Το ξεκίνημα της Tahe το 1920, σηματοδότησε και την αρχή μίας οικογενειακής
παράδοσης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, τη φροντίδα και την ομορφιά του
ανθρώπου. Η δεκαετία των 1920s ήταν ορόσημο για την προσωπική φροντίδα των
ανδρών που σταμάτησε να θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας, αλλά ένα κεντρικό
γνώρισμα της αρρενωπότητας και του καλλοπισμού.
Η σειρά Advanced Barber προσφέρει μία εμπειρία προσωπικής φροντίδας
σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άνδρα του 21ου αιώνα. Μία σειρά
σχεδιασμένη με τεχνολογικά προηγμένη κοσμετολογία, βασισμένη σε φόρμουλες
υψηλής απόδοσης με φυσικά ενεργά συστατικά, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.
Advanced Barber, μια σειρά ειδικά σχεδιασμένη ώστε να εκπληρώσει όλες τις
προσδοκίες του επαγγελματία και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
σημερινού άνδρα.

Jose Magaña Pérez 1936

Jose Magaña Ortiz 1950
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HAIR
ΜΑΛΛΙΑ

Nº101 FRESH SHAMPOO 300 ml
Σαμπουάν για συχνή χρήση. Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με αργινίνη και μενθόλη.
Καθαρίζει, τονώνει και αναζωογονεί τα μαλλιά και το τριχωτό, δίνοντας
μια αίσθηση υγείας και ευεξίας. Αποτρέπει την πρόωρη τριχόπτωσηκαι
μαλακώνει τα μαλλιά αφήνοντάς τα γεμάτα όγκο. Τα ενεργά συστατικά
του το καθιστούν ιδανικό για μια καθημερινή ρουτίνα περιποίησης
μαλλιών.
Ενεργά συστατικά:
• Αργινίνη: Αμινοξύ που ενισχύει το προστατευτικό φράγμα του
δέρματος.
• Εκχύλισμα κρεμμυδιού: Εκχύλισμα καθαρισμού που διεγείρει την
ανάπτυξη των μαλλιών.
• Μενθόλη: Ενεργός αναζωογονητικός παράγοντας.
• Προβιταμίνη Β5: Θρέφει και περιποιείται τα μαλλιά. Ενεργή προστασία
από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Οδηγίες χρήσης:
Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ. Αφήστε την
καταπραϋντική και αναζωογονητική δράση του να ενεργήσει για 2 λεπτά.
Ξεβγάλτε καλά. Επαναλάβετε αν χρειαστεί. Αποφύγετε την επαφή με τα
μάτια.

Nº102 PURE FRESH SHAMPOO 300 ml
Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας. Με δροσιστικό αποτέλεσμα.
Με εκχύλισμα κέδρου και μενθόλη.
Για καθημερινή χρήση.
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Σαμπουάν για καθημερινή χρήση κατά της πιτυρίδας και του ερεθισμένου
τριχωτού, για όλους τους τύπους μαλλιών.
Ενεργά συστατικά:
• Μενθόλη: Ενεργός αναζωογονητικός παράγοντας.
• Εκχύλισμα κέδρου: Ενισχυτικό εκχύλισμα ιδανικό για δράση κατά της
πιτυρίδας.
• Πυριθειόνη ψευδαργύρου: Μειώνει την κυτταρική μίτωση για την
εξάλειψη της μυκητιακής αιτίας της πιτυρίδας.
Οδηγίες χρήσης:
• Θεραπεία ΣΟΚ: Εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά και κάντε μασάζ στις
περιοχές που έχουν πρόβλημα. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 10 λεπτά.
Ξεβγάλτε καλά.
• Καθημερινή χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ.
Επαναλάβετε αν χρειαστεί και ξεβγάλτε καλά.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº103 SUBLIME SHAMPOO 300 ml
Σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης.
Με ginseng και πρωτεΐνες σόγιας.
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Για καθημερινή χρήση.
Πυκνωτικό και διεγερτικό σαμπουάν που βοηθά στη διακοπή της
τριχόπτωσης. Καθαρίζει απαλά και διατηρεί τη φυσική ισορροπία των
μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής. Εμπλουτισμένο με απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των μαλλιών και αυξάνουν
την πυκνότητα στα λεπτά μαλλιά.
Ενεργά συστατικά:
• Εκχύλισμα από Σαλιβουρία (Ginkgo Biloba): Εκχύλισμα από τα φύλλα του
φυτού, πλούσιο σε φλαβονοειδή για την ενίσχυση της κυκλοφορίας του
αίματος και την καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες.
• Βιοδραστικές γαλακτικές ενώσεις: Ενώσεις που αναζωογονούν τα θυλάκια
των ινών της τρίχας και μειώνουν την τριχόπτωση διεγείροντας τη δερματική
θηλή. Αναζωογονούν το τριχωτό της κεφαλής και τα τριχοθυλάκια.
• Υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας: Διεγείρει την παραγωγή οξυγόνου και
αυξάνει το ενεργειακό δυναμικό των κυττάρων.
Οδηγίες χρήσης:
Εφαρμόστε την απαραίτητη ποσότητα σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ.
Ξεβγάλτε καλά και επαναλάβετε αν χρειάζεται.
Για ολοκληρωμένη θεραπεία και για να ενισχύσετε τα αποτελέσματα
προχωρήστε στην εφαρμογή της Tahe Advanced Barber Sublime Treatment.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº104 GREY SHAMPOO 300 ml
Σαμπουάν για γκρίζα, λευκά ή με ανταύγειες μαλλιά.
Με βιολέ χρωστικά, βιταμίνη Ε και πανθενόλη.
Η συνεχή χρήση του βοηθάει στην εξάλειψη των ανεπιθύμητων κίτρινων
τόνων. Αφήνει τα μαλλιά ενυδατωμένα και αναζωογονημένα με ανανεωμένη
λάμψη και ελαστικότητα.
Ενεργά συστατικά:
• Βιολέ χρωστικά: Εξαλείφουν τους ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους.
• Βιταμίνη Ε: Αντιοξειδωτική βιταμίνη που ελαχιστοποιεί τη φθορά των
μαλλιών.
• Πανθενόλη: Η προβιταμίνη Β5 προστατεύει από περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
Οδηγίες χρήσης:
Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά, κάντε μασάζ και ξεβγάλτε καλά. Για πιο
ελαφρύ αποτέλεσμα μπορείτε να το αναμίξετε με ένα οποιοδήποτε σαμπουάν
(χωρίς χρώμα). Για πιο έντονο αποτέλεσμα μπορείτε να το αφήσετε για 5
λεπτά να δράσει πριν το ξεβγάλετε.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº201 FRESH MASK 100 ml
Μάσκα επανόρθωσης των μαλλιών με καταπραϋντική δράση στο τριχωτό.
Με γνήσια αλόη (aloe vera) και μέντα.
Επανορθωτική μάσκα μαλλιών που αφήνει τα μαλλιά απαλά και λαμπερά.
Αναζωογονεί, καταπραΰνει και ενυδατώνει το τριχωτό της κεφαλής.
Ενεργά συστατικά:
• Μέντα: Ενεργός αναζωογονητικός παράγοντας.
• Γνήσια αλόη (aloe vera): Καταπραϋντικό αναγεννητικό φυτό - συστατικό.
Οδηγίες χρήσης:
Μετά το λούσιμο, απλώστε μια μικρή ποσότητα σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε
μασάζ για να κατανείμετε ομοιόμορφα το προϊόν. Για να αυξήσετε την
αίσθηση της φρεσκάδας αφήστε τα μαλλιά για 2-3 λεπτά. Ξεβγάλτε καλά.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº202 TOP CONDITIONER 60 ml
Ενυδατικό μαλακτικό (conditioner) για μαλλιά και μούσια.
Με έλαιο argan και εκχύλισμα κέδρου.
Ενυδατικό conditioner, 2 σε 1, για μαλλιά και γένια. Ελαφρύ μαλακτικό που
ελέγχει, ενυδατώνει και μαλακώνει τα μαλλιά ή τα γένια.
Ενεργά συστατικά:
• Εκχύλισμα κέδρου: Ενισχυτικό εκχύλισμα.
• Έλαιο Argan: Τρέφει και συντηρεί.
• Υδρολυμένη κερατίνη: Μαλακτικό μαλλιών.
• Κατιονικά μαλακτικά για κράτημα και υγιή μαλλιά.
Οδηγίες χρήσης:
Εφαρμόστε 2 ή 3 πατημασιές στην παλάμη του χεριού και διανείμετε
ομοιόμορφα σε καθαρά βρεγμένα μαλλιά ή στα μούσια. Προχωρείτε στο στυλ
που επιθυμείτε.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº203 SUBLIME LOTION 125 ml
Λοσιόν κατά της τριχόπτωσης. Για συχνή χρήση.
Με κουρκουμά, ωμέγα 6 και πρωτεΐνη σόγιας.
Εντατικό πρόγραμμα διπλής δράσης για αδύναμα μαλλιά και τριχόπτωση.
Εμπλουτισμένο με κουρκουμά* και ωμέγα 6* και απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά που βοηθούν στην τόνωση της δραστηριότητας των ριζών για τη
διατήρηση του πάχους της τρίχασ από τη ρίζα έως την άκρη. Βοηθά στην
ενδυνάμωση του θύλακα της τρίχας, διατηρεί τα μαλλιά και το τριχωτό
υγιή και δυνατά, παρατείνοντας τη φάση ανάπτυξης.
Ενεργά συστατικά:
• Κουρκουμάς: Φυτικός παράγοντας προερχόμενος από κουρκούμη (capilia longa), ένα συμπύκνωμα πλούσιο σε πεπτίδια και σχεδιασμένο να
δημιουργεί βέλτιστες συνθήκες για την επανενεργοποίηση της ανάπτυξης
των μαλλιών. Φυτικής προέλευσης με πιστοποίηση COSMOS και ECOCERT.
• Ωμέγα 6: Ένωση που βρίσκεται σε σογιέλαιο που περιέχει θρεπτικά
συστατικά και μαλακτικά για τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής.
Οδηγίες χρήσης:
Ανακινήστε πριν τη χρήση. Εφαρμόστε σε λουσμένα, καθαρά μαλλιά
απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής, χωρίζοντας τα μαλλιά ανάλογα με
την ποσότητα. Κάντε απαλό μασάζ. Μην ξεβγάζετε.
* Προσοχή

Τα ενεργά συστατικά φυσικής προέλευσης μπορούν να προκαλέσουν διαφορές στο χρώμα του προϊόντος.
Τυχόν αποχρωματισμός δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του προϊόντος.

STYLING
ΧΤΕΝΙΣΜΑ

Nº301 SHINE CREAM 100 ml
Κερί μαλλιών λάμψης. Με πολύ δυνατό κράτημα.
Με εκχύλισμα φυτικής γλυκερίνης και κέδρου.
Κερί λάμψης για όλους τους τύπους μαλλιών, ιδανικό για styling σε
μεσαία ή κοντά μαλλιά. Για ευέλικτα στυλ μακράς διαρκείας και μαλλιά
με λάμψη. Ξεβγάζεται εύκολα με σαμπουάν.
Ενεργά συστατικά:
• Προβιταμίνη Β5: Θρέφει και περιποιείται τα μαλλιά.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Προσφέρει ενυδάτωση στα μαλλιά.
• Εκχύλισμα κέδρου: Ενισχυτικό εκχύλισμα.
• Με υψηλή περιεκτικότητα ρητίνης για styling.
• Φυσικής προέλευσης προπανοδιόλη: Ενισχύει τα επίπεδα ενυδάτωσης
των μαλλιών.
Οδηγίες χρήσης:
Ζεστάνετε μια μικρή ποσότητα στα δάχτυλά σας. Απλώστε στα μαλλιά για
το επιθυμητό στυλ. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλα σας ή μια χτένα για να
δώσετε το στυλ που επιθυμείτε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº302 NATURAL POMADE 100 ml
Φυσικό κερί, πομάδα μαλλιών. Με δυνατό κράτημα.
Με λάδι καρύδας και (αραβικό κόμμι) κόμμι ακακίας.
Για σχήμα και υφή για όλους τους τύπους μαλλιών. Κερί για δυνατό
κράτημα, μεσαία λάμψη και ευέλικτο αποτέλεσμα. Για ίσια, κυματιστά ή
σγουρά μαλλιά. Δεν αφήνει κατάλοιπα.
Ενεργά συστατικά:
• Έλαιο καρύδας: Μαλακτικό, θρεπτικό έλαιο για το δέρμα και τα μαλλιά.
• Κόμμι ακακίας: Το κόμμι ακακίας είναι ένας φυσικός παράγοντας
συγκράτησης (κόλλα), δίνει σώμα και υφή και λαμβάνεται από ακακία
Σενεγάλης.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη:Προσφέρει ενυδάτωση στα μαλλιά.
Οδηγίες χρήσης:
Λιώστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος μεταξύ των χεριών και
απλώστε σε στεγνά μαλλιά. Προχωρήστε στο στυλ που επιθυμείτε.
Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να δημιουργήσετε φυσικά στυλ.

Nº303 HOLD MATT 100 ml
Ματ κερί μαλλιών. Με δυνατό κράτημα.
Με καολίνη και κερί carnauba.
Φόρμουλα για υφή και φυσικό ματ αποτέλεσμα και δυνατό κράτημα.
Ιδανικό για τη επίτευξη ενός ευρέος φάσματος styling, για κοντά και
μεσαία-μακρυά μαλλιά. Σύνθεση για εύκολο φορμάρισμα. Δεν αφήνει
κατάλοιπα. Αφαιρείται εύκολα με νερό.
Ενεργά συστατικά:
• Καολίνη: μαλακτικό σε μορφής σκόνης που παρέχει υφή.
• Carnauba: Το κερί carnauba είναι ένα κερί φυτικής προέλευσης το οποίο
προέρχεται από τα φύλλα του φοίνικα με τη λατινική ονομασία Copernicia
Cerifera. Προσφέρει υφή στα μαλλιά.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Προσφέρει ενυδάτωση στα μαλλιά.
• Βούτυρο Καριτέ (Shea Butter): Για θρέψη και υφή.
Οδηγίες χρήσης:
Λιώστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος μεταξύ των χεριών και
απλώστε σε στεγνά μαλλιά. Προχωρήστε στο στυλ που επιθυμείτε.

Nº304 FIBER 100 ml
Κερί μαλλιών σε ίνες. Με δυνατό ευέλικτο κράτημα.
Με κόμμι ακακίας. Για φυσικό αποτέλεσμα.
Για δυνατό ευέλικτο κράτημα και φυσικό look. Τονίζει και δίνει υφή και
πυκνότητα στα μαλλιά χωρίς να τα κολλάει. Ιδανικό για στυλ με κίνηση.
Χωρίς κατάλοιπα.
Ενεργά συστατικά:
• Κόμμι ακακίας: Το κόμμι ακακίας είναι ένας φυσικός παράγοντας
συγκράτησης (κόλλα) που δίνει σώμα και υφή και προέρχεται από ακακία
Σενεγάλης.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Προσφέρει ενυδάτωση στα μαλλιά.
• Κερί alba και φυτική ρητίνη: Για μορφοποίηση, υφή και σώμα στην τρίχα.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Προσφέρει ενυδάτωση στα μαλλιά.
Οδηγίες χρήσης:
Απλώστε μικρή ποσότητα από το κερί, στο μέγεθος ενός φουντουκιού, στην
παλάμη του χεριού και τρίψτε απαλά μεταξύ τους τις παλάμες σας ώστε να
δημιουργήσετε τις ίνες του προϊόντος. Στη συνέχεια απλώνετε το προϊόν στα
μαλλιά. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλα για να διανείμετε καλά το προϊόν και να
μορφοποιήσετε τα μαλλιά. Για επιπλέον κράτημα ή έλεγχο στα χοντρά μαλλιά,
απλώστε περισσότερο προϊόν στην παλάμη του χεριού, με ελαφρές κινήσεις των
δακτύλων σας ζεστάνετε το προϊόν μέχρι να λιώσει πλήρως και προχωρήστε στο
στυλ που επιθυμείτε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρεγμένα ή στεγνά μαλλιά.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº321 SEA WATER 125 ml
Σπρέι θαλασσινού νερού για surfer-look.
Με ροδόφυτα (Red algae) και ινδικό ginseng.
Σπρέι για να δημιουργείτε εύκολα wet look στυλ ή surfer look. Για φυσικό,
ελεύθερο και ανάλαφρο αποτέλεσμα που διαρκεί όλη τη μέρα.
Ενεργά συστατικά:
• Ροδόφυτα (Red algae): Για καθημερινή προστασία από επιθετικούς
περιβαλλοντικούς παράγοντες
• Ινδικό Ginseng: Ενισχύει τη δυναμική των κυττάρων και προστατεύει από
την μπλε ακτινοβολία ενώ μελέτες δείχνουν ότι καθυστερεί τη διαδικασία
της γήρανσης των μαλλιών και μειώνει το γκριζάρισμα τους.
Οδηγίες χρήσης:
Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.
• Surfer look: Ψεκάστε 10/20 φορές σε καθαρά βρεγμένα μαλλιά ανάλογα
με το μήκος και το πάχος. Αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο και
χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να κάνετε στυλ που επιθυμείτε.
• Για όγκο: Ψεκάστε 4-5 φορές σε βρεγμένα μαλλιά και στεγνώστε
κανονικά.

Nº341 MOLDING GEL 300 ml
Ζελέ για πολύ δυνατό κράτημα.
Με φυτικής προέλευσης γλυκερίνη και κόμμι ακακίας.
Για “σταθερά” στυλ μεγάλης διάρκειας. Δίνει μακράς διάρκειας έλεγχο στο
στυλ που επιθυμείτε, χαρίζοντας έντονη λάμψη.
Ενεργά συστατικά:
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Προσφέρει ενυδάτωση στα μαλλιά.
• Κόμμι ακακίας: Το κόμμι ακακίας είναι ένας φυσικός παράγοντας
συγκράτησης (κόλλα) που δίνει σώμα και υφή και λαμβάνεται από την
ακακία της Σενεγάλης.
• Προβιταμίνη Β5: Θρέφει και περιποιείται τα μαλλιά.
Οδηγίες χρήσης:
• Για wet look εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά, ή σε στεγνά μαλλιά για
μεγαλύτερο κράτημα και απόλυτη εφαρμογή.
• Για πιο έντονο εφέ βρέξτε λίγο τα χέρια σας.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº351 BOOSTER SPRAY 400 ml
Λακ μαλλιών για υφή και δυνατό κράτημα.
Με κόμμι ακακίας και βιταμίνη Ε.
Σπρέι για δυνατό κράτημα, ευελιξία και υφή. Κατά της υγρασίας.
Ενεργά συστατικά:
• Κόμμι ακακίας: Το κόμμι ακακίας είναι ένας φυσικός παράγοντας
συγκράτησης (κόλλα) που δίνει σώμα και υφή και λαμβάνεται από ακακία
Σενεγάλης.
• Βιταμίνη Ε: Αντιοξειδωτικό.
Οδηγίες χρήσης:
Ψεκάστε σε στεγνά μαλλιά από απόσταση 30cm για να καθορίσετε το στυλ
που επιθυμείτε.

beard
ΜΟΥΣΙ

Nº401 PRECISION GEL 400 ml
Gel ξυρίσματος για απόλυτη ακρίβεια.
Με γνήσια αλόη (aloe vera) και βισαβολόλη.
Gel ξυρίσματος που δεν κάνει αφρό ιδανικό για ακριβές ξύρισμα. Παρέχει
ορατότητα στο δέρμα ώστε να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια στο ξύρισμα και
στον τονισμό συγκεκριμένων περιοχών. Καταπραΰνει το δέρμα και
εξαλείφει τους ερεθισμούς.
Ενεργά συστατικά:
• Γνήσια αλόη (aloe vera): Καταπραΰνει και αναζωογονεί.
• Βισαβολόλη: Ισχυρό καταπραϋντικό, εξαιρετικό για την φροντίδα της
ευαίσθητης και ερεθισμένης επιδερμίδας. Καταπραΰνει και αφήνει το
δέρμα απαλό.
Οδηγίες χρήσης:
Εφαρμόστε το προϊόν στις περιοχές που επιθυμείτε, προχωρήστε και
ολοκληρώστε το ξύρισμα. Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν με νερό.

Nº402 IDEAL SHAVE 125 ml
Aftershave. Balsam για το πρόσωπο για φροντίδα μετά το ξύρισμα.
Καταπραΰνει, ενυδατώνει και προστατεύει.
Με βισαβολόλη, ινδικό ginseng και αλλαντοΐνη.
Προστατευτικό ενυδατικό γαλάκτωμα balsam για χρήση μετά το ξύρισμα. Βοηθά
στην πρόληψη ερεθισμού του δέρματος και ενυδατώνει και ελαχιστοποιεί την
ερυθρότητα. Προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από την μπλε ακτινοβολία που
εκπέμπουν οι οθόνες.
Ενεργά συστατικά:
• Βισαβολόλη (Bisabolol): Ισχυρό καταπραϋντικό, εξαιρετικό για την φροντίδα της
ευαίσθητης και ερεθισμένης επιδερμίδας. Καταπραΰνει και απαλύνει το δέρμα.
• Ινδικό ginseng: Ενισχύει τη δυναμική των κυττάρων και προστατεύει από την μπλε
ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες.
• Αλλαντοΐνη: Διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και βελτιώνει την
ερυθρότητα του δέρματος και τη διαδερμική απώλεια.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Προσφέρει ενυδάτωση στο δέρμα.
• Βιταμίνη Ε: Αντιοξειδωτικό.
• Ελαιόλαδο: Φυσικός γαλακτωματοποιητής.
Οδηγίες χρήσης:
Εφαρμόστε μικρή ποσότητα με κυκλική κίνηση στο πρόσωπο και στο λαιμό.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθημερινή ενυδατική κρέμα. Μην το
εφαρμόζετε σε ερεθισμένο δέρμα ή σε ανοιχτή πληγή.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Nº501 DEFINITIVE SÉRUM 30 ml
Ενυδατικό serum για τα γένια.
Με έλαιο argan και εκχύλισμα κέδρου.
Ενυδατική, μαλακτική φόρμουλα σχεδιασμένη για να διατηρεί τα γένιαμούσια απαλά και με στυλ. Απορροφάται γρήγορα, με αντιοξειδωτικά και
μαλακτικά έλαια.
Ενεργά συστατικά:
• Έλαιο argan: Θρέφει και μαλακώνει τα γένια.
• Έλαιο limnanthes alba (White meadowfoam): Έλαιο με μοναδικά
αντιοξειδωτικά αποτελέσματα.
• Βιταμίνη Ε: Αντιοξειδωτική.
Οδηγίες χρήσης:
Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα serum ανάλογα με το μήκος της
γενειάδας. Για κοντά γένια 2 ή 3 πατήματα/ για πιο μακριά γένια 3 έως 5.
Εφαρμόστε το προϊόν στην παλάμη σας, τρίψτε τα χέρια σας μεταξύ τους
και απλώστε στα γένια με έμφαση στις ξηρές περιοχές. Μπορεί να
εφαρμοστεί σε βρεγμένα ή στεγνά γένια αλλά η μέγιστη ενυδάτωση
επιτυγχάνεται σε βρεγμένα. Για καθημερινή χρήση.
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PROGRESSIVE 60 ml
Σαμπουάν προοδευτικής δράσης για τη μείωση
των γκρίζων μαλλιών.
Μειώνει σταδιακά τα γκρίζα με κάθε χρήση, για προοδευτικά και διακριτικά
αποτελέσματα. Για συχνή, καθημερινή χρήση μέχρι την επίτευξη των
επιθυμητών αποτελεσμάτων. Το ποσό της μείωσης του γκρι εξαρτάται από
τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος.
Το βέλτιστο αποτέλεσμα προκύπτει σε μαλλιά από μαύρα μέχρι καστανό
ανοιχτό. Τα αποτελέσματα ποικίλουν σε ξανθά, κόκκινα μαλλιά ή βαμμένα
μαλλιά. Με ουδέτερο pH για συχνή χρήση, ενυδατώνει και αναζωογονεί τα
μαλλιά.
Φόρμουλα ενισχυμένη με απαλούς τασιενεργούς παράγοντες σε συνδυασμό
με χρωστικές ουσίες προοδευτικής δράσης.
Μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε μαλλιά ντεκαπαρισμένα, ξανοιγμένα ή με
ανταύγειες ή σε μαλλιά που είναι βαμμένα ξανθά ή με χέννα.
Καθαρίζει, ενυδατώνει και θρέφει τα μαλλιά, αυξάνοντας τον όγκο και
πυκνώνοντας τις ίνες των μαλλιών.

BALANCED COLOUR 60 ml
Βαφή μαλλιών σε μορφή κρέμας.
Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
Για φυσικό αποτέλεσμα.
Με φυτικό ελαϊκό οξύ, κερί από πίτουρο ρυζιού, γλυκερίνη λαχανικών
και αβοκάντο.
Ενεργά συστατικά:
• Φυτικό ελαϊκό οξυ: Για θρέψη και υφή.
• Κερί από πίτουρο ρυζιού: Μαλακώνει και προστατεύει.
• Φυτικής προέλευσης γλυκερίνη: Ενυδατικός παράγοντας.
• Έλαιο αβοκάντο: Για θρέψη και λάμψη.

OXIDANT CREAM 400 ml
Σταθεροποιημένο οξυζενέ για χρήση με τη βαφή μαλλιών.
15 vols.
Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Η επανάσταση είναι τώρα.
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