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Hair Frizz Off
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Shampoo Volume
La sua formulazione costituita da aminoacidi vegetali (de-
rivati dalle piante e dalla frutta) e cheratina vegetale (de-
rivata dalla soia e dal germe di grano) migliora l’elasticità, 
la consistenza e l’idratazione dei capelli. Questi aminoaci-
di penetrando all’interno del capello determinano l’ispes-
simento del fusto, donando corpo e volume ai capelli fini. 
Formulato con tensioattivi delicati è ideale per lavaggi fre-
quenti. Usare come un normale shampoo. No SLES, no 
parabeni e siliconi.

Spray Volume – Leave In
È stato scientificamente dimostrato che la cheratina e le 
microproteine vegetali (derivati dal riso, dalla soia e dal 
germe di grano) aumentano la forza, migliorando l’elasti-
cità e la consistenza dei capelli. Le microproteine pene-
trando all’interno della corteccia del capello determinano 
ispessimento del fusto e diminuzione della rottura donan-
do corpo e volume ai capelli fini, effetto immediatamente 
percepibile al tatto.
Modo d’uso: dopo aver effettuato lo Shampoo Volume, 
erogare una generosa quantità di prodotto sulle radici dei 
capelli, pettinare e asciugare parzialmente dirigendo le ra-
dici verso l’alto, quindi procedere all’acconciatura. Non ri-
sciacquare dopo l’applicazione. Ripetere ad ogni lavaggio. 
AGITARE PRIMA DELL’USO.

Shampoo Anticrespo
Formulato con tensioattivi delicati, grazie all’azione dei 
semi di lino e dell’olio di Argan nutre e idrata i capelli sec-
chi, lucida, distende e disciplina il crespo.
Adatto per tutti i tipi di capelli. Usare come un normale 
shampoo. No SLES, no parabeni e siliconi.

Spray Anticrespo
Trattamento anticrespo ed antistatico. Grazie all’azione 
dell’estratto vegetale del Fungo Coriolus, dei semi di lino 
e dell’olio di Argan, nutre e lucida i capelli, elimina il cre-
spo e garantisce una lisciatura ottimale e duratura della 
piega a phon.
Modo d’uso: dopo aver effettuato lo Shampoo Anticre-
spo, distribuire in maniera uniforme sui capelli bagnati 
e tamponati una quantità idonea di prodotto secondo le 
caratteristiche dei capelli e procedere all’acconciatura. 
Non risciacquare dopo l’applicazione. Ripetere ad 
ogni lavaggio. AGITARE PRIMA DELL’USO.

Hair Shine spray lucidante – Leave In
Spray lucidante ai semi di lino realizzato con 
oli asciutti (secchi). Sui capelli bagnati e tam-
ponati esercita una azione idratante e distri-
cante. Sui capelli asciutti,dopo 
la piega, dona setosità e 
lucentezza. Agitare prima 
dell’uso. Non risciac-
quare dopo l’applica-
zione. 

Volume Shampoo 
Formulation of vegetal amino acids (from plants and 
fruit) and vegetal keratin (from soy and wheat germ) that 
improves hair bounce, volume and hydration. The amino 
acids penetrate into hairs, thickening their shafts, and 
giving body and volume to the fine hair. Formulated with 
mild surfactants ideal for frequent washing. Use as a nor-
mal shampoo. Free from SLES, parabens and silicones.

Volume Spray – Leave In
It has been scientifically proven that keratin and plant 
micro-proteins (from rice, soy and wheat germ) increase 
the strength, bounce and texture of hair. The micro-pro-
teins penetrate into hairs, thickening their shafts, reducing 
breakages and giving body and volume to fine hair. Effect 
immediately perceptible to the touch.
Use: After using Volume Shampoo, dispense a generous 
amount of product on the hair roots, comb and partially 
dry, directing the roots upwards, before proceeding with 
styling. Do not rinse after application. Repeat on each 
wash. SHAKE WELL BEFORE USE.

Anti-Frizz Shampoo 
Formulated with delicate surfactants, flaxseed and argan 
oil, it nourishes, moisturizes, polishes, smoothes, and 
brings frizzy, dry hair under control.
Suitable for all hair types. Use as a normal shampoo. Free 
from SLES, parabens and silicones.

Anti-Frizz Spray 
Anti-frizz and anti-static treatment. Thanks to the action 
of Coriolus Mushroom extract, flaxseed and argan oil, it 
nourishes and polishes hair, tames frizz, and guarantees 
easy combing and long-lasting blow-dry styling.
Use: After using Anti-frizz Shampoo, take a suitable quan-
tity of product, according to hair condition, and spread 
evenly over towel-dried hair, before proceeding with styl-
ing. Do not rinse after application. Repeat on each wash. 
SHAKE WELL BEFORE USE.

Hair Shine Polishing Spray – Leave In
Linseed polishing spray, formulated with 

dry oils. On wet and towel-dried hair, it 
has a moisturizing and detangling 

effect. On dry hair, after styling, 
it gives silkiness and shine. 
Shake well before use. Do 
not rinse after application. 

Champú Volumen
Su formulación constituida por aminoácidos vegetales (de-
rivados de las plantas y de la fruta) y por queratina vegetal 
(derivada de la soja y del germen de trigo) mejora la elas-
ticidad, la consistencia y la hidratación del cabello. Estos 
aminoácidos, al penetrar en el interior del cabello, deter-
minan el engrosamiento del tallo, proporcionando cuerpo y 
volumen a los cabellos finos. Formulado con tensioactivos 
delicados es ideal para un lavado frecuente. Usar como un 
champú normal. No contiene SLS, parabenes y siliconas.

Spray Volumen – Leave In
Está científicamente comprobado que la queratina y las 
microproteínas vegetales (derivadas del arroz, de la soja 
y del germen de trigo) aumentan la fuerza, mejorando la 
elasticidad y la consistencia del cabello. Las microproteí-
nas que penetran dentro de la corteza del cabello deter-
minan el engrosamiento del tallo y la disminución de la 
rotura, proporcionando cuerpo y volumen a los cabellos 
finos, un efecto que se percibe inmediatamente al tacto.
Modo de uso: después de haber usado el Champú Volu-
men, distribuir una generosa cantidad de producto sobre 
la raíz del cabello, peinar y secar parcialmente dirigiendo 
las raíces hacia arriba y, a continuación, proceder al pei-
nado. No enjuagar después de la aplicación. Repetir con 
cada lavado. AGITAR ANTES DE USAR.

Champú Antiencrespamiento
Formulado con tensioactivos delicados, gracias a la acción 
de las semillas de lino y al aceite de Argán, nutre e hidrata 
el cabello seco, abrillanta, distiende y disciplina el encres-
pado. Adecuado para todo tipo de cabello. Usar como un 
champú normal. No contiene SLS, parabenes y siliconas.

Spray Antiencrespamiento
Tratamiento antiencrespamiento y antiestático. Gracias a 
la acción del extracto vegetal del Hongo Coriolus, de las 
semillas de lino y del aceite de Argán, nutre y abrillanta el 
cabello, elimina el encrespado y garantiza un alisado exce-
lente y duradero del marcado del cabello con el secador.
Modo de uso: después de haber usado el Champú An-
tiencrespamiento, distribuiruna cantidad adecuada de 
producto de modo uniforme sobre el cabello húmedo y 
taponado, según las características del cabello y, luego, 
proceder al peinado. No enjuagar después de la aplica-
ción. Repetir con cada lavado. AGITAR ANTES DE USAR.

Hair Shine spray abrillantador-Leave In
Spray abrillantador con semillas de lino realizado con 
aceites deshidratados (secos). Sobre el cabello mojado 
y taponado ejerce una acción drenante y desenredante. 
Sobre el cabello seco, después del marcado, proporcio-
na sedosidad y brillo. Agitar antes de usar. No enjuagar 
después de la aplicación.

Șampon pentru Volum
Formula sa, ce conține aminoacizi de origine vegeta-
lă (derivați din plante și din fructe) și keratină vegetală 
(derivată din soia și din germeni de grâu), îmbunătățește 
elasticitatea, consistența și hidratarea firelor de păr. Aceș-
ti aminoacizi, pătrunzând în interiorul părului, determină 
îngroșarea firului de păr, oferind amploare și volum păru-
lui fin. Formula sa cu substanțe tensioactive delicate este 
ideală pentru spălări frecvente. A se utiliza ca un șampon 
normal. Nu conține SLES, nu conține parabeni și silicon.

Spray pentru Volum – Leave In
S-a demonstrat științific că, keratina și microproteinele de 
origine vegetală (derivate din orez, din soia și din germeni 
de grâu) sporesc forța, îmbunătățind elasticitatea și con-
sistența părului. Microproteinele, pătrunzând în interiorul 
foliculului de păr, determină îngroșarea firului de păr și 
reduc numărul de fire rupte, oferind amploare și volum 
părului fin, un efect care se simte imediat la atingere.
Mod de utilizare: după spălarea cu Șamponul pentru Vo-
lum, distribuiți o cantitate generoasă de produs la rădă-
cina firelor de păr, pieptănați și uscați parțial, orientând 
rădăcinile în sus, după care coafați. A nu se clăti după 
aplicare. A se utiliza după fiecare spălare. A SE AGITA 
ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Șampon pentru Netezire
Formula sa cu substanțe tensioactive delicate, datorită 
acțiunii semințelor de in și a uleiului de Argan, hrănește și 
hidratează părul uscat, oferindu-i strălucire, netezește și 
disciplinează părul încrețit. Potrivit pentru toate tipurile de 
păr. A se utiliza ca un șampon normal. Nu conține SLES, 
nu conține parabeni și silicon.

Spray pentru Netezire
Tratament pentru netezire și anti-electrizare. Datorită acți-
unii extractului vegetal din Coriolus versicolor, a semințe-
lor de in și a uleiului de Argan, hrănește și oferă strălucire 
părului, elimină încrețiturile și asigură o netezire perfectă 
și de durată a părului coafat cu uscătorul de păr.
Mod de utilizare: după spălarea cu Șamponul pentru Ne-
tezire, distribuiți uniform, pe părul ud și tamponat cu un 
prosop, o cantitate adecvată de produs, în funcție de ca-
racteristicile părului, după care coafați. A nu se clăti după 
aplicare. A se utiliza după fiecare spălare. 
A SE AGITA ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Hair Shine spray pentru strălucire-Leave In
Spray pentru strălucire, cu semințe de in, realizat cu ule-
iuri uscate. Aplicat pe părul ud și tamponat cu prosopul, 
exercită o acțiune de hidratare și descâlcire. Aplicat pe 

părul uscat, după coafare, oferă un 
aspect mătăsos și lucios. A se 

agita înainte de utilizare. A nu 
se clăti după aplicare. 



LUCIDANTE
Hair Shine
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