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Ние сме отдадени.

Безкомпромисни. Неотклоними 
в стремежа си.

Правим света по красив. 
Определяме се от тази амбиция.

Тя подхранва страстта ни към 
занаята. Ние сме отдадени на 
всеки кичур.

Ние сме и винаги ще бъдем,

* О т д а д е н и  н а  п р о ф е с и я т а  ф р и з ь о р
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Добре дошли в света на IGORA,  
първата боя разработена  
с и за колористи.  
Комбинирайки продукти и услуги 
за създаване на наистина уникални 
цветови резултати, тя ви дава  
всичко, от което имате нужда.  
IGORA олицетворява качество, 
вдъхновение и истинско  
партньорство.

IGORA



КОРИГИРАНЕ НА ЦВЕТА

НОВO

НОВO

НОВO

Първата модна колекция за дуално нанасяне за студени, тъмно 
кафяви нюанси
• Най-силният неутрализиращ нюанс на IGORA с петролени тонове
• За неутрални и матови кафяви резултати, особено при повдигане и 

изсветляване на тъмни основи
• 2 нови нюанса с техните еквиваленти и в IGORA VIBRANCE
• Да се използват с IGORA Royal Акт. Лосион (3%, 6% or 9%)

Първата модна колекция за дуално нанасяне за студени, тъмно 
кафяви нюанси

60 мл

60 мл

60 мл

Първата модна колекция за дуално нанасяне за студен 
елегантно бежово
• Асортимент от 4 нюанса
• От студени и неутрални бежови нюанси с лек пепеляв оттенък до 

меки пепеляви нюанси с лек бежов оттенък
• С еквиваленти нюанси в IGORA VIBRANCE
• Да се използват с IGORA Royal Акт. Лосион (3%, 6% or 9%)

• Тъмни, земни кафяви нюанси
• За преливащи цветови резултати
• 2 нови нюанса с техните еквиваленти и в IGORA VIBRANCE
• Да се използват с IGORA Royal Акт. Лосион (3%, 6% or 9%)

IGORA ROYAL ASHY CEDAR

IGORA ROYAL MUTED DESERT

IGORA ROYAL EARTHY CLAY

ПЕРМАНЕНТНА БОЯ



60 мл

• Асортимент от 6 богати, но не силно наситени нюанса
• За най-новите модни визии с маслени цветове
• Да се използва с Igora Royal Акт. Лосион (3%, 6% или 9%)

60 мл

• Асортимент от 4 нюанса
• За автентично подсилване на цвета с моден нюанс
•  Ново поколение мулти-тонални бежови нюанси  

с розови под-тонове
• Покритие на нива 4 до 8, подходящи за много клиенти
• Да се използват с Igora Royal Акт. Лосион (3%, 6% или 9%)

*В сравнение с повдигаща услуга с IGORA ROYAL 10- и 12- серии без Fibre Bond Технология

*vs previous IGORA ROYAL Color Crème
**Advanced care achieved with 12% 40 Vol. IGORA ROYAL Oil Developer

60 мл 
1000 мл

60 мл

60 мл

60 мл

• Асортимент от 8 нюанса
• Повдигане и боядисване в една стъпка с Fibre Bond Технология
• До 5 нива на повдигане за максимален контраст
• Интензивен контраст дори на тъмни или боядисани основи
• Неустоим блясък
• Перфектна яркост, интензивност и контраст
• За всички техники и ефекти за кичури не засягащи скалпа
• Да се използва на основа 6 и надолу с IGORA ROYAL Акт.  

Лосион (само 12%)

ПЕРМАНЕНТНА БОЯ
КОРИГИРАНЕ НА ЦВЕТА

Перманентната Боя на Колориста - Истински HD Цвят

Нюанси, вдъхновени от Ренесанса

Първите повдигащи нюанси с интегрирана Bond Технология

Боя за Кичури - оптимална интензивност и максимален

Модни нюанси за мулти-тонални перлени ефекти

Първите натурални бои на Колориста

• 12 нюанса
• 1вите повдигащи нюанси с Bond Технология
• Не е нужна добавка към оцветяващия крем
• Намалено накъсване!*
• Най-студените руси резултати досега от Igora Royal
• Да се използва с Igora Royal Акт. Лосион (9% или 12%)

Перманентната боя на колориста - Съвместно създадена  
с 6 от най-вдъхновяващите световно признати колористи
Dusted Rouge от Lesley Jennison & Jean Philippe Santos

• Автентичен и сериозен поглед върху червеното
• 6 разнообразни нюанса от леко червено до наситени винтидж 

червени нюанси
• Да се използва с Igora Royal Активиращ Лосион (3%, 6% или 9%)

Перманентната боя на колориста - създадена от шестимата  
най-вдъхновяващи и световно признати колористи

60 мл

60 мл

60 мл

Перманентната боя на колориста - създадена от шестимата 
най-вдъхновяващи и световно признати колористи
Disheveled Nudes от Matt Clements & Jorge Cáncer

• Автентичен и сериозен поглед върху Nude нюансите
• 6 деликатни и провокиращи нюанса от пудрено руси  

до пастелно тъмни, сенчести тонове
• Да се използват с IGORA ROYAL Активиращ Лосионil  

(3%, 6%, 9% or 12%)

КОРИГИРАНЕ НА ЦВЕТА

Креативни нюанси създадени от шест гурута заедно за:

• Намаляване на интензитета на тона на всички IR нюанси  
за създаване на невероятни пастелни тонове

• За по-добро повдигане на всички IR нюанси
• За добавяне на студени нюанси и неутрализация при  

повдигане и елиминиране на нежелани топли тонове
• Да се използват с IGORA ROYAL Активиращ Лосион  

(3%, 6%, 9% or 12%)

60 мл

Перманентни бои на колориста - създадени от шестимата
най-вдъновяващи и световно известни колористи
Lucid Nocturnes от Rossa Jurenas и Linh Phan

• Модерна визия на прелъстителните нощни цветове
• 6 привличащи цвята за сияйни визии, които блестят и вечер
• Да се използва с IGORA ROYAL Акт. Лосион (3%, 6% или 9%)

• Асортимент от 168 нюанса и смесяеми тонове за всяко желание  
на клиента

• Абсолютни резултати по каталог
• До 100% бяло покритие
• До 70% покритие на модни нюанси*
• Перфектен цвят и изравняване дори на пореста коса
• Най-чистите повдигащи нюанси и невероятна грижа за максимален 

контраст и блясък**
• Да се използват с IGORA ROYAL Акт. Лосион (3%/ 6%/ 9%/ 12%)

• Асортимент от 1 IGORA ROYAL моден нюанс и 2 пастелни тонера
• Перлената Техника меко прелива комбинацията от тези нюанси 

в перлен финиш на руса или светло кафява коса за дръзки или 
деликатни визии

• Да се използват с IGORA ROYAL Акт. Лосион (3%, 12%)

*спрямо предишната IGORA ROYAL Перманентна Боя.
**Подобрена грижа с 12% 40 Vol. IGORA ROYAL Акт. Лосион.

IGORA ROYAL OPULESCENCE

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

IGORA ROYAL NUDE TONES

IGORA ROYAL

IGORA ROYAL PEARLESCENCE

IGORA #RoyalTakeOver

IGORA #RoyalTakeOver  
DUSTED ROUGE

IGORA #RoyalTakeOver  
DISHEVELED NUDES

IGORA #RoyalTakeOver  
PASTELFIER

IGORA #RoyalTakeOver  
LUCID NOCTURNES



60 мл

***използвайте 6% ако побеляването е 90-100%

60 мл

***използвайте 6% ако побеляването е 90-100%

60 мл 

ПЕРМАНЕНТНА БОЯ ПЕРМАНЕНТНА БОЯ
КОРИГИРАНЕ НА ЦВЕТА КОРИГИРАНЕ НА ЦВЕТА

Перманентна Боя за Абсолютно Покритие в комбинация  
с модни нюанси

Серия за подсилване на естествено белите и сребърни нюанси

Перманентната Боя на Колориста за 100% покритие на бяла 
коса и меки резултати, подчертаващи нюанса на кожата

• Асортимент от 4 подсилващи нюанса и 1 изсветляващ спрей
• Повдигане, сливане и неутрализация на естествено бяла  

и сива коса
• Незабавен анти-жълт ефект и блясък
• Деликатно преливане без видимо израснали корени
• Могат да се смесват помежду си. Да се използват  

с Igora Royal Акт. Лосион (3%)
• Изсветляващ спрей с Витамин С за незабавно по-светла,  

гладка и искрящо бяла и сива коса

60 мл

Бързи цветове
• Асортимент от 28 взаимно смесяеми нюанса
• Време на действие само 10 минути
• Перфектно бяло покритие
• Дълготраен цветови резултат и блясък
• Amino Acid Carrier Технология
• Да се използва с IGORA ROYAL Акт. лосион 3%, 6% or 9%.

• Асортимент от 7 нюанса
• 100% бяло покритие и мекидвойно-рефлексни нюанси за натурални, 

подчертаващи кожата нюанси
• Допълнителна грижа за зряла коса: Pro-Age-Комплекс с Siliamine и 

Collagen
• Технология за по-лека миризма
• Да се използва с IGORA ROYAL Акт. Лосион (9%)***

• Асортимент от 21 нюанса
• 100% бяло покритие и интензивен моден нюанс в едно, без 

добавяне на натурална основа
• Допълнителна грижа за зряла коса: Pro-Age-Комплекс с Siliamine и 

Collagen
• Технология за по-лека миризма
• Да се използва с IGORA ROYAL Акт. Лосион (9%)***

IGORA ROYAL ABSOLUTES 

IGORA ROYAL ABSOLUTES AGE BLEND

IGORA ROYAL ABSOLUTES  
SILVERWHITE

IGORA COLOR10



60 мл 

500 мл 

1000 мл 

500МЛ РАЗРЕДИТЕЛ 0-00

АКТИВАТОРИ

Новата LIQUID формула със смесване 1:1, позволява лесно 
формулиране, бързо смесване и ефективно нанасяне*

За екстра блясък. Не-пигментирана формула  
може да се използва така:

Нова система, която ви позволява да изберете Гел или  
Кремообразна консистенция.

• До 100% повече блясък**
• Нов защитаващ влагата комплекс с AQUAXYL™
• 68 нюанса отговарящи на IGORA ROYAL
• До 70% бяло покритие за 20 мин време на действие***
• Използвайте цялата гама на деми услугите
• Трайност до 25 измивания – тонери до 12 измивания

• Терапия за блясък в салона
• След боядисване
• Добавя се към IGORA VIBRANCE нюанси за да намали дълбочината, 

интензивността и  
за създаване на пастелни тонове.

• IGORA VIBRANCE Активиращ Гел 1.9% / 6 Vol. съдържа  
гел-образуваща съставка, която създава уникална гел консистенция. 
Идеален за нанасяне с апликаторна бутилка на измивната колона  
за бърза процедура.

• IGORA VIBRANCE Активиращ Лосион 4% / 13 Vol. и 1.9% / 6 
Vol. съдържа специална сгъстяваща съставка, която трансформира 
течния цвят в кремообразна консистенция, нансянето става 
прецизно, лесно и бързо.

* vs. стара формула / ** vs. нетретирана коса / *** с екстра натурални нюанси 

ДЕМИ-ПЕРМАНЕНТНА БОЯ

Нашата модерна хидратираща  
деми перманентна боя за коса,  
с течна формула, която може  
да се превръща в гел или крем  
за повече опции в услугите.  
Открий как IGORA  VIBRANCE  
може да направи #MORE за  
вашата креативност и цветовия  
ви бизнес!

IGORA  
VIBRANCE

IGORA VIBRANCE

IGORA VIBRANCE



СУПРА/ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

Сигурна & Лесна Система за Перфектно Изсветляване

Оцветяваща Пяна
• 16 взаимно смесяеми нюанси
• Без амоняк
• Лесна за употреба
• Придава брилянтен блясък
• Оставя косата в перфектно състояние
• До 8 измивания
• До 20% покритие на бели коси

100 мл

60 мл
250 г 
450 г

СЕМИ-ПЕРМАНЕНТНА БОЯ

IGORA COLOR REMOVER

IGORA SKIN PROTECTION CREAM

• Деликатно премахва остатъци от боя от кожата след боядисване
• Нежен лосион, който не дразни кожата
• С приятен аромат

• Защитава линията на косата от петна и раздразнения
• Използвайте преди боядисване за да предпазите кожата
• Олио-във-вода емулсия, която лесно се измива от кожата

250 мл

100 мл

ЕКСПЕРТЕН К-Т

Eyelash and eyebrow colour

15 ml

• Permanent colour kit for eyebrows and eyelashes
• Easy to use
• Short exposure time
• Reliable results
• Colours: Black / Brown

СПЕЦИАЛНИ

*9% for off-scalp application only

BOND ENFORCING COLOR REMOVER
Препарат за премахване на боя с bond enforcing технология

10x30г

• Позволява бързо и лесно премахване на натрупан цвят
• Запазва качеството на косата
• Идеален за рестарт на цветовата история на клиента
• Създава перфектна база за креативност 
• Оптимален за бързи и лесни цветови корекции

• Високо ефективна супра с интегрирана Fibre Bond Технология  
за перфектно изсветляване от кичури, до цяла глава.

• IGORA Vario Blond Plus: до 7 нива на повдигане с максимална  
неутрализация, благодарение на студени пигменти

• IGORA Vario Blond Super Plus: до 8 нива на повдигане с високо  
ниво на неутрализация

• IGORA Vario Blond Cool Lift: добавка за супра за студени тонове  
в кичурите в една стъпка. Да не се нанася по скалпа.  
Смесете с IGORA Vario Blond.

• Да се използва с IGORA ROYAL Активиращ Лосион (3%/ 6%/ 9%***)

IGORA EXPERT MOUSSE BONACROM

IGORA VARIO BLOND

please  
translate new 

content from 2019 
(our BG database  

is from 2018)



60 ml 

60 ml 

60 ml 

100 ml 
1000 ml 

13 modern smoky hues that help perfect the  
underlying warmth

7 luxury primary reflections,  
muted by rose undertones

To be used with any tbh- true beauitful honest shade to refresh 
and gloss up dull mid-lenghts and ends

• Permanent colour creme 
• Less than 50% white hair: use the desired shade 
• For more than 50% of white hair: mix 2:1 with a natural shade
• Up to 50% less ammonia vs standard permanent colouration 

• Permanent colour creme 
• Up to 100% multi-dimensional coverage 
• Up to 50% less ammonia vs standard permanent colouration 

• Permanent colour creme 
• Less than 50% white hair: use the desired shade 
• For more than 50% of white hair: mix 2:1 with a natural shade 
• Up to 50% less ammonia vs standard permanent colouration 

• For colour refreshing and gloss services 
• Use with any tbh-true beauitful honest shade
• Natural looking end results 

tbh-true beautiful honest COOL

tbh-true beautiful honest NATURAL 

tbh-true beautiful honest WARM

tbh-true beautiful honest TONE SOFTENER

tbh – true beautiful honest is our 
1st hair colour that is formulated to 
create authentic looking colours.

Truly unique colour results that  
illuminate with natural shine the 
hairs´ natural highs and lows for  
up to 100% multi-dimensional  
coverage. Beautifully authentic 
shimmering powdery tones with 
subtle iridescent undertones.  
Genuinely honest approach in  
communicating about the  
ingredients in our formulations  
and what they do.

11 natural hues with a soft touch  
of chocolate and beige.

tbh-true beautiful honest

tbh-true  
beautiful honest
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• 58 нюанса, за най-натуралните цветови резултати
• Мултитонални отенъци
• До 100% бяло покритие
• Силно представяне без амоняк

АКТ. ЛОСИОН 2.5% / 8 Vol.

5.5% / 18 Vol.

8.5% / 28 Vol.

11.5% / 38 Vol. 

•  Активиращ лосион с високо съдържание на растително масло, което 
подсилва цвета

БЕЗ АМОНЯЧНА ПЕРМАНЕНТНА БОЯ 60 мл

ESSENTITY ЦВЕТОВА КОЛЕКЦИЯ

Открийте нашата 1-ва без 
амонячна перманентна боя  
с Phytolipid Технология.

• До 7 нива на повдигане
• Без амоняк и миризма
• Интегрирана Phytolipid Технология за максимално изсветляване и 

здрава коса.

450гБЕЗ АМОНЯЧНА СУПРА

ESSENSITY



УВЕРЕНИ. СИЛНИ.  
ЛИЧНИ.ИКОНИЧНИ.

BLONDME е 1вата серия  
за боядисване и грижа, която  
ви дава модни руси резултати  
и предпазва максимално косата. 
BLONDME е единствената 
професионална експертна серия 
насочена към русото. Ние знаем,  
че русата коса има нужда  
от специфични грижи  
за поддържане и съвършенство.

BLONDME



ВСИЧКО РУСО
BOND ENFORCING ПОВДИГАЩИ

BOND ENFORCING БЯЛО ПОКРИТИЕ

BOND ENFORCING BLONDE КИЧУРИ

ПРОЯВИТЕЛ

BOND ENFORCING PREMIUM  
СУПРА ПРИМИУМ 9+

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ & ТОНИРАНЕ

СПРЕЙ ОЦВЕТИТЕЛИ

60 мл

60 мл

60 мл

2% / 7 Vol.

6% / 20 Vol.

9% / 30 Vol.

12% / 40 Vol.

450 г

60 мл

250 
мл

• 6 нюанса
• До 5 нива на повдигане
• Повдигане и тониране и/или неутрализация в 1 стъпка
• Да се използва с BLONDME Акт. Лосион 9% и 12%

• 4 нюанса
• Изсветлява и покрива бялата коса в 1 стъпка
• До 4 нива на изсветляване
• До 100% бяло покритие
• Да се използва с BLONDME Проявител 9% и 12%

• 2 нюанса
• До 5 нива на изсветляване
• Изсветлява тъмни натурални основи 4 и по светли до 5 нива и вече 

боядисани основи 6 и по светли.
• Перфектни за всички техники с фолио или свободни извън скалпа.
• Да се използва с BLONDME Проявител 12%

• До 9 нива на повдигане
• Подходяща за всички техники
•  Да се използва с BLONDME Акт. Лосион 2%, 6% и 9%  

(9% да не се нанася по скалпа)

• Тониращи добавки за изсветляване и тониране в една стъпка
• За кичури
• Да не се нанася по скалпа
• Да се смесва със Супра Примиум 9+

ПРОЯВИТЕЛ

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

ТОНИРАНЕ

ОЦВЕТЯВАНЕ

ОЦВЕТЯВАЩ ШАМПОАН250 
мл

BOND ENFORCING PREMIUM  
КЛЕЙ СУПРА

350 
мл

• До 7 нива на изсветляване
• Клей базирана формула
• Мека-към-солидна формула идеална за свободни техники
• Лесно & прецизно нанасяне
• Да се използва с BLONDME Проявител 6%, 9%, и 12%.

• С формула за допълнителна грижа

• 4 пастелни нюанса
•  Шампоани без SLS/ SLES сулфати* за незабавни цветни нюанси  

и деликатно почистване
• За бързо и лесно измиване на колоната
• Директни пигменти за временен цвят до 5 измивания
• Балансира рН и създава нови връзки в косъма

• 4 пастелни нюанса
• Удобен метод, с или без отмиване
• Меки преливащи пастелни нюанси
• Директни пигменти за временни цветове до 3 измивания

* SLS/SLES Сулфати: Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate

РУСО ТОНИРАНЕ60 мл

• 8 пастелни тонера и 4 тонера
• Пастелни Тонери за подсилване на нюанса или неутрализацията на 

нежеланите топли тонове
• Тонерите обогатяват изсветлените тъмни основи или естествено руси 

коси на нива 5-8.
• Смесяеми с всички BLONDME Повдигащи и Бяло Покритие нюанси
• Да се използват с BLONDME Акт. Лосион 2% 
• Гел-крем консистенция за четка или апликатор без промяна на 

съотношението на смесване



СЕРИЯ ЗА ГРИЖА

ШАМПОАН ЗА СТУДЕНО РУСО

КЕРАТИНОВ СПРЕЙ БАЛСАМ  
ЗА СТУДЕНО РУСО

ПОДСИЛВАЩА МАСКА  
ЗА СТУДЕНО РУСО

КЕРАТИНОВ ШАМПОАН

КЕРАТИНОВА МАСКА

КЕРАТИНОВ ПОЧИСТВАЩ  
БАЛСАМ

КЕРАТИНОВ КРЕМ ЗА ГРИЖА

ЕЛИКСИР ЗА БЛЯСЪК

КЕРАТИНОВ БАЛСАМ

250 мл 
1000 мл

150 мл

200 мл

250 мл 
1000 мл

200 мл 
500 мл

500 мл

150 мл 

150 мл 

200 мл

• Луксозен серум без отмиване за всеки тип руса коса
• Осигурява гладък и бляскав финиш
• Оставя косата копринено мека
• Контролира статичното електричество и придава лека дефиниция

ПОДСИЛВАЩ ШАМПОАН  
ЗА ТОПЛО РУСО

ПОДСИЛВАЩА МАСКА ЗА ТОПЛО РУСО

250 мл 

200 мл

ТОПЛО РУСО

ВСИЧКО РУСО

СТУДЕНО РУСО

ДЕТОКС СИСТЕМА

DETOXIFYING SYSTEM PURIFYING 
ДЕТОКСИКИРАЩ ШАМПОАН

ДЕТОКСИКИРАЩИ САШЕТА

250 мл 
1000 мл 

 5x5г

150 мл

• Внимателно почиства косата
• Помага създаването на нови връзки в косата

• Премахват минералите от твърдата вода и други остатъци
• За ярка и здрава руса коса
•  Да се смеси с 25г Кератинова Маска  

(Терапия в салона)

• Създава хидрофобичен слой, който запечатва косата
• Подхранва & подпомага защитата от околната среда

• Без отмиване
• Поддържа и обогатява студените нюанси
• Разплита и улеснява сресването
• Подсилва и хидратира, оставяйки косата мека, здрава и бляскава

• Интензивно възтановява вътрешната структура на русата коса
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Улеснява сресването
• Приглажда повърхността на порестата коса за оптимален блясък

•  Безсулфатен почистващ балсам за изсветлена и боядисана руса коса
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Улеснява сресването
• Приглажда порестата коса

• Защитава и възстановява изсветлената и боядисана руса коса
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Улеснява сресването
• Приглажда порестата коса за оптимален блясък

• Безсулфатен шампоан за всеки тип руса коса
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Приглажда косата, оставяйки я мека и гладка

• Безсулфатен шампоан със студени пигменти
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
•  Със студени пигменти за освежаване и поддържане  

на студените нюанси
• Оставя косата гладка и мека

• Възстановява вътрешната структура на изтощената руса коса
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Разплита и улеснява сресването на порестата коса
• Поддържа, освежава и обогатява студените руси тонове

• Интензивно подхранва изсветлената и боядисана руса коса
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
•  С естествени топли пигменти за освежаване и обогатяване  

на русата коса

• Пигментиран шампоан без SLS/ SLES сулфати* за всички топли руси
• Подпомага създаването на веъзки между влакната в косата
•  Предоставя прецизни нива на топли пигменти да освежи и обогати 

топлите руси нюанси
• Подпомага да приглажда и поддържа косата мека и гъвкава.

• Ултимативен концентрат грижа за професионална употреба
• Подсилва ефектите на BLONDME Маските
• Стъпка 1 от интензивна терапия в салона
• Да се използва с BLONDME маски

ДВУФАЗЕН ЗАЩИТЕН СПРЕЙ



CHROMA ID
500 мл 

280 мл 

250 мл 

• Асортимент от 13 нюанса оцветяващи маски
• За бързи цветови услуги, освежаване на дължини и върхове  

и удължаване на цвета на IGORA ROYAL  
& IGORA VIBRANCE

• Асортимент от 6 нюанса интензивни пигменти
• За дръзки и експресивни цветове, индивидуални нюанси  

и пастелни тонове
• Чисто нанасяне за дръзки цветове или смесени с Цветови Маски  

за индивидуални резултати или Разредител за пастелна градация

• Асортимент от 6 нюанса оцветяващи маски
• Лесни за употреба Цветови маски за освежаване и пастелни  

нюанси у дома

ПОДЧЕРТАЙТЕ ЦВЕТОВАТА 
ИДЕНТИЧНОСТ НА КЛИЕНТА

Новата Chroma ID семи-
перманентна цветова система  
с интегрирана bond технология.  
За деликатни или дръзки  
нюанси без увреждане.

CHROMA ID

BONDING COLOR MASKS

BONDING COLOR MASKS

AT HOME BONDING COLOR MASKS 



300 мл 

Оцветяващи шампоани, за ярки нюанси с минимални усилия 
за впечатляващи дълготрайни резултати. 
• Създава ярки интензивни цветове на светли основи 
• Цветни отенъци на тъмни основи
• Бързо депозиране на цвят и интензивен блясък 
• Деликатно почиства
• За коса като дъга, морска сирена и ярко освежаване

ОЦВЕТЯВАЩ ШАМПОАН - СИН 
ОЦВЕТЯВАЩ ШАМПОАН - ВИОЛЕТОВ 
ОЦВЕТЯВАЩ ШАМПОАН - РОЗОВ 
ОЦВЕТЯВАЩ ШАМПОАН - ЧЕРВЕН

Оцветяващи шампоани, за ярки 
нюанси с минимални усилия 
за впечатляващи дълготрайни 
резултати. Налично в 4 нюанса.
тези силно пигментирани 
безсулфатни шампоани, добавят 
цвят, интензивен блясък и 
деликатно почистване в 1 лесна 
стъпка. 

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 

ОЦВЕТЯВАЩИ 
ШАМПОАНИ

Неутрализатор с високо  
съдържание на пигменти,  
безSLS/ SLES сулфати*  
за деликатно почистване  
и незабавна неутрализация  
на жълтите нюанси в косата.

*  SLS/SLES Сулфати: Sodium Lauryl Sulfate &  
Sodium Laureth Sulfate

300 мл 
1000 млGOODBYE YELLOW 

НЕУТРАЛИЗИРАЩ ШАМПОАН
Първият ни неутрализиращ шампоан за жълти нюанси  
без SLS/SLES сулфати

НЕУТРАЛИЗИРАЩ ШАМПОАН

• Неутрализира жълтите нюанси
• За по-дълготрайни студени тонове
• Използвайте на основа 9 и нагоре за коригиране  

на жълтите нюанси
• Незабавно добавя студени тонове след използване  

с фолио или свободно нанасяне

ОЦВЕТЯВАЩИ ШАМПОАНИ

GOODBYE  
YELLOW

GOODBYE YELLOW

please  
translate new 

content from 2019 
(our BG database  

is from 2018)



Първата подсилваща връзките 
система на Schwarzkopf Professional, 
която защитава косата от накъсване 
по време на изсветляване, кичури 
или боядисване. В 3 стъпки, Bond 
Enforcing системата, FIBREPLEX 
намалява накъсването до 94%*  
setting colorists free from the  
fear of compromising hair quality  
during the chemical process.

* Изсветляваща услуга с FIBREPLEX спрямо без

• Може да се смеси със супра или с боя
•  Свързва се с фибрите на косъма за подсилване  

на структурните връзки
• Намалява накъсването на косата

FIBREPLEX NO. 1 ПОДСИЛВАНЕ 500 мл

• Почиства и възстановява косата
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Балансира рН нивата и заключва цветовите пигменти
•  Осигурява интензивна грижа, правейки косата силна,  

мека и бляскава

FIBREPLEX ШАМПОАН 200 мл
1000 мл

• Стабилизира заздравените връзки в ст. 1
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Балансира рН нивата и заключва цветовите пигменти
•  Запечатва повърхността на косъма за дълготрайна здравина, 

мекота и блясък

FIBREPLEX NO. 2 ЗАПЕЧАТВАНЕ 500 мл

• Запазва подобреното качество на косата и у дома
• Създава нови връзки във фибрите на косъма
• Балансира рН нивата и заключва цветните пигменти
• Осигурява интензивна грижа
• Предпазва срещу нови механични увреждания

FIBREPLEX NO. 3 ПОДДЪРЖАНЕ 100 мл

FIBREPLEX

FIBREPLEX



В основата на отношенията между фризьора 
и клиента е увереността. Увереност, че 
клиентите получават най-доброто обслужване 
всеки път. Увереност, че фризьорът използва 
най-добрите продукти на пазара. Увереност,  
че клиентите излизат от салона по-красиви.

С повече от 120 години опит в технологиите 
за грижа за косата, Schwarzkopf Professional 
представя най-новото в сериите си за 
грижа:Новото BC Bonacure

Ние осигуряваме на фризьорите най-новите 
технологии, базирани на продукти за грижа  
за кожата.

Вярваме, че красотата е усещане,  
тя е истинска, семпла, тя е увереност.

С новото BC Bonacure: 
#BELIEVEINCONFIDENCE

BC 
BONACURE



УВРЕДЕНА КОСА

• Незабавно приглажда косата и подобрява контрола.
• Защитава от механични увреждания и вреди от околната среда.
• Заздравява влакната на косата и запечатва кутиколата.

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
СЕРУМ ЗА СЕШОАР

145 мл

• 
• Деликатно почиства и подхранва увредената коса.
• Значително увеличава здравината на косата.
• Възстановява защитния слой на косъма.
• Придава блясък и грижа.

• Интензивен кремообразен балсам за увредена коса.
• Придава здравина и еластичност.
• Приглажда и запечатва повърхността на косъма.
• Улеснява разплитането.
• Улеснява сресването.
• Придава блясък.

•  Мицеларен балсам, който деликатно почиства и се грижи  
за увредената коса.

• Деликатно почиства и подхранва увредената коса в една стъпка.
• Реструктурира косата.
• Подобрява силата и еластичността.
• Приглажда повърхността на косъма.

• Реконструираща маска за тънка до нормална увредена коса.
•  Възстановява в дълбочина вътрешната и външна структура  

на косъма.
• Балансира влажността.
• Осигурява допълнителна здравина.
• Подобрява еластичността на косата.
• Разплита и улеснява сресването.
• Придава блясък.

• Интензивна маска за нормална до дебела увредена коса.
• Подхранва в дълбочина увредената коса.
• Подсилва косата.
• Приглажда повърхността на косъма.
• Придава блясък и грижа.
• Гарантиран дълготраен ефект след измиване.

• Интензивен двоен серум за дължини и върхове.
• Улеснява работата с косата, подобрява силата и еластичността й.
• Улеснява изсушаването.
• Защитава косата от топлинно увреждане до 230°C.
• Запечатва повърхността на косъма за копринен ефект.
• Придава сияен блясък.

• Запечатва и предпазва от цъфтежи.
• Подхранва върховете на зрялата коса.
• Предпазва от накъсване.
• Приглажда и предпазва от накъдряне.
• Оставя върховете на косата меки и гладки.
• Придава блясък.

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SHAMPOO

250 мл 
1000 мл

• Мицеларен шампоан за тънка до нормална увредена коса.
• Деликатно почиства увредената коса.
• Реструктурира косата и придава здравина.
• Приглажда повърхността на косъма.
• За грижа и блясък.

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ДЪЛБОКО ПОДХРАНВАЩ  
МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

250 мл 
1000 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
СПРЕЙ БАЛСАМ

200 мл 

•  Балсам без отмиване с незабавно възстановително действие върху 
увредена коса.

• Връща жизнеността на косата.
• Незабавно разплита и улеснява сресването.
• Придава здравина и еластичност.
• Омекотява и запечатва повърхността на косъма.
• Придава сияен блясък.

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
TREATMENT

200 мл 
750 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ДЪЛБОКО ПОДХРАНВАЩА МАСКА

200 мл 
750 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
НУТРИ-ЗАЩИТЕН СЕРУМ

28 мл + 28 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
СЕРУМ ЗА ВЪРХОВЕ

75 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
МИЦЕЛАРЕН ПОЧИСТВАЩ БАЛСАМ

500 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
БАЛСАМ

200 мл 
1000 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE



• Деликатен мицеларен шампоан за боядисана коса.
• Деликатно и ефективно почиства боядисаната коса.
•  Стяга и стабилизира матрицата, запазвайки цветовите пигменти 

дълбоко в косъма.
•  Неутрализира химическите остатъци и коригира рН нивото на косата 

до 4,5.
• Защитава косъм отвън и отвътре.

•  Мицеларен шампоан за грижа за прекомерно третирана боядисана 
коса.

•  Деликатно, но ефективно почиства скалпа и прекомерно третираната 
боядисана коса.

•  Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 
избледняването на цвета.

• Придава блясък и грижа.

• Мицеларен шампоан с пигменти за студени цветни нюанси.
• Деликатно и ефективно почиства косата и скалпа.
•  Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.
• Неутрализира топлите подтонове
• Запазва и обновява студените цветове.
• Придава cendré нюанси на бяла коса и светли основи.

• Шампоан с червени пигменти за червени основи.
• Деликатно, но ефективно почиства.
• Визуално подсилва червеният цвят.
•  Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.

• Мицеларен балсам, който деликатно почиства и се грижи за 
порестата и боядисана коса.

• Деликатно почиства и се грижи за боядисаната в една стъпка.
• Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.
• Съживява избледнелите цветове.
• Придава блясък и грижа.

• Лек спрей балсам за боядисана коса.
• Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.
• Незабавно разплита и улеснява сресването.
• Съживява избледнелите цветове.
• Придава сияен блясък.

• Богат кремообразен балсам за боядисана коса.
• Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.
• Ефективно се грижи за косата.
• Разплита и улеснява сресването.
• Подсилва избледнелите цветове и придава блясък.
• Намалява нежеланото накъдряне и приглажда косъма.

• Силно възстановяваща кремообразна маска за бояд. коса.
• Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.
• Грижи се в дълбочина.
• Намалява нежеланото накъдряне и приглажда косъма.
• Придава сияен блясък.

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
СРЕБЪРЕН МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
БЕЗСУЛФАТЕН МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
ОБОГАТЯВАЩ МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН ЗА РУСА КОСА

250 мл

• Шампоан с топли пигменти за топло руси основи.
• Деликатно, но ефективно почиства.
• Визуално подсилва избледнелия рус цвят.
•  Подсилва структурата на косъма, връща рН до 4,5 и намалява 

избледняването на цвета.

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
МИЦ. ШАМПОАН ЗА ЧЕРВЕНА КОСА

250 мл

BC pH 4.5 COLOR FREEZE 
МИЦЕЛАРЕН ПОЧИСТВАЩ БАЛСАМ

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
СПРЕЙ БАЛСАМ

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
БАЛСАМ

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
МАСКА

500 мл

200 мл

200 мл
1000 мл

200 мл 
750 мл

БОЯДИСАНА КОСА

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
ШАМПОАН ШОКОЛАД

250 мл

• Деликатно и ефективно почиства. 
• Визуално подобрява натуралните или боядисани кафяви основи. 
• Заздравява структурата на косата към оптималното рH 4.5, 

намалявайки избледняванеот на цветовете до 0.

• Придава мигновен блясък. 
• Подхранва и намалява наелектризирането. 
• Защитава цвета от избледняване, механични и от сешоар 

увреждания. 

BC UV FILTER COLOR FREEZE  
СЕРУМ БЛЯСЪК

50 мл 

BC pH 4.5 COLOR FREEZE



НЕПОКОРНА, ТВЪРДА И ПОРЕСТА КОСА

BC KERATIN SMOOTH PERFECT 
МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
БАЛСАМ

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
МАСКА

• Омекотяващ шампоан за непокорна, пореста коса.
• Деликатно почиства косата.
• Приглажда повърхността на косата.
• Улеснява работата с косата.
• Предпазва от статично електричество.

• Ефективен омекотяващ балсам за непокорна, пореста коса.
• Улеснява разплитането.
• Приглажда повърхността на косъма.
• Улеснява стилизирането и разресването.
• Придава интензивен блясък.
• Предпазва от влага.

• Интензивна омекотяваща и подхранващата маска за непокорна  
до пореста коса.

• Подхранва косъма в дълбочина.
• Улеснява сресването.
• Приглажда повърхността на косъма.
• Улеснява стилизирането.
• Придава интензивен блясък.
• Предпазва от влага.

250 мл 
1000 мл

200 мл
1000 мл

200 мл 
750 мл

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
BB ХИДРА ПЕРЛИ

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
КЪДРИЦИ 5

95 мл

125 мл

• Лека хидратираща маска без отмиване за нормална до суха коса.
• Лека грижа за суха коса.
• Балансира естествената влага в косата.
• Възстановява косата и придава блясък.
• Подсилва и подобрява еластичността.
• Защитава косата от топлинно увреждане.

• Богат хидратиращ крем за вълниста и къдрава коса.
• С 5 ключови ползи за къдрава коса:

1)   Дълбока хидратация.
2)  До 48 часа дефиниция.
3)  Мекота.
4)  Анти-фриз контрол.
5)  Еластичност.

• Дълбоко хидратираща маска за нормална до суха,  
чуплива или къдрава коса.

• Овлажнява косата в дълбочина.
• Овлажнява косъма.
• Видимо улеснява стилизирането и подобрява гъвкавостта на косата.
• Възстановява здравината и еластичността на косъма.

BC HYALURONIC MOISTURE KICK  
МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
СПРЕЙ БАЛСАМ

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
МИЦЕЛАРЕН ПОЧИСТВАЩ БАЛСАМ

250 мл 
1000 мл

200 мл

500 мл

• Хидратиращ мицеларен шампоан за нормална до суха,  
чуплива или къдрава коса.

• Деликатно почиства скалпа и косата.
• Овлажнява косъма.
• Предпазва от дехидратация.

• Незабавно хидратиращ, лек спрей балсам за нормална до суха, 
чуплива или къдрава коса.

• Овлажнява косата.
• Незабавно разплита и улеснява сресването.
• Приглажда повърхността на косъма.
• Придава здравословен блясък на косата.

• Мицеларен балсам за деликатно почистване и грижа за нормална  
до суха, чуплива или къдрава коса.

• Деликатно почиства и се грижи за сухата коса в една стъпка.
• Балансира естествената влага в косата.
• Придава здравина и еластичност.

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
БАЛСАМ

200 мл 
1000 мл

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
МАСКА

200 мл 
750 мл

• Лек хидратиращ балсам за нормална до суха коса.
• Лека грижа.
• Балансира естествената влага в косата.
• Възстановява косата и придава блясък.
• Улеснява сресването, подсилва косата и еластичността.

НОРМАЛНА ДО СУХА, ЧУПЛИВА ИЛИ КЪДРАВА КОСА

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
ПРИГЛАЖДАЩ ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ
• Приглажда косата и укротява наелектризирането до 72ч. 
• Защитава от нагряване (210°C / 410°F) и мехнични увреждания. 
• Добавя блясък. 

100 мл 

BC HYALURONIC MOISTURE KICK

BC KERATIN SMOOTH PERFECT



ЗРЯЛА КОСАТЪНКА И СЛАБА КОСА

BC COLLAGEN VOLUME BOOST 
МИЦЕЛАРЕН ШАМПОАН

BC COLLAGEN VOLUME BOOST  
БАЛСАМ СУФЛЕ

BC COLLAGEN VOLUME BOOST 
ПЕРФЕКТНА ПЯНА

250 мл 
1000 мл

150 мл

200 мл

• Почистващ шампоан за тънка и слаба коса.
• Деликатно почиства косата и скалпа.
• Овлажнява без да утежнява.
• Предпазва от статично електричество.

• Леко, от течно към пяна суфле за тънка и слаба коса.
• Грижи се за косата без да я утежнява.
• Улеснява сресването.
• Придава форма и подсилва.
• Косата е по-плътна.

• Разплитаща пяна за повече плътност.
• Деликатно разплита косата.
• Улеснява сресването.
• Повдига корените при изсушаване с сешоар.
• Придава плътност и стабилност на косата.
• Оставя косата изпълнена с обем.
• Придава здравословен блясък на косата.

BC Q10+ TIME RESTORE  
ПОДМЛАДЯВАЩ СПРЕЙ
• Лек двуфазен спрей за разплитане и обем.
• Третира косата, без да я утежнява.
• Разплита и улеснява сресването.
• Подсилва обема на косата.
• Придава блясък.

200 мл

BC Q10+ TIME RESTORE 
ПОДМЛАДЯВАЩ СЕРУМ
• Ултимативният скалп серум за защита, грижа и еластичност.
• Овлажнява и успокоява чувствителни и сухи скалпове.
• Успокоява зачервеният скалп.
• Възстановява еластичността на скалпа.
• Защитава косата и скалпа от вредни външни влияния.
• Запълва структурни пукнатини в косата и скалпа.
• Енергизира скалпа.
• Дава усещане за здрава и силна коса.

250 мл 
1000 мл

BC Q10+ TIME RESTORE  
БАЛСАМ

BC Q10+ TIME RESTORE  
МАСКА

• Богат балсам за суха и чуплива зряла коса.
• Защитава косата от вредни външни влияния.
• За по-силна и устойчива коса.
• Разплита и улеснява сресването.
• Придава блясък.

• Подсилваща маска за зряла коса.
• Осигурява грижа в дълбочина и подсилва косата.
• Възстановява структурата на косъма на зрялата коса.
• Разплита и улеснява сресването.
• Придава здравословен блясък.

200 мл 
1000 мл

200 мл 
750 мл

ВСЕКИ ТИП КОСА

BC DEEP CLEANSING  
ПОЧИСТВАЩ ПАМПОАН

1000 мл

• Дълбоко почистващ шампоан за всеки тип коса.
• Деликатно и в дълбочина почиства косата и скалпа.
• Ефективно премахва остатъци от продукти.
• Пречиства косата и скалпа без да премахва хранителните вещества.
• Подготвя косата за химически процедури.

BC COLLAGEN VOLUME BOOST

BC DEEP CLEANSING

BC Q10+ TIME RESTORE



• Подхранва и подсилва косата 
• Приглажда и омекотява косата 
• Разплита и улеснява сресването 
• Ускорява изсушаването 
• Улеснява стилизирането 
• Предпазва от влага 
• Придава невероятен блясък

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL 
ШАМПОАН БРАЗИЛСКИ ОРЕХ

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL 
МАСКА БРАЗИЛСКИ ОРЕХ

BC OIL MIRACLE ARGAN OIL 
ШАМПОАН С АРГАН

• Деликатно почиства косата 
• Деликатна консистенция 
• По-добро абсорбиране на съставките от косата 
• Лека формула без утежняване 
• Приглажда повърхността на косъма 
• Придава блясък за сияен цвят 

• Подхранва косъма в дълбочина 
• Премахва нечистотиите и оставя косата гладка 
• Разплита и улеснява сресването и работата с косата 
• Хидратира в дълбочина 
• Перфектно запечатва повърхността на косъма 
• Защитава от вредни UV лъчи 
• Придава невероятен блясък 

• Деликатно почиства косата
• Подхранване без утежняване
• Придава сияен блясък и оставя косата мека

200 мл 
1000 мл

150 мл 
500 мл

100 мл

200 мл 
1000 мл

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL  
СПРЕЙ 10
Спрей балсам без отмиване с 10 невероятни ползи:  
1. Сиеян цвят 
2. Невероятен блясък  
3. Разплитане 
4. Приглаждане 
5. Слънчева защита  
6. Аромат  
7. Анти-накъсване  
8. Хидратиране 
9. Омекотяване 
10. Грижа

BC OIL MIRACLE - BRAZILNUT OIL

BC OIL MIRACLE - С АРГАНОВО МАСЛО 

BC OIL MIRACLE  
ЧУДОТВОРНО МАСЛО

100 мл

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL & KERATIN 
МЛЯКО С МАСЛО ОТ КАКТУС

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL & 
МАСКА С МАСЛО ОТ КАКТУС

СУХА И ЧУПЛИВА КОСА
BC OIL MIRACLE - МАСЛО ОТ КАКТУС

200 мл 
1000 мл

150 мл

100 мл

150 мл 
500 мл

• Подхранва и приглажда косата.
• Разплита и улеснява сресването.
• Улеснява изсушаването на грубата и суха коса.
• Предпазва от накъдряне и влага.
• Придава сияен блясък.

• Незабавно подхранва сухата, груба и слаба коса.
• Разплита и улеснява сресването.
• Оставя косата мека и гладка.
• Предпазва от накъдряне и статично електричество.
• Без утежняване.
• Придава блясък.

ЗА БОЯДИСАНИ КОСИ

СРЕДНА ДО ДЕБЕЛА КОСА

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL & 
ТОНИЗИРАЩ ШАМПОАН
• Деликатно почиства дебелата и пореста коса
• Лека формула
• Приглажда повърхността на косъма и придава блясък.
• С анти-фриз ефект

• Дълбоко подхранва и хидратира косата
• Косата е мека и гладка
• Разплита и улеснява работата и сресването
• Подсилва и възстановява еластичността
• Перфектно запечатва повърхността на косъма
• С анти-фриз ефект, придава блясък

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL &  
KERATIN ТОНИЗИРАЩО ОЛИО



ПРЕКОМЕРНО ТРЕТИРАНА И ЕКСТРЕМНО УВРЕДЕНА КОСА

BC FIBRE FORCE  
BOND КРЕМ

BC FIBRE FORCE  
BOND АМПУЛА ИНФУЗИЯ

BC FIBRE FORCE  
ПОДСИЛВАЩ ШАМПОАН

BC FIBRE FORCE  
ЗАПЕЧАТВАЩ ФЛУИД

BC FIBRE FORCE  
ПОДСИЛВАЩА ОСНОВА

BC FIBRE FORCE  
ПОДСИЛВАЩА МАСКА

• Възстановява връзките и матрицата на клетките в косъма 
• Реструктурира и подсилва 
• Презарежда косата с кератин 
• Балансира влажността 
• Разплита и улеснява сресването 
• Перфектно запечатва повърхността на косъма и придава блясък 

• Подпомага действието на BC Fibre Force Bond Крема 
• Възстановява цялостта на косъма

• Деликатно почиства и възстановява косата 
• Създава връзки в матрицата на косъма и запечатва кутикулата 
• Подсилва фибрите на косъма и ги защитава 
•  Специално разработен да запази по-дълго ефекта  

от BC Fibre Force услугата в салона 
• Без утежняване дори на тънки коси

• Създава връзки в матрицата за да подсили фибрите на косъма 
• Запечатва кутикулата и създава защитен слой около фибрите 
• Разплита и улеснява сресването 
• Топлинна защита 
• Оставя косата гладка, мека и бляскава 

• Подсилва фибрите на косъма 
• Перфектно запечатва повърхността на косъма и придава блясък 
• Разплита и улеснява сресването 
• Топлинна защита 
• Без утежняване дори на тънки коси  

• Прониква в дълбочина и възстановява връзките с кератин 
• Създава връзки в матрицата и запечатва кутикулата 
• Подсилва фибрите на косъма и придава блясък 
• Разплита и улеснява сресването 
• Без утежняване дори на тънки коси 

12 x 10 мл

200мл 
1000 мл

150 мл 

200 мл

150 мл

500 мл 

BC FIBRE FORCE



СТРЕСИРАНИ ОТ СЛЪНЦЕТО КОСА И СКАЛП

BC SUN PROTECT  
ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО

BC SUN PROTECT  
КРЕМ БАЛСАМ

• Деликатно почиства всеки тип коса
• Премахва остатъците от продукти, хлор и солена вода
• Ребалансира влагата в косата, скалпа и кожата
• Подхранва и подсилва косата
• Предпазва цвета от избледняване

• Хидратира косата
• Улеснява разплитането и работата с косата
• Приглажда косата
• Придава блясък

200 мл

100 мл 

BC SUN PROTECT  
МАСКА 2В1

150 мл

BC SUN PROTECT  
СПРЕЙ

100 мл 

• Подхранва в дълбочина, възстановява и хидратира косата
• Улеснява сресването и работата с косата
• Намалява избледняването на цвета
• До 95% по-малко накъсване

• Водоустойчива формула, която предпазва косата преди и по време 
на излагане на слънце

• Улеснява сресването и работата с косата
• Приглажда и придава блясък без да утежнява
• Предпазва цвета от избледняване

Създадена за: Стресирана  
от слънцето коса

Лятото е сезонът, в който искаме 
да прекарваме най-много време на 
слънце, на плажа или в басейна. 
Но комбинацията от слънце и 
морска вода може да увреди, 
дехидратира косата, правейки я 
трудна за работа, както и да отмие 
цвета. Ключово е да защитим 
косата си! Новото BC SUN 
PROTECT ще се превърне в най-
добрият ви спътник и помощник  
за косата през лятото!  
Предпазва, почиства и третира 
косата преди и след слънце, 
осигурявайки защита на цвета, 
премахвайки солта и нечистотиите, 
докато съживява и подсилва 
стресираната от слънцето коса.

BC SUN PROTECT

BC SUN  
PROTECT



В САЛОНА

ПРЕЧИСТВАЩА СЕРИЯ ЗА ВСЕКИ ТИП КОСА И МАЗЕН СКАЛП

УСПОКОЯВАЩА СЕРИЯ ЗА ВСЕКИ ТИП КОСА И ЗА СУХ ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП

100 мл

200 мл 
1000 мл

BC SCALP GENESIS 
САМОЗАТОПЛЯЩА СЕ МАСКА

BC SCALP GENESIS 
ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН

За всеки тип коса и за нормален до мазен скалп

За мазен скалп и заплетена коса

• Да се използва в комбинация с детоксикиращ масаж
• Активира микро циркулацията на кръвта
• Освобождава нечистотиите от скалпа
• Подготвя корените за последващото почистване

• Със StemCodeTM комплекс и екстракт от Витамин В3
• Почиства мазния скалп и коса в дълбочина от излишния себум  

и остатъци
• Ребалансира скалпа и осигурява оптимално качество на косата
• Ребалансира влагата в косата и скалпа

200 мл 
1000 мл

100 мл

BC SCALP GENESIS 
УСПОКОЯВАЩ ШАМПОАН

BC SCALP GENESIS 
УСПОКОЯВАЩ СЕРУМ

За всеки тип коса и сух или чувствителен скалп

За всеки тип коса и сух или чувствителен скалп

• Със StemCodeTM комплекс и Витамин В5
• Деликатно, но ефективно почиства
• Успокоява, ребалансира и хидратира скалпа
• Осигурява оптимално качество на косата

• Със StemCodeTM комплекс и Витамин В5
• Успокоява и ребалансира скалпа
• Балансира влагата в косата и скалпа
• Осигурява оптимално качество на косата

СЕРИЯ ПРОТИВ ПЪРХОТ ЗА ВСЕКИ ТИП КОСА И СКАЛП, СКЛОНЕН КЪМ ПЪРХОТ
200 мл

100 мл

BC SCALP GENESIS 
ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ

BC SCALP GENESIS 
РЕБАЛАНСИРАЩ СЕРУМ

За всеки тип коса и скалп, склонен към пърхот

За всеки тип коса и скалп, склонен към пърхот

• Със StemCodeTM комплекс и Витамин Е
• Деликатно, но ефективно почиства
• Работи деликатно, но ефикасно срещу пърхота
• Защитава скалпа от външни влияния
• Да се използва редовно в комбинация с BC Scalp Genesis 

Ребалансиращ Серум

• С StemCodeTM комплекс и Витамин Е
• Ребалансира чувствителния скалп и видимо намалява “снежинките”
• Защитава скалпа от външни влияния
• Осигурява оптимално качество на косата
• Да се използва редовно в комбинация с BC Scalp Genesis  

Шампоан Против Пърхот

АКТИВИРАЩА СЕРИЯ ЗА ИЗТЪНЯВАЩА И СЛАБА КОСА
200 мл

100 мл  
7 x 10 мл

150 мл  

BC SCALP GENESIS 
АКТИВИРАЩ ШАМПОАН

BC SCALP GENESIS 
АКТИВИРАЩ СЕРУМ

BC SCALP GENESIS 
УПЛЪТНЯВАЩА ПЯНА

За изтъняваща коса

За изтъняваща коса

За слаба и рехава коса

• С Carnitine Tartrate, Taurine и Echinacea
• Първа стъпка от BC Scalp Genesis Активиращ Режим
• Деликатно почиства и активира корените*
• Намалява не патологичния косопад след 6 седмици
• Подобрява качеството и жизнеността на косата

• С Carnitine Tartrate, Taurine и Echinacea
• Втора стъпка от BC Scalp Genesis Активиращ Режим
• Активира корените*
• Намалява не патологичния косопад след 6 седмици
• Подобрява качеството и жизнеността на косата

• Със StemCodeTM комплекс и Биотин
• Повдига косата за до 30% повече обем без утежняване
• За по-плътна коса
• Прави косата 5 пъти по-устойчива на накъсване
• Осигурява оптимално качество на косата

* По-голямо съотношение на активни фоликули

SCALP GENESIS



НАЙ-НОВАТА И МОЩНА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА 
ТЕХНОЛОГИЯ НА SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL В ИНДИВИДУАЛНА МАСКА  
ЗА ГРИЖА В САЛОНА И У ДОМА.

Fibre Clinix е нов, ексклузивен за салона режим 
за грижа, включващ най-новите технологии  
и индивидуална грижа за всеки клиент  
в салона и у дома за невероятно 
възстановяване. Фризьорите вече могат  
да предлагат уникална терапия, индивидуална 
за нуждите на всеки клиент и да се отличат  
от конкуренцията.

НОВО 
FIBRE CLINIX



ШАМПОАН ЗА БОЯДИСАНА КОСА

FIBRE CLINIX  
TRIBOND ШАМПОАН

БАЛСАМ ЗА БОЯДИСАНА КОСА

FIBRE CLINIX  
TRIBOND МАСКА ЗА ТЪНКА КОСА

СПРЕЙ БАЛСАМ ЗА БОЯДИСАНА КОСА

FIBRE CLINIX  
TRIBOND МАСКА ЗА ПОРЕСТА КОСА

ПОДСИЛВАЩ ШАМПОАН

ПОДСИЛВАЩ БАЛСАМ

ПОДСИЛВАЩ ЛОСИОН

• Деликатно почиства боядисаната коса
• Предпазва и удължава цвета
• Приглажда и придава блясък

• Деликатно почиства всеки тип коса
• Подготвя косата за Fibre Clinix терапия в салона
• Възстановява силата и хидратира косата

• Предпазва и удължава цвета
• Разплита и улеснява сресването
• Запазва яркостта и блясъка

• Възстановява увредената структура на косъма.
• Създава триизмерни връзки във вътрешната структура на косъма  

(В комбинация с Tribond Шампоан).
• Косата е до 10х по-силна в комбинация с BC Tribond Шампоан.*

• Предпазва цвета от избледняване
• Защитава косата при сешоар
• Улеснява сресването

• Интензивно възстановява увредената коса.
• Създава триизмерни връзки във вътрешната структура на косъма  

(В комбинация с Tribond Шампоан).
• Косата е до 10х по-силна в комбинация с BC Tribond Шампоан.*

• Деликатно почиства увредената коса
• Възстановява и подсилва фибрите на косъма
• Придава блясък и приглажда повърхността на косъма

• Реконструира фибрите на косъма
• Разплита и улеснява работата с косата
• Приглажда и запечатва повърхността на косъма

• Незабавно възстановява дължините и върховете
• Прави косата по-устойчива на сешоар
• Оставя косата мека и бляскава

250 мл 

200 мл 

300 мл 

ПОДСИЛВАЩА МАСКА

ПОДСИЛВАЩА ДОБАВКА

• Прониква дълбоко в структурата на косъма и възстановява 
увредените зони

• Интензивно подхранва увредената коса
• За повече сила, мекота и блясък

• Възстановява порестата коса
• Запечатва порестата коса
• Подсилва ефекта на Fibre Clinix Маските

* спрямо не третирана коса

* спрямо не третирана коса

500 мл

500 мл 

300 мл 

250 мл 

200 мл 

1000 мл 

250 мл 

30 мл 

ЗА УВРЕДЕНА И ТРЕТИРАНА КОСА

ЗА БОЯДИСАНА КОСА

ВСЕКИ ТИП КОСА

МАСКА ЗА БОЯДИСАНА КОСА
• Подсилва структурата на косъма и запазва цвета
• Подсилва яркостта за по-дълготраен цвят и намалява 

избледняването
• Смесете с Fibre Clinix Добавка за вторичната нужда на косата

250 мл 

FIBRE CLINIX  
ПОДСИЛВАЩА ДОБАВКА

FIBRE CLINIX  
ДОБАВКА ЗА БОЯДИСАНА КОСА

FIBRE CLINIX  
ХИДРАТИРАЩА ДОБАВКА

• Концентрирана добавка с Nianciamide
• Подсилва и подхранва увредената коса за повече мекота и блясък
• До 90% по-малко накъсване*

• Концентрирана добавка с AHA
• Заключва цветовите пигменти в косъма и подсилва яркостта  

и блясъка
• До 3х повече яркост*
• До 90% по-дълготраен цвят*

• Концентрирана добавка със Squalane Комплекс
• Хидратира сухата коса за повече еластичност и блясък
• До 24 часа хидратирана коса*

45 мл 

45 мл

45 мл

FIBRE CLINIX  
ДОБАВКА ЗА ОБЕМ

FIBRE CLINIX  
ОМЕКОТЯВАЩА ДОБАВКА

• Концентрирана добавка с Phytokine
• Подобрява еластичността за повече стабилност и блясък
• Не утежнява*
• До 48 часа структура*

• Концентрирана добавка със Ceramides
• Приглажда твърдата, непокорна и и къдрава коса за повече мекота 

и блясък
• До 48 часа ефект*

45 мл 

45 мл 

* при употреба в комбинация с Tribond Шампоан и Tribond Маска за Тънка или Пореста Коса

* при употреба в комбинация с Tribond Шампоан и Tribond Маска за Тънка или Пореста Коса

* при употреба в комбинация с Tribond Шампоан и Tribond Маска за Тънка или Пореста Коса

* при употреба в комбинация с Tribond Шампоан и Tribond Маска за Тънка Коса

* при употреба в комбинация с Tribond Шампоан и Tribond Маска за Пореста Коса

FIBRE CLINIX



ЗА ПОРЕСТА И НЕПОКОРНА КОСА

ЗА БОЯДИСАНА КОСА

ЗА СУХА И ЧУПЛИВА КОСА

ЗА ТЪНКА И СЛАБА КОСА

ДОБАВКА ЗА БОЯД. КОСА

ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН

• Подсилва яркостта на боядисаната коса
• За повече мекота и блясък
• Подсилва ефекта на Fibre Clinix Маските

• Деликатно почиства боядисаната коса
• Балансира влагата в косата и улеснява работата
• Лека формула

30 мл 

300 мл 

ХИДРАТИРАЩ БАЛСАМ

ХИДРАТИРАЩ СПРЕЙ БАЛСАМ

• Улеснява работата
• Хидратира косата
• За мека и бляскава коса

• Незабавна хидратация без утежняване
• За мекота и лесна работа
• За повече еластичност и анти статичен ефект

250 мл 

200 мл 

ХИДРАТИРАЩА МАСКА

ХИДРАТИРАЩА ДОБАВКА

• Балансира влагата в косата
• Улеснява работата и подобрява еластичността
• Смесете с Fibre Clinix Добавка за вторичната нужда на косата

• Балансира влагата и подобрява еластичността
• Запечатва порестата коса
• Подсилва ефекта на Fibre Clinix маските

30 мл 

250 мл 

ШАМПОАН ЗА ОБЕМ

БАЛСАМ ЗА ОБЕМ

• Деликатно почиства тънката коса
• За по-силна коса
• Освежава косата

• Разплита и улеснява работата
• За дълготраен обем и сила
• Оставя косата по-плътна без да я утежнява

300 мл 

250 мл 

ОМЕКОТЯВАЩ ШАМПОАН

ОМЕКОТЯВАЩ БАЛСАМ

ОМЕКОТЯВАЩ СПРЕЙ

ОМЕКОТЯВАЩА МАСКА

ОМЕКОТЯВАЩА ДОБАВКА

• Деликатно почиства порестата коса
• Незабавно улеснява работата
• Приглажда повърхността на косъма

• Приглажда повърхността на косъма
• Незабавно разплита и улеснява работата
• Придава сияен блясък

• Приглажда повърхността на косъма
• Ускорява изсушаването със сешоар
• Защитава косата от топлинно и механично увреждане

• Интензивно подхранва косата
• Видимо приглажда косата
• Смесете с Fibre Clinix добавка за вторичната нужда на косата

• Улеснява работата с косата
• Приглажда косата
• Подсилва ефекта на Fibre Clinix маските

250 мл 

200 мл 

250 мл 

30 мл 

300 мл 

СПРЕЙ ЗА ОБЕМ

МАСКА ЗА ОБЕМ

• За повече сила и обем без утежняване
• За повече мекота и блясък
• Стабилизира и контролира косата

• Възстановителна лека грижа за видим обем и лесна работа
• За по-плътна коса
• Смесете с Fibre Clinix добавка за вторичната нужда на косата

ДОБАВКА ЗА ОБЕМ
• За плътност и обем
• Не утежнява
• Подсилва ефекта на Fibre Clinix Маските

200 мл 

250 мл 

30 мл 

FIBRE CLINIX



Ребалансирайте косата и ума:  
Един нов свят в грижата за коса, 
благодарение на ценни масла.

#TRUEBEAUTY е повече от приятна 
визия. Тя е есенцията на вътрешната 
хармония на човек, която струи навън.

Разработвайки Oil Ultime избрахме  
само най-ценните съставки - от високо  
ефективни натурални, пречистващи  
масла, до силно ароматни Основни  
масла. Те са известни с това,  
че придават сияен блясък без да 
утежняват, докато в същото време  
ви измъкват от сивото ежедневие  
и ви помагат да откриете  
вътрешен баланс чрез чувствени  
и луксозни терапии в салона.

OIL ULTIME



В САЛОНА
30 мл

30 мл

OIL ULTIME 
ОСНОВНО МАСЛО УСПОКОЕНИЕ

OIL ULTIME 
ОСНОВНО МАСЛО ЕНЕРГИЯ

За всеки тип коса и стресирани сетива

За всеки тип коса и уморени сетива

250 мл OIL ULTIME 
МАСЛЕН ЕКСФОЛИАНТ
за всички типове коса

300 мл 
1000 мл OIL ULTIME 

ШАМПОАН С МАРУЛА И РОЗА
За тънка до нормална коса
• Със 100% натурални, пречистени масла от Марула и Роза
• Деликатно почиства
• Възстановява и придава сияен блясък и мекота
• Само изпаряващите се масла не утежняват косата.

200 мл

200 мл 
500 мл

OIL ULTIME 
БАЛСАМ С МАРУЛА И РОЗА

OIL ULTIME 
МАСКА С МАРУЛА И РОЗА

За тънка до нормална коса

За тънка до нормална коса

• Със 100% натурални, пречистени масла от Марула и Роза
• Луксозна двуфазова формула за възстановяване 

1) разплита 
2) придава сияен блясък и мекота

• Със 100% натурални, пречистени масла от Марула и Роза
• Лека аерозолна пяна за възстановяване
• За перфектна повърхност на косъма и естествен блясък
• Не утежнява косата

СЕРИЯ С МАСЛА ОТ МАРУЛА И РОЗА ЗА ТЪНКА ДО НОРМАЛНА КОСА

СЕРИЯ ЗА НОРМАЛНА ДО ПОРЕСТА КОСА С АРГАН И КАКТУС

СКАЛП И КОСА

• С микс от 100% натурални, пречистени масла, комбинирани  
с луксозни екстракти от Лотус и Арганови частици

• Почиства нечистотиите и освобождава запушените  
фоликули на косата

• Подготвя косата и скалпа за следващите процедури
• Препоръчва се да се използва с Oil Ultime Основни Масла  

за луксозен масаж

300 мл 
1000 млOIL ULTIME 

ШАМПОАН С АРГАН И КАКТУС
За нормална до пореста коса
• Със 100% натурални, пречистени масла от Арган и Кактус
• Деликатно почиства
• Възстановява в дълбочина и подсилва блясъка и мекотата
• Самоизпаряващите се масла не утежняват косата

200 мл

200 мл 
500 мл

OIL ULTIME 
БАЛСАМ С АРГАН И КАКТУС

OIL ULTIME 
МАСКА С АРГАН И КАКТУС

За нормална до пореста коса

За нормална до пореста коса

• Със 100% натурални, пречистени масла от Арган и Кактус
• Луксозна емулсия, която подхранва, възстановява и разплита
• За сияен блясък и мекота
• Не утежнява косата

• С най-висока концентрация на 100% натурални,  
пречистени масла от Арган и Кактус в цялата серия

• Богата формула, която възстановява в дълбочина,  
разплита и омекотява

• Улеснява работата с косата и придава сияен блясък и мекота
• Не утежнява косата

• Микс от масла от Лавандула и Жасмин
• Свежи цитрусови и меки дървесни аромати
• Отпуска, успокоява и балансира ума
• Може да се използва в комбинация с Маслен Ексфолиант за масаж 

на главата
• Без силикон

• С микс от масла от Илан Иланг и Мандарина
• Богати цветни аромати, комбинирани със сладки, плодови нюанси
• Енергизира и подобрява настроението
• Може да се използва в комбинация с Маслен Ексфолиант  

за масаж на главата
• Без силикон

100 мл

За всеки тип коса
• Със 100% натурално масло от семена от Рицин
• Без силикон, масло, което не омазнява, балансира, грижи се и 

деликатно почиства скалпа и косата
• Вдъхновено от азиатските ритуали за красота

ПОЧИСТВАЩО МАСЛО С РИЦИН



МАСЛА

100 мл

100 мл

OIL ULTIME 
МАСЛО ОТ РОЗА

OIL ULTIME 
МАСЛО ОТ МАРУЛА

За стресирана тънка до нормална коса

За тънка до нормална коса

• С ценен микс от 100% натурални, пречистени масла от плод  
на Rosa Canina и Damascena Flower

• Деликатно се грижи за косата
• Успокоява, хидратира и подхранва
• За сияен блясък и мекота
• Самоизпаряващата се формула не утежнява косата

• Със 100% натурално, пречистено масло от Марула
• Грижи се за косата
• Приглажда кутикулата и премахва накъдрянето
• За сияен блясък и мекота
• Самоизпаряващата се формула не утежнява косата

100 мл

100 мл

OIL ULTIME 
МАСЛО ОТ АРГАН

OIL ULTIME 
МАСЛО ОТ КАКТУС

За нормална до пореста коса

За суха и чуплива коса

• Със 100% натурално, пречистено масло от Арган
• Подхранва, премахва накъдрянето и улеснява работата с косата
• За сияен блясък и мекота
• Самоизпаряващата се формула не утежнява косата

• Със 100% натурално, пречистен о масло от Кактус
• Богата формула за интензивно възстановяване и подхранване
• Премахва накъдрянето и улеснява работата
• За сияен блясък и мекота
• Самоизпаряващата се формула не утежнява косата

100 мл

• С прекрасен микс от натурални масла, цвят от бял жасмин и 
освежаващи цитрусови нюанси от лимон и портокал

• Със 100% натурални масла от бадем, маслина и студено пресован 
кокос

• Без силикон, не омазняващо масло, което се грижи, хидратира и 
оставя косата лека и бляскава

• Въдхновено от средиземноморските аромати

Специално разработено за борба с увреждането през лятото

СРЕДИЗЕМНОМОРСКО  
МАСЛО ЗА БЛЯСЪК



Бъдете себе си!
Радвайте се на косата
и индивидуалността си!
Без значение
дали искате структура
или дължина.

MAD ABOUT 
CURLS, 
WAVES & 
LENGTHS



КЪДРАВА КОСА
MAD ABOUT CURLS

*спрямо нетретирана коса

300 мл 
1000 мл MAD ABOUT CURLS  

ШАМПОАН С ПЯНА
За тънка до пореста коса
• Деликатно почиства всеки тип къдрава коса
• Косата е мека и лесна за работа
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

150 мл MAD ABOUT CURLS  
ЛЕКА ПЯНА СУФЛЕ
За тънка до нормална коса
• Хидратира сухите къдрици
• С лека фиксация, без да оставя косата лепкава
• Косата е мека на допир
• Топлинна защита до 80°C*

300 мл 
1000 мл MAD ABOUT CURLS  

ШАМПОАН БЕЗ ПЯНА
За нормална до пореста коса
• Деликатно почиства и се грижи за косата в една стъпка,  

без да премахва ценните й масла
• Оставя косата мека, бляскава и лесна за работа
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

250 мл MAD ABOUT CURLS  
БАЛСАМ С/БЕЗ ОТМИВАНЕ
За тънка до пореста коса
• Хидратира и се грижи за къдравата коса, улеснява разплитането
• Оформени, бляскави и еластични къдрици
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

200 мл 
500 мл MAD ABOUT CURLS  

МАСЛЕНА МАСКА
За нормална до пореста коса
• Подхранва и хидратира в дълбочина сухата къдрава коса
• Укротява я и я прави бляскава и лесна за работа
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

200 мл MAD ABOUT CURLS  
УТОЛЯВАЩО МЛЯКО
За тънка до пореста коса
• Разплита, подчертава и защитава къдриците преди стилизиране
• Намалява нежеланото накъдряне
• Преоформя къдриците на следващия ден
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

200 мл MAD ABOUT CURLS  
КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ
За нормална до пореста коса
• Укротява и хидратира сухата коса
• Оформя къдриците
• За бляскав финиш
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

КЪДРАВА КОСА

650 млMAD ABOUT CURLS  
СУПЕР МАСКА
За къдрава коса
• Подхранва в дълбочина, омекотява и подсилва къдравата коса.
• Хидратира сухата коса
• Подсилва къдриците и придава блясък

200 млMAD ABOUT CURLS  
СУПЕР МАСКА БЕЗ ОТМИВАНЕ
За Къдрава Коса
• Подсилва и подчертава къдравата коса
• За прецизна хидратация на изключително суха коса
• Подсилва естествения блясък



ВЪЛНИСТА КОСА

300 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл

200 мл

150 мл

150 мл

*спрямо нетретирана коса

MAD ABOUT WAVES
MAD ABOUT WAVES 
БЕЗСУЛФАТЕН ШАМПОАН
За тънка до пореста коса
• Деликатно почиства косата и подсилва вълните
• Първата стъпка към плажната прическа
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

MAD ABOUT WAVES 
ЛЕК БАЛСАМ
За тънка до пореста коса
• Грижи се и подчертава вълните без да утежнява косата
• За меки вълни
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

MAD ABOUT WAVES 
ЛЕК СПРЕЙ БАЛСАМ
За тънка до нормална коса
• Разплита и се грижи за вълнистата коса
• Хидратира без да утежнява
• Подсилва косата*
• Топлинна защита до 80°C*

MAD ABOUT WAVES 
СПРЕЙ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ
За тънка до нормална коса
• За по-изразени вълни
• Подсилва обема

MAD ABOUT WAVES  
СТРУКТУРИРАЩ ФЛУИД
За нормална до пореста коса
• Укротява вълните и ги подчертава
• За по-изразени къдрици без утежняване

MAD ABOUT WAVES 
ОСВЕЖАВАЩ СУХ ШАМПОАН
За тънка до пореста коса
• Освежава косата и вълни без измиване
• Абсорбира излишния себум
• Повдига корените



ЗА ДЪЛГА КОСА

40 мл

• Активира фоликулите на косъма
• Хидратира скалпа

200 мл 

• Незабавно запечатва цъфналите краища
• Хидратира косата
• Улеснява сресването и придава блясък

300 мл
500 мл

• Интензивно подхранва стресираните дължини и върхове
• Оставя дългата коса здрава и силна
• Намалява накъсването

MAD ABOUT LENGTHS

300 мл 
1000 мл

• Деликатно почиства косата и скалпа
• Активира фоликулите на косъма
• Хидратира и подсилва стресираните дължини

MAD ABOUT LENGTHS  
СЕРУМ ЗА СКАЛП

MAD ABOUT LENGTHS 
СПРЕЙ БАЛСАМ ЗА ДЪЛГА КОСА

MAD ABOUT LENGTHS 
МАСКА ЗА ДЪЛГА КОСА

MAD ABOUT LENGTHS 
ШАМПОАН ЗА ДЪЛГА КОСА



OSiS+ е най-креативната серия,  
създадена да разшири границите  
и да Ви даде най-уникалните  
и топ продукти с превъзходна  
консистенция.  
OSiS+ Ви вдъхновява  
с оптималната си колекция,  
като носи в салона утрешните  
модни линии, преди всички други.



СТИЛИЗИРАНЕ

ПОДГОТОВКА:

ПРИГЛАЖДАНЕ:

200 мл

• Лек контрол и обем
• Изключително лека грижа
• Анти статичен ефект

Основен спрей
Изключително лек стилизиращ спрей

Основен

• Луксозна гладкост
• Подобрен стайлинг контрол
• Защита от сешоар

Спрей за експресен сешоар
За бързо и лесно изсушаване и супер гладки прически

200 мл

• Топлинна защита до 230°C 
• Намалява накъсването
• Защитава от влага

Спрей за топлинна защита
Предпазва косата от топлинно увреждане

200 мл

150 мл

• Защита от влага и накъдряне до 7 дни
• Приглажда повърхността на косата
• Топлинна защита до 220°C

Приглаждащ крем
Укротява непокорната коса

Сред. контрол

Силен контрол

Силен контрол

200 мл

Крем за обем
Лек крем за незабавен обем

200 мл

Гел за обем
Лек гел за прически с обем

Сред. контрол

Силен контрол

ОБЕМ:

Не аерозолна деликатна пяна
За естествен обем
• За деликатен натурален обем
• Здравословен блясък
• Защитава косата при сешоар

ЛЕК КОНТРОЛ

200мл 

• Дълготраен и силен обем
• Обем в корените
• Не лепкава

Супер Силна Пяна
За масивен обем и дръзки прически

УЛТРА СИЛЕН КОНТРОЛ

200 мл

• Дълготраен и силен обем
• Обем в корените
• Не лепкава

Класическа пяна
За структуриран обем
• Видим контрол и гъвката структура
• Натурален блясък
• Защитава косата при сешоар Сред. контрол

200 мл 

• Грижа + естествен блясък
• Незабавен обем без утежняване
• Среден контрол

• За подчертани къдрици
• Силен контрол за фини къдрици
• Оставя косата мека

Гел с олио за къдрици
Силен контрол за тънки до средни къдрици

200 мл

Силен контрол

150 мл

• За ясно изразени къдрици
• Естествен контрол на къдриците
• Предпазва от нежелано накъдряне

Крем за къдрици
Подчертава естествените къдрици и вълни

Сред. контрол

КЪДРИЦИ:

UPLOAD 

HAIRBODY

BLOW & GO

FLATLINER

BIG BLAST

GRIP

TAME WILD

TOPPED UP

FAB FOAM

BOUNCY CURLS

CURL HONEY



10 г

• 24 часов контрол
• Лека пудра
• Дълготрайна фиксация и силна структура

Матираща Пудра за Обем
За дълготрайни груби и матови резултати

300 мл

• Освежаване на стила
• Лек контрол и разделяне
• Косата остава свежа по-дълго

Сух шампоан
Лека структура и освежаване на стила между измиванията

ЛЕК КОНТРОЛ

ЛЕК КОНТРОЛ

TEXTUREСТРУКТУРА

• Освежаване и повдигане за нормални до леко мазни корени
• Невидими естествени резултати без остатъци
• Суха структура
• С руси, кафяви или тъмни пигменти

ЛЕК КОНТРОЛ

• За повече движение
• Лека структура
• за естествен вид и усещане

Паста за обем
Лека фиксация за небрежен вид

150 мл

ЛЕК КОНТРОЛ

• Хидратира и предпазва от замърсяване
• Разплита
• Кадифен блясък
• Оставя косата прекрасна

Сух балсам 
Разплита и оставя косата мека 
и с кадифен блясък 

• Освежава корените
• Абсорбира
• Не оставя следи

Сух шампоан пяна 
Почиства и освежава косата без да оставя следи. Придава 
незабавен обем

100 мл 
300 мл

200 мл

ЛЕК КОНТРОЛ

ЛЕК КОНТРОЛ

Изцяло нов сух шампоан
За освежаване на стила, благодарение на директно оцветено 
оризово нишесте

ДЪЛГА КОСА:

• Незабавен обем
• Мека структура
• Хидратира
• Натурален финиш

Мека пудра за обем
За незабавен блясък, обем и хидратация. Оставя дори 
увредената дълга коса мека

• Суха структура
• Обем
• Без утежняване 
• Натурален блясък

Сух структуриращ спрей 
За оформяне и дефиниция на обем и структура, запазвайки 
натуралното усещане и блясък на косата

100 мл 
300 мл

Сред. контрол

10 г

ЛЕК КОНТРОЛ

КЪСА КОСА:

• Лек и дълготраен обем
• Фиксация с пудра
• Контрол
• Натурално усещане и блясък

Спрей за сешоар с пудра
Супер фин аерозолен лак за сешоар за обем на всеки тип коса

• Небрежна структура
• Вълни без "хрущене"
• Мека коса
• Естествен блясък

Сух лак със захар
Ултра фин аерозолен лак със захар за небрежни вълни без 
"хрускане"

100 мл 
300 мл

Силен контрол

300 мл

Среден контрол

100 мл
300 мл

DUST IT 

REFRESH DUST

WIND TOUCH

BOHO REBEL

BEACH TEXTURE

TEXTURE CRAFT

TEXTURE BLOW

SOFT DUST

SOFT TEXTURE

FRESH TEXTURE



СТРУКТУРА

85 мл

150 мл

• Екстремна фискация с сух финиш
• Изключително силен матов ефект
• Силна структура и разделяне

• Ултра силна фиксация
• Водоустойчива прическа
• Не залепваща консистенция

Ултра силен матиращ крем
За матови прически

Ултра силен водоустойчив гел
За ултра силен контрол

150 мл

85 мл

150 мл

85 мл

• Силен структурен контрол
• Дълготрайна фиксация
• Лесен за отмиване

Супер силен гел
За дълготрайна фиксация

• Силна структура и разделяне
• Естествен бляскав финиш
• Преработваема

Ултра силна крем вакса
За да преправяте прическата отново и отново

• Ултра силна фиксация
• Дълготраен контрол
• За радикални прически и форми

• Страхотна текстура и разделяне
• Ултимативна гъвкавост
• Невероятно леко суфле

Ултра силно лепило
За дръзки прически и дълготраен финиш

Вакса суфле
Силен контрол без утежняване

Силен контрол

Силен контрол

УЛТРА СИЛЕН 
КОНТРОЛ

УЛТРА СИЛЕН 
КОНТРОЛ

УЛТРА СИЛЕН 
КОНТРОЛ

УЛТРА СИЛЕН 
КОНТРОЛ

СТРУКТУРА

100 мл

• Матов финищ
• Сух ефект
• Небрежен вид на прическата

Матираща паста
За ултимативни матови и рошави прически

100 мл

• Преработвайте отново и отново
• Разделя
• Еластични фибри

Фиброгум
За еластичен контрол на стила

Силен контрол

Сред. контрол

• Незабавен структуриран обем
• Лек и гъвкав контрол на стила
• Естествен обем и движение

Спрей за обем
За незабавен структуриран обем

250 мл

Сред. контрол

• Груби и небрежни прически
• Преоформяща се структура
• Матов финиш

Структурираща глина
За груби прически

85 мл

Сред. контрол

MIGHTY MATTE

PLAY TOUGH

G.FORCE

FLEXWAX

ROCK HARD

WHIPPED WAX

MESS UP

THRILL

SAND CLAY

VOLUME UP



• Лека естествена фиксация
• За лек и удобен контрол
• Лесно се премахва с гребен

Лак за еластичност
За естествен контрол

300 мл
500 мл

• Сияен блясък
• Незабавен лек финиш
• Разплита

• Незабавна силна фиксация
• Дълготраен контрол
• Бързо съхнещ

Спрей за блясък
За незабавен блясък

Супер силен лак
За дълготрайна фиксация

300 мл 
500 мл

300 мл

100 мл 
300 мл 
500 мл

• Ултра дълготрайна фиксация
• Силен контрол
• Не залепващ

Екстремно силен лак
Бързосъхнещ

200 мл

• Силна фиксация
• Свобода на стилизиране след нанасяне
• Ултра фина мъгла

Супер силен лак с помпа
За силна фиксация

• Серум за блясък против накъдряне
• За бляскава коса

Серум за блясък против накъдряне
За бляскава коса

50 мл

Силен контрол

Сред. контрол

Сред. контрол

Лек контрол

Лек контрол

Лек контрол

ФИНИШ

ELASTIC

SPARKLER

FREEZE

SESSION

FREEZE PUMP 

MAGIC



Нови стандарти в качеството  
за най-взискателните клиенти.  
OSiS+ Session Label е 1вата  
стайлинг серия с изключително  
леки формули и качество:

Супер Леки 
Не утежняват косата  
при нанасяне

Супер Прецизни 
Ефективен размер  
на всеки продукт

Супер Сухи 
Невероятни формули



СПРЕЙ ПУДРА

КРИСТАЛЕН ГЕЛ

МАТИРАЩА ПАСТА

ПЯНА ЗА ОБЕМ

• Деликатна пудра
• Директно нанасяне
• Обем в корените и деликатна матова структура

• Силен контрол
• Дълготраен ефект
• Сухо усещане в косата, не като стандартните гелове

• Суха, но гъвкава структура
• Без никакъв блясък
• Средна фиксация

• Незабавен обем в корените
• Обемна структура
• Еластична формула

Супер лека спрей пудра

Супер концентриран компактен гел със силна фиксация

Не мазна матираща паста

Супер прецизна - спрей пяна за локализиран обем

65 мл

65 мл

200 мл

8 г

300 мл
500 млСУПЕР СУХ ЛАК

СОЛЕН СПРЕЙ

MIRACLE 15

СУПЕР СУХ ЕЛАСТИЧЕН ЛАК

ОФОРМЯЩА ПАСТА

• Фино разпределение
• Лесен за разресване
• Силна фиксация за наистина неподвижни прически

• Структура с движение
• За допълнителен обем
• Еластичен контрол

• Лека грижа и фиксация
• Улеснява работата
• Топлинна защита (230°C/450°F) 

• Фино разпределение
• Лесен за разресване
• Лека фиксация за лесно преправяне на прическата

• Фиксация без утежняване
• Структура и разделяне
• Натурален блясък

Супер сух - следващо поколение лак за силна фиксация

Super airy - texturiser for lived-in movement

Супер гъвкав стилизиращ лосион

Супер сух - следващо поколение еластичен лак с лека фиксация

Позволява многократно преработване

200 мл

50 мл

300 мл
500 мл

65 мл

СУПЕР СУХ МЕМОРИ ЛАК
Супер сух - ново поколение лак

150 мл

*изсъхва до 40% по-бързо от OSiS+ Session Label Супер Сух Лак.  
**150мл Супер Сух Мемори Лак се използва за около 85% от времето,  

за което се използва и нормален 300мл Session Label Лак. 

• Супер сух: Най-сухият* ни лак досега
•  Супер концентриран: Полимерната концентрация е почти двойна  

на обикновените лакове
• Супер мемори ефект: Косата ще запази формата си след сресване
•  Супер ефективен: Благодарение на концентрираната си формула 

150мл опаковка издържа колкото 300мл** 



Чиста формула, невидима 
фиксация

Високо качество, пречистени, 
активни съставки и фини микро 
агенти ви осигуряват:

• Равномерно и леко покритие

• Без утежняване

• Косата запазва натуралната  
си структура и блясък

Резултатът: дълготрайна  
и невидима фиксация.

SILHOUETTE



СИЛНА ФИКСАЦИЯ ЕЛАСТИЧНА ФИКСАЦИЯ

СИЛНА ФИКСАЦИЯ ЗА БОЯДИСАНА КОСА

СУПЕР СИЛЕН ЛАК

СУПЕР СИЛНА ПЯНА

СУПЕР СИЛЕН ЛАК С ПОМПА (НЯМА)

СУПЕР СИЛЕН ГЕЛ

•  За дълготрайна, но невидима, силна фиксация,  
която не натоварва косата

• Бързо съхнещ без да лепне
• Лесно се премахва с гребен

•  За максимален обем и невидима дълготрайна фиксация без  
да натежава в косата

• Лесно се премахва с гребен

• За дълготрайна невидима фиксация без натоварване
• Бързо съхнещ
• Лесно се премахва с гребен

• Изсъхва бързо и се отмива лесно
• Без остатъци

За силна фиксация, блясък и жизненост

За изключителна фиксация и сияен блясък

За дълготрайна силна фискация и блясък

За мигновена силна фиксация, натурален блясък  
и оптимална структура

300 мл 
500 мл 
750 мл

200 мл 
500 мл

200 мл 
1000 мл

250 мл

ЛАК ЗА ЕЛАСТИЧ. И ГЪВКАВОСТ

• За дълготрайна, невидима фиксация
• За гъвкав обем
• Не утежнява косата
• За изключителен блясък
• Бързо съхнещ
• Лесно се премахва с гребен

Осигурява изключителна гъвкавост

300 мл 
500 мл 
750 мл

Осигурява изключителна гъвкавост

Подобрен гъвкав обем и грижа за косата

ПЯНА ЗА ЕЛАСТИЧ. И ГЪВКАВОСТ

ЛОСИОН ЗА СТАЙЛИНГ  
И ГРИЖА

•  За дълготрайна и същевременно невидима еластична жизненост
• Не натоварва косата
• Изключителен блясък
• Лесно се премахва с гребен

• За дълготрайни и невидими резултати
• Без утежняване
• Сияен блясък
• Лесно се премахва с гребен

200 мл 
500 мл

200 мл

Осигурява изключителен блясък и още по-голяма фиксация

Осигурява изключителен блясък и още по-силна фиксация

СУПЕР СИЛЕН ЛАК  
ЗА БОЯДИСАНА КОСА

СУПЕР СИЛНА ПЯНА (НЯМА)

• Боядисаната коса изглежда изключително бляскава
• Със защитаващ цвета UV-филтър
• Редовната употреба намалява избледняването на цвета
• Бързо съхнеща формула за дълготрайна фиксация
• Лесно се премахва с гребен

• Боядисаната коса изглежда изключително бляскава
• Със защитаващ цвета UV-филтър
• Не слепва косата
• Лесно се премахва с гребен, без остатъци

300 мл 
500 мл 
750 мл

200 мл 
500 мл

SILHOUETTE



[3D]MEN е серия за грижа за косата специално 
създадена за мъже. Всеки продукт следва 
[3D] принципа: науката за косата, скалпа 
и корените. С научно доказано работещи 
активни съставки, [3D] Системата работи  
в 3 ключови измерения за грижа  
за мъжката коса:

[1] подсилване на косата 
[2] незабавно освежаване на скалпа 
[3] активиране на корените

Стилизиращите продукти също отговарят на 
3 ключови изисквания за мъжки стайлинг.

[1] фиксация 
[2] структура 
[3] матиране



Финиш

СЕРИЯ ЗА ГРИЖА
ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО

ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН

ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ

АКТИВИРАЩ ШАМПОАН

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

• PANTHENOL работи в косата - оставя я силна и здрава.
• MENTHOL работи в скалпа - има освежаващ ефект върху  

кожата и скалпа.
• CAFFEINE стимулира корените.

• PANTHENOL овлажнява косата
• TAURINE подсилва скалпа
• CARNITINE стимулира и активира корените. Подпомага възвръщане 

гъстотата на косата чрез намаляване на косопада като част от 24 
седмичен режим.

Дълбоко освежаващ шампоан за коса и тяло

Напълно чиста коса за 15 секунди

незабавно премахване на „снежинките“

Активира корените и помага на косата да възвърне гъстотата 
си, като намалява косопада*

*при непатологични случаи

Конструирайте

Отречете гравитацията

СЕРИЯ ЗА СТИЛИЗИРАНЕ
СУПЕР СИЛЕН ГЕЛ

ОФОРМЯЩА ВАКСА

СТРУКТУРИРАЩА ГЛИНА

• Екстремно силен гел
• За създаване на остри структурни форми
• Бляскав финиш

• Крем вакса за максимално преработване.
• Създайте форми, отричащи гравитацията.

• Силна фиксация.
• Преработваема структура за небрежни прически.
• Матов финиш.

150 мл

100 мл

100 мл

• KERATIN подсилва косата.
• ZINC PYRITHIONE – добре познат като най-добрата съставка срещу 

пърхот - ефективно премахва „снежинките“.
• ALLANTOIN предпазва от появата на сърбеж и зачервяване  

по скалпа.

• SCLERO PROTEIN работят в косъма, възстановявайки структурата.
• ПАНТЕНОЛЪТ хидратира скалпа.
• КОФЕИНЪТ стимулира корените.



FORM



200 мл

1000 мл

80 мл

50 мл 
500 мл

1000 мл

1000 мл

Отлично представяне с бързо, класическо нанасяне, Strait Styling Glatt  
е професионален продукт за изправяне, на който можете да разчитате. 

Резултатът: Прекрасна права, мека и естествена коса без усилия.

Професионален продукт за перманентно изправяне  
на къдрава, вълниста или чуплива коса
• Гладка, мека, права коса
• Лека и приятна процедура
• Може да се прилага на боядисана коса
• 3 вида
     0: Естествено къдрава/чуплива 

1: Естествено къдрава/много къдрава, боядисана 
2: Естествено къдрава, боядисана/пореста

• Комплектът съдържа 1х82 мл туба с изправящ агент,  
2х40 мл пакетчета фиксаж

STRAIT STYLING GLATT (0-2) 82 мл 

За всеки тип коса. С балансиращ кератин и специални 
катионни съставки за приглаждане на порестата коса, 
предпазва косата по време на процеса.

Лосионът съдържа комбинация от хидратираща Hydrowave 
технология и Хидролизиран кератин, това позволява на 
къдрина да предоставя перфектно оформени дълготрайни 
къдрици и вълни, които издържат 12 седмици.

Формулата съдържа уникална комбинация от Хидролизиран 
Копринен Протеин и хидратираща Hydrowave технология за 
меки и луксозно гладки къдрици и вълни, за до 12 седмици.

Формулите на Креативния гел и флуид са с Амино Киселини  
за жизненост комбинирани с хидращата Hydrwave технология 
за перфектна поддръжка, увеличен обем и плътност.

СПРЕЙ ЛОСИОН ПРЕДИ КЪДРЕНЕ

КЪДРИН CLASSIC (0-2)

КЪДРИН БЛЕСТЯЩИ ВЪЛНИ (0-3)

NATURAL STYLING КРЕАТИВНИ

ФИКСАЖ

NATURAL STYLING NEUTRALISER +

• Съдържа Хидролизиран кератин.
•  Разработен за приглаждане и подсилване на порестата коса.
• Приглажда кутикулата.
• Перфектен за леко до средно пореста коса.

• За ясно изразени и дълготрайни къдрици.
• С Хидролизиран кератин.

• За подобрена грижа & копринено докосване
• Копринен Протеин

• За Обем & Плътност
• С Амино Киселини
• 2 продукта за креативни техники:
• Креативен гел за дълготраен обем в корените.
• Креативен флуид за деми-перманентни резултати.

•  Предоставя точна неутрализация, за да запечата  
дълготрайно формираните къдрици и вълни.

•  Perfect neutralisation to seal the form result and provide additional 
care for perfect conditioned results, even on porous hair.

NATURAL STYLING STRAIT STYLING GLATT 



ЗА 
САЛОНА
Сървиз артикулите ни са внимателно 
подбрани и вдъхновени както  
от дизайнери, така и от фризьори. 
Създадени за да отговорят  
на ежедневните ви нужди, те имат 
една обща черта: улесняват  
и трансформират работата ви.



СЪРВИЗ АРТИКУЛИ

Многотоналното боядисване никога не е било по-лесно.  
В този съд можете да смесите до 120мл боя. С размери  
от 145 на 165мм той е лесен за съхранение и подходящ  
за миялна машина.

• Размер: 145мм x 165мм
• Опаковка: 1

Гъбата има идеално покритие и размер, за работа със съда за боя.  
Има допълнителни канали за оптимално покритие при работа. 
Перфектна при търсене на разливащ се ефект. 

• Опаковка: 1

Хартиеното фолио позволява още по-добро размиване на цветовете  
от алуминиевото. Също така намаляват времето на нанасяне при 
кичури до 50% (не е нужно прегъване). 

• Размер: Дълги(120 x 500мм - 200 броя) 

• Размер: Средни (120 x 240мм - 200 броя) 

• Размер: Къси (120 x 160мм - 200 броя)

ГЪБА ЗА БОЯДИСВАНЕ “ЦЕЛУВКА”
Практичен инструмент за салона в розов цвят. 

• Размер: 6х8см
• 3 Броя

КЛАСИЧЕСКА ЧЕТКА ЗА БОЯ

ЧЕТКА ЗА БОЯДИСВАНЕ С ГРЕБЕН

ЪГЛОВА ЧЕТКА ЗА БОЯДИСВАНЕ

МИКСЕР ЗА БОЯ

Перфектната четка за стандартни техники на боядисване.

• Косми: дължина 23мм, ширина 43мм
• 1 Брой

Перфектна за всякакви техники на боядисване,  
особено за цялостно боядисване и блондиране. 

• Размер на гребена: 70мм
• Косми: дължина 23мм, ширина 43мм
• 1 Брой

Перфектна за свободни техники - специално за балеаж, като късата 
страна е идеална за по-прецизно нанасяне, например в корените.

• Косми на четката: 18-29мм дълги, 43мм широки 
• 1 брой 

Смесва всички бои и обезцветители за равни и перфектни 
резултати. 

• 1 Брой

СЪД ЗА БОЯ

КУПА ЗА КИЧУРИ

ТУБОИЗТИСКВАЧКА

Предлага възможност за смесване на по-голям обем боя,  
като спестява място. С удобни дръжки за лесно претегляне,  
иновативна индикация за използваната боя, както и стабилно,  
не хлъзгащо се дъно.

• Обем: 30 – 240 мл
• 1 Брой

Създадена за лесно смесване, захващане и почистване.  
Уникален “клик” механизъм позволява множество купи  
да се съединят за да може да се ползва с една ръка.  
Включва място за етикета с боя и не хлъзгаща се основа.

• Обем: 30 - 150 мл
• 3 Броя

Уникално завъртащо действие позволява да се приложи  
по-голям натиск от изтискването на ръка, като същевременно  
с това гуменото покритие гарантира стабилен контрол.

• 1 Брой

ЧЕТКА ЗА КОРЕНИ
Класическа четка за боядисване с къси косми,  
перфектна за корени.

• Косми: 14мм дължина, 43мм шририна
• Брой: 1

ТРОЙНА ГЪБА

ХАРТИЕНО ФОЛИО

ТРОЙНА КУПА

IG VIBRANCE ШИРОКА ЧЕТКА
Да се използва само с новите IGORA Vibrance нюанси.  
За лесно и бързо нанасяне.

• Косъм: 22 мм дълж., 76 мм ширина.
• Брой: 1



КАЛИБРАТОР ЗА КОСА
За прецизно измерване на диаметъра на косъма. Дава 
възможност за поставяне на точна диагноза и индикация 
как да се процедира с боя, поддръжка и техники на къдрене.

• Опаковка: 1

СЪРВИЗ АРТИКУЛИ
СРЕБЪРНО ФОЛИО 90М

МАШИНКА ЗА РЯЗАНЕ НА ФОЛИО

Качествено алуминиево фолио - перфектно за всички техники  
на боядисване. Идеален размер за машинка за рязане на фолио.

• 120мм ширина, 0.015мм плътност
• Дължина: 90м
• 3 Броя

За 90-метровите фолиа, реже прецизно желаната дължина и 
прегъва ръбовете. Бърза и лесна за ползване.

• 1 Брой

ДИГИТАЛНА ВЕЗНА
Супер изтънчен дизайн от неръждаема стомана с уголемен 
дисплей за лесна видимост. Удобна за ползване, с големи копчета 
и достатъчно широка повърхност за най-доброто позициониране 
на съда за боя. С капацитет до 5 кг. и измерване на всеки 1 гр. 
Включва батерия. 

• 1 Брой

ДИГИТАЛЕН ТАЙМЕР
С уголемен дисплей за лесен прочит. Включена е батерия.  
LCD 100 min - таймер за отброяване на времето.

• 1 Брой

КЛИПСОВЕ ЗА СЕКТОРИ

КОБУР ЗА НОЖИЦИ

Изключително трайни клипсове със силен захват,  
перфектни за разделяне на косата на секции.

• Размер: 11,5см
• 10 Броя

Класически кобур за ножици с махащ се и регулируем  
кръст / раменен колан. Включва 3 интегрирани кобура  
за ножици и място за гребени, клипсове т.н.  
Падащ капак с магнитен затварящ се механизъм. 

• Размер: 12 x 21,5 см
• 1 Брой

КЛИПСОВЕ ЗА ЗАХВАЩАНЕ
Перфектен захват, с голям капацитет и изключително устойчиви.  
Модерен ергономичен дизайн, подходящ за разделяне на плътна 
коса.

• Размер: 11.5 см
• 10 Броя

РАМЕННИК
Раменникът перфектно обвива врата на клиента, с което ефективно 
събира космите и предотвратява сърбежа около врата. Направен 
от гума, която се почиства лесно и бързо, и е удължен за по-добра 
защита от косми, боя и продукти.

• Размер: 26 x 31 см
• 1 Брой

ПОДЛОЖКА
Перфектният инструмент за перфектен балиаж. Дълга и широка 
подложка за лесно боядисване дори на дълга коса.

• Материал: полипропилен
• Размер: 29 x 15cм
• Брой: 1



СЪРВИЗ АРТИКУЛИ

JUMBO ГРЕБЕН

ГРЕБЕН С ШИШ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ

ОФИЦИАЛНА ЧЕТКА

 С традиционния си Японски стил и топ качество този гребен  
е основа на всеки комплект за подстригване. Завършен на ръка,  
така че краищата на зъбците са точно по косата и скалпа.  
Анти статичен, устойчив на химикали и топлина и анти-бактериален.

• Дължина: 18,4см
• 1 Брой

За разделяне на секции, кичури и големи пасета.  
Дълъг шиш за повече възможности. Ръчно изработен,  
върховете на гребена са щадящи към косата и скалпа.  
Анти статичен, топло и химико устойчив, анти бактериален. 

• Дължина: 22,2см
• 1 Брой

Идеална за поддръжка, грижа, изглаждане и почистване на косата, 
като стимулира скалпа. Основна четка за здрава и лъскава коса. 
Перфектна за събиране на косата назад и прибрани прически. 
Водоустойчива дървена дръжка. 

• Идеална за средно дълги до дълги коси
• Косми: комбинация от таралеж и найлон
• Размер: 9 реда
• 1 Брой

VENT ЧЕТКА
Идеална за разплитане на мокра коса. Придава обем и естествен 
финиш по време на изсушаване. Отворените канали ускоряват 
процеса на изсушаване и подобряват повдигането в корена. 
Олекотена дръжка с лесен захват за удобство и контрол. 

• Идеална за къси и средно дълги коси
• Зъбци: найлон със заоблени връхчета
• Размер: 9 реда
• 1 Брой

ПЛОСКА ЧЕТКА

ТЕРМО ЧЕТКА КЕРАМИЧНА

Перфектна за приглаждане и поддръжка. Закръглените  
найлонови връхчета масажират скалпа и косата.  
Гумената възглавничка се приспособява към формата  
на скалпа, а дървеното тяло и дръжка са водоустойчиви. 

• Идеална за средно дълги до дълги коси
• Антистатични заоблени найлонови връхчета
• Размер: 13 реда
• 1 Брой

Идеална за добавяне на обем и къдрици по време на изсушаване. 
Керамичното покритие задържа топлина за бърз стайлинг.  
По-добър захват благодарение на гумен материал против хлъзгане.

• Бодли: найлон
• Размер: S (Ø 25мм), M (Ø 43мм), L (Ø 53мм)
• 1 Брой
•  повече абсорбиране на топлина & задържане за по-бърз  

и лесен стайлинг
•  балансирано разпределяне на топлината предотвратява  

прегряване на отделни участъци
• гладък гланцов финиш за добра грижа и блясък

ОСНОВНА НОЖИЦА 5.5
Основен артикул за начинаещи фризьори.  
Идеална за слайс техника на подстригване. Средна тежест.

• Дължина: 5.5
• 1 Брой

ПРО ФЕС. НОЖИЦА 5.5
Перфектна функционалност и дизайн.  
Ножица за опитния фризьор, идеална за слайс подстригване.

• Дължина: 5.5
• 1 Брой

ЕКСПЕРТНА НОЖИЦА 5.75
Изцяло ръчно изработена японска ножица с конвексни остриета  
и комплексно изработени заострени върхове. Вдлъбнатите остриета 
и ръчното наостряне гарантират максимална острота и уникално 
подстригване със слайс техника.

• Дължина: 5.75
• 1 Брой

ГРЕБЕН ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
Високо качествен гребен. С естествени материали, които отделят 
йони по време на сресване, като помагат на косата да абсорбира 
влагата и я правят бляскава. Заоблените върхове на зъбите правят 
гребена нежен към скалпа и косъма. Без статично електричество,  
устойчив на химикали и нагряване. Подходящ за всички техники  
на подстригване.

• Дължина: 18.4cм
• Брой: 1

Идеална за придаване на блясък. С конусовиден край за 
разделяне, тези импрегнирани, водоустойчиви косми хващат косата 
добре и придават естествен блясък.

• Косъм: естествен от таралеж и найлон
• Размер: S (8 реда), M (12 реда)
• Брой: 1

ДЪРВЕНА ЧЕТКА



ПЕЛЕРИНА
Задължителен артикул за всеки салон. Лесна за почистване. 

• От еко-текстил
• 100% плетен найлон
• Оцветена по екологичен и икономичен процес
• Водоустойчива
• С настройка за отвора на врата
• С джобове
• Размер: 145Ш x 160В см
• Опаковка: 1

ПРЕСТИЛКА
Ултра лека пелерина за оптимална работа.

• Изключително лека и здрава материя
• Полиуретанов ламинат върху полиестер
• Водоустойчива
• Връзки за кръста
• 2 странични джоба
• Регулируема връзка с копчета
• Размер: 70Ш x 80В см

СЪРВИЗ АРТИКУЛИ

ЕДНОКРАТНИ ПЕЛЕРИНИ
Защитете дрехите на клиентите се, налични в 1 цвят. 

• Размер: един размер
• 30 Броя
• Цвят: бял

ЗАЩ. РЪКАВИЦИ ЕКСТРА ДЪЛГИ
Нитрилени ръкавици без пудра с дълги ръкави и увеличена 
чувствителност. С диспансер. 

• Размер: М
• 100 броя (бели)

ОГЛЕДАЛО

ФРИЗЬОРСКА КОЛИЧКА  
С ТАБЛА ЗА БОЯ

ХАВЛИИ

Ултра леко и стилно, наравено от EVA пяна за сигурност.  
Реално не може да се счупи, побира се прекрасно в количката.

• Размер: 35 х 28.5 см
• 1 Брой

Подходящи за пералня с висока попиваемост,  
направени от 380г памук. Налични в черно и бяло.
Бяло:

• Жична прежда
• Размер: 50 x 90 см
• 5 Броя

Черно:

• Жична прежда
• Цветни
• Размер: 50 x 90 см
• 5 Броя

Помпа за салона, доза 3.5 мл.  
За BC 750 мл бутилки.

• Unit: 1

Помпа за салона, доза 3.5 мл.  
За BC 1000 мл бутилки..

• Unit: 1

Помпа за салона, доза 3.5 мл.  
За BC 1000 мл бутилки..

• Unit: 1

ПОМПА (750МЛ)

ПОМПА (1000МЛ)

ПОМПА (5Л)

Мултифункционална количка - умното решение за нанасяне на боя. 
Съдържа табла за боя за 4 купички, метален държач за сешоар  
и метален кош за продукти и оксиданти.

• 5 големи чекмеджета
• Държач за огледало
• Размер: 90 х 35 х 37см
• 1 Брой: (Количка + Табла за Боя)

Да се използва само с новите IGORA Vibrance нюанси. 
За всички видове услуги с апликатор.

• Опаковка: 250 мл
• Брой: 1 

Помпа за салона с обем 3.5 мл.  
За 1000 мл бутилки. 

• Брой: 1 

ЧЕРНА ПОМПА ЗА FIBRE CLINIX  
1000МЛ ШАМПОАН 

БУТИЛКА АПЛИКАТОР



НАСТОЛЕН СТЕЛАЖ
Малък и практичен стелаж за сезонно промоции и топ продукти.

• Размер: 25 x 19 x 12 cм 
• Брой: 1

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕШОАР
С Johnson DC мотор, супер лек и супер силен. Този сешоар  
е задължителен за всеки салон.

• Освежаващ резултат
• DC 2000 W мотор
• Лек (490грама)
• 2 скорости
• 3 температури
• Опаковка: 1

СЪРВИЗ АРТИКУЛИ

КУТИЯ ЗА БОИ: ОПЦИЯ 2 X 3 X 7
Перфектна за всички фризьори, тази кутия направена от прозрачен 
полистирол, с капацитет от общо 56 туби-до 14 различни цвята с 
3х14 в кутии и 14 отворени.

• Размер: 30.7 x 30.7 x 17.2см
• 1 Брой

ЧЕТКА ЗА МАСКА
Четка за нанасяне на ВС продукти за грижа от бяла пластмаса.  
Идеална за смесване на продуктите, както и нанасянето  
им по косата.

• Брой: 1

FIBRE CLINIX ДИСПЛЕЙ

FIBRE CLINIX ЛЪЖИЦА

FIBRE CLINIX КУПА

• Пасва перфектно върху фризьорската количка
• Събира пълният асортимент и инструменти на Fibre Clinix
• С държач за инструменти

• За да взимате всеки път точно количество от Fibre Clinix маската

• Иконична форма
• Ергономична дръжка
• Система за перфектно изгребване на маската от Fibre Clinix 

Лъжицата



РЕКЛАМА В САЛОНА

ХАРТИЕНА ТОРБИЧКА
От рециклирана хартия.

• 100 г/куб.см рециклирана хартия, бяла
• Размер: 28 x 31 см
• Опаковка: 50 броя

ДИСПЛЕЙ

ВХОДНА ТАБЕЛА
КЛАСИЧЕСКИ ЧАДЪР

РАМКА ЗА ПЛАКАТ

Автоматичен чадър за разходка с нечупливи рамена и удобна 
дръжка.

• 3 Броя

Сребристо матов алуминий, със закръглен профил с 4 крокодилски 
клипса за сигурно задържане. Лесен монтаж.

• Размер: за 68 х 90см формат на плакат
• 1 Брой

ХАРТИЕНИ ЧАНТИ БЕЛИ
Примиум чанти за специални покупки.

• Размер: 20 х 10 х 27см
• 50 Броя

МИНИ ПЛОСКА ЧЕТКА
Размер за чанта, идеална за приглаждане, сресване и изправяне.  
Закръглени в горната си част найлонови бодли, проникват  
в косата, масажират скалпа и предоставят гладка прическа.  
Естествена гума следва скалпа по време на употреба. 

• Идеална за къси до средно дълги коси
• Бодли: закръглени в края от найлон
• Размер. 9 реда
• 1 Брой

Малък и практичен дисплей за топ продукти.

• Размер: 35 x 14 x 27 cм
• Брой: 1

Лесен начин да насочите вниманието на минувачите към салона си. 
Стандартен дизайн, черен цвят.

• Размер: 140 x 65 cм
• Брой: 1

Тениска "You & Us" налична в 2 варианта, мъжки и дамски. 

• Размер:  
Дамски: S/M, M/L ; Мъжки: M/L, L/XL

• Брой: 1

ТЕНИСКА

Стелаж с нов дизайн. Перфектен за представяне на продуктите  
пред клиентите.

• Размер: 74,5 x 36 x 180 cm 
• Брой: 1

СТЕЛАЖ




