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DLACZEGO FRAMESI?
MISJA

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Sukces salonów i stylistów fryzjerów jako jedynych
prawdziwych ekspertów w dziedzinie urody
to nasza misja i zaangażowanie.

Dobór produktów i najnowocześniejsze składniki
dla coraz bardziej innowacyjnych formuł.

WŁOSKA JAKOŚĆ

UDOKUMENTOWANE REZULTATY

Dbałość o szczegóły i wygląd. Doskonałość
techniki. Marka wyrażająca to, co najlepsze
we włoskim stylu.

Testy, analizy i próby przeprowadzone
w niezależnych instytutach badawczych
we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

WYŁĄCZNOŚĆ

SZKOLENIA I NOWOŚCI

Produkty dostępne wyłącznie w salonach
fryzjerskich.

Z Framesi, fryzjer nigdy nie jest sam.
Spersonalizowane szkolenia techniczne i kursy
stylistyczne oraz imprezy międzynarodowe
są jednym z naszych cenionych atutów.

DOŚWIADCZENIE

MIĘDZYNARODOWY SUKCES

Od 1945 r. badania, rozwój i produkcja
profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich w celu
zapewnienia wszelkich potrzeb w dziedzinie
pielęgnacji włosów.

Framesi to zwycięski wybór dla profesjonalistów
z całego świata, którzy szukają rzetelnej i trwałej
współpracy.

Od 1996 roku wyłącznym dystrybutorem marki FRAMESI w Polsce jest firma WIKPOL.

FRAMESI COLOR SYSTEM
Niesamowite,
spersonalizowane
odcienie.
Efekt anti-age.

Dekoloryzacja
i farbowanie
w jednym

Niezwykle
intensywne odcienie
w czasie o połowę
krótszym

FRAMCOLOR
2001

FRAMCOLOR
2001 LIGHT&SHINE

FRAMCOLOR
2001 INTENSE

Całkowite krycie siwych
włosów bez dodania
natury i optymalny czas
aplikacji

Koloryzacja
bez amoniaku

Ekstremalne kolory,
farba z utleniaczem
w jednej tubce

FRAMCOLOR
GLAMOUR

FRAMCOLOR
ECLECTIC

FRAMCOLOR
BOLD

Framesi Color System pozwala stworzyć Twój osobisty sposób koloryzacji. Korzystając z linii
koloryzacyjnych Framesi, możesz odpowiedzieć na różnorodne potrzeby klientów i sprawić, aby Twój
salon stał się głównym ekspertem w świecie koloryzacji, mógł pozyskać nowych klientów i utrzymać
lojalność dotychczasowych.

TRWAŁA KOLORYZACJA
FRAMCOLOR
2001
WYBÓR WYBITNYCH KOLORYSTÓW

Zaawansowana technologia oferuje doskonałe
rezultaty kosmetyczne w zakresie uzyskania kolorów,
ochrony skóry głowy i włosów.
Zalety:
100% pokrycia siwych włosów
Doskonała trwałość
Połysk i ochrona włosów
Niewielka zawartość amoniaku
Intensywność i naturalność kolorów
Kreatywność w doborze koloru
Ekonomia — proporcja mieszania 1:2
85 odcieni
Możliwość koloryzacji, tonalizacji
i nadawania refleksów
60 ml

FRAMCOLOR 2001
INTENSE
100% INTENSYWNOŚCI
W CZASIE O POŁOWĘ KRÓTSZYM
BOOSTER SYSTEM HI-TECH
OLEJEK AMARANTOWY
Wyjątkowe właściwości
kojące, nawilżające
i przeciwstarzeniowe.
PERFEKCYJNIE ZBALANSOWANE PIGMENTY
Określony, przewidywalny efekt końcowy
zgodny z kartą kolorów, bez konieczności
podejmowania działań korygujących.
POCHODNE OLEJKU KOKOSOWEGO
Olej dający lepszą ochronę włosów.
Usługa koloryzacji jest drogą do piękna poprzez
dobre samopoczucie.
WYSOKI PROCENT ZAWARTOŚCI WITAMINY C
Ostateczny przeciwutleniacz,
dezaktywuje wolne rodniki tlenowe i zatrzymuje
degradację koloru.

Innowacyjna linia koloryzująca łącząca świetlistość i blask Framcolor 2001
z nieporównywalną intensywnością. Dzięki nowej technologii szybkiego
procesu pigmentacji czas działania jest zmniejszony o połowę.
Zalety:
Czas działania 20 min
Podwójna zawartość pigmentów
Trwały kolor włosów
34 Intensywne nowe odcienie
Do 100% krycia siwizny bez dodania natury
Rozjaśnienie do 3 poziomów
Zmniejszona zawartość amoniaku
Bezzapachowy
Emulsja wzmacniająca i nawilżająca
Łatwość mieszania i nakładania
Wysoka przyczepność do włosów
Wydłużenie czasu działania nie zmienia koloru
Zredukowany czas działania w połączeniu Framcolor 2001
z serią INTENSE w proporcji 50%-50%
Proporcja mieszania 1:2 (Ekonomia)
60 ml

TRWAŁA KOLORYZACJA
Dekoloryzacja i farbowanie w jednym
(jeden proces/dwie usługi).
Zalety:
Szybka, kreatywna i profesjonalna usługa
Idealny do włosów naturalnych i farbowanych
Rozjaśnianie do 3 tonów
Nie wymaga uprzedniej dekoloryzacji
Ochrona włosów (olejek kokosowy i witamina C)
7 intensywnych, kondycjonujących pigmentów
+ 1 ultrakosmetyczny dekolorant w kremie
Ekonomia — proporcja mieszania 1:2
60 ml

FRAMCOLOR 2001
LIGHT&SHINE

FRAMCOLOR 2001 BASE BREAKER

jest idealnym rozwiązaniem eliminującym różnicę koloru
pomiędzy naturalnymi odrostami, a rozjaśnionymi włosami,
harmonizując całość. Występuje w formułach NATURAL
i COOL, oferując szybką, praktyczną usługę, która zostanie
zintegrowana z zabiegami technicznymi.
Zalety:
Odświeża kolor pomiędzy zabiegami
Niweluje kontrast pomiędzy nasadą i pasemkami,
gdy jest zbyt wyraźny
Rozświetla włosy po długości szybko i efektywnie
Proporcja mieszania 1:2 (Ekonomia)
60 ml

FRAMCOLOR 2001
BASE BREAKER
ROZJAŚNIENIE 2 POZIOMY W 10 MINUT.

TRWAŁA KOLORYZACJA
FRAMCOLOR
GLAMOUR

FRAMCOLOR
PURE PIGMENT PLUS

Genialna prostota, 100% krycia siwych włosów
bez dodawania odcieni naturalnych.

Pigmenty bezpośrednie o podwójnej zawartości, bez amoniaku,
maksymalne wyrażenie kreatywności.

Innowacyjna farba do włosów, gotowa do użycia.
Doskonale nadaje się do kreowania najmodniejszych propozycji koloryzacji.
Protective Coverage Technology nadaje stały kolor i zapewnia ochronę
skóry głowy oraz włókna włosa dzięki chroniącemu skórę głowy wyciągowi
z Boswellia Serrata, oraz 18 MEA, naturalnej substancji, która nie niszczy
struktury włosa.
Zalety:
Mieszanka w proporcji 1:1
Gotowe odcienie
100% skuteczności w pokryciu siwych włosów dowolnie wybranym
odcieniem bez dodania bazy naturalnej
Nie przyciemnia zbytnim nasyceniem koloru na długości i końcach włosów
Zmniejsza o 50% wymywanie się farby z włosów
Zmniejszona zawartość amoniaku
Produkt łatwy w nakładaniu i spłukiwaniu
Linia zawiera 80 odcieni, które można ze sobą mieszać
Przyjemny zapach
100 ml
Przy użyciu produktów FRAMCOLOR GLAMOUR można uzyskać przyciemnienie
o jeden lub dwa tony, rozjaśnienie do pięciu tonów, koloryzację ton w ton,
koloryzację po wytrawieniu poprzedniego koloru, tonowanie po dekoloryzacji.

Pigmenty bezpośrednie gotowe do użycia
Kwaśne pH nie otwiera uszkodzonej łuski
włosa, dzięki czemu kolor utrzymuje się dłużej,
a włosy stają się bardziej zwarte i błyszczące
Możliwość zmieszania odcieni dla
uzyskania nieskończonej palety propozycji
kolorystycznych
Personalizacja wyglądu za pomocą usługi,
która działa jak zabieg, jednocześnie:
● Koloryzując
● Tonując
● Koloryzując i rozjaśniając
z dodatkiem Framcolor 2001 L&S Color Exalt
60 ml

PROTECTIVE COVERAGE TECHNOLOGY
ZRÓWNOWAŻONA KOLORYSTYKA
Pierwotne cząsteczki koloryzujące
(pokrycie i intensywność) oraz cząsteczki wtórne
(refleksy) osadzają się na włosach, nie nakładając
się na cząsteczki poprzedniego koloru,
dla ujednoliconego, trwałego efektu.
RÓWNOWAGA SKŁADNIKÓW
LIPOFILOWYCH WŁOSÓW
Dzięki formule wzbogaconej o 18 MEA
kompensuje utratę substancji strukturalnych,
chroniąc budowę i elastyczność włosów.

RÓWNOWAGA ANTYOKSYDACYJNA
Dzięki doskonałej synergii witaminy C i E,
chroni włosy przed degradującym
działaniem wolnych rodników, usuwając
skutki starzenia się i czyniąc kolor trwalszym.

HYPER-HYDRO TECHNOLOGY
EKSTRAKT Z KORY BRZOZY
Roślina występująca na obszarach Alaski i Syberii, odporna na działanie
intensywnego zimna ze względu na wykształcone mechanizmy
przechowywania wody, takie jak Betulina, zawarta w korze, substancja
o silnych właściwościach nawilżających.
OLEJ Z NASION OPUNCJI FIGOWEJ
Z odmiany, która rośnie w ekstremalnym klimacie Meksyku, Australii
i Ameryki Łacińskiej. Olej otrzymuje się z tłoczenia na zimno nasion, bogaty
jest w witaminę E, fitosterole oraz niezbędne kwasy tłuszczowe o działaniu
przeciwutleniającym.
LECYTYNA SOJOWA (BEZ GMO)
Podobna do bariery lipowej włosów i skóry głowy, wykazuje działanie
ochronne oraz przywraca równowagę.

KOLORYZACJA BEZ AMONIAKU
FRAMCOLOR
ECLECTIC

Koloryzacja pielęgnacyjna bez amoniaku, zawierająca kwasy
tłuszczowe, pochodne cukrów, aminokwasy oraz witaminę E.
Dzięki temu gwarantuje szczególne rezultaty w zakresie połysku
i trwałości koloru w krótkim czasie aplikacji.
Zalety:
Pielęgnacja i połysk włosów
Nawilżanie i zmiękczanie struktury włosów
Ochrona przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
Trwałość koloru do 24 myć
Nie powoduje reakcji alergicznych (brak parafenylenodiaminy)
Ekonomia — proporcja mieszania 1:2
Pokrycie siwych włosów do 80% odcieniami IN, do 50% pozostałymi
46 odcieni w palecie kolorów
do zastosowania z aktywatorami Professional Activator
60 ml

Wzbogacona technologią
CAPSULATE COMPLEX.

FRAMCOLOR ECLECTIC TONER, koloryzacja ton w ton bez amoniaku. Odżywia i wzmacnia kolor
włosów, dogłębnie je regeneruje oraz rozświetla w zaskakujący sposób, wzbogacona o bardzo
przyjemne walory zapachowe.
TEKSTURA KREM- ŻEL
Łatwy do nakładania, jak i do zmieszania ze wszystkimi odcieniami FRAMCOLOR ECLECTIC
GAMA W 7 ODCIENIACH
Aby upiększyć, nadać głębi, przyciemnić, odświeżyć i spersonalizować kolor bazowy przy pomocy
świetlistych odcieni MORELI, MIEDZI, CZERWIENI, MIODU, ZŁOTA, RÓŻU, BEŻU i PERŁY
KWAŚNE pH aby uszczelnić łuskę włosa i sprawić, żeby kolor stał się bardziej trwały

CAPSULATE COMPLEX TECHNOLOGY

FRAMCOLOR
ECLECTIC CARE
Ekskluzywny trwały kolor
ze składnikami ANTI-AGING.

POCHODNE CUKRÓW
> nawilżenie
KWASY TŁUSZCZOWE
> nabłyszczenie i zmiękczenie
> wspieranie absorpcji
witaminy C

AMINOKWASY
> restrukturyzacja
> wspomaganie
procesu keratynizacji i ochrona przed
czynnikami zewnętrznymi
WITAMINA E
> ochrona przed smogiem
i warunkami atmosferycznymi
> ochrona przed wolnymi rodnikami

Zalety:
Chroni włosy i utrzymuje je młode bez użycia amoniaku
Efekt jednolitego koloru
Rozjaśnia do trzech tonów
Wzmacnia wypłowiały kolor
do zastosowania z Proffesional Activator
Ekonomia — proporcja mieszania 1:2
Do 100% pokrycia siwych włosów
32 odcienie w palecie kolorów
60 ml

FRAMCOLOR
EXTRA CHARGE

PIGMENT GOTOWY DO UŻYCIA, BEZ AMONIAKU, AMIN I ALKOHOLU
Gotowe do użycia pigmenty
Doskonałe rezultaty na wszystkich rodzajach włosów
Do 50% połysku więcej na kolorze już istniejącym
Utrzymuje się do 10 myć
Barwiony żel o kremowej strukturze, 6 odcieni do zmieszania ze sobą
125 ml

OXYDANTY ZALECANE DO WSZYSTKICH
KOLORYZACJI FRAMESI W CELU UZYSKANIA
OPTYMALNYCH REZULTATÓW
PROFESSIONAL
ACTIVATOR
Dla zintegrowanego systemu, który daje
o wiele bardziej doskonałe kolory.

Idealny utleniacz do każdego rodzaju koloryzacji i dekoloryzacji. Dzięki
lekko płynnej i bogatej formule doskonale rozprowadza się na włosach
i zapewnia najwyższy poziom koloryzacji.
Naturalne substancje ochronne zapobiegające utracie wilgoci
w trakcie aplikacji/działania
Innowacyjny kompleks, działający z najnowszej generacji stabilizatorem,
chroni skórę głowy nie wpływając na proces koloryzacji
Super wydajny, delikatny i ochronny
1,5%, 3%, 4,5%, 6%, 7,5%, 9%, 12%
946 ml

DECOLOR B

Dekoloranty

DELIKATNOŚĆ

I WSZECHSTRONNOŚĆ

DECOLOR B
NO DUST
DECOLOR B
CLAY
Rozjaśnienie - 9+
Najnowszej generacji rozjaśniacz bez amoniaku
Niezwykle delikatny dla włosów
Bez zapachu, nie pyli
Nie ścieka
Wyjątkowo wydajny
Spójna konsystencja
Szybki rezultat
Konsystencja gęsta i kremowa (postać glinki)
500 g

DECOLOR B
DIAMOND
Intensywnie odbarwiający
Z diamentowym pyłem
Wysoki efekt załamania światła
Wygładza włosy sprawiając,
że stają się jedwabiste
Rozjaśnienie - 7-9+
50 g, 500 g

Dla włosów delikatnych i cienkich
Zapewnia nawilżenie włosów
Eliminuje żółte kontrasty na włosach
Delikatnie perfumowany
„Niepylący” dla większego bezpieczeństwa salonu
Rozjaśnia do ponad 7 odcieni
500 g

DECOLOR B
CREAM PLUS
Silnie odbarwiający i usuwający kolor
Ekstremalna ochrona skóry głowy
Idealny do rozjaśniania odrostów
Nie wysusza
Nie powoduje pęcznienia
Rozjaśnia do 8-9 odcieni
150 ml (212g)

FRAMESI
COLOR
METHOD

DŁUGOTRWAŁY KOLOR
BARDZIEJ PRECYZYJNA USŁUGA
DŁUGOTRWAŁA TECHNOLOGIA KOLORYZACJI

DŁUGOTRWAŁY KOLOR
I BARDZIEJ PRECYZYJNA
USŁUGA

Krem barierowy

PRO-TECT CREAM
Zapobiega przebarwieniom skóry
Delikatny
Odświeża i zmiękcza
75 ml

PRO-TECT CREAM
Elastyczność
Miękkość
Blask
SODIUM PCA

DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

Spray kojący

Zwiększona ochrona koloru
włosów i skóry głowy

RELIEF
Skuteczne, natychmiastowe, długotrwałe
działanie łagodzące
Łagodzi dyskomfort wrażliwej skóry
150 ml

GŁÓWNE SKŁADNIKI
AKTYWNE

DZIAŁANIE OCHRONNE
Ułatwia układanie
Wzmacnia włosy

Szampon o kwaśnym pH

SHAMPOO GO
Przywraca naturalną równowagę skóry głowy
i włosów po koloryzacji
pH 4.5
Eliminuje wszelkie niedoskonałości
po koloryzacji
1000 ml

POLIMERY
KATIONOWE

Odżywcza maska
o kwaśnym pH

POST COLOR MASK
Stabilizuje kolor
Chroni włosy
Przedłuża trwałość koloru
pH 3
1000 ml

Ultrafioletowy szampon
do włosów siwych,
blond i z pasemkami

ULTRA VIOLET SHAMPOO
Nawilża, rozświetla
Eliminuje żółte odcienie
400 ml

Płynna maska myjąca

SUPERSMAK
Usuwa plamy bez podrażniania skóry
Delikatna formuła
Skuteczna na wszystkich kolorach
250 ml

MORPHOSIS Hair SPA
Linia do głębokiej
regeneracji włosów

REZULTATEM BADAŃ FRAMESI
JEST POSTĘP, PIĘKNO
I DOBRE SAMOPOCZUCIE.

W kosmetologii, jak w każdej innej dziedzinie badań naukowych, dokonuje się olbrzymi postęp. Dzięki nowym odkryciom
możemy wzmacniać i udoskonalać działanie naszych produktów, poprzez niezwykłe połączenia tradycyjnych
składników i wprowadzanie cząsteczek najnowszej generacji.
W swoim zamiłowaniu do badań naukowych marka Framesi zwyczajnie nie może się oprzeć osiągnięciom współczesnej
kosmetologii. Zwłaszcza gdy nowe odkrycia związane są z naszą włoską i śródziemnomorską tożsamością i z radością
wynikającą z dobrego samopoczucia. Oto filozofia kryjąca się za linią MORPHOSIS: stworzyć wydajne produkty,
które pozytywnie wpłyną na samoocenę naszych klientów, aby piękne, zdrowe i lśniące włosy dodawały naszym
klientom pewności siebie.

Potęga włosów przekraczająca ramy wizerunku
W relacjach międzyludzkich, w życiu prywatnym i zawodowym włosy informują o naszym stylu, ale też wiele mówią,
zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, o naszej dbałości o wygląd zewnętrzny.
Niedbała fryzura, łupież, przetłuszczone włosy czy rozdwojone końcówki sprawiają wrażenie zaniedbania i osłabiają
naszą pewność siebie. W jaki sposób można szybko i skutecznie rozwiązać ten problem?
Stosując kurację MORPHOSIS, która pozwala zregenerować włosy i skórę głowy, a także podnieść swoją samoocenę.

MORPHOSIS

Morphosis Hair Spa

INTENSYWNA KURACJA
ODBUDOWUJĄCA
I REGENERUJĄCA

Z kolagenem morskim i proteinami. Na bazie kwasu hialuronowego.
Zabieg głębokiej rekonstrukcji włosa

RE-STRUCTURE

Linia do głębokiej rekonstrukcji włosów
Szampon oczyszczający.
Zawiera środki powierzchniowo czynne pochodzenia
roślinnego i kwaśne pH.
Głęboko oczyszcza włosy, pozostawiając je miękkie
i nawilżone, gotowe do przyjęcia składników
regeneracyjnych.

Dla uszkodzonych, cienkich włosów
Działa w głąb struktury włosa
Rezultaty: włosy zdrowe, gęste i pełne objętości do 30 dni
Czas aplikacji: 30 min
Zestaw na ok. 50 zabiegów (3x1000 ml)

EXCLU
SIVELY
PROFES
SIONAL

SZAMPON
REWITALIZUJĄCY

Składniki aktywne:
Kolagen morski hydrolizowany
Proteiny perły hydrolizowanej
Krzem
Witamina E
Kwas hialuronowy
Gliceryna
pH 4–6
100 ml, 1000 ml

REVITALISING SHAMPOO
Żel do rekonstrukcji włosów, pogrubia i głęboko
odnawia włókna kapilarne oraz rdzeń włosa.

EKSPRESOWY
WYPEŁNIACZ

Składniki aktywne:
Kolagen morski hydrolizowany
Proteiny perły hydrolizowanej
Krzem
Witamina E
Kwas hialuronowy
Gliceryna
pH 2–4
100 ml, 1000 ml

EXPRESS FILLER
Intensywna odżywka dyscyplinująca włosy.
Przywraca naturalne piękno i elastyczność włóknom
kapilarnym. Dzięki zawartości komponentów
najnowszej generacji wygładza i zgęszcza włosy.
Nabłyszcza je oraz poprawia elastyczność i miękkość.

ODŻYWKA
DYSCYPLINUJĄCA
PRECIOUS FLUID

Składniki aktywne:
Kolagen morski hydrolizowany
Proteiny perły hydrolizowanej
Krzem
Witamina E
Kwas hialuronowy
Oligoester pochodzenia roślinnego
do scementowania łuski włosa.
pH 3–5
100 ml, 1000 ml

MORPHOSIS
RE-STRUCTURE
EKSPRESS
BEAUTY

Morphosis Hair Spa

Linia do głębokiej regeneracji włosów

ODŻYWKA PO REKONSTRUKCJI

Na bazie kolagenu morskiego, silikonu,
kwasu hialuronowego, witaminy E.

RE-STRUCTURE LEAVE-IN

DOMOWA
KURACJA PO
REKONSTRUKCJI

Odżywka regenerująca, emulsja w spray’u o natychmiastowym działaniu
Do spryskiwania w sposób równomierny, po użyciu morphosis szamponu
re-structure
Włókna włosów odbudowane tak jak po kuracji w salonie fryzjerskim
Wspaniałe rezultaty
Profesjonalna jakość
Szybkie i proste użycie
Bez spłukiwania
pH 4–5
150 ml

BEZ PARABENÓW

SZAMPON PO REKONSTRUKCJI
RE-STRUCTURE SHAMPOO
Delikatnie oczyszcza i zapewnia ekstremalny połysk
i nawilżenie
Idealny do każdego rodzaju włosów
Nadaje objętość
pH 4–6
15 ml, 250 ml

MORPHOSIS
COLAGEN
HAND
REGENERACJA
DŁONI

Morphosis Hair Spa
Na bazie kolagenu, bez silikonów i olejów mineralnych.

BEZ PARABENÓW

ODŻYWKA PO REKONSTRUKCJI
RE-STRUCTURE CONDITIONER
Przywraca włosom naturalne piękno i ułatwia rozczesywanie
Głęboko rewitalizuje każdego rodzaju włosy
Nadaje objętość
pH 4–5,5
15 ml, 250 ml

KREM
KOLAGENOWY
COLLAGEN HAND CREAM
Do użytku domowego
Krem regeneracyjno-ochronny do dłoni
Nie zawiera silikonów i olejów mineralnych
Zawiera kwas hialuronowy
Nadaje skórze miękkość i jedwabistość
Skóra zdrowa i elastyczna
pH 5–6
75 ml

MORPHOSIS

Morphosis Hair Spa

KURACJA
REWITALIZUJĄCA
I NAWILŻAJĄCA

Z wodą z kwiatu lotosu, witaminą C, kompleksem Total-Care.
Luksusowy zabieg do każdego rodzaju włosów

ULTIMATE CARE

Linia do głębokiej regeneracji włosów
Intesywny szampon rewitalizujący.
Wnika głęboko w strukturę włosa
Delikatny dla skóry głowy
Z kompleksem Total-Care, ekstraktem z kwiatu lotosu
i technologią Color-Save
pH 4,5–5,5
500 ml

Działa na pierwszej warstwie włosów
Natychmiastowy efekt lśniących włosów
Rezultaty: gładkie, zdyscyplinowane i lśniące włosy
Czas aplikacji: 10 min
Zestaw na ok. 25 zabiegów (3x500 ml)

SZAMPON
REWITALIZUJĄCY

Sposób użycia:
Nałóż na mokre włosy, wmasuj, aby uzyskać delikatną
pianę. Dokładnie spłucz i powtórz w razie potrzeby.
Kontynuuj odżywką ULTIMATE CARE MAXIMIZER.

ULTIMATE CARE SHAMPOO

Serum rewitalizujące.
Działa w synergii z ULITIMATE CARE TREATMENT,
rewitalizując dogłębnie włókna włosów
Z kompleksem Total-Care, ekstraktem z kwiatu lotosu
i mikroproteinami roślinnymi
pH 1,5–2,5
500 ml

SERUM
REWITALIZUJĄCE

Sposób użycia:
Po zastosowaniu szamponu ULTIMATE CARE, nałóż
20 ml produktu na lekko wilgotne włosy, rozprowadzając
go równomiernie dłońmi lub grzebieniem. Pozostaw
na 3-5 minut i ostrożnie spłucz. Kontynuuj odżywką
ULTIMATE CARE TREATMENT

ULTIMATE CARE MAXIMIZER

Zabieg dla całkowitej regeneracji włosów.
Dzięki swojej formule przywraca naturalne nawilżenie
włókien włosów sprawiając, że są natychmiast
zrestrukturyzowane
Z kompleksem Total-Care, ekstraktem z kwiatu lotosu
i technologią Color-Save
pH 3–4
500 ml

KURACJA
ULTIMATE CARE TREATMENT

Sposób użycia:
Po zastosowaniu odżywki ULTIMATE CARE MAXIMIZER,
nałóż 20 ml produktu na lekko wilgotne włosy. Pozostaw
na 3-5 minut i ostrożnie spłucz.

MORPHOSIS

Morphosis Hair Spa

KURACJA
DOMOWA

Z wodą z kwiatu lotosu, witaminą C, kompleksem Total-Care.

ULTIMATE CARE

Linia do głębokiej regeneracji włosów
Intensywny szampon rewitalizujący.
Wnika głęboko w strukturę włosa
Delikatny dla skóry głowy
Z kompleksem Total-Care, ekstraktem z kwiatu lotosu
i technologią Color-Save
pH 4,5–5,5
250 ml

SZAMPON
REWITALIZUJĄCY

Sposób użycia:
Nałóż na mokre włosy, wmasuj, aby uzyskać delikatną
pianę. Dokładnie spłucz i powtórz w razie potrzeby. Stosuj
odżywkę ULTIMATE CARE CONDITIONER, stosując raz
w tygodniu kurację ULTIMATE CARE WEEKLY TREATMENT.

ULTIMATE CARE SHAMPOO

Rewitalizująca i rozświetlająca odżywka.
Jej bogata formuła wnika we włókna włosów,
dzięki czemu stają się bardziej miękkie, jedwabiste
i odżywione
Z kompleksem Total-Care, ekstraktem z kwiatu lotosu
i technologią Color-Save
pH 3,5–4,5
250 ml

ODŻYWKA
REWITALIZUJĄCE

Sposób użycia:
Rozprowadź produkt równomiernie po użyciu szamponu
ULTIMATE CARE. Pozostaw na 3 minuty i dobrze
spłucz. Stosuj również kurację ULTIMATE CARE WEEKLY
TREATMENT raz w tygodniu.

ULTIMATE CARE CONDITIONER

Kuracja do całkowitej regeneracji włosów.
Dzięki swojej formule przywraca naturalne nawilżenie
włosów, sprawiając, że włosy są natychmiast
zrestrukturyzowane
Z kompleksem Total-Care, ekstraktem z kwiatu lotosu
i technologią Color-Save
pH 3–4
100 ml

KURACJA
TYGODNIOWA

Sposób użycia:
Po użyciu szamponu ULTIMATE CARE rozprowadź produkt
równomiernie na lekko wilgotne włosy. Pozostaw na 3-5 minut,
a następnie spłucz. Stosuj również kurację raz w tygodniu.

ULITMATE CARE WEEKLY TREATMENT

MORPHOSIS

Morphosis Hair Spa

WŁOSY CHRONIONE
I WZMOCNIONE
W TRAKCIE ZABIEGU
KOLORYZACJI
I DEKOLORYZACJI

Niezawodny system
MORPHOSIS RE-STRUCTURE PRO-FORCE
w formie zestawu, używanego podczas
koloryzacji i dekoloryzacji. Zapewnia
wyjątkowy kolor i zdrowe włosy.

PRO-FORCE

Linia do głębokiej regeneracji włosów
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 lśniący kolor.

PRO-FORCE
BONDER

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
pH 2–4
100 ml, 500 ml

PRO-FORCE BONDER

Intensywna kuracja, która odbudowuje strukturę włosów,
przywraca nawilżenie i wbudowuje się we włókna,
sprawiając, że włosy są lśniące i zdrowe.

PRO-FORCE
SEALER
PRO-FORCE SEALER

Główne zalety
Warstwa chroniąca 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
pH 3–5
100 ml, 1000 ml

MORPHOSIS
REPAIR
KURACJA
REGENERUJĄCA
DLA ZNISZCZONYCH
WŁOSÓW

Z olejkiem nasion słonecznika,
proteinami migdałów
oraz kwasem hialuronowym.

Morphosis Hair Spa

Linia do głębokiej regeneracji włosów

SZAMPON
REGENERUJĄCY

Szampon ułatwiający rozczesywanie
Z ceramidami NP odbudowującymi korę włosów
pH 4–6
15 ml, 250 ml, 1000 ml

REPAIR SHAMPOO

SERUM
REGENERUJĄCE

Nawilża oraz regeneruje włosy
Intensywna kuracja rozświetlająca
Ochrona termiczna
Nadaje włosom ich pierwotną elastyczność
pH 6–7
6x15 ml

REPAIR SERUM

ODŻYWKA
REGENERUJĄCA

Dla włosów cienkich i normalnych
Nie obciąża włosów
Regeneruje powłokę hydrolipidową włosa
pH 3–5
15 ml, 250 ml, 1000 ml

REPAIR CONDITIONER

MASKA GŁĘBOKO
REGENERUJĄCA

Dla włosów szorstkich i zniszczonych
Z substancji odbudowujących
Głęboka regeneracja włosów
pH 4,5
15 ml, 200 ml

REPAIR RICH TREATMENT

FLUID
REGENERUJĄCY
REPAIR VELVET

Fluid dyscyplinujący z efektem wypełnienia
Włosy stają się pełne, jednolite, o zwiększonej objętości
Zapobiega puszeniu się włosów i sprawia, że są lśniące
Bez spłukiwania
pH 5–6,5
100 ml

MORPHOSIS
SUBLIMIS OIL

Morphosis Hair Spa

Linia do głębokiej regeneracji włosów

KURACJA NAWILŻAJĄCA
DO WŁOSÓW SUCHYCH

SZAMPON SUBLIMIS OIL

Delikatny szampon oczyszczający
Zachowuje naturalne piękno włosów
Antystarzeniowy
pH 4–6
15 ml, 250 ml, 1000 ml

SUBLIMIS OIL SHAMPOO

ODŻYWKA SUBLIMIS OIL

Z olejkiem Arganowym
i witaminami.

Dla włosów naturalnych i delikatnych
Sprawia, że włosy stają się jedwabiste
Nie obciąża włosów
15 ml, 250 ml, 1000 ml

SUBLIMIS OIL CONDITIONER
Z CERTYFIKOWANYM,
ORGANICZNYM
WYCIĄGIEM Z OWOCÓW

MASKA
GŁĘBOKO REGENERUJĄCA
SUBLIMIS OIL

Dla cienkich i/lub bardzo suchych włosów
Dostarcza głęboko aktywne składniki
pH 4–6
15 ml, 200 ml

SUBLIMIS OIL DEEP TREATMENT

CZYSTY OLEJEK SUBLIMIS

Czysty, nierozcieńczony
Ochronna, regeneracyjna terapia
Nawilża suche włosy
Odżywia włosy farbowane
Bez spłukiwania
125 ml

SUBLIMIS PURE OIL

ROZŚWIETLAJĄCY
LEKKI OLEJEK
SUBLIMIS

Ochronna, regeneracyjna terapia
w atomizerze
Nawilża suche włosy
Odżywia włosy farbowane
Bez spłukiwania
125 ml

SUBLIMIS SHINE LIGHT OIL

CODZIENNA EMULSJA
NAWILŻAJĄCA
SUBLIMIS
SUBLIMIS OIL ALL DAY
MOISTURE EMULSION

Silnie nawilża włosy bez obciążania
Zabezpiecza przed odwodnieniem
Regeneruje każdy rodzaj włosów
Eliminuje efekt skręcania włosów
Bez spłukiwania, w atomizerze
pH 4–5,5
150 ml

MORPHOSIS
DENSIFYING
PRZECIWDZIAŁANIE
WYPADNIU
WŁOSÓW

Morphosis Hair Spa
Z wyciągiem z komórek
macierzystych jabłka.

SKÓRA
WRAŻLIWA

MORPHOSIS
REINFORCING
PRZECIWDZIAŁANIE
WYPADNIU
WŁOSÓW

Morphosis Hair Spa
Z wyciągiem z komórek
macierzystych winorośli.

SKÓRA
PRZETŁUSZCZAJĄCA
SIĘ

idealny dla tłustej skóry głowy
mocne włosy oraz większa objętość
dedykowany dla mężczyzn

ENERGIZING SPRAY
idealny dla wrażliwej skóry głowy
grubsze włosy i ochrona włókien
dedykowany kobietom

NIE ZAWIERAJĄCY
GLUTENU, PARABENÓW, SILIKONÓW I ALERGENÓW

Energetyzujący spray bez spłukiwania
na skórę głowy i delikatne włosy.

DENSIFYING SZAMPON

REINFORCING SZAMPON

DENSIFYING SHAMPOO

REINFORCING SHAMPOO

Łagodzi i równoważy sebum
Zapobiega problemom skóry głowy
Koi i orzeźwia
pH 4,5–5,5
15 ml, 250 ml, 1000 ml

Łagodzi i równoważy sebum
Naprawia strukturę włosa
Koi i orzeźwia
Zwalcza grzyby i mikroby
pH 4,5–5,5
15 ml, 250 ml, 1000 ml

DENSIFYING AKTYWATOR

REINFORCING AKTYWATOR

DENSIFYING ACTIVATOR

REINFORCING ACTIVATOR

Silne działanie nawilżające
Naprawia strukturę włosów
Chroni delikatną oraz suchą skórę głowy
pH 3,5–4,5
12 x 7 ml

Idealny dla zachowania zdrowej skóry
Nadaje gęstość włosom
Wzmacnia włosy
Działanie oczyszczające
pH 3,5–4,5
150 ml

Blokuje produkcję sebum
Antybakteryjny i bezwonny
Silne działanie nawilżające
pH 3,5–4,5
12 x 7 ml

MORPHOSIS
COLOR
PROTECT

Morphosis Hair Spa

KURACJA
CHRONIĄCA KOLOR

Z wyciągiem z koralowca,
chroniąca kolor
przed blaknięciem.

COLOR PROTECT
SZAMPON

Delikatny szampon oczyszczający
Także do częstego stosowania
Zapobiega blaknięciu koloru
pH 4–6
15 ml, 250 ml, 1000 ml

COLOR PROTECT SHAMPOO

COLOR PROTECT
ODŻYWKA

Dla włosów normalnych i farbowanych
Sprawia, że włosy stają się jedwabiste
Działanie termoochronne
pH 3–4
15 ml, 250 ml, 1000 ml

COLOR PROTECT CONDITIONER

COLOR PROTECT
INTENSYWNA TERAPIA
COLOR PROTECT
INTENSIVE TREATMENT

Maska dla cienkich i/lub bardzo suchych
włosów farbowanych
Chroni przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych
Wydłuża trwałość koloryzacji
pH 2,5–4
15 ml, 200 ml

MORPHOSIS
BALANCE
KURACJA
SKÓRY TŁUSTEJ

Morphosis Hair Spa

MORPHOSIS
PURIFING

Z kompleksem balansującym,
zawierającym składniki bakteriostatyczne,
nawilżające i równoważące wydzielanie sebum.

OCZYSZCZAJĄCY
ZABIEG
PRZECIWŁUPIEŻOWY

BALANCE SHAMPOO

Nowa, innowacyjna formuła łącząca główne składniki
aktywne o sprawdzonej skuteczności z mocą działania
najnowocześniejszej technologii, użyta w nowych
preparatach.

Z EKSTRAKTEM Z CHINOTTO,
ZNANEGO Z WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWUTLENIAJĄCYCH,
OBKURCZAJĄCYCH,
ANTYSEPTYCZNYCH
I PRZECIWZAPALNYCH.

Z CERTYFIKOWANYM
EKOLOGICZNYM EKSTRAKTEM
Z LIMONKI

SZAMPON
PRZECIWŁOJOTOKOWY

Morphosis Hair Spa

Środek o fizjologicznym pH
Dla wszystkich typów włosów
Odświeżający i deodoryzujący
pH 4,5–5,5
15 ml, 250 ml, 1000 ml

SZAMPON
OCZYSZCZAJĄCY
PURIFYING SHAMPOO

Delikatnie oczyszcza, normalizując skórę głowy
Nie narusza płaszcza hydro-lipidowego skóry głowy
Łagodzi swędzenie
Pozostawia włosy miękkie i łatwe do rozczesania
250 ml, 1000 ml

MORPHOSIS
VOLUMIZING

Morphosis Hair Spa

KURACJA ZWIĘKSZAJĄCA
OBJĘTOŚĆ DLA WŁOSÓW
CIENKICH I DELIKATNYCH

ORGANICZNY EKSTRAKT Z LIPY POŁĄCZONY Z ELASTYCZNĄ POWŁOKĄ
TWORZĄCĄ WŁÓKNA WŁOSA, WZMACNIA STRUKTURĘ WŁOSA
I ZATRZYMUJE WILGOĆ WEWNĄTRZ PASMA.

Z organicznym ekstraktem
z lipy i proteinami migdałów.

BEZ PARABENÓW

ODŻYWKA
ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ
BEZ PARABENÓW

VOLUMIZING CONDITIONER
Konsystencja żelu dla zachowania
większej lekkości
Zwiększa objętość
Ułatwia układanie włosów
Działanie termoochronne
pH 4–5
15 ml, 250 ml, 1000 ml

SZAMPON
ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ
NIE ZAWIERAJĄCY SLES,
SIARCZANÓW I PARABENÓW

VOLUMIZING SHAMPOO
Szampon oczyszczający do włosów cienkich
Nawilżający i odżywiający
Odnawiający i zwiększający objętość
pH 4–6
15 ml, 250 ml, 1000 ml

MORPHOSIS
BLONDE
LINIA
DO WŁOSÓW
BLOND

Morphosis Hair Spa
Z olejkiem z ogórecznika, biodegradowalną odżywką
pochodzenia roślinnego, witaminą E i z hydrolizowanymi
drożdżami piwnymi.

SZAMPON
COOL BLONDE
Nawilżający, rozjaśniający szampon do włosów blond i siwych
Zawiera fioletowy pigment, który uwydatnia chłodną barwę,
zapobiegając żółtym refleksom
Delikatnie myje pozostawiając włosy miękkie i gładkie
Formuła bez siarczanu, glutenu, parabenów i silikonów
pH 4,5–5,5
250 ml

SZAMPON
PASSION BLONDE
Szampon nawilżający, który ożywia blond włosy
Zawiera złoty pigment, aby zachować ciepły efekt
Delikatnie nawilża pozostawiając włosy miękkie i nawilżone
Formuła bez siarczanu, glutenu, parabenów i silikonów
pH 4,5–5,5
250 ml

MASKA
SOFT BLONDE
Odżywcza maska do wszystkich rodzajów włosów
Gwarantuje dogłębne nawilżenie i rozświetla blond odcienie
Pomaga chronić przed wolnymi rodnikami z dodatkiem filtra UV
Formuła bez siarczanu, glutenu, parabenów i silikonów
pH 3–4,5
200 ml

SZAMPON
COOL BLONDE PLUS
Nawilżający, rozświetlający szampon do włosów blond, siwych
Dzięki ulepszonemu, fioletowemu pigmentowi, uzupełnia ofertę
salonową nadając chłodną barwę
Niweluje żółte odcienie i pozostawia włosy dobrze nawilżone,
odżywione i błyszczące
Formuła bez siarczanu, glutenu, parabenów i silikonów
pH 4,5–5,5
1000 ml

MORPHOSIS
DESTRESS

Morphosis Hair Spa

KOJĄCA KURACJA
DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ

Z ekstraktem z ogórka organicznego.
Z mentolem i ekstraktem z korzenia
LUKRECJI.

SZAMPON
DO SKÓRY WRAŻLIWEJ
DESTRESS SHAMPOO
Usuwa nieczystości ze skóry głowy, zostawia ją
nawilżoną i świeżą
Łagodzi podrażnienia skóry głowy
Daje natychmiastową ulgę
pH 5–6,5
15 ml, 250 ml, 1000 ml

SERUM DESTRESS
DESTRESS SERUM
Kuruje wrażliwą skórę głowy
Łagodzi podrażnienia skóry głowy
Chroni i naprawia skórę głowy. Wpływa
na jej regenerację
Nawilża skórę i odbudowuje komórki
pH 6–7
100 ml

MORPHOSIS

SCALP CONTROL Morphosis Hair Spa
KOJĄCA KURACJA
DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ

Dający uczucie
prawdziwej czystości
i świeżości.

EXCLU
SIVELY
PROFES
SIONAL

KREM ZŁUSZCZAJĄCY
SKÓRĘ GŁOWY
SCALP EXFOLIATE
Krem złuszczający z woskowymi perełkami jojoba
Usuwa sebum, łupież, martwe komórki i produkty
utrwalające
Przygotowuje do lepszej absorpcji substancji
czynnych terapii skóry Morphosis
pH 5–6
150 ml

KURACJA
DETOKSYKUJĄCA
SCALP DETOX ESSENCE
Na atopową skórę głowy, spowodowaną przez
czynniki zewnętrzne
Złuszcza i rewitalizuje skórę głowy
Delikatnie usuwa zanieczyszczenia dzięki swojemu
przeciwutleniającemu działaniu
Chroni przed uszkodzeniami powodowanymi przez
smog i wolne rodniki
Wskazany dla wrażliwej skóry głowy
pH 5–6
150 ml

SPRAY ODŚWIEŻAJĄCY
SKÓRĘ GŁOWY
SCALP REFRESH SPRAY
Z kompleksem odświeżającym skórę głowy,
zawierającym substancje rebalansujące,
odświeżające i ochronne dla nawilżonej,
miękkiej skóry
Wydłuża skuteczność konkretnych zabiegów
Łagodzi skórę z nadmiaru sebum i łupieżu,
pozostawiając łagodny zapach
Bez spłukiwania
pH 4–6
100 ml

SZAMPON GŁĘBOKO
OCZYSZCZAJĄCY
DEEP MICELLAR
Delikatny
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i wszelkie
pozostałości po produktach
Z ekstraktem z lawendy i rozmarynu
1000 ml

Pielęgnacja

RIGENOL

DOSKONALE ZBILANSOWANA, BOGATA W PROTEINY FORMUŁA
DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW.
REGENERUJE, ODNAWIA, I WZMACNIA ICH STRUKTURĘ.

Rigenol Conditioner 250 ml i 500 ml
Lipo-proteinowy krem odżywczy i nawilżający dla włosów wymagających skutecznej i szybkiej
regeneracji.
Wnika do najgłębszych warstw włosów, dobrze je odżywiając, poprawiając strukturę oraz
zabezpieczając je przed łamliwością i rozdwajaniem końcówek. Ułatwia rozczesywanie
włosów.
Dzięki kwaśnemu pH 2–3 zalecana po każdym zabiegu chemicznym.

Framesi Smoothing System
System wygładzający

SMOOTHING
SYSTEM
KERATYNOWY SYSTEM
WYGŁADZAJĄCY

Zalety:
Zapobiega efektowi skręcania się włosa
Odżywia i regeneruje włosy
Nadaje włosom miękkości i blasku oraz je nawilża
Chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci
Wygładzający włosy bez formaldehydu, doskonały
dla każdego rodzaju włosów

SMOOTHING SYSTEM
SZAMPON

Szampon oczyszczający
Kwaśne pH z aktywnymi roślinnymi składnikami
Delikatnie i dogłębnie oczyszcza skórę głowy i włosy,
pozostawiając je miękkie i nawilżone
Zawiera kompleks kerasea
Nie zawiera soli, siarczanów, parabenów i glutenu
400 ml

SMOOTHING SYSTEM SHAMPOO

SMOOTHING SYSTEM
ŚRODEK
PROSTUJĄCY WŁOSY

Nawilżający i nadający miękkości
Natychmiastowe działanie
Przygotowuje włókno włosa do ETAPU 3 nadając włosom
miękkości, jedwabistości i czyniąc je łatwymi do ułożenia
Zawiera kompleks kerasea
Nie zawiera parabenów i glutenu
150 ml

SMOOTHING SYSTEM PRIMER FOR HAIR

DOMOWA KURACJA SMOOTHING SYSTEM

SMOOTHING SYSTEM
SZAMPON OCHRONNY

Delikatny, odżywczy szampon opracowany
dla przedłużenia efektu wygładzania
Zawiera kompleks kerasea
Nie zawiera soli, siarczanów, parabenów i glutenu
250 ml

SMOOTHING SYSTEM
FLUID

SMOOTHING SYSTEM STRAIGHTENING FLUID FOR HAIR

SMOOTHING SYSTEM CARING SHAMPOO

SMOOTHING SYSTEM
SPRAY NAWILŻAJĄCY

Spray nawilżający włosy
Zawiera kompleks kerasea
Nie zawiera parabenów i glutenu
150 ml

SMOOTHING SYSTEM CONDITIONING SPRAY FOR HAIR

Wygładzający fluid, na bazie kwaśnej, wspomagany
przez ciepło, który kształtuje pokłady keratyny
Eliminuje efekt skręcania się włosa i sprawia,
że włosy stają się proste, jedwabiste i połyskliwe
Nie zawiera formaldehydu, parabenów i glutenu
400 ml

SMOOTHING SYSTEM
ODŻYWKA
SMOOTHING SYSTEM CONDITIONER

Intensywnie nawilżająca
Ochronna formuła, stworzona w celu udoskonalenia
i wykończenia efektu kuracji wygładzającej włosy
Nadaje płynną strukturę i niezwykły, trwały blask
Zawiera kompleks kerasea
Nie zawiera parabenów i glutenu
400 ml

STRAIGHTENING
SYSTEM
NOWY SYSTEM PROSTUJĄCY,
DOSKONAŁY DLA WSZYSTKICH
RODZAJÓW WŁOSÓW

Teraz możliwa staje się także personalizacja
intensywności usługi prostującej dla wszystkich
typów włosów, od włosów zdrowych po te
zniszczone.
Dzięki kationowej formule oraz
Hydro- Care Complex*, włosy pozostają
błyszczące i miękkie oraz nie ulegają uszkodzeniu.

* Hydro-Care Complex (Hydrolized Soy Protein*,

Hydrolized Vegetable Protein*, Camellia Oleifera Seed Oil*)

STRAIGHTENING
SYSTEM
NOWY SYSTEM PROSTUJĄCY,
DOSKONAŁY DLA WSZYSTKICH
RODZAJÓW WŁOSÓW

FRAMESI
STRAIGHTENING SYSTEM

Odpowiedni dla włosów normalnych/
uwrażliwionych,może również zostać zmieszany
z FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD
Dla włosów farbowanych (1:1) lub
poddawanych licznym farbowaniom (1:2)
280 ml

REGULAR

FRAMESI
STRAIGHTENING SYSTEM

Odpowiedni dla odpornych na skręt włosów
280 ml

STRONG

FRAMESI
STRAIGHTENING SYSTEM

Odpowiedni dla włosów ekstremalnie
farbowanych i dekoloryzacji lub też może zostać
zmieszany z FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM
REGULAR
Dla włosów farbowanych (1:1) lub
poddawanych licznym farbowaniom (2:1)
280 ml

MILD (pH neutralne)

FRAMESI
STRAIGHTENING SYSTEM

Do użycia w połączeniu z FRAMESI
STRAIGHTENING SYSTEM STRONG/ REGULAR/MILD
280 ml

NEUTRALIZER

FRAMESI
PERM SYSTEM
PROTECTIVE SERUM

Do nałożenia przed i po każdym zabiegu
z użyciem FRAMESI STRAIGHTENING & WAVING
SYSTEM, aby ochronić najbardziej porowate
obszary włosa oraz dla ułatwienia rozczesywania
150 ml

WAVING
SYSTEM
NOWY, SYSTEM TRWAŁEJ
ONDULACJI, DOSKONAŁY DLA
WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW

Został opracowany w formie nowej
technologii, bogatej w składniki odżywcze
i ochronne, które pozwalają na wykonanie
ondulacji włosów bez ich uszkodzenia.
Dzięki kationowej formule oraz
Hydro-Care Complex*, włosy pozostają
błyszczące, miękkie i nie ulegają uszkodzeniu.

* Hydro-Care Complex (Hydrolized Soy Protein*,
Hydrolized Vegetable Protein*, Camellia Oleifera Seed Oil*)

WAVING
SYSTEM
NOWY SYSTEM TRWAŁEJ
ONDULACJI DOSKONAŁY DLA
WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW

FRAMESI
WAVING SYSTEM

Odpowiedni dla włosów normalnych
i lekko uwrażliwionych
500 ml

1

FRAMESI
WAVING SYSTEM

Odpowiedni dla włosów farbowanych/
barwionych/uwrażliwionych
500 ml

2

FRAMESI
WAVING SYSTEM

Do użycia w połączeniu
z FRAMESI WAVING SYSTEM 0/ 1/ 2
1000 ml

NEUTRALIZER

FRAMESI
WAVING SYSTEM
0

Odpowiedni dla włosów odpornych na skręt
500 ml

FRAMESI
PERM SYSTEM
PROTECTIVE SERUM

Do nałożenia przed i po każdym zabiegu
z użyciem FRAMESI STRAIGHTENING & WAVING
SYSTEM, aby ochronić najbardziej porowate
obszary włosa oraz dla ułatwienia rozczesywania
150 ml

UNIQUE. INDIVIDUAL.
SPECIAL. CONTEMPORARY.
Twoja uniwersalna stylizacja we wszystkich jej odsłonach.
Nowa linia finishing i styling, której formuła zawiera Innowacyjną
substancję czynną, ekstremalnie skuteczną w walce
z zanieczyszczeniem środowiska.
Wyjątkowa, spersonalizowana, nowoczesna.
Celem FOR-ME jest wydobycie piękna włosów, odnajdując
jednocześnie radość z eksploracji nowych dróg.
Z FOR-ME każdy poczuje się osobą wyjątkową i będzie mógł wybrać
z niezwykłą prostotą swój osobisty styl.

Loki i objętość

WHAT MAKES ME UNIQUE?
401
PIANKA ZWIĘKSZAJĄCA
OBJĘTOŚĆ

Mocne utrwalenie
Zwiększa objętość stylizacji o określonej
strukturze
Efekt antystatyczny
Dla wszystkich rodzajów włosów i stylizacji
Faktor utrwalenia 4
300 ml

GIVE ME BODY MOUSSE

221
SPRAY DO LOKÓW

Podkreślenie loków
Idealny do użycia przed prostownicą
Długotrwałe fale i ruch włosów
Ochrona przed temperaturą prostownicy
i lokówki przy stylizacjach na gorąco
Faktor utrwalenia 2
150 ml

MAKE ME WAVY SPRAY

223
SPRAY „EFEKT PLAŻY
- SÓL MORSKA”

Nadający tekstury z wykorzystaniem soli, aby
uzyskać pofalowany look o „efekcie plaży”
Zapobiega puszeniu się włosów
Dla stylizacji o wzburzonych włosach
Faktor utrwalenia 2
150 ml

BRING ME TO THE BEACH SALT SPRAY

222
FLUID DLA ZDECYDOWANYCH
STYLIZACJI
SHAPE ME GLAZE

308
MODELUJĄCY KREM
DO LOKÓW
ELEVATE ME CURL CREAM

Intensywne nawilżenie i definicja
Kremowa tekstura dla zdefiniowanych loków
zapobiegająca puszeniu się włosów
Do stylizacji loków
Faktor utrwalenia 3
150 ml, 5 ml

302
SPRAY NADAJĄCY
OBIĘTOŚCI
PUMP ME UP SPRAY

Naprawa niedoskonałości długości i końcówek
Dająca się formować, długotrwała stylizacja
Dla stylizacji włosów wzburzonych i gładkich
Faktor utrwalenia 2
200 ml
Grubość i objętość u nasady
oraz na długościach
Substancje powlekające odporne
na temperaturę, chroniące przed
zanieczyszczeniem środowiska i stresem
mechanicznym
Dla wszystkich rodzajów włosów i stylizacji
Faktor utrwalenia 3
200 ml

Wygładzenie i dyscyplina

WHAT MAKES ME INDIVIDUAL?
119
SERUM DO STYLIZACJI
PROSTYCH WŁOSÓW
Z LUSTRZANYM EFEKTEM

Absolutna gładkość i niezrównany połysk
Dla gładkich stylizacji z efektem lustra
Wodoodporny
Działanie termoochronne
Faktor utrwalenia 1
200 ml

SHINE ME BRIGHTLY SUPER COAT

225
KREM DO TWORZENIA
WARKOCZY I TWISTA

Definicja warkoczy i twista
Bardziej płynne i łatwe do opracowywania loki
Połysk
Faktor utrwalenia 2
150 ml

TWIST&BRAID ME CREAM

218
WYGŁADZAJĄCE SERUM
ZAPOBIGAJĄCE PUSZENIU SIĘ
WŁOSÓW

Włosy miękkie, gładkie z objętością
Dla zdyscyplinowanych stylizacji
Lekkie i naturalne utrwalenie
Faktor utrwalenia 2
150 ml, 5 ml

SMOOTH ME SERUM

120
SPRAY WYGŁADZAJĄCY
UŁATWIAJĄCY ROZCZESYWANIE
DETANGLE ME SPRAY

Łatwe rozczesywanie i nawilżenie
Dla wszystkich rodzajów długich włosów
Ułatwiający rozczesywanie włosów
i rozświetlający je
Faktor utrwalenia 1
200 ml

Kształt

WHAT MAKES ME CONTEMPORARY?
412
MODELUJĄCY,
MOKRY ŻEL

Ekstra błyszczące utrwalenie
Dla stylizacji z mokrym efektem
Elastyczne, długotrwałe utrwalenie
Faktor utrwalenia 4
150 ml

KEEP ME 24H WET GEL

411
MOCNY ŻEL

Mocne i precyzyjne utrwalenie
Dla stylizacji zdefiniowanych
Zapobiega puszeniu
Faktor utrwalenia 4
150 ml, 5 ml

DEFINE ME GEL

6O9
BARDZO MOCNY ŻEL

Ekstremalne utrwalenie
Dla rzeźbionych stylizacji
Skuteczny również na bardzo długich kosmykach
Faktor utrwalenia 6
150 ml

KEEP ME STRONG GLUE

110
ŻEL DO SIWYCH
WŁOSÓW

Nabłyszczający, niwelujący żółty kolor
Maskuje szare i siwe włosy
Kosmyki zespolone, lecz nadal miękkie
Faktor utrwalenia 1
150 ml

BLEND ME SILVER GEL

103
SUCHY SZAMPON
W SPRAYU
REFRESH ME DRY SHAMPOO

Natychmiastowa objętość
Dla tworzenia, ożywienia, podniesienia
Wchłania nadmiar sebum powodując
natychmiastowe uczucie świeżości
Faktor utrwalenia 1
150 ml

Kształt

WHAT MAKES ME CONTEMPORARY?
413
MOCNA GLINKA DO STYLIZACJI,
EFEKT MATOWY

Silne utrwalenie
Dla stylizacji o matowym efekcie
Elastyczność łatwa w modelowaniu
Faktor utrwalenia 4
80 ml, 5 ml

MATT ME CLAY

416
MOCNA GUMA

Kształt i ruch, połyskliwy efekt
Dla dynamicznych stylizacji i ruchu
pozbawionego struktury
Błyszczące i podniesione kosmyki
Faktor utrwalenia 4
80 ml, 5 ml

GLOSS ME STRONGLY FIBRE GUM

515
SILNA PASTA
Z EFEKTEM MATOWIENIA

Ekstra mocne matowe wykończenie
Dla trwałych stylizacji
Utrwalenie strukturyzowane i łatwe
do modelowania kosmyki
Faktor utrwalenia 5
80 ml, 5 ml

MATT ME STRONGLY PASTE

314
WIELOFUNKCYJNY WOSK
GLOSS ME WAX

Kontrola remodelowania
Dla stylizacji półbłyszczących
Wsparcie przed suszeniem i pomoc
przy wykończeniu
Faktor utrwalenia 3
80 ml, 5 ml

Wykończenie

WHAT MAKES ME SPECIAL?
124
SPRAY NABŁYSZCZAJĄCY

Maksymalny blask
Ekstremalna lekkość
Przedłużony zapach
Faktor utrwalenia 1
150 ml

GLOSS ME SPRAY

305
LAKIER DO WŁOSÓW

Elastyczne utrwalenie bez gazu
Dla stylizacji naturalnych, do ochrony
przed wilgocią
Możliwość remodelowania włosów
także po nałożeniu
Faktor utrwalenia 3
300 ml

HOLD ME HAIRSPRAY

406 MOCNY LAKIER
DO WIELOKROTNEGO
MODELOWANIA

Mocne i łatwe do remodelowania utrwalenie
Dla stylizacji zdecydowanych i dla ochrony
przed wilgocią
Łatwy do usunięcia oraz do ponownej aplikacji
Faktor utrwalenia 4
75 ml, 500 ml

HOLD&BRUSH ME HAIRSPRAY

504
MOCNY LAKIER
DO WŁOSÓW

Mocne utrwalenie bez gazu
Dla stylizacji strukturyzowanych
Szybko wysycha
Faktor utrwalenia 5
300 ml

HOLD ME STRONGLY HAIRSPRAY

117
SERUM NA ROZDWOJONE
KOŃCÓWKI
SHINE ME SPLIT ENDS ESSENCE

Wielofunkcyjne serum
Scala rozdwojone końcówki
Dla utrzymania zawsze doskonałych włosów
Faktor utrwalenia 1
50 ml, 5 ml

607
EXTRA MOCNY LAKIER
DO WŁOSÓW
HOLD ME EXTREMELY HAIRSPRAY

Ekstra mocne utrwalenie
Dla absolutnej kontroli stylizacji i upięć
Kontrola dłuższych kosmyków
Faktor utrwalenia 6
500 ml

MĘŻCZYŹNI.
Coraz bardziej dbający o siebie, domagają się
dzisiaj luksusu ekskluzywnej usługi profesjonalnego
fryzjera, perfekcyjnie dopasowanej do ich
indywidualnych potrzeb. Właśnie dla nich
powstała nowa marka Framesi Barber Gen.
Międzynarodowa marka z długą historią
w sektorze profesjonalnego fryzjerstwa. Framesi
stworzyło swoją pierwszą brylantynę już
w roku 1950. Dzisiaj powraca z dumą do korzeni
i koncentruje własną ekspercką wiedzę
na usługach nowej Barber Generation.
Wraz z kompletną linią dla brody i włosów,
Framesi Barber Gen wnosi do wyspecjalizowanych
salonów oraz do barber corners, całą unikalną
jakość oraz niepowtarzalny styl własnej produkcji.
Dla wsparcia sukcesu profesjonalistów w coraz
bardziej zdecydowany i skuteczny sposób.

Włosy
OCHRONNY SPRAY
FORTIFYING SPRAY

NORMALIZUJĄCY SZAMPON

Płyn energetyzujący i wzmacniający do cienkich
i słabych włosów męskich
Mocniejszy trzon włosa oraz silniejsze korzenie
Bardziej gęsta i spójna tekstura
Bardziej trwała stylizacja
Doskonały czy to przed, czy po wysuszeniu
100 ml

REBALANCING SHAMPOO
Przeznaczony dla skóry tłustej, nadaje włosom lekkości i sprawia,
że łatwo się rozczesują
Efekt ściągający i odświeżający
Zawiera wyciąg z czerwonych winogron i imbiru pochodzenia
biologicznego
Pomaga unormować działanie gruczołów łojowych
250 ml

ODŻYWKA W SPRAYU
BEZ SPŁUKIWANIA
LEAVE-IN SPRAY
Nawilżająca i ułatwiająca rozczesywanie
Utrzymuje włosy miękkie oraz błyszczące bez ich obciążania
Idealna do ułożenia w zaledwie kilka sekund do wszystkich
rodzajów włosów
100 ml

OCHRONNY SZAMPON
FORTIFYING SHAMPOO
Przeznaczony dla męskich włosów cienkich i słabych
Zawiera ekstrakt z winorośli, kadzidła i imbiru
pochodzenia biologicznego
Nadaje cienkim włosom większą gęstość i objętość
Dla utrzymania włosów w dobrej kondycji
250 ml

DETOX SZAMPON
DETOX SHAMPOO
Przeznaczony do walki z łupieżem, zachowując
równowagę hydrolipidową skóry
Działanie oczyszczające i detoksykujące
Powstrzymuje złuszczanie skóry owłosionej
Wzbogacony ekstraktami z cytryny i pomarańczy
pochodzenia biologicznego
250 ml

Włosy
MATOWA POMADA
DO WŁOSÓW
OPAQUE POMADE

LOTION ZWIĘKSZAJĄCY
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

Extra mocna
Dla kosmyków mocno strukturyzowanych
Maksymalna kontrola
100 ml

VOLUMIZING LOTION
Spray zwiększający objętość
Idealny także dla cienkich włosów
Naturalna objętość przez cały dzień
Grubsza łodyga włosa, o większej objętości
Tekstura pełna, lekka i mocna
100 ml- 250 ml

POMADA DO WŁOSÓW
POMADE
Wosk nabłyszczający, ekstra mocny
Idealny dla rzeźbionych stylizacji
Kosmyki błyszczące i uniesione
100 ml

WOSK DO WŁOSÓW

PASTA DO WŁOSÓW

GLAZING WAX

PASTE

Mocny wosk o mokrym efekcie
Zdefiniowana stylizacja
Kosmyki ułożone i błyszczące przez cały dzień
100 ml

Mocne utrwalenie
Doskonały dla utrzymania kontroli nad stylizacją
Naturalne, satynowe wykończenie
100 ml

Włosy i broda

BALSAM
DO BRODY I WŁOSÓW
PŁYN
DO BRODY I WŁOSÓW
HAIR AND BEARD NATURAL CLEANSER
Idealny do częstego stosowania
Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego
Myje i perfumuje, zmiękcza oraz nawilża
Uczucie lekkości i świeżości na skórze oraz na twarzy
100 ml- 250 ml

HAIR AND BEARD NATURAL BALM
Idealny do częstego stosowania
Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego
Nadaje delikatności i głęboko nawilża
100 ml- 250 ml

PŁYN KOJĄCY I ODŚWIEŻAJĄCY
DO TWARZY I SKÓRY
ICE TONIC
Płyn kojący i odświeżający do twarzy i skóry
Idealny po goleniu
Natychmiast łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia
Uczucie nieustannej świeżości
100 ml

Broda
ŻEL DO BRODY
O DZIAŁANIU DEZYNFEKUJĄCYM
BEARD DRY CLEANSER

OLEJEK DO BRODY

O zapachu olejków eterycznych z cytryny, mięty pieprzowej
i drzewa herbacianego
Opracowany dla higieny brody poza domem
Odświeża oraz głęboko oczyszcza, pozostawiając brodę miękką,
jak i dobrze nawilżoną
100 ml

BEARD OIL
Nawilża i nabłyszcza
Zmiękcza oraz dyscyplinuje nawet najdłuższe brody
Nie natłuszcza
100 ml

PRZEŹROCZYSTY ŻEL
DO GOLENIA
SHAVING GEL
Niezbędny do definicji detali
Pozwala na perfekcyjne golenie konturu brody
250 ml

KREM PO GOLENIU
AFTER SHAVE CREAM
Zmiękczający i nawilżający
Łatwo się wchłania
Nadaje twarzy miękkości
i elastyczności bez natłuszczania
100 ml

PIANKA DO GOLENIA
SHAVING FOAM
Łagodny, o lekkiej konsystencji,
doskonale przylega do skóry twarzy
Chroni skórę
Dla płynniejszego golenia
400 ml

Wyłączny dystrybutor
WIKPOL s.c.
Rynek Główny 30
31-010 Kraków
Tel. 12 451 45 59
e-mail: biuro@wikpol.com

www.framesi.pl

