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Farmavita - італійська компанія, розташована 
на околиці Мілану - містечко Локате-Варезіно, 
недалеко від великого міжнародного аеропорту 
Мальпенса. Компанія Farmavita успішно працює 
на ринку професійної косметики для волосся вже 
понад 45 років. За цей час продукція бренду, 
завдяки своїй високій якості, завоювала світове 
визнання та сьогодні експортується до більш ніж 
70 країн світу. Виробничі потужності компанії 
базуються на власній фабриці, що оснащена 
найновітньою технікою. Тут також розташована і 
науково-дослідна лабораторія, в якій досвідчені 
фахівці ведуть прогресивні дослідження в 
косметологічній галузі: безперервні дослідження; 
ретельний вибір вихідних матеріалів; величезний 
запас напрацьованих активних формул, перевірених 
найсучаснішими методами аналізу все це дозволяє 
нашій компанії щорічно виводити на косметичний 
ринок більш інноваційні продукти високої якості, 
які здатні задовольнити потреби  та очікування 
наших клієнтів з усіх куточків світу.

п р о  к о м п а н і ю

Лабораторія косметичних досліджень

Останні розробки компанії «Farmavita»:  

1) Стайлінг HD
Колекція професійного стайлінгу, була натхненна наукою по догляду за шкірою. Створена та розроблена для того, щоб надати всю 
необхідну професійну підтримку у створенні будь якого образу.  У колекції HD ви знайдете продукти для будь-якої структури волосся та 
для створення найбажанішого стилю. Починаючи з засобів спрямованих на створення гладкості та об’єму, завершуючи продуктами, які 
допоможуть підкреслити локони та хвилі.
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Перша “веганська” перманентна крем-фарба нового покоління 
для волосся (без PPD та резорцинолу) 

з технологією INFINITE COLOR+ та KV TECHNOLOGY

+75% довше зберігається колір 
+23% збільшується яскравість, насиченість та стійкість кольору 
100% зафарбовування сивини

БЕЗ PPD и Resorcinol

Основні переваги:
• Зберігає міцність волосся;

• Зберігає еластичність волосся;

• Робить волосся більш блискучим;

• Покращує стан волосся та його розчісування;

• Зменшує сплутування та знімає статичний ефект;

• Безпечний у роботі для майстрів-перукарів та 

клієнтів.

Характеристика:

• Рослинний кератин, що складається з 18 

амінокислот, в основному пшениці та сої;

• низький вміст аміаку; 

• Делікатна формула для чутливої шкіри голови; 

• без PPD та резорцинолу; 

• без запаху.

ЗМІШУВАННЯ 1:1,5
для більш насиченого 
кольору використовуйте 
пропорцію 1:1

від 30 до 55 хв.
залежно від виду 
фарбування

ЧАС ВИТРИМКИ

Детальніше



EVE Cream Developer (окисник) - 
кремоподібна стабілізуюча емульсія з 
бальзамом та антистатичним ефектом.

РОБОТА З СИВИНОЮ
• Якщо сивого волосся більш ніж 30%, 
рекомендується змішувати барвник бажаного 
кольору в пропорціях з натуральним 
відтінком. Наприклад: змішайте 30 мл EVE 
7,44+30 мл 7,0+90 мл окисника EVE Cream 
Developer.

• Для більш інтенсивного результату або коли 
відсоток сивого волосся перевищує 80%, 
рекомендуємо перемішувати 1:1 з окисником 
EVE Cream Developer.

РОБОТА З СУПЕРОСВІТЛЮВАЧАМИ
Змішування: 1:2
Час витримки: від 45 до 55 хвилин

РАБОТА С BOOSTERS (підсилювач кольору)
Змішування: 1:1,5
Час витримки: від 30 до 40 хвилин
• Для підсилення кольору - змішайте бажаний 
відтінок EVE Experience з підсилювачем 
кольору Booster у пропорції 2:1. Наприклад: 
змішайте 40 мл EVE Experience + 20 мл 
підсилювача кольору Booster + 90 мл 
окисника EVE Cream Developer.

• Для кольорового та яскравого пасма на 
освітленому волоссі - змішайте підсилювач 
кольору Booster у пропорції 1:1 з 3% або 
6% окисником EVE Cream Developer, таким 
чином можна наносити на освітлене волосся в 
чистому вигляді.

РАБОТА С 0.00 CLEAR
• Використовується для висвітлення 
інтенсивності інших відтінків. Наприклад: 
змішайте 15мл EVE Experience + 15мл 0.00 + 
30мл окисника EVE Cream Developer.

30г/500г

EVE BLEACHING POWDER
Пудра синього кольору, що знебарвлює, 
мікрогранульована, з високим рівнем 
освітлення, має приємну віддушку.

» HIGH LIFT: 9 LEVELS
Освітлення волосся до 9 рівнів 
» FAST ACTING LIFT 
Процес знебарвлення відбувається на 20% швидше 
» GREAT CONSISTENCY
Покращена текстура, підходить для будь-якої техніки
» NO YELLOW EFFECT
ідеальний білий відтінок
» KV TECH
збагачений рослинним кератином
» LOW AMMONIA
низький відсоток аміаку

Інноваційна формула EVE bleaching powder здатна 
утримувати аміак і поступово його вивільняти в процесі 
знебарвлення. Це дозволяє на відміну від інших порошків 
досягти високого рівня освітлення з мінімальним 
відсотком вмісту аміаку. Цей продукт не має різкого 
запаху аміаку і робить процес фарбування комфортнішим, 
як для клієнта, так і для майстра. Збагачений KV 
Technology, EVE bleaching powder дозволяє зробити 
максимально безпечне освітлення без шкоди для волосся.
 
Спосіб застосування:
Змішується з окисником Eve Cream Developer у пропорціях 
1:1 або 1:2. Співвідношення змішування ви обираєте в 
залежності від ваших уподобань текстури, консистенції 
та техніки. Не рекомендуємо використовувати 9% окисник 
і вище, при закритих техніках та на шкірі голови. При 
нанесенні, враховувати структуру та стан волосся.

1000мл
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30-45 min

122+12+12 

1:1
1:2

Інтенсивні кольори:
Суперблонди:

Час витримки:

Кільк. тонів:

1:1,5

100 ml

Excelsa Hp

Balanced Formula

Об `єм:

Формула:

Технологія:

Змішування:

+12 
Mineral 

Shadows

+12 new COLOR
2022

СТВОРЮЙ 
  ІДЕАЛЬНИЙ 
           КОЛІР
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Стійка крем-фарба Life Color Plus на основі екстракту плода Бразильського 
горіха з низьким вмістом аміаку.

Перманентна стійка крем-фарба створена за новою удосконаленою форму-
лою з високими технологічними властивостями. Excelsa Hp-технологія спря-
мована на захист здоров’я людини, дозволяє забезпечити належне живлення 
для відновлення волосся, підтримуючи його основні компоненти: вологу, білки 
та ліпіди. Вміст аміаку у фарбі від 0,2% (темні тони), до 3,36% (суперосвіт-
лювачі). Фарба створена на фіолетовій основі, що виключає появу на волоссі 
зеленого відтінку. 

Робота з сивиною: 
0-50% сивого волосся: використовуйте фарбу бажаного кольору. 
50-100% сивого волосся: використовуйте половину тюбика фарби бажаного кольо-
ру та половину тюбика суміжних натуральних відтінків, у приблизному співвідно-
шенні 1:1 (наприклад, 6.35+6.0). 
У випадку сивини, що важко зафарбовується, можна використовувати золотий 
ряд.

Після фарбування: промийте волосся теплою водою з шампунем для фарбова-
ного волосся Back Bar Color Shampoo №01 або Amethyste Color Shampoo

Рекомендації: 
Для утримання кольорового пігменту, щоби запобігти його  швидкому вими-
ванню використовуйте: 
1) Шампунь Amethyste Color 
2) Маску Amethyste Color Mask 
3) Лосьйон Amethyste Color Lotion 
4) Тонуючу маску Amethyste Colouring Mask

LIFE COLOR PLUS
TECHNOLOGY: Excelsa Hp

0.66 0.44 0.22

• Підсилити колір. Для цього потрібно змішати бажаний відтінок Life Color Plus 
з підсилювачем кольору Booster, це підвищить яскравість та інтенсивність 
кольору. Змішування: барвник Life Color Plus+Booster у пропорції 2:1 з окисни-
ком у пропорції 1:1,5. Змішайте 40 мл Life Color Plus + 20 мл підсилювача кольо-
ру + 90 мл окисника Life Crem Developer. Витримка 35 хвилин.

• Для створення яскравого пасма на освітленому волоссі змішайте підсилювач 
кольору в пропорції 1:1 з 1,5% або з 3% окисником Life Cream Developer, таким 
чином  можна наносити на освітлене волосся в чистому вигляді. Витримка 
35 хвилин.

• Для відновлення кольору можна використовувати маску (Amethyst Color Mask, 
Back Bar Color Mask №05 )

Наші роботи:
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1:1Інтенсивні кольори:
1:1,5Змішування:

45Кільк. тонів:

100 ml

Argan oil + Vitamin E

Gentle Ammonia Free

Об `єм:

Формула:

Технологія:

B.Life Color
TECHNOLOGY: Argan oil + Vitamin E

B.Life Color крем фарба для фарбування волосся без аміаку з Аргановою 
олією та вітаміном Е.

Олія Аргани, вилучена з кісточок плодів дерева Аргана (Argania spinosa), 
багата на вітаміни А, В1, В2, В6, Е, каротини та поліненасичені жирні 
кислоти Омега-6 (більше 80%). Завдяки вмісту 9 незамінних жирних кислот, 
масло захищає волосся від руйнування вільними радикалами, тим самим 
омолоджуючи його. Масло зміцнює волосся, усуває сухість шкіри голови, 
відновлює пошкоджені кінці та структуру волосся по всій довжині. 

B.Life відповідає високому стандарту, забезпечує багатогранність 
кольору та натуральний вигляд волосся. Покращена формула дозволяє 
при застосуванні дрібнодисперсного пігменту зменшити його кількість у 
фарбнику без зміни якості фарбування. При цьому медичними дослідженнями 
підтверджено, що фарбування майже зовсім не завдає шкоди здоров’ю. 

B.life забезпечує оптимальне покриття сивини і тривалий колір, 
робить волосся м’яким, еластичним, надає їм натурального блиску та 
шовковистості.

Змішування: змішайте не в металевому посуді крем-фарбу B.Life Color та окисник у 
співвідношенні 1:1,5; 
- для оновлення кольору (тонування) – використовуйте окисник Cream Developer 1,5% (5vol); 
- для фарбування сивини (50%) – використовуйте окисник Cream Developer 3% (10vol); 
- для фарбування сивини (100%) – використовуйте окисник Cream Developer 6% (20 vol). 
Для більш насиченого кольору змішувати у співвідношенні 1:1. 
Час фарбування 25-30 хв, при сивині до 50 хв. у прикореневій зоні.

Після фарбування:
По закінченні часу витримки, ретельно промийте волосся
теплою водою з шампунем для фарбованого волосся.

Рекомендації технологів:
Для утримання кольорового пігменту у структурі 
волосся на довший проміжок часу, використовуйте: 
1) Шампунь Amethyste Color з відтіночними масками 

Amethyste Colouring Mask
2) Шампунь Amethyste Color з масками Amethyste Color 

Mask та лосьйоном Amethyste Color Re-Vital Restoring  
Lotion

з Аргановим
маслом та
вітаміном Е

Глибоке живлення! Максимальний блиск! Професійний колір!

Змішувати у
          пропорції     1:1,5
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Suprema Color 60 ml – це професійна стійка крем-фарба для волосся 
на основі масел макадамії, аргани, авокадо, з низьким вмістом 
аміаку, завдяки своїм унікальним компонентам, дозволяє впоратися 
з сивиною будь-якої складності. Забезпечує 100% зафарбовування 
сивини. Suprema Color гарантує інтенсивний, блискучий і яскравий 
результат, завдяки високоякісним інгредієнтам та його формулі з 
кремоподібною основою, багатою на кондиціонуючі речовини, що 
працюють у взаємодії з комплексом масел. Після фарбування волосяна 
кутикула щільно закрита, волосся набуває блискучого вигляду, масла 
які входять до складу фарби роблять волосся здоровим і шовковистим.

Робота з сивиною:
0-50% сивого волосся: використовуйте фарбу бажаного кольору.
50-100% сивого волосся: використовуйте половину тюбика фарби 
бажаного кольору та половину тюбика суміжних натуральних 
відтінків у приблизному співвідношенні 1:1 (наприклад, 6.35+6.0).
У випадку сивини, що важко фарбується, рекомендуємо 
використовувати золотий ряд.

Після фарбування: промийте волосся теплою водою з шампунем для 
фарбованого волосся Back Bar Color Shampoo №01 або Amethyste Color 
Shampoo

Для утримання кольорового пігменту у структурі волосся на довший 
проміжок часу використовуйте:
1) Шампунь Amethyste Color
2) Маску Amethyste Color Mask
3) Лосьйон Amethyste Color Lotion
4) Тонуючу маску Amethyste Colouring Mask

SUPREMA COLOR
TECHNOLOGY: Prodigious Oil Complex

30-45 min

110

1:1
1:2

Інтенсивні кольори:
Суперблонди:

Час витримки:

Кільк. тонів:

1:1,5

60 ml

Prodigious Oil Complex

Balanced Formula

Об `єм:

Формула:

Технологія:

Змішування:

+12 
Mineral 

Shadows

30г/70г/500г

Suprema Color  Blue  Bleaching  Powder 

Мікрогранульована пудра синього кольору, з 
високим ступенем освітлення, має віддушку. 
Спеціальна формула зроблена для щільного 
волосся, ідеально підходить для кардинальної 
зміни образу і для роботи з відкритими 
та швидкими техніками. Не рекомендуємо 
використовувати окисник вище 6% на 
тонкому волоссі та на шкірі голови. Дозволяє 
працювати з будь-якими техніками та 
з усіма видами знебарвлення, оскільки 
пудра не кристалізується і не набухає. Для 
розведення використовується з окисником 
Cream Developer. Містить пом’якшувальні та 
кондиціонуючі речовини для захисту волосся.

Спосіб застосування: 
змішати 25 мл пудри із 60 мл окисника Cream 
Developer.
20 vol (6%) освітлює на 4-5 тони,
   витримка 20-25 хв.
30 vol (9%) освітлює на 5-6 тонів,
   витримка 25-35 хв.
40 vol (12%) освітлює на 8 і більше тонів,
   витримка 35-45 хв.

Безпечно! Найкращий результат! 
Освітлення на 8 тонів
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Life Bleaching 
Powder White (Blue) - 
мікрогранульована пудра 
для знебарвлення волосся, 
випускається у двох варіантах: 
біла – без запаху, синя – містить 
синій пігмент та віддушку

Застосовується в будь яких техніках та всіх видах знебарвлення, оскіль-
ки пудра не кристалізується і не набухає. Використовується з окисником 
Cream Developer. Пудра містить пом’якшувальні речовини для захисту во-
лосся від впливу перекису водню, утримує вологу, забезпечуючи блиск та 
м’якість. Кератинова структура волосся не піддається руйнуванню, волосся 
залишається м’яким, блискучим і шовковистим.

Спосіб застосування:
змішати 25 мл пудри із 60 мл окисника Cream 
Developer.
20 vol (6%) освітлює на 3-4 тони, 
    витримка 30 хв.
30 vol (9%) освітлює на 4-5 тонів,
    витримка 30-40 хв.
40 vol (12%) освітлює на 6 та більше тонів,
    витримка 45-50 хв.

Безпечно! Найкращий результат!
Освітлення на 6 тонів!

Life Cream Developer/
Suprema Color (окислювач) - 
кремоподібна стабілізуюча емульсія 
з бальзамом та антистатичним 
ефектом. 
10 vol.(3%), 20 vol.(6%), 30 vol.(9%),
40 vol.(12%)

Емульсія, що застосовується у всіх випадках, коли потрібна хімічна реакція 
окислення (при фарбуванні та знебарвленні).

Склад спеціально розроблений для захисту волосся від агресивної дії 
хімічних речовин (містить антистатик та бальзам).

Спосіб застосування:
При косметичному фарбуванні змішується 1:1,5.
Для отримання більш насиченого кольору змішується 1:1.
При використанні суперблондів використовуйте співвідношення 1:2.
Спосіб застосування 10 vol.(3%):
– тон у тон та затемнення – змішується 1:1,5.
– тонування – змішується 1:2 або 1:3 із будь-якою фарбою.

60мл/100мл/1000мл

Life Tone on Tone Developer - активатор 
тон у тон (1,5%)

Використовується для тонування темного та світлого волосся 
особливо при роботі з блондами. Працює з аміачними та 
безаміачними барвниками.

Спосіб застосування: змішати 1 частину барвника 
із 2 частинами активатора. Витримати на волоссі 
20-30 хв. Ретельно промити.1000мл

500мл

Life Lightening Oil - олія для освітлення 
натурального волосся, яка зберігає структуру 
волосся

Особлива знебарвлююча олія, яка ефективно освітлює нату-
ральне волосся, не пошкоджуючи його структуру. Освітлення  
волосся на 2-3 тони. Містить низький відсоток аміаку, тому бе-
режно відноситься до натурального пігменту не витравлюючи 
його з волосся, до складу входять антистатичні та кондиціону-
ють добавки, які пом’якшують дію на волосся.

Спосіб застосування: перемішати окисник CREAM 
DEVELOPER з олією  в пропорції 2:1, почекати 3-5 хв щоб 
вивітрилися пари аміаку і нанести на сухе та немите волосся. 
Тримати від 5 до 45 хвилин, регулярно перевіряючи рівень 
освітлення. Змити великою кількістю води та вимити голову 
шампунем лінії Back Bar Color Shampoo №01 або Amethyste 
Color.

500г/30г

150г

Life  Decolor - освітлюючий крем
 
Професійний крем для освітлення, ідеально підходить для 
блондування волосся до 6 тонів. При цьому він не руйнує струк-
туру волосся та цілісність капілярних волокон. Освітлюючий 
крем містить набагато менше аміаку, ніж інші засоби для освіт-
лення. Революційна формула, що містить відбілюючі компо-
ненти нового покоління та пом’якшувальні компоненти забез-
печують дбайливе та інтенсивне освітлення. Використовується 
разом з окислювачем 1,5%, 3%, 6%, на щільному волоссі можна 
використовувати з 9%, 12%, НЕ наносити на шкіру голови з 9% 
та 12% окислювачем.

Спосіб застосування:
Змішати 1 частину крему та 2 частини окислювача. При освіт-
ленні прикореневої зони волосся використовуємо окислювач 
1,5%, 10 vol (3%), 20 vol (6%) на щільному волоссі можна ви-
користовувати 6% та 9%. Нанести рівномірно на волосся. Ви-
ключити попадання на шкіру та в очі. Витримати на волоссі до 
отримання бажаного освітлення. Ретельно прополоскати та ви-
мити м’яким шампунем. Волосся висушити і укласти. Не переви-
щувати рекомендований час витримки.
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500 мл

LIFE UNIVERSAL NEUTRALIZER  
універсальний нейтралізатор

Після нанесення складу завивки Perm 0/1/2 на волосся використовується 
рідина, що нейтралізує, вона відновлює сульфідні містки в протеїнах волосся, 
структуруючи волосся за формою бігудів або папілеток. Нейтралізатор 
містить катіонну емульсію на основі силікону, яка забезпечує ефективність та 
довготривалість перманентної завивки.
Спосіб застосування: після закінчення часу витримки хімічного складу на 
волоссі, ретельно промити водою. Не розкручуючи бігуді, ретельно промити 
водою. Після цього, нейтралізатор спінити та нанести на волосся. Витримати 
5 хв. Розкрутити бігуді та нанести повторно на 3-5 хв. Промити водою. 
Використання шампуню не рекомендується.

110мл/1000мл

LIFE THE PERM 
хімічна завивка з
квітковим ароматом
Нова формула складу для хімічної завивки 
із делікатним ароматом. Потужний засіб для 
перманентної завивки, що дозволяє отримати 
пружні завитки, надовго зберігає форму та об’єм 
зачіски, не пошкоджуючи структуру волосся. 
Особлива формула препарату гарантує захист, 
м`якість та еластичність, чудово фіксує зачіску на 
тривалий час.

#0 - для натурального волосся
#1 - для тонкого та фарбованого волосся
#2 - для надчутливого або «перепаленого» 

волосся

Інструкція по 
використанню:
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LIFE WAVING 
біозавивка із запахом цитрусу на основі цистеаміну без тіогліколевої кислоти (у наборі)

БЕЗ ТІОГЛІКОЛЬОВОЇ КИСЛОТИ! ЛИМОННИЙ АРОМАТ!
Life Waving — це революційна формула на основі цистеаміну гідрохлориду, без використання 
неприємної на запах тіогліколевої кислоти або її похідних. Застосування Life Waving робить 
тонке, чутливе волосся хвилястим, з максимальним рівнем турботи за структурою волосся та 
шкірою голови. Завиваючий ефект забезпечується дією цистеаміну, природної амінокислоти 
зі структурою, дуже схожою на структуру волосся. Формула завиваючого перманент-лосьйону 
збагачена також протеїнами зерна, що надає волоссю здорового вигляду.

LIFE WAVING 2             110мл 
для «перепаленого» та пористого волосся

LIFE LISS
випрямляючий крем для кучерявого натурального та хімічно завитого волосся
Кремоподібна формула продукту мінімізує ризик обломування волосся біля кореня і, крім того, полегшує нанесення 
та однорідний розподіл продукту, відповідно до структури волосся. Крем сприятливо впливає на кератинову 
структуру волосся, гарантуючи чудовий результат розгладження, м’якість та блиск волосся. Підходить для всіх типів 
волосся та будь-якого ступеня розгладження, що регулюється часом впливу. Не рекомендується використовувати на 
знебарвленому волоссі.
Спосіб застосування:
Для короткого волосся: нанести на чисте попередньо випрямлене сухе волосся, відступаючи 
від коріння на 1 см., виділяючи проділ за проділом. Прогладжуючи обушком гребінця, 
контролювати процес за часом (30 хвилин). Після закінчення процесу промити волосся 
водою та нанести нейтралізатор (UNIVERSAL NEUTRALIZER) на 15-30 хв. Нейтралізатор змити 
та обробити волосся бальзамом Back Bar Restore Constitioner №07. Висушити волосся. 
Після процедури не мити волосся щонайменше 48 годин.
Для довгого волосся: вимити волосся шампунем, ретельно висушити волосся феном за 
допомогою брашингу або випрямити волосся за допомогою випрямляча. Наносити склад на 
волосся, починаючи з нижньопотиличної зони, невеликими пасмами. Контролювати процес 
за часом (30 хвилин). Після закінчення процесу промити волосся водою та нанести 
нейтралізатор (UNIVERSAL NEUTRALIZER) на 15-30 хв. Нейтралізатор змити та обробити 
волосся бальзамом Back Bar Restore Constitioner №07. Висушити волосся. Після процедури 
не мити волосся щонайменше 48 годин.

  100мл

LIFE WAVING 1         110мл
для натурального та фарбованого волосся

Спосіб застосування:
1. Вимити волосся шампунем Back Bar #04 Revitalizing Shampoo.
2. Просушити волосся рушником. Перед накручуванням на бігуді нанести на волосся 

захисний 2-фазний спрей-кондиціонер HD Hyaluronic Leave-In Conditioner.
3. Виконати накрутку за схемою, використовуючи інструменти, необхідні для завивки.
4. Нанести склад того номера, що відповідає структурі волосся.
5. Для захисту від попадання складу на шкіру, по колу голови закріпити ватний джгут та 

встановити лоток для захисту шиї.
6. Час витримки 20-30 хвилин (під час процедури контролювати рівень пружності завитка, 

додаючи необхідний час витримки).
7. Після витримки, не знімаючи бігуді, рясно промити волосся великою кількістю води та 

промокнути рушником.
8. Нанести нейтралізатор Universal Neutralizer на половину часу витримки складу (10-15 

хвилин).
9. Розкрутити бігуді та повторно нанести нейтралізатор на 5 хвилин.
10. Ретельно промити волосся без застосування шампуню. Обробити волосся бальзамом 

Back Bar Restore Constitioner №07 Betacarotene.
11. Для отримання пружного локону використовуйте HD Life Wave Defining Fluid для 

створення дисциплінованого та м’якого завитка використовуйте Hd Life Style Curl Cream та 
висушити волосся за допомогою дифузора.

12. Після процедури не мити волосся щонайменше 48 годин.

Спосіб 
застосування:
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Порошок, що знебарвлює; гарантує ідеальне освітлення волосся; і 
максимальний захист структури, завдяки спеціальній технології Plex, 
що з’єднує дисульфідні зв’язки і зберігає природну структуру волос-
ся. Порошок OMNIPLEX BLEACHING POWDER ідеально підходить для 
роботи з усіма видами знебарвлення. Забезпечує освітлення до 7 
рівня. Суміш не тече, не набухає, дуже довго зберігає свою густину, 
завдяки маслянистій консистенції рівномірно розподіляється по всій 
поверхні волосся.

Спосіб застосування: співвідношення порошку з емульсією 1:2. Час 
витримки: 40 хв. (час витримки може змінюва-
тися залежно від типу волосся, бажаного тону 
освітлення та обсягів використаної емульсії). 
Після завершення процесу, ретельно промити 
волосся теплою водою, після чого використо-
вуйте шампунь Amethyste Color Shampoo або 
Back Bar Shampoo #01.

 500 г

Omniplex ОСВІТЛЯЮЧА ПУДРА 2 в 1

Захисна сироватка Omniplex SCALP PROTECTOR 

Сироватка для шкіри голови із захисною та заспокійливою дією, 
зменшує відчуття дискомфорту та свербіння під час технічних 
процедур. Даний препарат здатний створити надійний захист для 
шкіри голови та волосся. Сироватка має у складі заспокійливі  активні 
інгредієнти Алое Вера і Календули. Без аромату, без парабенів. 
Продукт пройшов дерматологічні випробування в Італії.

Спосіб застосування: змішати сироватку 7 мл на 
120 мл суміші (фарба або порошок + окисник) і 
приступити до виконання процедури. Якщо шкіра 
голови дуже чутлива, то рекомендується наносити 
масло безпосередньо на шкіру голови, а потім 
переходити до виконання технічних процедур.

Рекомендується використовувати при 
знебарвленні тонкого і пошкодженого волосся.

150 мл

Система захисту та 
відновлення волосся
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ИННОВАЦИЯ:  Нова Молекулярна Технологія

OMNIPLEX SYSTEM

Комплекс складається з:
Комплекс n.1 Захист 500 мл - 1шт.

 Комплекс n.2 Фіксатор 500 мл - 1шт.

10мл/100мл/500мл

Інструкція із 
застосування:

Omniplex створенний на новій ексклюзивній молекулярній технології, що містить особливе 
поєднання. Основою цієї технології є молекула, що входить до складу аміногрупи, поміщена на 
край полімерного ланцюжка. Це дозволяє полімерному ланцюжку набувати форми підкови і міцно охоплювати волосся. Більше того, 
фізико-хімічні якості активних елементів (нерозчинність у воді, велика вага молекул, подібність до структури волосся) дозволяють засобу 
залишатися на волоссі навіть після миття голови.

Багатий комплекс високоактивних інноваційних елементів у поєднанні з пом’якшувальними маслами жожоба та солодкого мигдалю 
дають приголомшливий догляд та відновлення на молекулярному рівні.

Головні переваги:
- максимальний захист волосся та шкіри голови під час хімічних процедур;
- захист кольору;
- термозахист;
- запобігання пошкодженням;
- видиме відновлення пошкодженого волосся;
- відновлення натуральної структури волосся завдяки ефективному пом’якшенню;
- запечатування кінчиків волосся.

Omniplex n.1 Bond maker
Bond maker був розроблений у лабораторії компанії Farmavita з можливістю застосування з усіма хімічними процедурами для створення 
бажаного кольору та освітлення. Він забезпечує міцну структуру, захищає волосся від пошкоджень під час та після хімічного впливу. Не 
впливає на результат хімічних процедур, що проводяться, не збільшує час процедури та не зменшує.

Omniplex n.2 Bond reinforcer
Bond reinforcer застосовується після змивання хімічного складу, що використовується. Завдяки легкій кремовій текстурі Bond reinforcer 
легко наноситься, а його високоактивні елементи стабілізують та захищають колір, глибоко живлять волосся та запечатують кінчики. Не 
є кондиціонером.

14 



Фарбування волосся
Змішайте фарбу для волосся з необхідною кількістю окисника, дотримуючись вашої звичайної схеми при фарбуванні. Після 
ретельного перемішування фарби та окисника додайте 1 мл Omniplex n.1 на кожні 10 мл фарби. Для суперосвітлювачів 
(розведених у пропорції 1:2) додати 2 мл Omniplex n.1 на кожні 10 мл фарби. Нанесіть суміш на волосся і залиште на час, 
який ви використовуєте при фарбуванні, потім ретельно вимийте волосся з шампунем Amethyste Сolor або BackBar Color 
Shampoo №01. Нанесіть на всю довжину волосся необхідну кількість Omniplex n.2, і залиште мінімум на 5-10 хвилин. 
Ретельно вимийте волосся та висушіть феном.
Приклад: при фарбуванні - змішайте барвник із окисником у пропорції 1:1,5 (60 мл фарби та 90 мл окисника). Додати 6 
мл Omniplex n.1.

Освітлення волосся
Змішайте знебарвлюючу пудру з необхідною кількістю окисника дотримуючись вашої техніки. Після ретельного змішування 
додайте 2 мл Omniplex n.1 на кожні 10 г пудри, що знебарвлює. Нанесіть суміш на волосся і залиште на час, який ви 
використовуєте при знебарвленні, потім ретельно вимийте волосся шампунем Amethyste Сolor або BackBar Color Shampoo 
№01. На вологе волосся, залежно від його довжини, нанесіть необхідну кількість Omniplex n.2 і залиште на 5-10 хвилин. 
Ретельно промийте волосся та висушіть феном.
Приклад: змішайте 20 г пудри, що знебарвлює, і 40 мл окисника. Додати 4 мл Omniplex n.1.

Процедура реконструкції та зміцнення волосся
Змішайте 10 мл Omniplex n.1 із 10 мл Omniplex n.2. Вимийте волосся з шампунем Amethyste Сolor або BackBar Color 
Shampoo №01, нанесіть склад на вологе волосся, у напрямку від коріння до кінчиків, і залиште під джерелом тепла 
на 5-10 хвилин, залежно від ступеня пошкодження волосся. Ретельно вимийте без використання шампуню. Повторно 
нанесіть Omniplex n.2, розчешіть їх і залиште на 2-3 хвилини. Ретельно промити волосся без використання шампуню та 
висушіть феном.

Omniplex n.3 Miracle at home
Інтенсивна зміцнююча терапія для домашнього догляду.
Miracle at home – це розкішна домашня процедура:
білий крем з бархатистою структурою, легко наноситься щіткою-аплікатором, що дозволяє розподілити засіб 
рівномірно.

Містить той самий активний інгредієнт, як і професійні продукти Omniplex. Навіть міцні та відновлені зв’язки 
у структурі волосся поступово руйнуються від щоденних термічних, хімічних чи механічних впливів. Omnip-
lex n.3 Miracle at home підтримує здоров’я волосся і зберігає їхню силу, м’якість і блиск до наступного візиту 
до салону. Завдяки засобу, ваше волосся стане м’яким, здоровим, сяючим і матиме приємний аромат.

Застосування:
Вимити голову з шампунем Amethyste Сolor або BackBar Color Shampoo №01 та нанести засіб на вологе 
волосся. Залишити на 5-10 хвилин. Потім ретельно промити волосся та висушити феном. У разі потреби 
використовувати частіше одного разу на тиждень.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Домашній догляд
Omniplex n.3 

Miracle at home 10 мл/150 мл 

15 



I N - S A L O N
p r o f e s s i o n a l

Made in Italy    |    Професійна лінія для салонів краси

До складу професійної лінії BackBar входять поживні речовини, рослинні екстракти 
з натуральних продуктів. Цей ідеальний склад здатний створити і підтримати 
блиск і здоров’я вашого волосся. Підбирайте та рекомендуйте вашому клієнту 
тільки ексклюзивний, якісний та професійний догляд за волоссям.

Відео інструкція
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Шампунь, який зберігає та підтримує колір, 
додає яскравості волоссю. У складі містяться 
антиоксиданти солодкого мигдалю та поживного 
інжиру. Бережно очищує шкіру голови від зайвого 
жиру, та дає змогу волоссю, як найдовше зберігати 
яскравість та колір. Оптимізована формула з 
низьким pH=4.5 допомагає щільно закрити кутикулу 
після фарбування. Має аромат середземноморського 
мирта та свіжого сицилійського апельсину.

Fig Extract 
Екстракт інжиру

Багатий на омега-жирні кислоти та вітаміни А і B, 
живить та надає волоссю блиску.

Almond Milk 
Мигдальне молочко

Особливий комплекс солодкого мигдального молочка 
та гідролізата протеїну (білок) ідеальний 
для максимального захисту кольору.

Живильний шампунь,  збагачений дорогоцінною та 
рідкісною аргановою олією, та живильним медом. 
Дані компоненти багаті на вміст вітаміну Е та 
жирні кислоти,  надають волоссю шовковистість та 
легкість. Має приємний медовий аромат.

Argan
Арганова олія

Чудодійна олія, використовується століттями, 
глибоко живить і надає волоссю блиску.

Honey 
Мед 

Чудовий зволожуючий «крем» для волосся, містить 
глюкозу, білки, вітаміни та мінерали. 

COLOR SHAMPOO №01
Fig and Almond

Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по вологому волоссю і шкірі голови, спінити, 
проемульгувати і ретельно змити теплою водою.

Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по вологому волоссю і шкірі голови, спінити, 
проемульгувати і ретельно змити теплою водою.

Шампунь для фарбованого волосся для всіх типів 
волосся (pH=4.5)

250/1000/5000 мл 250/1000/5000 мл

NOURISHING SHAMPOO №02
 Argan and Honey 

Шампунь для сухого та пошкодженого  волосся 
(pH=5.3-5.8)
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Ніжний шампунь для волосся, на кожний день. 
Завдяки вмісту екстрактів овесу та лаванди, які 
багаті на білки та жири, заспокоює шкіру голови 
та зволожує волосся. Завдяки фізіологічному рівню 
pH підходить для будь-якого типу волосся. Шампунь 
живить та зволожує, має ніжний, тонкий аромат 
квітів лаванди. Не подразнює шкіру голови.

Lavender
Лаванда

Має антимікробні властивості та заспокійливий 
ефект.

Oats
Овес

Має протизапальний ефект, заспокійливі та 
пом’якшуючі властивості.

Трав’яний шампунь. Містить екстракти 9 дорогоцінніх 
трав, збагачений вітамінами, поліфенолами та 
антиоксидантами, поєднання яких, зміцнює та живить 
волосся і  шкіру голови. Особлива формула створена 
для очищення і підготовки волосся для подальших 
процедур. Ідеально підходить для використання 
перед хімічною завивкою та спа процедурами. Має 
приємний аромат груші та герані.

Rosemary
Розмарин 

Має антиоксидантні властивості, захищає від 
впливу агресивного навколишнього середовища.

Sage
Шавлія

Сприяє відновленню пошкодженого волосся, 
допомагає урегулювати баланс шкіри голови.

Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по вологому волоссю і шкірі голови, спінити, 
проемульгувати і ретельно змити теплою водою.

Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по вологому волоссю і шкірі голови, спінити, 
проемульгувати і ретельно змити теплою водою.

Нейтральний шампунь для всіх типів волосся 
(pH=5.3-5.8)

250/1000/5000 мл 250/1000/5000 мл

REVITALIZING SHAMPOO №04
 Natural Herbs  

Трав’яний шампунь для глибокого очищення 
(pH=6.3-6.8)

GENTLE SHAMPOO №03
Oats and Lavender 
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Легка крем-маска для фарбованого волосся.  
Збагачена екстрактами насіння соняшника, 
ліноленовою кислотою та вітаміном Е. Ніжна 
кремова текстура дозволяє з легкістю проникнути 
в кутикулярний шар, завдяки цьому яскравість та 
колір на волоссі утримується на тривалий час, 
також надає м’якості та шовковистості. Волосся стає 
слухняним та неймовірно блискучим. Має ніжний, 
вишуканий аромат квітів пристрасті. Ідеально 
підходить для використання в СПА процедурах.

Sunflower Seed 
Насіння соняшника

Олія багата на вітамін Е, живить по всій довжині 
волосся та надає блиску, максимально захищає 
колір.

Інтенсивно зволожуючий кондціонер для сухого 
та пошкодженного волосся.  Живильна суміш має 
у своєму складі супер продукти: олію авокадо та 
білок пшениці, які багаті жирними кислотами та 
вітаміном Е. Кондиціонер глибоко живить та сприяє 
легкому розчісуванню волосся, зволожує, надає 
волоссю блиск, гладкість та шовковистість. Має 
ніжний аромат кокоса та манго.

Avocado Oil  
Олія авокадо

Збагачена жирними кислотами (лінолева кислота, 
олеінова кислота) з глибоко живильними 
властивостями.

Wheat Protein 
Протеїни пшениці

Це комплекс амінокислот, який придає силу, об’єм 
та блиск волоссю.

COLOR MASK №05 
Cream Plus  

Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по чистому, вологому волоссю, проемульгувати 
та залишити на 2-3 хв. Ретельно змити теплою 
водою.

Спосіб застосування: нанести рівномірно на чисте, 
вологе волосся на 3-5 хв., змити великою кількістю 
води. Не наносити на шкіру голови.

Легка захисна маска для фарбованого волосся 
(pH=2.5-3.5)

250/1000 мл 250/1000 мл

EXTREME CONDITIONER №06 
Avocado and Wheat 

Кондиціонер для сухого волосся
 (pH=2.5-3.5)
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Високоефективний відновлюючий кондиціонер, який 
ідеально підходить для використання кожного дня, 
містить бетакаротин (провітамін А). Допомагає 
відновити та захистити волосся від впливу 
факторів навколишного середовища, зберігаючи їх 
блискучими, слухняними та м’якими. Має неймовірний 
аромат папаї та орхідеї. Усуває технічні запахи 
після хімічного впливу на волосся.

Betacarotene 
Бетакаротин  

Каротиноїд, відновлює та зволожує структуру 
волосся, не обтяжує їх.

Vitamin C 
Вітамін С

Сильний антиоксидант для зміцнення волосся.

Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по чистому, вологому волоссю, проемульгувати 
та залишити на 2-3 хв. Ретельно змити теплою 
водою.

Кондиціонер для пошкодженого волосся
(pH=2.5-3)

250/1000 мл

RESTORE CONSTITIONER №07 
Betacarotene

СПА коктейль для догляду за
волоссям у салонах краси

від технологів ТМ FarmaVita

Поживний та зволожуючий СПА коктейль 
«Ламінування волосся». Процедура полягає 
в нанесенні на волосся спеціального складу, що 
обволікає, і під дією тепла на волоссі утворюється 
прозора дихаюча мікроплівка. Коктейль покращує 
зовнішній вигляд волосся, робить його гладким і 
блискучим, а також захищає волосся від шкідливого 
впливу навколишнього середовища.

Процедура: Додати до маски Back Bar COLOR 
MASK Cream Plus Mask №05 лосьйон для сухого 
та пошкодженого волосся Amethyste Hydrate 
Luminescence Nutri Lotion у співвідношенні 
10:1, ретельно розмішати. 

Вимити волосся шампунем Back Bar Revitalizing 
Shampoo №04 для глибокого очищення (мити лише 
довжину волосся, не чіпаючи шкіру голови). 
Добре просушити волосся рушником, розчесати і з 
нижньопотиличної зони наносити суміш розділяючи 
волосся на пасма шириною близько 5 сантиметрів і 
товщиною 3 мм. Після того, як нанесли весь склад 
на волосся потрібно їх прогріти за допомогою 
сушуара або клімазону протягом 15 хвилин, 
попередньо надягти на них шапочку або косинку. 
Після закінчення процедури залишити волосся 
охолонути, потім промити проточною водою.

В залежності від стану волосся, ламінування 
тримається на волоссі до 4 тижнів і має 
накопичувальний ефект.

Рекомендуємо проводити процедуру за 1-2 дні 
до фарбування, це сприяє рівномірному фарбуванню та 

тонуванню.
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K.Liss Безсульфатна лінія продуктів для догляду за випрямленим волоссям K.Liss

Шампунь спеціально розробле-
ний з м’якою збалансованою 
формулою для ніжного  дбайли-
вого очищення та інтенсивного 
догляду за волоссям будь-якого 
типу. Шампунь інтенсивно жи-
вить і надійно захищає волос-
ся, а також сприяє утриманню у 
волоссі оптимального керати-
нового балансу, допомагає про-
довжити ефект після процедури 
випрямлення волосся.

Інноваційна формула:
містить гідролізовані кератини
НЕ містить сульфатів
НЕ містить фосфатів
НЕ містить діетаноламін
НЕ містить спирту
НЕ містить штучних барвників

Спосіб застосування:
нанести на вологе волосся, 
проемульгувати та змити.

До складу кондиціонера вхо-
дять протеїни пшениці, які є 
потужними зволожуючими ком-
понентами, тим самим зміцню-
ючи цибулини волосся, а також 
відновлюючи та сприяючи збе-
реженню природної структури 
волосся.
Кондиціонер підходить для 
щоденного застосування та за-
хищає волосся від шкідливого 
впливу навколишнього середо-
вища.

Інноваційна формула:
містить гідролізовані кератини
містить гідролізовані протеїни   
             пшениці
НЕ містить штучних барвників

Спосіб застосування:
рівномірно розподілити по 
чистому, вологому волоссю, 
проемульгувати і залишити на 
2-3 хв. Ретельно змити теплою 
водою.

RESTRUCTURING 
SMOOTING SHAMPOO 
Випрямляючий шампунь з 
кератином без сульфатів                                                      

RESTRUCTURING 
SMOOTING CONDITIONER
Кондиціонер, що 
випрямляє, з кератином

RESTRUCTURING 
PROTECTIVE KERATIN 
SPRAY
Захисний спрей з кератином                          

Спрей з кератином для 
реконструкції волосся допомагає 
відновити структуру волосся і 
захищає його від теплового впли-
ву. Завдяки кератину, пантено-
лу та катіонним кондиціонерам 
покращує, захищає та зміцнює 
волосся.

Інноваційна формула:
містить гідролізовані кератини
містить катіонні кондиціонери
містить пантенол
НЕ містить штучних барвників

Спосіб застосування:
нанести пасмо за пасмом на во-
логе волосся, просушити феном, 
потім використовувати праску з 
температурою 150-180 °С.

Keratin

Кератин – це високомолекуляр-
ний розчинний протеїн, який 
збагачує структуру волосся, не 
порушуючи її, захищає волосся 
від ультрафіолетового випромі-
нювання. Він ефективно віднов-
лює пошкоджене, сухе, тонке во-
лосся і захищає його від впливу 
агресивного навколишнього се-
редовища. Кератин добре пра-
цює у комбінації з теплом, що 
сприяє зв’язку кератину зі струк-
турою волосся.

Переваги:
- знижує статичну електризацію;
- зволожує волосся;
- забезпечує легке розчісування, 
надає еластичність, м’якість та 
блиск волоссю.

250мл 250мл 250мл

до

під час

після

пошкодження волосся

дія кератину

реконструкція волосся
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Багатофункціональна  спрей маска наділена відразу 
10 важливими функціями для повного догляду за во-
лоссям. Наразі маючи лише один флакон, ви забез-
печуєте волосся: глибоким зміцненням, антистатич-
ним ефектом, термозахистом, легким розчісуванням, 
інтенсивним блиском, захистом УФ випромінювання, 
шовковистістю, гладкістю та м’якістю. Попередження 
посічених кінців. Надає об’єм та густоту. Має дивовиж-
ний аромат зі свіжими нотками. Підходить для будь 
якого типу волосся. Містить екстракт алое.

Застосування: для кращого ефекту рекомендуємо 
наносити на вологе волосся (розпилити на відстані 20 
см.) також можна наносити і на сухе (спочатку нано-
симо спрей на руки, а потім рівномірно розподіляємо 
по довжині волосся)

10 переваг:
1. Інтенсивне живлення.
2. Структурує кучеряве волосся.
3. Термозахист.
4. Миттєве розплутування волосся.
5. Інтенсивний блиск.
6. Захист кольору.
7. М’яке та шовковисте волосся.
8. Запобiгання посiченим кiнцям.
9. Більше щільності та обьему.
10. Потужний антистатичний ефект.

10 IN 1 
THE ONE & ONLY

250 мл

КЛЮЧІ ІНГРЕДІЄНТИ:
ALOE + UV ФІЛЬТР

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ДОГЛЯДУ

ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ВОЛОССЯМ

Містить
екстракт Алое
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Зволожуючий шампунь чудово підійде для усіх типів волосся.  
THE BOTANIC SHAMPOO у своєму складі має 96 натуральних 
компонентів, після його використання, волосся стає м’яким та 
шовковистим. Добре піниться, бережно видаляє загрязніння та 
ороговівші часточки шкіри. Завдяки великій кількості екстрактів 
розмарину, шавлії, евкаліпту та берези він інтенсивно зволожує, 
ефективно зміцнює та глибоко живить волосся корисними 
речовинами. Він відновлює пошкодженні завитки, згладжує 
розпушені чешуйки, живить посічені кінці. Натуральні компоненти 
підсилюють блиск, надають шовковистість та оксамитовість 
волоссю. Покращує процес розчісування. Шампунь для щоденного 
використання. 

Застосування:рівномірно розподілити по вологому волоссю 
та шкірі голови, спінити, проемульгувати та ретельно промити 
теплою водою. При необхідності повторити. Досить економний у 
використанні. 

10 переваг:
1. Щоденне використання.
2. Антистатичний ефект.
3. Шовковистість.
4. Зберігає колір.
5. Делікатне очищення, можливе застосування на дитячому 
   волоссі.
6. Захист від ультрафіолету.
7. Надає блиску.
8. Не подразнює шкіру голови.
9. Зберігає гідроліпідний баланс волосся та шкіри голови.
10. Дисциплінує кучеряве волосся.

Сухий шампунь, очищаючий спрей. Незамінний засіб для активних 
людей. При різних життєвих ситуаціях: в поїздках, в походах, 
після спортивних тренувань, при відсутності можливості помити 
волосся – візьміть з собою сухий шампунь  ONELY the dry shampoo.
Приголомшливий ефект, свіжість і комфорт! Можливість завжди 
виглядати неперевершено.

Це косметичний засіб, який допомагає освіжити волосся, 
позбавити від жирного блиску та очистити шкіру голови від 
зайвого шкірного сала, коли не має часу на миття голови чи не 
має такої можливості. У складі сухого шампуню мікрочастинки, 
які чудово поглинають зайвий жир, придаючи волоссю свіжість та 
об’єм, лишаючи приємний свіжий аромат.
Підходить для усіх типів волосся.

Застосування: cтрусити балончик і розсіяти на корінці волосся 
з відстані 15-20 см. Дати висохнути, потім вичесати шампунь з 
волосся.

10 переваг:
1. Подовжує відчуття чистого волосся.
2. Освіжає зачіску.
3. Збільшує щільність та об`єм волосся.
4. Дисциплінує кучеряве волосся.
5. Свіжий аромат.
6. Поглинає надлишки шкірного секрету.
7. Мінімальний залишок на волоссі.
8. Економить час.
9. Легкий у використанні.
10. Природне завершення зачіски.

THE BOTANICAL SHAMPOO
THE DRY SHAMPOO

200/10 мл

150 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:
РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

РИСОВИЙ КРОХМАЛ & ПАНТЕНОЛ

СЕКРЕТ КРАСИ
ДЛЯ НЕПОВТОРНОГО ВОЛОССЯ

Містить рослинні 
екстракти та олії

Містить 
рисовий 

крохмаль
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100 мл

Ключові інгредієнти:
АРГАНА + AВОКАДO + МАКАДАМІЯ

99 натуральних компонентів

Argan Sublime Absolute – це божественний, натуральний бьюті продукт.
Продукт для тіла, обличчя та рук, який зволожує, живить, заспокоює та 
омолоджує шкіру. Основа формули - коктейль з 3 натуральних олій, які 
багаті на жирні кислоти та вітаміни. Такий бленд магічно впливає на шкіру, 
а вишуканий аромат, зачаровує всіх навколо.

Аромат:  олійка випромінює легкий, витончений, чуттєвий аромат 
бергамоту, трояндової олії та жасмину.

Основні живильні компоненти : арганова олія 33%, олія авокадо 33%, олія 
макадамі 33%.

Олія макадамі – збагачена олеїновою кислотою, пальмитолеїновою  
кислотою та ліноленовою кислотою, також містить насичені жирні кислоти, 
які мають незрівнянні пом’якшуючі властивості.

Арганова олія – являється одним з найбільш рідкісних та цінних олій в 
світі, багата на вітамін Е, ліноленінову кислоту, натуральні токофероли, які 
придають засобу антиоксидантні властивості та сяйво. 

Олія авокадо – насичена жирними кислотами (84%), вітаміном А, вітаміном 
В, завдяки цьому, олія авокадо являється високоефективним засобом.

Не містить парабенів та силіконів  

ARGAN SUBLIME ABSOLUTE

РОЗКІШНЕ 
МАСЛО 
ДЛЯ ТІЛА

Продукт пройшов
дерматологічне

випробування в Італії
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100/5 мл250/1000 мл 250/1000 мл

ARGAN SUBLIME ELIXIR
КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

АРГАНОВА ОЛІЯ

Еліксир з аргановим маслом

Багатофункціональний еліксир надає 
волоссю м’якість, приголомшливий блиск 
та шовковистість. Еліксир запобігає 
ламкості і реконструює посічені кінці, 
полегшує розчісування. Має неповторний 
екзотичний аромат. Підходить для усіх 
типів волосся. 

Застосування: розподілити на долоні 
невелику кількість, нанести на вимите 
вологе чи сухе волосся. Уложити волосся.

Результат:
• Живить та зволожує волосся, надаючи 

їм м’якість.
• Відновлює пошкоджене волосся.
• Відновлює еластичність та надає 

блиску.
• Неслухняне волосся добре укладається 

та легко розчісується.

ARGAN SUBLIME SHAMPOO ARGAN SUBLIME MASK
КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

АРГАНОВА ОЛІЯ

Маска з аргановою олією

Маска збагачена живильною олією 
аргана, з ніжно- екзотичним ароматом 
та золотисто кремовою текстурою. 
Спеціально розроблена для відновлення, 
надання об’єму, м’якості та блиску волосся. 
Ідеально підходить для теплого блонду. 
Містить золоті кристали Mica, створюючи 
за рахунок своєї багатогранності тіні, 
відблиски та відображення  на волоссі,  
придаючи приголомшливий ефект блиску.

Застосування: після використання ARGAN 
OIL SHAMPOO, на вологе волосся нанести 
маску та проемульгувати, лишити на 3-5 
хв. Потім ретельно промити.

Шампунь з аргановою олією

Живильний шампунь з унікальною 
дорогоцінною олією Аргана має ніжний, 
екзотичний аромат, надає міцність, 
спокусливість та шовковистість. Шампунь 
не містить сульфатів, алергенів, ніжно 
очищує волосся та шкіру голови. Ідеально 
підходить для усіх типів волосся.

Застосування: рівномірно нанести на 
вологе волосся та шкіру голови, спінити, 
проемульгувати та ретельно промити 
теплою водою.

Інноваційна формула шампуню:
• Не містить лаурит сульфат натрію.
• Не містить фосфатів.
• Не містить алергенів.
• Не містить силіконів.
• Не містить DEA (деєтаноломін).
• Збагачений олією аргана.
• У складі поверхнево-активні похідні із 

сировини рослинного походження.

KЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
АРГАНОВА ОЛІЯ + МІКРОКРИСТАЛЛИ
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Лінія Amethyste спеціально створена та покращення структури волосся та його краси.

Amethyste пропонує професійні рішення найпоширеніших проблем волосся та шкіри голови.

Колекція Amethyste
Amethyste COLOURING MASK - Відновлюючі відтінкові маски
Amethyste COLOR - Захист кольору та реконструкція волосся

Amethyste HYDRATE - Живлення та зволоження волосся
Amethyste VOLUME - Зміцнення та збільшення об`єму
Amethyste SILVER - Анти-жовтий шампунь, що очищає

Amethyste STIMULATE - Стимулюючий, для росту волосся
Amethyste PURIFY - Контроль над лупою

Amethyste REGULATE - Проти жирної шкіри голови

Аромат Amethyste
Аромат натхнений чарівною та загадковою аурою дорогоцінного каменю Аметисту. Квіткові, чисті, чуттєві есенції 
нагадують перші весняні квіти. Має нотки: джерельної води, ірису, троянди, нічної туберози, зеленого мандарину, 
пелюстків жасмину, листя зеленого чаю, свіжих фісташок, білої древесини та мускусу.

Розкрийте природну красу Вашого волосся
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100% Color  and Sh ine

COLOR

Amethyste Color Shampoo                                      10 мл/250 мл/1000 мл
Шампунь для фарбованого волосся

Шампунь для фарбованого волосся з комплексом олігоелементів і 
мінералів. Фарбоване волосся значно довше зберігає інтенсивність 
кольору, блиск, м’якість та шовковистість. Захищає волосся від впливу 
агресивного навколишнього середовища.

Застосування: рівномірно нанести на вологе волосся та шкіру го-
лови, спінити, проемульгувати та ретельно промити теплою водою. При 
необхідності, повторити.

Amethyste Color Mask                                              10 мл/250 мл/1000 мл
Маска для інтенсивного догляду за фарбованим волос-
сям

Маска для фарбованого волосся сприяє більш довготривалому збері-
ганню кольору. Забезпечує збагачене живлення, волосся стає блиску-
чим, м’яким та легко розчісується.

Застосування: після миття шампунем нанести на вологе волосся та 
проемульгувати. Лишити на 2-3 хв., ретельно промити.

Amethyste Color Re-Vital Restoring Lotion                     10x10 мл
Лосьйон для інтенсивного відновлення для фарбо-
ваного, сухого та пошкодженого волосся

Продукт спеціально створений для інтенсивного відновлення 
волосся. Складається з комплексу олігоелементів (кремній, маг-
ній, мідь, залізо, цинк), вітамін Е, глибоко проникає у волосся та 
відновлює найбільш пошкоджені ділянки волосся , покращує їх 
структуру зсередини, придаючи волоссю життєву силу та енергію. 
Надовго зберігає результат фарбування, блиск, силу  та міцність 
вашого волосся.

Застосування: нанести на вологе волосся, рівномірно розпо-
ділити, залишити на 3-5 хв. Для кращого нанесення рекомендує-
мо змішувати з водою  в пропорції 1:3. РЕТЕЛЬНО ЗМИТИ.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ  Amethyste Color :
Олія з насіння Пенника лугового: дорогоцінне масло 
багате природними антиоксидантами та унікальним складом 
жирних кислот, допомагає зберегти інтенсивність кольору і бли-
ску. Дослідження показує, що склад глибоко проникає у волокна 
волосся, відновлюючи структуру та підвищуючи міцність самої 
волосини.

Пантенол: проникає в структуру волосся, щоб збалансувати 
природний рівень вологості.
+ УФ-фильтр: захищає волосся від вигорання на сонці, вими-
вання фарби і  тьмяніння кольору. 

Лінія продуктів по догляду за фарбованим волоссям
Реконструкція волосся за допомогою Amethyste Color 

Re-Vital Restoring Lotion

Реконструкция волос

Amethyste Color Shampoo

Шампунь для фарбованого волосся

10 мл/250 мл/1000 мл

Amethyste Color Mask

Маска для інтенсивного догляду за 
фарбованим волоссям

10 мл/250 мл/1000 мл

Amethyste Color Re-Vital Restoring Lotion

Лосьйон для інтенсивного відновлення для 
фарбованого, сухого та пошкодженого волосся

10x10 мл
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Реконструкция волос

Cashmere touch

HYDRATE
Зволожуюча лінія для догляду за сухим
та пошкодженим волоссям

Amethyste Hydrate Shampoo

Шампунь для сухого та 
пошкодженого волосся
10 мл/250 мл/1000 мл

Amethyste Hydrate Velvet Mask

Відновлююча маска для сухого та 
пошкодженого волосся

10 мл/250 мл/1000 мл

Amethyste Hydrate Luminescence Nutri Lotion

Інтенсивно відновлюючий лосьйон для
сухого та пошкодженого волосся

12x8 мл

Amethyste Hydrate Shampoo                                10 мл/ 250 мл/1000 мл

Шампунь для сухого та пошкодженого волосся
Зволожуючий і відновлюючий шампунь для сухого та пошкодженого 
волосся, збагачений активними компонентами, такими як протеїн ка-
шеміру, гліцерин і пантенол, які живлять та м’яко очищає волосся, від-
новлюють їх структуру. Волосся стає м’яким, легким, блискучим та легко 
розчісується.

Застосування: рівномірно розподілити по вологому волоссю та шкірі го-
лови, спінити, проемульгувати та ретельно промити теплою водою. При необ-
хідності повторити.

Amethyste Hydrate Velvet Mask                           10 мл/ 250 мл/1000 мл
Відновлююча маска для сухого та пошкодженого волосся

Живильна маска, відновлює пошкоджене та сухе волосся, багата актив-
ними елементами, робить волосся м’яким, легким та блискучим. Маска 
покриває волосся захисним шаром і перешкоджає забрудненню різ-
ним агресивним впливам навколишнього середовища, зменшує вими-
вання барвника.

Застосування: Після миття шампунем нанести на вологе волосся та прое-
мульгувати. Залишити на 2-3 хвилини, ретельно змити.

Amethyste Hydrate Luminescence Nutri Lotion                12x8 мл
Інтенсивно відновлюючий лосьйон для
сухого та пошкодженого волосся

Продукт спеціально розроблений для інтенсивного відновлен-
ня сухого та пошкодженого волосся. Збагачений цінними про-
теїнами кашеміру. Магічний засіб, після якого волосся виглядає 
міцним, шовковистим та спокусливим. Лосьйон захищає волосся, 
обволікаючи його плівкою, поглинає та утримує молекули води, 
відновлюючи водну рівновагу та надаючи волоссю насичений 
блиск.

Застосування: Нанести на вологе волосся, рівномірно 
розподілити, залишити на 3-5 хвилин. Для нанесення 
волосся рекомендуємо розводити з водою в пропорції 
1:3. РЕТЕЛЬНО ЗМИТИ.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ  Amethyste Hydrate:
Протеїни кашеміру: захищають волосся та ущільнюють, 
мають високу молекулярну масу та амінокислотний склад. 
Також вони здатні підтримувати правильний баланс во-
логи та забезпечити блиск волоссю.
Гліцерин: зміцнює та зволожує.
Пантенол: проникає у структуру волосся, щоб збалансу-
вати природний рівень вологості.
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For  a  rea l  increase in  vo lume

VOLUME

Amethyste Volume Shampoo
Шампунь для надання об`єму

250 мл

Amethyste Volume Conditioner

Кондиціонер для надання об`єму
250 мл

Clar i t y  and Sh ine

S ILVER

Amethyste Silver Shampoo

Шампунь для нейтралізації жовтого
пігменту, що надає яскравість і блиск,

для освітленого та сивого волосся

250 мл/1000 млAmethyste Volume Shampoo                                                                         250 мл
Шампунь для надання об`єму

Шампунь, що надає об`єму. Застосовується для тонкого та нормального 
волосся. Особливо м’яко очищає, не перевантажуючи його. Вітаміни зі 
зміцнюючими полімерами і пантенолом надають волоссю більше життєвої 
сили та істотно збільшують їх об`єм.

Застосування: рівномірно розподілити по вологому волоссю та шкірі 
голови, спінити, проемульгувати та ретельно змити теплою водою. За 
необхідності повторити.

Amethyste Volume Conditioner                                                                     250 мл
Кондиціонер для надання об`єму

Кондиціонер, що надає волоссю об’єм та силу, не перевантажуючи його. 
Волосся набуває натуральної щільності, блиску, легко розчісується.

Застосування: Після миття шампунем нанести на вологе волосся 
та проемульгувати. Залишити на 2-3 хвилини, ретельно змити.

Amethyste Silver Shampoo                            250 мл/1000 мл
Шампунь для нейтралізації жовтого пігменту

М’яко миє та допомагає нейтралізувати небажаний 
жовтий відтінок завдяки анти-жовтому реагенту та надає 
приємного холодного сріблястого тону. Шампунь надає 
інтенсивний насичений блиск волоссю мелірованому 
в яскравий блонд. Робить волосся м’яким, слухняним і 
забезпечує легке розчісування.

Застосування: Перед використанням шампунь 
рекомендується збовтати. Поступово розподілити по 
вологому волоссю і шкірі голови, спінити, проемульгувати і 
ретельно змити теплою водою. За необхідності повторити.

Подвійна дія
1. Нейтралізує жовті відтінки на світлому, освітленому і 
сивому волоссі.
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Колекція відтіночних масок Amethyste Colouring Mask
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Відновлюючі відтінкові маски AMETHYSTE COLOURING MASK

Нова революційна розробка лабораторії косметологічних досліджень FarmaVita пропонує тонуючі та відновлюючі маски 5-ти відтінків зі 
стійкими пігментами: мідних COPPER, червоних INTENSE RED, коричневих BRUNETTE, сріблястих SILVER та золотистих відтінків блонду 
BLONDE. Завдяки новітнім технологіям мікроелементи і вітаміни проникають усередину волосся і сприяє їх інтенсивному відновленню. 
Арганова олія (ArganiaSpinosaKernelOil), що входить до складу маски, доглядає, пом’якшує, відновлює внутрішню структуру волосся і 
обволікає його тонким захисним шаром.

Наявність у масці відповідних компонентів (Cetrimonium Chloride) запобігає та перешкоджає накопиченню статичного ефекту. Цетримоніум 
хлорид є високоактивною біологічною речовиною, яка утворює захисну плівку, що вирівнює, на поверхні волосся. Завдяки цьому 
полегшується розчісування мокрого та сухого волосся.

ПЕРЕВАГИ МАСКИ:
1. відновлення, лікування волосся
2. посилення блиску волосся
3. яскравість та насиченість кольору
4. утримує пігмент кольору у структурі волосся і перешкоджає його вимиванню
5. інтенсивне зволоження
6. не містить аміаку та перекису водню
7. антистатичний ефект
8. дозволяє експериментувати з різними відтінками

Спосіб застосування:
Нанести на чисте, попередньо вимите шампунем волосся відтінкову маску AMETHYSTE COLOURING MASK, для більш контрольованого 
результату рекомендується змішати в рівних пропорціях з маскою для фарбованого волосся AMETHYSTE COLOR MASK. Час витримки 
5-10 хв, змити без використання шампуню. Маски можна змішувати між собою. Оскільки маска насичена стійким пігментом, процедуру 
слід проводити в одноразових рукавичках. Рекомендуємо застосовувати маску з шампунем Amethyste Color приблизно через миття, для 
інтенсивнішого кольору можна використовувати частіше.

AMETHYSTE COLOURING BRUNETTE 
MASK
Маска призначена для волосся 5-7 рівня 
тону, для підтримки шоколадних, каштанових, а також натуральних 
відтінків між фарбуваннями. Фарба маска також створює 
неперевершений відтінок на волоссі 8-го рівня тону. Коричневий 
пігмент маски ідеально поєднується із золотистим, золотисто-
мідним, мідними відтінками фарбованого волосся (8,33; 8,34; 8,45; 
8.4; 8,03). AMETHYSTE COLOURING BRUNETTE MASK є універсальною 
маскою, яка також чудово зволожує та тимчасово змінює відтінок на 
волоссі 9-10 рівня тону. У такому випадку наносимо маску на вимите 
і злегка підсушене волосся на 10 хвилин. Коричневий нюанс на 
світлому волоссі тримається 2-3 миття і поступово повністю зникає. 
Такі тонування чудово підходять для клієнтів, які бажають змінити 
відтінок волосся на короткий період без фарбування.

AMETHYSTE SILVER MASK 
Фарба для світлих (сріблястих) відтінків 
добре підходить для нейтралізації жовтого пігменту. Синьо-
фіолетовий пігмент маски дозволяє повністю нейтралізувати 
небажані жовті відтінки і надати фарбованому волоссю модного 
відтінку. Маску в чистому вигляді рекомендується використовувати 
на волоссі, на якому небажаний жовтий нюанс є яскраво вираженим. 
На дуже висвітленому волоссі, велика кількість  в масці, може надати 
небажаного інтенсивного холодного пігменту. І, навпаки, на волосся 
з небажаним жовтим нюансом необхідно наносити значну кількість 
маски в чистому вигляді з часом витримки 5-10 хв.

AMETHYSTE BLONDE MASK
Маска для відтінків блондів. Маска із 
вираженим жовтим пігментом. Ідеальна 
для підтримки модних золотистих відтінків на знебарвленому 
волоссі, для створення модного нюансу на дуже холодних відтінках 
блонду, а також для нейтралізації небажаного сірого пігменту, що 
накопичується на пористому, знебарвленому волоссі. Рекомендуємо 
з обережністю використовувати на волоссі з вираженим жовтим 
пігментом.

AMETHYSTE INTENSE RED MASK 
Маска для червоних відтінків волосся, 
призначення якої - максимально довго 
зберегти вогняно-червоні та червоно-фіолетові модні нюанси 
фарбованого волосся. Її інше призначення – нейтралізація 
небажаного оливкового відтінку внаслідок затемнення блонду. 
Рекомендуємо використовувати блондинкам.

AMETHYSTE COPPER MASK
Маска для мідних відтінків, використовується 
для волосся 6-10 рівня тону, мідних, золотисто-
мідних та мідно-червоних відтінків. Після використання маски 
волосся мідних відтінків виглядає, як після фарбування навіть 
якщо фарбування здійснювалося 3-4 тижні тому. Інше призначення 
тонуючої помаранчевої маски - передпігментація світлого волосся 
перед затемненням. Наносимо засіб на освітлене волосся, 
витримуємо 10 хвилин, змиваємо, а потім проводимо необхідне 
фарбування на затемнення.
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СТАЙЛІНГ
Інструкція із 
застосування:
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SILKY BOND Leave-In Cream

SMOOTH & PROTECT Spray

Шовковий крем для реконструкції волосся
Концентрований крем, що не змивається, розгладжує і 
відновлює . Містить рослинний кератин та компоненти 
Omniplex, що зміцнюють дисульфідні зв’язки. 
Допомагає відновити пошкоджені ділянки волосся і 
запечатує кінчики, що січуться.

Спосіб застосування: невелику кількість засобу 
нанесіть на вологе або сухе волосся, розподіляючи 
засіб від середини довжини до кінчиків. Не змивати. 
Висушіть природним шляхом або феном.

Сухий термозахисний спрей полегшує процес 
випрямлення
Захищає волосся від термального пошкодження при 
використанні фена, розглажування вирівнювачем. В 
результаті волосся - шовковисте, гладке, м’яке, блискуче 
і утримує результат випрямлення. Створюйте прямі та 
гладкі локони у будь-яку погоду. Має антистатичний 
ефект та приємний легкий аромат.

Спосіб застосування: розпорошити на неслухняне, 
вологе або сухе волосся.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

150 мл

300 мл

NEW
product

HYALURONIC Leave-In Conditioner

Двофазний спрей-кондиціонер з гіалуроновою 
кислотою
Миттєве відновлення структури кучерявого та 
неслухняного волосся. Гіалуронова кислота надає 
пружності, тонізує та відновлює волосся.

Спосіб застосування: добре струсити перед 
використанням. Розпорошити на чисте вологе 
волосся. Ідеально підходить для тонкого волосся. 
Застосовується при сушінні феном, а також 
при накручуванні в процесі хімічної завивки. 
Рекомендується для кучерявого або злегка завитого 
волосся.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

240 мл

NEW
formula

SMOOTHING Leave-In Cream

Випрямляючий крем для волосся з термозахистом
Формула крему розроблена спеціально для 
неслухняних локонів, що складно піддаються 
випрямленню. Легка кремова консистенція легко 
розподіляється по волоссю і швидко вбирається. 
Після нанесення засобу відбувається вирівнювання, 
розгладжування, усунення пухнастості та відновлення 
природного блиску! Ексклюзивний комплекс 
рослинного кератину та термореактивних полімерів 
зменшують ламкість волосся при розчісуванні та 
захищає їх при термічному впливі.

Спосіб застосування: розподіліть крем на вологе 
волосся від коріння до самих кінчиків і приступіть до 
укладання.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

150 мл

NEW
formula
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CRYSTAL Drops CURL CREAM Amplifier Wow

Кришталеві краплі
Незмивний засіб з легкою текстурою, який додасть 
пасмам блиск і гладкість лише за пару хвилин. Не 
перевантажує волосся, тому найкраще підходить для 
тонкого, ослабленого, позбавленого об’єму волосся. 
Заповнюючи порожнечі чудово справляється з 
розгладжуванням та випрямленням. Обволікає 
поверхню волосся, тим самим полегшує розчісування, 
надаючи дзеркального блиску і гладкості. Захищає 
від впливу високих температур, перешкоджає 
пересушуванню і дефіциту вологи у волоссі, відмінно 
підходить для термоукладок. Після нанесення 
тимчасово запаює кінчики волосся, що січуться. 
Ідеально підходить для надання сяйва тьмяному і 
матовому волоссю.

Спосіб застосування: нанести кілька крапель на 
долоню і розподілити по вологому або сухому 
волоссю, приділяючи особливу увагу пошкодженим 
ділянкам. Для кращого ефекту використовуйте на 
злегка зволоженому волоссі.

Крем з фіксацією для кучерявого волосся
Допомагає сформувати ідеальні кучері самостійно 
або підкреслити красу своїх натуральних. Крем з 
ніжною текстурою забезпечує фіксацію та контроль 
натурального кучерявого волосся, а також всіляких 
кучерів, локонів і хвиль до 72 годин! Склад крему 
ретельно підібраний, щоб зробити пасма слухняним, 
еластичним, захистити їх від вологи, надати їм 
пружність і блиск. Використання крему запобігає 
ефекту пухнастості. Кучеряві пасма зберігаються 
надовго в ідеальному стані. Засіб швидко вбирається, 
не обтяжує та не склеює волосся, допомагає 
формувати чіткий гарний завиток.

Спосіб застосування: рівномірно нанести на вологе 
підсушене рушником волосся. НЕ ЗМИВАТИ! Пальцями 
створіть локони та висушіть феном або природним 
шляхом. Рекомендуємо використовувати дифузори 
або круглі брошки, бігуді, що ідеально підходять для 
створення локонів.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

100 мл 150 мл

NEW
PRODUCT

NEW
fragrance

WAVE DEFINING Fluid

Флюїд з м’якою текстурою для створення та посилення 
хвилястого волосся
Незалежно від того, яке у вас волосся - кучеряве від 
природи або накручене - флюїд рекомендується 
як обов’язковий засіб для підтримки спокусливих 
кучериків. Ідеально підходить для моделювання 
кучерявих локонів. Забезпечує легку та рухливу 
фіксацію. Додає об`єму, пружності та блиску. Має м’яку 
текстуру. Захищає волосся від високих температур. 
Застосування флюїду дисциплінує локони фіксуючи 
їх та забезпечуючи зволоження та блиск протягом 
усього дня.

Спосіб застосування: нанесіть флюїд на руки і 
рівномірно розподіліть на підсушене рушником 
волосся.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

150 мл

NEW
formula

CONDITIONING Shaping Chantilly

Мус з кондиціонером легкої фіксації для надання 
об`єму
Створюйте гладкі шовковисті хвилі. Мус, консистенції 
збитих вершків, зробить ваші локони виразними, 
об’ємними, легко змодельованими і спокусливо 
блискучими. Використання мусу полегшує процес 
укладання, завдяки кондиціонеру, що входить до 
складу. Волосся набуває блиску, шовковистості, і 
стійкого обсягу без статичної електрики. Ідеально 
підходить для тонкого волосся. Залишає легкий 
свіжий аромат.

Спосіб застосування: добре збовтати. Поступово 
розподіліть на вологому волоссі. Укласти за бажанням.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

200 мл
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SEA MIST Salt Spray

VOLUMIZING Spray

VOLUME & SHINE Mousse

GEL SPRAY Extra Strong

Моделюючий спрей «Морський ефект»
Уявіть морський ефект, як після проведення дня.. на 
узбережжі океану! Сольовий спрей для волосся - 
ідеальний засіб для створення текстуруючих укладок, 
натхнених недбалими зачісками серферів. Спрей 
легко розподіляється по пасмах, забезпечуючи їм 
об’єм, щільність та текстуру. Не пересушує волосся 
завдяки пантенолу.

Результат: волосся грайливо недбале, свавільно 
рухливе.

Спосіб застосування: розпорошіть на вологе або сухе 
волосся і розподіліть пальцями по волоссю. Підходить 
природне сушіння або з дифузором. Уникайте 
попадання в очі.

Спрей для надання об`єму
Довготривалий об’єм та фіксація! Незмиваючий спрей 
призначений для волосся, що потребує додаткового 
об`єму. Технологія Lift-up Tech надає волоссю об’єм і 
ущільнює його структуру. Для досягнення найкращого 
результату використовуйте сушіння волосся феном, 
під час сушки робота спрею ще більше активується і 
волосся набуває неперевершеного об`єму! Ідеальний 
засіб для тонкого волосся.

Результат: волосся пишне, блискуче, об’ємне і рухливе.

Спосіб застосування: розпиліть на вологе волосся 
біля коріння перед сушінням.

Мус для надання об’єму та блиску
Створюйте об’ємні укладання для тонкого волосся! 
Легка формула мусу надає додатковий об’єм і блиск, 
фіксуючи та ущільнюючи. Робить повітряною будь-
яку зачіску, не обтяжуючи волосся. За допомогою 
засобу досягається золота середина між слухняною 
еластичністю та фіксацією природного об`єму.

Спосіб застосування: струсити балон, перевернути 
донизу і видавити піну. Нанести мус на вологе волосся 
і за допомогою фена або дифузора, створити бажану 
укладку.

Моделюючий спрей-гель екстра сильної фіксації
Створюйте неперевершений об`єм в будь-яку погоду. 
Ідеально підходить для створення та моделювання 
зачіски, швидко висихає, без ефекту жирного волосся. 
Фіксуючі полімери створюють тонку оболочку навколо 
волосся, захищаючи його під час сушіння. Засіб 
створює тривалу фіксацію та надає об`єму. Можна 
створювати прикореневе об’єм. Легко і без залишку 
вичісується.

Спосіб застосування: нанесіть спрей-гель на вологе 
або сухе волосся та змоделюйте зачіску. Для 
сильнішого об’єму - підніміть кожне пасмо волосся і 
нанесіть спрей-гель на вологе коріння. Змоделюйте 
зачіску.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

240 мл

220 мл

300 мл

220 мл

NEW
formula

NEW
formula
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STRONG GEL Firm Hold

EXTREME GEL Maximum Control

EXTREME HAIRSPRAY

EXTRA HOLD HAIRSPRAY

Гель сильної фіксації з УФ-фільтром
Створюйте найкреативніші варіації зачісок на 
короткому і довгому волоссі. STRONG GEL з УФ-
фільтром та пантенолом для зміцнення, живлення та 
захисту волосся. Забезпечує тривалий контроль та 
фіксацію. Надає волоссю додаткове зволоження та 
прекрасний блиск. Підійде, як для виділення акцентів, 
так і для класичного ефекту «мокрого волосся». Гель 
можна використовувати, як на вологому, так і на 
сухому волоссі. Для тонких краще наносити на вологе 
волосся, а потім приступати до укладання феном - так 
волосся стане щільніше і краще триматиме форму. 
Якщо потрібно виділити локон, то гелем змащують 
сухі пасма. Волосся розчісують, ділять на локони 
і обробляють. Також гель можна використовувати, 
щоб прибрати “пухнастість” і наелектризованість 
волосся. При необхідності гель з легкістю вичісується 
звичайною щіткою і змивається будь-яким шампунем.

Спосіб застосування: для гладкої зачіски нанесіть на 
волосся долонями або для структурованої зачіски 
використовуйте пальці для надання форми зачісці.

Формоутворюючий гель екстра сильної фіксації з 
УФ-фільтром
Створюйте чіткі текстурні форми зачісок будь-якої 
складності! Надзвичайно стійкий гель з УФ-фільтром 
та пантенолом для зміцнення, живлення та захисту 
волосся. Створює форму, не залишаючи липких 
слідів. Покращує текстуру волосся і надає їм блиск. 
Допоможе укласти саме неслухняне волосся і утримає 
форму протягом усього дня навіть за поганої погоди. З 
легкістю вирішує проблему зайвої пухнасті волосся.

Спосіб застосування: для гладкої зачіски нанесіть 
на волосся долонями, для структурованої зачіски 
використовуйте пальці для надання форми зачісці.

Лак для волосся екстрасильної фіксації
Фіксуйте укладання, додайте спокусливий блиск 
та об’єм. Ідеальний помічник для створення стилів 
укладання. Забезпечує екстрасильну та довготривалу 
фіксацію. Швидко висихає на волоссі, не залишає 
наліт і легко видаляється за необхідності. Зміцнює 
волосся, надає максимального блиску та бездоганного 
контролю. Містить поживні компоненти: інноваційні 
смоли та арганову олію, які зберігають цілющу вологу 
і надають природного сяйва.

Спосіб застосування: наносити з відстані 20 см під 
коріння або по всій довжині волосся під час або після 
укладання. Лак проявляє себе найкраще, коли волосся 
повністю сухе.

Лак для волосся сильної фіксації
Створюйте рухливу, еластичну фіксацію та об`єм. 
Забезпечує рухоме довготривале укладання локонів 
та всієї зачіски. Засіб швидко висихає і надійно 
фіксує волосся, надає їм природного блиску та об`єму. 
Не склеює пасма і легко видаляється з волосся при 
розчісуванні. Олія аргани, що входить до складу, 
запобігає пересушуванню та посилює блиск. Має 
приємний аромат.

Спосіб застосування: наносити з відстані 20 см під 
коріння або по всій довжині волосся під час або після 
укладання. Лак проявляє себе найкраще, коли волосся 
повністю сухе.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

150 мл

150 мл

500 мл

500 мл
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ECO FIX HAIRSPRAY

MATTE PASTE

DEFINING GLOSSY WAX

MATTE FIBER PASTE

Рідкий лак сильної фіксації
Моделюйте неслухняне волосся не завдаючи шкоди 
екології. Інноваційний склад лаку не містить газу, 
але при цьому відмінно справляється з укладанням 
неслухняних та кучерявих локонів, пасм, що 
вибиваються. Ідеально підходить для вечірніх зачісок, 
моделювання різних форм та підкреслення окремих 
елементів. Лак швидко висихає, не залишає слідів на 
одязі, легко видаляється розчісуванням. Підходить для 
формування легкого природного укладання середньої 
рухливості. Інноваційна технологія з безцінними 
смолами та маслом Аргана зберігає вологу та надає 
волоссю природне сяйво.

Спосіб застосування: використовується на вологому 
волоссі - для моделювання зачіски, на сухому - для 
закріплення зачіски. Наноситься на відстані 20 см. Для 
надання волоссю об’єму розпорошувати під коріння. 
Ефект пружних локонів досягається розпорошенням з 
30 см відстані на загальну масу волосся.

Матова паста сильної фіксації
Паста для моделювання коротких стрижок. Надає 
волоссю чудового стилю і матової текстури. MATTE 
PASTE підходить для щоденного укладання волосся, 
щоби швидко надати форму або додати текстурність. 
Паста легко наноситься, не склеює та не жирнить 
волосся, дозволяючи міняти укладання протягом дня. 
Матова паста створена на основі бджолиного воску, 
тому волосся залишається м’яким і приємним на 
дотик, забезпечуючи комфортні відчуття.

Результат: укладання надійно тримається протягом 
дня, зберігаючи при цьому рухливість та можливість 
моделювання. Волосся виглядає живим і чистим.

Спосіб застосування: нанесіть засіб на руки і добре 
розітріть, після чого за допомогою пальців розподіліть 
пасту по волоссю і змоделюйте зачіску.

Глянцевий віск сильної фіксації
Створюйте найелегантніші укладання і наповнюйте їх 
глянцем.
Віск для волосся - один із найпопулярніших засобів 
для укладання волосся у чоловіків. DEFINING GLOSSY 
WAX має сильну фіксацію, дозволяє контролювати 
укладання та створювати індивідуальні акценти. Віск 
здатний розгладити волосся, надати пасмам глянцеве 
сяйво або ефект мокрого волосся. Ідеально підходить 
для класичних зачісок середньої довжини, довгих а 
також ретро-стилю.

Результат: стильна зачіска, волосся еластичне та 
блискуче.

Спосіб застосування: нанести віск на пальці та 
обробляючи пасмо за пасмою, змоделюйте задуману 
зачіску. Порада для кучерявого волосся: перш ніж 
наносити віск, розділіть ваше волосся на пасма 
накручуванням на пальці.

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

ФІКСАЦІЯ: 0 1 2 3 4 5 

300 мл

50 мл

100 мл

100 мл

NEW
PRODUCT

Матова паста з білою глиною середньої фіксації
Створюйте різні типи укладання з матовим ефектом! 
Для різних стилів зачісок та для всіх типів волосся. 
Матова паста ідеально підходить для укладання, так 
як може впоратися навіть з самим неслухняним і 
жорстким волоссям. Фінішне укладання за допомогою 
матової пасти робить волосся більш м’яким і 
слухняним, дозволяючи бездоганно оформити і 
надійно зафіксувати на цілий день.

Не склеює волосся без жирного блиску.

Результат: волосся пластичне, зачіска акуратна та 
креативна.

Спосіб застосування: розподіліть пасту між пальцями 
рук і нанесіть на вимите сухе або вологе волосся 
від середини до самих кінчиків. Змоделюйте форму, 
використовуючи гребінець або щітку для укладання.
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ALL IN ONE Daily Shampoo ENERGIZING Shampoo
ШАМПУНЬ НА КОЖЕН ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ШАМПУНЬ

Nº1924 Nº1925Волосся, борода, тіло Оригінальна формула250 мл 250 мл

Рослинний шампунь для повсякденного 
застосування. М’яко очищає волосся, 
бороду та тіло. Свіжа та лікувальна дія 
з натуральною формулою 96%. Шавлія 
діє як антимікробний, протизапальний, 
бактерицидний і загоювальний засіб. 
Розмарин – знімає подразнення шкіри, 
стимулює ріст волосся, тонізує шкіру, 
зміцнює волосся. Звіробій, евкаліпт, 
ментол, деревій сприяють загоєнню, мають 
антисептичну, в’яжучу та тонізуючу дії.

Спосіб застосування: ретельно намочіть 
волосся та нанесіть достатню кількість 
шампуню на волосся, бороду або тіло. 
Спіньте шампунь, масажуючи волосся, а 
потім ретельно промийте його водою. При 
потребі повторити.
При попаданні в очі негайно промити 
водою.

Шампунь для профілактики випадання 
волосся. Збагачений ефективними 
трав’яними компонентами та оліями. 
Відновлює жировий баланс шкіри 
голови, запобігає появі лупи. Лавровий 
лист, евкаліпт, мирра, материнка, 
імбир, куркума, гальбан, що входять до 
складу шамуню, мають антисептичні, 
бактерицидні, протизапальні властивості. 
Даний коктейль є хорошим засобом проти 
лупи, тонізує і загоює шкіру, зміцнює 
кутикулу волосся.

Спосіб застосування: ретельно намочіть 
волосся та нанесіть достатню кількість 
шампуню на волосся, бороду або тіло. 
Спіньте шампунь, масажуючи волосся, а 
потім ретельно промийте його водою. При 
потребі повторити. При попаданні у вічі 
негайно промити водою.

трав’яний,
свіжий аромат трав’яний,

свіжий аромат

FREE FROM:
sulphates  |  s i l icones  |  parabens

FREE FROM:
si l icones  |  parabens 
ar t i f ic ia l  colorants
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INVISIBLE SHAVING GEL SHAVING SOAP CREAMSKIN & BEARD BALM
ПРОЗОРИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ КРЕМ-МИЛО ДЛЯ ГОЛІННЯБАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ ДЛЯ ШКІРИ ТА БОРОДИ

Nº1920 Nº1922Nº1921без помазки для помазка2 - in - 1125 мл 100 мл100 мл

Освіжаючий прозорий гель для ідеально-
го гоління. Прозора структура дозволяє 
контролювати весь процес гоління, аж до 
найдрібніших деталей. Зволожуюча фор-
мула робить гоління комфортним, захища-
ючи від подразнення та запобігаючи по-
червонінню шкіри.
Наноситься без помазки.

Спосіб застосування: щоб гоління стало 
комфортним та максимально ефективним 
рекомендуємо розпарити шкіру обличчя та 
шиї. Це необхідно для того, щоб розм’якши-
ти і підняти щетину. Зробити це можна за 
допомогою рушника, змоченого гарячою 
водою (комфортної температури).

Вимити обличчя теплою водою та нане-
сти гель для гоління на шкіру. Приступити 
до гоління. Після гоління нанесіть на шкіру 
бальзам skin&beard balm.

Високоякісне крем-мило для гоління. Має 
ніжну текстуру з кокосовим маслом та глі-
церином. Крем-мило дає багату, густу піну 
при використанні з помазком. Завдяки уні-
кальному складу мило захищає шкіру об-
личчя і дбайливо готує її до вологого голін-
ня. Залишає шкіру гладкою та зволоженою 
на тривалий час.

Спосіб застосування: змочіть помазок у те-
плій воді і видаліть надлишки води, потім 
нанесіть крем-мило на обличчя і збийте 
піну за допомогою кисті. Приступіть до го-
ління.

Як альтернативу збийте піну за допомогою 
пензля для гоління в чаші. Нанесіть піну на 
бороду і приступіть до гоління. Ідеально пі-
дійде для твердої щетини.

Поживний бальзам після гоління для шкі-
ри. Також рекомендуємо використовувати 
як зволожуючий крем для бороди.

Спосіб застосування: після гоління слід 
ретельно обполоснути обличчя та шию те-
плою водою. Це дозволить Вам позбутися 
залишків засобу для гоління і частинок во-
лосся. Нанесіть бальзам, який звузить пори, 
тим самим захистить шкіру перед виходом 
на вулицю, для задоволення можна нане-
сти по всій бороді і шиї.

FREE FROM:
si l icones  |  parabens  |  a lcohol 

FREE FROM:
si l icones  |  parabens  |  a lcohol 

FREE FROM: parabens 
*dermatologica l ly  tested* 

Гіркий 
мигдальний 

аромат

Гіркий 
мигдальний 

аромат

Гіркий 
мигдальний 

аромат
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ROCK HARD GEL Extreme Hold CARAMEL POMADE Strong HoldMATTE POMADE Strong Hold
ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ КАРАМІЛЬНИЙ ВІСКМАТОВИЙ ВІСК

Nº1926 Nº1928Nº1927Фінішне укладання Фінішне сяйвоБез блиску125 мл 100 мл100 мл

Гель сильної фіксації. Прекрасний засіб для 
формування бороди та фінішної зачіски.
Пантенол, що входить до складу гелю, 
живить та покращує структуру волосся. 
УФ-фільтр у свою чергу дбайливо 
захищає волосся від шкідливого впливу 
ультрафіолету. Ідеально підійде для 
створення та моделювання зачіски, не 
створюючи ефекту жирного волосся і не 
залишаючи слідів гелю. Швидко висихає.

Спосіб застосування: нанесіть потрібну 
кількість гелю на долоні, за допомогою 
пальців рук змоделюйте зачіску.

Віск на водній основі, ідеально підходить 
для створення зачісок будь-яких стилів. 
Моделює зачіску і надає їй форму, має ефект 
пам’яті. Легкий у використанні, ідеально 
підходить для створення гладких зачісок 
з неймовірним блиском. Оригінальний 
аромат карамелі завершить ваш стиль.

Спосіб застосування: розподіліть віск між 
пальцями рук і нанесіть на вимите сухе або 
вологе волосся від середини до кінчиків. 
Змоделюйте форму, використовуючи 
гребінець або щітку для укладання.

Матовий віск для бороди та вусів, 
допоможе впоратися навіть із 
найнеслухнянішою і найжорсткішою 
бородою. Засіб зробить вашу бороду 
м’якшою та слухняною, дозволить красиво 
її укласти та надійно зафіксує на цілий 
день. Matte Pomada відноситься до 
засобів професійної косметики. Досвідчені 
барбери застосовують його в салонах 
і рекомендують використовувати для 
самостійного укладання. Для різних стилів 
зачісок та для всіх типів волосся.

Спосіб застосування: розподіліть віск між 
пальцями рук і нанесіть на вимите сухе або 
вологе волосся від середини до кінчиків. 
Змоделюйте форму, використовуючи 
гребінець або щітку для укладання.

INGREDIENTS:
Provitamin B5 |  UV f i lters 

INGREDIENTS:
Caramel 

INGREDIENTS:
Glycer in |  Kaol in

прохолодний та 

морський аромат
свіжий

амбровий аромат
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BEARD OIL
ОЛІЯ ДЛЯ БОРОДИ

Nº1923 99% натуральних 
інгредієнтів 50 мл

Живильна олія для бороди та шкіри. Олії 
для бороди від Amaro – це бленд із олії 
солодкого мигдалю та макадамії. Завдяки 
вітаміну Е та цінним компонентам воно 
чудово зволожує бороду та шкіру в зоні 
її зростання. Підійде для густої бороди з 
неслухняним волоссям або для володарів 
бороди із сухою шкірою.
Олія макадамії усуває подразнення, 
лущення, відновлює м’якість та ніжність 
шкіри. Мигдальне масло, яке є прекрасним 
антиоксидантом, створює загоювальний 
ефект.

Спосіб застосування: нанесіть кілька 
крапель олії на кінчики пальців, розітріть 
між ними і нанесіть на шкіру в зоні 
зростання бороди, висхідними масажними 
рухами знизу вгору. Потім проведіть по 
бороді зверху, надаючи їй бажаної форми. 
За бажанням скористайтеся гребінцем,  
або щіткою для бороди.

FREE FROM: silicones | parabens
*dermatologically tested* 

Горький 
миндальный 

аромат
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STIMULATE

Amethyste Purify Peeling Mask
Пілінг для шкіри голови. Попередня підготовка шкіри голови до подальшого лікування

PURIFY REGULATE
Лікувальна лінія для волосся та шкіри голови

ПРОБЛЕМА ІНТЕНСИВНЕ ЛІКУВАННЯ

Суха та жирна лупа Використовуйте пілінг для шкіри голови Amethyste Purify Peeling Mask 
один раз на 2 тижні разом із шампунем Amethyste Purify Dandruff Control 
Shampoo мінімум 1-2 рази на тиждень

Жирна шкіра голови Використовуйте пілінг для шкіри голови Amethyste Purify Peeling Mask 
один раз на 2 тижні разом із шампунем Amethyste Regulate Sebo Control 
Shampoo мінімум 2-3 рази на тиждень.

Випадання волосся Використовуйте пілінг для шкіри голови Amethyste Purify Peeling Mask 
один раз на 2 тижні разом з шампунем Amethyste Stimulate Hair Loss 
Control Shampoo та Amethyste Stimulate Hair Loss Control Intensive Lotion 

Профілактика Використовуйте лікувальний шампунь із серії Amethyste 1 раз на тиждень 
та пілінг-маску Amethyste Purify Peeling Mask 1 раз на місяць. При 
випадінні волосся використовуйте Amethyste Stimulate Hair Loss Control 
Intensive Lotion 1-2 рази на тиждень

Лінія для стимуляції росту волосся та проти 
випадіння волосся

Очищувальна лінія від лупи Лікувальна лінія нормалізує
Ph шкіри голови
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STIMULATE
Стимуляція  рост у волосся

Посилена програма
для тонкого, схильного до випадання волосся

Amethyste Stimulate
Hair Loss Control Shampoo

Шампунь для стимуляції росту та 
проти випадіння волосся

250 мл/1000 мл

Amethyste Stimulate Hair Loss Control Shampoo                       250 мл/1000 мл
Шампунь для стимуляції росту та проти випадіння волосся

Стимулюючий шампунь для надання сили і зміцнення тонкого волосся, що випадає. Чинить 
стимулюючий вплив на волосяні фолікули. Волосся стає більш пишним, щільним і густим.
Застосування: розподілити по вологому волоссю і шкірі голови, спінити, проемульгувати і 
ретельно змити теплою водою. За необхідності повторити.

Amethyste Stimulate Hair Loss Control Intensive Lotion                          12x8 мл
Лосьйон для стимуляції росту та проти випадіння волосся

Посилена програма для догляду за ослабленим волоссям, що піддається ризику випадіння, 
а також для стимуляції росту волосся. Формула лосьйону включає Planoxil RG і Кератин, які 
надають стимулюючий вплив на волосяний покрив. Волосся знову стає густим, об’ємним і 
щільним.
Спосіб застосування: Вимити волосся шампунем Amethyste Stimulate. Користую-
чись аплікатором, відкрити ампулу та нанести її вміст безпосередньо на волосяний покрив 
ділянку за ділянкою. Помасажувати. НЕ ЗМИВАТИ. Використовувати 2-3 ампули на тиждень 
для запобігання випаданню волосся та стимуляції росту волосся, 1-2 ампули на тиждень як 
профілактика.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Planoxil RG:
1. Є агентом росту волосся, заснований на його здатності викликати ранні перетворення Те-
логена на Анаген.
2. Помітно збільшує глибину та розмір волосяного фолікула.
Кератин:
1. Надзвичайно ефективний кондиціонер з вмістом цистину.
2. Надає плівкоутворюючий ефект.

Не містить:
1. Синтетичні барвники.
2. Речовини тваринного походження.
3. ГМО.

Для ефективного лікування та запобігання випаданню волосся використовуйте шампунь 
спільно з пілінгом Amethyste Purify Peeling Mask.

Amethyste Stimulate 
Hair Loss Control Intensive Lotion

Лосьйон для стимуляції росту
і проти випадіння волосся

12x8 мл

+ 25% росту волосся
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Структура волосся: волосся складається з сильного структур-
ного білка, так званого кератином.

Кожне волосина складається з трьох шарів:
1. Внутрішній шар чи медула.
2. Середній шар відомий як кора або кортекс. Ця частина надає 
силу волоссю та форму. Він також містить пігмент, який надає во-
лоссю колір.
3. Зовнішній шар називається кутикулою. Кутикула захищає кору.

Структура коріння волосся: під поверхнею шкіри знахо-
диться корінь волосся, який укладений 
у волосяний фолікул. У основи волося-
ного фолікула розташований волосяний 
сосочок. До сосочка подається кров, що 
здійснює харчування для виробництва 
нового волосся.
Цикл зростання волосся: волосяні 
фолікули ростуть циклами, що повторю-
ються. Один цикл можна розбити на три 
етапи.

Фаза анагена - фаза росту, приблизно 
80-90% усього волосся знаходяться в фазі, що росте, в будь-який 
момент часу. Волосся виростає приблизно на 10 см на рік. Ця фаза 
може змінюватись від 2 до 7 років.
Фаза катагену – перехідна фаза. Наприкінці фази анагену во-
лосся вступає у фазу катагену, яка триває близько 2 тижнів, про-

тягом якої волосяний фолікул зменшується приблизно 1/6 від 
нормальної довжини. Нижня частина руйнується і шкірний сосочок 
відривається.
Фаза телогена - фаза спокою: фаза спокою слідує за фазою 
катагену і зазвичай триває близько 5-6 тижнів. За цей час волосся 
не росте, але залишається прикріплене до фолікули у той час як 
дермальний сосочок знаходиться у фазі спокою. Приблизно 10-
15% всіх волосся перебувають у цій фазі одного разу. В кінці фази 
спокою волосяна фолікула повторно входить у фазу анагена. Дер-
мальний сосочок і основа фолікула об’єднуються знову і починає 
формуватися нове волосся.

Анаген Катаген ранній
Анаген

Телоген

REGULATE
Лікувальна л ін ія  нормалізує Ph шкіри голови

Amethyste Regulate Sebo Control Shampoo

Лікувальний шампунь нормалізує Ph шкіри голови

250 мл/1000 мл

Amethyste Regulate Sebo Control Shampoo
Шампунь проти жирної шкіри голови     250 мл/1000 мл

Очищаючий шампунь, що нормалізує роботу сальних заліз. Має 
антибактеріальну дію. Чинить вплив на секрецію сальних залоз. 
Відновлює баланс шкіри волосяного покриву. Волосся стає легким 
і здоровішим.
Застосування: рівномірно розподілити по вологому волоссю та 
шкірі голови, спінити, проемульгувати та ретельно змити теплою во-
дою. При потребі повторити.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
Саліцилова кислота: глибоко очищає шкіру голови та регулює 
роботу сальних залоз.
Провітамін В5: забезпечує додаткове зволоження.

Для ефективного відновлення Ph використовуйте шампунь разом із 
пілінгом Amethyste Purify Peeling Mask.
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Amethyste Purify Peeling Mask                                                   150 мл
Пілінг-маска для підготовки шкіри голови до 
лікування

Багатофункціональний продукт, який забезпечує:
1) Збалансоване очищення з ефектом пілінгу завдяки гранулам 
жожоба;
2) Видалення лупи та відновлення балансу шкіри голови;
3) Підготовка до лікування шкіри голови: стимуляція росту волосся, 
випадання, трихологічні проблеми волосся.
Застосування: Нанести необхідну кількість засобу безпосеред-
ньо на шкіру голови. Ніжно масажувати близько 3-5 хвилин, при 
необхідності додаючи воду. Змити, потім вимити голову лікувальним 
шампунем Amethyste лінії.
Ідеальний початок будь-якої процедури лікування Amethyste Purify 
Peeling Mask допомагає видалити надлишки жиру, лупи, і залишки 
косметичних засобів, роблячи шкіру голови здоровою, чистою та 
збалансованою.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
Amethyst Microbeads: доглядає за шкірою голови, допомагає 
відлущування ороговілі тканини шкіри голови.
Jojoba Oil: надає заспокійливу дію при подразненій шкірі голови.

Amethyste Purify Dandruff Control Shampoo 
Очищаючий шампунь від лупи                   250 мл/1000 мл

Очищаючий та освіжаючий шампунь проти лупи. Запобігає появі 
лупи. Надає освіжаючий і заспокійливий вплив на шкіру голови, 
волосся стає легким і шовковистим.
Застосування: рівномірно розподілити по вологому волоссю та 
шкірі голови, спінити, проемульгувати та ретельно змити теплою 
водою. При потребі повторити.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
Piroctone Olamine: ефективне рішення проти лупи. Допомагає 
поновити природний баланс шкіри голови.
Ментол: охолоджує та заспокоює, надає відчуття свіжості та чи-
стоти.
Pro-вітамін B5: забезпечує додаткове зволоження.
Вітамін Е: природний антиоксидант, сприяє зволоженню, 
відновленню та зміцненню волосся.

Для ефективного видалення лупи та запобігання її повторенню 
використовуйте шампунь спільно з пілінгом Amethyste Purify 
Peeling Mask.

Amethyste Purify Dandruff Control Shampoo 

Очищаючий шампунь від лупи

250 мл/1000 мл

Amethyste Purify Peeling Mask

Пілінг-маска для підготовки шкіри 
голови до подальшого лікування

150 мл

PURIFY
Лінія лікування від лупи

Попередня підготовка шкіри голови
до подальшого лікування
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Видалення надлишку шкірного жиру, атака на лупу, попередження втрати волосся - ось 
потрійний ефект, якого можна легко досягти, скориставшись контрастною програмою 
догляду Tricogen. Комплексний вплив на всі фази фізіологічного циклу волосся досягається 
дією квіткового бальзаму Balsamo Fioravanti, що володіє численними пом’якшуючими, 
зміцнюючими та поживними властивостями та дією Auxina Tricogena, природного 
компоненту деревію та мати-і-мачухи, що стимулює діяльність волосся.

Додаткова лінія проти випадіння волосся FARMAVITA NOIR створена на основі більш ніж 
двадцяти рослинних екстрактів. Ці екстракти здатні регенерувати капілярний обмін у ко-
рінні волосся, діючи глибоко та стимулюючи їх. Лікувальні трави (такі як розмарин, арніка, 
шавлія та звіробій) допомагають позбутися зайвого шкірного жиру та лупи, а також по-
передити їх появу. Ну і, нарешті, м’ята перцева надає довготривалого та відчуття свіжості.

Комплексне лікування трихологічних порушень/проблем

Cпеціальна лінія для чоловіків проти випадіння волосся

Продукт ідеально підходить для запобігання або попередження випадіння волосся. Впливає 
завдяки взаємодії двох активних компонентів: Auxima Tricogena та Trimetilaxantina.

Cпеціальна лінія для запобігання або попередження випадання 
волосся.
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Додаткова лінія проти випадіння волосся FARMAVITA NOIR створена на 
основі більш ніж двадцяти рослинних екстрактів. Цей комплекс здатний 
регенерувати капілярний обмін у корінні волосся, діючи глибоко і сти-
мулюючи. Лікувальні трави (такі як розмарин, арніка, шавлія та звіробій) 
допомагають позбутися зайвого шкірного жиру та лупи, а також попере-
дити їх появу. Ну і, нарешті, м’ята перцева надає довготривалого відчуття 
свіжості.

FARMAVITA NOIR SHAMPOO pH 5.5
спеціальний шампунь для чоловіків
Спеціальний шампунь, що запобігає випадінню волосся, на базі рослинних 
екстрактів. Розроблено спеціально для чоловіків. Попереджає випадіння 
волосся, спричинене гормональним збоєм, стресом, впливом навколиш-
нього середовища, дисбалансом, запаленням шкіри голови та зміною 
пір року. Містить 20 рослинних екстрактів середземноморських трав. 
Підходить для всіх типів шкіри. М’яко очищає волосся та тонізує шкіру 
голови, залишаючи приємне відчуття свіжості. Попереджає утворення за-
йвого шкірного сала та лупи. Спосіб застосування: рівномірно розподілити 
по вологому волоссю і шкірі голови, спінити, проемульгувати і ретельно 
змити теплою водою. При потребі повторити. Застосовувати у поєднанні з 
лосьйоном FARMAVITA NOIR.

250мл

FARMAVITA NOIR LOTION
лосьйон проти випадання волосся
з інтенсивною формулою
на основі рослинних екстрактів
Ефективний засіб для профілактики випадання волосся, спричиненого 
гормональним збоєм, стресом, впливом навколишнього середовища, дис-
балансом, запаленням шкіри голови та зміною пір року. До його складу 
входить високоякісна композиція із спеціально та ретельно підібраних 
рослинних екстрактів. Лосьйон також рекомендують для лікування лупи 
та видалення надлишків шкірного сала. Підходить для всіх типів шкіри.
Спосіб застосування: вимити волосся зі спеціальним шампунем FarmaVita 
Noir. Використовуючи аплікатор, відкрити ампулу та нанести її вміст тон-
кими лініями якомога ближче до коріння волосся. Масажувати протягом 
декількох хвилин і перейти до укладання, не обполіскуючи голову. Засто-
совувати 2 або 3 рази на тиждень. Для підтримки ефекту доцільним є одне 
застосування на тиждень.

12х8мл

ІНТЕНСИВНЕ 
ЛІКУВАННЯ шампунь + лосьйон 2-3 рази на тиждень

ПРОФІЛАКТИКА І 
ДОГЛЯД шампунь + лосьйон 1-2 рази на тиждень

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
Шавлія лікарська — має антисептичні та 
стимулюючі властивості, перешкоджає розмноженню 
бактеріальної мікрофлори, бореться з причинами 
виникнення лупи.
Арніка гірська - має загоювальні та вирівнюючі 
властивості.
Розмарин – допомагає у боротьбі з лупою та 
випадінням волосся, а також має бальзамічні 
властивості.
Звіробій - має поживний і пом’якшувальний ефект.
М’ята перцева – дає приємне та тривале відчуття 
свіжості.

FARMAVITA NOIR
спеціальна лінія для чоловіків
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АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТ:
Balsamo FIORAVANTI. Цей багатий комплекс цінних рослинних ефірних 
смол рослин Середземномор’я має антисептичний та ранозагоювальний 

ефект. Мірра з античних часів відома як ефектив-
ний антисептик і заспокійливий засіб, а імбир має 
тонізуючу та зміцнюючу дію. Синергія 
цих природних компонентів призводить 
до видалення всіх сторонніх домішок та 

шкідливих речовин із волосяної цибулини. Ефірне масло бла-
городного лавра створює оптимальні умови для збереження тонусу во-
лосяних горбків, а екстракт кориці (Cinnamon), будучи в’яжучим засобом, 

ефективно очищує шкіру голови. Олія ферули камеденосної 
(Galbanum) має заспокійливі та зміцнюючі властивості. Кур-
кума відіграє ключову роль, оскільки вона надає волоссю 
форму та блиск. Олія насіння гвоздики видаляє надлишки 
шкірного сала, відновлюючи та нормалізуючи баланс шкіри 

голови. Ефірне масло дикої лісової сосни та натуральні кристали ментолу 
забезпечують живлення для харчування волосся в період їх відновлення 
та зростання.

TRICOGEN
Видалення надлишку шкірного жиру, атака на лупу, попередження втрати волосся - ось потрійний ефект, якого можна легко досягти, скориставшись кон-
трастною програмою догляду Tricogen. Комплексна дія на всі фази фізіологічного циклу волосся досягається дією квіткового бальзаму Balsamo Fioravanti, 
що володіє численними пом’якшуючими, зміцнюючими та поживними властивостями та дією ауксину (Auxina Tricogena), природного компоненту деревію 
та мачу-і-мачеї.

SHAMPOO TRICOGEN
тривалентний шампунь
з Auxina Tricogena
та рослинними екстрактами
Тривалентний шампунь з ауксином та квітковими ек-
страктами, які глибоко проникають у шкіру голови, сти-
мулюючи ріст волосся, нормалізуючи трихологічні по-
рушення, спричинені надлишками шкірного сала або 
лупою.
Спосіб застосування: рівномірно розподілити по волого-
му волоссю і шкірі голови, спінити, проемульгувати і ретельно 
змити теплою водою. При потребі повторити. Використовувати 
разом із лосьйоном Tricogen.

250мл

LOTION TRICOGEN
лосьйон інтенсивного 
трихологічного впливу
Стимулює натуральне зростання волосся, нормалізує трихологічні пору-
шення, які спричинені надлишками жировідкладення або лупою. Бореться 
з проявами себореї, допомагає позбутися лупи та попереджає випадіння 
волосся. Потрійного впливу на волосся можна досягти завдяки застосу-
ванню повної лінії Tricogen.
Спосіб застосування: вимити волосся спеціальним шампунем Tricogen. Маса-
жуючи шкіру голови, нанести вміст ампули на коріння волосся. Залишити для дії на 
кілька хвилин і приступити до укладання, не обполіскуючи волосся. Використовува-
ти 2-3 рази на тиждень. Коли стан волосся та шкіри голови покращиться, доцільно 
одноразове щотижневе застосування для підтримки.

100мл/12х8мл

ІНТЕНСИВНЕ 
ЛІКУВАННЯ

шампунь + лосьйон 2-3 рази на тиждень

ПРОФІЛАКТИКА І 
ДОГЛЯД

шампунь + лосьйон 1-2 рази на тиждень
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АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:
АУКСИН (AUXINA TRICOGENA) - це рослинний екстракт 
на спиртовій основі, основна дія якого полягає в сти-
мулюючому впливі на волосяні цибулини, нормалізації 
обмінних процесів між корінням волосся та кров’яною 
циркуляцією. Свій позитивний вплив на волосяну цибулину 
екстракт здійснює через нормалізацію кисневого обміну 
між корінням волосся та циркуляції крові (кровообігу). 
Унікальне фізіологічне харчування волосяної цибули-
ни враховує чергування фаз життя волосся. АНАГЕН (сильний ріст), 
КАТАГЕН (період морфологічного та біохімічного занепаду, спокій), 
ТЕЛАГЕН (зупинка морфологічної та функціональної дії - випадання), 
КОФЕЇН (Trimetilaxantina) - володіє стимулюючим ефектом, легко 
вбирається в шкіру, покращуючи циркуляцію.
Вітамін Е має антиоксидантний ефект і захищає клітини від пошкод-
жень, викликаних УФ-променями та вільними радикалами, здатними 
уповільнити фізіологічні процеси.

ІНТЕНСИВНЕ 
ЛІКУВАННЯ шампунь + лосьйон 2-3 рази на тиждень

ПРОФІЛАКТИКА І 
ДОГЛЯД

шампунь + лосьйон 1-2 рази на тиждень

BIOXIL
Шампунь та лосьйон. Ці два продукти ідеально підходять для запобігання 
або попередження випадіння волосся, завдяки взаємодії двох активних 
компонентів: Auxima Tricogena та Trimetilaxantina.

SHAMPOO BIOXIL
дерматологічно активний шампунь
проти випадіння волосся
Шампунь містить триметилксантин (кофеїн) та вітамін Е. Делікатно очищає 
волосся та шкіру, готуючи її до дії лосьйону Bioxil. Активні рослинні ком-
поненти, що містяться в шампуні, підтримують циркуляцію крові в шкірі 
голови і мають захисні властивості.
Спосіб застосування: рівномірно розподілити по вологому волоссю і шкірі 
голови, спінити, проемульгувати і ретельно змити теплою водою. При потребі по-
вторити. Застосовувати у поєднанні з лосьйоном Bioxil.

250мл

LOTION BIOXIL
дерматологічно активний лосьйон
проти випадіння волосся
Інтенсивний лікувальний засіб для попередження випадіння волосся, що 
не містить ароматів. Властивості лосьйону Bioxil виявляються завдяки 
спільній взаємодії двох активних компонентів: ауксину, який покращує 
обмін речовин між волоссям та шкірою голови (відновлює кров’яну 
циркуляцію) та триметилксантину (кофеїну), який стимулює цей життєвий 
процес. Ця комбінація інгредієнтів ідеально підходить для використан-
ня як профілактичний засіб від випадання волосся, а також в естетичних 
цілях.

Спосіб застосування: перед застосуванням вимити волосся зі спеціальним 
шампунем Bioxil. Масажуючи шкіру голови, нанести вміст ампули, розчісуючи во-
лосся таким чином, щоб склад увібрався якомога ближче до коріння волосся. Зали-
шити для дії на кілька хвилин і приступити до укладання, не обполіскуючи волосся.

12х8мл
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ФОНИ ОСВІТЛЕННЯОСНОВНІ КОЛЬОРИ

Вторинні кольори

Основні принципи нейтралізації

Рівні тону Фони освітлення

 1   чорний  чорний

 2   брюнет  коричневий

 3   темний шатен  коричнево-червоний

 4   шатен  червоно-коричневий

 5   світлий шатен  червоний

 6   темний блондин  червоно-жовтогарячий

 7   блондин  помаранчевий

 8   світлий блондин  жовтий, золотисто-жовтогарячий

 9   дуже світлий блондин  світло-жовтий

 10  платиновий блондин  білий з жовтим

Будь-який колір у природі, хоч би якого походження він 
був, це поєднання:

синього червоного жовтого
Ці три кольори називаються “основними кольорами”
При змішуванні основних кольорів, вони дають всі відомі 
відтінки: від чорного до пастельного. За рівних пропорцій 
змішування основних кольорів вони дадуть коричневий 
нейтральний відтінок.

Побічні кольори створюються шляхом різних 
комбінацій основних кольорів.

Нейтралізація кольорів використовується при боротьбі 
з небажаними відтінками на волоссі, проте варто 
зазначити, що на практиці ніхто не додає рівної кількості 
кольору, що доповнює. Додаються завжди малі кількості, 
які приглушають яскравість небажаного відтінку, а не 
утворюють сірі кольори.

Фіолетовий нейтралізує небажаний жовтий відтінок

Синій тон нейтралізує небажаний помаранчевий відтінок

Зелений тон нейтралізує небажаний червоний відтінок



Основні відтінки палітри в FarmaVita:

1 - попелястий
2 - фіолетовий
3 - золотий
4 - мідний
5 - махагоновий
6 - червоний
7 - коричневий

Кольорове коло Оствальда



Ексклюзивний представник марки «Farmavita»
в Україні ТОВ «Фармкосметік»

тел./факс:
моб.:

e-mail: info@farmavita.com.ua
www.farmavita.com.ua

Представник у регіоні:

+38 (044) 228-30-46
+38 (050) 334-57-52
+38 (068) 222-41-41
+38 (063) 563-25-83


