




Koloryzacja i dekoloryzacja to usługi wymagające doboru najwyższej
jakości produktu i największe j uwagi stylisty, tak aby efekt był doskonały, a

włosy pozostały w najlepszej kondycji, stając się miękkie i wytrzymałe.

Aby zagwarantować taki rezultat dla wszystkich typów włosów, szczególnie dla

włosów delikatnych, teraz masz MORPHOSIS RE-STRUCTURE PRO-FORCE.

Nowy system, który chroni włosy 
podczas rozjaśniania i koloryzacji.



CCCEEELLL



• GWARANCJA OCHRONY WŁÓKIEN WŁOSÓW 

• WZMACNIAJĄC  WŁOSY REDUKUJESZ
RYZYKO USZKODZENIA                                  
DO MINIMUM 

• NAPRAW ZNISZCZONE CZĘŚCI WŁOSÓW

ZASTĘPUJĄC JE PODOBNYMI MOLEKUŁAMI 

• ODZYSKAJ ELASTYCZNOŚĆ WŁÓKIEN

WŁOSÓW I ZACHOWAJ UTRWALENIE 



MORPHOSIS RE-STRUCTURE

PRO-FORCE 

OCHRONNY I WZMACNIĄCY
ZABIEG, KTÓRY DZIAŁA
NICZYM TARCZA WEWNĄTRZ
WŁÓKNA WŁOSÓW



RRROOOZZZWWWIIIĄĄĄZZZAAANNNIIIEEE





PRO-FORCE BONDER 
Butelka 500 ml 

Dodatek do wymieszania bezpośrednio z produktami do 
koloryzacji i dekoloryzacji.

Chroni i wzmacnia włókno włosa redukując ryzyko 
złamania włosów do minimum.

Zapewnia bardziej intensywny i lśniąjcy kolor.

Korzystając z Morphosis Re-Structure PRO-FORCE 
BONDER 101 nie zmieniasz zalecanego czasu aplikacji 
podczas farbowania.



GŁÓWNE ZALETY 

• zmiękczający polimer ochronny dający nawilżenie
i zabezpieczenie przed rozjaśnianiem

• kolagen morski dla koloru i elastyczności
• kwas hialuronowy w celu nawilżenia włókien
• perłowy ekstrakt dla blasku i odbudowy
• silikon w celu reintegracji minerałów i

przyspieszenia syntezy kolagenu i elastyny
• witamina E o działaniu przeciwutleniającym
• pantenol w celu ochrony i wzmocnienia łodygi 

STRUKTURA 

Biały kremowy płyn



PRO-FORCE SEALER 
Butelka 1000 ml 

Intensywna kuracja, która odbudowuje strukturę
włosów, przywraca nawilżenie i wbudowuje się we 
włókna; Sprawiając, żę włosy są lśniące i zdrowe.



GŁÓWNE ZALETY 

• warstwa chronniąca włosy o wydłużonym 
czasie działania

• kolagen morski ułatwiający stylizację włosów
• kwas hialuronowy dla głębokiego nawilżenia
• perłowy ekstrakt dający połysk i odbudowę
• silikon w celu odzyskania minerałów przez 

włosy
• przeciwrodnikowa i rewitalizująca witamina E

STRUKTURA 

Biały kremowy płyn
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CZAS APLIKACJI

Taki sam jak normalny czas farbowania włosów 

TYP WŁOSÓW

1. uszkodzone włosy

2. wrażliwe włosy

3. suche, niesforne włosy

4. włosy po dekoloryzacji
5. włosy po koloryzacji
6. włosy farbowane z kontrastami

7. włosy z pasemkami

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGU

Morphosis RE-STRUCTURE PRO-FORCE może być stosowany przy 

koloryzacji lub dekoloryzacji


