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Maciej Maniewski
Maciej Maniewski și-a început marea călătorie cu coafura în 1995, iar în anul
2000 deja a pregătit sute de specialiști. În prezent, Maciej deține patru academii
în cele mai prestigioase locații din Cracovia, Varșovia, Katowice și Rzeszow.
Datorită muncii sale, care este și adevărata sa pasiune, el revoluționează piața de
coafură din Polonia. A fost implicat în industria modei de mai mulți ani și acum
este cunoscut drept coaforul de celebrități. Este președintele juriului în cadrul
emisiunii TV poloneze „Perfect Cut”, gazda emisiunii TV „Coafor pentru afaceri”
la canalul TV polonez „TVN Style” și un maestru al inovațiilor din emisiunea
TV poloneză „Sablewska’s way to fashion”. El este un virtuos al foarfecelor.
Bărbatul pentru care părul nu are secrete. Maciej este acum ambasadorul
liniei HAIRLAB.

„Dacă vom avea grijă de părul nostru într-un mod
profesionist, avem nevoie de produse cosmetice de cea
mai bună calitate. Produsele cosmetice HAIRLAB sunt
surprinzător de eficiente și conțin ingrediente excelente”.

recommended by

Îngrijirea profesională a părului în confortul casei tale? De acum este posibil! Pentru a răspunde
așteptărilor dumneavoastră am creat HAIRLAB, o nouă linie de produse care va garanta părul
sănătos și cu aspect frumos. Compoziția bogată și rețetele perfecte, adaptate nevoilor individuale
vor face realitatea visului unui stil de păr excelent.

Îngrijirea profesională a părului
în confortul casei tale
Știați că un scalp bine îngrijit vă ajută să evitați multe probleme precum mătreața,
părul gras sau căderea părului? O coafura frumoasa este efectul îngrijirii a doua
lucruri: suprafața părului si a scalpului. De aceea, am dezvoltat formula inovatoare
de produse cosmetice HAIRLAB, astfel încât să funcționeze cu dublă putere.
Liniile HAIRLAB DELICATE2, ANTI DANDRUFF2, ENERGISING2 și STRONG2
& MORE HAIR au efecte deosebite asupra scalpului și combateți problemele
scalpului precum mătreața, căderea părului și părul gras.
Seria AQUA 2, CURLY2, INTENSE2 REGENERATING, VOLUME2, IDEAL 2 COLOR
oferă o îngrijire perfectă a părului, hrănindu-l, întinerindu-l, crescând volumul
și sporindu-i culoarea.
Seriile SWIFT2 STYLING și RAPID2 REFRESHING asigură o coafură perfectă
într-un timp extrem de scurt.
Produsele cosmetice HAIRLAB se completează perfect, astfel încât să puteți
combina produse din diferite serii fără teamă, având în același timp grijă de scalp
și de suprafața părului.

Fiecare cosmetic HAIRLAB este un produs
extrem benefic și o formulă concentrată care
aduce rezultate fantastice. Dacă sunteți în
căutarea unei coafuri spectaculoase și unor
efecte vizibile imediate, ar trebui să folosiți toate
produsele cosmetice dintr-o linie în același timp.
Amintiți-vă despre folosirea corectă: șamponează
mai întâi părul ► apoi aplică mască ► la final
aplicați un elixir, ulei sau spray
Puteți face și un pas următor și amestecați
produse selectate împreună. De exemplu,
dumneavoastră puteți adăuga în Masca Aqua2
câteva picături de Ideal2 Color Elixir. Părul tău
va fi hidratat si va recăpăta o culoare intensă.
Nu există limitări în Universul HAIRLAB.
Rezultatul va fi întotdeauna doar atât: păr frumos
și sănătos cu aspect!
Pentru a vă ajuta să combinați diferite produse
din linia HAIRLAB în funcție de tipul de păr, noi
am pregătit un tabel dedicat pe ultima pagină din
această broșură.

Păr frumos, firesc!
Gama HAIRLAB cuprinde produse exclusive care garantează îngrijirea
profesională a părului. Acestea sunt sigure de utilizat deoarece:
□
□
□

nu conțin parabeni *
sunt gratuite SLS și SLES
au fost testate pentru a exclude prezența metalelor grele (cum
ar fi nichel, cobalt, crom, paladiu sau mercur) care pot provoca
reacții alergene ale pielii

* Excluzând emulsia Curly 2 netezitoare și spray-ul Intense2 Regenerating

PENTRU CINE?

Pentru persoanele cărora le place să experimenteze coafuri noi.

EFECTUL:

Cocuri, bucle, creste - lasă-ți imaginația să curgă, iar seria SWIFT2 STYLING te
va face să te bucuri de coafura perfectă pentru o perioadă incredibil de lungă.

COAFURĂ PERFECTĂ

SWIFT STYLING
2

RAPID
REFRESHING
2

PENTRU CINE?

Pentru persoanele care trăiesc rapid, călătoresc frecvent, lucrează
neregulat și al căror păr are tendința de a fi gras.

EFECTUL:

Vizite inopinate, călătorii bruște, întâlniri neașteptate - indiferent de
circumstanțe, vrem să arătăm perfect. Seria RAPID2 REFRESHING
va oferi părului tău un aspect impecabil în orice situație.

SWIFT2 STYLING HAIRSPRAY | 150 ml

RAPID2 HAIR REFRESH DRY SHAMPOO | 150 ml

SPRAY CU FIXARE RAPIDĂ

ȘAMPON USCAT PENTRU PĂR

Conține pantenol și keratină, care alimentează și susțin restaurarea structurii tuturor tipurilor de păr,
îmbunătățindu-le starea. Le face strălucitoare și stilate exact așa cum le doriți.

Datorită amidonului de orez și a făinii de tapioca, acționează ca un burete care absoarbe excesul de sebum
și impuritățile. Oferă părului un miros plăcut, de parcă ar fi spălat cu un șampon obișnuit. Formula unică
asigură acțiune instantanee și utilizare facilă.

▫
▫
▫
▫

finisează instantaneu și ajută coafura
adaugă strălucire și crește volumul părului
ușor de pieptănat
parfum fructat plăcut

▫
▫
▫
▫

curăță eficient și împrospătează părul fără a folosi apă
crește vizibil volumul și ridică firul de la rădăcină
perfect pentru călătorii și înainte de o noapte neașteptată
mirosuri de mere suculente
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AQUA

2

PENTRU CINE?

Pentru persoanele care au părul prea uscat și plictisitor, foarte static, cu vârfurile despicate.

EFECTUL

Datorită formulei intens hrănitoare îmbogățită cu o doză suplimentară de acid hialuronic, linia AQUA 2
hidratează perfect părul uscat, predispus la rupere și deteriorat. AQUA 2 readuce flexibilitatea și lasă părul
mătăsos oferind strălucire.

PUTEREA INGREDIENTELOR:
Acidul hialuronic:

conferă părului și scalpului efectul de lungă durată al hidratării, protejează părul de deshidratare

Pantenolul:

stabilizează firele părului prin integrare în structura lor - nu numai că le hidratează dar le și îngroașă, crescând 		
volumul și făcând părul strălucitor și ușor de pieptănat

Uleiul de jojoba:

este o comoară lichidă în îngrijirea zilnică a părului. Acesta readuce elasticitatea și flexibilitatea părului,
făcându-l în același timp moale și rezistent

Ulei de semințe de in:

conține AGE (acid gras esențial) care participă la producerea de fosfolipide și ajută astfel la menținerea 		
echilibrului de apă și lipide ale pielii și a nivelului corespunzător de umiditate

Uleiul de orez:

face părul strălucitor și sănătos

Diglicerina:

adaugă apa pentru a hidrata și a face mai flexibile firele de păr

AQUA 2 SHAMPOO | 250 ml l | 50 ml

AQUA 2 MASK | 250 ml | 50 ml

AQUA 2 OIL | 100 ml

ȘAMPON PENTRU
PĂRUL USCAT

MASCĂ PENTRU
PĂRUL USCAT

ULEI DE PĂR CU
HIDRATARE INTENSĂ

Face ca părul cel mai uscat să își recupereze
aspectul sănătos și să strălucească. Datorită
acidului hialuronic hidratează intens, hrănește
și întărește părul și curăță ușor pielea.

Salvare pentru părul uscat, deteriorat și
aspru. Masca hidratează intens și hrănește
părul, făcându-l mai sănătos și strălucitor.
în în plus, face pieptănarea mai ușoară.
Efect: păr puternic plin de strălucire.

Reface, hidratează și netezește părul. Împiedică
despicarea vârfurilor părului și îl face ușor de
pieptănat. Ingredientele vă protejează părul de
pierderea de apă. Doar masează cu câteva picături
de ulei esențial.

▫
▫

necesită clătire

▫

conține ulei de jojoba care îmbunătățește
starea părului

împiedică ruperea părului și ridicarea statică

▫
▫

poate fi aplicat pe părul umed și uscat

▫
▫
▫

dacă aveți păr tratat cu culoare, adăugați câteva
picături de Ideal2 Color Elixir pe mască pentru
a spori adâncimea și bogăția culorii părului dvs.
și a face să strălucească

▫
▫
▫

cu acid hialuronic extrem de hidratant
face părul strălucitor și înțepător
cele mai bune rezultate atunci când sunt
utilizate cu masca Aqua2

bogat în uleiuri prețioase: semințe de in, jojoba
și orez
pentru a consolida rezultatele măștii se adaugă
câteva picături de ulei Aqua2

hidratează intens părul, făcându-l moale și
strălucitor
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INTENSE
REGENERATING
PENTRU CINE?

Pentru persoanele care au părul uscat, fragil și problematic, predispuse la deteriorare după tratamentele
chimice. Este recomandat în special pentru lung și gros (formula foarte concentrată a INTENSE 2
REGENERATING poate cântări părul).

EFECTUL

Datorită ingredientelor selectate cu atenție, această linie hidratează intens și hrănește părul. Seria
cuprinde trei produse perfect alese, concepute pentru a le garanta cele mai bune condiții posibile.

PUTEREA INGREDIENTELOR:
Pantenolul:

Hidrolizat din proteine
vegetale:

este o substanță hidrofilă care se leagă ușor de apă. Drept urmare, hidratează, întărește și hrănește
intens părul
pătrunde leziunile minore la nivelul fibrei de păr, pe bază de „ciment” temporar. Datorită acestui lucru,
părul este sănătos și devine hidratat și netezit

Uleiul de ricin:

obținut din semințele de ricin (Ricinus communis) este extrem de bogat în acizi omega-9, previne 		
căderea și ruperea părul, accelerează creșterea și hrănește perfect

Uleiul de floarea soarelui:

hidratează, întărește și hrănește părul și oferă o strălucire frumoas ă

INTENSE 2 REGENERATING SHAMPOO | 250 ml | 50 ml

INTENSE 2 REGENERATING MASK | 250 ml | 50 ml

INTENSE 2 REGENERATING SPRAY | 150 ml

ȘAMPON PENTRU
REGENARE INTENSĂ

MASCĂ PENTRU
REGENERARE INTENSĂ

SPRAY-UL DE
REGENERARE INTENSĂ

Conceput pentru părul uscat, fragil, foarte
deteriorat, sensibil tratat chimic. Pantenolul îl
hrănește perfect, reconstruiește și întărește părul.
Curăță ușor scalpul.

Dacă aveți o problemă cu deteriorarea,
părul este foarte sensibil, această mască este
perfectă pentru tine. Datorită pantenolului este
perfect hidratant dar și reconstruiește și
întărește părul. Părul devine mai puternic și mai
flexibil.

Regenerează și reconstruiește uniform
cel mai deteriorat și sensibil păr.
Pulverizarea este ușoară și delicată,
consistența care nu cântărește
părul în jos și ajută la pieptănare și coafare.

▫
▫

regenerează intens părul deteriorat

▫

se utilizează cu masca Intense2 Regenerating

combină perfect curățarea cu proprietățile
de întinerire și de protecție

▫
▫

necesită clătire

▫

pentru a îmbunătăți efectul de mască, adăugați
câteva picături din Ideal2 Colour Elixir (în special
pentru menținerea culorilor)

îngrijire profesională chiar și pentru părul cel mai
deteriorat

▫
▫
▫

conține pantenol hrănitor
nu necesită clătire
rapid și ușor de aplicat: pulverizați-vă părul de la
rădăcini până la vârfurile sale pentru a recâștiga
un aspect sănătos

PENTRU CINE?

Pentru persoanele care au părul subțire, delicat și plat. Linia VOLUME 2 poate fi folosită și pe părul alb.

EFECTUL:

Seria garantează că părul dvs. câștigă un volum incredibil și în același timp hidratează și hrănește. Datorită
rețetei unice, părul tău va fi întărit și vei descoperi flexibilitatea și strălucirea din nou. Datorită VOLUME 2
vă veți bucura de părul cu aspect sănătos.

PUTEREA INGREDIENTELOR:
Grâu hidrolizat:

bogat în glutamină, prolină și cistină, are un efect puternic de hrănire - funcționează bine la nivelul scalpului,
absoarbe apa pe întreaga lungime a părului, regenerează și reconstruiește eficient șuvițele deteriorate, previne 		
statica părului, afectează alimentația, hidratarea și creșterea volumului

Pantenolul:

este hidrofil, un ingredient „iubitor de apă” care absoarbe apa cu ușurință pentru a hrăni scalpul și părul,
îmbunătățindu-i starea prin pătrunderea structurii sale. Nu numai că le hidratează, dar, de asemenea, îngroașă și
crește volumul, face părul strălucitor și ușor de pieptănat

Extract de coada-calului:

este un adevărat rezervor de silice și potasiu ușor absorbabile, magneziu, quercetină și vitamina C cu proprietăți
uimitoare pentru a consolida și a preveni căderea părului
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VOLUME

2

VOLUME 2 SHAMPOO | 250 ml

VOLUME 2 SPRAY | 150 ml

ȘAMPON PENTRU
VOLUMUL PĂRULUI

SPRAY PENTRU
VOLUMUL PĂRULUI

Părul delicat și fără volum nu va mai fi grija ta.
Acest șampon conține grâu hidrolizat care
afectează nutriția, hidratarea și creșterea
volumului părului plat.

Datorită conținutului de grâu hidrolizat
spray-ul oferă părului plenitudine, crescând
optic volumul său. Are o consistență delicată,
deci nu cântărește părul.

▫
▫
▫

▫
▫

nu necesită clătire

▫
▫

are proprietăți hrănitoare

pentru utilizarea de zi cu zi
cu textura ușoară care nu cântărește părul în jos
oferă un aspect pufos și îl face ușor și ridicat

doar pulverizați părul pentru a obține acel
volum incredibil
folosiți împreună cu șamponul Volume2
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IDEAL
COLOUR
PENTRU CINE?

Pentru persoanele cu păr vopsit, deteriorat și care are nevoie de nutriție.

EFECTUL:

IDEAL 2 COLOUR - îmbunătățește durata și intensitatea culorii după vopsire și protejează împotriva
decolorării. În plus, hidratează și hrănește părul cu ingrediente prețioase. Coafura ta va arăta ca și cum
ar fi vopsită de un stilist profesionist.

PUTEREA INGREDIENTELOR:
Derivat din ulei
de semințe de pajiște
(Limnanthes alba):

bogat în vitamine E și F, cu proprietăți hidratante și hrănitoare, condiționează perfect
părul, oferindu-le strălucire perlată, întărește culoarea și protejează împotriva decolorarii

Uleiul de jojoba:

este un o comoară lichidă în îngrijirea zilnică a părului. Acesta readuce elasticitatea și
flexibilitatea. Părul devine moale și rezistent. Face părul incredibil de strălucitor

Unt de shea:

acționează ca un balsam natural pentru părul uscat, fragil și despicat - netezește,
îmbunătățește starea filor și le face strălucitoare

IDEAL 2 COLOUR SHAMPOO | 250 ml

IDEAL 2 COLOUR MASK | 250 ml

IDEAL 2 COLOUR ELIXIR | 75 ml

ȘAMPON PENTRU PĂRUL
COLORAT

MASCĂ PENTRU PĂRUL
COLORAT

ELIXIR PENTRU PĂRUL
COLORAT

Datorită ingredientelor atent alese, oferă îngrijire
profesională a părului după tratamentele de
culoare. Împreună cu masca din aceeași linie este
un tratament excelent, care ajută la păstrarea
nuanței originale a părului colorat și le împiedică să
devină plictisitoare.

Formula unică oferă părului strălucire și crește
intensitatea și durabilitatea culorii sale. Masca
protejează împotriva decolorării și, în același timp,
reconstruiește și hrănește firele, astfel încât părul
să arate sănătos și strălucitor.

Recomandat vopsire. Pentru toate tipurile de
păr. Elixirul întărește intensitatea și durabilitatea
culorilor.

▫

conține pantenol și extract de frunze de
coada-calului

▫

se utilizează cu Masca Ideal2 Colour și cu
Elixirul Ideal2 Colour

▫
▫
▫

conține filtre UV naturale

▫
▫

părul devine mătăsos și moale

necesită clătire
protejează împotriva decolorări și face părul
să strălucească mult timp
pentru a îmbunătăți rezultatele măștii, se
recomandă să adăugați câteva picături de Elixir
Ideal2 Colour

▫
▫
▫

necesită clătire
face părul sănătos până la vârfuri
nu trebuie decât să adăugați 5-10 picături în
masca Ideal2 Colour pentru a obține o culoare
de păr extraordinar de expresivă
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CURLY
PENTRU CINE?

Pentru persoanele care au părul creț, neliniștit și aspru.

EFECTUL:

Bogate în ingrediente hrănitoare prețioase produsele CURLY2 fac părul neted și mai ușor de coafat. Creează
un sigiliu care împiedică părul creț să absoarbă prea multă apă, îl protejează împotriva condițiilor de mediu și
a temperaturii ridicate în timpul coafării.

PUTEREA INGREDIENTELOR:
Grâu hidrolizat:

are proprietăți hrănitoare puternice, ajută la netezirea părului creț creând un sigiliu protector care face vizibil mai
fină textura părului

Colagen hidrolizat:

ajută la hrănirea stratului natural de protecție a părului

Vitamina E:

hidratează părul readucând strălucire incredibilă

CURLY2 SHAMPOO | 250 ML

CURLY2 MASK | 250 ML

EMULSIE CURLY2 SMOOTHING | 175 ML

ȘAMPON PENTRU
PĂRUL CREȚ

MASCĂ PENTRU
PĂRUL CREȚ

EMULȚIE PENTRU
PĂRUL CREȚ

Conceput pentru părul predispus la ondulare și
fluturare. În combinație cu masca din aceeași linie,
este un tratament specializat, care disciplinează
buclele și le face moi la atingere.

Completează perfect îngrijirea părului creț.
Efectul sinergic al produselor cosmetice ale întregii
linii HAIRLAB, blânde pe piele și păr, susține
pieptănarea și coafarea

▫
▫
▫

▫
▫

face ușor de aranjat părul cret

Conține colagen hidrolizat care face părul neted
și mai predispus la coafare. Emulsia protejează
împotriva absorbției umidității și a factorilor
externi de mediu și a temperaturii ridicate în
timpul procesului de coafare.

▫

utilizați cu șamponul Curly2 și cu Emulsia Curly2
Smoothing

o îngrijire de bază pentru buclele nesuferite
îmbogățit cu pantenol și colagen hidrolizat
se folosește cu masca CURLY2 și cu cu Emulsia
Curly2 Smoothing

conține unt de shea, ulei de avocado și colagen
hidrolizat

▫
▫
▫

definește și hidratează bucle frumoase
nu necesită clătire
datorită proteinei hidrolizate de grâu,
netezește părul creț creând un film protector
pe suprafața sa

PENTRU CINE?

Pentru persoanele care caută soluții de îngrijire a părului blând, dar eficiente, în special pentru părul
cu mătreață și scalp predispus la iritații, cum ar fi mâncărimea pielii.

EFECT:

Gama ANTI-DANDRUFF2 reglează producția în exces de sebum și previne formarea de mătreață datorită
formulei avansate tehnologic a ingredientelor cosmetice și puternice. Întărește părul, făcându-l extrem de
strălucitor și hrănit.

PUTEREA INGREDIENTELOR:
Extract de mesteacăn:

elimină producția în exces de sebum și formarea de mătreață, stimulează stratul de cheratină pe părul
uscat și deteriorat

Extract din coaja de chinoa:

are un efect stimulator asupra părului, stimulând creșterea acestuia, îmbunătățește circulația scalpului
ajutând la hrănirea și întărirea rădăcinilor părului

Extract de salvie:

întărește textura părului și are un impact pozitiv asupra rădăcinilor părului

Vitamina B6 și PP:

hrănește foarte mult scalpul și părul, stimulează părul, prevenind căderea acestuia

Piroctona olamină:

remediu eficient pentru ciuperci, candida și bacterii, previne formarea de mătreață și ajută la
echilibrarea pH-ului la nivelul scalpului

Alantoina:

calmează scalpul
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ANTI
2
DANDRUFF

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO | 250 ml

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR | 150 ml

ȘAMPON
ANTI-MĂTREAȚĂ

ELIXIR ANTIMĂTREAȚĂ

Formula șamponului curăță scalpul, lăsând
senzația de prospețime. Ajută la calmarea
mâncărimii, uscăciunii și iritațiilor cauzate de
mătreată.

Conține ingrediente active preţioase: extract
de mesteacăn, vitaminele B6 şi PP, precum și
pantenol, care curăță pielea capului.

▫

datorită acțiunii calmante, acesta reduce
senzaţia de mâncărime

▫

ajută la combaterea mătreții uscate și
întărește perfect structura de cheratină
a părului uscat și fragil

▫
▫

formula funcționează pentru calmarea scalpului

▫
▫

are efect calmant asupra scalpului

▫

ușor de aplicat: pur și simplu masați
o cantitate mică de elixir pe scalp după

▫

spălarea părului

cel mai bun de utilizat împreună cu Elixirul
Anti-mătreață Anti Dandruff2 Elixir

are un efect calmant asupra pielii eficient pe
mătreața umedă și uscată

Pentru persoanele care au părul slab, predispus la cădere.

EFECTUL:

Curăță perfect scalpul și crește textura părului. Șamponul previne căderea părului, oferind părului
o strălucire incredibilă și sănătoasă, datorită ingredientelor valoroase și a unei rețete unice.

CREȘTEREA PUTERII INGREDIENTELOR:
Extract de ginseng:

îmbunătățește starea rădăcinii părului și o întărește, prevenind căderea părului

Extract de brusture:

susține regenerarea scalpului și reduce căderea părului

Vitamina B8:

întărește rădăcinile părului și reduce producția de sebum

Arginina:

stimulează creșterea părului și facilitează transportul ingredientelor cheie active la nivelul scalpului

ÎNGRIJIRE ZILNICĂ A SCALPULUI ȘI A PĂRULUI

ENERGAISING
SHAMPOO

2
PENTRU CINE?

ENERGISING2 SHAMPOO | 250 ml | 50 ml

ȘAMPON
ANTI-MĂTREAȚĂ
Conceput pentru părul ce are tendința de a cădea.
Conține extracte valoroase de plante, inclusiv un
extract din ginseng și brusture. Are un efect de
normalizare și regenerare.

▫
▫

pentru bărbații care visează la păr gros și sănătos
pentru un rezultat mai bun, aplicați împreună cu
Uleiul fortifiant împotriva căderii părului
Strong2 & More Hair Oil

STRONG &
MORE HAIR
PENTRU CINE?

Pentru persoanele care suferă de căderea părului.

EFECTUL:

Îmbunătățirea stării bulbilor de păr, consolidarea ultra-puternică a structurii lor slăbite și o reducere vizibilă
a căderii de păr datorită tehnologiei avansate.

PUTEREA INGREDIENTELOR EXTRA:
Biotina:

este o sursă naturală de sulf care este indispensabilă în formarea cheratinei care

Zinc și calciu:

sunt ingrediente active care ajută la regenerarea chiar și a părului cel mai deteriorat

Extract comun
Coada șoricelului:

întărește textura părului. Tratează în mare măsură scalpul cu probleme, gras și combate mătreața

participă la construirea părului - îmbunătățește starea părului și reduce căderea acestuia

Extract de Cinchona:
Extract de tussilago
farfara:

stimulează creșterea părului și reduce căderea acestuia; îmbunătățește circulația sângelui la nivelul
scalpului
reduce producția de sebum, a părului gras, precum și căderea acestuia

ÎNGRIJIRE ZILNICĂ A SCALPULUI ȘI A PĂRULUI

2

STRONG2 & MORE HAIR OIL | 30 ml

ULEI FORTIFIANT
ÎMPOTRIVA CĂDERII
PĂRULUI
Conține extracte de plante bine selectate (coada
șoricelului, cinchona, podbal) și substanțe active
(zinc, vitamin) ajutând la îmbunătățirea stării
foliculului de păr.

▫
▫

are un miros plăcut, proaspăt
ușor de aplicat: masează 15-20 de picături pe scalp
la fiecare două zile

PENTRU CINE?

Pentru persoanele care au pielea sensibilă și predispusă la iritare.

EFECTUL:

Curăță ușor părul și scalpul, asigurând în același timp o hidratare optimă a părului, datorită ingredientelor
perfect alese.

PUTEREA INGREDIENTELEOR CALMANTE:
Derivat de gliciric
acid:

leagă perfect apa și are un efect antioxidant restabilind echilibrul pH-ului scalpului

Pantenol
Sulfat de magneziu:

este o substanță hidrofilă care umezeste perfect părul și scalpul
ajută la restabilirea echilibrului scalpului și la păstrarea nivelului corect de umiditate

Grâu hidrolizat
proteine:

au proprietăți hrănitoare puternice; creează un strat de protecție al părului

ÎNGRIJIRE ZILNICĂ A SCALPULUI ȘI A PĂRULUI

DELICATE

2

DELICATE 2 SHAMPOO | 250 ml

ȘAMPON DELICAT PENTRU
SCALP IRITAT ȘI SENSIBIL
Datorită formulei sale bogate, calmează scalpul iritat și
restabilește echilibrul pH-ului. Părul, pe de altă parte,
câștigă vitalitatea și hidratarea potrivită.

▫
▫

calmează scalpul având grijă de păr în același timp
pentru toate tipurile de păr

PROBLEMĂ REZOLVATĂ!
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IDEAL 2
COLOUR
SHAMPOO

Diagnosticați-l cu ajutorul produselor noastre și alegeți produsele
potrivite. Bucurați-vă de scalp sănătos și păr frumos cu HAIRLAB!

PROBLEME ALE
SCALPULUI:
Piele sensibilă
Scalp iritat de la matreată
Căderea excesivă a părului
Piele deshidratată
Producție excesivă de sebum

PROBLEME ALE
PARULUI:
Părul plat / lipsa volumului
Deshidratare
Creț, păr dezordonat
Păr vopsit, protecție împotriva
decolorării
Vârfuri despicate
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AVEȚI ÎNTREBARI? CONTACTAȚI-NE!
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CURLY2
ANTI
SMOOTHING DANDRUFF 2
EMULSION
ELIXIR
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Vizitați pagina noastră de Facebook: facebook.com/FMWORLDDistribution
Vizitați magazinul nostru online:
shop-global.fmworld.com
FM WORLD Distribution
247 Żmigrodzka Street, 51-129 Wrocław
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