
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

בו   מטר מרובע,  7000משתרע על פני  נואתר הייצור אשר ממוקם במילא  
 השיער שוק מיוצרים תוספי תזונה פרוביוטיים ומוצרים מקצועיים עבור 

 המקצועי ברחבי העולם 
מדינות ברחבי  100 -בעלת ייצוג בכ ITELY HAIRFASHIONאיטלי היירפשן   

 העולם
 איטלי היירפשן מתמחה בייצור מוצרי קוסמטיקה לשיער וצבעי שיער  
 את הטעם והמוטו האיטלקי ומייצאתתמיד נמצאים צעד אחד קדימה איטלי  

 בכל רחבי העולם
 פי נמצא בתוך כפר הרפואה והיו GVFהמטה המבצעי של קבוצת  
   BIOLIFE - MEDICAL & BEAUTY VILLAGE  

מ"ר הכולל טכנולוגיה וחומרים חדשניים תוך   27,000 -ל מעל להמשתרע ע
עבודה נעים אשר דואג לבריאותם של היצורים  מקום ו שמירה על הסביבה 

 החיים על פני כדור הארץ 
 GVFכל אלה ממוקמים בראש סדר העדיפויות של קבוצת   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 מ"ל  100אקוורלי צבע לשיער  

 גוונים 120 -קטלוג הצבעים של אקוורלי מכיל כ ▪
 צבעי אקוורלי מרוכזים והשימוש בהם נעשה ביחס ערבוב חמצן : צבע   ▪

 חמצן : צבע ( יחס הערבוב SS,11. סדרה מבהירה )דרגה בהתאמה 1:1.5של 
 .בהתאמה 1:2של 

 , שמן לבנדר יסודי נטנסיבייםיא: חלבון חיטה, פיגמנטים מפתח רכיבי ▪
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 מ"ל  100אקוורלי אולטרה רד צבע לשיער  

 אולטרה אדומים  גוונים 6מכיל אולטרה רד קטלוג הצבעים של אקוורלי  ▪
 צבעי אקוורלי מרוכזים והשימוש בהם נעשה ביחס ערבוב חמצן : צבע   ▪

 בהתאמה 1:1.5של 
 ם צבעי סדרת האולטרה רד מכילים בתוכם חומר הבהרה כך שמסוגלי ▪

 להבהיר שיער צבוע ולצבוע לגווני אדום מרהיבים, כל זאת בפעולה אחת בלבד 
 , שמן לבנדר יסודי אינטנסיביים: חלבון חיטה, פיגמנטים מפתח רכיבי ▪

 : הגוונים
o 8U\R  –  בלונד בהיר אולטרה אדום 
o 7U\RF –  אולטרה אדום לוהטבלונד בינוני 
o 7U\RU  –  בלונד בינוני אולטרה דובדבן 
o 7U\RV – ד בינוני אולטרה אדום סגלגל ונבל 
o 6U\V – בלונד כהה אולטרה סגול 
o R3D – בוסטר אינטנסיבי מחוזק אדום 

 

 גרם  500אקוורלי אבקת הבהרה  
 חלבון חיטה –רכיב מפתח  ▪
 טונים בביטחון מלא 6מבהירה עד  ▪
 אבקת הבהרה נעימה לעבודה ואינה אביקה ▪
 בזמן ההמתנה תמתנפח האינ ▪
 ה מטבהתאמה ובהתאם לטבלה  1:2 – אבקה יחס ערבוב חמצן :  ▪

 
 
 
 
 
 

 זמן המתנה חמצן  אקוורלי פעולה

 דק' VOL 10 25 3%מ"ל  75 מ"ל  50 טון על טון

 דק' VOL  20 30 6%מ"ל  75 מ"ל  50 טון 1

 דק' VOL  30 35 9%מ"ל  75 מ"ל  50 טונים 2

 דק' VOL  40 40 12%מ"ל  75 מ"ל  50 טונים 3

 דק' VOL  40 45 12%מ"ל  100 "ל מ 50 סדרה מבהירה

 זמן המתנה סוג חמצן נרצה להבהיר? טונים כמה 

3 6% - 20 vol 20 תדקו 

4 9% - 30 vol 25 דקות 

6 12% - 40 vol 35 דקות 



  

 "למ 1000מסכה טיפולית בלזם אקוורלי  
 חלבון חיטה –רכיב מפתח  ▪
 חלבון חיטהל ש  מסיביתמעניקה לאורך כל תקופת השיקום הזנה  ▪
 מאגדת מחדש את מבנה השיערה  ▪
 לאחר תהליך השיקום השיער יהיה בעל מגע רך ונעים ▪

  שימוש:ה אופן
 חפוף את השיער בשמפו לניקוי יסודי ולשטוף היטב במים יש ל ▪
 יש למרוח את המסכה על השיער באופן אחיד בעדינות  ▪
 דק' עם המסכה על הראש 7-10יש להמתין כ ▪
 היטב במים ולייבשו יש לשטוף את השיער  ▪

 
 

 מ"ל   1000חמצן תחליב אקוורלי  
 תחליב חמצן לביצוע מקסימלי עם צבעי אקוורלי ▪
▪ 3% - 10 VOL 
▪ 6% -  20 VOL  
▪ 9% - 30 VOL  
▪ 12% -  40 VOL  

 
 

 מוס\לעיצובספריי \ספריי שומניאקוורלי  
 מסנני קרינה, פרו ויטמין: רכיבים פעילים ▪
 ,נפח וברק יזה חזקהמעניק אח: תכונות ספריי עיצוב  ▪
 מעניק לשיער ברק ומראה קריסטלי:  תכונות הספריי השומני ▪
 ,מעצב ומחזק את השיער: תכונות המוס ▪

 לשיער מראה טבעי ומעוצב מעניק , מעניק ברק ונפח לשיער
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 מ"ל 60דליטון צבע שטיפה  

 גוונים  50 -מכיל כ דליטוןקטלוג הצבעים של  ▪
 ללא אמוניה  ▪
 מבוסס  טון על טון ללא אמוניה  ל הצביעה החדשניפוטי ▪

 ®Phyto Conditioning Complexעל 
 תוך הענקת ברק ורכות כל סוגי השיערלשימוש על  ▪
 גרם חמצן דליטון( 120גרם צבע דליטון,  60) 1:2יחס ערבוב עם חמצן דליטון  ▪
 יתרונות:  ▪

o  נעיםהיעדר אמוניה = ריח 
o Phyto Conditioning Complexעל הקרקפת וגבעול השיערה בזמן הפעולהגנת ® = ה 
o  = שיערלרכות הענקת אקסטרה חלבוני משי 
o  פיגמנטים צבעוניים בלעדיים = כיסוי אופטימלי של שיער לבן 

 
 

 מ"ל 1000 אקטיבטורדליטון  
 אקטיבטור עדין למיקסום תוצאות השטיפה מסדרת דליטון ▪
 ב:  מועשרתהעדינה פורמולה  ▪

o  Phyto Conditioning Complex ® 
o  חלבוני משי 
o  אטימה מושלמת לאורך זמןחומרי מיזוג המבטיחים 

 השיער מבנה שמירה על שלמות מובטחת  ▪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 מ"ל 200מסכת צבע ריפלסי  
 פעולות בו זמנית 3מסכת הצבע ריפלסי מבצעת  ▪

o   :וך הזנת מסכת הצבע הינה טיפול בשיער פגום תמטרתה העיקרית של טיפול בשיער פגום
 השיערה במינרליים ובחלבון 

o   :כוללת בתוכה הפורמולה החדשנית פיגמנטים מרוכזים אשר במהלך תהליך  ריענון צבע קיים
 הטיפול האינטנסיבי מאפשרת הענקת פיגמנטים רבים לשערה

o   :בצעת ללא חמצן ולכן כמענה זמני. הפעולה מת 80%-מכסה שיער לבן עד כהגברת פיגמנט
 . יגמנטציה(מושלמת לתהליך החדרת פיגמנט )פ .בחפיפות  בהדרגתיותויורד ני הכיסוי הינו זמ

 :השימוש הוראות
 יש לחפוף את השיער ▪
 יש למרוח על שיער לח את מסכת הריפלסי ▪
 יש להמתין עם המסכה תחת מקור חום בהתאם לזמני ההמתנה:  ▪

o  5  הצבע הבסיסי בתוספת ברק   -דקות 
o  10  חפיפות  7שים שימשכו עד השיער יקבל רפלקסים מרג -דקות 
o  15  שיקום שיער פגום וחידוש הרפלקס של השערה  -דקות 

 יש לשטוף את השיער היטב במים  ▪
 : הגוונים
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 מ"ל 60בלוסום צבע לשיער  

 לא יורד בחפיפות   –לא על בסיס מים צבע  ▪
 אין ספור גוונים עה גוונים מרהיבים איתם ניתן ליצור עוד בש ▪
 אקטיבטור(  1.7%בלבד ) CLEARלא לערבב עם חמצן רגיל, יש לערבב עם קליר  ▪
 ניתן לדלל את ריכוזיות הפיגמנט המרוכז בעזרת הקליר ▪
 יש להשתמש בצבעי הבלוסום על שיער מובהר או בהיר טבעי בלבד  ▪

 בגווני הפאסטל(  9,10ם, דרגה ומעלה בגוונים המחוזקי 8)דרגה 
 הגוונים: 

  טהור טורקיז,  טהור אדום,  טהור צהוב,  טהור פוקסיה,  טהור כתום
  טהור סגול,  טהור כחול

 

 מ"ל  250קליר בלוסום  
 לקרם הקליר ישנן מטרות כפולות כאשר בא במגע עם גוון הבלוסום  ▪

o החמצן המחדיר את הגוון לגבעול השיער  1.7% :חמצן אקטיבטור 
 ובכך מונע את ירידת הגוון בחפיפות 

o ככול שנגדיל את כמות הקליר ביחס לכמות הגוון: מדלל פיגמנט 
 כך נהפוך את הגוון לפחות חזק ונקבל גוון יותר פסטלי

o   בקטלוג הסדרה ישנה המחשה לשלוש יחסי ערבוב ואופן 
 1:20|    1:8|    1:1   -דילול הפיגמנט 

 
 

 קטלוג בלוסום  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קיט בלוסום 
 קיט הבלוסום המכיל את כל חומרי העבודה וכלי העבודה החיוניים לאומן: 

 גוונים 7 – מ"ל  60יחידה אחת מכל גוון בלוסום  ▪
 מ"ל  250קליר  ▪
 גרם 200בלונדלי קרם הבהרה  ▪
 פלטת ציור  ▪
 פלטת פסים  ▪
 ארבעה מכחולים בגדלים שונים ▪



  

▪  

 
 גרם 200בלונדלי קרם הבהרה  

 בביטחון מלא  דרגות בהירות 7את השיער עד  מבהיראשר קרם הבהרה  ▪
ואף מתאים לכל טכניקות  מושלם לפעולה הבהרת שורשקרם הבהרה  ▪

 ההבהרה
 על השיער  ושומרים המגניםשמן ארגן ושמן חוחובה  רכיבים פעילים: ▪
קרם  יותר ושיתוף פעולה אחיד יותר עם  המהיר בהתמזגות מסייעהמרקם הקרמי שלו  ▪

 ש שירה הומוגנית וקלה יותר לשימווצר תמיסה עהחמצן מה שי
 אופן השימוש: 

o חפוף את השיער עם שמפו לניקוי יסודי ולייבשו היטב יש ל 
o  1:2ביחס של  אקוורלייש לערבב את קרם ההבהרה עם חמצן 

 (אקוורליגרם חמצן  100גרם קרם הבהרה בלונדלי,  50)
o נייר כסף,   )ניתן לשימוש עם ובלי יש למרוח על השיער באופן אחיד 

 תלוי בטכניקת ההבהרה( 
o  ההמתנה יקבעו לפי הטבלה מטהאחוז החמצן וזמן 
o   לאחר זמן ההמתנה יש לשטוף היטב את החומר מהשיער 

 ולחפוף עם שמפו לאחר פעולות כימיות בצורה יסודית 
 

 
 

  
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זמן המתנה סוג חמצן נרצה להבהיר? טונים כמה 

1-3 6% - 20 vol 20 דקות 
4-5 9% - 30 vol 25 דקות 

6-7 12% - 40 vol 35 דקות 



  

 
 HYALU COMPLEX 

 ללא מלחים  ▪
 נתרן  ללא ▪
 ללא פרבינים  ▪
 אשר חודרת אל גבעול השיערה היאלורונית תמיסהב השמקורפורמולה  ▪

 :  יתרונות
 ה השיער קשקשתאת  ה ומאחדתמחליק הפורמולה הבלעדית ▪
 וברק באופן מידי  שיער נפחלמוסיפה  אשר נגאנטי אייג'י תכונת תבעל ▪

 מ"ל 200 אקולייזר 
 ופתיחת קשקשת ספריי ללא פרבנים לאיזון מידי לשיער פגום  ▪
 הייחודית   HYALU COLORPLEXמועשר בנוסחת ה  ▪
 בונה מחדש ביעילות אזורים פגומים ונקבוביים בשיער ▪
 מעניק לשיער איזון ולחות טבעית ובכך משפר את קליטת הצבע  ▪

 ם  ומבטיח לו תוצאת אחידות ארוכת טווח ובעלת ביצועים גבוהי
 אידיאלי לשימוש לפני צביעה או הבהרה ▪

 אופן השימוש: 
 ה ולהתחיל בפועל לסרק היטב, פעולות כימיהיש לרסס על שיער יבש או לח לפני  ▪

 מ"ל   120 מגן קרקפת סקלפ פרוטקטור 
 נטים מרגיעיםת ובאלמהייחודי  HYALU COLORPLEXבנוסחת ה  נוזל המועשר  ▪
 לצורך הגנה מלאה על הקרקפת בזמן פעולות כימיה מיועד לעורות רגישים ומגורים ▪
 המוצר מייצר הגנה על הקרקפת ואינו משנה את התוצאה של הצביעה ▪

 ואינו מעכב את זמן הפעולה
 אופן השימוש : 

  מגן הקרקפתתמיסת  מ"ל מ  10 פעולה הכימיתיש להוסיף לתוך תערובת ה ▪
 ולמרוח על השיערטב ב הילערב

 תחילת תהליך הכימיה ניתן אף לטפטף ישירות על הקרקפת לפני  ▪

 מ"ל  150עור   דרמה שילד מבודד 
 הייחודית  HYALU COLORPLEX קרם מגן מועשר בנוסחת ה  ▪
 מגן על העור תוך כדי יצירת מחסום אנטי כתם המונע מהצבע מלבוא  ▪

 ת טובה ואף מזין את העור במגע ישיר עם העור ומשאיר אותו עם רמת לחו
 אינו משפיע על הגוון הסופי  ▪

 אופן השימוש : 
 יש למרוח מסביב לקצות הפנים )מסגרת הראש( ומאחורי האוזניים   ▪

 בהתאם לאזורי מריחת הצבע 

  מ"ל 200מסיר צבע קולור קלינר  
 נוזל בעל מטרות כפולות  ▪
 ר המריחה להסרת כל סוגי עקבות של שאריות צבע על העור  לאחאידיאלי  ▪
 כמו כן מעניק לעור לחות והרגעה ▪

 אופן השימוש :
   מסיר הצבעיש לנקות את האזורים שנפגעו עם צמר גפן ספוג ב ▪

 )יש להימנע ממגע עם האזור שסביב העיניים( במים ולאחר מכן לשטוף 



  

 מ"ל  1000 לניקוי יסודי שמפו לפני צבעצ'לטינג  
 נים שמפו אקסקלוסיבי ללא גופרית וללא פרב ▪
 לשימוש לפני פעולות כימיות ▪
 בעל פעולות ניקוי כפולות ▪
 מסיר שאריות עיצוב ומנטרל משקעים מפעולות כימיות קודמות  ▪

 לפני פעולות חדשות
 מבטיח שיער נקי לחלוטין לתוצאת חדירת צבע אחידה  ▪
 משאיר את השיער רך ומאפשר לצבע להחזיק למשך זמן רב יותר ▪

 אופן השימוש : 
 עולת הכימיה באופן אחיד  השיער לפני פיש לחפוף את  ▪

 ת ולשטוף במים חמיםעל שיער רטוב , לעסו
 

 מ"ל  250/  1000 פעולות כימיה שמפו לאחר אפטר קולור  
 שמפו עדין מיוחד ללא גופרית וללא פרבנים  ▪
 לשימוש במיוחד לאחר פעולות כימיות ▪
 הייחודית  HYALU COLORPLEXעם נוסחת ה  ▪
 ומשפר את הברק שלו עוזר לצבע להאריך ימים ▪
 לעיצוב משאיר את השיער רך מבריק וקל  ▪
 הצבע מוגן ובעל זוהר מתמשך לאורך זמן   ▪

 אופן השימוש : 
 ,  יש לחפוף לאחר פעולה כימית באופן אחיד על שיער רטוב ▪

 לעסות ולשטוף עם מים חמים
 רביבר פרו לאחר מכן להמשיך את הטיפול עם  ▪

 

 מ"ל 250/  1000שמפו סילבר  
 צהוב לשיער מובהר טי שמפו אנ ▪
 צהובים וכתומים במקרה של נטיית השיערמנטרל פיגמנטים  ▪

 לאורך זמן להצהיב או להכתים
 משאיר את השיער רך מבריק וקל לעיצוב  ▪

 הוראות שימוש : 
 יש לחפוף את השיער, לעסות ביסודיות   ▪
 דקות ולאחר מכן לשטוף עם מים  5 -להמתין כיש  ▪
 פרו רביבר להמשיך טיפול עם יש  ▪

 
 
 

 
 
 

 



  

 מ"ל 200/  1000רביבור פרו  
 אידיאלי לשימוש לאחר צביעה , הבהרה , תלתול והחלקות למיניהן,  תיוקרתי תמיסה ▪

 במיוחד לשיער פגום ולאחר נזק 
 מכיל חומרים פעילים אשר מזינים את השיער לעומק,  ▪

 בונה אותו מחדש ומגן על הצבע שלו 
 וחה בצורה עדינה ומושלמתמאחדת את הפיגמנטים על ראש הלק ▪

 לאורך זמן למראה אחיד ונקי לעין 
 שאיר את השיער רך ובעל מגע משי , מבריק וקל לעיצוב מ ▪
 מגן ושומר על החיוניות והזוהר של צבע השיער לזמן ארוך  ▪

 הבלעדית  HYALU COLORPLEXיותר הודות לנוסחת ה 
 אופן השימוש : 

 שמפו אפטר קולורלאחר חפיפת השיער עם  ▪
 דקות 3-5לאורך השיער במשך  את רביבר פרו מרוחל יש ▪
 במים   בעדינות ולשטוף ביסודיותיש לסרק  ▪

 

 מ"ל  250אורדינר - אקסטרה  1 -ב 10 
  1במוצר  פעולות - 10 מסכה ללא שטיפה ▪
 מזין את , מעניק נפח, בונה מחדש את סיב השערה, לחות מעניק ▪

 מונע קצוות , רמגן על צבע השיע, UV  מגן מפני קרני, גבעול השערה
 מאחד את השערה, מעשיר את השיער, מעניק זוהר לשיער, מפוצלים

 אופן השימוש : 
יש לרסס על שיער לח באופן אחיד ולסרק במברשת  לאחר השלמת תהליך הכימיה ▪

 שיער להתרת הקשרים והזנת השיער בצורה אחידה
 ולעיצוב השיער התספורתיש לעבור לשלב  ▪

 

 פרו קולוריסט קיט 
בודה של סדרת פרו קולוריסט הינו מיועד למעצבי השיער המקצועיים. קיט המכיל את כל כלי  ע ה קיט 

כימיות  בפעולות    הלקוחה מעלות סביב    360תמיכה למעצב השיער  העבודה המקצועיים המעניקים  
 כך שיוכל להשיג תוצאות מקסימליות ואיכותיות ויחד עם זאת לשמור על בריאותה של הלקוחה 
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 גרם 450 אבקת הבהרה גווני שמש 
 סאן שיידס – ת הבהרה גווני שמשאבק ▪
   )גבס( ומתקבעת על השיער האבקה הופכת גירית ▪

 נייר כסף  ללאעבודה 
 צבוע  \מושלם לשימוש על שיער טבעי  ▪

 אדום  \חום  \בלונדיני 
 גרם חמצן(  75גרם אבקה,  50איטלי )  עם חמצן 1:1.5יחס של  ▪
 טונים 6עד מבהירה  ▪
 12%,  9%,  6%,  3%ניתן לעבוד עם כל אחוז חמצן  ▪
 סף ללא צורך בנייר כ יש למרוח על שיער יבש ▪
 דק' 20-40יש להמתין  ▪

 
 

 מ"ל 120הידרולוקס  
 תמיסת שמנים טבעיים המגנים על גבעול השיער בזמן תהליך כימי ▪
 מומלץ להוסיף לכל פעולה כימית ▪
 בעזרת המזרק"ל מ 2-5ך הקערה  יש להוסיף לתו ▪

 בהתאם לאורך השיער
 מומלץ לשימוש בכל פעולה כימית לצורך הגנה על גבעול השיערה ▪

 לשמור על שיער הלקוחה בריא וחזק ובכך 

 
 

 קיט בליאז' 
 קצר ( איטלי \בינוני   \פלטות למריחה ) ארוך  ▪
 קליפסים איטלי  ▪
 קערת צבע איטלי ▪
 מברשת צבע רחבה איטלי ▪
 דקה איטלי מברשת צבע  ▪
 מברשת סלסול איטלי ▪
 איטלי FREE HANDמברשת  ▪
 גרם 450אבקת הבהרה גווני שמש  ▪
 מ"ל120הידרולוקס  ▪

 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 גרם 200אבקת הבהרה אדומה  

 אדום מרהיבים אבקת הבהרה אדומה אשר מסוגלת בפעולה אחת להבהיר את השיער לגווני  ▪
 טונים בביטחון מלא 6מבהירה עד  ▪

 : אופן השימוש
להכין תערובת סמיכה במעט ובכך להגיע עד מרחק של כחצי ס"מ משורש השערה ללא חשש   שי ▪

 שהחומר יגלוש
 מטהבהתאמה ובהתאם לטבלה  1:2 – הבהרהיחס ערבוב חמצן : יש לערבב ב ▪
 יש למרוח את התערובת על השיער  ▪
 בטבלהיש להמתין בהתאם לזמני ההמתנה  ▪

 ש לשטוף היטב את השיער ולייבשוי ▪
 : גוונים 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זמן המתנה סוג חמצן נרצה להבהיר? טונים כמה  סוג שיער

 דקות vol 20 20 - 6% 3 שיער טבעי

4 9% - 30 vol 25 דקות 
6 12% - 40 vol 35 דקות 

 דקות vol 30 20 - 6% 3 שיער צבוע 

4 9% - 30 vol 40 דקות 
6 12% - 40 vol 40 דקות 

 אדום אש 1
 ם מהגוני חזק אדו 2
 אדום נחושת חזק 3
 בלונד נחושת 4
 בלונד טיטניום  5
 בלונד זהב  6



  

 
 

 מ"ל 150פראונדה  
 את מבנה השיערה ארגון מחדש ממגן ו תרסיס ▪
 מחדש את מבנה  תמגן שמשלב רצועתיוצר  קצוות מפוצלים מאגד מחדש ▪

 טין של השיער אהקר
 פגום ושברירי גם לשיער  אידאלי ▪
 של זקיק השיערה  מגביר את הניידות ▪
 אידאלי לפני פעולות החלקה וסלסול  ▪

 

 מ"ל 250מוס להעצמת תלתלים  
 רך המתווה ומגדיר תלתלים טבעיים  לעיצובמוס  ▪
 מאחד מחדש את הקצוות המפוצלים ▪
   מחדש לשיער מתולתל אירגוןמבצע פעולת  ▪

 ועמידה בפני לחות ואף מטפל בחשמל סטטי

 
 קיט סלסול 

▪ ONDASOFT 1  ועבה לשיער טבעי 
▪ ONDASOFT 2  ושברירי  דקלשיער 
 מכיל:  ▪

o  מ"ל  100מיי סלסול 
o  מ"ל  120מנטרל פעולה 

 

 מ"ל 500סלסול י מי 
▪ WAVESELF 1S  עבה טבעי לשיער 
▪ WAVESELF 1  לשיער טבעי 
▪ WAVESELF 2  ורגיש  שעבר פעולה כימיתלשיער 

 

 מ"ל 1000מנטרל  
 מנטרל פעולה כפול ▪
 בזכות חומרי המיזוג הקיימים בפורמולה  ▪

 הוא מנטרל ומייבש את השיער, מגן עליו ומזער את הנזק הנובע מחמצון
 וסלסול באופן מיידי מנטרל פעולת החלקה  ▪
 לשימוש חובה לאחר חומרי ההחלקה והסלסול מסדרת פרושייפ  ▪

 

 קיט החלקה 
 לשיער טבעי עבה –סטרונג  ▪
 לשיער שעבר פעולה כימית –מדיום  ▪
 מכיל:  ▪

o  מ"ל  100קרם החלקה 
o  מ"ל  140מנטרל 
o  מ"ל   15פלסונדה 



  

 
 

 מ"ל  100 החלקה אקסטרה חזקה  
 וקומפקטי במיוחד  חלק  שיערלקבלת  פיטוקרטיןקרם החלקה  ▪
 , בעל ביצועים ארוכים המבטיחה שיער ישרלטווח הארוך קרם החלקה   ▪

 מוגדר במיוחד וקומפקטי במיוחד 
 ומבטיחה רכות, ברק ומשי  חשמל סטטימבטלת  ▪
 במיוחד  צבוע ועבה/אידיאלי לשיער מתולתל טבעי ▪

 

 מ"ל 500פלסונדה  
 שמן שקדים ו על חמאת שיאה תאיזון מבוססמסכת קראטין טהור ל ▪
 הקורטקס של השיערההמולקולות חודרות אל תוך שכבת  ▪

 ומאחדות את הקשרים הגופרתיים בין המודולה לקוטיקולה
 ( החלקהאו  סלסולהשיער לאחר השירות הטכני ) גבעולמחדש את  בונה ▪
 לאורך זמן ורכותאת השיער תוך שמירה על לחות  תומחזק תמשתלב ▪

 

 מ"ל  200טרמופלט  
 או סלסול  חר החלקהסגירה לא קרם ▪
   פעולת מחליק או מסלסל זה מגן על השיער מפני הלם תרמי לאחר קרם  ▪
 מחדש את השיער מבפנים  בונהחום מגע עם קרטין המופעל על ידי  פיטו ▪
 החשמל הסטטימונע היווצרות קצוות מפוצלים ומבטל את אפקט  ▪
 או מסלסל  מחליק, לפני מייבש השיערלשימוש  ילאידיא ▪

 סלסול:   –   ותפעול   סדר 
 
 

 עבה טבעישיער  
 
 
 

 שיער טבעי 
 
 

 שיער שעבר 
 פעולה כימית 

 
 החלקה:   – סדר פעולות  

 
 שיער טבעי ועבה   

 
 
 

 שיער שעבר  
 דק\פעולה כימית 



  

  מ"ל 250/1000שמפו אינסטנט סמות'  

 לשיער סטטי ופרוע)מלחים(   SLESשמפו ללא  ▪
 ובת המיוחדת הנוסחה העשירה מנקה בעדינות בזמן שהתרכ ▪

 ת לחות משופרתשל המרכיבים הפעילים מספק
 ללא מלחים – חומרי ניקוי עדיניםמכיל  ▪
 מעניק לחות  ▪
 מגן מפני גורמים חיצוניים ▪

 מ"ל 1000/200אינסטנט סמות' מסכה  
 שליטה בשיער סטטי ופרוע להשגת טיפול הזנה  ▪
 ומעניקים לה   המרכיבים המאוד מרככים מצפים את סיב השערה ▪

 עמוקה וחיוניות לחות 
 השיער מרגיש קליל  ▪
 חלק בצורה מדהימה וניתן לסידורמעניק מראה  ▪

  מ"ל 150סרום  ת'אינסטנט סמו 
 במיוחד כדי לספק החלקה אינטנסיבית לשיער  אשר פותחסרום   ▪

 יבש ונוקשה 
 השערה ונותן פעולת החלקה מתמשכת לאורך זמןאת מזין לעומק  ▪
 ובעל מגע רך ונעיםלסידור  השיער נשאר קליל במרקם משי וניתן ▪
 אחזקה אולטרה חלקה לאורך זמן  מעניק  ▪

 מ"ל   75נו מור פריז אינסטנט סמות'  
 נוזל תרמו פעיל המעניק פעולת לחות והגנה   ▪

 מנזקי חום בעת עיצוב השיער
 מקל על פעולת העיצוב בזמן שימוש בפן או מחליק  ▪
 משאיר את השיער רך במיוחד וניתן לסידור  ▪

 מ"ל   50יומידיטי סטופר ות' אינסטנט סמ 
 טיפות אנטי לחות  ▪
 שיער פרוע ונוקשה להשגת שליטה מלאה על אידיאלי  ▪
 שליטה מלאה בשיער סטטי והגנה מפני לחות  ▪

 לתוצאת ברק משי מושלם ורך למגע
  מחסום אנטי לחותייוצר על השיער  ▪
 שליטה בשיער סטטי ▪
  ברקאפקט מעניק  ▪

 חלק במיידי:   –   ותפעול   סדר 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 מ"ל 6יח'  12 קשקשים נגדאמפולות  
 ומניעת קשקשים  לטיפולספציפי  תמיסה ▪
 את קילוף העור והמיקרואורגניזמים   המסיר  תמיסה יוקרתית זו ▪

 הנכון של הקרקפת.   הגורמים לו, ומשיב את האיזון ההידרוליפידי
 בהפגת  בסיוע הרכיבים היוקרתיים פועליםבנוסף,  ▪

 רקפת. הקמ אדמומיות וגירודים
 

 מ"ל 250/1000שמפו נגד קשקשים  
 ם לאורך זמןאשר נוגד קשקשים ומונע את הופעתניקוי יסודי שמפו  ▪
 סבורגולטור, -, המבוססת על תמצית אשוחית נורווגית ופיזיושלוהנוסחה  ▪

 ול מטהר ומאזן באיזור הקרקפת, מבצעת טיפ
 על אדמומיות וגירוד.  ה ומקל הקרקפת  התקלפותב מטפלת

 

 מ"ל 100שקשים ר ק מסי 
 נגד קשקשים הפועלתחליב פילינג עדין  ▪
 טיפול מיוחד לפני שמפו מבוסס על חומצה מנדלית  ▪

 מקשקשיםאת הקרקפת  באופן יסודימנקה 
 ומקל על אדמומיות. הקרקפתחומציות את  מנטרלבזכות תמצית המאמליס  ▪

 

 מ"ל  250/1000שמפו מאזן  
 הקרקפת איזון מחדש של ל ייחודישמפו  ▪
 סבורגולטור,  -פיטוטריו ופיזיו בהועשרה  וחה העדינה שלוסהנ ▪

 פעילים בלעדיים שפותחו כדי להחזיר את האיזון  רכיבים
 ההידרוליפידי הנכון של הקרקפת. 

 עוזר להפחית עודף סבום על ידי החזרת העור למצב אופטימלי.  ▪
 

 : טיפול בקשקשים –   ותפעול   סדר                                             ת: טיפול בקרקפ –   ותפעול   סדר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 תכולת הקיט: 
 DETACTIVEאמפולות  6 ▪
 ENFANTשמפו  ▪
 DETOXסירופ  ▪
 SERACTIVEאמפולות  6 ▪
 SERENOAשמפו  ▪
 RIGENERA PLUSקפסולות  ▪

 שמנים חיוניים הם אוצר הטבע. הם מיוצרים בכמויות   :רכיבים 
 לסגולות. רביבר, על ידי נמוכות מאוד, ומייצגים יכולת ממשית 

 בחירת הצמחים הטובים ביותר, הפכה למובילה מוחלטת בתחום 
לוגיה המקצועית. כל תערובות השמנים מיועדים להעניק את התוצאות המרביות בטיפול -הטריקו

, עם תחושות מקסימליות. ויטמינים, תמציות טבעיות ושמנים טבעיים הם חלק מהמרכיבים בקרקפת
עטופים בתוך פעילי השטח -. בשמפו, השמנים הטבעיים הם מיקרו EXENCEרים בליין העיקריים האח

 החדשים ועדינים יותר. באופן זה הם נשמרים ומשתחררים רק במהלך היישום על הקרקפת 
 שמפו  – 1שלב 

 המתאים על החתכים יבשים  יש למרוח את השמפו
בקרקפת בעזרת הבקבוקון 
 . המיועד לכך בקיט המוצרים

 דק'  5-להשאיר על השיער לכיש 
יש להוסיף מעט מים לקבלת קצף 

בצעו עיסוי עדין ולאחר מכן . עדין
 רומידת הצורך חז. בשטפו במים 

 על ההליך 
 אמפולות - 2שלב 

הבקבוקון יש לסובב את מכסה 
כדי לשחרר את האבקה לתחליב 

 התחתון
 יש לנער היטב לפני השימוש

בעזרת הטפטפת במצויה בקיט 
   המוצרים

 יש לטפטף ישירות על הקרקפת
יש לעסות בעזרת האצבעות 

 בעדינות את הקרקפת 
 החדרת החומר  – 3שלב 

עם קצות האצבעות מבצעים  
 לחץ קל כדי לעזור בהטמעה

סרוקת יש להמשיך בייבוש ות 
 ללא שטיפה

 
 



  

 
  

 מ"ל 250/1000 שמפו פרו אנרגיה נגד נשירה  
 באופן יסודי  בנשירת שיער פל)מלחים( המט SLESללא שמפו מיוחד  ▪
 משפר את המיקרוסקולציה   Prolife -מזין עמוק, ה Biomineral5 -ה ▪

 , רך ומבריק. בריאומותיר את השיער  לגבעול השיערהונמרצות   חיותהמעניקה 
 
 

 מ"ל 6יח'  12תמיסת אנרגיה נגד נשירה  
 : נשים

 למאבק בנשירת שיער לנשים.  תספציפיתמיסה אשר פותחה  ▪
  Biomineral5 -ו Prolife Factorת המיוחדת שלה בין התערוב ▪

 ונמרצות.   חיות לשיערמעודדת צמיחת שיער ומעניקה 
 מחדש את   הומפעיל השיערה בשורש תפועל פורמולה זו ▪

 בריא ומלא ברקאת השיער רך,  המחזור הדם ומותיר
 

 גברים: 
 פועלות על הגורמים המעוררים  PCA Zinc -ו Trifactorמערכת  ▪

 השיער נשירת ומזעור  זקיק השיערההיחלשות את 
 את מחזור הדם ומנקים  תמשפרהתמיסה הייחודית  ▪

 . חומציות את השיער והקרקפת מזיהום ועודף 
 
 
 

 : לטיפול בנשירה   –  ות פעול   סדר         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 מ"ל 25יח'  12ת אמפולות טרמו שיקומיו 
 ארגון מחדש  תמיסת ▪
  במיוחדופגום לשיער שביר  פותחה באופן אידיאלי ▪
 הנוסחה החדשנית שלה המבוססת על פיטו קרמיקס וחלבון נבט חיטה  ▪

 יעילה מהיישום הראשון
 קשה פגועאפילו לשיער השיערה  מבנהאת  הפורמולה בונה ומאגדת מחדש ▪
מזינה את סיבי השיער על ידי ביצוע פעולה משקמת   של פורמולה זוצורת החלבון הספציפית   ▪

 אינטנסיבית, ומחזירה את רמת ההידרציה, התמיכה והאלסטיות הנכונה לשיער. 

 מ"ל   250/1000שמפו לשיקום עמוק  
   של השיערה שמפו לארגון מחדש ▪
 במיוחד  ופגוםמיוחד לשיער שברירי  ▪
 ט חיטה הנוסחה החדשנית שלה המבוססת על פיטו קרמיקס וחלבון נב ▪

 יעילה מהיישום הראשון
 ליפידי  -הפעולה המשקמת של קומפלקס רב החלבונים מגינה על ההידרו ▪

 ונעיםהטבעי של השיער ההופך רך 

 מ"ל 200/1000מסכת טיפול נמרץ  
 במיוחד לשיער שביר ופגום ושיקום מיידי מסכת ארגון מחדש  ▪
 ים חלבוני פיטו קרמיקס, חלבוני הנבט החיטה והסרמידים מהוו ▪

 מגן על השיער. רצועת
▪ PH  הקשקשת בצורה את סגירת  המבטיח תהחומציות המבוקרמידת 

 הגנה טובה יותר לשיער תומספק מושלמת
 ומבנה יציב ואיתןשיער רוכש ברק, רכות לאחר הטיפול ה ▪

 מ"ל 10יח'  12אמפולות מעטפת הגנה   –אולטימייט סילר  
 ופגום  יער שבירהטיפול לש השלמת מחדש לאחר  גוןר אנוזל ארגון  ▪
 הודות לפיטו קרמיקס הבלעדית, חלבוני נבט חיטה ויסודות קורט  ▪

 הוא משלים את הטיפול בארגון מחדש על ידי מתן חומרים 
 שימושיים התומכים במבנה הגבעול והקרטין בכדי להעניק  

 חיים חדשים לשיערך 

 מ"ל 75סירום מולטי פעיל   
 ופגום  לשיער שביר פעיל ספציפי-מולטיארגון מחדש והזנה   סרום ▪
 קצוות מפוצלים תעל השיער ומונע נהמג הנוסחה ▪
 ואלסטי ברקתוצאה: שיער רך, מלא  ▪

 : שיקום מיידי   – סדר פעולות  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 מ"ל 25יח'  12שמן פאר  
   ייחודי שמניםטיפול  ▪
 לעיתים קרובות לאורך זמן טכניים  פעולותאידיאלי לבריאות שיער שעבר  ▪
 פיטוקול מרין בתוספתחיים יקרים עשיר בשמנים צמ ▪
 ת ורכו ברקומעניק לשיער  והזנה לשיער הגנה פתיוצר מעט ▪
 ארוך יותר ווחבריא וקורן לטהצבע נשאר בהיר   ▪

 

 מ"ל  250/1000שמפו תומך צבע  
 באופן קבוע שמפו מיוחד ללא לשיער מטופל ▪
 לשיער טיהור עדין ומזין  השמפו מבטיחהשימוש לאחר  ▪

 הבלעדי  Phytocoll Marine -בזכות ה
 שיער רך, מבריק וקל לסירוק ▪
 לאורך זמן ובעל מגע משי נעיםבברק חדש  מלאהצבע  ▪

 

 מ"ל  1000/200מסכת הזנה עמוקה  
 שעובר פעולות כימיות לעיתים קרובותמסיכת הזנה ספציפית לשיער  ▪
 את ההרכב   ומאחדהבלעדי מזין  Phytocoll Marine -ה ▪

 המלא של מבנה הקרטין
 מבנה מאוחד ברק, רכות ו בלמקשיער ה ▪
 לאורך זמן  ומוגן בצורה מושלמת קורןהצבע  ▪

  

 מ"ל  150פלוס  שיין 
 והזנה המעניק אקסטרה ברק קרם ▪
   לעיתים קרובותאידיאלי לשיער שעבר שירותים טכניים  ▪
 ומתמשך בזכות פיטוקול מרין קורןהידרציה לשיער וצבע  קרם זה מעניק ▪

 : הארכת חיי צבע   – סדר פעולות  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 מ"ל  1000/250שמפו לשיער מתולתל  
 מעוצב לשיער מתולתל טבעי או ללא מלחים  שמפו מיוחד  ▪
 גלי בצורה מושלמת  תומך בשיער  ▪
 גמישות לתלתלים  ומעניק לחות  ▪
 הלא רצוי הפרעותזה מקטין את אפקט שמפו  ▪
 ועיצוב  שמפו השיער רך יותר וקל יותר לסירוקב לאחר שימוש ▪

 
 
 

 מ"ל  1000/250 מושלמיםתלתלים  מסכת 
 תלתלים ומשדרגתמסיכה מזינה המגדירה  ▪
 מוגדר מלא ברק ובעל מבנה אותו  האת גמישות התלתל ומשאיר תמשפר ▪
 היא מבצעת פעולת התנתקות ומעוררת יעילות מבלי להכביד על השיער ▪

 
 
 

 מ"ל 150 קרם לשלמות התלתל 
 פירוק ואנטי פריז המבצע פעולת לתל  ללא שטיפה לשיער מתוייחודי נוזל ספציפי  ▪
 לאורך זמן וקורןאפקט הבלעדי, התלתל נשאר מוגדר הבזכות  ▪
 מכביד על השיער  אינו ▪
 תוצאה: תלתלים אולטרה טבעיים עם הגדרה, צורה, שליטה וגמישות ▪

 : העצמת תלתלים   –   ותפעול   סדר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 מ"ל 250סאן לייט שמפו  
 חות לאחר חשיפת השיער לשמששמפו מועשר בל ▪
   מהשיער וחול יםמלחשאריות  מושלם להסרת  ▪
 נוגד חמצון לשמש כהפורמולה מועשרת בתמצית זרעי חמניות שתפקידה  ▪

 צבעלאורך זמן ואף משמרת את ה הלחות והגנמעניקה לשיער 
 

 מ"ל 200ביץ' בלאם  
 מרכך מועשר בלחות לאחר חשיפת השיער לשמש ▪
 שמפולשימוש לאחר סאן לייט   ▪
   מהשיער וחול יםמלחות   שארימושלם להסרת  ▪
 נוגד חמצון לשמש כהפורמולה מועשרת בתמצית זרעי חמניות שתפקידה  ▪

 צבעלאורך זמן ואף משמרת את ה הלחות והגנמעניקה לשיער 
 

 מ"ל 125הייר שילד  
 על השיער בעת חשיפה לשמשמימדי -ריסוס דוספריי ל ▪
 שמן חוחובה וקראטין צמחי  מכיל ▪
 מגן על השיער מפני שמש, כלור ומלח י זהספרי ▪
 UV-מעניק שכבת הגנה לשיער מפני קרני ה ▪

 שימוש: אופן ה
 כל שעתיים החשיפה מדי לפני חשיפה לשמש ובמהלך לרססיש  ▪

 

 מ"ל 200סאן דיפנס  
 מועשר בתמציות אלוורההגנה לעור הגוף מפני השמש קרם  ▪
▪ SPF 20 – מתאים לעור שזוף   - בינוני 
▪ SPF 50 – מתאים לעור בהיר – זק ח 
 משאיר את העור רך ולח  ▪

  אופן השימוש:
 ולמרוח באחידות על העור  לפני חשיפת השמש כמות גדושהיש למרוח  ▪
 יש לחזור על הפעולה לעיתים קרובות בזמן החשיפה לשמש  ▪

 במיוחד לאחר שחייה ושימוש במגבת 
 לשמש ממושכתהימנע מחשיפה יש ל ▪

 

 מ"ל  200פוראבר ברונז  
 את העור שמש המזיןחשיפה ללאחר  קרם עדין ▪
 ביסבולול, קלנדולה וקמומיל שמן פורמולה על בסיס חמאת שיאה,  ▪
 לחותאת העור ומעניקות  מרגיעות העם תכונות  ▪
 משייבעל מגע מותיר את העור רך ו ▪

 
 



  

 
 
 

 חזק ללא גז – מ"ל 300ספריי סקלפטינג אקו  
 ספריי קיבוע חזק מאוד בעל רכיבי הדבקה חזקים  ▪
 עד לעובדה בעיקר על שיער יבש ופגום ושיער מלאכותי )תוספות, פיאות( מיו ▪
 חוסר הגז בספריי זה שומר על  . גז גורם ליובש במבנה השיער ▪

 שיער בירא וקורן 
 סופי של תסרוקתבעל גורמי קיבוע חזקים לקיבוע  ▪

 

 מעצב ללא גז – מ"ל 300ספריי מודלינג אקו   
 ספריי עיצוב בעל רכיבי הדבקה חזקים  ▪
 יועד לעובדה בעיקר על שיער יבש ופגום ושיער מלאכותי )תוספות, פיאות( מ ▪
 גז גורם ליובש במבנה השיער. חוסר הגז בספריי זה שומר על   ▪

 שיער בירא וקורן 
 מיועד לשלבי העיצוב של התסרוקת ▪

 

 חזק עם גז – מ"ל 500ספריי סקלפטינג  
 ספריי קיבוע חזק מאוד בעל רכיבי הדבקה חזקים  ▪
 קיבוע חזקים לקיבוע סופי של תסרוקת בעל גורמי ▪
 תסרוקות מרהיבות שלא ניתן לעמוד בפניהןאידאלי לפיסול שיער לקבלת  ▪
 קיבוע מקסימלי לאורך זמן ▪

 

 מעצב עם גז – מ"ל 500ספריי מודלינג  
 ספריי עיצוב בעל רכיבי הדבקה  ▪
 בעל גורמי הדבקה נעימים לשלבי עיצוב התסרוקת ▪
 סרוקות מרהיבות שלא ניתן לעמוד בפניהןאידאלי לפיסול שיער לקבלת ת ▪
 העיצוב של התסרוקתמיועד לשלבי  ▪

 

 מ"ל 300 מוס מפסל 
 מוס לקיבוע חזק ומתן מראה רטוב אלגנטי לשיער  ▪
 קיבוע לאורך זמן ▪
 מכיל גורמי קיבוע מקסימליים ▪
 מגביר את נפח השיער   ▪
 על השיער  הוא אינו משאיר שאריות  ▪
 סטטית שלו -לה האנטיתלתלים, בזכות הפעו לשידרוגמושלם  ▪

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 מ"ל  150 מפסל ג'ל 
 במבנה השיער  שליטה מקסימאלית ▪
 מדויקת של גבולות השיערהגדרה  ▪
 לעיצוב השיער  אפשרויות אין סופיות ▪
 משאיר שאריות אשר אינו ג'ל חזק ▪
 אחיזה חזקה במיוחד בעל  ▪

 

 מ"ל 100ווקס מאט מקבע חזק אולטרה  
 ק לאורך זמןחזוקיבוע אידיאלי עבור פיסול  ▪
 קצרשיער  לעיצובמושלם  ▪
 רכיבי קיבוע חזקים מאוד  תבעלפורמולה  ▪
 מקבע מושלם לאורך זמן  ▪
 מעניק מראה מאט עדין ▪

 

 מ"ל 150משדרג מרקם  –טקסטור אפ  
 אחיזה ו  והענקת ברק מרקם השיערספריי נוזלי לשדרוג  ▪
 טבעי ואידיאלי למראה נפלא  ▪
 מהשורשים ועד הקצוות נפח  מעניק לשיער ▪
   נו מכביד על השיעראי ▪
 קבלת אפקט "אפס כוח משיכה"  ▪

 

 מ"ל 150קונטור גלייז  
 המעניק ברק לשיער גלייז ▪
 משי המגדירה ומלטשת תלתליםת האנטי פריז ופעולאפקט הבעזרת  ▪
 אינו מכביד על השיער  ▪
 גמישות ושליטה  מעניק ▪
 ברק ך בעללקבלת מראה טבעי ור מברשתלפני  לשימושאידיאלי  ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 גרם 500/30 קוניק בלונדאיי 
 בביטחון מלא טונים+  9 המבהיר ▪
  E-PLEX -ה רכיב את  המכיל ▪
 קבלת בלונד נקי –היעדר פלשים   המבטיח ▪
  טכנולוגיית הפקק  –טכנולוגיה חדשנית  ▪

 למניעת צבירת בקטריות או מגע ידיים 
 ידידותי לסביבה זה ארי  ▪
 הלא אביק ▪

 אופן השימוש: 
 גרם חמצן( 100גרם אבקה,  50עם חמצן איטלי )  1:2יש לערבב את אבקת ההבהרה ביחס של  ▪
 12% 9% 6% 3%לשימוש עם כל אחוז חמצן ניתן  ▪
 דק' ולשטוף ביסודיות עם מים 20-40יש להמתין  ▪

 

 גרם  500בלונד  דלי 
 צעירות בחורות , נשים רגישות , לנשים בהריון  אידאלי לא אמוניה ! ▪
  E-PLEX -ה רכיב את  המכיל ▪
 קבלת בלונד נקי –היעדר פלשים   המבטיח ▪
 בביטחון מלא טונים 7עד  המבהיר ▪
 לא אביק ▪
 טכנולוגיית הפקק למניעת צבירת בקטריות או מגע ידיים –טכנולוגיה חדשנית  ▪
 ידידותי לסביבה אריזה  ▪

 אופן השימוש: 
 גרם חמצן( 100גרם אבקה,  50עם חמצן איטלי )  1:2ה ביחס של יש לערבב את אבקת ההבהר ▪
 12% 9% 6% 3%ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן  ▪
 דק' ולשטוף ביסודיות עם מים 20-40להמתין יש  ▪



  

 

 גרם 400קליי בלונד  
 )מתקבעת בצורת גבס(  כסף  רללא ניי ביד חופשיתלעבודה  תערובתקבלת  ▪
  E-PLEX -ה רכיב את  המכיל ▪
  קבלת בלונד נקי –היעדר פלשים   המבטיח ▪
 בביטחון מלא טונים 7עד  המבהיר ▪
 הפורמולה מתגבסת על השיער ולא נוזלת   ▪
 בקטריות או מגע ידיים טכנולוגיית הפקק למניעת צבירת –טכנולוגיה חדשנית  ▪
 ידידותי לסביבה  ▪

 אופן השימוש: 
 גרם חמצן(  75גרם אבקה,  50עם חמצן איטלי )  1:1.5אבקת ההבהרה ביחס של יש לערבב את  ▪
 12% 9% 6% 3%ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן  ▪
 דק' ולשטוף ביסודיות עם מים 20-40יש להמתין  ▪

 גרם 500 ילקי בלונדס 
 הבהרה\פיגמנט ניטרול –אחיד קרם הבהרה לקבלת בלונד  ▪
   E-PLEX -מכיל את ה  ▪
 לשפופרת ליצירת קרם אחיד והומוגני  "  מסאג'" מומלץ לעשות  ▪

 השמנים וקרם ההבהרה של
 בביטחון מלא טונים 6מבהיר עד  ▪
 מתאים לכל טכניקות ההבהרה  ▪
 קרקפתהעל ישירה מושלם להבהרות שורש לעבודה  ▪

 אופן השימוש: 
 גרם קרם הבהרה,  50עם חמצן איטלי )  1:2יש לערבב את קרם ההבהרה ביחס של  ▪

 גרם חמצן(  100
 12% 9% 6% 3%ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן  ▪
 דק' ולשטוף ביסודיות עם מים 20-40ש להמתין י ▪

 מ"ל 500סאן לייט אוייל  
 E-PLEX –המכיל את ה  ייחודי ה שמן הבהר ▪
  טונים 6עד  מבהיר ▪
 חמצן נמוך אחוז בעבודה עם  גווני שמש עדינים מושלם להענקת  ▪
 12% 9% 6% 3%ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן  ▪
 1:2עבודה ביחס של  ▪

 : אופן השימוש
 עם חמצן איטלי  1:2יש לערבב את שמן ההבהרה ביחס של  ▪

 גרם חמצן(  100גרם שמן הבהרה,  50)
  12% 9% 6% 3%ניתן לשימוש עם כל אחוז חמצן  ▪
 ס"מ מהקרקפת  2-3יש להתרחק    12%/    9%דגש: בעת עבודה עם   ▪
 דק' ולשטוף ביסודיות עם מים 20-40יש להמתין  ▪

 
 
 
 
 



  

 
 

 מ"ל 500בלונד סילר  
 טרול הפיגמנט ונך, לאחר הבהרה בתהלי 3שלב מספר  ▪
 לאחר פעולת ההבהרה ( PHחומציות )קרם אשר מאזן את רמת ה ▪
 E-PLEX –מכיל את ה  ▪

 : אופן השימוש
 אחרי כל פעולת הבהרה יש להשתמש ▪
 דק'  5-10על השיער למשך  יש להמתין עם הקרם ▪
 בלונד טונריש לשטוף עם מים ביסודיות ולעבור לשלב  ▪

 מ"ל  100מודולטור  
▪ PH  הפיגמנטים של בלונד טונר היכן להפעיל את    המנווט אתמודולטור 

 יכולותיהם והיכן לא, ובכך מבודד את השיער הטבעי או הצבוע אשר אינו 
 הובהרה בשלב הסריגה, ללא אפקט הבהרה וללא אפקט גוון 

 אידאלי להוספה לפורמולת השטיפה לאחר ביצוע סריגת גוונים  ▪
 בשם לשיער יפעולת הלחות שלו הופכת אותו לאידיאלי ג ▪

 אופן השימוש: 
 מ"ל   10מודולטור על כל   PHמ"ל של  2בעזרת המזרק המיוחד, מערבבים  ▪

 OMB (1:5 .)של טונר 
 

 
 

 ליטר 1 - 1.5%חמצן אקטיבטור  
 קרם חמצן שנוסחתו פותחה במיוחד כדי להבטיח ביצועים מרביים   ▪

 מודולטור PHטונר יחד עם בלונד  בעת שימוש בגווני  
 ליפטינג לוט טוב יותר על אפקט הזה מאפשר לש אקטיבטור ▪
 ™ קומפלקס של שמנים יקרים וצמחים, מסייע בשיפור   E-Plex-ה  ▪

 הברק והתנגדות השיער, מה שהופך אותו לחזק ובריא יותר 
 פעולת הלחות שלו הופכת אותו לאידיאלי גם לשיער יבש.  ▪

 אופן השימוש: 
   1:2טונר ביחס של בלונד עם  1.5% יש לערבב את אקטיבטור  ▪

 ( 1.5% מ"ל של חמצן 120+ טונר בלונד מ"ל  60)

 מ"ל 60ר בלונד טונ  
 גולד -דיאמונד, דנים, סאנד , קראמל, רוז:  טונרים מרהיבים 5 ▪
 ללא אמוניה   ▪
 E-PLEX –מכיל את ה  ▪
 : אופן השימוש ▪

תוצאה חזקה  -ניתן להשתמש על שיער לח , OMB 1.5%עם חמצן  1:2יש לערבב ביחס של 
 .  תוצאה עדינה יותר - ועל שיער יבש ,יותר

ומעלה. בכל  7מפתיעים. לשימוש לאחר הבהרה מדרגה את הטונרים לקבלת גוונים  ניתן לשלב ▪
רבעה גוונים שונים מאותה נקבל גוון אחר מאותו טונר, כך שניתן להשיג א 7-10דורגת בהירות 

 הטיובה 
 



  

 
 מ"ל  COOL 150הידרו פיגמנט ספריי  

  וצהובים פיגמנטים כתומים אדומים  מנטרלמובהר אשר ער לשי  הידרו פיגמנטספריי  ▪
 חזק אפקט אנטי צהוב בעל

על רצויים צהובים לא    פיגמנטיםהמנטרלים אפורים סגולים ספריי מועשר בפיגמנטים  ▪
 על פני זמן לתחזוקה יומיומית כל סוגי השיער

 אפור קרח מושלם לשמירה ולהעצמת גוון בלונד  ▪
 ומלא ברק סירוק ומשאירות את השיער רך מולקולות קלות המשפרות את ה ▪
 פעולת הלחות שלו הופכת אותו לאידיאלי גם לשיער יבש ▪

 שימוש: אופן ה
יש לרסס על שיער מיובש במגבת )לח( ולאחר מכן יש לסרק את השיער כדי להפיץ באופן שווה  ▪

 על כולו. אין לשטוף

 מ"ל 250/1000בלונד שמפו  
 שיער מובהר, ומותיר אותו רך שמפו פנינה מרהיב שמנקה בעדינות  ▪

 ובעל מגע משי
 קומפלקס של שמנים יקרים וצמחים, מסייע בשיפור   ™ Plex-&-ה ▪

 הברק והתנגדות השיער, מה שהופך אותו לחזק ובריא יותר 
 פעולת הלחות שלו הופכת אותו לאידיאלי גם לשיער יבש ▪

  אופן השימוש:
 על כל הראש  רטוב ולעסות בעדינות באופן אחיד להחיל על שיער  ▪
 יש לשטוף עם הרבה מים  ▪
 יש לחזור במידת הצורך  ▪

 BLONDE CONDITIONER -המשך עם מרכך בלונד 

 מ"ל 200/1000בלונד קונדישינר  
 מרכך בעל לחות אשר מזין שיער נקבובי, מובהר ומטופל, ומשאיר  ▪

 אותו בעל מגע רך ומשי מבלי להכביד עליו 
 וצמחים, מסייע בשיפור  ™  קומפלקס של שמנים יקרים  Plex-&-ה ▪
 הברק והתנגדות השיער, מה שהופך אותו לחזק ובריא יותר  ▪
 פעולת הלחות שלו הופכת אותו לאידיאלי גם לשיער יבש ▪
  OMBשימוש: למרוח על שיער רטוב לאחר שטיפה עם שמפו אופן  ▪

 דקות. יש לשטוף עם הרבה מים  3ולהשאיר למשך 

 קיט מאסטר בלונד 
 מסדרת הו מיי בלונד ווןג/יחידה אחת מכל מוצר ▪
 תהליך הבלונד של המאסטרים לבלונד המובילים בעולם ▪

 טכנולוגיה  
 למכשיר הסמארטפון שלכם  LINK READERהורידו את אפליקציית  ▪
 סירקו בצורה אנכית את שפופרת הבלונד טונר  ▪
 גלו עולם מרהיב של בלונד מושלם ▪

 
 
 
 



  

 מילאנו MYלת מגירות עג
 מגירות אחסון▪
 משטח עבודה יציב▪
 מעמד ברזל ייחודי למחליק חם▪
 גדוליםגלגלי סיליקון ▪

 

 מילאנו DUTYעגלת מגש 
עגלת צבע למיקסום גמישות ▪

 העבודה
 יב ורחבמשטח עבודה יצ▪
 קערות צבע עם תושבת ייחודית 5▪
 נישות למסרקים ומברשות▪
 סילוקן גדוליםגלגלי ▪

 

 מילאנו SERVICE PLUSעגלת מגירות 
 חיתוך נייר כסף בלחיצה▪
 סרגל מדידה ▪

 לחיתוך יעיל ומדויק
 קערות צבע עם  4▪

 נישה ייחודית
 פח אשפה נשלף▪
 גלגלי סיליקון גדולים▪

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 חלוק ספר              משקל דיגיטלי        צרה(         קערת צבע         \ נייר כסף            מברשות צבע )רחבה
 
 
 
 
 
 

 נרתיק צד                    שכמיית תספורת                  טיימר                  חלוק חד פעמי                קימונו
 
 
 
 

  
 
 

 פלטות          מגבת                                  קליפס          FREE HANDמסלסל             מברשת  
 
 
 
 
 

 מילאנו CITYעגלת מגירות 
 מגירות אחסון נשלפות▪
 יכולת הרחבת ▪

 משטח העבודה
 גלגלי סיליקון גדולים▪
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