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ОСНОВИТЕ НА УСПЕХА НА Jean Paul Mynè:
• 100% натурални съставки

• високо качество
• гарантирано добри резултати

• внимание и грижа към нуждите на клиентите

НАШАТА МИСИЯ 
Да съживим косата и да възстановим блясъка й, чрез строги научни 
проучвания, специално подбрани натурални съставки и безспорен 
респект към света, в който живеем  и към здравето на нашите 

клиенти. Продуктите на Jean Paul Mynè не съдържат алергени, сулфати, 
парабени и SLES, което ги прави шампиони в областта, благодарение на 

високото им качество. 

РЕВОЛЮЦИЯ ОТ ПРИРОДАТА
Jean Paul Mynè се фокусира ежедневно върху революционни открития 

на високо ниво, които променят перспективата за здравето и 
красотата на косата. От безупречно права коса до отчетливи и 

меки къдрици; от термично възстановяване по дължините на косата 
до дълбока реконструкция на увредените фибри на косата от 

различни агресивни химически процедури, по-голяма възможност за 
освобождаване на косата от натрупаните тежки метали и токсини, 

които навлизат чрез външни процедури, увреждащи косата.
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ЗАРАЖДАНЕТО НА ЕДНА НОВА ЕРА          РЕВОЛЮЦИЯ В КОЛОРИСТИКАТА



ПЪРВАТА И ЕДИНСТВЕНА БОЯ БЕЗ ВОДА! 

• ПЪРВАТА И ЕДИНСТВЕНА БОЯ   
ЗА КОСА БЕЗ ВОДА

• ПЪРВАТА  „ВЕГАН” БОЯ – БЕЗ 
ЖИВОТИНСКИ СУБСТАНЦИИ,   
ИЗЦЯЛО НА РАСТИТЕЛНА   
ОСНОВА

ОСНОВНА СЪСТАВКА - АЛОЕ ВЕРА 

–  кралицата на билките в грижа   

за красотата на скалпа  и косата

БОЯ, С 60% СЪДЪРЖАНИЕ 
НА АЛОЕ  ВЕРА  И ДОБАВЕНИ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:
• ОЛИО ОТ МАСЛИНА        

• РАСТИТЕЛНО МАСЛО ОТ АЛБА 
(WHITE FOAM)

• МАСЛО ОТ ВЕТИВЕР    

• МАСЛО ОТ БАБАСУ 

• МАСЛО ОТ ШЕА            

• СПИРУЛИНА, БРОМЕЛИНА
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ЦВЕТЪТ, КОЙТО НИ ПОЗВОЛЯВА ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ.
• БЕЗ ПРАВИЛА ЗА СМЕСВАНЕ.

• ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ.

• ПО-ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПИГМЕНТИ.

• КОМПАКТНА КОНСИСТЕНЦИЯ.

• БЕЗ ДОБАВЕНИ ПАРФЮМИ.

• КОКТЕЙЛ ОТ ХИДРАТИРАЩИ ОЛИА.

• АНТИОКСИДАНТИ.

• АМИНОКИСЕЛИНИ.

• НЕУТРАЛНА ОСНОВА.

• ЛЕСНО ЗА РАЗБИРАНЕ – ЛЕСНО ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Това е ПЪРВАТА боя на пазара, която е заместила водата като съставка, с 
ПОДХРАНВАЩИ субстанции. Има по-голяма концентрация на пигменти (100% 
растителни), за да гарантира максимална покривност и изненадващи цветови 
рефлекси. Боята се смесва в съотношение 1:1 при стандартните нюанси и 1:2 
при супер изсветляващите серии. Покритието на бели коси е гъвкаво и при 
желание покрива и до 100% бели коси.

ПРЕМАХНАХМЕ ВОДАТА, ЗА 
ДА ДОБАВИМ ДРУГИ ЦЕННИ 
СЪСТАВКИ: 

• АЛОЕ ВЕРА – ЧУВСТВИТЕЛНОСТ;

• МАСЛИНОВО ОЛИО –
ХИДРАТАЦИЯ;

• СПИРУЛИНА – БЛЯСЪК;

• ПО-ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА ПИГМЕНТИ.

180 мл 

Всички нюанси на DOC COLOR са взаимно 
съвместими и могат да се смесват един 
с друг, за да се постигнат хроматични 
ефекти и за да имат по-добра 
покривност. Натуралните и натуралнo 
интензивните нюанси гарантират 
отлични резултати и се адаптират към 
по-добра покривност на косите, като 
същевременно не променят желания 
рефлекс – както в неутралните, така и в 
топлите серии.
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180 мл
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Емулсия 
актив 

Приложение
Време за 
престой

Съвети

0.05 
Полуперманентна, с 0% изсветляване 
върху натурални коси. С лека 
покривност.

От 5-25 мин.
според желания 
резултат.

0.1 
Полуперманентна, с 1 ниво на 
изсветляване върху натурална коса и 
покритие на бяла коса.

От 25-35 мин.

0.2 
Перманентна.  Изсветлява 1 тон.
Изсветлява от 1-2 тона на естествена 
коса.  Има  до 100% покритие на бяла 
коса.

Поне 40 мин.

Трябва да са поне 40 
минути, за да увеличи 
покривността на бели и 
упорити коси.

0.3
2-3 нива на изсветляване на 
естествена коса. И до 100% покритие 
на бяла и упорита коса.

Поне 40 мин.

Увеличете времето 
даже с още 5 минути, за 
да подсилите ефекта 
на покритие на бели и 
упорити коси.

0.4 3-4 нива на изсветляване на 
естествена коса.

Поне 45 мин.

НЯМА ОКСИДАНТ - ИМА 
КРЕМООБРАЗЕН АКТИВАТОР 
DOC ACTIVE ENZIME

Той е богат на скъпоценни 
натурални съставки, под-
хран ващи масла и ензими, 
които гарантират комфорт 
на клиента и хидратират 
както скалпа, така и косата. 
Ензимите са извлек от 
екстракт от ананас и папая и 
гарантират блясък и светлина 
в косите през цялото време.

OLEODEC - МАСЛЕНА СУПРА БЕЗ АМОНЯК  
– БЕЗОПАСНА ЗА ФРИЗЬОРА,  

НЕЖНА КЪМ СКАЛПА
OLEODEC: иновативна 
изсветляваща система, спомага 
за постигане на еднакъв цвят по 
дължините и в краищата.
• Оптимален баланс между
изсветляване и отношение към
структурата на косата. В случай на
по-крехка коса е препоръчително да се
добави OXILOCK plasma.
• Белият цвят на супрата прави
резултата от изсветляването по-
осезаем.
• НАЧИН НА СМЕСВАНЕ: 1:1 ИЛИ 1:2.
• 5 ЗАЩИТНИ И УСПОКОЯВАЩИ МАСЛА
КАТО: Маслиново олио, Оризово олио,
Арганово олио, Олио от бабасу.

ИНОВАТИВНО. Защо?  
• Маслата действат овлажняващо по

време на обезцветяването.
• Традиционните обезцветяващи
средства изсъхват след
смесването им и така блокират
процеса на обезцветяване.

• DOC OLEODEC – благодарение на
съдържанието на масла продължава
да действа на косата, донасяйки по-
нататъшни резултати, като понякога
се избягва дори повторно нанасяне.
• Изсветлява до 7 тона.

Безопасно за фризьорите. Защо?  
Наличието на масла елиминира 
разпръскването на прах по време на 
приготвяне на обезцветяващия микс, 
осигурявайки безопасност по време на 
работа. 

Важно 
Преди да започнете работа, 
задължително трябва да разбъркате 
много добре (още в букранчето) 
супрата, с утаените на дъното олиа, за 
да се получи кремообразна текстура. 

1000 мл 

500 мл
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Miracle, Come True!

РЕВОЛЮЦИЯТА  

ПРОДЪЛЖАВА, ЗА ДА 

НАПРАВИШ СВОЯ ДЕН  

ПО-ЛЕСЕН И ДА БЪДЕ 

ТРЕТИРАНЕТО НА КОСАТА 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

КАКВО Е “OXILOCK plasma”?
OXILOCK plasma е изключителен комплекс от натурални съставки: OXILOCK plasma No. 1 
възстановява КЕРАТИНОВИТЕ ВРЪЗКИ по време на и след aгресивно химическо третиране 
на косата и може да бъде използван като перфектното оръжие за постигане на 
фантастични резултати във всяка ситуация. Възстановява косата, прави я по-здрава, 
придава блясък и подхранва (особено при порьозни коси, увредени или изтънени от 
стандартните химически процедури). OXILOCK plasma No. 1 възстановява естественото 
благосъстояние на косата без да пречи за постигане на желания резултат от химическото 
третиране. Благодарение на тази нова технология, ограниченията при традиционното 
третиране на косата (накъдряне, боядисване, изправяне и т.н.) могат най-сетне да бъдат 
преодолени. Резултатите са впечатляващи още при първата му употреба. Не съдържа 
химични съставки, силикони, сулфати, алдехиди и други агресивни съставки. OXILOCK 
plasma е революционен продукт. Надежден съюзник за комфорта на вашите клиенти и 
работата ви като стилисти, освобождава ви от ограниченията и страха от увреждане 
на косата при стилизиращите процедури. Благодарение на иновативната си формула OX-
ILOCK plasma предпазва дори и силно увредените коси по време на каквато и да обработка.

ПРОСТО, СИГУРНО И РЕВОЛЮЦИОННО
• Не променя начина на работа
• Няма никакви допълнителни процедури по време на боядисване или обезцветяване

НЕОСПОРИМИ ПОЛЗИ    
• Създава нови кератиновите връзки, подсилва увредените от предишно третиране

серни връзки
• Видимо подобрява структурата и вида на косата
• Моментален ефект
• Гарантира сигурност и защита при всякакъв тип технически процедури
• Едновременно защитава и предотвратява увреждането на косата по време на

процедурата
• Дава абсолютна свобода по време на работа

Представяли ли сте си някога, че е възможно ЕДНОВРЕМЕННО с ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕТО, 
БОЯДИСВАНЕТО НА КОСАТА ИЛИ ТРАЙНОТО ИЗПРАВЯНЕ И НАКЪДРЯНЕ да рекон-
струирате косата си?

Комплект 3 х 200 мл  
Комплект 3 х 500 мл 

Комплектите съдържат  
1 брой MIRACLE No.1 и 2 броя COME TRUE No.2

2 ПРОСТИ СТЪПКИ: OXILOCK PLASMA MIRACLE No.1 и 
OXILOCK PLASMA COME TRUE No.2

Приложението на OXILOCK plasma е много лесно. За максимален ефект, е важно да спазвате 
препоръчителните количества, с помощта на дозатора в комплекта и да следвате 
последователността на описаните стъпки. Смесете супрата с оксиданта или боята с 
активатора, добавете необходимото количество OXILOCK plasma No. 1 с помощта на 
дозатора и разбъркайте. Допълнително може да бъде добавен още от обезцветяващия 
прах, за постигане на желания ефект. Ако са необходими повече от 30 g супра, направете 
нова смес (в друга купичка). Никога не добавяйте повече от 7 ml of OXILOCK plasma no.1. 
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ПРЕПОРЪЧАНИТЕ ДОЗИ И ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТ ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА 
ЗА ПО-ГОЛЯМА ТОЧНОСТ.  

ПРОПОРЦИИ И ИНСТРУКЦИИ

TREATMENT 
TYPE

OXILOCK PLASMA MIRACLE No. 1
OXILOCK PLASMA
COME TRUE No. 2

ПРОЦЕДУРА КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕР ИНСТРУКЦИИ
Силно 
изсветляване 
и боядисване 
(трайно и 
полутрайно)

Никога не 
превишавайте 
3.5 ml от №1 (една доза)

40 g боя + активатор 
(необходимото коли-
чест во зависи от 
же лания цвят) + 3.5 ml 
от №.1

14 ml от №2 за средно 
дълга коса. Нанесете по 
дължините и краищата 
на коса та, само в края 
на процеду рата като 
финална стъп ка, без 
първо да измивате с 
шампоан, оставете да 
действа поне 10 (според 
косата). Измийте с 
линията продукти на 
OCRYS HATHA или OCRYS 
DEVA.

Обезцветяване 
със супра на прах 
**

3.5 ml от № 1 (една 
доза) за 15g супра (без 
добавен оксидант). 
Никога не до ба вяйте 
повече от
7 ml от OXILOCK 
plasma №1 Дори да 
използвате повече от 
30 g. супра

30 g супра + оксидант 
(според резултата, 
който искате да 
постигнете, използ-
вайте по-високо ниво 
на активатора
(при необходими 10 vol., 
използвайте 20 vol.) с 
изклю чение на тънки 
коси + 7 ml от № 1 (две 
дози).

**OXILOCK plasma №.1 е възможно да удължи необходимото време за престой. 
За да избегнете това използвайте 1 ниво по–силен активатор 
• Използвайте 20V ако искате да постигнете резултат на 10 V.
• 30V ако искате да постигнете резултат на 20 V
• 40V ако искате да постигнете резултат на 30 V
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ по-силен оксидант, в случай на тънки и фини коси, защото са крехки.
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КРЕМООБРАЗНА СУПРА
Когато използвате КРЕМООБРАЗНА СУПРА DOC 
OLEODEC, добавете 7 ml от OXILOCK plas ma № 
1 на всеки 45 g от обезцветяващия крем. Ако ви е 
необходима повече от 45 g кремообразна супра, 
смесете допълнително в друга купичка. Използвайте 
3.5 ml от OXI LOCK plasma № 1 ако из ползвате по-малко  
от 45 g супра. 

БАЛЕАЖ, ТОНИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ (трайно, 
полутрайно): Никога не превиша вайте 3.5 ml от OX-
ILOCK plasma № 1 при боядисване. Просто добавете 
OXILOCK plasma № 1 към ДИРЕКТНИЯ ПИГМЕНТ с 
активатор и оставете да престои поне 10 мин.

*използвайте в съотношение 1:3 ако е необходимо по-малко количество
**оставете №2 да действа 10 мин и завършете с шампоан и балсам или маска от серията OCRYS ASANA.

СТАНДАРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КЪДРЕНЕ
Смесете 14 ml OXILOCK plasma №1 с 90 ml вода в бутилка (не пръскалка). Намокрете ролките 
с OXILOCK микса и оставете да подейства за 7.5 мин. Ако имате време, отново намокрете 
ролките, без да ги отмивате. Оставете ги за 7.5 мин. – най-много 15 мин. Свалете ролките, 
измийте косата и нанесете OXILOCK PLASMA No.2, оставете да подейства за 10 мин. и 
завършете с шампоан и балсам или маска OCRYS SENSITIVE. Не е нужно да чакате 48 ч., за да 
измиете косата след накъдряне с OXILOCK PLASMA.

ПРИ ИЗПРАВЯНЕ С КЕРАТИНОВА ТЕРАПИЯ
OXILOCK plasma дава отлични резултаи при взаимодействие с кератинова терапия. 
Из ползвайте преди терапията за по-мека, бляскава и силна коса. Косата също така 
ще бъде много по-подвижна и устойчива към начупване. Важно е да нанесете OX-
ILOCK PLASMA преди терапията, ако искате да проникне в косата по-ефективно по-
време на изправящата терапия. Смесете 15% №1 и 85% вода в бутилка с апликатор( 
30%:70% за много увредена коса). Нанесете обилно количес тво на косата над мив-
ката. Оставете да подейства за 5 мин., без да отмивате нанесете OXILOCK PLAS-
MA №2, разрешете, за да разнесете равномерно по цялата коса. Оставете да по-
действа за 10-20 мин. Продължете с кератиновата терапия по стандартния начин.  
OXILOCK PLASMA ще подсили ефекта на изправяне и ще остави косата по-жизнена, здрава 
и с блясък. Използвайте продуктите от линията BANDHA OXCRYS.

ТИП НА 
КОСАТА

OXILOCK 
PLASMA № 1

ПРОПОРЦИИ И ИНСТРУКЦИИ

Много 
увредена

Използвайте  
САМО № 1

Нанесете неутрализатор на всяка ролка и оставете 
да подейства 5 мин. Измийте косата и подсушете. 
Нанесете OXILOCK plasma №1 на всяка ролка. 
Оставете да подейства 5 мин. и отново нанесете 
№ 1 на всяка ролка,оставете за още 5 мин. Свалете 
ролките и измийте внимателно, след което нанесете 
№ 2**.

Боядисана и  
обезцветена

Смесете 30 ml OXILOCK 
plasma №.1 с 90 ml вода*  
(по възможност с дес-
тилирана вода,  
но не е задължително)

Нанесете неутрализатор на всяка ролка, незабавно 
след което нанесете OXILOCK plasma №1, директно 
върху неутрализатора. Оставете да подейства за 5 
мин. и отново нанесете OXILOCK plasma №1, оставете 
за още 5мин. Свалете ролките и внимателно измийте 
косата, След което нанесете № 2**.

Боядисана Смесете 30 ml OXILOCK 
plasma №1 с 90 ml вода*  
(по възможност с дес-
ти лирана вода, но не е 
задължително)

Нанесете неутрализатор на всяка ролка, веднага след 
това нанесете OXILOCK plasma №1, директно върху 
неутрализатора. Оставете да подейства за 10 мин. 
Свалете ролките и внимателно измийте косата, след 
което нанесете № 2**.

Естествена Смесете 30 ml OXILOCK 
plasma №1 с 90 ml вода*  
(по възможност с дес-
тилирана вода, но не е 
задължително)

Нанесете неутрализатор на всяка ролка, веднага след 
това нанесете OXILOCK plasma №1, директно върху 
неутрализатора. Оставете да подейства за 10 мин. 
Свалете ролките и внимателно измийте косата, след 
което нанесете № 2**.

Miracle, Come True!
ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ПО ВРЕМЕ НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ

• НАБЛЮДАВАЙТЕ И СЛЕДЕТЕ ПРОЦЕСА НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ

• ВСЯКА РЕАКЦИЯ НА ЗАТОПЛЯНЕ СЕ ДЪЛЖИ НА СУПРАТА, А НЕ НА OXILOCK PLASMA;
В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ИЗМИЙТЕ КОСАТА МОМЕНТАЛНО

ТОПЛИННА ОБРАБОТКА
Топлинната обработка не създава проблеми с OXYLOCK plasma, но на всеки3/5 мин 
прове рявайте косата. Ако косата е сериозно увредена, не я подлагайте на топлинна 
обработка, за да може OXILOCK plasma №1 да я възстанови максимално.

НЕ ДОСТАТЪЧНО СИЛНО ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

Ако забележите, че изсветляването е по-слабо от желаното, когато използвате OX-
ILOCK plasma, просто сложете по-малко количество в сместа. 

OXILOCK plasma No. 2. В края на процедурата, измийте (внимателно косата от боя, 
супра, къдрин и др.) БЕЗ ШАМПОАН. Нане сете OXILOCK plasma №2, който работи в 
синергия с № 1 и е разработен, за да запълни и изцяло да завърши терапията OXILOCK plas-
ma. № 2 е необ ходим, за да гарантира максимален резултат. Представлява концентрат 
от орга нични съставки, които възстановяват здравето на кератиновите фибри. 
Възста новява здра вето и силата на увредената от агресивните химически процедури 
коса, благо дарение на рестроктуриращото си действие. Количеството за нанасяна на 
No.2 зави си от дължината и плътността на косата, но ние препоръчваме стандартно 
15 мл. Оста вете да действа поне 10 минути (или повече – за много увредени коси) и 
изплакнете.

** след OXILOCK 2 при нужда направете обливка с боя или използвайте пигментите от 
серията NAVITAS ORGANIC TOUCH.

ПРИ НАКЪДРЯНЕ
OXILOCK plasma може да бъде използван също така, за да предпази косата по време на 
къдрене.
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Най-високо качество органични пигменти, съчетани с фантастична 
козметична база, са основата на тези продукти, които придават на 
косата нов цвят, блясък, рекон струират, хидратират и доставят 
невероятна наслада. Пигментите могат да се комбинират така, че да 
се получи безкрайно голяма гама от цветове. 

NAVITAS ORGANIC TOUCH SHAMPOO
ШАМПОАН 12 НЮАНСА, ВДЪХНОВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПОДПРАВКИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА? Нежен органичен шампоан с ценни растителни пигменти (директ-
ни), за натурално оцве  тяване на косата или за неутрализиране на нежелани нюанси.

КАК РАБОТИ? Хидратира и подхранва косата благодарение на действието на морския 
колаген, овеса и пшеничните протеини. Много богат на пигменти, със съдържание на 
почистващи агенти с природен произход, извлечени от кокос и маслини, за нежно, но 
дълбоко почистващо действие върху косата и скалпа. НЕ СЪДЪРЖА SLES, SLS, ПАРАБЕНИ 
И АЛЕРГЕНИ.

NAVITAS ORGANIC TOUCH MASK
МАСКА 10 НЮАНСА, ВДЪХНОВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПОДПРАВКИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА? Възстановяваща цвета маска с ценни пигменти, за директно, на-
турално оцветяване или за неутрализиране на нежелани нюанси.

КАК РАБОТИ? Синергията между ценни аминокиселини и серамиди действа силно ре кон-
струиращо дори и върху силно увредените коси. Арганът, дивата роза и лененото масло 
спомагат за хидратацията на косата и нейния блясък. Органичен продукт с органични 
пигменти. Не съдържа SLES, SLS, парабени и алергени. 

100 мл       1000 мл 

100 мл      1000 мл 
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adamantiumadamantium

ЗАРАЖДАНЕТО НА ЕДНА НОВА 
ЕРА ЗА ПРАВА КОСА СЕГА!
 

ИСКАМ Я ПРАВА! ИСКАМ Я СЕГА!

КЕРАТИНОВИ ТЕРАПИИ за изправяне, напълно различни от всички други 
досега. Здравословни, без съдържание на формалдехиди или други вредни 
вещества. Формулата на Jean Paul Mynè действа в пълна хармония с 
кератиновата структура на косата благодарение на комплекса от 
органични киселини и въглеводороди, които имат молекулярна струк
тура, много близка до тази на кератина на косата. 
Различен конвенционален формалдехид – основа на изправящата сис
тема. Техно логията на Jean Paul Mynè доставя натурална жизненост и 
мекота, не изтънява косата. Прави я силна, мека и бляскава.

 √ БЕЗ ИЗБЛЕДНЯВАНЕ НА ЦВЕТА

 √ МИНИМУМ ПОСИВЯВАНЕ

 √ ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

 √ МОМЕНТАЛЕН РЕЗУЛТАТ

 √ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ВЕДНАГА СЛЕД БОЯДИСВАНЕ.

 √ 3 ФУНКЦИИ, 1 ПРОДУКТ – изправя, действа против накъдряне и начу п-
ване, против наелектризирането на косата, контролира накъдрянето. 

БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД
БЕЗ ГЛУТАЛДЕХИД
БЕЗ ПАРАБЕНИ
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3 ТЕРАПИИ
1° SHAMPOO

KERATIN 
PLUS

 2° SHAMPOO
ADAMANTIUM *

ВРЕМЕ ЗА 
ПРЕСТОЙ ПРЕСА ** ХИДРАТАЦИЯ

ИЗПРАВЯ 1 шампоан KP

1 шампоан  
Adamantium -
минимум 50 ml  

за средно 
дълга коса и 30 ml 

за къса коса

20/25 Мин

8 минавания 
за много 
къдрави 

коси

Не е необходимо

ДЕЙСТВА 
ПРОТИВ

НАКЪДРЯНЕ И 
НАЧУПВАНЕ

1 шампоан KP

1 шампоан  
Adamantium -
минимум 50 ml  

за средно 
дълга коса и  

30 ml за къса коса

15 Мин

4 минавания 
за средно 
къдрави 

коси

Измийте и 
нанесете

Revital Mask
Оставете да 

престои
8 minutes

ПРОТИВ НАЕЛЕК- 
ТРЕЗИРАНЕ
И КОНТРО- 

ЛИРАНЕ  
НА НАКЪДРЯ- 

НЕТО

1 шампоан KP

1 шампоан  
Adamantium -
минимум 50 ml  

за средно 
дълга коса и  

30 ml за къса коса

10 Мин
4 минавания 
за начупени 

коси

Измийте и 
нанесете

Revital Mask
Оставете да 

престои
8 minutes

3 ДЕЙСТВИЯ, САМО 1 ПРОДУКТ

СЪВЕТИ НА ЕКСПЕРТИ

*Спазвайте инструкциите за употреба (виж по-горе), нанесете на добре подсушена с кърпа коса и не добавяйте вода.
**Нагласете температурата според типа коса (виж по-горе) бъдете внимателни с участъците, където косата е 
много увредена или изтънена.

ПРОБЛЕМЕН И ЗАЧЕРВЕН СКАЛП: не нанасяйте на увредена кожа, в случай на 
раздразнение изплакнете внимателно и прекратете процедурата с продукта.

УПОТРЕБА НА ADAMANTIUM В ДЕНЯ НА БОЯДИСВАНЕ: използвайте Enhancing 
Shampoo, за да подготвите косата.

ТЪНКА КЪСАЩА СЕ КОСА: при късаща се и тънка коса използвайте THERMO 
REPAIR-PERFECT ENDS след изсушаване и преди минаване с преса по самите 
краища.

МНОГО УВРЕДЕНА КОСА: при много увредени коси е възможно да подсилите 
възстановяващия ефект добавяйки и 1 мерителна чашка (3,5 ml) от OXILOCK

PLASMA* MIRACLE phase 1 за по-качествени резултати или най-много 50 ml

ADAMANTIUM SHAMPOO и веднага след изправяне с преса нанесете OXILOCK 
PLASMA* COME TRUE phase 2. Изплакнете и завършете с изсушаване.

*ADAMANTIUM е съвместим с молекулярно реконструиращия OXILOCK PLASMA.

ADAMANTIUM ШАМПОАН

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
ADAMANTIUM е ново съчетание от органични вещества, 
които химически се свързват със структурата на косъма 
в няколко лесни стъпки, благодарение на термичното 
действие на пресата – изправя, възстановява, хидратира 
и подхранва косата.

КАК РАБОТИ?
Прави косата здрава, възстановена, придава блясък, изправя 
къдравата и наелектрезирана коса, оставяйки я мека, 
подхранена и здрава за 2/3 месеца, с прогресивен ефект.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА?
1. Измийте с шампоан KERATIN PLUS SHAMPOO. Подсушете

с кърпа.

2. Задължително разклатете шампоана преди употреба

(защото е двуфазен). Нанесете 50 ml шампоан ADAMAN

TIUM. Увеличете или намалете количеството, според дъл

жината на ко сата. Нанесете минимум 30 ml за къса коса.

Разнесете, масажирайки с кръгови движения докато се

появи гъста и обилна пяна. НЕ ВТРИВАЙТЕ В СКАЛПА И НЕ

ДОБАВЯЙТЕ ВОДА.

3. Поставете шапка и оставете да действа 20 мин. (25 мин.

за много къдрава коса). Внимателно измийте косата.

4. Изсушете косата. Уверете се, че косата е 100% суха.

Разделете косата на сектори и минете с пресата от ко

рените към върховете при температура:

200° за химически третирани коси;

230° за натурални коси (вижте таблицата за броя 
на пасажите с пресата).

Не мийте косата 24 часа, след изправяне с ADAMANTIUM. 

Използвайте линията OCRYS BANDHA за домашна грижа 

(поддръжка).

500 мл 
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Любов в съставките 
THERMO REPAIR съдържа натурални съставки, природни консерванти , 
бадемово олио, Серамид 3 и НАТУРАЛЕН ИЗВЛЕК ОТ “MEADOW FOAM”. 
Всички тези съставки правят продукта уникален.

Cerami de 3 
Серамид III възстановява увредената коса и предпазва от агресивните 
химикали и атмосферните влияния. Това са молекули, които имат висока 
точка на топене и са разтворими при висока температура. Серамидите 
трябва напълно да се разтворят, тъй като имат склонност да 
кристализират при охлаждане.

“Meadow foam” 
Едно изключително богато олио (с близо 96% мастни киселини), без аромат и 
със светло жълт цвят от семената на Limnanthes Alba. Олиото от Limnanthes 
Alba също така съдържа значително количество натурални антиоксиданти.

...... ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
във вашия салон

Поглезете се с 
Thermo Repair 70%

от жените

99%
от жените

ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА

ИЗТЪНЯВАНЕ НА 

КОСАТА

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

ИЗТОЩАВАНЕ
НАКЪСВАНЕ
ХИМИЧЕСКА 

ОБРАБОТКА

Се борят със 
заплетените 
краища

Се нуждаят 
от възстано-
вяване на 
косата

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА
Thermo Repair. Любов от пръв поглед!

Само с едно мигване ... … косата ще бъде:

ЖИЗНЕНА • БЛЯСКАВА • СИЛНА 
• ВЪЗСТАНОВЕНА • ЗДРАВА • БОЖЕСТВЕНА

Обичайте себе си...
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4
TOP UP Services
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УСЛУГИ с
„Ботокс Усещане“

1. 

Увеличава силата
и здравината на косата

2. 
Обем и плътност

на косата

3. 
Съживяващо и
възстановяващо косата действие

4. 
   Придава блясък
и запазва цвета

PERFECT ENDS
Високо ефективен продукт за възстановяване на коса

със заплитащи се краища, увредена от агресивно третиране
или атмосферни условия. Има мигновенно възстановяващо действие –  

специално върху увредени коси и найвече в зоната на краищата.

THERMO REPAIR PERFECT ENDS се отличава от другите продукти с такава 
насоченост, по своето незабавно действие върху увредената фибра, има 

продължително действие даже и след многократни измивания.

Силата на продукта се крие в комбинацията
от натурални съставки, базирани на комплекс серамиди,

масла от малките бели цветчета на медовина, които при топлинната 
обработка реагират мигновено, възстановявайки плътността на

косъма и структурата му, с незабавно видим ефект още
с първото нанасяне, устойчив във времето.

Разклатете преди употреба и нанесете от продукта върху дланите, 
разнесете по дължините и върхувете на сухата вече коса, като масажирате 

добре, за да се абсорбира продукта.
Оставете да подейства за няколко минути, след което пристъпете към 

минаване с преса от 180230оC, в зависимост от типа коса.   
Минете от 3 до 5 пъти на кичур в зависимост от вида на желаната терапия. 

Препоръчва се да се измие косата два дни след терапията. 

50 мл TOP UP  “ БОТОКС ЕФЕКТ ” ЗА КОСАТА
Има моментално съживяващо действие, придавайки обем,

жизненост и плътност на косата. Продуктът придава блясък и свежест на цвета, 
подхранва, възстановява и укрепва фибрите на косъма.

Смесва се 5 мл от ампулата с 35 мл топла вода, докато се получи хомогенна пяна. Нанася 
се по дължината на косата на 1 см от корена, разресва се и се масажира. Оставете да 

подейства 15 минути под източник на топлина. Изплакнете със студена вода. 

THERMO REPAIR   12 ампули x 20 мл 
КОМПЛЕКТ THERMO REPAIR 12 ампули x 20 мл + PERFECT ENDS  
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Vetiver Oil
КАКВО ПРАВИ? Хидратира и придава блясък на косата. 

КАК РАБОТИ? 

ПРИ БОЯДИСВАНЕ – Може да се използва при боядисване, като се прибавят 3 мл 
от продукта на всеки 30 мл боя. 

ПРИ СТИЛИЗИРАНЕ – Капнете няколко капки на дланите си и нанесете на суха коса, 
разнесете, за да се абсорбира добре продуктът. Оформете косата с четка и 
сешоар.

Съдържа олио – екстракт от корен на Vetiveria Zizanoides, което действа бла-
готворно както на косата, така и на скалпа; масло от шипка (Rosa Rubiginosa) и 
витамин E, които защитават косата. UV филтрите защитават косата от слън-
чевите лъчи. 

Не съдържа SLES, SLS, заместители на парабени и алергени.

Serum
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА? Има разплитащо и термозащитно действие. 

КАК РАБОТИ? Може да се нанесе по време на терапии с Jean Paul Mynè, за да 
разплете косата и преди оформяне с преса, за да я защити от високата тем-
пература, защото създава защитен филм върху косъма. Гарантирано лесна за раз-
ресване коса с блясък, защитена от атмосферните влияния. Съдържа екс тракт 
от арганово олио, пшеничен зародиш и ленено масло. 

150 мл  

150 мл   
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“My haircare MANTRA”:

OCRYS е твоята мантра за коса – специално 
създадена, за да възстанови хармонията на 

скалпа, косата и душата Ви. 

Olistic CRYStallis
– името означава лечебни кристали.

ти

дух

ум

тяло

душа

Jean Paul Mynè преобърна  стандартите в грижата за косата, 
оставяйки назад старите представи за красотата и поемайки 
по един напълно нов ХОЛИСТИЧЕН път, който поставя човека 

в центъра на неговата вселена.

Създай своята OCRYS мантра в салона или у дома.
С OCRYS, фризьорите създават индивидуален за всеки клиент план 

и негова лична мантра за грижа за косата. 

/

 /

 /

 /

/ 

/
/ 

/ 

/ memory
    effects – 
продължително 
във времето

 /

ЕКОЛОГИЧНИ 
продукти

100% веган

без съдържание
на SLES и SLS 

Революционни
формули

Изключителни
активни СЪСТАВКИ

удивителни резултати –
видими моментално,
с продължително
полезно действие

за моментно и
прогресивно действие

могат свободно
да се комби нират
помежду си, за да
задоволят
индивидуалните
нужди на всеки

бързо и лесно
нанасяне
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Ocrys представлява специално подбрани 

съставки с растителен и минерален 
произход. Екстрактът от ценни течни 

кристали в съчетание с натурални 
масла и есенции са в основата на 

редица продукти с безпрецедентна 
ефективност. 

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ ЛИНИЯТА СЪДЪРЖАТ
ЕКСТРАКТИ от  / 5 / КРИСТАЛА:

/

Zincite Цинций
Камък на 
креатив ността 
и творческото 
вдъхновение. 
Запазва 
чистата 
енергия.

ДОМИНИРАЩ 
ЦВЯТ ОТ 
ЧЕРВЕНО 
ДО ТЪМНО 
ВИОЛЕТОВО

Hematite Хематит
Камък на куража, 
волята и 
дисциплината. 
Запазва силата и 
устойчивостта. 

ДОМИНИРАЩ ЦВЯТ – 
ОТ СРЕБРИСТО
ДО РЪЖДИВО

Malachite   Малахит

Камък на
чувствителността, 
красотата и 
женствеността.
Запазва мира.

ДОМИНИРАЩ ЦВЯТ ОТ 
МОРСКО ЗЕЛЕНО ДО
БЛЕДО СИНЬО

Olivine   Оливин

Камък на вярата, 
мъдростта и 
защитата.
Запазва баланса.

ДОМИНИРАЩ
ЦВЯТ – ОТ НА СИ ТЕ
НО ДО ПОЛУ ПРОЗ
РАЧНО ЗЕЛЕНО

Rhodonite   Родонит

Камък на доверието,  
отговорността и 
щедростта. Запазва 
спокойствието. 

ДОМИНИРАЩ ЦВЯТ – ОТ 
ПУДРА ДО ЛАВАНДУЛА

ПРОДУКТИТЕ СЪДЪРЖАТ / 5 / НАТУРАЛНИ  МАСЛА
КАМЕЛИЯ        АРГАН        ЛЕН       ВЕТИВЕР      ЖОЖОБА

МАГНЕЗИЙ
Магнезиевият хлорид е познат 
най-вече от употребата му в 
хранителните добавки, но също така 
и в козметиката, поради свойството 
му да поддържа кожата здрава, мека 
и тонизирана. Той е добре позната 
панацея за редица кожни проблеми. 
Наличието му във всички шампоани 
OCRYS гарантира изключително нежно 
действие върху скалпа по време на 
миене.  
ЕКСТРАКТ ОТ ОВЕС
Бета глуканът извлечен от овеса 
има успокояващия и възстановяващ 
ефект (обикновено свързван с 
овеса). Подхранва скалпа, придава 
изключителен блясък и подсилва 
структурата на всеки един кичур.

МИКС ОТ КОНДИЦИОНИРАЩИ 
СЪСТАВКИ С ОВЛАЖНЯВАЩО 
ДЕЙСТВИЕ
Благодарение на изключително 
изтънчен микс от активни 
кондициониращи агенти цялата гама 
OCRYS: балсами, маски и продукти 
без отмиване има подхранващото и 
хидратиращо действие. Тези активни 
съставки придават максимум блясък, 
мекота и хидратация и в същото 
време са лесни за отмиване. Косата 
остава чиста и с дълготраен блясък.
ДЕЛИКАТНИ ИЗМИВАЩИ ВЕЩЕСТВА С 
РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
Важно е да изберете шампоан, със 
съдържание на деликатни измиващи 
вещества с растителен произход, 
които измивт нежно, с грижа  към 
скалпа и косата.

/

/

/

/
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Замисъл за хармония
и високи видими резултати 

{
}

/ 8 /   ИДЕНТИЧНОСТИ
за разрешение на всеки проблем

/

Hatha
 хидратиране, мекота и 

подсилване
ОБЕЗЦВЕТЕНА И ТРЕТИРАНА КОСА

FullBody 
Плътност и обем
ТЪНКА КОСА

Bandha 
дисциплиниране и мекота

ПРАВА КОСА

Sensitive
деликатност, баланс и 
почистване
ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП

Deha
сигурност от природата

за цялото семейство
ЕКО

Repair
реконструкция
УВРЕДЕНА И ТРЕТИРАНА КОСА

Deva
защита и блясък
БОЯДИСАНА КОСА

Asana
контрол и подхранване
КЪДРАВА КОСА
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 Асана спомага за контрола над къдриците и подчертава тяхната 
естествена красота. Името идва от позиция в йогата, която 

отваря енергийните канали и спомага за възстановяване на 
психологическото и физическо благосъстояние.“ “

Asana КЪДРАВА КОСА
контрол

и подхранване

/ АСАНА ШАМПОАН /
КЪДРАВА КОСА

250 г  1000 мл 

/ АСАНА БАЛСАМ /
КЪДРАВА КОСА

250 г   1000 мл 

/ АСАНА МАСКА / 
КЪДРАВА КОСА

250 г  1000 мл 

ползи
Оформя къдриците и елеми нира 
не приятния ефект на хвърча ща-
та коса. 

активни съставки
ЕКСТРАКТ ОТ СЛЪНЧОГЛЕ ДОВО 
СЕМЕ: от него са извлечени Фи-
то   серамиди. Те оформят за щи-
тен филм, който заглажда ку  ти    -
кулата на косъма и моментал но 
оформя къдри ците, като с тече -
ние на вр е   мето продължава да 
ги поддържа добре из глеж дащи.

МАСЛО ОТ ЖОЖОБА: по състав 
е много близко до човешкия се-
бум. Това го прави много попу ля-
рен в козметичните про      дукти 
за подобряване състо янието на 
ко жата и ко сата. Восъ  ците от 
жо жоба имат голям % мастни ки-
селини, което ги прави силно хи-
д  ра  тиращи и подхран ващи. Ре -
кон    стру ира фибрите на косъма.

ЛЕНЕНО МАСЛО: съдържа лино-
ло ва киселина, която спомага за 
ре   гу лиране хид ра  тацията на ко-
жа та и я прави по-еластич на. 
Коз   ме  тич ното му прило  жение 
вър ху косата пре до твратява 
за    пли  та нето на краищата и ес-
тес   тве но премахва вече съще   -
ству ващите такива, хид   ра ти-
ра и реконструира фибрите на 
ко съма. 

енергия
Притежава нежното сияние на 
залеза и събужда красотата на 
крис тала ZINICITE – камък, кой-
то е познат със способността 
си да БАЛАНСИРА ЕНЕРГИЯТА и 
да ВЪЗ СТАНОВЯВА ХАРМОНИ-
ЯТА – но си радост и творчес ко 
вдъх     но   ве ние. Неговият зашеме-
тя ващ аромат създава енергия 
и жиз неност в продуктите на 
се  ри ята. 

ASANA ШАМПОАН ЗА КЪДРАВИ 
КО СИ pH: 6,25 – 6,75 Има деликатно 
измиващо действие и благодарение 
на мултифункционалните си със-
тав  ки – почиства, под готвяйки ко-
съма за едно съвместно действие 
с маската или с балсама, за да се по-
лу  чат офор мени къдрици и да няма 
ефект на заплитане. 

ASANA БАЛСАМ ЗА КЪДРАВИ КОСИ 
pH: 3,133,63 Придава деликатна и ле ка 
хидратация. Идеален за тънки къдра-
ви коси или за хора със забър зано 

ежедневие, които търсят бър зо-
действащи продукти.

ASANA MАСКА ЗА КЪДРАВИ КОСИ 
p.H: 3,01 – 3,51 Придава интензивна
хидратация и лекота. Идеален за къд-
ра ви, но средно дебели коси. Начин на 
употреба: Може да се нанесе както
преди шампоана (на още суха коса) и
тогава има ударно действие, така и
по класическия начин – след шампоа-
на, като се оста ви да дей ства 5 - 10
минути.
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/ ДЕВА ШАМПОАН /
ЗА поддържане на  

БОЯДИСАНА КОСА

Deva
На древен санскрит Deva означава „ който свети ”- 
божественото същество или силата на природата. БОЯДИСАНА КОСА

защитава и
придава блясък

/ДЕВА ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ШАМПОАН /  

за след боядисване в салона

1000 мл 

250 мл  1000 мл 

/ ДЕВА БАЛСАМ / 
ЗА БОЯДИСАНА КОСА

250 мл 1000 мл 

/ ДЕВА МАСКА / 
ЗА БОЯДИСАНА КОСА

200 мл  1000 мл 

ползи
защитава боядисаната коса и й 
при  дава блясък. 

активни съставки

ЕКСТРАКТ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВО 
СЕМЕ: от него се извличат Фи -
то        серамиди. Те създават за щи-
тен филм, който прави ко съма 
гла  дък и цвета дълго траен.  

ВЕТИВЕР ОЛИО: богато на вита  -
ми ни, хидратира и под хран ва 
ко    са  та, като й придава бля сък и 
меко та. 

КОМПЛЕКС ОТ АМИНО КИСЕЛИ-
НИ: взаимодействат си с ко  съма, 
като видимo го хидратират, ре-
структурират коса та и я за щи-
та ват.

енергия
НЮАНСЪТ НА АМБЪР се дължи на 
ZINCITE, който е богат на микро-
елементи и е добре познат със 
съдържанието си на полезни за 
кожата съставки и своето сил  но 
успокояващо действие.  Съз да  ва 
ЕНЕРГИЯ и ЖИЗ НЕНОСТ. Се  рията 
има остър и пикан тен аро  мат.

DEVA  ПРОФЕСИОНАЛЕН ШАМПОАН 
ЗА СЛЕД БОЯДИС ВАНЕ, САМО 1 
ЛИТЪР, p.H: 7,337,83 Има  ефикасно 
дъл  бо ко почистващо действие. Бла -
го        да     ре    ние на неговата балан си ра-
на фор   му  ла, почиства и елими ни  ра 
е вен               ту  ал    ни те остатъци от бо ята,  
за да га  рантира бляскав цвят с дъл-
го     трай  но действие.  

DEVA ШАМПОАН ЗА БОЯДИСАНИ 
КОСИ: pH: 6,10 – 6,60 Има  ефикасно 
дълбоко почистващо действие. Бла -
го дарение на неговата балан сирана 
формула, богата на многофункцио-
нални съставки измива, като съще -
временно подготвят косата за съв-
местно действие с DEVA MAСКА или 
DEVA  БАЛСАМ, за да осигури блес-
тящ цвят и здрава коса. 

DEVA БАЛСАМ ЗА БОЯДИСАНИ КО-
СИ: pH range: 2,93 – 3,43 Придава ле ка 
хидратация, идеален за по-тън ки и 
бо ядисани коси или за хора със  за-
бър  зано ежедневие, които ис кат 
да по  с тигнат хидратация  за мно го 

кратко време. Богат на състав ки 
подсилващи блясъка на коз ме тич ния 
цвят. Съдържа специ ал ни фито се-
ра миди, които спомагат за въз ста-
новяване и предпазване струк ту ра-
та на косъма.

DEVA МАСКА ЗА БОЯДИСАНИ КОСИ: 
pH: 3,26 – 3,73 Дълбоко подхранваща, 
но не утежняваща косата маска. 
Идеална за боядисана коса със средно 
дебел косъм. Начин на употреба: 
Може да се нанесе както преди 
шампоана (на още суха коса) - тогава 
има ударно действие, както и по 
класическия начин – след шампоана, 
като се оставя да действа 5-10 
минути. Неговата  подсилена фор-
мула с полифункционални състав ки, 
като олио от ВЕТИВЕР и екстра-
ктите от слънчогледово семе га ран   -
тират възстановяването на ко  съма, 
максимална хидратация и меко  та, 
как то и невероятен блясък и пред-
пазват от избледняване на коз  ме-
тичния цвят .
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REPAIR е специална гама, която подхранва 
и подсилва тънката, късаща се коса.“ “

reconstruction
DAMAGED AND TREATED HAIR

Repair

/ВЪЗСТАНОВЯВАЩ  
СПРЕЙБАЛСАМ/ 
за увредена коса
без изплакване

УВРЕДЕНА И
ТРЕТИРАНА КОСА

реконструкция

/ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
ШАМПОАН/

увредена и третирана kоса

250 мл  1000 мл 

/ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА/
увредена и третирана коса

200 мл  1000 мл 

150 мл 

ползи
подсилва структурата на ко   са-
та и едно временно възста но-
вя ва защитната бариера на фи-
бри те на косъма. 

активни възстановяващи 
съставки:

СЕРАМИД III възстановява увре-
дената коса и й въз връща пре-
дишната красота, защитава я 
от вредните химически ве ще  -
ства, термичния стрес и небла-
гоприятните атмосферни усло -
вия.

LIMNANTHES ALBA: От семе на-
та му се извлича све тло жъл то 
олио, без аромат, което е из клю -
чително богато на мастни ки-
селини (около 96%). 

енергия
Розовият цвят се дължи на РО-
ДОНИТА – камъкът на дове-
рието, отговорността и ще д -
ростта. Носи СПОКОЙ СТВИЕ и 
зарежда душата със силата на 
любовта. Неговият деликатен, 
сладък аромат, съ бужда спомени 
за топлите, летни нощи, в про-
дуктите на серията.

REPAIR ОБОГАТЕН ШАМПОАН ЗА 
МНОГО УВРЕДЕНИ КОСИ: pH: 5,82 
– 6,32 Това е двуфазен шампоан – бла-
годарение на серамидите в сво ята
формула. Има деликатно и ефикасно
почистващо действие. Благодарение 
на балан сираната си формула богата 
на многофункционални съставки,
които почистват и подготвят ко-
сата в синхрон с  REPAIR MAGNIFICENT 
MASK или REPAIR SUBLIME MIST,
придава мекота, хидратация, блясък
и по - здрав аспект на косата. 

REPAIR SUBLIME MISТ СПРЕЙ-БАЛСАМ  
ЗА УВРЕДЕНИ КОСИ  pH: 3,10 – 3,60 
Лек хидратиращ балсам за тънки 
и увредени коси  или за хората със 
за бързано ежедневие, които искат 
да постигнат подхранване за много 
бързо време – БЕЗ ИЗПЛАКВАНЕ.  
Обогатен със съставки, които въз  -
връщат благосъстоянието на ко  -
жа та и косата и съдържа специални 

серамиди и хидратиращи вещес-
тва, които помагат да се под-
хра  ни и възстанови косъма и да 
се подсили неговата структура. 
На чин на употреба: Разклатете 
преди употреба. Това е балсам без 
изплакване, много практичен и бърз. 
Създаден е за използване веднага 
след шампоана. Впръсква се върху 
влажна коса (може и на суха коса) и 
се постига незабавна  хидратация и 
лекота на косите. 

REPAIR MAGNIFICENТ МАСКА – ЗА 
УВРЕДЕНИ КОСИ: pH: 3,22 – 3,72 
Хидратира интензивно  в дълбочина  
без да утежнява косъма. Идеален за 
увредени средно дебели коси. Начин 
на употреба: Може да се нанесе 
както, преди шампоана – на още суха 
коса (тогава има ударно действие), 
както и по класическия начин – след 
шампоана като се остави да дей-
ства от 5-10 минути.
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ползи
нежно почиства и хидратира 
тялото и косата, като едно вре-
менно защитава околната среда. 
Един продукт с няколко различни 
действия, т.е. пести те енергия 
докато се къпете. Начин на жи-
вот в хармония с природата.

активни съставки

ЛЕНЕНО МАСЛО: Съдържа лино-
лова киселина, която спомага 
за регулиране хидратацията на 
ко жата и така я прави по-ела с -
тична. Козметичното му при ло-
жение върху коса та пре до т вра-
тява запли та  не то на кра и  ща та 
и ес тест  вено премах ва вече съ-
ще  ствуващите таки  ва, хи дра    -
ти  ра и рекон стру ира фи б ри те 
на косъма. 

XIMENIA AMERICANA/ МОРСКИ 
ЛИ МОН: Ценният екстракт от 

ко   ра та му се използва, за да за-
щи тава чувствителния скалп. 
Изключително подходящ за мно-
го деликатен шампоан. 

PALM KERNEL/КОКОСОВ ГЛЮ-
КО  ЗИД: При избора на шампоан е 
важно, внимателно да се из бере 
такъв с растителен про изход. 
Ка то този например, на  правен 
от кокосово олио – изклю чи-
телно подходящ за деца и за 
чувствителен скалп ка то ця ло. 

енергия
Финото бежаво с неутрал-
ни нюан си – това са естест-
вените то нове на ак тив ните 
със   тавки, които отговарят 
на хармоничен и ЕКОЛОГИЧЕН 
НАЧИН НА ЖИВОТ. Ароматът 
е пер фек тен баланс между сла     -
дост  та на мляко и горска све-
жест, в продуктите на серията.

Думата DEHA означава ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО на Санскрит и загатва 
за значението на космоса в по-малък мащаб. DEHA е линия за цялото 
семейство. Не съществува друга толкова НАТУРАЛНА линия,не само 

заради специалната й формула, а и защото при употребата й  се 
радвате на непрекъснати ползи.  По-ниска консумация на вода и по-малко 

необходима енергия, за да я загреете.

“

“

natural safety
for the whole family

eco

Deha

natural safety
for the whole family

eco

Deha

сигурност от 
природата за  

цялото семейство

/DEHA ШАМПОАН 
ЗА КОСА И ТЯЛО/

ПОЧИСТВА КОСАТА И ТЯЛОТО

250 мл  1000 мл 

/ DEHA MOISTURE HAIR & BODY /
КРЕМБАЛСАМ

ОВЛАЖНЯВА КОСАТА И ТЯЛОТО

250 мл  1000 мл 

/ DEHA COWASH /
ИЗМИВАЩ БАЛСАМ ЗА ТЕЗИ, 

КОИТО МИЯТ
КОСИТЕ СИ ВСЕКИ ДЕН

250 мл 

DEHA CLEANSING HAIR & BODY– 
ШАМ  ПОАН ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
КОСА И ТЯЛО, pH 4,27 – 4,77 Деликат-
но  и ефикасно  измива, както тя ло -
то, така и косата на цялото се-
мей  ство. Благодарение на напълно 
еко ло гичната му формула може да 
бъде използван и от най - малките в 
семейството, тъй като е напълно 
безвреден. Начин на употреба:  Из-
пол  зва се заедно с Deha Moisture Hair 
& Body. 

DEHA MOISTURE HAIR & BODY – 
КРЕМ-БАЛСАМ ЗА КОСА И ТЯЛО 
pH  3,12 – 3,62 Хидратация – лека и 
де ликатна за коса и тяло – с един 
жест. Начин на употреба: Нанесете 
на влажна коса и скалп, а когато из-

плак нете придава на кожата и коса-
та – мекота и блясък. Бързо е за 
употреба и може да се из  полз ва 
от тези, които обичат да бъдат в 
хармония с околната среда и искат 
да постигнат за кратко време мак-
симални резултати. Н

DEHA CO-WASH – ИЗ МИВЕН БАЛСАМ 
pH: 3,58 – 4,08 за всички, които са 
свикнали да мият косите си всеки 
ден и търсят  бързо и деликатно 
по  ч истване. Няма нужда от стан-
дартното нанасяне на  балсам или 
маска след шампоана.  Deha Co-wash 
е една напълно нова концепция. Него -
вата формула балансира хидра ти-
рането на скалпа и косата.
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delicate, balanced and cleansing
SENSITIVE SCALPS

Sensitive ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП
деликатен,

балансиращ, почистващ

SENSITIVE обгражда с изключителна чувствителност 
както тялото, така и душата Ви. Тази линия е 

създадена за нежно измиване на косата и скалпа. 
“ “
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ползи
нежен към скалпа, подхранва до 
върховете.

активни съставки

СМОКИНЯ: овлажняващо и успо-
коя ващо действие. Спома га да 
се регу лира загубата на вода през 
ко жата и за възстановяване на 
баланса й, при давайки усещане за 
свежест и мекота.

ЧЕРЕН ЗМИЙСКИ КОРЕН: е меди-
цинско рас те ние, използ вано от 
ин диан ците, които вярвали в 
не говата без   крайна ефи касност. 
Изклю  кояващото му действие. 

КОПРИВА: eкс трактът от коп-
ри ва има почист ващо, тони   зира-

що и успо кояващо действие.  

МЛЯКО ОТ МАГАРЕШКИ БОДИЛ: 
доставя ценни запаси флавоно-
иди, които са добре познати със 
способ ността си да намаля ват 
обра зуването на сво        бо дни ра-
дикали и да забавят ста  рее нето.   

енергия
Зеленият нюанс варира от  наси-
тен до светъл - почти крис та  -
лен. Дължи се на кристала ОЛИ-
ВИН, който възвръща ба            лан са 
на  енергията и ни да рява с чув-
ство за СВОБОДА, ЗА ЩИТА И 
СПО КОЙСТВИЕ. Дава све жо то 
усещане за зелени по ляни и мо-
рски пръски. Напомня за слаб бриз 
в края на деня. 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ БАЛАНС 
И ЧИСТОТА Активни 

съставки:

КОРЕН ОТ МАКА: Познат още 
като „корен за енергия”, мака е 
вид „супер храна” – буквално пре-
тъпкана с витамини и мине рали. 
Влияе енер гизиращо на скал па и 
на фибрите на косата. Придава 
блясък, плътност и ме кота дори 
на проблемни коси.  

XIMENIA AMERICANA / Морски 
лимон: Екстрак тът от кората 
му се използва, за да защити сил-
но чувствителния скалп. 

ZIZIPHUS JOAZEIRO: растение от 
Бра зилия, със силни лечебни свой-

с тва и ефективен  контрол на 
пърхота. Има леко пен   ли во дей -
ствие и спомага едно  вре менно 
за намаляване и предотвра тя-
ване образуването на пърхот и 
ус покоява скалпа. 

ZANTHALENE: всеизвестно като 
сечуански пипер, това растение 
е широко използвано като под-
правка в Азиатската кухня. Екс-
трактът от него помага за на-
ма    ляване на сърбежа.  

SENSITIVE SCALP БАЛАНС-ЛОСИОН, 
150 МЛ, pH: 3,08 – 3,58 Специфична 
те рапия за МАЗЕН СКАЛП ИЛИ ЗА 
СКАЛП С ПЪРХОТ. Създаден за да 
предпази от евентуални ано малии 
като прекалено омазняване или пре-
ко мерен пърхот – както в салона, 
така и у дома. Начин на употре ба: 
Да се нанесе на скалпа преди шам поа-
на и след това да се продължи със  
SEN  SITIVE SHAMPOO BALANCE  или 
PURIFY в зависимост от проблема 
(ома зня  ване или пърхот ). 

SENSITIVE PURIFY SHAMPOO pH: 6,33 
– 6,83 Има ефикасно почистващо
действие при СКАЛП С ТЕНДЕНЦИЯ
ЗА ПЪРХОТ. Благодарение на своето 
из    мивно  и почистващо действие и
на своите актив ни съставки въз-
връ ща нормалната хидратация на
кожа та и я освобождово от не-
жела   ните остатъци от пърхот. 
Обо      га     тен с ZIZIPHUS JOAZEIRO e 
ZANTALENE – съставки които пома-
гат за успо кояване на  сърбежа и
пре  дотвратят появата но пърхот.
На  чин на употреба:  Използва се със
Sensitive Mask или Sensitive Con ditio-

ner. Спомага да се поддържа рав но  ве-
си ето между здрава кожа и коса.

SENSITIVE BALANCE SHAMPOO pH: 
6,26 – 6,76 Има почистващо дей  ствие 
- д е ликатно и ефикасно. Спе  циал но 
ЗА МАЗЕН СКАЛП. Благодарение на
сво   ите  изключително деликатни 
ак   ти    в  ни измивни съставки съумява 
да върне баланса на  хидролипидния
слой на кожата и да предотвра ти
про   изводството на себум. Обо га-
тен с екстракт от смокиня, при  да-
ва мигновено усещане за свежест.
На  чин на употреба:  Използва се със
Sen sitive Mask или Sensitive Condi-
tioner. Спомага да се поддържа равно-
ве сието между здрава кожа и ко са.

/ SENSITIVE  ЛОСИОН – 
ГРИЖА ЗА  

ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП /

/ SENSITIVE БАЛАНСЛОСИОН 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП (

МАЗЕН СКАЛП ИЛИ  
С ПЪРХОТ )/

/ SENSITIVE BALANCE 
ШАМПОАН/

ЗА МАЗЕН СКАЛП

150 мл 

/ SENSITIVE ШАМПОАН /
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП

250 мл  1000 мл 

/ SENSITIVE БАЛСАМ  /
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП

250 мл   1000 мл 

/ SENSITIVE МАСКА /
ЗА ДЕЛИКАТЕН И 

ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП

200 мл  1000 мл 

150 мл 

/ SENSITIVE PURIFY 
ШАМПОАН /

ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП 
СКАЛП С ПЪРХОТ

250 мл  1000 мл 

250 мл  1000 мл 

SENSITIVE SCALP CARE, 150 мл ЛОСИ-
ОН - ГРИ ЖА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН 
СКАЛП. PH: 3,05 – 3,55 Това е специ-
фична терапия за чув  ствителна и 
деликатна кожа и скалп. СЪЗДАДЕН 
ЗА ДА ПРЕДПАЗИ СКАЛПА ПРЕДИ 
ХИМИЧЕСКО ТРЕТИ РАНЕ В САЛО НИ -
ТЕ или за да го  успокои при чувстви-
телност както в са лона така и у 
дома.  Начин на упо треба: Нанася се 
върху скалпа, преди техническа обра-
ботка или  преди шампоана, за да се 
завърши с последващо третиране 
със SEN SITIVE SHAMPOO.

SENSITIVE ШАМПОАН pH: 6,16 – 6,66
Има много деликатно измиващо дей-
ствие и е ефикасен за чувствителен 
и деликатен скалп. Благодарение 
на своите съставки е подходящ за 
дели  катна кожа. Начин на употреба:  
Използва се със  Sensitive Mask или 
Sensitive Балсам за да помогне да се 
пос тигне равновесие между  дели-
кат ните кожа и коса.

SENSITIVE БАЛСАМ pH: 3,23 – 3,73 
При да ва дели катна и  лека хидрата-
ция. Обогатен с активни съставки, 

които въз връщат здравия аспект на 
кожата и косата и се препоръчва за 
тези, които обичат да хидратират 
ко сата, но и да не я утежняват  и 
за хора с тънък косъм. Съдържа спе-
ци ални съставки, които не само 
хи  дра  тират, но и са в хармония  с 
евен туалните кожни аномалии.  На 
чин на употреба: Из ползва се в син-
хрон със Sensitive Shampoo Purify или 
Sensitive Shampoo Balance - спо мага да 
се поддържа равно ве сието между 
здрава кожа и коса – с пълна та си 
деликатност. 

SENSITIVE МАСКА pH: 3,23 – 3,73 
Хидратира в дъл  бочина. Обогатена с 
активни съставки за да възстанови 
хубавия аспект на косите. Пре по-
ръчва се на тези които имат нужда 
от богата хидратация – но без да 
се утежняват косите. Неговите ак-
тив ни съставки реа гират в хармо -
ния при евентуални аномалии на скал-
па. Начин на упо треба: Изпол зва се в 
синхрон със Sensitive Sham poo Puri fy 
или Sensitive Shampoo Balance. Спо-
мага да се поддържа равно ве сие то 
между здрава кожа и коса.

/ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА/
увредена и третирана коса

1000 мл 70 лв.
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ползи
Помага за поддържане на коса-
та съвършено права. За коса, 
която вече е права или за не по-
корна коса, която има нужда от 
изправяне. Съдържа специални 
ак тив ни съставки, кои то възоб-
новяват фибрите на косъ ма и ги 
под държат здрави. 

активни съставки
ЕКСТРАКТ ОТ СЛЪНЧОГЛЕ ДОВО 
СЕ МЕ,  от него се из вли чат Фи-
то  серамиди. Те създа ват за щи -
тен филм, който заглажда кути-
ку лата на ко съма. 

D-ПАНТЕНОЛ богат на Фито-
хормони и растителни про теи-
ни, които поддържат ко сата и
кожата хидратирани, което ли-
чи по блясъка на косата.

МАСЛО ОТ КАМЕЛИЯ съдържа 
ви сока концентрация витамин 

А, поради което е силен анти-
оксидант, овлажнява, подхран ва 
и придава еластичност на ко са-
та. 

енергия
Зеленикав блясък като от от  -
ражението на морските вълни, 
по роден от красотата на крис-
тала МАЛАХИТ – ка мък, който 
тра диционно е свързван с ба-
лан са на енер гията, възста новя-
ва хармо нията и мира. Течният 
ек   с     тракт от този камък при -
те  жава АНТИ ОК СИДАНТНО 
ДЕЙ      С ТВИЕ, подсилва основ ни  те 
фун  кции на кожата и снабдява 
ко са та със здрава защитна 
ба ри е ра. Серията има остри 
сти мули ращи нотки – аро мат, 
кой  то на помня появя ването на 
дъ га та след дъжда, в края на ав-
густ.

BANDHA е термин в йога, който означава „връзка” или 
обединение. Отнася се до поза, която освобождава 
едновременно физическата и умствената енергия. “ “

discipline and softness
STRAIGHT HAIR

Bandha ПРАВА КОСА
дисциплинирана и 

мека

/BANDHA ШАМПОАН/  
ПРАВА КОСА

250 мл  1000 мл 

/BANDHA БАЛСАМ/  
ПРАВА КОСА

250 мл 1000 мл 

/BANDHA МАСКА/  
ПРАВА КОСА

200 мл  1000 мл 

BANDHA ШАМПОАН pH: 6,46 – 6,96 
Има деликатно измивно действие, 
което подготвя косата за перфек-
тното изправяне по време на сти-
ли зиране. Благодарение на изклю чи -
тeлно леките си измивни и активни  
съставки е перфектен за укро тя-
ване на косите и им придава ме кота.

BANDHA CONDITIONER pH: 2,90 – 
3,40 Придава деликатна хидратация.
Обогатен с активни съставки успява 
да укроти косите и да им придаде 
мекота без да ги утежнява. Идеален е 
за хора, които търсят хидратиране 
на косите, но същевременно да не се 
утежняват, както  и за хора  с тънък 
косъм. Активните му съставки по-
ма гат за изправяне на косъма и под-
държане на правия ефект.

BANDHA MASK pH: 2,96 – 3,46 Придава 
дълбока и лека хидратация. Обогатен 
с активни съставки, които спомагат 
за възстановяване на здравия вид 
на косите и се препоръчва за тези, 
които търсят хидратация без да се 
утежнява косъма. Лесно се изплаква 
и оставя косите леки и чисти за по 
- дълго време. С активните си със-
тавки успява да поддържа  ко сите
пра  ви и със здрав аспект  изглаж-
дай  ки фибрата на косъма. Начин на
упо  треба: Може да се нанесе както
преди шампоана – на още суха коса
– и то гава има ударно действие,
как то и по класическия начин – след
шампоана – като се остави да дейс-
тва от 5-10 минути
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ползи
Тънките коси придобиват не-
ве роятна плътност, в също-
то време остават гъвкави, с 
блясък и хидратирани. Идеал-
ният продукт за блясък и обем 
на косата. 

активни съставки
ЕКСТРАКТ ОТ ЛИПОВ ЦВЯТ:  
Богат на фитохормони и рас-
ти телни протеини, кои то по-
вишават нивото на хидра тация 
на скалпа и косата и уве личават 
обема, като съще временно за-
щи тават от UV – лъчите и 
загубата на вода. 

АРГАНОВО ОЛИО: овлажня ващо 
и антиоксидантно дей ствие. 
Пра  ви ко сата мека и бляскава. 

ЕКСТРАКТ ОТ ОВЕС:  подхранва 
скалпа, подсилва блясъка и  укре-
п ва структурата на ко съма. 

енергия
Нюансът на дълбоко синьо 
мо ре се дължи на ХЕМАТИТ 
– камък познат с това, че ба-
лан сира енергията и възста но-
вява хармонията. Дава РЕШИ-
ТЕЛНОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И
ДИ НАМИЧНОСТ. Серията има
свеж, стимулиращ аромат на
бриз, в първите дни на лятото. 

FULL-BODY е серия, която дарява 
косата със забележителна 

плътност и обем.“ “

body and volume
THIN HAIR

Full-Body

/ FULLBODY  
СПРЕЙБАЛСАМ  

БЕЗ ОТМИВАНЕ /
ТЪНКА КОСА

/Bandha Шампоан/  
ПРАВА КОСА

ТЪНКИ КОСИ
серия

/ FULLBODY ШАМПОАН /
ТЪНКА КОСА

250 мл  1000 мл 

/ FULLBODY БАЛСАМ /
ТЪНКА КОСА

250 мл 1000 мл 

150 мл 

FULL-BODY SHAMPOO ЗА ТЪНКИ КО-
СИ pH: 5,87 – 6,37 Има леко измив  но 
действие и подготвя косите за по-
плътен ефект по време на стай  линг. 
Благодарение на своето измивно дей  -
ствие, което е изключително де    ли  -
катно е перфектен за подобря ване 
на обема на тънките коси.

FULL-BODY БАЛСАМ ЗА ТЪНКИ КО СИ
pH: 3,16 – 3,66 Деликатен, хидра ти-
ращ, лек балсам. Богат на активни 
със  тав    ки, които придават плът-
ност и обем и е идеален за тези, 
кои  то обичат леката хидратация. 
Хидра     ти ращите съставки богати 
на про  теини помагат за постигане 
на обем и не утежняват косите.

FULL-BODY СПРЕЙ-БАЛСАМ БЕЗ ОТ-
МИ ВАНЕ – ЗА ТЪНКИ КОСИ pH: 3,88 

– 4,38 Придава лека хидратация. Иде-
ален продукт за хора със забързано
еже дневие, които искат бърза хи-
дра  та  ция за много кратко вре ме и 
без изплакване. Активните му със-
тав  ки придават на косъма плът-
ност и обем. Бърз и практичен про-
дукт, който се използва веднага след 
шампо ана на влажни коси, за да се
при даде мигновена, но и лека  хидра -
тация. Начин на употреба: Това е
бал сам без изплакване, много практи-
чен и бърз и е създаден за изпол зване 
вед нага след шампоана, като се
впръс к ва върху влажна коса, но може 
и на суха коса и се постига незабав на 
хи дра тация и лекота на косите. 
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ползи
помага да се възстанови благо-
състоянието на стресираната 
ко са, благодарение на комплекс 
наречен OXILOCK PLASMA. Про-
дължителната употреба помага 
за постигането на уди вителни 
резултати. Серията е идеална 
за обез цветена коса или такава, 
коя то е увредена от химически 
процедури. 

активни съставки
Органични киселини, същите 
из  ползвани при OXILOCK PLAS-
MA, помагат на косата да ста-
не по-силна, да се въз ста нови 
структурата на увреде ната ко-
са и да се възвърне здра вия й вид. 

GUARH. C. има антистатично и 
кондициониращо действие. Пра-
ви и мократа, и сухата коса по-

лесна за разресване. Под силва, 
хи дратира и придава блясък и 
мекота. 

ЕКСТРАКТ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВО 
СЕМЕ. От него се извличат фи-
то   серамиди. Те създават за щи-
тен филм, който прави ко съма 
гладък и цвета дълго траен.  

енергия
лилавият цвят се дължи на ли-
ла во-сивия нюанс на ХЕ МА ТИТ 
– камък на КУРАЖА, ВОЛЯТА И
ДИС ЦИПЛИНАТА.  Дава си ла. 
Слад ки ят съблазни телан аро мат 
на пом ня за дебе лата сянка под 
кло ните на цъф налото чере шо-
во дърво. 

Думата ХАТХА е съставена от две срички ХА+ТХА.  ХА насочва 
към слънчевия аспект и качествата на слънцето , докато ТХА 

насочва към лунния аспект и качествата на луната. На Санскрит 
олицетворява баланса между слънцето и луната. OCRYS ХАТХА е 
линия, която е възможно най-доброто съществуващо решение за 

обезцветявана или силно увредена коса. 

“
“moisture, softness and strength

BLEACHED AND TREATED HAIR

Hatha

/ HATHA COME TRUE /
МАСКА ЗА ОБЕЗЦВЕТЕНА И 

ТРЕТИРАНА КОСА

ОБЕЗЦВЕТЕНА И 
ТРЕТИРАНА КОСА

хидратиране,  
мекота и сила

/ HATHA DREAM ШАМПОАН /
ОБЕЗЦВЕТЕНА И  

ТРЕТИРАНА КОСА

250 мл  1000 мл 

/ HATHA BELIEVE БАЛСАМ /
ОБЕЗЦВЕТЕНА И  

ТРЕТИРАНА КОСА

250 мл   1000 мл 

200 мл  1000 мл 

HATHA DREAM SHAMPOO – ЗА 
ОБЕЗЦВЕТЕНИ КОСИ pH: 6,18 – 6,68 
Има много деликатно измивно дей-
ствие. Благодарение на баланса  на 
полифункционални съставки, ко ито 
подготвят  косите за син хронно 
дей ствие между HATHA BELIEVE 
БАЛСАМ  или  HATA COME  TRUE 
можете да преоткриете меко тата, 
хидратацията, блясъка и аспекта на 
по- здрава коса.
HATHA BELIEVE CONDITIONER – 
БАЛСАМ ЗА ОБЕЗ ЦВЕТЕНИ КОСИ pH: 
3,56 – 4,06 Придава деликатна  и лека 
хидрата ция идеален за увредени и 
тънки коси. За хора, които обичат 
да подхранят косите си за много 

кратко време. Богат на активни 
със тавки, които възстановяват 
стру к  турата на косата от скалпа 
до дължините и съдържа органични 
киселини и активни хидратиращи 
съставки, които спо магат за възста-
новяването и предпазва нето й.
HATHA COME TRUE МАСКА ЗА 
ОБЕЗЦВЕТЕНА И ТРЕТИРАНА КОСА, 
pH: 3,54 – 4,04 Истински елексир 
за много увредени коси. Начин 
на употреба: Може да се нанесе, 
както преди шампоана на още суха 
коса (тогава има ударно действие), 
така и по класическия начин – след 
шампоана, като се остави да 
действа 5-10 минути.
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KERATIN PLUS shampoo
шампоан за дълбоко почистване

Това е продукт, който осигурява дълбоко и ця-
лост но почистване. Препоръчва се преди някои 
специфични процедури на JEAN-PAUL MYNÈ - като 
изправящите и дисциплиниращите терапии.

pH 8.74 – 9.24 

ENHANCING shampoo
шампоан за дълбоко хидратиране

Съдържа съставки, които хидратират, почист-
ват дълбоко и ефективно защитават косата от 
увреж дания, предизвикани от околната среда. 

pH 6.67 – 7.17

ENHANCING conditioner
балсам за дълбоко хидратиране

Подхранващ и овлажняващ балсам за коса. Обо-
гатен с растителни екстракти като масло от 
ленено семе, прави косата изключително красива, 
като й придава мекота и блясък. 

pH 3.52 – 4.02

REVITAL MASK
маска за дълбоко хидратиране

Интензивна възстановяваща маска, която под-
силва, хидратира и подхранва косата. Обогатена 
с расти телни стволови клетки, които навлизат 
в дълбочина и възстановяват увредената от 
химическо третиране и екологичен стрес коса. 

pH 2.88 – 3.84

Преработихме съкровищата (англ. Trea-
sures) на Jean Paul Mynè в една напълно 
нова посока, така че да бъде гамата 

от продукти във фризьорските салони 
цялостна и пълна. Формулите бяха 

подобрени, както винаги, със селекция 
от иновативни съставки, за да можем 

да покрием всички очаквания на нашите 
клиенти.  

{

}

/ REVITAL MASK /
МАСКА ЗА ДЪЛБОКО 

ХИДРАТИРАНЕ

/ KERATIN PLUS SHAMPOO /
ШАМПОАН ЗА ДЪЛБОКО 

ПОЧИСТВАНЕ
1000 мл 

/ ENHANCING SHAMPOO /
ШАМПОАН ЗА ДЪЛБОКО 

ХИДРАТИРАНЕ
1000 мл 

/ ENHANCING CONDITIONER /
БАЛСАМ ЗА ДЪЛБОКО 

ХИДРАТИРАНЕ
1000 мл 

1000 мл
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{ }Създай своята OCRYS мантра 
в салона или у дома

аксесоари

С OCRYS фризьорите създават 
индивидуален за всеки клиент план и  

негова лична мантра за грижа за косата. 

с омазняване Sensitive Balance

нормален - по избор

с пърхот Sensitive Purify

чувствителен Sensitive / Deha

сух Sensitive / Deha
твърд косъм 

 по избор

средно твърд косъм 
по избор

тънка коса
Full-Body

здрави - по избор

боядисани Deva

накъсани Repair

много накъсани Hatha

къдрава Asana

права Bandha

чуплива 
по избор

изправяна коса Bandha
накъдрена коса Asana

за обем и плътност Full-Body
защита и бласък Deva

сила и овлажняване Hatha
еко грижа за цялото семейство Deha

реконструкция Repair
нежен към коса и скалп Sensitive

тип на косата

скалп

1 бр. 

мантра карта 
за диагностика

1 бр. 

двойна купичка 
за OCRYS терапии

1 бр. 

OCRYS mantra-barстелаж

бамбуков тюрбан 

1 бр. 

1 бр. 

моята матра за коса

структура

дължини и краища
вие
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АКСЕСОАРИ АКСЕСОАРИ

1 бр. 

еднократни 
пелерини за боя 
50 бр. каталог на цветовете 

1 бр. 

количка

стелаж
1 бр. 

електрона везна 

1 бр. 

лъжица за супра 
1 бр. 

купичка за боя 
1 бр. 

четка за боя 

1 бр. 

прозрачни залепващи 
ленти за кичури

1 кутия 12 м. 

престилка

1 бр. 

пелерина за 
подстригване

1 бр.
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Jean Paul Mynè не тества продукти върху животни.

Дистрибутор за България - Дарлин Бюти ЕООД  
гр. Пловдив, ул. Белград 10, тел./факс (032) 943 305, 0898 482879 

www.davidprofessional.com




