститься в основному 
в корені і включає в себе сапоніни та 
гінзеноїди.  
Він також має сприятливу дію на 
шкіру голови, оскільки є справжнім 
стимулятором росту волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Рівномірно розподіліть по довжині 
та кінчиках, залиште на 5 - 15 хвилин, 
залежно від ваших потреб.  
Змийте, а потім приступіть до бажаної 
укладки. 

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
полоскання Rinse, розтираючи його
долонями приблизно на 5 секунд, після 
чого нанесіть невелику кількість на вологе 
волосся по довжині та кінчиках.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Залиште на 5 - 15 хвилин. Ретельно 
промийте.
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Blu Rinse
Маска проти жовтого кольору

Що покращує:
• Нейтралізує «золотий» ефект.
• Підсилює колір.
• М'якість.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Рідкий крем з діючими речовинами з 
антиоксидантними та заспокійливими 
властивостями.  
Оливкова олія зволожує, захищає і 
глибоко живить волосся, відновлюючи 
баланс рН волосся.

Діючі речовини:
Олія лугового пенника
Олію отримують при екстракції насіння 
квітки рослини Limnanthes Alba. 
Це олія, яка має надзвичайні 
характеристики порівняно з іншими 
традиційними оліями: вона містить 
довголанцюгові жирні кислоти, дуже стійкі 
до тепла та окислення.  
У трихологічних продуктах вона має 
кондиціонувальну дію на волосся, якому 
надає блиск, форму, зволоження, краще 
розчісування та гладкість.  
Допомагає зберегти і зміцнити колір 
волосся, отриманий як перманентним, так 
і напівперманентним фарбуванням.

Органічна олія жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Органічна оливкова олія
Екстрагується з плодів оливкового дерева - 
типового середземноморського дерева. Це 
олія, багата на антиоксиданти та речовини, 
що гальмують вільні радикали, відповідальні 
за старіння клітин.  
Олія, багата на активні речовини, такі як: 
сквален (також присутній у шкірному салі 
людини), фітостероли, тритерпенові спирти, 
вітамін Е, ортофеноли та токофероли. Він 
оптимально зволожує і живить шкіру, має 
заспокійливу, захисну, відновлюючу дію та 
протидіє старінню шкіри.

Органічний екстракт зеленого чаю
Екстрагований з листя рослини, він 
особливо багатий поліфенолами, 
кофеїном, вітамінами (В1, В2, С) та 
мінералами (калій і магній). Добре відомий 
у Китаї, де його особливі властивості 
використовувалися протягом століть: 
проти вільних радикалів та стимулююча/
тонізуюча дія.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Додайте 1 або 2 дози (доза дорівнює 
приблизно 3 мл) до суміші хни. 
Дотримуйтесь протоколу використання.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте 
полоскання Rinse, розтираючи його
долонями приблизно на 5 секунд, після 
чого нанесіть невелику кількість на вологе 
волосся по довжині та кінчиках.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Залиште на 2 - 7 хвилин. Ретельно 
промийте.
Із хною:
Додайте 2 дози для кожних 50 г хни
(доза дорівнює приблизно 2 мл) до суміші 
хни.  
Дотримуйтесь протоколу використання.
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Henné Cream
Кислотний крем

Що покращує:
• Зволожує.
• Живить.
• Підкислює.

pH:
3.0 - 3.5

Формат:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер для фарбування, збагачений 
природними пом’якшувальними 
речовинами, такими як олії жожоба, 
аргану та масло ши, для того, щоб мати 
змогу довше зберігати колір, уникати 
сухості волосся, змінювати відтінки, 
відроджувати тьмяні кольори, не 
порушуючи структуру волосся.

Діючі речовини:
Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко. 
Надзвичайно багата на вітаміни, зокрема 
на вітамін Е, жирні кислоти та природні 
антиоксиданти. Дерево має великі 
горіхи, з яких отримують олію з чудовими 
властивостями проти старіння. Воно 
також надзвичайно багате флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате вітамінами А, Е і D це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть відповідну кількість засобу на 
вимите і висушене рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використовувати 
відповідні рукавички при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Уникайте безпосереднього попадання 
в очі та на слизові оболонки. У разі 
випадкового контакту промийте водою.

Професіональне застосування
Після шампуню нанесіть відповідну 
кількість засобу на вимите і висушене 
рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використання 
відповідних рукавичок при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Із хною:
Додайте 20% Color IT, пропорційно 
з порошком хни, щоб посилити або 
пом'якшити відтінок.

MH-PHRI01-CR
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Colour IT Red
Кондицiонер для збереження кольору

Що покращує:
• Зволожує.
• Живить.
• Повторно пігментує.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
980 мл та  33.13 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер для фарбування, збагачений 
природними пом’якшувальними 
речовинами, такими як олії жожоба, 
аргану та масло ши, для того, щоб мати 
змогу довше зберігати колір, уникати 
сухості волосся, змінювати відтінки, 
відроджувати тьмяні кольори, не 
порушуючи структуру волосся.

Діючі речовини:
Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко. 
Надзвичайно багата на вітаміни, зокрема 
на вітамін Е, жирні кислоти та природні 
антиоксиданти. Дерево має великі 
горіхи, з яких отримують олію з чудовими 
властивостями проти старіння. Воно 
також надзвичайно багате флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть відповідну кількість засобу на 
вимите і висушене рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використовувати 
відповідні рукавички при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Уникайте безпосереднього попадання 
в очі та на слизові оболонки. У разі 
випадкового контакту промийте водою.

Професіональне застосування
Після шампуню нанесіть відповідну 
кількість засобу на вимите і висушене 
рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використання 
відповідних рукавичок при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Із хною:
Додайте 20% Color IT, пропорційно 
з порошком хни, щоб посилити або 
пом'якшити відтінок.

MH-PHRI01-CG

Colour IT Gold
Кондицiонер для збереження кольору
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Що покращує:
• Зволожує.
• Живить.
• Повторно пігментує.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
980 мл та  33.13 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер для фарбування, збагачений 
природними пом’якшувальними 
речовинами, такими як олії жожоба, 
аргану та масло ши, для того, щоб мати 
змогу довше зберігати колір, уникати 
сухості волосся, змінювати відтінки, 
відроджувати тьмяні кольори, не 
порушуючи структуру волосся.

Діючі речовини:
Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко. 
Надзвичайно багата на вітаміни, зокрема 
на вітамін Е, жирні кислоти та природні 
антиоксиданти. Дерево має великі 
горіхи, з яких отримують олію з чудовими 
властивостями проти старіння. Воно 
також надзвичайно багате флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть відповідну кількість засобу на 
вимите і висушене рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використовувати 
відповідні рукавички при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Уникайте безпосереднього попадання 
в очі та на слизові оболонки. У разі 
випадкового контакту промийте водою.

Професіональне застосування
Після миття шампуню нанесіть відповідну 
кількість засобу на вимите і висушене 
рушником волосся. Залиште на 10 хвилин, 
а потім ретельно змийте.  
Ми рекомендуємо використання 
відповідних рукавичок при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Із хною:
Додайте 20% Color IT, пропорційно 
з порошком хни, щоб посилити або 
пом'якшити відтінок.

MH-PHRI01-CC

Colour IT Chocolate
Кондицiонер для збереження кольору
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• Зволожує.
• Живить.
• Повторно пігментує.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
980 мл та  33.13 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер для фарбування, збагачений 
природними пом’якшувальними 
речовинами, такими як олії жожоба, 
аргану та масло ши, для того, щоб мати 
змогу довше зберігати колір, уникати 
сухості волосся, змінювати відтінки, 
відроджувати тьмяні кольори, не 
порушуючи структуру волосся.

Діючі речовини:
Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко. 
Надзвичайно багата на вітаміни, зокрема 
на вітамін Е, жирні кислоти та природні 
антиоксиданти. Дерево має великі 
горіхи, з яких отримують олію з чудовими 
властивостями проти старіння. Воно 
також надзвичайно багате флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть відповідну кількість засобу на 
вимите і висушене рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використовувати 
відповідні рукавички при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Уникайте безпосереднього попадання 
в очі та на слизові оболонки. У разі 
випадкового контакту промийте водою.

Професіональне застосування
Після шампуню нанесіть відповідну 
кількість засобу на вимите і висушене 
рушником волосся. Залиште на 10 хвилин, 
а потім ретельно змийте.  
Ми рекомендуємо використання 
відповідних рукавичок при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Із хною:
Додайте 20% Color IT, пропорційно 
з порошком хни, щоб посилити або 
пом'якшити відтінок.

MH-PHRI01-CO

Colour IT Orange
Кондицiонер для збереження кольору
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Що покращує:
• Зволожує.
• Живить.
• Повторно пігментує.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
980 мл та  33.13 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Кондиціонер для фарбування, збагачений 
природними пом’якшувальними 
речовинами, такими як олії жожоба, 
аргану та масло ши, для того, щоб мати 
змогу довше зберігати колір, уникати 
сухості волосся, змінювати відтінки, 
відроджувати тьмяні кольори, не 
порушуючи структуру волосся.

Діючі речовини:
Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко. 
Надзвичайно багата на вітаміни, зокрема 
на вітамін Е, жирні кислоти та природні 
антиоксиданти. Дерево має великі 
горіхи, з яких отримують олію з чудовими 
властивостями проти старіння. Воно 
також надзвичайно багате флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів. 
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть відповідну кількість засобу на 
вимите і висушене рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використовувати 
відповідні рукавички при нанесенні та 
протягом полоскання продукту. Уникайте 
безпосереднього попадання в очі та на 
слизові оболонки. У разі випадкового 
контакту промийте водою.

Професіональне застосування
Після шампуню нанесіть відповідну 
кількість засобу на вимите і висушене 
рушником волосся.  
Залиште на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.  
Ми рекомендуємо використання 
відповідних рукавичок при нанесенні та 
протягом полоскання продукту.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.
Із хною:
Додайте 20% Color IT, пропорційно 
з порошком хни, щоб посилити або 
пом'якшити відтінок.

MH-PHRI01-CS

Colour IT Silver
Кондицiонер для збереження кольору
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Що покращує:
• Зволожує.
• Живить.
• Повторно пігментує.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
980 мл та  33.13 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Ідеальна маска для обробленого та 
виснаженого волосся. Вона захищає 
від старіння, робить волосся яскравим і 
шовковистим, не обтяжуючи його.

Діючі речовини:
Органічний екстракт каштана
Це активний засіб для догляду за волоссям, 
отриманий з органічно вирощених 
італійських каштанів. Процедури 
(освітлення, фарбування, випрямлення 
тощо) сильно виснажують волосся, 
роблячи його слабким і перешкоджаючи 
його природній здатності утримувати 
воду.

Екстракт опунції
Як і листя плодів, екстракт опунції також 
має високі захисні властивості. Завдяки 
судинозвужувальній дії на шкіру він 
зміцнює та тонізує. Його дія на волосся є 
пом'якшувальною та антиоксидантною, 
вона допомагає їм відростати завдяки 
наявності вітамінів С і Е.

Органічна оливкова олія
Видобувається з плодів типового 
середземноморського дерева. Це олія, 
багата на антиоксиданти та речовини, що 
гальмують вільні радикали, відповідальні 
за старіння клітин.  
Олія, багата на активні речовини, такі 
як: сквален (також присутній у шкірному 
салі людини), фітостероли, тритерпенові 
спирти, вітамін Е, ортофеноли та 
токофероли. Оптимально зволожує і 
живить шкіру, має заспокійливу, захисну, 
відновлювальну дію та протидіє старінню 
шкіри.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість на підсушене 
рушником волосся після миття голови.  
Помасажуйте по довжині, кінчики і 
залиште на 5 хвилин.  
Протягом нанесення маска буде 
зволожувати, живити та дисциплінувати 
волосся.  
Для більш глибокого живлення збільшіть 
час впливу до 10 хвилин.  
По закінченні промийте.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на руки, активуйте маску, 
розтираючи її долонями приблизно 5 
секунд, після чого нанесіть невелику 
кількість на вологе волосся по довжині.  
Якщо немає подразнень або надлишку 
шкірного жиру після шампуню ми 
рекомендуємо використовувати пару для 
більшої ефективності продукту.  
Залиште на 5-10 хвилин. Ретельно 
промийте.

MH-PHRI01-FU
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Fusion Luxury Mask
Суперзволожуюча маска для волосся

Що покращує:
• Глибоке зволоження.
• Яскравість.
• М'якість.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Ємність:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Реконструктивне лікування волокна 
волосся. Волосся отримає тонус і блиск.

Діючі речовини:
Кукурудзяні, соєві та пшеничні 
протеїни
Унікальна суміш кератину рослинного 
походження: кукурудза, соя та пшениця.  
Допомагає відновити волокно волосся, 
усуваючи будь-які пошкодження. 
Ідеально підходить для ламкого та 
пошкодженого волосся, глибоко живить, 
допомагаючи підтримувати природний 
рівень зволоження волосся, запобігаючи 
зневодненню.

Олія макадамії
Олія макадамії підходить для тих, хто має 
ламке та ламке волосся, оскільки містить 
олеїнову кислоту, пальмітолеїнову кислоту, 
лінолеву кислоту та омега -3. Завдяки 
своїм спорідненим до шкірного жиру 
властивостям він допомагає відновити 
ліпідну секрецію волокна волосся, 
відновлюючи правильний рівень вологості 
та протидіючи зневодненню.

Морквяна олія
Кондиціонування та живлення. Багата на 
бета-каротин та вітаміни А та Е. Живить 
волосся, захищаючи його від впливу 
стресу довкілля та від забруднення.  
Допомагає сухому та пошкодженому 
волоссю відновити силу та м’якість.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Після миття шампуню акуратно розподіліть 
крем по довжині, залиште на 10 хвилин.  
На особливо пошкоджене волосся 
використовуйте джерело тепла.  
Ретельно промийте.  
Для глибокої реконструкції 
рекомендується попередня обробка 
засобом Re-mersive Booster.

Професіональне застосування
Після миття голови шампунем добре 
пригладьте волосся. Розподіліть крем 
по долонях, потріть і розподіліть по 
довжинах.  
Якщо немає подразнення або надлишку 
шкірного жиру, ми рекомендуємо 
використовувати пару для більшої 
ефективності продукту.  
Залиште на 10 хвилин.  
Ретельно промийте.  
Для більш інтенсивного лікування 
поєднайте його з Re-mersive Booster.
Поради:
Нанесіть від 5 до максимум 10 грам 
продукту на волосся, помасажуйте і 
зосередьтеся переважно на найбільш 
пошкоджених частинах.

MH-PHRI01-RE

R
E-

M
ER

SI
V

E 
LU

X
U

RY
 C

R
EA

M

Re-mersive Luxury Cream
Реконструктивне лікування

Що покращує:
• Підпушує.
• Живить.
• Відновлює.

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Ємність:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Надає нове життя тендітному, 
надзвичайно пошкодженому та 
обробленому волоссю.

Діючі речовини:
Рис і конопляний білок
Відновлювальна та зволожуюча дія. 
Білки рису та коноплі допомагають 
відновити пошкоджені частини волокна 
волосся, відновлюючи міцність структури 
та захищаючи колір.  
Вони створюють невидиму плівку на 
волоссі, яка збільшує здатність утримувати 
воду, перешкоджаючи зневодненню та 
зберігаючи об’єм, м’якість та еластичність. 
Волосся виглядає доглянуте, здорове і 
блискуче.

Вітамін РР
Присутній у шпинаті та арахісі.  
Має відновлювальну дію для ламкого та 
пошкодженого волосся.  
Допомагає зберегти волосся міцним і 
здоровим.

Пролін
Амінокислота, вилучена з рослин через 
глутамат. Вона має зміцнювальну та 
відновлювальну дію.

Спосіб використання: 
Професіональне застосування
Рівномірно нанесіть сироватку по 
довжині волосся на вимите і висушене 
рушником волосся. Залиште на 10 хвилин і 
продовжіть нанесення крему 
Re-mersive Luxury Cream.  
Залиште ще на 10 хвилин, а потім ретельно 
змийте.
Порада:
Нанесіть від 5 до максимум 7 грам 
продукту на волосся, зосереджуючись 
переважно на найбільш пошкоджених 
частинах.
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Re-mersive Booster
Відновлювальна сироватка

Що покращує:
• Підпушує.
• Зміцнює.
• Відновлює.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
15 мл та 0.50 рідких унцій x 12 пляшок



Примітка



Процедури для живлення та відновлення балансу

Спеціальні
Процедури
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Опис: 
Ад'ювантне лікування для запобігання 
та зменшення тимчасового випадіння 
волосся, пов'язане з особливими 
проблемами, такими як стрес та сезонні 
зміни.

Діючі речовини:
Органічний екстракт кропиви
Кропива багата поживними речовинами, 
включаючи вітаміни груп А, С і К, 
мінеральні солі, кальцій, кремній, магній, 
фосфор, галову кислоту, хлорофіл, дубильні 
речовини, каротин і гістамін. 
Регулювання кровоносних судин на шкірі 
голови може відновити правильний 
приплив крові до фолікулів, стимулюючи 
ріст і обмежуючи поширення шкідливих 
зовнішніх чинників.

Яблучні стовбурові клітини
Активні стовбурові клітини яблуні надають 
помітну регенеруючу та реактивуючу 
дію на волосяну цибулину, стимулюють 
відростання волосся та зупиняють їх 
випадіння. Волосяні фолікули затримують 
початок фізіологічного старіння волосяних 
фолікулів і, як наслідок, запрограмовану 
загибель клітин, по суті, вони є справжнім 
резервуаром стовбурових клітин шкіри.

Стовбурові клітини центелли
Тритерпенові сапоніни (азіатікозид, 
азіатська кислота та мадекасозид), багаті 
листям центелли, покращують венозний 
кровообіг, стимулюючи фібробласти. 
Це клітини, які синтезують колаген: 
необхідний для здоров'я різних тканин, 
таких як дерма, сполучна тканина та 
стінки судин. Інші активні інгредієнти - це 
фітостерини, поліфеноли та ефірні олії.

Пантенол
Пантенол (провітамін В5) має регенеруючі 
та заспокійливі властивості. Ефективний 
як для зміцнення та блиску волосся, так і 
як заспокійливий та зволожуючий засіб 
для шкіри.  
Він прозорий, водорозчинний і не має 
запаху. При нестачі цього вітаміну волосся 
стає тьмяним, втрачаючи блиск і життєву 
силу.  
Вітамін В5 частково засвоюється 
організмом через їжу (особливо бобові 
та яйця), але його часто недостатньо, і 
потрібне додаткове вживання. Основна 
функція пантенолу - живити волосся від 
коренів.

Спосіб використання: 
Професіональне застосування
Нанесіть вміст флакона на шкіру після 
миття голови.  
Масажуйте до повного вбирання. 
Невелике почервоніння пояснюється 
стимуляцією кровообігу.  
Рекомендується повторювати 
застосування хоча б раз на тиждень, курс 
лікування триває 3 місяці.  
Для завершення лікування між кожним 
нанесенням в домашніх умовах 
використовуйте Scalp Nutriment Spray.
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Scalp Nutriment Professional
Живлення волосся

Що покращує:
• Живить.
• Стимулює.
• Зміцнює.

pH:
5.0 - 6.0

Формат:
Коробка з 12 флаконами:
7 мл та 0.3 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Лосьйон природного та органічного 
походження. Ідеально підходить для 
вразливої шкіри голови та тонкого 
волосся, з тимчасовими проблемами 
випадання, пов’язаними з особливими 
проблемами, такими як стрес та сезонні 
зміни.

Діючі речовини:
Органічний екстракт кропиви
Кропива багата поживними речовинами, 
включаючи вітаміни груп А, С і К, 
мінеральні солі, кальцій, кремній, магній, 
фосфор, галову кислоту, хлорофіл, дубильні 
речовини, каротин і гістамін. 
Регулювання кровоносних судин на шкірі 
голови може відновити правильний 
приплив крові до фолікулів, стимулюючи 
ріст і обмежуючи поширення шкідливих 
зовнішніх чинників.

Яблучні стовбурові клітини
Активні стовбурові клітини яблуні надають 
помітну регенеруючу та реактивуючу 
дію на волосяну цибулину, стимулюють 
відростання волосся та зупиняють їх 
випадіння. Волосяні фолікули затримують 
початок фізіологічного старіння волосяних 
фолікулів і, як наслідок, запрограмовану 
загибель клітин, по суті, вони є справжнім 
резервуаром стовбурових клітин шкіри.

Стовбурові клітини центелли
Тритерпенові сапоніни (азіатікозид, 
азіатська кислота та мадекасозид), багаті 
листям центелли, покращують венозний 
кровообіг, стимулюючи фібробласти. 
Це клітини, які синтезують колаген: 
необхідний для здоров'я різних тканин, 
таких як дерма, сполучна тканина та 
стінки судин. Інші активні інгредієнти - це 
фітостерини, поліфеноли та ефірні олії.

Екстракт морінги
Морінга (Moringa oleifera) родом з Індії, 
росте в тропічних і субтропічних зонах, 
особливо в Африці та Азії.  
Це пептид, отриманий шляхом екстракції 
з насіння Moringa oleifera. З його насіння 
виробляється олія, яка також називається 
олією Бехема, ї ї використовували 
стародавні цивілізації для виготовлення 
косметики, ліків або релігійних мазей.  
Він має багато властивостей, які 
поєднують у собі здатність захищати 
клітини шкіри від агресії забруднюючих 
речовин, а також ефективність очищення 
шкіри шляхом полегшення видалення 
мікрочастинок.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Наносити щодня на шкіру і м'яко 
масажувати, щоб полегшити вбирання. Не 
змивати.  
Невелике почервоніння пояснюється 
стимуляцією кровообігу.
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Scalp Nutriment Spray
Живильний лосьйон

Що покращує:
• Живить.
• Стимулює.
• Зміцнює.

pH:
5.0 - 6.0

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Цей продукт, нанесений на волосся та 
шкіру голови, захищає від зневоднення.
Він особливо підходить для лікування 
проблемної шкіри, злегка подразненої та 
схильної до себореї.

Діючі речовини:
Рожева сіль
Хлорид натрію звільняє від домішок, 
надлишку шкірного сала та гіпергідрозу. 
Крім того, завдяки своїй осморегуляторній 
функції, він забезпечує правильний 
фізіологічний баланс, покращуючи його 
дренажну здатність.

Органічна вода з лаванди
Типова рослина країн Середземномор'я. 
Відома своїми протизапальними, 
антисептичними та заспокійливими 
властивостями, особливо рекомендована 
у складі косметичних засобів для лікування 
злегка подразненої, проблемної та 
схильної до себореї шкіри.

Олія лаванди
Її отримують шляхом парової дистиляції 
квіткових верхівок. Вічнозелений 
деревний чагарник, висотою до 1 метра, з 
лінійним листям і колосками синіх квіток. 
Походить із Середземномор'я, поширений 
переважно в Південній Європі. Сьогодні 
країною, де найбільше вирощують 
лаванду, є Франція, зокрема Прованс, де 
протягом цвітіння можна помилуватися 
просторами фіолетових полів. Стародавні 
римляни використовували олію лаванди 
для ароматизації та дезінфекції ванних 
кімнат. Ще одне поширене застосування 
лаванди - проти молі та комах. Аромат 
лаванди - стриманий і ніжний; має 
врівноважувальну, заспокійливу та 
тонізуючу дію. Дає відчуття спокою і 
релаксу.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Рівномірно розпиліть на шкіру голови 
та волосся. Масажуйте і продовжуйте 
сушіння.

Професіональне застосування
Рекомендована для шкіри з надлишком 
шкірного сала та/або гіпергідрозом. 
Рівномірно розпиліть на вологу шкіру 
голови та волосся.
Масажуйте і продовжуйте сушіння.

MH-PHTS01-SE 
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Sea Salt Spray
Омолодження для волосся та шкіри

Що покращує:
• Нормалізація.
• Балансування шкіри голови.
• Легкий об'єм.

pH:
5.5 - 6.0

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем: 
250 мл та 8.45 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Процедури для моделювання та створення

Style St
yl

e
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Опис: 
3 Ways - це рідина, розроблена з 
кондиціонувальними та об’ємними 
інгредієнтами, щоб надати форму та блиск 
стресованому волоссю.  
Ідеально підходить для розплутування.

Діючі речовини:
Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Органічний екстракт чорниці
Речовини, що містяться в екстракті 
чорниці: дубильні речовини, 
антоціанозиди, флавоноїди, цукор, вітамін 
С та неорганічні солі. Антоціанозиди 
зменшують проникність судин і мають 
судинозахисну дію (підвищують опірність 
капілярів і сприяють відновленню 
ендотелію).  
У косметичній галузі використовується як 
в’яжучий та очищаючий засіб.

Пантенол
Пантенол (провітамін В5) має регенеруючі 
та заспокійливі властивості. Ефективний 
як для зміцнення та блиску волосся, так і 
як заспокійливий та зволожуючий засіб 
для шкіри.  
Він прозорий, водорозчинний і не має 
запаху. При нестачі цього вітаміну волосся 
стає тьмяним, втрачаючи блиск і життєву 
силу.  
Вітамін В5 частково засвоюється 
організмом через їжу (особливо бобові 
та яйця), але його часто недостатньо, і 
потрібне додаткове вживання. Основна 
функція пантенолу - живити волосся від 
коренів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Перед використанням добре струсіть 
продукт. Щедро розподіліть продукт на 
мокре або вологе волосся.

Професіональне застосування
Підходить для всіх типів волосся.  
Рясно нанесіть засіб на вологе волосся, 
рівномірно розподіліть від коренів до 
кінчиків, масажуйте до повного вбирання.  
Приступіть до сушіння.

MH-PHST01-3W
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3 Ways
Розплутування та об'єм

Що покращує:
• Розплутує.
• Надає об'єм.
• Природна фіксація.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Флакон з дозатором:
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Спрей для надання об'єму для тонкого, 
млявого волосся. Завдяки своїм 
натуральним оліям, він живить і полірує 
волосся, надаючи йому сяючий і здоровий 
вигляд.

Діючі речовини:
Пшеничний білок
Зміцнююча дія. Інгредієнт, який діє на 
волосся, зміцнюючи коріння та довжину 
волосся для досягнення ефекту повного 
об’єму.

Рис і конопляний білок
Відновлювальна та зволожувальна дія. 
Білки рису та коноплі допомагають 
відновити пошкоджені частини волокна 
волосся, відновлюючи міцність структури 
та захищаючи колір.  
Вони створюють невидиму плівку на 
волоссі, яка збільшує здатність утримувати 
воду, перешкоджаючи зневодненню та 
зберігаючи об’єм, м’якість та еластичність. 
Волосся виглядає більш насиченим, 
здоровим і блискучим.

Олія бабасу
Завдяки подібним речовинам 
(лауринова кислота) до тих, що входять 
до складу стрижня волосся, ця олія 
використовується для створення 
поживних та пом’якшувальних шампунів та 
кондиціонерів.  
Ідеально підходить для дбайливого миття 
та догляду за ніжним, сухим та ламким 
волоссям.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Рівномірно розподіліть біля коренів 
вологого волосся. Приступіть до укладки.

Професіональне застосування
Тримаючи спрей приблизно на відстані 
10 сантиметрів від волосся, розпиліть 
достатню і рівну кількість на вологу шкіру 
голови та волосся. Добре масажуйте 
від коренів до кінчиків і продовжуйте 
сушіння.

MH-PHST01-BA
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Babassu Spray
Спрей для надання об'єму

Що покращує:
• Надає об'єм.
• Надає форму.
• Еластичність.

pH:
4.0 - 4.5

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Мус для волосся для підтримки, об’єму, 
яскравості та утримання зачіски. Це мус, 
придатний для всіх типів волосся, який 
надає форму та підтримку, забезпечуючи 
м'яку фіксацію для будь-якого типу 
укладання.  
Зберігає волосся блискучим і еластичним.  
Білкові гідролізати та екстракти алое 
та лляного насіння захищають волосся, 
роблячи його блискучим, м’яким та 
оксамитовим.

Діючі речовини:
Екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Лляна олія
Лляна олія видобувається з насіння 
Linum usitatissimum. Використовується в 
косметиці, особливо для пом’якшувальної 
дії на волосся завдяки наявності слизових 
елементів. Олія також містить численні 
типи білків і ненасичених жирних кислот, 
таких як лінолева, ліноленова та олеїнова. 
Останні відновлюють ліпідний баланс 
шкіри та шкіри голови, забезпечуючи 
живлення та захист.  
Особливістю цієї сировини, на відміну 
від інших поширених льняних олій, є те, 
що вона має дуже високу концентрацію 
альфа-ліноленової кислоти від 35 до 65%.

Пшеничний білок
Зміцнююча дія. Інгредієнт, який діє на 
волосся, зміцнюючи коріння та довжину 
волосся для досягнення ефекту повного 
об’єму.

Білок солодкого мигдалю
Мигдаль забезпечує важливими 
харчовими елементами, необхідними для 
біологічного балансу шкіри та волосся (він 
містить, наприклад, білки, ліпіди, гліциди, 
целюлозу, глюкозу, мінеральні солі та 
вітаміни). 
Він має подвійну дію на шкіру: як 
зволоження, так і живлення, а також надає 
життєву силу та захист.  
У трихологічних продуктах, крім живильної 
дії, він також має здатність знижувати 
подразнюючий потенціал, властивий 
поверхнево-активним речовинам, і надає 
волоссю захист, бадьорість, еластичність і 
має репаративну дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на долоню і розподіліть на 
волосся за допомогою гребінця, тоді 
приступіть до сушіння.

Професіональне застосування
Підходить для середнього/тонкого 
волосся.  
Нанесіть невелику кількість засобу на 
долоню і розподіліть на вологе волосся за 
допомогою гребінця, після чого приступіть 
до сушіння.

MH-PHST01-NA
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Natural Mousse
Пінка середньої фіксації

Що покращує:
• Зволожує.
• Відновлює.
• Об’єм на тривалий час

pH:
4.5 - 5.0

Формат:
Флакон з дозатором:
175 мл та 5.91 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
М'який зволожувальний гель для 
коренів і довжини, ідеально підходить 
для моделювання кучерявого та сухого 
волосся. Лляна олія з дуже високою 
живильною та пом’якшувальною дією 
сприяє зволоженню, захисту та м’якості 
волосся.

Діючі речовини:
Лляна олія
Лляна олія видобувається з насіння 
Linum usitatissimum. Використовується в 
косметиці, особливо для пом’якшувальної 
дії на волосся завдяки наявності слизових 
елементів. Олія також містить численні 
типи білків і ненасичених жирних кислот, 
таких як лінолева, ліноленова та олеїнова. 
Останні відновлюють ліпідний баланс 
шкіри та шкіри голови, забезпечуючи 
живлення та захист.  
Особливістю цієї сировини, на відміну 
від інших поширених льняних олій, є те, 
що вона має дуже високу концентрацію 
альфа-ліноленової кислоти від 35 до 65%.

Кунжутна олія
Відмінна олія завдяки високому вмісту 
омилювачів, зокрема фітостеролів, які 
збільшують ступінь зволоження та ліпідний 
шар на шкірі.  
Вони мають легку протизапальну та 
протисвербіжну дію.

Органічний екстракт хвоща
Розповсюджена рослина на полях і 
поширена у всій Європі. Елементи, які 
використовуються в лікувальних цілях, 
- це стерильні бульбочки, хвощ також 
називають «кінський хвостом» через 
схожість із хвостом коня.  
Рослина багата флавоновими 
сполуками, алкалоїдами, вітаміном С, 
кислотами (яблучною та щавлевою), 
диметилсульфоном та кремнієм.  
Екстракт має властивість підвищувати 
еластичність тканин шкіри та має 
в’яжучі властивості. У косметичній 
галузі використовується в препаратах 
зі зміцнювальною, еластичною та 
відновлювальною дією (допоміжний засіб 
при лікуванні розслаблення, зморшок, 
розтяжок).  
Крім того, завдяки своїм в’яжучим та 
ліпорегуляторним властивостям, його 
можна використовувати для отримання 
препаратів для жирної та проблемної 
шкіри.  
Завдяки мінералам, які він містить, він 
також має корисну мінералізуючу дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
вологе або сухе волосся залежно від 
бажаного ефекту.

Професіональне застосування
Дуже підходить для середнього/жорсткого 
і кучерявого волосся. Нанесіть невелику 
кількість засобу на вологе волосся, 
помасажуйте до повного вбирання.  
Приступіть до сушіння.

MH-PHST01-PO
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Potion Cream
Зволожувальний гель

Що покращує:
• Зволожує.
• Контроль об’єму.
• Тримання укладки.

pH:
5.0 - 6.0

Формат:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Захисний засіб без потреби змивання, 
який сприяє розчісуванню та блиску 
волосся. Він захищає від тепла протягом 
сушіння, антистатичні властивості роблять 
волосся м’яким і об’ємним, не обтяжуючи 
його.

Діючі речовини:
Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Масло Мурумуру
Його отримують з насіння однойменної 
пальми, що родом з Бразилії. Масло 
мурумуру - чудовий натуральний продукт 
для догляду за шкірою та волоссям. Це 
справжній концентрат вітаміну А, що 
робить його винятковим антиоксидантом. 
Крім того, він багатий на вітамін F та 
незамінні жирні кислоти (олеїнову та 
лінолеву), які своїми пом’якшувальними 
властивостями допомагають створити 
бар’єр для запобігання втраті води.

Масло Манго
Масло манго екстрагується з насіння 
плодів і має вигляд білого масла без запаху 
із м’якою консистенцією.  
Цей інгредієнт має чудові пом’якшувальні 
властивості та допомагає зберегти 
шкіру та волосся зволоженими, м’якими 
та шовковистими. Воно дуже багате 
вітаміном С і створює захисний бар’єр на 
стеблах, щоб захистити їх від зовнішніх 
факторів.  
Масло манго живить і відновлює, особливо 
підходить для тонкого, пошкодженого, 
кучерявого, тьмяного або ламкого волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Рівномірно нанесіть невелику кількість 
продукту на вологе волосся, перш ніж 
приступити до сушіння.

Професіональне застосування
Підходить для всіх типів волосся.  
Рівномірно нанесіть невелику кількість 
засобу на вологе волосся, помасажуйте до 
повного вбирання.  
Приступіть до сушіння.
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Infusion Cream
Захисний засіб без потреби змивання

Що покращує:
• Зволожує.
• Захищає.
• Розплутує.

pH:
5.0 - 6.0

Формат:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Гель на основі алое вера із середньою 
фіксацією, підходить для формування 
та закріплення волосся. Його можна 
наносити на вологе волосся, щоб 
полегшити укладання зачіски та 
увиразнити кучеряве волосся.

Діючі речовини:
Органічний екстракт алое 
барбаденсіс
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Фітат натрію
Фітат натрію - це натрієва сіль фітинової 
кислоти природного походження, отримана 
з пшеничних висівок та рису. Випускається 
у вигляді рідини темного кольору, розчинної 
у воді, з характерним запахом. У водному 
розчині він має рН близько 4,5. Основна 
функція фітату натрію - уловлювати метали 
(кальцій, магній, залізо), запобігаючи 
їх зв’язуванню з іншими інгредієнтами 
косметичної композиції, змінюючи 
стабільність самого продукту. Фітат натрію 
використовується в косметиці в низьких 
дозах (0,1%), часто як замінник ЕДТА при 
формуванні натуральних продуктів.  
Його можна використовувати у всіх 
видах косметичної продукції: від мила до 
шампуню, від кондиціонерів до засобів для 
обличчя чи тіла.  
Не було виявлено подразнень або 
сенсибілізації шкіри.  
Це біорозкладний продукт.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть потрібну кількість засобу на руки 
і розподіліть по довжині, перейдіть до 
вкладання волосся.

Професіональне застосування
Підходить для всіх типів волосся.  
Нанесіть на вологе волосся відповідно 
до бажаної фіксації і приступайте до 
укладання.
Чудово підходить для надання 
еластичності кучерявому, хвилястому або 
сухому волоссю.
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Ultimate Gel
100% Гель Алое

Що покращує:
• Зволожує.
• Нормалізує.
• Еластичність.

pH:
4.0 - 5.0

Формат:
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Гель тривалої дії, ідеально підходить для 
створення локонів та їх м’якої укладки 
на волоссі, не обтяжуючи і не роблячи їх 
липкими.  
Він ізолює волокно волосся, роблячи 
волосся менш чутливим до вологи і тим 
самим уникаючи ефекту завивки.  
Зачіска триває значно довше.

Діючі речовини:
Полікватерніум 46
Катіонний полімер, який дозволяє 
визначити м’які та природні локони на 
волоссі, не обтяжуючи їх і не роблячи 
волосся липким. Він ізолює волокно 
волосся, роблячи волосся менш чутливим 
до вологи і тим самим уникаючи ефекту 
сухого волосся.  
Зачіска триває значно довше.

Органічний екстракт женьшеню
Активна частина рослини женьшеню, що 
має назву панакс, міститься в основному 
в корені і включає в себе сапоніни та 
гінзеноїди. Він також має сприятливу дію 
на шкіру голови, оскільки є справжнім 
стимулятором росту волосся.

Органічний екстракт ахілеї
Назва походить від переконання, що Ахіл 
використовував ці рослини протягом 
облоги Трої для загоєння ран Телефа.  
Має антисеборейні, протизапальні та 
зміцнювальні властивості.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть потрібну кількість засобу на руки 
і розподіліть на вологе волосся по довжині.  
Приступіть до бажаної укладки.  
Відмінний засіб для сушіння кучерявого 
волосся.

Професіональне застосування
Нанесіть потрібну кількість засобу на руки 
і розподіліть на вологе волосся по довжині.  
Приступіть до бажаної укладки.  
Відмінний засіб для сушіння кучерявого 
волосся.
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Moringa Curl
Гель для локонів

Що покращує:
• Зволожує.
• Нормалізує.
• Дисциплінує локони.

pH:
7.0 - 7.5

Формат:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Пом'якшувальна рідина ідеально підходить 
для підтримки вологості та зволоження 
волосся.  
Завдяки органічно вирощеним 
інгредієнтам вона живить волосся, надає 
м’якості та полегшує розчісування.

Діючі речовини:
Органічний екстракт чорниці
Речовини, що містяться в екстракті 
чорниці: дубильні речовини, 
антоціанозиди, флавоноїди, цукор, вітамін 
С та неорганічні солі. Антоціанозиди 
зменшують проникність судин і мають 
судинозахисну дію (підвищують опірність 
капілярів і сприяють відновленню 
ендотелію).  
У косметичній галузі використовується як 
в’яжучий та очищаючий засіб.

Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Білок рису та солодкого мигдалю
Білкові гідролізати, отримані з рису, є 
потужними кондиціонерами для волосся 
і покращують розчісування та надають 
блиск. Вони покращують щільність волосся 
та зволожують, забезпечуючи кутикулам 
ефект плівки та захисну дію проти 
зовнішніх чинників, які пошкоджують 
волосся. Мигдаль забезпечує важливими 
харчовими елементами, необхідними для 
біологічного балансу шкіри та волосся (він 
містить, наприклад, білки, ліпіди, гліциди, 
целюлозу, глюкозу, мінеральні солі та 
вітаміни). 
Він має подвійну дію на шкіру: як 
зволоження, так і живлення, а також надає 
життєву силу та захист.  
У трихологічних продуктах, крім живильної 
дії, він також має здатність знижувати 
подразнюючий потенціал, властивий 
поверхнево-активним речовинам, і надає 
волоссю захист, бадьорість, еластичність і 
має репаративну дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Рівномірно розпиліть на вологе волосся 
перед стрижкою або перед укладанням. 

Професіональне застосування
Рівномірно розпиліть на вологе волосся 
перед стрижкою або перед укладанням.  
Допомагає контролювати вологість 
волосся.
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Cutting Fluid
Пом'якшувальна рідина

Що покращує:
• Зволожує.
• Розплутує.
• Еластичність.

pH:
5.0 - 5.5

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
250 мл та 8.45 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Пом'якшувальний та живильний засіб для 
тіла та волосся. Збагачений рослинними 
оліями і гіалуроновою кислотою, що 
виділяється при використанні, надає шкірі 
м'якість і шовковистість, зміцнює волосся.

Діючі речовини:
Гіалуронова кислота
Еліксир для сухої шкіри та сухого 
і пошкодженого волосся.  
Він має високо зволожувальні властивості, 
утримує воду у волокні волосся та 
забезпечує повне зволоження, що робить 
довжину еластичною та пружною. Це 
вирішення проблеми для ламкого волосся, 
таким чином, волосся відновлює силу і 
м’якість.  
Натомість шкіра стане більш м’якою, 
шовковистою та зволоженою.

Гідролізовані протеїни рису та 
солодкого мигдалю
Білкові гідролізати, отримані з рису, є 
потужними кондиціонерами для волосся 
і підвищують розчісування та блиск. 
Вони покращують щільність волосся та 
зволожують, забезпечуючи кутикулам 
ефект плівки та захисну дію проти 
зовнішніх чинників, які пошкоджують 
волосся. 
Мигдаль багатий на основні живильні 
елементи, необхідні для біологічного 
балансу шкіри та волосся (він містить, 
наприклад, білки, ліпіди, гліциди, целюлозу, 
глюкозу, мінеральні солі та вітаміни). 
Він має подвійну дію на шкіру: як 
зволоження, так і живлення, а також надає 
життєву силу та захист.  
У трихологічних продуктах, крім живильної 
дії, він також має здатність знижувати 
подразнюючий потенціал, властивий 
поверхнево-активним речовинам, та 
надає волоссю захист, еластичність та має 
репаративну дію.

Органічний екстракт лляного 
насіння
Екстракт лляного насіння живить та 
робить волосся блискучим, а шкіру 
шовковистою, м’якою та тонізованою. 
Його відновлювальні властивості 
зумовлені особливим складом жирних 
кислот. Наявність великої кількості 
лінолевої кислоти сприяє зволоженню 
волосся, регулюючи втрату води та 
альфа-лінолевої кислоти, яка підтримує 
еластичність та стійкість волосся.

Органічний екстракт алое
Вважається, що виражений 
протизапальний і водночас 
зволожувальний та пом’якшувальний 
ефект алое вера зумовлений наявністю 
в рослині полісахаридів (глюкоманнан, 
галактоза, пентоза, сечова кислота). 
Цілком імовірно, що сприятливий 
вплив екстрактів на шкіру зумовлений 
синергетичним ефектом полісахаридів 
з іншими активними інгредієнтами, 
присутніми в гелі, адже алое містить: 
амінокислоти, кислоти (лимонну, яблучну, 
бурштинову), різні ферменти, сапоніни, 
антраценові та мінеральні сполуки.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Розпиліть на сухе або вологе тіло, або на 
мокре волосся.

Професіональне застосування
Розпиліть на вологе волосся та шкіру 
голови, масажуйте до повного вбирання. 
Він допомагає відновити волосся і закрити 
лусочки, а шкірі надає м’якість і зволоження.
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Pleasure Hair & Body
Зволожувальний відновлювальний спрей

Що покращує:
• Відновлює.
• Живить.
• Зміцнює.

pH:
5.5 – 6.0

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Процедури із завершення і фіксації

Finish
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Опис: 
Двофазний засіб, створений для єднання 
цінних інгредієнтів саме в момент 
використання, які поєднуються в унікальну 
емульсію, надаючи волоссю зволоження, 
блиск і м'якість. Відновлює кінчики.

Діючі речовини:
Екстракт бамбука
Цей природний рослинний екстракт 
частково реінтегрує розрив гідроліпідної 
плівки, присутньої на поверхні волосся, і 
допомагає досягти більш яскравої і сяючої 
структури, але передусім еластичної і 
здатної активно реагувати на зовнішні 
агресії.

Масло з насіння дерева ши
Масло ши має пом'якшувальну, 
зволожувальну, заспокійливу дію для шкіри 
голови та захисну властивість протистояти 
сухості та ламкості волосся. Воно має 
антиоксидантні властивості, які захищають 
шкіру та волосся, усуваючи дію вільних 
радикалів.  
Багате на вітаміни А, Е і D, це масло захищає 
волосся від хімічних речовин та зовнішніх 
факторів.

Олія Крамбе Абіссініка
Це олія з надзвичайно високим вмістом 
довголанцюгової мононенасиченої жирної 
кислоти: цис-13-докозенова кислота.
Високий вміст цієї жирної кислоти
частково відповідає за виняткові 
результати догляду за шкірою та волоссям. 
Вона стабільна, оскільки містить високий 
рівень насичених жирних кислот, легко 
всмоктується епідермальною тканиною, 
роблячи шкіру дуже гладкою.  
Ця олія відновлює природне сяйво 
настільки, що її використовують у 
засобах для волосся. Створює тонкий 
безперервний ліпідний шар на поверхні 
волосся, що дозволяє розплутати волосся 
та зберегти нормальне зволоження.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Розпиліть на волосся перед укладанням 
або в кінці зачіски для ефекту блиску. 
Збовтайте добре перед використанням.

Професіональне застосування
Добре струсивши засіб, розпорошіть його 
на волосся перед укладанням або після 
укладання для полірування.
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Revitalizing Spray
Зволоження та надання блиску

Що покращує:
• Зволожує.
• Надає блиск.
• М'якість.

pH:
4.5 – 5.0

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Ідеально підходить для тих, хто хоче 
захистити своє волосся від таких джерел 
тепла, як фен та гарячі інструменти, 
роблячи волосся блискучим та легким для 
розчісування.  
Зволожує та живить чутливе та оброблене 
волосся. Продукт завдяки своїм активним 
інгредієнтам здатний надати волоссю 
блиск до і після сушіння.

Діючі речовини:
Органічна оливкова олія
Видобувається з плодів типового 
середземноморського дерева. Це олія, 
багата на антиоксиданти та речовини, що 
гальмують вільні радикали, відповідальні 
за старіння клітин.  
Олія, багата на активні речовини, такі 
як: сквален (також присутній у шкірному 
салі людини), фітостероли, тритерпенові 
спирти, вітамін Е, ортофеноли та 
токофероли. Він оптимально зволожує і 
живить шкіру, має заспокійливу, захисну, 
відновлюючу дію та протидіє старінню 
шкіри. 

Органічна олія жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Олія рисового лушпиння
Особливо пом’якшувальна та живильна 
олія. Відновлює тон і еластичність волосся, 
глибоко живить, не обтяжуючи його.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Рівномірно розподіліть невелику кількість 
засобу на вологе волосся по довжинах і на 
кінчики, щоб захистити його від нагрівання 
феном, або розподіліть на висушене 
волосся, щоб надати йому сяйва.

Професіональне застосування
Нанесіть рівномірно на кінчики та на 
вологе волосся, щоб захистити волосся 
від нагрівання феном або на висушене 
волосся, щоб надати йому сяйва.

MH-PHFI01-SH

SH
IN

E
RO

SE

Shine Rose
Полірувальна сироватка

Що покращує:
• Захищає.
• Надає блиск.
• М'якість.

pH:
4.5 – 5.0

Формат:
Флакон з дозатором:
50 мл та 1.68 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Формула на основі арганової олії, 
оливкової олії та олії жожоба зволожує, 
відновлює та захищає волосся від 
сонячних променів та агресивних хімічних 
речовин.

Діючі речовини:
Органічна арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко. 
Надзвичайно багата на вітаміни, зокрема 
на вітамін Е, жирні кислоти та природні 
антиоксиданти. Дерево має великі 
горіхи, з яких отримують олію з чудовими 
властивостями проти старіння. Воно 
також надзвичайно багате флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Органічна оливкова олія
Екстрагується з плодів оливкового дерева 
- типового середземноморського дерева. 
Це олія, багата на антиоксиданти та 
речовини, що гальмують вільні радикали, 
відповідальні за старіння клітин.  
Олія, багата на активні речовини, такі 
як: сквален (також присутній у шкірному 
салі людини), фітостероли, тритерпенові 
спирти, вітамін Е, ортофеноли та 
токофероли. Він оптимально зволожує і 
живить шкіру, має заспокійливу, захисну, 
відновлюючу дію та протидіє старінню 
шкіри.

Органічна олія жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Морквяна олія
Кондиціонування та живлення. Багата
на бета-каротин та вітаміни А та Е. Живить 
волосся, захищаючи його від впливу 
стресу довкілля та від забруднення. 
Допомагає сухому та пошкодженому 
волоссю відновити силу та м’якість.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
На вологе волосся:
Нанесіть невелику кількість на долоню 
і розподіліть по довжині до кінчиків і 
приступіть до сушіння.  
На сухе волосся:
Розподіліть по довжині і кінчиках.  
Не змивайте.

Професіональне використання 
На вологе волосся: 
Нанесіть невелику кількість на долоню 
і розподіліть по довжині до кінчиків. 
Переходимо до сушіння.
На сухе волосся:  
Розподіліть по довжині і кінчиках.

MH-PHFI01-IN

 IN
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N
IT

O

Infinito
Зволожувальний еліксир для бороди та волосся

Що покращує:
• Живить.
• Надає блиск.
• М'якість.

pH:
4.5 – 5.0

Формат:
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Гель для моделювання з міцною фіксацією 
та швидким висиханням. Це дозволяє 
закріпити та зберегти навіть екстремальну 
укладку протягом тривалого часу, не 
пошкоджуючи та не послаблюючи 
волосся.  
Креатин і пантенол допомагають 
відновити пошкоджене волосся, надаючи 
йому здоровий вигляд і захищаючи його 
від пошкодження.  
Олія жожоба та авокадо зволожують та 
надають блиск волоссю, роблячи його 
м’яким та сяючим.  
Олія не жирна і не липне до волосся.  
Глянцевий ефект. Не залишає слідів.

Діючі речовини:
Органічний екстракт женьшеню
Активна речовина женьшеню, що має 
назву Panax, в основному міститься в 
корені і містить сапоніни та гінзеноїди. Він 
також має сприятливу дію на шкіру голови, 
оскільки є справжнім стимулятором росту 
волосся.

Органічний екстракт гінкго білоба
Сертифікований органічний екстракт з 
антиоксидантними та стимулювальними 
властивостями периферичної 
мікроциркуляції. Він допомагає захистити 
волосся від вільних радикалів та 
агресивних зовнішніх факторів, таких як 
забруднення, сонце та джерела тепла. 
Сприяє зміцненню та реструктуризації 
волосся, роблячи його міцним і насиченим.

Креатин
Креатин - це молекула, природно 
присутня в організмі, яка виробляється 
з трьох різних амінокислот. Ця молекула 
допомагає зміцнити структуру волосся, 
захищаючи його від агресії зовнішніх 
факторів, таких як забруднення, 
окислювальний стрес та спека.  
Він допомагає відновити пошкоджені або 
ламкі частини, надаючи волоссю здоровий 
і міцний вигляд.

Олія авокадо
Особливо пом’якшувальну та живильну 
олію отримують з м’якоті ядра, тому її 
використовують у засобах проти старіння 
та проти зморшок. Відновлює та дарує 
еластичність сухій шкірі. Вона захищає 
шкіру від зовнішніх чинників, таких як 
вітер, холод і сонячне проміння. При 
нанесенні він покращує форму та дарує 
блиск сухому волоссю. Неомилювана 
фракція надає тон і приємне відчуття 
м'якості. Багата на фітостероли, олія 
сприяє проникненню в шкіру, не 
залишаючи відчуття жирності.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Розподіліть на долоні невелику 
кількість продукту і нанесіть його від 
коренів до кінчиків для повної фіксації, 
використовуйте пальці, якщо хочете 
виробити пасма окремо, щоб визначити 
або підкреслити їх рух. Нанесіть на сухе 
або ледь вологе волосся.

Професіональне застосування 
Розподіліть на долоні невелику 
кількість продукту і нанесіть його від 
коренів до кінчиків для повної фіксації, 
використовуйте пальці, якщо хочете 
виробити пасма окремо, щоб визначити 
або підкреслити їх рух. Нанесіть на сухе 
або злегка вологе волосся.

MH-PHFI01-IC
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Ice Gel
Гель сильної фіксації

Що покращує:
• Сильна фіксація.
• Без залишків.
• Зміцнює.

pH:
5.5 – 6.5

Формат:
Флакон з дозатором: 
250 мл та 8.45 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Паста для моделювання, насичена 
текстура, сильний аромат. Гарантований 
матовий ефект.  
Тривала фіксація, не залишає слідів і без 
жирного ефекту.

Діючі речовини:
Олія Крамбе Абіссініка
Це олія з надзвичайно високим вмістом 
довголанцюгової мононенасиченої жирної 
кислоти: цис-13-докозенова кислота.
Високий вміст цієї жирної кислоти
частково відповідає за виняткові 
результати догляду за шкірою та волоссям. 
Вона стабільна, оскільки містить високий 
рівень насичених жирних кислот, легко 
всмоктується епідермальною тканиною, 
роблячи шкіру дуже гладкою.  
Ця олія відновлює природне сяйво 
настільки, що її використовують у 
засобах для волосся. Створює тонкий 
безперервний ліпідний шар на поверхні 
волосся, що дозволяє розплутати волосся 
та зберегти нормальне зволоження.

Бджолиний віск
Багатий на вітамін А, має пом’якшувальні 
властивості та захищає від зневоднення. 
Сприяє регенерації клітин.  
Ліпіди роблять його особливо корисним 
для дуже сухої та потрісканої шкіри.

Соняшникова олія
Соняшникова олія багата ненасиченими 
жирними кислотами, попередниками 
омега 3 і 6 жирних кислот, а також 
вітаміном Е. Його основна властивість - 
бути чудовим антиоксидантом, а отже, 
захищати клітинні мембрани та боротися 
з вільними радикалами, що також 
викликають старіння клітин. Соняшникова 
олія містить вітамін В6, який захищає 
волокна нервової системи, вітаміни В5 
(пантотенова кислота) і В3 (ніанцина або 
РР) та фолати. Вона містить значну кількість 
мінералів, таких як селен, залізо, мідь, 
цинк, фосфор, магній і марганець, які 
надають олії ремінералізуючі властивості.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість на долоню, а 
потім розподіліть його рівномірно.

Професіональне застосування 
Перед сушінням допомагає надати 
структуру для укладання волосся.  
Нанесіть невелику кількість на кінчики, 
перш ніж зробити укладку прямого 
волосся, це допоможе закрити кутикули.  
Якщо наносити на сухе волосся після 
укладання, надасть зачісці виразності.

MH-PHFI01-PN
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Pepenero
Моделювальний віск Wax No Wax

Що покращує:
• Структурує.
• Без залишків.
• Натуральна фіксація.

pH:
4.0 – 4.5

Формат:
Ємність:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Віск з екстремальним блиском завдяки 
формулі, збагаченій спеціальним 
світловідбиваючим голографічним 
порошком. Середньотривала модульна 
фіксація, ідеально підходить для всіх типів 
укладання.  
Містить органічні екстракти женьшеню 
та лляного насіння, які допомагають 
зміцнити, захистити та живити волосся.  
Не залишає слідів.

Діючі речовини:
Органічний екстракт женьшеню
Активна речовина женьшеню, що має 
назву Panax, в основному міститься в 
корені і містить сапоніни та гінзеноїди. 
Він також має сприятливу дію на 
шкіру голови, оскільки є справжнім 
стимулятором росту волосся.

Органічний екстракт лляного 
насіння
Екстракт лляного насіння живить та 
робить волосся блискучим, а шкіру 
шовковистою, м’якою та тонізованою. 
Його відновлювальні властивості 
зумовлені особливим складом жирних 
кислот. Наявність великої кількості 
лінолевої кислоти сприяє зволоженню 
волосся, регулюючи втрату води та 
альфа-лінолевої кислоти, яка підтримує 
еластичність та стійкість волосся.

Mica
Мінеральна пудра, здатна відбивати світло 
і надавати блиск волоссю.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся, нагрівши його попередньо 
в руках. Моделюйте та створіть бажаний 
стиль.

Професіональне застосування 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся, нагрівши його попередньо 
в руках. Моделюйте та створіть бажаний 
стиль.

MH-PHFI01-PR
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Peperosa
Віск екстремального блиску

Що покращує:
• Надає блиск.
• Без залишків.
• Легка/середня фіксація.

pH:
6.0 – 7.0

Формат:
Ємність:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Прозорий структуруючий віск з 
енергетичним ефектом та зміцнювальною 
дією. Середня фіксація
тривалої дії для ефектного вигляду та 
підкреслення текстур, надає волоссю 
блиск, не обтяжуючи його.  
Містить органічні екстракти женьшеню 
та лляного насіння, які допомагають 
захистити, живити та регулювати волосся, 
протидіючи ефекту сухості.  
Не залишає слідів.

Діючі речовини:
Органічний екстракт женьшеню
Активна речовина женьшеню, що має 
назву Panax, в основному міститься в 
корені і містить сапоніни та гінзеноїди. 
Він також має сприятливу дію на 
шкіру голови, оскільки є справжнім 
стимулятором росту волосся.

Органічний екстракт лляного 
насіння
Екстракт лляного насіння живить та 
робить волосся блискучим, а шкіру 
шовковистою, м’якою та тонізованою. 
Його відновлювальні властивості 
зумовлені особливим складом жирних 
кислот. Наявність великої кількості 
лінолевої кислоти сприяє зволоженню 
волосся, регулюючи втрату води та 
альфа-лінолевої кислоти, яка підтримує 
еластичність та стійкість волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся, нагрівши його попередньо 
в руках. Моделюйте та створіть бажаний 
стиль.

Професіональне застосування 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся, нагрівши його попередньо 
в руках. Моделюйте та створіть бажаний 
стиль.

MH-PHFI01-PV
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Pepeverde
Прозорий структуруючий віск

Що покращує:
• Мокрий ефект.
• Без залишків.
• Середня фіксація.

pH:
6.0 – 7.0

Формат:
Ємність:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Суміш восків для отримання стилю високої 
чіткості та інтенсивності з блискавичним 
матовим ефектом.  
Збагачений ре-мінералізованою глиною, 
він не обтяжує і не залишає слідів.  
Укладка та захист протягом усього дня.

Діючі речовини:
Суміш рослинних восків
Суміш восків на рослинній основі, що 
підвищує стійкість і текстуру продукту, 
гарантуючи фіксацію волосся.

Масло Мурумуру
Його отримують з насіння однойменної 
пальми, що родом з Бразилії. Масло 
мурумуру - чудовий натуральний продукт 
для догляду за шкірою та волоссям. Це 
справжній концентрат вітаміну А, що 
робить його винятковим антиоксидантом. 
Крім того, він багатий вітаміном F та 
незамінними жирними кислотами 
(олеїновою та лінолевою), які своїми 
пом’якшувальними властивостями 
допомагають створити бар’єр для 
запобігання втраті води.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся після нагрівання в руках, 
сформуйте та надайте бажану форму.

Професіональне застосування 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся, нагрівши його попередньо 
в руках. Моделюйте та створіть бажаний 
стиль.

MH-PHFI01-HA
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Hair Mud
Паста для ре-мінералізації

Що покращує:
• Матовий ефект.
• Без залишків.
• Середня/міцна укладка.

pH:
6.0 – 7.0

Формат:
Ємність:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Чорна моделююча паста, збагачена 
активованим вугіллям. Ідеально 
закріплює коротке волосся, а також 
надає виразності і розділяє пасма довгого 
волосся, не обтяжуючи і не висушуючи. 
Фіксує, не залишаючи слідів.

Діючі речовини:
Вугілля
Вихідною сировиною для виробництва 
активованого вугілля є шкаралупа кокоса. У 
багатьох азіатських країнах протягом трьох 
періодів року збирають кокосові горіхи для 
виробництва олії копри, з якої видобувають 
кокосову олію та масло.
Залишки від цієї обробки використовують 
для виробництва вугілля (процес 
карбонізації).  
Має чудові очищаючі та детоксикаційні 
властивості.

Арганова олія
ЇЇ називають зеленим золотом Марокко.
Вона надзвичайно багата на вітаміни та,
зокрема, вітамін Е. Вона також багата на 
жирні кислоти та природні антиоксиданти. 
Дерево має великі горіхи, з яких 
отримують олію з чудовими властивостями 
проти старіння. Надзвичайно багата 
вітамінами Е, жирними кислотами 
та природними антиоксидантами, 
а також флавоноїдами, які діють як 
протизапальний засіб, і токоферолами, які 
допомагають запобігти руйнуванню шкіри 
вільними радикалами.

Олія Жожоба
Олію отримують із насіння. Однією з ї ї 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на сухе волосся, сформуйте та 
надайте бажану форму.

Професіональне застосування 
Нанесіть невелику кількість засобу на 
сухе волосся, нагрівши його попередньо 
в руках. Моделюйте та створіть бажаний 
стиль.

MH-PHFI01-PS
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Pepesale
Паста з рослинного вугілля

Що покращує:
• Матовий ефект.
• Без залишків.
• Сильна фіксація.

pH:
6.0 – 7.0

Формат:
Ємність:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Лак для волосся середньої фіксації, 
ідеально підходить для усіх типів волосся. 
Гарантує міцну фіксацію протягом усього 
дня. Фіксує будь-який тип укладання 
і залишає волосся легким, м’яким і 
пухнастим.

Діючі речовини:
Пантенол
Пантенол (провітамін В5) має регенеруючі 
та заспокійливі властивості. Ефективний 
як для зміцнення та блиску волосся, так і 
як заспокійливий та зволожуючий засіб 
для шкіри.  
Він прозорий, водорозчинний і не має 
запаху. При нестачі цього вітаміну волосся 
стає тьмяним, втрачаючи блиск і життєву 
силу.  
Вітамін В5 частково засвоюється 
організмом через їжу (особливо бобові 
та яйця), але його часто недостатньо, і 
потрібне додаткове вживання. Основна 
функція пантенолу - живити волосся від 
коренів.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть засіб з відстані приблизно 20-30 
см від волосся, невеликими та короткими 
розпиленнями.

Професіональне застосування 
Розпиліть засіб з відстані приблизно 20-30 
см від волосся, невеликими та короткими 
розпиленнями.

MH-PHFI01-AI

 AI
R

Air
Лак середньої фіксації

Що покращує:
• Він не робить волосся мокрим.
• Без залишків.
• Середня фіксація.

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
300 мл та 10.14 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Лак для волосся сильної фіксації, ідеально 
підходить для всіх типів волосся. Гарантує 
міцну фіксацію протягом усього дня. 
Фіксує будь-який тип укладання і залишає 
волосся легким, м’яким і пухнастим.

Діючі речовини:
Пантенол
Пантенол (провітамін В5) має регенеруючі 
та заспокійливі властивості. Ефективний 
як для зміцнення та блиску волосся, так і 
як заспокійливий та зволожуючий засіб 
для шкіри.  
Він прозорий, водорозчинний і не має 
запаху. При нестачі цього вітаміну волосся 
стає тьмяним, втрачаючи блиск і життєву 
силу.  
Вітамін В5 частково засвоюється 
організмом через їжу (особливо бобові 
та яйця), але його часто недостатньо, і 
потрібне додаткове вживання. Основна 
функція пантенолу - живити волосся від 
коренів.

Екстракт лляного насіння
Екстракт лляного насіння живить та 
робить волосся блискучим, а шкіру 
шовковистою, м’якою та тонізованою. 
Його відновлювальні властивості 
зумовлені особливим складом жирних 
кислот. Наявність великої кількості 
лінолевої кислоти сприяє зволоженню 
волосся, регулюючи втрату води та 
альфа-лінолевої кислоти, яка підтримує 
еластичність та стійкість волосся.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть засіб з відстані приблизно 
20-30 см від волосся, невеликими та 
короткими розпиленнями.

Професіональне застосування 
Розпиліть засіб з відстані приблизно 
20-30 см від волосся, невеликими та 
короткими розпиленнями.

MH-PHFI01-SA
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Strong Air
Лак сильної фіксації

Що покращує:
• Він не робить волосся мокрим.
• Без залишків.
• Сильна фіксація.

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
300 мл та 10.14 рідких унцій.



Примітка



Опис: 
Лак для волосся з природним 
«безгазовим» спреєм для середнього 
фіксування. Надає стійкий об'єм.

Діючі речовини:
Олія бабасу
Завдяки подібним речовинам 
(лауринова кислота) до тих, що входять 
до складу стрижня волосся, ця олія 
використовується для створення 
поживних та пом’якшувальних шампунів та 
кондиціонерів.  
Ідеально підходить для дбайливого миття 
та догляду за ніжним, сухим та ламким 
волоссям.

Арганова олія
Її називають зеленим золотом Марокко.
Вона надзвичайно багата на вітаміни та,
зокрема, вітамін Е. Вона також багата на 
жирні кислоти та природні антиоксиданти. 
Дерево має великі горіхи, з яких 
отримують олію з чудовими властивостями 
проти старіння. Надзвичайно багата 
вітамінами Е, жирними кислотами 
та природними антиоксидантами, 
а також флавоноїдами, які діють як 
протизапальний засіб, і токоферолами, які 
допомагають запобігти руйнуванню шкіри 
вільними радикалами.

Соняшникова олія
Соняшникова олія багата ненасиченими 
жирними кислотами, прекурсорами омега 
3 і 6 жирних кислот, а також вітаміном Е. 
Його основна властивість - бути чудовим 
антиоксидантом, а отже, захищати 
клітинні мембрани та боротися з вільними 
радикалами, що також викликають 
старіння клітин. Соняшникова олія містить 
вітамін В6, який захищає волокна нервової 
системи, вітаміни В5 (пантотенова 
кислота) і В3 (ніанцина або РР) та фолати. 
Вона містить значну кількість мінералів, 
таких як селен, залізо, мідь, цинк, фосфор, 
магній і марганець, які надають олії 
ремінералізуючі властивості.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Тримайте на відстані 15 см від сухого 
волосся і розпилюйте до тих пір, поки не 
отримаєте бажану фіксацію.

Професіональне застосування
Тримайте на відстані 15-20 см від сухого 
волосся і розпилюйте, поки не отримаєте 
бажану фіксацію.

MH-PHFI01-NA
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Natural Spray
Натуральний лак

Що покращує:
• Без газу.
• Без залишків.
• Середня/міцна укладка.

pH:
7.5 – 8.5

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем:
250 мл та 8.45 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Паспорти продукції з перепродажу по догляду за шкірою Skin Care 

Beauty
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Опис:
Природний аромат. Очищаючий засіб, що 
сприяє зволоженню. 
Спрей Hygien It дезінфікує руки, залишаючи 
приємний аромат при кожному нанесенні. 
Навіть за відсутності мила в будь-який час 
і в будь-якому місці ваші руки знову будуть 
чистими.

Діючі речовини:
Органічна оливкова олія
Поєднує в собі зволожувальну та 
пом'якшувальну дію, захищаючи при цьому 
від подразнень.

Органічна олія кунжуту
Маючи захисну дію, вона є сильним 
регенеруючим та антиоксидантним 
засобом, багатим на вітаміни та регулятори 
розвитку клітин.

Органічна олія жожоба
Багата на вітамін Е, має зволожувальну, 
живильну, пом'якшувальну дію та сприяє 
розплутуванню. Він ефективний для 
захисту шкіри рук.
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MA-PSBA01-HY

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Перед використанням добре збовтайте. 
Розпиліть на сухі руки і масажуйте до 
повного вбирання. Не потрібно змивати. За 
необхідності повторіть застосування.

Професіональне застосування
Розпиліть продукт на чисті руки перед тим, 
як приступати до будь-якого професійного 
обслуговування.

Hygien It
Дезінфікуюючий розпилювач

Що покращує:
• Дезінфікуючий засіб для рук.
• Зволожуючий.
• Приємний аромат. 

Формат:
Пляшка з дозатором-розпилювачем: 
250 мл та 8.45 рідких унцій.
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис:
Зубна паста Eco-bio підходить для 
щоденної гігієни порожнини рота. Завдяки 
інгредієнтам біологічного походження, 
таким як календула, вона має освіжаючу, 
зволожуючу та заспокійливу дію, що робить 
її ідеальною і безпечною для всієї родини.

Діючі речовини:
Органічний екстракт календули
Календула - багаторічна трав’яниста 
рослина з прекрасними властивостями. 
Найважливіші - протизапальні та освіжаючі. 

Органічна соняшникова олія
Містить вітамін Е та вітамін В6, обидва 
дуже важливі для здоров’я. Екстракт також 
містить деякі мінерали, такі як фосфор, 
марганець, цинк і залізо, які корисні для 
поліпшення стану клітин.

TO
M

M
Y’

S
ST

R
AW

BE
R

RY

MA-PSBA01-TS

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Використовувати як звичайну зубну пасту.

Tommy’s Strawberry
Полунична зубна паста Eco Bio

Що покращує:
• Очищає.
• Зміцнює і захищає емаль.
• Освіжає.
• Інгредієнти біологічного походження.
• Солодкий смак.
• Підходить для дітей.
• Заспокійливий ефект.

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю:
250 мл та 8.45 рідких унцій.



Примітка



Опис:
Зубна паста Eco-bio підходить для 
щоденної гігієни порожнини рота. Завдяки 
інгредієнтам біологічного походження, 
таким як календула, вона має освіжаючу, 
зволожуючу та заспокійливу дію, що робить 
її ідеальною і безпечною для всієї родини.

MA-PSBA01-TL

Діючі речовини:
Органічний екстракт календули
Календула - багаторічна трав’яниста 
рослина з прекрасними властивостями. 
Найважливіші - протизапальні та освіжаючі. 

Органічна соняшникова олія
Містить вітамін Е та вітамін В6, обидва 
дуже важливі для здоров’я. Екстракт також 
містить деякі мінерали, такі як фосфор, 
марганець, цинк і залізо, які корисні для 
поліпшення стану клітин.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Використовувати як звичайну зубну пасту.

Tommy’s Licorice Mint
Зубна паста Еко Біо М’ята та Локриця
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Що покращує:
• Очищає.
• Зміцнює і захищає емаль.
• Освіжає.
• Інгредієнти біологічного походження.
• Підходить для дітей.
• Заспокійливий ефект.

Форма випуску:
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.



Примітка



Опис:
Зволожуючий крем для тіла, збагачений 
оліями та екстрактами, які залишають шкіру 
свіжою та тонізованою. Рекомендується 
після занять спортом.

Діючі речовини:
М’ята перцева
Славиться своєю інтенсивною 
освіжаючою та тонізуючою, а також 
в’яжучою властивістю. Також відома 
своєю ефективністю як заспокійливий 
і очищувальний засіб. Надає приємну 
бальзамічну нотку.

Органічний екстракт арніки
Багатий на флавоноїди, молекули 
з високими антиоксидантними 
властивостями, він допомагає шкірі 
підтримувати природний здоровий 
стан. Допомагає заспокоїти шкіру у разі 
подразнення.

Органічний екстракт лопуха
Відмінна дермопатична рослина, вона 
допомагає дренувати й очищати.  

Органічний екстракт хвоща
Рослина багата флавоновими 
сполуками, алкалоїдами, вітаміном С, 
кислотами (яблучною та щавлевою), 
диметилсульфоном та кремнієм. 
Він має властивості підвищувати 
еластичність тканин шкіри, в'яжучий 
та ліпорегуляторний ефект. Завдяки 
мінералам він має мінералізуючу та проти 
втоми дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на тіло за бажанням, акуратно 
масажуючи до повного вбирання.

Професіональне застосування
Після ретельного очищення шкіри тіла, 
особливо шкіри нижніх кінцівок, втирайте 
крем, щоб надати кінцівкам легкості та 
свіжості.

MA-PSBA01-PB

Purifying Body Lotion
Освіжаючий крем для тіла
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Що покращує:
• Зволожує.
• Освіжає. 
•  Залишає шкіру оксамитовою і з 

делікатним ароматом.
• Рекомендовано після занять спортом.

Формат:
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.8 рідких унцій.



Примітка



Опис:
Гель для душу для очищення шкіри, не 
змінюючи її фізіологічного балансу: він 
дає відчуття свіжості, залишаючи шкіру з 
приємним ароматом. Рекомендується після 
занять спортом.

Діючі речовини:
М’ята перцева
Славиться своєю інтенсивною 
освіжаючою та тонізуючою, а також 
в’яжучою властивістю. Також відома 
своєю ефективністю як заспокійливий 
і очищувальний засіб. Надає приємну 
бальзамічну нотку.

Олія Крамбе Абіссініка
Завдяки вмісту омега 6, омега 9, 
токоферолів, фітостеролів зменшує втрату 
води, зберігаючи шкіру зволоженою, 
еластичною та сяючою.

Екстракт органічної мальви
Для приготування використовують 
листя і квіти. Він діє двома способами: 
мінімізує втрату води, утворюючи на 
шкірі тонку захисну плівку, а також діє як 
функціональний фактор, що сприяє потоку 
води. Таким чином, екстракт виконує 
зволожувальну, пом'якшувальну, захисну та 
протизапальну дію.

Органічний екстракт алое
Алое містить: амінокислоти, кислоти 
(лимонну, яблучну, бурштинову), ферменти, 
сапоніни, антраценові та мінеральні 
сполуки. У косметичній сфері його 
використовують з хорошими результатами 
для освіжаючої та заспокійливої   дії.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Акуратно помасажуйте все вологе тіло, 
залиште на кілька хвилин, потім змийте у 
ванні або в душі.

Що покращує:
• М'яко очищає.
• Освіжає.
• Підтримує зволоження шкіри.
• Рекомендується після занять спортом.

Форма випуску:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.

MA-PSBA01-PS

Purifying Shower Gel
Освіжаючий гель для душу
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Примітка



Опис:
Крем для тіла, багатий живильними та 
антиоксидантними біологічно активними 
інгредієнтами, які підтримують щоденне 
зволоження. Залишає шкіру делікатно 
ароматною з витонченими деревними і 
амбровими нотками.

Діючі речовини:
Органічна арганова олія
Надзвичайно багата вітамінами Е, 
жирними кислотами та природними 
антиоксидантами, а також флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Органічний екстракт вівса
Завдяки заспокійливій дії, з пом’якшуючими 
та зволожуючими властивостями, він 
швидко відновлює фізіологічний рівень 
рН та захищає шкіру від впливу зовнішніх 
факторів.

Органічний екстракт червоної 
виноградної лози
Видобутий з листя рослини і багатий 
флавоноїдами, які використовуються 
завдяки антиоксидантам та речовинам, 
що гальмують вільні радикали. Також 
використовується для регенеруючих та 
тонізуючих властивостей шкіри, позитивно 
впливає на проникність судин.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на тіло, акуратно масажуючи до 
повного вбирання.

Професіональне застосування
Нанесіть на тіло, ніжно масажуючи, щоб 
завершити проведене лікування тіла. 

Що покращує:
• Зволожує. 
• Заспокійливий ефект.
•  Залишає шкіру оксамитовою і з 

делікатним ароматом.

Формат:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.
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MA-PSBA01-OC

Opaco Cream
Крем для тіла



Примітка



Опис:
Еко-біо дезодорант без алюмінію 
підходить для всіх типів шкіри, навіть для 
найчутливішої. Він має антиферментативну 
та делікатну дію, яка обмежує 
потовиділення, не пригнічуючи природного 
потовиділення та не пошкоджуючи 
мікрофлори шкіри. 
Його бурштиновий і злегка ванільний 
аромат гарантує тривалу дію.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ромашки
Маючи в’яжучі та балансувальні 
властивості, це природний заспокійливий 
засіб, багатий на мінеральні солі.

Органічний екстракт гамамелісу
У США він відомий як індійська трава, 
оскільки його використовували як 
загоювальний засіб для ран і виразок. 
Містить численні речовини, такі як 
ефірні масла, флавоноїди та дубильні 
речовини. В косметичному застосуванні 
має заспокійливу, судинозвужувальну, 
протизапальну та в’яжучу дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть засіб на уражену ділянку, коли 
відчуваєте потребу, можна і щодня.

Що покращує:
• Еко-біо.
• Не містить алюмінію.
• Ідеально підходить для всіх типів шкіри.
• Обмежує потовиділення.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором-розпилювачем: 
100 мл та 3.38 рідких унцій.

MA-PSBA01-OD

Opaco Deodorant
Спрей-Дезодорант
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Примітка



Опис:
Парфуми з незвичайними нюансами 
амбри і злегка ванільними нотками, Opaco 
підходить як для чоловіків, так і для жінок. 
Аромат виділяється своїм вишуканим 
і ніжним ароматом, який прославляє 
прекрасне відчуття на тілі.

Верхні ноти:
• Кипарис
• Ягоди ялівцю

Центральні ноти аромату:
• Ірис
• Мед

Базові ноти:
• Рожеві ягоди
• Бурштин
• Ваніль
• Шкіра
• Пачулі
• Смолисті нотки
• Мускусні ноти

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Як користуватися парфумами або як краще 
їх носити. Щоб підсилити її силу, підготуйте 
шкіру регенеруючим душем і нанесіть 
парфуми на найбільш приємні ділянки 
шкіри. Ефірна олія Opaco залишається 
незмінною як на шкірі, так і на тканинах.
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MA-PSBA01-OP

Opaco Парфуми
Парфуми

Формат:
Скляний флакон з розпилювачем: 
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис:
Шампунь для душу, багатий на 
антиоксидантні та заспокійливі активні 
інгредієнти для щоденного очищення 
волосся та шкіри. Залишає шкіру делікатно 
ароматною з витонченими деревними і 
амбровими нотками. Містить поверхнево-
активні речовини рослинного походження.

Діючі речовини:
Органічний екстракт чорниці
Речовини, що містяться в екстракті: 
дубильні речовини, антоціанозиди, 
флавоноїди, цукор, вітамін С та неорганічні 
солі. 
Антоціанозиди зменшують проникність 
судин і мають судинозахисну дію 
(підвищують опірність капілярів і сприяють 
відновленню ендотелію). У косметичній 
сфері екстракти використовуються як 
в’яжучі речовини та очищувачі шкіри.

Органічний екстракт ромашки
Маючи в’яжучі та балансувальні 
властивості, це природний заспокійливий 
засіб, багатий на мінеральні солі.

Органічний екстракт календули
Календула - багаторічна трав’яниста 
рослина з прекрасними властивостями. 
Найважливіші - загоювальні, антисептичні, 
відмінні проти почервоніння та для 
заспокоєння, зокрема, флавоноїди мають 
важливу протизапальну дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу 
на долоню, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови, 
волосся та шкіру. Ретельно промити.

Що покращує:
• М'яко очищає.
• Антиоксидант.
• Залишає на шкірі делікатний аромат.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором:
1000 мл та 33.8 рідких унцій.
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій. 
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.

MA-PSBA01-OW
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Opaco Wash
Шампунь для душу



Примітка



Опис:
100% рослинне мило з дермозахисними 
властивостями, яке виконує делікатне 
очищення, зберігаючи шкіру здоровою 
та не змінюючи Ph. Мило з сандалового 
дерева має еудермічну та ароматизовану 
дію.

Діючі речовини:
Омилена кокосова олія
Суміш жирних кислот, отриманих з 
кокосової олії, допомагає делікатно та 
ніжно очистити шкіру.

Ефірна олія сандалового дерева
Ефірна олія сандалового дерева знімає 
стрес, врівноважує та заспокоює розум. 
Освіжає шкіру, регенерує та очищає її.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Її можна використовувати для очищення 
рук і обличчя, або для купання та прийняття 
душу для всього тіла. Підходить для 
щоденного використання.

Що покращує:
• М'яко очищає.
• Зволожуючий. 
• Залишає приємний аромат.

Форма випуску:
Мило в картонній коробці:
100 г і 3.5 унції.

MA-PSBA01-OS

Organic Soap
Органічне мило
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Опис:
Особлива текстура, швидко вбирається 
та проста в нанесенні, це робить її 
інноваційним продуктом. Надає шкірі 
золотистий, природний і рівномірний колір 
за короткий час. Тіло відразу виглядає 
зволоженим і сяючим.

Діючі речовини:
Гіалуронова кислота
Цей полісахарид із групи глікозаміногліканів 
діє, забезпечуючи ефективне зволоження 
шкіри та пропонуючи тимчасове 
заповнення та розгладження дрібних 
зморшок. 

Рослинний Dha
Окрім властивостей засмаги, цей крем 
багатий на вітаміни і допомагає шкірі 
засмагати, одночасно забезпечуючи їй 
живлення.

Екстракт рослинного гліцерину
Завдяки високозахисній дії він допомагає 
протидіяти дії зовнішніх агентів.

Вітамін Е
Потужний антиоксидант, бореться з 
вільними радикалами, сприяє оновленню 
клітин. Він захищає шкіру, також має 
ефективну дію проти забруднення, 
покращує еластичність та рогладження.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Застосовуйте засіб як звичайний 
зволожуючий крем, масажуючи до повного 
вбирання і дбаючи про те, щоб нанести на 
всі частини тіла. 
Для досягнення найкращих результатів 
використайте скраб безпосередньо 
перед нанесенням засобу. Рекомендується 
використовувати Onlyou 2-3 рази на 
тиждень.

Що покращує:
• Автозасмага.
• Швидке і просте застосування. 
• Зволожує та живить.

Форма випуску:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.

MA-PSBA01-OY

Onlyou
Крем-автозасмага для тіла
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Опис:
Зволожуючий крем для тіла, збагачений 
оліями та екстрактами, щоб зробити шкіру 
оксамитовою та м’якою.

Діючі речовини:
Масло з насіння дерева ши
Містить вітаміни (A, E, F) з відновлюючими 
ефектами, здатними захищати шкіру 
від зовнішніх факторів, регулювати 
та покращувати зволоження шкіри, 
допомагаючи гідроліпідній плівці. Надає 
еластичність і м’якість особливо сухій та 
сухій шкіри. 

Органічна олія жожоба
Багата на вітамін Е, має зволожувальну, 
живильну, пом'якшувальну дію та сприяє 
розплутуванню. 
Він ефективний для захисту шкіри рук.

Органічний екстракт алое
Алое містить: амінокислоти, кислоти 
(лимонну, яблучну, бурштинову), різні 
ферменти, сапоніни, антраценові та 
мінеральні сполуки. У косметичній 
сфері його використовують з хорошими 
результатами для освіжаючої та 
заспокійливої   дії.

Кленовий сік
З косметичної точки зору, завдяки альфа-
гідроксикислотам кленовий сік має 
делікатну відлущувальну та поверхнево-
розгладжуючу дію, стимулює оновлення 
клітин шкіри та дерми в глибоких шарах 
епідермісу.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть, обережно масажуючи шкіру 
великими круговими рухами, щоб крем 
проник глибоко.

Професіональне застосування
Нанесіть на тіло, ніжно масажуючи, щоб 
завершити проведене лікування тіла.

Що покращує:
• Зволожує. 
•  Залишає шкіру оксамитовою і з 

делікатним ароматом.

Форма випуску:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.

MA-PSBA01-ML

Maple Body Lotion
Зволожуючий крем для тіла
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Опис:
Гель для душу для очищення шкіри, не 
змінюючи її фізіологічного балансу: він дає 
оксамитове відчуття, залишаючи шкіру з 
приємним ароматом.

Діючі речовини:
Апельсинова вода
Має регенеруючу та зміцнюючу 
дію на шкіру. Дистильована вода 
характеризується властивостями, 
дуже подібними до властивостей олії 
неролі, і має хорошу тонізуючий та 
відновлювальний ефект на шкіру.

Кленовий сік
З косметичної точки зору, завдяки альфа-
гідроксикислотам кленовий сік має 
делікатну відлущувальну та поверхнево-
розгладжуючу дію, стимулює оновлення 
клітин шкіри та дерми в глибоких шарах 
епідермісу.

Органічна віола триколірна
Для екстракції використовують надземні 
частини квіткової рослини. Основними 
складовими є: флавоноїди (рутин, 
кверцетин), віолаксантин, віолакерцитрин, 
сапоніни, дубильні та слизові речовини, 
саліцилова кислота. Екстракт фіалки 
славиться такими властивостями як: 
антиоксидантні, зволожувальні та 
пом'якшувальні.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Акуратно помасажуйте все вологе тіло, 
залиште на кілька хвилин, потім змийте у 
ванні або душі.

Що покращує:
• М'яко очищає.
• Зволожуючий. 
• Ідеально підходить для усіх типів шкіри.
• Залишає шкіру оксамитовою.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором: 
1000 мл та 33.8 рідких унцій. 
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.8 рідких унцій.

MA-PSBA01-MS

Maple Body Shower
Зволожуючий гель для душу
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Примітка



Опис:
Бальзам для губ, з особливим складом 
масел, ідеально підходить для зволоження 
та захисту від екстремальних температур. 
Сильно живить і пом'якшує сухі та 
потріскані губи. Рекомендується щоденне 
використання.

Діючі речовини:
Олія жожоба
Олію отримують з насіння. Однією з її 
основних косметичних особливостей 
є простота поглинання епідермісом, 
оскільки завдяки своїй хімічній структурі 
вона проникає крізь сальні фолікули. 
Вона ефективна у боротьбі із втратою 
вологи шкіри та забезпечує чудовий 
пом’якшувальний ефект.

Бджолиний віск
Багатий на вітамін А, має пом’якшувальні 
властивості та захищає від зневоднення, 
допомагає відновленню клітин. Ліпіди 
роблять його особливо корисним для дуже 
сухої та потрісканої шкіри.

Масло з насіння дерева ши
Містить вітаміни (A, E, F) з відновлюючими 
ефектами, здатними захищати шкіру 
від зовнішніх факторів, регулювати 
та покращувати зволоження шкіри, 
допомагаючи гідроліпідній плівці. 
Надає еластичність і м’якість особливо 
зневодненій та сухій шкіри.

Какао-масло
Жир, що видобувається з какао-бобів 
під дією впливу високого тиску та 
високих температур. Він має живильні, 
антиоксидантні властивості і стимулює 
синтез колагену, повертаючи шкірі тонус та 
еластичність.

LipBalm
Поживний бальзам для губ

MA-PSBA01-LB

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Наносіть на губи так часто, як це необхідно.

Що покращує:
• Поживний.
• Зволожуючий.
• Захисний.
• Пом'якшувальний.

Форма випуску:
Стік ємністю: 
5.7 мл та 0.2 рідких унцій.
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Примітка



Опис:
М'який, швидко всмоктувальний крем. 
Завдяки властивостям інгредієнтів 
він корисний для профілактики 
найпоширеніших проблем зі стопами. 
М'яка текстура адаптується до масажу 
стоп. Для профілактики сухості стопи крем 
рекомендується наносити щодня.

Діючі речовини:
Екстракт чайного дерева
Він має антибактеріальну дію завдяки 
здатності олії до денатурації білків клітинної 
бактеріологічної мембрани.

Ефірна олія лаванди
Аромат лаванди - стриманий і ніжний; 
має врівноважувальну, заспокійливу 
та тонізуючу дію. Дає відчуття спокою і 
релаксу.

Саліцилова кислота
Її виражені кератолітичні та розгладжуючі 
властивості роблять молекули саліцилової 
кислоти чудовими для розгладження шкіри, 
сприяючи нормальній регенерації та 
оновленню клітин.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на чисті стопи і помасажуйте до 
повного вбирання. Повторюйте операцію 
кілька разів на день.

Професіональне застосування
Нанесіть на стопи, щоб завершити 
педикюр. Масажуйте відповідно до 
бажаних технік.

Що покращує:
• Швидке всмоктування.
• Зволожуючий. 
• Поживний.
• Дезодоруюча дія.

Форма випуску:
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.8 рідких унцій.

MA-PSBA01-SF

Sensation Foot Cream
Крем для ніг і п’яток
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Примітка



Опис:
Ідеальний крем для тіла для щоденного 
зволоження шкіри. Склад збагачений 
пом'якшуючими та живильними 
речовинами. Залишає шкіру делікатно 
ароматизованою з вишуканими деревними 
і пряними нотками смоли агарського 
дерева, характерними для чуттєвої та 
загадкової нюхової традиції Близького 
Сходу.

Діючі речовини:
Екстракт органічної мальви
Для приготування використовують 
листя і квіти. Він діє двома способами: 
мінімізує втрату води, утворюючи на 
шкірі тонку захисну плівку, а також діє як 
функціональний фактор, що сприяє потоку 
води. Таким чином, екстракт виконує 
зволожувальну, пом'якшувальну, захисну та 
протизапальну дію.

Органічний екстракт чорниці
Речовини, що містяться в екстракті: дубильні 
речовини, антоціанозиди, флавоноїди, 
цукор, вітамін С та неорганічні солі. 
Антоціанозиди зменшують проникність 
судин і мають судинозахисну дію 
(підвищують опірність капілярів і сприяють 
відновленню ендотелію). У косметичній 
сфері екстракти використовуються як 
в’яжучі речовини та очищувачі шкіри.

Триколірний екстракт віоли
Для екстракції використовують надземні 
частини квіткової рослини. Основними 
складовими є: флавоноїди (рутин, 
кверцетин), віолаксантин, віолакерцитрин, 
сапоніни, дубильні та слизові речовини, 
саліцилова кислота. Екстракт фіалки 
славиться такими властивостями як: 
антиоксидантні, зволожувальні та 
пом'якшувальні.

Органічна олія жожоба
Багата на вітамін Е, має зволожувальну, 
живильну, пом'якшувальну дію та сприяє 
розплутуванню. 
Він ефективний для захисту шкіри рук.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть на тіло, акуратно масажуючи до 
повного вбирання.

Що покращує:
• Зволожує.
• Заспокійливий ефект.
•  Залишає шкіру оксамитовою і з 

делікатним ароматом.

Формат:
Тюбик ємністю:
200 мл та 6.8 рідких унцій.

MA-PSBA01-IC

In Oud Cream
Крем для тіла
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Примітка



Опис:
Еко-біо дезодорант без алюмінію 
підходить для всіх типів шкіри, навіть для 
найчутливішої. Він має антиферментативну 
та делікатну дію, яка обмежує 
потовиділення, не пригнічуючи природного 
потовиділення та не пошкоджуючи 
мікрофлори шкіри. 
Його деревний і мускусний аромат 
гарантує тривалу дію.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ромашки
Маючи в’яжучі та балансувальні 
властивості, це природний заспокійливий 
засіб, багатий на мінеральні солі.

Органічний екстракт гамамелісу
У США він відомий як індійська трава, 
оскільки його використовували як 
загоювальний засіб для ран і виразок. 
Містить численні речовини, такі як 
ефірні масла, флавоноїди та дубильні 
речовини. В косметичному застосуванні 
має заспокійливу, судинозвужувальну, 
протизапальну та в’яжучу дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть засіб на уражену ділянку, коли 
відчуваєте потребу, можна і щодня.

Що покращує:
• Еко-біо.
• Не містить алюмінію.
• Ідеально підходить для усіх типів шкіри.
• Обмежує потовиділення.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором:
100 мл та 3.38 рідких унцій.

MA-PSBA01-ID

In Oud Deodorant
Спрей-Дезодорант
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Опис:
Чуттєва та загадкова нюхова традиція на 
Близькому Сході натхненна парфумами 
унісекс з вишуканими деревними і 
пряними нотами смоли агарського дерева. 
Сенсоріальний досвід, який починається 
з апельсина, переходить в герань і амбру 
та закінчується деревними і мускусними 
нотами.

Верхні ноти:
• Апельсин
• Гвоздика 
• Імбир
• Шафран
• Кардамон

Центральні ноти:
• Роза
• Герань
• Сірий бурштин

Базові ноти:
• Кедрове дерево
• Пачулі
• Сандалове дерево
• Мох

In Oud Парфуми
Парфуми

MA-PSBA01-IP

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Як користуватися парфумами або як краще 
їх носити. Щоб підсилити її силу, підготуйте 
шкіру регенеруючим душем і нанесіть 
парфуми на найбільш приємні ділянки 
шкіри. Ефірна олія In Oud залишається 
незмінною як на шкірі, так і на тканинах.
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Формат:
Скляний флакон з розпилювачем: 
100 мл та 3.38 рідких унцій.



Примітка



Опис:
Шампунь для душу, багатий на 
зволожувальні та пом’якшувальні активні 
інгредієнти для щоденного очищення 
волосся та шкіри. Залишає шкіру 
делікатно ароматизованою, з вишуканими 
деревними і пряними нотками смоли 
агарського дерева, характерними для 
чуттєвої та загадкової нюхової традиції 
Близького Сходу. Містить поверхнево-
активні речовини рослинного походження.

Діючі речовини:
Екстракт органічної мальви
Для приготування використовують 
листя і квіти. Він діє двома способами: 
мінімізує втрату води, утворюючи на 
шкірі тонку захисну плівку, а також діє як 
функціональний фактор, що сприяє потоку 
води. Таким чином, екстракт виконує 
зволожувальну, пом'якшувальну, захисну та 
протизапальну дію.

Органічний екстракт чорниці
Речовини, що містяться в екстракті: 
дубильні речовини, антоціанозиди, 
флавоноїди, цукор, вітамін С та неорганічні 
солі. Антоціанозиди зменшують 
проникність судин і мають судинозахисну 
дію (підвищують опірність капілярів 
і сприяють відновленню ендотелію). 
У косметичній сфері екстракти 
використовуються як в’яжучі речовини та 
очищувачі шкіри.

Органічний екстракт оливкової олії
Він виконує різні функції: оптимально 
зволожує і живить шкіру, має заспокійливу, 
захисну, відновлювальну дію і, насамперед, 
протидіє старінню шкіри. Надає блиск, 
відновлює та здійснює антиоксидантну дію.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу 
на долоню, емульгуйте і розподіліть 
масажними рухами на вологу шкіру голови, 
волосся та шкіру. Ретельно промити.

In Oud Wash
Шампунь для душу

MA-PSBA01-IW

Що покращує:
• М'яко очищає.
• Зволожує та пом'якшує.
• Залишає на шкірі делікатний аромат.

Формат:
Пляшка з дозатором: 
1000 мл та 33.8 рідких унцій. 
Флакон з дозатором:
250 мл та 8.45 рідких унцій. 
Тюбик ємністю:
75 мл та 2.54 рідких унцій.
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Примітка



Опис:
Оксамитова сироватка для рук зі швидким 
всмоктуванням. Багата на натуральні 
органічні інгредієнти, які зволожують 
шкіру та заспокоюють її від наявного 
подразнення та/або почервоніння. 
Залишає шкіру ароматною з вишуканими 
нотками амбри. Ідеально підходить для всіх 
типів шкіри.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ахілеї
Назва походить від переконання, що Ахіл 
використовував ці рослини протягом 
облоги Трої для загоєння ран Телефа. 
Має антисеборейні, протизапальні та 
зміцнювальні властивості.

Органічний екстракт календули
Календула - багаторічна трав’яниста 
рослина з прекрасними властивостями. 
Найважливішими є протизапальні та 
освіжаючі властивості.

Екстракт фіалки запашної
Це чудовий протизапальний і тонізуючий 
засіб для зрілої шкіри. Покращує кровообіг 
і насичення тканин киснем, допомагаючи 
підтримувати тонус та компактність 
епідермісу.

Що покращує:
• Швидке поглинання.
• Зволожуючий.
• Заспокійливий ефект.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором:
500 мл та 16.91 рідких унцій.
Тюбик ємністю 
75 мл та 2.54 рідких унцій.

MA-PSBA01-ES

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть трохи засобу на руки, нігті та 
кутикулу. Масажуйте до повного вбирання. 
Застосовуйте у разі необхідності.

Професіональне застосування
Нанесіть невелику кількість крему, щоб 
завершити манікюр або професійного 
масажу рук.

Everyday Hand Serum
Сироватка для рук

EV
ER

YD
AY

H
AN

D
 S

ER
U

M



Примітка



Опис:
Еліксир для рук з делікатними поверхнево-
активними речовинами, що очищає без 
подразнення, багатий натуральними 
екстрактами із зволожуючими та 
заспокійливими властивостями. Хмільний 
та інтенсивний бурштиновий аромат, який 
залишається на шкірі протягом тривалого 
часу.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ахілеї
Назва походить від переконання, що Ахіл 
використовував ці рослини протягом 
облоги Трої для загоєння ран Телефа. 
Має антисеборейні, протизапальні та 
зміцнювальні властивості.

Органічний екстракт календули
Календула - багаторічна трав’яниста 
рослина з прекрасними властивостями. 
Найважливішими є протизапальні та 
освіжаючі властивості.

Екстракт фіалки запашної
Це чудовий протизапальний і тонізуючий 
засіб для зрілої шкіри. Покращує кровообіг 
і насичення тканин киснем, допомагаючи 
підтримувати тонус та компактність 
епідермісу.

Що покращує:
• Ніжний миючий засіб для рук.
• Зволожуючий.
• Заспокійливий ефект.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором: 
500 мл та 16.91 рідких унцій.

MA-PSBA01-EW

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть невелику кількість засобу на 
мокрі руки. Помасажуйте руки разом до 
утворення м’якої піни і змийте.

Everyday Hand Wash
Еліксирдля рук
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Опис:
Ніжний гель для душу з обволікаючим та 
інтенсивним ароматом ладану. Збагачений 
рослинними екстрактами, які зволожують 
та регенерують шкіру, надаючи їй м’якість 
та неймовірно приємне відчуття.

Діючі речовини:
Органічний екстракт дамаської 
троянди
З ніжним ароматом, що складається з 
400 різних ароматичних речовин, надає 
шкірі зволоження, еластичність і тонус, за 
необхідності врівноважуючи та очищаючи 
її.

Екстракт альми
Одна з найважливіших рослин 
традиційної індійської медицини, вона є 
антиоксидантом, підтримує імунну систему, 
має антибактеріальні властивості та багата 
на вітаміни та мінерали.

Екстракт босвелії 
Зволожуючи, він збільшує доступність 
колагену та еластину, роблячи шкіру 
більш пружною та тонізованою. Корисні 
властивості допомагають зняти запалення.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Акуратно помасажуйте все вологе тіло, 
залиште на кілька хвилин, потім змийте у 
ванні або душі.

Що покращує:
• М'яко очищає.
• Зволожує та регенерує.
• Залишає шкіру оксамитовою.

Форма випуску:
Пляшка з дозатором: 
250 мл та 8.45 рідких унцій.

MA-PSBA01-AS

Ash Body Shower
Сенсоріальний гель для душу
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MA-PSBA01-OM

O-Men
Цінна олія для бороди

Що покращує:
• Зволоження.
• Шовковистість.
• Яскравість.

Формат:
Пляшка з дозатором ємністю: 
100 мл та 3.38 рідких унцій. 

O
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EN

Опис:
Концентрат дорогоцінних олій з Аргану, 
оливок і жожоба, вона ідеально підходить 
для чоловіків з довгою і щетинистою 
бородою. Еліксир робить бороду м'якою, 
блискучою і живильною, розплутує вузли, 
пом'якшує і захищає від атмосферних 
факторів.

Діючі речовини:
Органічна арганова олія:
Надзвичайно багата вітамінами Е, 
жирними кислотами та природними 
антиоксидантами, а також флавоноїдами, 
які діють як протизапальний засіб, і 
токоферолами, які допомагають запобігти 
руйнуванню шкіри вільними радикалами.

Органічний екстракт оливкової олії:
Він виконує різні функції: оптимально 
зволожує і живить шкіру, має заспокійливу, 
захисну, відновлювальну дію і, насамперед, 
протидіє старінню шкіри. Надає блиск, 
відновлює та здійснює антиоксидантну дію. 

Органічна олія жожоба:
Багата на вітамін Е, вона має зволожуючу, 
живильну, пом'якшувальну дію та сприяє 
розплутуванню, ефективна для захисту 
шкіри.

Морквяна олія:
Кондиціонування та живлення. Багата на 
бета-каротин та вітаміни А та Е. Живить 
волосся, захищаючи його від впливу стресу 
довкілля та від забруднення. Допомагає 
сухому та пошкодженому волоссю 
відновити силу та м’якість.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Нанесіть кілька крапель на руки і втирайте, 
щоб її нагріти. Рівномірно розподіліть на 
мокру або суху бороду і, за необхідності, 
розчешіть. Не змивайте.
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MA-PSBA01-FR

Free Shave
Емульсія для гоління 3 в 1

Що покращує:
• 1 єдине нанесення 3 функції.
• Покращує ковзання леза.
• Заспокоює і зволожує.
• Інтенсивний аромат.

pH:
4.0 – 4.5

Формат:
Тюбик ємністю: 
200 мл та 6.76 рідких унцій.
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Опис:
Емульсія для гоління 3 в 1. Три комбіновані 
дії в одному продукті: попереднє гоління, 
емульсія для гоління та після гоління. 
Підготовлює до гоління та полегшує 
ковзання бритви. Шкіра стане м'якою, 
зволоженою та ароматною.

Діючі речовини:
Органічний екстракт ромашки: 
Маючи в’яжучі та балансувальні 
властивості, це природний заспокійливий 
засіб, багатий на мінеральні солі.

Органічний екстракт лимонної 
цедри:
Отриманий шляхом холодного віджиму 
з уміло відібраної цедри лимона, сприяє 
оптимальному збереженню різних 
вітамінів, зокрема С.Чудовий ефект 
стягування та тонізування. 

Органічна олія жожоба:
Багата на вітамін Е, вона має зволожуючу, 
живильну, пом'якшувальну дію та сприяє 
розплутуванню, ефективна для захисту 
шкіри.

Спосіб використання: 
Домашнє використання
Змочіть шкіру теплою водою, нанесіть 
потрібну кількість засобу, ретельно 
масажуючи найскладніші ділянки. За 
необхідності, прикладіть теплу вологу 
тканину, щоб підготувати шкіру до гоління. 
Прозорість продукту дозволяє працювати з 
максимальною простотою для визначення 
периметрів навіть у найскладніших 
точках. Після гоління ретельно промийте і 
висушіть; і нехай добрі почуття заволодіють 
вами. Немає потреби застосовувати засіб 
після гоління.
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