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INNOVATIONEVO LENIN
SEED & ARGAN OIL

Cod. OX4E

Cod. OX3E

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
олія аргани

Cod. OX2E

Cod. OXOE

Лише один рух, і насичений барвник
для волосся з низьким вмістом
аміаку живить та глибоко зволожує
ваше волосся, а тривале сяйво день
у день немов зупиняє час.

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

Cod. OX1E

C O L O U R I N G • b b c o s

Продукт доступний у
складі п’яти об’ємів:
3 vol (1%)
10 vol (3%)
20 vol (6%)
30 vol (9%)
40 vol (12%)

Стійкий аміачний
барвник
Активні інгредієнти:
олія насіння льону
олія аргани
114 ВІДТІНКІВ

NEW

100 мл
ТЮБИК
1000 мл
150 мл

3 ACTIONS ФОРМУЛА
Innovationevo – це стійкий барвник для волосся з низьким
вмістом аміаку, який гарантує повне зафарбовування
сивого волосся. Завдяки 3 ACTIONS, він фарбує, живить
і зволожує волосся, забезпечуючи рівномірний колір від
його коренів до кінчиків. Активні інгредієнти олій насіння
льону й аргани живлять волосся під час фарбування,
збагачуючи його вітамінами.
У результаті – волосся має здоровий вигляд, набуває
блиск, а колір стає більш інтенсивним і довше
зберігається. Барвник доступний в 114 відтінках, тобто
на будь-який смак.
Innovationevo – барвник, який піклується про ваше
волосся.
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Cod. OX1PE
Cod. OX2PE
Cod. OX3PE
Cod. OX4PE

OXIGEN
Спосіб застосування:
Змішайте крем-фарбу для волосся Innovationevo з
Innovationevo Oxygen в пропорції 1:1,5 (наприклад,
100 мл крем-фарби для волосся +150 мл Оxygen).
Залиште на 30-35 хвилин.
Професійний продукт.

Кремоподібний стабілізований перекис водню. Завдяки
дбайливим компонентам і якісному ніжному воску, що
входить до складу окислювача, Innovationevo Oxygen
гарантує найкращий результат фарбування волосся –
однорідний колір з глянцевим відливом.
Активні інгредієнти олій льону й аргани допомагають
захистити волосся під час фарбування та уникнути
надмірного його пошкодження.
Тонкий аромат продукту створює додатковий комфорт
під час фарбування.

Спосіб застосування:
Змішайте крем-фарбу для волосся Innovationevo з
окислювачем Innovationevo Oxygen в пропорції 1:1,5
(наприклад, 100 мл крем-фарби для волосся + 150 мл
Oxygen). Залиште на 30-35 хвилин.
Професійний продукт.
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KERATINCOLOR

Cod. ECK

Cod. KOX3

Cod. KOX2

Активні інгредієнти:
кератин

Cod. KOX1

Сучасний склад засобів для захисту
волосся глибоко живить його по
всій стуктурі та надає йому блиску
протягом тривалого часу. Навіть
на сивому волоссі зберігається
інтенсивний блиск, тому маємо
ідеальний результат.

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

Cod. KOX4

C O L O U R I N G • b b c o s

Представлений у
чотирьох об’ємах:
10 vol (3%)
20 vol (6%)
30 vol (9%)
40 vol (12%)

+ ЕМУЛЬСІЯ
Стійкий барвник без
аміаку

Не містить аміаку.
Активні інгредієнти:
кератин
81 ВІДТІНОК

100 мл
ТЮБИК

З Oxigen Cream
Незвичайна та інноваційна система фарбування, яка
надає регенеративної сили кератину, додаючи м’якості
фарбі, яка не містить аміаку і надає волоссю дійсно
чудові тони освітлення.
Розведений кератином oxygen гарантує
неперевершене покриття тьмяного волосся. Його
кольори багаті різноманітністю, вони природні і
зберігають здоров’я вашого волосся.
Спосіб застосування:
Змішайте крем-фарбу для волосся KeratinColor з
KeratinColor oxygen в пропорції 1:1,5 (наприклад, 100 мл
крем-фарби для волосся + 150 мл Oxуgen). Залиште на
35 хвилин.
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1000 мл
150 мл

З крем-емульсією
Завдяки своїй чутливості й м’якості, KeratinColor
робить цей продукт також ідеальним для
напівперманентного фарбування тон у тон, при цьому
оживляє колір волосся.
Змішайте крем-фарбу для волосся KeratinColor з кремемульсією KeratinColor і скоротіть час витримки до
10-15 хвилин.
Спосіб застосування:
Змішайте KeratinСolor крем для волосся з KeratinColor
EMULSION CREAM у пропорції 1:1,5 (наприклад, 100 мл
крему для волосся + 150 мл крем-емульсіі).
Залиште на 10-15 хвилин.
Професійний продукт.

Cod. KOX1P
Cod. KOX2P
Cod. KOX3P
Cod. KOX4P
Cod. ECKP

КРЕМОПОДІБНИЙ
СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕКИС
ВОДНЮ
Завдяки лікувальним кремоподібним речовинам і
очищеному воску, що входять до складу, окислювач
KeratinColor забезпечує найкращий результат – колір
рівномірний, волосся блискуче. Гідролізований
кератин захищає волосся під час фарбування, що
дозволяє уникнути їх надмірного ушкодження.
Тонкий аромат цього продукту приносить особливе
задоволення при фарбуванні.

Спосіб застосування:
Змішайте KeratinColor Oxygen з крем-фарбою для
волосся KeratinColor в пропорції 1:1,5 (наприклад,
100 мл крем-фарби для волосся + 150 мл Oxуgen).
Залиште на 10-15 хвилин. Професійний продукт.
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KERATINDECO

C O L O U R I N G • b b c o s

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

COLORTRIBE є дивовижною енергією,
здатною змінити світ фарбування:
точний колір, максимальна
концентрація пігментів для створення
тривалого, інтенсивного ефекту.
Нова професійна лінія від
ТМ BBCOS, яка народжена і натхнена
найостаннішими трендами в
перукарському світі, сподобається
Вашим споживачам.
Дев’ять базових кольорів для
використання в чистому або
змішаному вигляді для створення
бездоганних відтінків.

Знебарвлюючий
порошок без аміаку

Активні інгредієнти:
кератин

COLORTRIBE

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

Cod. KDEC

5 відтінків освітлення
Барвник прямої дії
Cod. KDCB

9 КОЛЬОРІВ
жовтий, помаранчевий,
червоний, малиновий,
фіолетовий, синій,
зелений, перламутровий,
нейтральний 0

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
20 г, 400 г

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
ТЮБИК 100 мл

Прекрасне рішення для знебарвленого волосся, зберігає його силу й
здоров’я! Цей білий нелеткий порошок збагачений гідролізом кератину.
При проникненні в волосяний покрив він допомагає зняти стрес,
викликаний процесом видалення кольору, та зміцнює основну структуру
волосся.
Спосіб застосування: змішайте KeratinDeco з окислювачем в пропорції 1:2.
Нанесіть на волосся для знебарвлення. Час витримки залежить від типу
волосся і бажаного рівня освітлення.
Професійний продукт.

3 СПОСОБИ
ЗАСТОСУВАННЯ:
1. ЧИСТИЙ ІНТЕНСИВНИЙ КОЛІР
Ви хочете отримати максимально
інтенсивний колір і тривалий ефект
для волосся? Нанесіть COLORTRIBE
на попередньо знебарвлене волосся,
залиште на 15-20 хвилин.
Ретельно змийте. Нанесіть бальзам
POST COLOR, залиште його на 5-10
хвилин, потім промийте волосся.
Насолоджуйтесь інтенсивністю
кольору волосся.

2. ПІДСИЛЮВАЧ
Збагатіть будь-який колір відтінками,
підкреслюючи його максимальним
блиском, інтенсивністю й тривалістю
ефекту. Нанесіть COLORTRIBE на
попередньо фарбоване волосся
за допомогою Innovationevo або
Keratincolor, залиште на 5-20 хвилин,
потім ретельно змийте.
Ви отримаєте приголомшливий
результат, і це реальний тренд.

3. ПАСТЕЛЬНІ ВІДТІНКИ
Створюйте будь-які пастельні тони
бажаної інтенсивності.
Втілюйте в реальність ті нюанси, які
малює Ваша фантазія, змішуючи різні
кольори з Нейтральним 0. Нанесіть
COLORTRIBE на попередньо
знебарвлене волосся, залиште на 1520 хвилин. Ретельно змийте.
Окисліть волосся протягом 5-10
хвилин із рН стабілізатором і змийте.

ВАЖЛИВО!
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1. Забороняється змішувати COLORTRIBE з окисними барвниками або освітлювачем – це
може змінити результат фарбування.
2. Нейтральний 0 не має фарбувальної сили, він використовується для розведення чистих
кольорів з метою отримання пастельних відтінків.
3. COLORTRIBE слід наносити в чистому вигляді, не змішуючи з окислювачем.
4. Перловий тон можна використовувати як самостійний колір, так і в якості розчинника або
підсилювача.
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Cod. WMA4

Досконалість у вибілюванні:
продукти White Meches були
розроблені в лабораторії
BBCOS для полегшення процесу
знебарвлення без пошкодження
структури волосся. Тон за тоном
волосся висвітлюється, в той же
час посилюється його природна
структура.

Cod. WMA3

Cod. WMA2

WHITE MECHES

Представлений у
складі трьох об’ємів:
20 vol (6%), 30 vol
(9%) і 40 vol (12%)

Cod. WMU (500 г)
Cod. WMU1 (1 кг)

Знебарвлюючий
порошок
без аміаку
6 відтінків
освітлення

Cod. WMPB

Знебарвлюючий
крем без аміаку
5 відтінків освітлення

120 мл ТЮБИК
Об’єм упаковки:
30 г, 500 г, 1 кг
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Cod. WMC

NEW T
A
O
F RM

Cod. WMA2P
Cod. WMA3P
Cod. WMA4P

1000 мл
150 мл

WHITE MECHES PLUS

WHITE MECHES CREAM

WHITE MECHES PLUS

White Meches Plus – це нелеткий порошок з високою вибілюючою
силою. Його синій колір пов’язаний з наявністю особливих пігментів, що
контрастують з жовтим/помаранчевим пігментом, який може траплятися
під час знебарвлення. Можна отримати до 6 тонів знебарвлення з повним
збереженням структури волосся.

White Meches Cream, вироблений за новою
технологією, не містить аміаку і забезпечує рівномірне
освітлення до 5 тонів.
Завдяки кремоподібній текстурі, він легкий і зручний у
застосуванні.

Спосіб застосування:
Змішайте 50 г пудри White Meches Plus і 100 мл окислювача White Meches
Plus (в пропорції 1: 2).
Нанесіть на волосся для знебарвлення.
Час витримки залежить від типу волосся й тону бажаного рівня освітлення
(до 50-ти хвилин).
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Змішайте 50 г крему з 100 мл активатора White
Meches Plus (в пропорції 1: 2), нанесіть на волосся для
знебарвлення. Час витримки залежить від типу волосся
і бажаного рівня освітлення.
Професійний продукт.

Активатор для знебарвлення на основі перекису
водню. Його ексклюзивний склад розроблений
спеціально для використання із засобами лінії White
Meches.
Синьо-фіолетові пігменти, що входять до його
складу, підвищують його здатність знебарвлювати,
протидіючи жовтому/помаранчевому при звичайному
знебарвленні.
Спосіб застосування:
Змішайте 100 мл активатора з 50 г порошку або крему
White Meches Plus до отримання однорідного складу.
Професійний продукт.
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WHITE MECHES

pH 4.7/5.3

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

pH 6.1/6.5

1000 мл

1000 мл

Cod. WMS

Cod. WMM

pH 4.7/5.0

pH 4.1/4.5

500 мл

500 мл

Cod. YOS

Cod. YOM

ШАМПУНЬ pH 4.7 / 5.3

МАСКА pH 6.1 / 6.5

ШАМПУНЬ pH 4.7 / 5.0

МАСКА pH 4.1 / 4.5

Шампунь лінії White Meches ідеально підходить для
миття волосся після процедури знебарвлення або
зміни кольору пасом. Він відновлює шовковистість та
блиск волосся, зволожує його, і при цьому не обтяжує
волосся.

Реструктуруюча й поживна маска, ідеально
підходить для відновлення волосся після процедури
знебарвлення. Сприяє розплутуванню волосся, багата
активними інгредієнтами, які сприяють відновленню
балансу волосся по всій його глибині, надаючи йому
нову силу та блиск.

Його тонка формула збагачена
ефірними маслами ромашки
та чорниці, що оживляє тон
знебарвленого волосся, викликає
почуття зволоженості й яскравості,
не обтяжуючи його.
Важливою заспокійливою функцією
активних інгредієнтів шампуню є
відновлення балансу волосся по всій
його структурі.

Її тонка формула збагачена
ефірними маслами ромашки
та чорниці, що оживляє тон
знебарвленого волосся, надаючи
йому м’якість, шовковистість і блиск,
не обтяжуючи його. Кислий рН
ущільнює волосся, зменшує його
пористість.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе волосся й м’яко помасажуйте.
Залиште на кілька хвилин, потім ретельно промийте. За
потреби повторіть процедуру.
Професійний продукт.
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Спосіб застосування:
Після миття волосся шампунем White Meches
рівномірно розподіліть засіб на вимите й підсушене
рушником волосся. Акуратно помасажуйте, потім
залиште на кілька хвилин. Ретельно промийте.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть маску на волосся,
попередньо вимите шампунем White
Meches Yelloff, по всій довжині його
від коренів до кінчиків.
Залиште на 3-4 хвилини й потім
ретельно змийте.
Професійний продукт.
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ART&TECH
Ретельно підібрані активні інгредієнти
найвищого рівня гарантують
максимальну ефективність і
результат. Ексклюзивні препарати, які
протестовані в лабораторії BBCOS,
дозволяють створювати нові кольори
і відтінки, одночасно піклуючись про
здоров’я волосся і підкреслюючи його
красу.
Спеціальні продукти BBCOS
відкривають нові, нескінченні
напрямки стилю.

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

MYPLEX. REPAIR&SHINE

pH 5.3/5.7

pH 4.3/4.7

MYPLEX 1
BOND KREATOR,
500 мл
мірна кришка включена

MYPLEX 2
BOND REFINER,
500 мл
Cod. MYP2

Дослідницька лабораторія BBCOS
розробила новий продукт – myPlex –
захисний засіб останнього покоління, що
поліпшує структуру волосся, ефект від
якого зберігається тривалий час.
До складу продукту входять: сополімери
амінокислот і малеїнової кислоти, що
впливають на внутрішню та зовнішню
структуру волосся.
Унікальна в своєму роді формула,
яка здатна зв’язуватися стабільно зі
структурою волосся, як пошкодженого,
так і натурального, забезпечувати його
регенерацію, захист, блиск, об’єм і силу.
Універсальність засобу myPlex bond kreator
дозволяє використовувати його в поєднанні
з аміачними барвниками й освітлювачами,
Cod. MYPK
при цьому захищаючи волосся від
агресивного впливу лугів та окислюючих
компонентів. При використанні продукту в
чистому вигляді для відновлення структури
волосся, регулюється його пористість, що
дозволяє досягти рівномірних і стабільних
результатів таких процедур, як випрямлення
і хімічна завивка. Засіб розроблений
для захисту від термічних ушкоджень,
викликаних щипцями для завивки і
випрямлячами для волосся.

ОСВІТЛЕННЯ*

ПУДРА 50 г

+

Активатор
100 мл

+

150 мл
окислювача

+

15% myPlex 1 bond
kreator
Наприклад, на 50 г пудри
додати 8 мл myPlex 1.

Після закінчення
часу дії вимити
волосся спеціальним шампунем після фарбування post-color.

Розподіліть myPlex 2
bond refiner по всій
довжині волосся. Час
витримки 10-15 хвилин,
потім промийте
волосся.

6% myPlex 1 bond kreator
Наприклад, на 100 г
барвника додайте 6 мл
my Plex 1.

Після закінчення
часу дії вимити
волосся спеціальним шампунем після фарбування post-color.

Розподіліть myPlex 2
bond refiner по всій
довжині волосся. Час
витримки 10-15 хвилин,
потім промийте
волосся.

ФАРБУВАННЯ*
100 г
INNOVATIONEVO
або
100 г
KERATINCOLOR

+

* Не перевищуйте вказані дози

РІВНОМІРНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
Вимийте волосся
шампунем.
Рекомендується
шампунь KristalEvo.

Розпиліть засіб
reKrea reclose &
shine, концентруючи
його на особливо
пошкоджених ділянках.

Змішайте 20 мл myPlex 1 bond kreator з 20 мл myPlex 2 bond refiner.
Пензликом рівномірно розподіліть суміш по всій довжині волосся.
Час витримки 10-15 хвилин. Промийте й завершіть процедуру.

ГЛИБОКЕ ВІДНОВЛЕННЯ
Вимийте волосся
шампунем.
Рекомендується
шампунь KristalEvo.
14

Нанесіть еліксир
KristalEvo по всій
довжині, до кінчиків
волосся.

Змішайте 20 мл myPlex 1 bond kreator з 20 мл myPlex 2 bond refiner.
Час витримки 10-15 хвилин. Промийте й завершіть процедуру.
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ART&TECH

ВМІСТ УПАКОВКИ:
DETONEUP FASE 1, 100 мл
DETONEUP, 100 мл
DETONEUP FASE 2, 100 мл
DETONEUP НЕЙТРАЛІЗАТОР, 100 мл

Cod. DTNK

Засіб не діє на натуральний
меланін волосся (природний
пігмент) та на пігменти прямого
фарбування COLORTRIBE.
Процедура «кислотне виведення
кольору» не замінює традиційну
процедуру знебарвлення.

T E C H N I C A L

P R O D U C T S • b b c o s

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

DETONEUP. REMOVER&SHINE

REKREA. RECLOSE&SHINE

Кислотне виведення кольору від ТМ BBCOS розроблене для зняття
кольору при окисленні. DetoneUp remover & shine має дуже високу
селективну формулу в порівнянні з штучними пігментами фарбування
завдяки окисленню, зменшуючи їх розмір і полегшуючи вилучення їх
із кутикули, при цьому не змінюючи природну структуру волосся. При
обробці за допомогою detoneUp можна досягти 2 тони освітлення. Якщо
отриманий результат вас не задовольнить, завдяки своїй м’якій дії процес
можна буде повторити 3 рази (але не більше), щоб отримати потрібний
відтінок штучного кольору.

Це регулятор пористості ТМ BBCOS на основі олігопептидів кератину.
Структура волосся, навіть дуже пошкодженого, зазнає труднощів у поглинанні великих
активних компонентів, таких як кератин.
З цією метою лабораторія BBCOS розробила спеціальну формулу на основі
ферментативного гідролізованого кератину, невеликі розміри молекул якого ідеально
поглинаються зовнішнім шаром пошкодженого волосся.
Спеціальна формула reKrea reclose & shine глибоко проникає в пошкоджені ділянки
волосся завдяки високій концентрації відібраних олігопептидів, структура яких дуже
схожа зі структурою кератину. Проведені тести показали, що засіб має структурну
захисну дію, яка здатна відновити натуральну пористість волосся.

Спосіб застосування:
1. Підготовте волосся, попередньо вимивши його шампунем detoneUp
shampoo.
2. Підсушіть волосся рушником.
3. Змішайте detoneUp фаза 1 з detoneUp фаза 2 в пропорції 1:1.
4. Отриману суміш нанесіть якомога швидше.
5. Надягніть шапочку для душу і залиште на 20 хвилин, бажано під
джерелом тепла.
6. Ретельно промийте волосся водою і вимийте шампунем detoneUp
shampoo.
7. За допомогою гребінця нанесіть detoneUp нейтралізатор, потім промийте
волосся.
Якщо отриманий результат вас не задовольняє, можете повторити
процедуру, але не більше 3-х разів на день.

ОБСЯГ: 250 МЛ
Cod. REKR

Спосіб застосування:
Розпиліть засіб на волосся.
Не змивайте і продовжуйте процедуру (фарбування, освітлення чи хімічну завивку) або
зробіть укладку.
Засіб не діє на натуральний меланін волосся (природний пігмент), на пігменти прямого
фарбування COLORTRIBE.
Процедура «кислотне виведення кольору» не замінює традиційну процедуру знебарвлення.

CONTROLCOLOR
Дослідницькі лабораторії BBCOS розробили controlColor для спеціальних і
багатофункціональних модуляцій в поєднанні з продуктами нейтрального та лужного pH.
1. ФУНКЦІЯ ЗАГУСНИКА.
Збільшує в’язкість спеціального продукту для сприяння та покращення його
застосування.
2. ІЗОЛЯЦІЙНА ФУНКЦІЯ.
Дозволяє використовувати різні кольори фарб, розміщуючи локони волосся в
безпосередньому контакті один з одним, запобігаючи при цьому перенесення кольору.
Дозволяє залишати пофарбовані локони в контакті з іншими, не забарвленими, які були
попередньо оброблені controlColor.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл
Cod. CNTC

Спосіб застосування:
Передбачувана доза для Innovationevo- KeratinColor, White Meches - крем, White Meches KeratinDeco:
Змішайте в співвідношенні 10:1 (10%), розраховуючи кількість крему і порошку перед
додаванням оксиданта, який, в свою чергу, визначається винятково з огляду на кількість
крем-фарби.
Приклад: 100 г Innovationevo + 150 г Oxygen + 10 г ControlColor.
Передбачувана доза для COLORTRIBE:
Змішайте в співвідношенні 10:1,5 (15%) – 100 г COLORTRIBE з 15 г controlColor.

NEUTRALCOLOR. REFIX&STAY
Цей засіб для нейтралізації лужності розроблений фахівцями технічного відділу
лабораторії BBCOS.
Кислотний рівень рН формули neutralColor нейтралізує частину аміаку, що міститься в
кристалах Innovationevo, дозволяючи провести фарбування «тон в тон» при змішуванні з
окислювачем 10 vol. (3%), при наявності сивини до 50%. Ця унікальна властивість продукту
neutralColor робить його ідеальним для тонування раніше знебарвленого волосся.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
100 мл
Cod. NTRC

16

Спосіб застосування:
neutralColor необхідно змішати з барвником перед додаванням окислювача. Кількість
окислювача, в свою чергу, розраховується виходячи з кількості крем-фарби для
фарбування.
Приклад MIX 1: 1/2
1. Змішайте 100 г Innovationevo з 50 г neutralColor.
2. Додайте 150 г оксиданта 10 vol. (3%).
3. Нанесіть на волосся.
neutralColor не змінює час витримки фарбування барвниками Innovationevo.
17
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ART&TECH
pH 4.7/5.3

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

POSTCOLOR
SHAMPOO

POSTCOLOR
PH BALANCER

Шампунь спеціально
розроблений для фіксації
кольору після фарбування.
Його формула з кислим рН
ніжно очищає шкіру голови
й волосся, видаляє залишки
лужних продуктів після
фарбування. Гідролізований
кератин сприяє глибокому
живленню після технічних
процедур фарбування,
волосся стає більш м’яким і
блискучим.

Відновлювач спеціально
розроблений для фіксації
кольору після фарбування.
Його особлива формула
з кислим рН закриває
щільно кутикули, відновлює
природний фізіологічний
стан волосся. Сприяє
тривалому збереженню
яскравого кольору.
Гідролізований кератин
зміцнює волосся, не
обтяжуючи його.

Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь postСolor
після фарбування.
Акуратно помасажуйте
волосся, потім ретельно
промийте і, за необхідності,
повторіть процедуру.
Продовжуйте процедуру з
нанесенням відновлювача
рівня pH.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть відновлювач рівня
рН після миття шампунем
postСolor. Розподіліть засіб
на волосся за допомогою
гребінця. Залиште на кілька
хвилин. Ретельно промийте.
Професійний продукт.

pH 2.9/3.3

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

NO SALT
NO PARABENS
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CURLISH
Інноваційний комплекс для тривалої
завивки, розроблений в лабораторії
BBCOS. Забезпечує натуральний і
рівномірний результат на всіх типах
волосся. Комплекс включає три
продукти, які виконують три різні
дії, але мають одну мету: створити
і зберегти структуру локона, не
пошкодивши при цьому стрижень
волосини.

Засіб для захисту волосся
перед перманентною
завивкою PLEX PROTECTOR 1.
Містить екстракти рису і бамбука,
готує волосся до завивки та
забезпечує кінцевий результат.
Наявність у формулі малеату згідно
ексклюзивної технології MyPlex,
гарантує максимальний захист
волосяного стрижня від стресу в
процесі тривалого завивання. Для
професійного використання.

Активні інгредієнти:
екстракти рису і
бамбука, малеат

Сироватка для завивки
волосся SIERO ONDULANTE 2.

Нейтралізуюча сироватка
SIERO NEUTRALIZZANTE 3.

Надає локонам силу і пружність,
не містить тіогліколятів, що
ушкоджують структуру волосся.
Екстракти рису і бамбука роблять
волосся еластичним та зволоженим,
забезпечують природний вигляд і
рівномірність завитків. Продукт має
делікатну дію завдяки цистеаміну
в своєму складі і підходить для
всіх типів шкіри голови. Для
професійного використання.

Нейтралізуюча сироватка є
останнім етапом процесу завивки.
Дбайливо відновлює природну
структуру волосся і забезпечує
тривалий ефект. Для професійного
використання.

Активні інгредієнти:
екстракти рису і
бамбука

Активні інгредієнти:
екстракти рису і
бамбука

NEW
15 мл

100 мл
100 мл

Інструкція по застосуванню:
1. Вимийте волосся шампунем м’якої дії. Промокніть волосся рушником, щоб
прибрати надлишки води.
2. Розподіліть захисний засіб Curlish PlexProtector по всій довжині волосся.
3. Накрутіть волосся на бігуді і нанесіть сироватку Curlish waving Serum на
кожен завиток в бігуді, потім надіньте пластикову шапочку.
4. Залиште на 5-30 хвилин в залежності від типу волосся і бажаного ефекту.
Під час дії сироватки, перевіряйте волосся на готовність завитків.
5. Після завершення часу дії, ретельно змийте сироватку. Промокніть
волосся рушником, щоб прибрати надлишки води.
6. Нанесіть нейтралізуючу сироватку Curlish Neutralizing Serum рівномірно
на всі бігуді і залиште на 5 хвилин. Зніміть бігуді і залиште сироватку діяти
ще на кілька хвилин.
7. Ретельно промийте волосся водою.
8. Нанесіть кондиціонер, залиште на кілька хвилин і змийте.
9. Висушіть волосся.
КОМПЛЕКТ
НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ
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УВАГА: ВСІ ПРОДУКТИ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ В
ПОСЛІДОВНОСТІ ЗГІДНО ІНСТРУКЦІІ. ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ МІНЯТИ
ЗАБОРОНЕНО.
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KRISTALEVO
Шампунькондиціонер
pH 6.3 / 6.5
Рекомендований для всіх
типів волосся й ідеальний
для частого миття. Його
делікатна формула на
основі олії насіння льону
та олії аргани захищає
волосся від негативного
впливу довкілля. Живильні
речовини надають волоссю
блиск, полегшують
розчісування та не
обтяжують його.

pH 6.3/6.5

HAIR WELLNESS

FINISHING IDEAS

Нове життя для натуральної сили волосся
Завдяки синергії активних інгредієнтів льняної та
арганової олій, продукти Kristalevo, що призначені
для Hair Wellness, дбають про волосся, проникаючи
глибоко всередину, впливаючи на його структуру.
Серед них «зірка», яку не можна пропустити в
перукарні – це Elixir, регенеруюча і життєво важлива
рідина.
Формула її більш насичена в порівнянні з шампунем і
кремом для зволоження волосся, має нову ефективну
активну субстанцію: екстракт морських водоростей. А
поживні шампунь і маска збагачені екстрактом молока.

Креативність знаходить підтримку
Продукти Kristalevo Finishing Ideas на основі льняної та
арганової олій дозволяють надавати форму і життєву
силу волоссю – від найбільш природного ефекту
укладання до найбільш екстремального стайлінгу.
Завдяки своїй унікальній рецептурі, в той час, як
стиліст творить, ці продукти живлять і захищають
волосся, максимально надаючи їм яскравість і блиск
для ідеального та тривалого результату.
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Cod. ESX

Cod. ESX1

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл, 1000 мл

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе волосся,
м’яко масажуючи. Змийте і
повторіть.
Професійний продукт.

Кондиціонер
pH 4.8 / 5.3
Ідеально підходить для
всіх типів волосся. Його
ексклюзивна формула
на основі олій насіння
льону і аргани живить
волосся, роблячи його
яскравим і шовковистим,
та не обтяжуючи його.
Рекомендований для
частого використання.
Захищає від негативного
впливу довкілля, а також від
електростатичного розряду.
Спосіб застосування:
Нанесіть на вимите волосся,
акуратно помасажуйте,
залиште на кілька хвилин і
змийте.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
pH 4.8/5.3

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

Cod. ECXT

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

Cod. ECXV

LINSEED & ARGAN OIL
Це унікальна комбінація цінних
якостей льняної і арганової олій від
лабораторії BBCOS. Результатом
є Kristalevo – досконала лінія
для догляду за волоссям. Його
ексклюзивна рецептура дозволяє
активувати найкращі властивості
двох натуральних активних
інгредієнтів, внаслідок волосся
виглядає найкращим чином,
відновлюючи при цьому блиск,
силу, шовковистість, зволоження.
Пізнайте Kristalevo, використовуючи
його в варіаціях: Hair’s Wellness –
для здоров’я волосся, Finishing
Ideas – для додання волоссю
креативності.

NO SALT
NO PARABENS

23

K R I S T A L E V O • b b c o s

K R I S T A L E V O • b b c o s

KRISTALEVO

Cod. ESSG

Розплутуючий і
реструктуруючий спрей
з незмивною формулою.
Ідеально підходить для
густого і пошкодженого
волосся. Інноваційна
формула на основі олій
насіння льону та аргани
в поєднанні з новим
поколінням активних
інгредієнтів сприяє
відновленню волосся,
надає йому блиску та
об’єму.
Спосіб застосування:
Нанесіть продукт на
вимите волосся від
коренів до кінчиків і
ретельно помасажуйте.
Залиште на кілька
хвилин, а потім змийте.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
екстракти водоростей
Зволожуючий
шампунь pH 6.1 / 6.5

HYDRATING
HAIR SHAMPOO

HYDRATING
HAIR CREAM

Зволожуючий шампунь
для сухого й зневодненого
волосся. Його спеціальна
формула на основі олій
насіння льону та аргани
багата зволожуючими
речовинами, живить
волосся і повертає
йому життєву силу.
Робить волосся м’яким
і шовковистим, не
обтяжуючи його.

Зволожуючий крем для
сухого й зневодненого
волосся. Його спеціальна
формула на основі олій
насіння льону та аргани
багата зволожуючими
речовинами, живить
волосся і повертає
йому життєву силу.
Робить волосся м’яким і
шовковистим, не обтяжуючи
його.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе волосся,
помасажуйте і змийте.
Повторіть процедуру.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе волосся,
помасажуйте і змийте.
Повторіть процедуру.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
екстракти водоростей
Зволожуючий крем для
волосся pH 4.8 / 5.2

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл, 1000 мл

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл, 1000 мл

Cod. ESI

Спосіб застосування:
Після застосування
шампуню підсушіть
волосся рушником.
Нанесіть еліксир
масажними рухами на
пошкоджені ділянки
волосся. Залиште на
5-10 хвилин, бажано
під теплим повітрям.
Поверх нанесіть еліксиркондиціонер на 5-10
хвилин, а потім змийте.
Професійний продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
100 мл

SYSTEM SPRAY
STRONG

Cod. ECIT

Cod. ELX

Есенціальний лосьйон з
льняною та аргановою
оліями. Відновлює сяйво
Вашого волосся!
Elixir глибоко проникає
всередину волосся і
відновлює життєздатність
його структури: він
заповнює пористі
ділянки, що робить
його вигляд матовим,
а шляхом закриття
лусочок кутикули він
усуває надлишки води.
Відновлює природну
еластичність і сяйво,
полегшуючи сушіння
волосся.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

Cod. ECIV

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
50 мл

ELIXIR

Cod. ESI1

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

NO SALT
NO PARABENS
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KRISTALEVO
Засіб зі змивною формулою для
сильно пошкодженого та сухого
волосся. Ідеально підходить
після фарбування, знебарвлення
і хімічної завивки. Заспокоює
шкіру голови й сприяє видаленню
лужних залишків. Олія насіння
льону й олія аргани живлять
волосся, надають йому блиск і
можливість легкого розчісування.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вимите та вологе
волосся і ретельно помасажуйте.
Залиште на 2-3 хвилини. Не
змивайте і продовжуйте укладку.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
екстракти водоростей

Спосіб застосування:
Після миття шампунем, підсушіть
волосся рушником і нанесіть
продукт, м’яко перетворюючи його
в емульсію. Залиште на волоссі
на 4-5 хвилин, потім змийте.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
екстракт молочних
білків
Живильний шампунь
pH 6.2 / 6.4

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
12 пляшечок по 12 мл

NUTRITIVE
HAIR SHAMPOO

NUTRITIVE
HAIR MASK

Ідеальний для
пошкодженого волосся.
Його спеціальна формула з
аргановою і льняною оліями
збагачена екстрактом білків
молока, глибоко живить
волосся, повертаючи йому
фізіологічно збалансований
pH. Надає еластичність і
сяйво волоссю, не обтяжує
його.

Ідеальна для пошкодженого
волосся.
Її концентрована формула
на основі олій льону та
аргани, які стабілізують
рівень pH волосся,
збагачена екстрактом білків
молока, глибоко живить
волосся, повертаючи йому
фізіологічно збалансований
pH. Вона надає еластичність
і сяйво волоссю, не обтяжує
його.

Cod. ELNW

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе волосся,
помасажуйте і потім змийте.
Повторіть процедуру.
Професійний продукт.

Cod. ESN

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
12 пляшечок по 12 мл

Живильна маска
pH 4.7 / 5.2

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе волосся
і помасажуйте. Залиште на
кілька хвилин і ретельно
промийте. Професійний
продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл, 1000 мл

Зволожуючий
лосьйон pH 6.8 / 7.2

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
екстракт молочних
білків

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

Cod. EMNT

Засіб не вимагає змивання,
призначений для посіченого та
пошкодженого волосся. Лосьйон є
сильним живильним і зволожуючим
засобом у разі пошкодженого
волосся завдяки комбінованій дії
білків та активних вітамінів, що
містяться у формулі льняної та
арганової олій. Засіб збагачений
екстрактом морських водоростей.
Він простий в застосуванні, надає
незвичайний обсяг, сяйво і допомагає
при розчісуванні.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
екстракт молочних
білків

Cod. EMNV

ЖИВИЛЬНИЙ
ЛОСЬЙОН

Cod. ESN1

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
ЛОСЬЙОН

Cod. ELIW

NO SALE
NO PARABENI
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KRISTALEVO
POWER FIX
HAIR SPRAY

(ПРОТИ КУДРІВ)

(NO GAS)
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Cod. ELE1

Cod. ELE3

Спосіб застосування:
Розпиліть засіб на вологе
або сухе волосся з відстані
близько 20 см. Професійний
продукт.

Спрей для сильної фіксації
волосся
Це натуральний
високоефективний спрей
для волосся.
Формула без пропеллентів
на основі олії насіння льону
і олії аргани, містить тільки
активні інгредієнти. Надає
сильну і тривалу фіксацію
зачіски. Спрей швидко
висихає і легко видаляється
за допомогою гребінця.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
150 мл

SHINE HAIR

STRONG
HAIR SPRAY

Блиск для волосся
Shine Hair – це спрей, який
завдяки особливому складу
на основі олії насіння льону
і олії аргани надає волоссю
ні з чим не порівняний
блиск. Не обтяжує волосся.
Спосіб застосування:
Розпиліть засіб на вологе
або сухе волосся з відстані
близько 20 см. Професійний
продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл

Лак для сильної фіксації
волосся
Формула продукту на
основі олії насіння льону
і олії аргани ідеально
підходить для ефективного
збереження зачіски.
Захищає від впливу
факторів зовнішнього
середовища. Надає
волоссю сильний блиск.
Легко видаляється при
розчісуванні.
Спосіб застосування:
Перед вживанням добре
збовтайте і розподіліть лак
з відстані близько 30 см.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Після укладки волосся
розподіліть спрей на
відстані близько 20 см.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл

Cod. ELS

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ БЕЗ
ГАЗУ
Це натуральний
високоефективний спрейлак для волосся, містить
тільки активні інгредієнти
без пропелентів. Формула
на основі насіння льону і
масла Аргани. Він надає
природний вигляд волоссю,
робить його блискучим
і шовковистим. Спрей
швидко висихає і легко
видаляється за допомогою
гребінця.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

Cod. ELU

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл, 150 мл

ANTI FRIZZY

Cod. ELEP

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія
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KRISTALEVO
PASSION CURL CREAM

WET LOOK GEL

POWER FIX GEL

Рідкі кристали
Процедура глибокого відновлення надасть волоссю
його первісний блиск і сяйво. Чисті натуральні
екстракти з їх активними інгредієнтами мають поживні,
захисні і відновлюючі характеристики. Ретельно
відібрані інгредієнти є основою для розробки легкої і
безцінної олії (рідких кристалів) для волосся.

Крем для кучерявого волосся
Поживний крем для кучерявого
волосся. Його особливий склад
на основі олії насіння льону і олії
аргани глибоко живить волосся,
ущільнює структуру та надає силу.
Забезпечує гарний завиток, усуває
ефект кучерявості.

Гель з ефектом мокрого волосся
Wet Look Gel призначений для
моделювання та створення будьяких стилів і зачісок c ефектом
мокрого волосся. Його склад на
основі олії насіння льону і олії
аргани надає волоссю природність,
еластичність і блиск навіть при
складних зачісках.

Гель сильної фіксації волосся
Гель сильної фіксації збагачений
льняної й аргановою оліями.
Він забезпечує тривалу фіксацію
навіть для найбільш креативних
стилів без нанесення шкоди
волоссю. Його живильна формула
робить волосся яскравим
і блискучим. Без залишків
змивається всього після одного
миття з шампунем.

Спеціальна формула на основі олії насіння льону та
олії аргани живить і зволожує пошкоджене і посічене
волосся. Особлива формула рідких кристалів
утворює плівку, яка обволікає волосся, надаючи
йому натуральну еластичність, і захищає від факторів
зовнішнього впливу. Надає блиск і шовковистість,
волосся добре розчісується. Не обтяжує волосся і не
робить його жирним.

Espositore da banco LIQUID CRYSTALS

LIQUID CRYSTALS

Спосіб застосування:
Hанесіть необхідну кількість на
долоні, розподіліть рівномірно
по всьому волоссю. Не змивайте.
Висушіть феном або дифузором.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть невелику кількість гелю
на долоні, розподіліть на вологе
або сухе волосся і надайте йому
бажану форму. Професійний
продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть невелику кількість гелю
на долоні, розподіліть на вологе
або сухе волосся і надайте йому
бажану форму.
Професійний продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
50 мл, 30 мл
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Cod. EGP

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

Cod. EGW

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

Cod. EPCR

Cod. ECL3

Cod. ECL5

Спосіб застосування:
Продукт можна використовувати як на вологому, так
і на сухому волоссі. Нанесіть необхідну кількість на
долоні й розподіліть по всій довжині волосся.
Професійний продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл
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KRISTALEVO
SOFT LOOK
MOUSSE

POWER FIX
MOUSSE

Живильний мус
Nutritive Mousse
надає волоссю блиск і
щільність.
Завдяки особливому
складу олії насіння льону
й олії аргани ідеально
підходить для сухого та
пошкодженого волосся.
Надає йому легку
фіксацію.

Мус для сильної фіксації
волосся
Strong Look Mousse
на основі олії насіння
льону й олії аргани
призначений для сильної
фіксації зачіски. Його
активні інгредієнти
забезпечують блиск і
живлення волосся.

Мус для легкої фіксації
волосся
Soft Look Mousse –
делікатний мус на основі
олії насіння льону й олії
аргани. Призначений для
легкої фіксації.
Забезпечує м’яке і ніжне
збереження зачіски.

Мус для потужної
фіксації волосся
Power Fix Mousse сильної
фіксації на основі олії
насіння льону й олії
аргани. Надовго фіксує
будь-який тип зачіски,
живить і зміцнює волосся.

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре
збовтайте. Візьміть
необхідну кількість
мусу на долоні, нанесіть
на волосся і висушіть.
Професійний продукт.

Cod. EMSP

Cod. EMSG

Cod. EMSF

Cod. EMSN

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

Матовий віск
Формула на основі насіння льону й олії аргани. Фіксує
зачіску і надає волоссю матовий відтінок. Професійний
продукт.

GLOSS WAX
Блискучий віск
Формула на основі насіння льону й олії аргани. Фіксує
зачіску і надає блиск волоссю. Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре
збовтайте. Візьміть
необхідну кількість
мусу на долоні, нанесіть
на волосся і висушіть.
Професійний продукт.

Cod. EWM

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре
збовтайте. Візьміть
необхідну кількість
мусу на долоні, нанесіть
на волосся і висушіть.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре
збовтайте. Візьміть
необхідну кількість
мусу на долоні, нанесіть
на волосся і висушіть.
Професійний продукт.

MATT WAX

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
арганова олія

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
100 мл

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл
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KRISTALEVO floor display

STRONG LOOK
MOUSSE

Cod. EWG

NUTRITIVE
MOUSSE
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KRISTALBASIC
Регенеруючий
шампунь pH 5.8 / 6.8

Cod. BRS

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл, 1500 мл,
5 л, 10 л

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
50 мл, 100 мл
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REGENERATING
MASK

Цей ексклюзивний шампунь
спеціально розроблений
для збалансування pH
пошкодженого волосся.
Насіння льону, що входить
до його складу, не тільки
ніжно очищає, але й
покращує розчісування
волосся. А також дарує
йому блиск і м’якість.

Ця ексклюзивна маска
спеціально розроблена
для збалансування pH
пошкодженого волосся.
Насіння льону, що входить
до її складу, не тільки ніжно
очищає, але й покращує
розчісування волосся. А
також дарує йому блиск і
м’якість.

Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь на
вологе волосся і ретельно
помасажуйте його кілька
хвилин. Залиште на деякий
час і змийте. Повторіть
процедуру. Професійний
продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть маску на вологе
волосся і ретельно
помасажуйте його кілька
хвилин. Залиште на деякий
час і змийте. Повторіть
процедуру. Професійний
продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
Регенеруюча маска
pH 4.7 / 5.3

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл, 1500 мл,
5 л, 10 л

LIQUID CRYSTALS
Рідкі кристали
Рідкі кристали надають природну гладкість, роблячи волосся блискучим.
Сприяють легкому розчісуванню, зокрема фарбованого волосся, після
хімічної завивки. Особлива формула обволікає волосся, не обтяжуючи
його і не роблячи його жирним. Захищає від термічних і зовнішніх
атмосферних впливів.
Спосіб застосування:
Продукт можна використовувати на сухому і вологому волоссі. Нанесіть
необхідну кількість на долоні, потім розподіліть по всій довжині до кінчиків
волосся. Професійний продукт.
Cod. BRM

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

REGENERATING
SHAMPOO

Cod. BRM1

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

Cod. BRS1

Насіння льону. З цих дрібних зерен
видобувається ефірне масло для
зволоження і догляду за волоссям.
Лінія BBCOS Kristal Basic використовує
потенціал цього натурального
помічника для живлення волосся,
надаючи йому природну силу.
Ви відкриєте для себе нову м’якість
і блиск волосся, ваша зачіска буде
неперевершеною.
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KRISTALBASIC
КРЕМ-КОНДИЦІОНЕР РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ідеально
підходить для всіх типів волосся. Його спеціальна
формула, яка збагачена екстрактами мигдалевого
молочка, постійно живить волосся, роблячи його
яскравим і шовковистим. Не обтяжує волосся.

НОРМАЛІЗУЮЧА ОЛІЯ
Засіб по догляду за пошкодженим, сухим і фарбованим
волоссям. Вимагає ополіскування. Ідеально підходить
після фарбування, знебарвлення або хімічної завивки.
Очищає шкірний покрив, видаляє забруднення і
залишки лужних засобів.
Льняна олія, що міститься в ньому, дарує живлення,
блиск і покращує розчісування волосся.

Cod. BAC1

NORMALIZING OIL

Cod. BFS

Cod. BFS1

ФРУКТОВИЙ ШАМПУНЬ
Для частого використання. Завдяки
своїм активним компонентам зі
свіжих фруктів містить багато
вітамінів і піклується про ваше
волосся при кожному застосуванні.

ALMOND MILK CREAM

Cod. BAC

FRUIT
SHAMPOO

Cod. BMS

М’ЯТНИЙ ШАМПУНЬ
Освіжає та ідеально підходить
для жирного волосся. Має тонкий
аромат м’яти, глибоко очищає
волосся й шкіру голови та
залишає приємне відчуття свіжості.

Cod. BMS1

ШАМПУНЬ З МИГДАЛЬНИМ
МОЛОЧКОМ
Спеціально розроблений для
сухого та пошкодженого
волосся. Гідролізований білок
мигдалю робить цей продукт
таким, що підходить навіть для
найослабленішого волосся.
Рекомендований для частого миття.

Cod. BAS

MINT
SHAMPOO

Cod. BAS1

ALMOND MILK
SHAMPOO

Спосіб застосування:
Після миття шампунем підсушіть волосся рушником
і нанесіть засіб, злегка масажуючи. Залиште на 3-4
хвилини і змийте. Приступайте до укладання волосся.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
12 ампул по 10 мл
Cod. BNO

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл, 1500 мл, 5 л, 10 л

Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь, добре
масажуючи шкіру голови.
Промийте волосся та
повторіть процедуру.
Професійний продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл, 1500 мл, 5 л, 10 л

500 мл
1500 мл
5л
10 л
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ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл, 1500 мл, 5 л, 10 л

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
pH 6.1/6.5

NEW
PACK

Спосіб застосування:
Нанесіть продукт рівномірно
на вимите і підсушене
рушником волосся.
Акуратно помасажуйте,
залиште на 3-4 хвилини.
Ретельно промийте.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону
Крем з мигдальним
молочком pH 4.7 / 5.4
ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
400 мл, 1500 мл
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KRISTALBASIC

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл

SPRAY LACQUER

Мус сильної фіксації
Завдяки поживним
речовинам на основі
насіння льону, мус ідеально
підходить для укладання
волосся, надає йому блиск і
здоровий вигляд.

Лак для волосся
Створений для підтримки
форми і збереження
зачіски на тривалий час.
Lacquer надає блиск
волоссю і захищає його від
зовнішнього впливу. Легко
видаляється декількома
рухами гребінця. Сильна
фіксація.

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре
збовтайте. Нанесіть засіб
на долоні і розподіліть
мус на корені й по всій
довжині за допомогою
гребінця. Приступайте до
укладання. Сильна фіксація.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

Спосіб застосування:
Добре збовтайте перед
вживанням і розподіліть лак
на відстані близько 30 см.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл
Cod. BSFX

STYLING FIXER

GEL

Стайлінг фіксатор
Засіб Styling Fixer
спеціально розроблений
для спрощення укладки
волосся. Завдяки своїй
спеціальній формулі
підходить для будь-якого
типу волосся, гарантує його
обсяг, легке розчісування
і природний блиск, фіксує
зачіску на тривалий час.

Гель
Kristal Basic збагачений
насінням льону. Він має
тривалу фіксацію, навіть
для найсучасніших стилів,
без шкоди для волосся.
Його живильна формула
робить волосся яскравим
і блискучим. Без залишку
змивається після одного
миття шампунем.

Спосіб застосування:
Обприсніть вимите волосся
на відстані 10 см і потім
приступайте до укладки.
Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Візьміть невелику кількість
гелю на долоні, потім
нанесіть на вологе або
сухе волосся до бажаного
результату. Професійний
продукт.

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл
Cod. BGL

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
750 мл

Cod. BSQ5

Cod. BSMO

STRONG MOUSSE

Cod. BSLQ

Активні інгредієнти:
олія насіння льону

KRISTAL BASIC counter display

38

39

K E R A T I N

P E R F E C T

S T Y L E • b b c o s

K E R A T I N

P E R F E C T

S T Y L E • b b c o s

KERATIN PERFECT STYLE
Шампунь безсульфатний,
що надає об’єм. Одночасно
очищає ваше волосся
і шкіру голови, дарує
неповторний об’єм від
коренів до самих кінчиків
волосся.
Гідролізований кератин
проникає безпосередньо в
структуру волосся, додаючи
йому здоров’я і об’єму, в той
час як екстракти манго та
лимона надають додатковий
блиск.

Відновлювальний крем для
об’єму безсульфатний.
М’який догляд, що дозволяє
відновити навіть найламкіше
волосся. Завдяки своїй
формулі на основі
гідролізованого кератину,
екстрактів манго та лимона,
крем природним чином
вбирається волоссям.
Внаслідок волосся
стає пишним, м’яким і
легко розчісується. Має
антистатичний ефект, не
обтяжує волосся.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе
волосся і помасажуйте.
Ретельно сполосніть. При
необхідності повторіть
процедуру. Професійний
продукт.

Cod. XKPS

TRAVEL KIT
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Cod. KBS

Cod. KBSP

NO SULFATE
NO PARABENS

Спосіб застосування:
Нанесіть крем на вимите,
вологе волосся і розподіліть
масажними рухами. Залиште
на кілька хвилин і ретельно
змийте водою.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона
Відновлювальний
крем для об’єму
pH 4.8 / 5.6

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
1000 мл, 250 мл, 100 мл

Cod. KTRP

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
1000 мл, 250 мл, 100 мл

TENDERLY
REVIVE

Cod. KTR

Шампунь для об’єму
pH 6.5 / 6.8

VOLUMIZING
BUBBLES

Cod. KTR1

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

Cod. KBS1

Навіщо обирати між стилем,
фіксацією, силою і здоров’ям
волосся?
З Keratin Perfect Style можна сказати
«досить!»
Секрет – в поєднанні властивостей
манго і лимона та відновлювальної
сили гідролізованого кератину.
Створіть свій образ з досі
небаченою легкістю і яскравістю:
революція BBCOS, нарешті, настала.

Дорожній набір
Практична упаковка з трьома маленькими
продуктами всередині.
Відновлювальний крем для об’єму
Шампунь для об’єму
Лак для волосся
Об’єм по 100 мл
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Cod. KLFT

Cod. KMVC

KERATIN PERFECT STYLE

THERMAL
REPAIRING
Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

Cod. KLFP

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл, 100 мл

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
500 мл

VOLUMIZING CLOUD

FINISHING TOUCH

Мус для об’єму
Ексклюзивна формула на основі гідролізованого
кератину, екстрактів манго та лимона додає об’єм
тонкому волоссю. Забезпечує тривалу й надійну
фіксацію, підходить для всіх типів волосся та
різноманітних укладок.

Лак для волосся
Надайте своїй зовнішності ексклюзивності! Finishing
touch – це лак сильної фіксації. Забезпечує об’єм і
надійно фіксує ваше волосся, дарує унікальний стиль
протягом тривалого часу. Його збагачена формула на
основі гідролізованого кератину не тільки запобігає
пошкодженню вашого волосся, але й насищає його
зсередини. Легко розчісується, не обтяжує волосся.

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре збовтайте. Потім нанесіть
необхідну кількість на долоні і розподіліть по всій
довжині волосся. Приступайте до укладки. Не
змивайте. Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Перед вживанням добре збовтайте. Під час укладання
розпилюйте на відстані близько 30 см від волосся.
Професійний продукт.

LIQUID GEL

SILKY WATER

JELLY GEL

Термозахисний спрей
Формула цього
продукту була ретельно
розроблена для
процедур з волоссям із
використанням фену,
щипців або випрямляча.
Спрей на основі
гідролізованого кератину
з антистатичним ефектом
діє моментально,
випрямляючи дрібні
завитки і посилюючи
природний блиск.

Рідкий гель
Забезпечує сильну і
тривалу фіксацію. Цей
інноваційний продукт
м’яко фіксує і додає
об’єму вашому волоссю!
Розподіліть на сухому
волоссі. Продукт злегка
зволожить волосся для
полегшення укладки.
Швидко висихає,
надаючи обсяг, надовго
й надійно фіксує зачіску.
Легко розчісується та не
обтяжує волосся.

Шовкова вода для
стрижки
Спеціально розроблений
продукт від лабораторії
BBCOS, який полегшує
стрижку. Завдяки своїй
формулі на основі
гідролізованого кератину,
екстрактів манго та
лимона, обволікає
волосся, надаючи йому
шовковистість, що
полегшує розчісування і
безпосередньо стрижку.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе
волосся. Розпочніть
сушіння. Професійний
продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть на вологе
або сухе волосся.
Розпочинайте укладку.
Професійний продукт.

Гель-желе
Гель сильної фіксації
з тривалим ефектом.
Створіть креативну
зачіску, укладіть волосся,
збережіть свій образ на
тривалий час! Завдяки
своїй формулі на
основі гідролізованого
кератину, екстрактів
манго та лимона, Jelly
Gel живить ваше волосся
протягом усього дня!
Легко розчісується, не
залишаючи слідів гелю на
волоссі.

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

Спосіб застосування:
Візьміть невелику
кількість гелю, розімніть
його в руці. Створіть свій
власний стиль шляхом
його нанесення на
вологе або сухе волосся.
Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
гідролізат кератину
екстракт
манго & лимона

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
100 мл
Cod. KGJ

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
150 мл
Cod. KERT

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл
Cod. KGL
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Спосіб застосування:
Вода для стрижки має
моментальний ефект.
Перш ніж починати
стрижку, просто
нанесіть воду на
волосся. Не потрібно
чекати і споліскувати.
Приступайте до стрижки.
Професійний продукт.

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
300 мл
Cod. KSW
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NEW

See the tutorial
on the YouTube Channel
of bbcos

Мерістема від BBCOS - нова
трихологічна лінія на основі
стовбурових клітин морського
фенхеля (Crithmum Maritimum), які
добуваються з коріння, стебла і листя
цієї рослини. Ці клітини (сертифікати
Ecocert та NaTrue) відіграють
вирішальну роль у відновленні шкіри
голови. Нова серія продуктів багата
антиоксидантами, протизапальними
та антибактеріальними речовинами,
такими як фенольна та хлорогенна
кислоти.
Мерістема - це ексклюзивна система
для детоксикації, її очищувальні і
зміцнюючі властивості ідеально
підходять для запобігання
випаданню волосся, лупи і
надлишку шкірного сала.
Збагачена приємним ароматом
евкаліпта, вона делікатна для
всіх видів шкіри, навіть найбільш
чутливої, завдяки відсутності
алергенів і рослинних барвників.

Активні інгредієнти:
двонатриєвий коко-глутамат
бетаїн
лауроіл лізин
бамбукове вугілля

pH 6,3 ± 0,2

2. ТЕРАПІЯ
ЗВОЛОЖЕННЯ
МЕРІСТЕМА

3. ШОВКОВА
ТЕРАПІЯ
МЕРІСТЕМА

Шампунь зволожуючий
Мерістема на основі
стовбурових клітин
Спеціально розроблений
для делікатної дії на
шкіру, здатний глибоко
зволожувати волосся і
збагачувати його текстуру
поверхнево-активними
речовинами на основі
природних амінокислот.

Крем Мерістема на основі
стовбурових клітин
застосовується після
шампуню, пом’якшує
волосся і надає
шовковистого вигляду,
не обтяжуючи його.
Призначений
для всіх типів шкіри голови,
виконує подвійну
заспокійливу функцію:
детоксикацію шкіри і
зміцнення
цілісності бар’єра шкіри.

Спосіб застосування:
Шампунь наносити на
вологе волосся м’якими
масажуючими рухами.
Змити водою, при
необхідності повторити
процедуру.

ОБ’ЄМ: 500 мл

Crithmum maritimum

Активні інгредієнти:
натуральна конопляна олія
олія з виноградних кісточок
сорбіт

Cod. MMTU

Cod. MSH

Система roll-on на основі стовбурових
клітин:
• Дезінфікуюча дія, усуває
забруднення волосся.
• Делікатна формула, завдяки
використанню емульгаторів з цукру і
рослин, робить ідеальним лікування
навіть самої чутливої шкіри.
• Легко наноситься завдяки зручному
флакону.
Система roll-on монодоза легко
наноситься.
Після зволоження волосяного покрову
голови водою, розподіліть продукт по
всій поверхні шкіри голови. Залиште
на 3 хвилини, натисніть на шкіру
легкими рухами, перед тим як промити
волосся.

Cod. MSH5

1. МІЦЕЛЯРНА ТЕРАПІЯ
МЕРІСТЕМА

PACK 6 ROLL-ON
15 мл
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Спосіб застосування:
Крем наносити на вологе
волосся після використання
шампуню. Розчешіть
волосся і залиште крем на
волоссі від 2 до 5 хвилин
в залежності від потреб
волосся, яке Ви лікуєте,
потім промийте водою.

Активні інгредієнти:
масло ши
димоній метосульфат
бамбукове вугілля

pH 4,3 ± 0,2

ОБ’ЄМ: 500 мл

Cod. MCS

MERISTEMA

T R I C H O L O G I C A L

Cod. MCS5

T R I C H O L O G I C A L
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NEW

pH 5,0 ± 0,2

ОБ’ЄМ: 30 мл

ОБ’ЄМ: 30 мл

Cod. MKITP
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Активні інгредієнти:
мальва
екстракт таволги
в’язолистої
сечовина і натрію
PCA
трегалоза гіалуронат
натрію
полікватерніум-51
гліцерин

pH 5,0 ± 0,2

Cod. MEE

Cod. MKITE

ОБ’ЄМ:
упаковка 6 ампул х 6 мл

Ампули зі стовбуровими клітинами
Формула на водній основі для глибокого проникнення у
шкіру, прискорює відновлення епітелію, зміцнює волосяний
покрив, зменшує його запалення.

Активні інгредієнти:
мальва
ферментований гострий
червоний перець
5 важливих мінералів
(магній, мідь, залізо,
цинк і кремній)

Cod. MEE3

Cod. MRT

Активні інгредієнти:
метилнікотинат, отриманий з природних
компонентів ментолу і ніацину
ментол, внаслідок його очищаючої
дії і приємного освіжаючого ефекту,
полегшується трансдермальне
транспортування речовин
ніацин (вітамін В3) являє собою
молекулу, яка відома своїми
протизапальними і детоксикуючими
ефектами.
Він відіграє вирішальну роль в
оптимізації мікроциркуляції і оксигенації
клітини, збільшуючи епідермальне
відновлення і зміцнення шкірного
бар’єра.

4. ОСВІЖАЮЧА ТЕРАПІЯ МЕРІСТЕМА

L I N E • b b c o s

Cod. MPE

MERISTEMA

T R I C H O L O G I C A L

Cod. MPE3

T R I C H O L O G I C A L

КОМПЛЕКТ MERISTEMA для домашнього
використання в двох варіантах:
• очищуючий набір
• енергетичний набір

4A. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕСЕНЦІЯ
МЕРІСТЕМА

4B. ОЧИЩАЮЧА ЕСЕНЦІЯ
МЕРІСТЕМА

Енергетична есенція Мерістема – водний розчин
на основі стовбурових клітин і екстракту мальви.
При використанні спільно з речовиною флакона
“Освіжаюча терапія (Refreshing Therapy)”, покращує
фактори росту і виробництво енергії клітин, здійснює
ущільнення кутикули і поліпшення текстури волокон
завдяки багатій сумішші мінералів, що робить волосся
більш стійким до щоденного стресу.
Використовуйте пипетку, щоб ввібрати активну
речовину і додати її безпосередньо до Освіжаючої
терапії, дотримуючись правильного дозування,
вказаного на звороті флакона. Струсіть, щоб змішати,
використовуйте спеціальний носик флакона для
нанесення на шкіру. Після застосування не змивайте.

Очищаюча есенція Мерістема – водний розчин
на основі стовбурових клітин і екстракту мальви.
При використанні спільно з речовиною флакона
“Освіжаюча терапія (Refreshing Therapy)”, зменшує
активність сальних залоз і запобігає свербежу.
Відновлює захисні функції шкіри.
Використовуйте пипетку, щоб ввібрати активну
речовину і додати її безпосередньо до Освіжаючої
терапії, дотримуючись правильного дозування,
вказаного на звороті флакона. Струсіть, щоб змішати,
використовуйте спеціальний носик флакона для
нанесення на шкіру. Після застосування не змивайте.
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GREEN CARE ESSENCE
Найкраще з природи
сконцентровано в професійній лінії
по догляду за волоссям, до якої
відібрані активні інгредієнти трав,
квітів і натуральних елементів для
створення делікатних і ефективних
рецептур. Лінія також включає
спеціальні продукти для чоловіків,
ідеальні для захисту і відновлення
сили їх волосся.

Активні інгредієнти:
лимон, розмарин і
прополіс

Активні інгредієнти:
шавлія, м’ята й
кропива

Активні інгредієнти:
ромашка, мальва й
арніка

Шампунь pH 6.3 / 6.6

Шампунь pH 6.1/6.5

Шампунь pH 6.4/6.5

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл, 1000 мл

Cod. GFS1

Cod. GDS1

Cod. GGS1

NO PARABENS

У спеціально розроблений
шампунь для жирної шкіри голови
входять активні інгредієнти
лимона, розмарину і прополісу. Він
ретельно очищає і м’яко абсорбує
надлишок шкірного сала, надаючи
м’якість волоссю.
Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь і помасажуйте
шкіру голови, залиште на декілька
хвилин. Промийте і повторіть
процедуру. Професійний продукт.
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Екстракти шавлії, м’яти і кропиви,
які зібрані в цьому шампуні
для турботи про шкіру голови
і видалення лупи, дають ефект
вже після першого застосування.
Регулярне використання продукту
знижує утворення лупи завдяки
своїй нормалізуючій і балансуючій
дії на шкіру голови.
Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь і помасажуйте
шкіру голови, залиште на декілька
хвилин. Промийте і повторіть
процедуру. Професійний продукт.

ШАМПУНЬ ДЛЯ
КОНТРОЛЮ
ВИПАДАННЯ ВОЛОССЯ

Cod. GFS

ШАМПУНЬ ПРОТИ
ЛУПИ

Cod. GDS

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ЖИРНОЇ ШКІРИ
ГОЛОВИ

Cod. GGS

GREEN CARE ESSENCE counter display

Дбайливо очищає волосся і
нормалізує стан шкіри голови.
Завдяки активним діям екстрактів
арніки й прополісу захищає шкіру
голови, надає сили, обсягу та
блиску волоссю.
Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь на вологе
волосся, помасажуйте шкіру
голови і залиште на декілька
хвилин. Промийте і повторіть
процедуру. Професійний продукт.
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GREEN CARE ESSENCE

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
6 ампул по 8 мл

Cod. GFLM

Cod. GFLI

NEW
PACK

ЗМІЦНЮЮЧИЙ &
ОЧИЩУЮЧИЙ
ЛОСЬЙОН

Волосся стає більш здоровим
і міцним завдяки активним
інгредієнтам шампуню: таурин
стимулює відновлення фази
анагена волосяної луковиці
(фаза росту), реструктуруючи
зовнішні клітини кутикули стрижня
волоса, пірітіон цинку видаляє і
зменшує лупу, стовбурові клітини
рослинного походження надають
регенеративну дію клітинам
волосяних луковиць.

Волосся стає більш здоровим
і міцним завдяки активним
інгредієнтам лосьйону. Таурин
стимулює відновлення фази
анагена волосяної луковиці
(фаза росту), реструктуруючи
зовнішні клітини кутикули стрижня
волоса. Пірітіон цинку видаляє і
зменшує лупу. Стовбурові клітини
рослинного походження надають
регенеративну дію клітинам
волосяних луковиць.

Спосіб застосування:
Нанесіть шампунь, злегка
масажуючи шкіру голови, промийте
і повторіть. Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Після використання шампуню,
для обробки і очищення нанесіть
лосьйон прямо на шкіру голови і
обережно помасажуйте. Сушіть без
ополіскування. Професійний продукт.

Активні інгредієнти:
таурин
пірітіон цинку
стовбурові клітини

ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДАННЯ
ВОЛОССЯ ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ

ЛОСЬЙОН З ПІДТРИМУЮЧИМ
ЕФЕКТОМ

Концентрована формула на основі ромашки, мальви й
арніки. Підвищує міцність капілярів, зміцнює структуру
волосся, роблячи його більш стійким, і продовжує його
життя, а також знижує випадання волосся, пов’язане з
його ламкістю.

М’яка формула на основі ромашки, мальви й арніки
підтримує природний фізіологічний баланс волосся
та шкіри голови, зберігаючи щільність і силу волосся,
а також знижує випадання волосся, пов’язане з його
ламкістю.

Спосіб застосування:
Нанесіть лосьйон на шкіру голови, ретельно і акуратно
помасажуйте. Не змивайте. Професійний продукт.

Спосіб застосування:
Нанесіть лосьйон на шкіру голови, ретельно та
акуратно помасажуйте. Не змивайте. Професійний
продукт.

Шампунь pH 6.1/6.5

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
250 мл

ТОНІК
ПІДСИЛЕННЯ &
ОЧИЩЕННЯ
Освіжає шкіру голови і надає
приємне відчуття гарного
самопочуття. Завдяки своїй
спеціальній формулі з
гідролізованим кератином,
надає об’єму і форми волоссю,
ослабленому в його кератиновій
структурі.
Спосіб застосування:
Застосовуйте тонік безпосередньо
на шкіру голови і волосся, м’яко
їх масажуючи. Сушіть волосся
без ополіскування. Професійний
продукт.

GREEN CARE ESSENCE MAN KIT
three products Cod. BGCM

Активні інгредієнти:
таурин
пірітіон цинку
стовбурові клітини

Активні інгредієнти:
гідролізований
кератин

Лосьйон pH 7.8/8.2

Тонік pH 5.5/5.9

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
100 мл

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
100 мл

Cod. GMT

ОБ’ЄМ УПАКОВКИ:
12 ампул по 8 мл

ШАМПУНЬ
ЗМІЦНЕННЯ &
ОЧИЩЕННЯ

Cod. GML

Активні інгредієнти:
ромашка, мальва і
арніка

Cod. GMS

Активні інгредієнти:
ромашка, мальва й
арніка

NO PARABENS
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SUNGOLD
Новинки сяючого світу BBCOS
SunGold – це лінія, косметика якої
призначена для живлення волосся і
відновлення краси тіла після впливу
сонячних променів і морської
води. Ці засоби виготовлені з
безцінної олії алое вера, прекрасно
відновлюють волосся і заспокійливо
впливають на шкіру.

Активні інгредієнти:
90% алое вера

Активні інгредієнти:
алое вера
і салагінелла

Активні інгредієнти:
алое вера
і салагінелла

шампунь для волосся
pH 3.0/3.3

маска для волосся
pH 4.7/4.9

ОБ’ЄМ: 200 мл

ОБ’ЄМ: 200 мл

Cod. SGM

Cod. SGS

Не містить сонячні
фільтри
волосся і тіло pH 3.0/3.2

ОБ’ЄМ: 200 мл
Cod. SGF

АБСОЛЮТНИЙ ФЛЮІД.
ВОЛОССЯ І ТІЛО

FEELING.
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ

FEELING.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ

Флюїд з 90% вмістом Алое вера застосовується для
волосся й тіла під час і після знаходження на пляжі або
в басейні. Absolute Fluid має тонкий аромат, не містить
алергенів, а також надовго зберігає приємне відчуття
свіжості.
Застосування цього засобу захищає шкіру і волосся
від агресії сонячних променів, солі й хлору. Завдяки
спрею, флюїд швидко і легко всмоктується, економно
розподіляється. Не залишає відчуття жирності на шкірі,
має легку текстуру. Не слід наносити на порізи і рани. НЕ
МІСТИТЬ сонячного фільтру.

Рекомендований для частого миття волосся, після
відвідування пляжу або басейну. Шампунь м’яко
очищає волосся, видаляючи залишки солі й хлору.
Алое вера в поєднанні з салагінеллою ефективно
відновлює, заспокоює і очищає шкіру голови. Цей
шампунь добре живить і зволожує волосся, надає
блиск і оздоровлює його.

Завдяки своїй легкій формулі, маска не обтяжує
волосся і глибоко проникає в його структуру.
Активні інгредієнти алое вера і салагінелли живлять і
зволожують навіть сильно пошкоджене волосся. Цей
засіб ущільнює поверхню пошкодженого волосся,
прибирає електростатичний ефект, а також сприяє
кращому розчісуванню і надає волоссю шовковистості.
Маска легка в використанні, швидко наноситься, не
вимагає змивання, ідеальна після пляжного відпочинку
або басейну.

ПЕРЕВАГИ:
Зволоження • Очищення • Заспокоєння •
Мінералізація • Живлення
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ACCESSORIES AND MATERIALS
OF COMMUNICATION

СТАРТОВИЙ НАБІР

COLORTRIBE
Фарб-карта

POSTER
Presentation

KERATIN COLOR
Фарб-карта

ЧАША ТА ПЕНЗЛИК

INNOVATIONEVO
Фарб-карта

54

55

bbcos.com.ua
bbcos_ukraine

