COLORTRIBE
Час дивувати

новими

кольорами

ЯК
КОРИСТУВАТИСЯ?
Технічні
продукти
для профі

ІДЕАЛЬНІ КУЧЕРІ

CURLISH
знає секрет

Що Ви тримаєте
в руках?
Новий каталог від торгової марки BBCOS!
Зміна дизайнерського оформлення та оригінальний зміст надають йому
більш стильний вигляд, роблять його більш зрозумілим та насиченим.
Гортаючи ці сторінки, Ви знайдете вже знайомі Вам товари, які Ви посправжньому оцінили і полюбили, а також відкриєте для себе багато
новинок. Тут є достатньо корисного контенту, який Ви зможете задіяти
для розвитку Вашого бізнесу, а також різні новини та несподіванки, якими
Ви зможете поділитися зі своїми клієнтами.
BBCOS завжди надихатеме Ваш професіоналізм, пропонуючи не тільки
широкий асортимент різноманітних товарів, але і багато інформації, яку
Ви зможете використати як найкраще в Вашій діяльності.

NEW

“

Відкривайте для себе новинки з першого погляду!
Цей знак вказує на новинки, які створені саме для Вас.

Шукайте цитати, які вказують на невеличкі замальовки
з цікавинками та інсайдами зі світу BBCOS та догляду
за волоссям загалом.
Відскануйте QR-коди, на які Ви будете натрапляти,
гортаючи сторінки каталогу, для перегляду відео,
щоб краще розуміти, як правильно використовувати
продукти BBCOS.
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МИ З ВАМИ
ОДНЕ ЦІЛЕ

Все більше жінок обирають BВCOS,
водночас для нас вони завжди
залишаються унікальними

П

оєднання цілеспря
мованості, збаланс о
ваності, мрій, сміли
вості, інтелекту та
впевненості у собі – це
портрет сучасної жінки.
Занадто стрімкі, щоб триматися за
якусь модель або зупинятися на яко
мусь модному напрямку, але завжди
обережні, щоб надихатися трендом та
новим віянням – саме такими є жін
ки BBCOS.
Саме для них, для їхнього бажан
ня відчувати себе неповторними
BBCOS завжди намагався створюва
ти продукти, які поєднують доступ
ність і справжню красу. Родина, ро
бота, кохання і лише кілька хвилин
для себе... BBCOS завжди стоїть на
боці жінки, пропонуючи професій
ні продукти, щоб Ви могли відчувати
себе захищеною і водночас гарною у
будь-який час дня.

Ви розумна, і BBCOS підкреслить
Ваш інтелект своїми постійними до
слідженнями стосовно діючих речо
вин, спрямованих на досягнення ба
жаного результату.
Ви смілива, і BBCOS знаходить для
Вас інноваційні рішення для створен
ня Вашого унікального і неповторно
го стилю.
Ви чуттєва і дбайливо ставитесь до
оточуючого середовища, і BBCOS
дотримується правил екологічності
у виробництві своєї продукції та
упаковки, у створенні свого каталогу
у відповідності до стандарту FSC
(Рада з екологічно-раціонального
використання лісових ресурсів).
Ви завжди інша, залишаючись со
бою, і BBCOS створює для Вас про
фесійні продукти, асортимент яких
постійно оновлюється, але незмін
ним залишається наша прихильність
до їх якості.

bbcos.com.ua
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НАТХНЕННЯ
ВІД ПРИРОДИ

Тренінги з
професійної
підготовки

Любов до природи в нашому серці –від
виникнення ідеї до створення продукту
Турбота про оточуюче сере

Якість продуктів не обмежується
лише їхніми характеристиками,
вона також включає спосіб їх
виробництва. І для нас цей спосіб має
бути тільки з повагою до природи.

Наші підприємства промислової
очистки останнього покоління
з їх можливістю переробляти 12 тис.
літрів води на день зводять нанівець
несприятливу дію наших виробництв
на оточуюче середовище. Наші
упаковки повністю вироблені із пе
реробленої сировини.

Такий принцип закладений у ре
тельному та дбайливому дослідженні
активних речовин, у розробках та
тестах на якість наших продуктів. І зви
чайно також у виробництві, завдяки
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Хоча ми пишаємось тим, що наші
продукти користуються успіхом серед
задоволених клієнтів і це само собою є
запорукою найкращої гарантії, BBCOS
сертифікує якість своєї продукції для
забезпечення максимальної безпеки
та прозорості.
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Рада з екологічно-раціонального
використання лісових ресурсів
(FCS) – це некомерційна НУО, яка
засвідчує правильність управління
лісовим господарством на міжнарод
ному рівні та відстеження похідних
продуктів.

•

cr

Всі продукти BBCOS не тестувались на
тваринах, що відповідає Директиві ЄС
2003/15 / EC.

S
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Серцевина торгової марки
BBCOS є італійською, оскільки
її продукція цілковито вироб
ляється в Італії. BBCOS є космополітичною та світовою компанією, але творчість і відчуття
краси вона має у своїй ДНК – це
те, що зробило Італію відомою.
Це чуття та стиль, якого ми дотримуємось у всьому, починаючи від дизайну продукції до її
упаковки.
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Ретельні та постійні дослідження є єдиним засобом отримати
ексклюзивні та ефективні рецептури, які втілюють концепцію краси від BBCOS. Ось чому
ми маємо міжнародну дослідницьку лабораторію, де ми можемо розробляти продукти з
найвищими стандартами якості. Хіміки та дослідники торгової марки BBCOS є запорукою
якості, яка постійно відстежується.

bbcos.com.ua

Наші фотоелектричні систе
ми роблять нас незалежними
і забезпечують наші виробницт
ва надійним джерелом енергії.

• veg

Дослідження
та розробки
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інноваційним технологіям, які
застосовуються на наших під
приємствах, щодо екологічного
планування.

довище є базовим принципом
BBCOS. Природа є нашим першим
джерелом для натхнення і в той
же час орієнтиром, на який ми
спрямовуємо всі наши зусилля.

a

Якість – це знання того, як готувати професіоналів, ось чому
BBCOS завжди готовий запропонувати професійне навчання та безпосередню підтримку, організуючи тренінги по
всьому світі завдяки співпраці
с надійними перукарями.

bbcos.com.ua
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Фарбування

КОЛІР
СЕРЦЯ
Який колір є найкращим?

Той, який поєднує професіоналізм і душу

Я

кщо подіуми високої моди
замішані на коштов
них шиньйонах, напів
провокаційних стрижках
та косах, некаталожних
аксесуарах від кутюр, то голлівуд
ські зірки віддають перевагу зачіс
кам та кольорам, які підкреслюють
натуральність і однорідність (але
придивіться до них уважніше і Ви
побачите, що ці відображення одно
рідності у кольорі не поступаються
у створенні руху та гри кольорів).
На чому зупинити свій вибір? Від
чуйте свободу. Свободу бути сміливи
ми та шокуючими, але в той же час
підкреслюючи високий клас та ви
шуканість.
Як обрати найбільш відповідний
колір? Довіртеся своєму профе
сіоналізму та зверніться до душі ваших
клієнтів, і Ви не зможете програти!
Як перукар, Ви знаєте свого клієнта,
і він Вам довіряє, але перш за все
Ви – професіонал і в змозі запропо
нувати рішення, які поважатимуть
традиції, при цьому враховуючи ко
лір обличчя та очей клієнта.
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ПРОФЕСІЙНО
НАПОВНЮЙТЕСЬ

“

Між стилем
та здоров’ям...
залишайтесь
у формі
BBCOS створив різні лінійки продуктів для задоволення всіх жіночих
бажань та всіх потреб їхнього волосся. Оригінальність, енергія та життєздатність? Обирайте COLORTRIBE:
пряме фарбування для досягнення
насиченого кольору або пастельних
відтінків, максимальна креативність
для отримання нескінченних відтінків. Волосся потребує зволоження
та живлення? З лінійкою продуктів
INNOVATIONEVO Ви одним жестом
отримуєте потрібні кольори, живлення та зволоження завдяки дорогоцінним якостям, які містять у собі
арганова олія та лляне насіння. Чутливість до аміаку? Виходом є продукти серії KERATINCOLOR, які збагачені дією кератину.

БАЖАННЯМ іти
В НОГУ З СУЧАСНИМИ
ТРЕНДАМИ ТА
НАДИХАЙТЕ
КЛІЄНТА НОВИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ.
Оберіть найбільш відповідні продукти
марки bbcos для покращення струк
тури та здоров’я волосся, щоб зроби
ти Вашу роботу як найкраще, та по
ясніть свій вибір тим, хто Вам дові
рився.
Тепер, коли Ви запропонували творчі
та професійні рішення, клієнт відчує
свободу вибору і впевнено погодиться
на частку безглуздя чи просто додасть
нюансів до своєї натуральності, то ж
захопиться його бажанням змінитися
або збережіть найбільш цікаву деталь
для тих, хто зможе оцінити
її по-справжньому.

bbcos.com.ua
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C o l or a t i on

C o l or a t i on

Innovationevo

Innovationevo

Стійкий аміачний барвник

КРЕМОПОДІБНИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕКИС ВОДНЮ

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• арганова олія

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• арганова олія

Характеристика:
• низький вміст аміаку
• пігменти мають
мікроскопічний розмір

Форми випуску:
• 3 volumes (1%)
• 10 volumes (3%)
• 20 volumes (6%)
• 30 volumes (9%)
• 40 volumes (12%)

Відтінки:
• 115

Об’єм: 100 мл

Супутні продукти
• IInnovationevo Hair
Color Cream (стор. 8)
• Всі продукти BBCOS
для знебарвлення

Сильні сторони:
• стабілізований перекис водню
• кремова консистенція
• чудовий аромат
Об'єми упаковки:
1000 мл
150 мл
Для форми випуску 3 vol.
(1%): 1000 мл

НОВІ ВІДТІНКИ
ЗЕЛЕНИЙ
КОРЕКТОР

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
1

2

СПІВВІДНОШЕННЯ
1:1,5*

Залишити на
35 хв.

приклад
100 мл Innovationevo крем-фарба для волосся + 150 мл
Innovationevo кремоподібного окисника
*СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ ЗНАЧНОГО ВИСВІТЛЕННЯ
1: 2. Залишити на 45 хв.
Супутні товари
• myPlex (стор. 24)
• stainOut (стор. 33)
• Kristalevo Nourishing Lotion (стор. 45)
• Kristal Basic Normalizing oil (стор. 55)
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Додаток для підтвердження іміджу
Ваша клієнтка просто не може уявити собі те, що Ви їй пропонуєте, можливо тому, що поки Ви
пояснюєте, вона відволікається на смартфон? Рішенням можуть бути додатки для моделювання
волосся, які дозволять Вам спробувати віртуально різні зачіски та різноманітні кольори волосся.
Звичайно, що вони не зможуть передати краси Вашої справжньої роботи, але вони допоможуть
весело провести час разом з вашої клієнткою.
Вам лише потрібно пошукати додатки «для волосся», «стиль волосся» або «колір волосся» та
переглянути останні новинки. Найбільш популярні – це Fabby Look та Hair Style Changer Editor.

bbcos.com.ua
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C o l or a t i on

C o l or a t i on

keratincolor

keratincolor

Стійкий барвник без аміаку

КРЕМОПОДІБНИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕКИС ВОДНЮ

Активні інгредієнти:
• гідролізований кератин
• олія насіння льону

Активні інгредієнти:
гідролізований кератин
Форми випуску:
• 10 volumes (3%)
• 20 volumes (6%)
• 30 volumes (9%)
• 40 volumes (12%)

Характеристика:
• НЕ МІСТИТЬ АМІАКУ
• пігменти мають мікроскопічний
розмір
Сильні сторони:
• 100% зафарбування сивини
• насичені та яскраві кольори
• відмінна стійкість
• фарбує шляхом реструктуризації
волокон волосся
• продукт 2 в 1: стійке фарбування
та наповнення волосся силою

Супутні продукти
• KeratinColor крем-фарба
для волосся (стор. 10)
• Всі bbcos продукти
для знебарвлення

Сильні сторони:
• стабілізований перекис водню
• кремова консистенція
• чудовий аромат

Об'єм упаковки:
100 мл

Об'єми упаковки:
1000 мл
150 мл

Відтінки:
• 81

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

2

1

СПІВВІДНОШЕНННЯ
1:1,5

Залиште на
35 хв.

приклад
100 мл Keratincolor крем-фарби для волосся
+ 150 мл Keratincolor oxigen cream
KERATINCOLOR + EMULSION CREAM ДЛЯ ТОЧНОГО ПОПАДАННЯ В ТОН
100 мл Keratincolor крем-фарби для волосся + 150 мл Keratincolor крем-емульсії
Залиште на 10-15 хв.

КРЕМ-ЕМУЛЬСІЯ

КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ

Активні інгредієнти:
• гідролізований кератин

У поєднанні з KeratinColor змінює
фарбування на тон, а також відновлює
тон кольору.

Форма випуску:
3 volumes (1,8%)
Супутні продукти
• myPlex (стор. 24)
• Kristalevo Nourishing Lotion (стор. 45)
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Об'єми упаковки:
1000 мл, 150 мл

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ:

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.

bbcos.com.ua
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C o l or a t i on

C o l or a t i on

colortribe

3 СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ

Барвник прямої дії
1

2

3

Знебарвте
Активні інгредієнти:
• суміш інноваційних
кондиціонерів, включаючи
Quaternium-80 та Dimethicone

ВАЖЛИВО!

Сильні сторони:
• максимально концентровані пігменти
• чистота пігменту> 99%
• довготривалість фарбування
• безліч відтінків
Відтінки:
• 12+1 (Нейтральний 0)

Об'єм упаковки:
100 мл

Вимийте

6

5

Отримайти
максимально
насичене та
довготривале
фарбування

1

2

3

Green
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blue

violet

magenta

RED

orange

yellow

pearl

ПАСТЕЛЬ
Вишуканість будь-якого
пастельного відтінку з
бажаною насиченістю.
Ви можете створити всі
відтінки, які тільки Ви
можете собі уявити.

Прополощіть

ПІДСИЛЕННЯ
Збагачуйте відтінки будь-якого
кольору для максимального
блиску, насиченості та тривалості
відтінків.

3

2

N

eu

Змішайте
COLORTRIBE
вибраного
відтінку
з Neutral

Помийте
NEUTRAL 0
(НЕЙТРАЛЬНИЙ)

4

Застосуйте
засіб.
Можна змішувати
з кондиціонером

Вимийте
волосся

Знебарвте

aquAmarine flamingo

Змийте

Залиште на
5-20 хв.

НОВІ ВІДТІНКИ
denim

7

Підкислюйте 5-10 хв.
PH коректором

Змийте

1

SILVER

Залиште на
15-20 хв.
Нанесіть

ЧИСТИЙ ТА
НАСИЧЕНИЙ
КОЛІР

1. Забороняється змішувати
COLORTRIBE з окисними
барвниками та/або
знебарвниками.
Якщо вони увійдуть в
контакт, це може призвести
до неконтрольованих та
шкідливих реакцій.
2. COLORTRIBE
використовують в чистому
вигляді без змішування з
перекисом водню.
3. Neutral 0 немає
фарбувальної дії, він служить
для розведення чистих
кольорів та отримання
пастельних відтінків.
4. Pearl може
використовуватись як колір,
як розріджувач або для
тонування.

4

6

Прополощіть

5

4
tr

a

l

0

Залиште на
5-20 хв.
Нанесіть

7

Підкислюйте 5-10 хв.
PH коректором

8

Прополощіть

bbcos.com.ua
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Знебарвлення

НА ПОЧАТКУ
БУЛО СВІТЛО

Тепер є Шатуш,
як відправна точка або як слабкий відтінок.

Знебарвлення на межі техніки та моди

Д

ні застосування переки
су водню вдома, в ванній
кімнаті, залишились да
леко позаду. Тепер вже
кожен знає, що ця опе
рація потребує рук експерта та профе
сійних продуктів.
В останні роки мода все більше про
понує "природний, але не занадто"
вигляд, в якому колір збагачений від
тінками та градієнтами тону, що дося
гається надаванням світлих відтінків
волоссю за допомогою знебарвлення.
Для тих, хто мріє стати платиновою
блондинкою, але від народження має
каштанове волосся, для тих, хто "ро
жевий" бачить в своєму уявленні, але
має вугільно-чорний колір волосся,
або для тих, кто "Мені подобається
мій колір, але мені хочеться, щоб він
не був такім однорідним": для всіх від
повідь одна - знебарвлення.
Назви видів знебарвлення вкриті
присмаком магії, але за цим прихо
вана історія, і в першу чергу стосов
но техніки.
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МИ МАЄМО НА УВАЗІ
BALAYAGE
ТА SHATUSH
Обидві техніки – це знебарвлення,
в яких волосся висвітлюється на де
кілька тонів у всю довжину та на
його кінчиках. В чому різниця? У за
стосуванні. У техніці shatush волосся
спочатку начісується, і вже потім
застосовується найбільш придатний
продукт освітлення від BBCOS, який
наносять щіткою. В той час як в техніці
balayage продукт наносять «зіркою»,
тобто волосся поділяють на 5 пасм,
на які щіткою або лопаткою малюють
смужки: незвичайне застосування
для отримання дуже природного
ефекту. Ми вже казали, що за кожною
технікою стоїть своя історія: остання
тенденція балаяжу була фактично
винайдена у Франції в 70-х роках,
а потім підкорила перукарні США,
і вже звідти повернулась назад до
Європи. Техніка shatush, незважаючи
на її екзотичну назву, була розвинута
італійцем Альдо Копполою на початку
2000-х.

“

MyPlex - дорогоцінний союзник

Розроблений в лабораторіях BBCOS myPlex - це тривалий за
хисний засіб для реструктуризації волосся останнього покоління,
що містить конкретні амінокислотні сополімери та малеїнову
кислоту. Унікальний в своєму роді склад, який здатний проникати
у структуру волосся, як чутливого, так і природнього, забез
печуючи: реструктуризацію, захист, блиск, косметичний ефект,
об'ємність та міцність. MyPlex bond Kreator володіє неповторними
властивостями: при використанні в суміші з окисними барвниками
і знебарвлючими засобами він захищає волосся від агресивного
впливу лужних і окислюючих речовин; в чистому вигляді він
має відновлюваний ефект для волосяних волокон, регулюючи
пористість і досягаючи більшого ефекту однорідності в таких
процедурах, як випрямляння та перманент, а також за своєю
природою він запобігає термічному пошкодженню, яке виникає
після застосування «прасок» і плойок.

bbcos.com.ua
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UPTO9

keratin deco

КОМПАКТНИЙ ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ ПОРОШОК

КОМПАКТНИЙ ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ ПОРОШОК

Відтінки висвітлення:
•9

Відтінки висвітлення:
•5

Активні інгредієнти:
• захісна функція myPlex technology
• зволожуючі речовини
природного походження

Активні інгредієнти:
• гідролізований кератин
• мінеральні олії
• зволожуючі засоби
природного походження

Характеристика:
• компактний нелеткий порошок
• "ультрамаринова" пігментація
• без аміаку
• містить персульфат амонію

Характеристика:
• компактний нелеткий порошок
• без аміаку
• не містить персульфат амонію

Об'єми упаковки:
- пакет 500 г
- сошетки по 20 г

Об'єми упаковки:
- пакет 400 г
- упаковка з 30 пакетиків
по 20 г

NEW

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

2

3

СПІВВІДНОШЕННЯ
1:2
Нанести

Залишити на 40 хв.
(час застосування
може змінюватись в
залежності від типу
волосся, бажаного тону
висвітлення та об’ємів
використованого oxygen)

UPTO9 + Активатор White Meches Plus

Супутні продукти
• АктиваторWhite Meches Plus (стор. 19)
• Innovationevo Cream Oxygen (стор. 9)
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СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

2

3

Співвідношення
1:2
Нанести

Залишити на 40 хв.
(час застосування
може змінюватись в
залежності від типу
волосся, бажаного тону
висвітлення та об’ємів
використаного oxygen)

Keratin Deco + Активатор White Meches Plus

• KeratinColor Cream Oxygen (стор. 11)
• Лосьон Kristalevo для живлення (стор. 45)

Супутні продукти
• myPlex (стор.24)
• KeratinColor Oxigen Cream(стор.11)
• Innovationevo Oxigen Cream(стор.9)

• Активатор White Meches Plus (стор.19)
• Kristalevo Nourishing Lotion (Лосьон для живлення) (стор.45)
• Kristal Basic Normalizing oil (базова олія для нормалізації
структури волосся) (стор.55)

bbcos.com.ua
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white meches plus

white meches plus

КОМПАКТНИЙ ЗНЕБАРВЛЮЮЧИЙ ПОРОШОК

КРЕМОПОДІБНИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПЕРЕКИС ВОДНЮ

Відтінки висвітлення:
•6

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• арганова олія

Активні інгредієнти:
• зволожуючі речовини
природного походження

Форми випуску:
• 20 volumes (6%)
• 30 volumes (9%)
• 40 volumes (12%)

Характеристика:
• компактний нелеткий порошок
• "ультрамаринова" пігментація
• без аміаку
• містить персульфат амонію

Сильні сторони:
• стабілізований перекис водню
• кремоподібна консистенція
• чудовий аромат
• синьо-фіолетові пігменти
для контрастування з жовтим /
помаранчевим FPR

Об'єми упаковки:
- пакет
500 г
1 кг
3 кг
- сошетка по 20 г

ЗНЕБАРВЛЮючий
КРЕМ
Відтінки висвітлення:
•5
Активні інгредієнти:
• мінеральні олії
• бджолиний віск
Характеристика:
• "ультрамаринова" пігментація
• без аміаку
• містить персульфат амонію

Супутні продукти
• Всі засоби для
знебарвлення bbcos

Об’єми упаковки:
1000 мл, 150 мл
Форма випуску
40 vol. (12%)
або 150 мл

СПОСОБ 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.

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

Форми випуску:
120 мл

1

2

СПІВВІДНОШЕННЯ
1:2
Супутні продукти
• White Meches Plus activator (стор.19)
• Innovationevo Oxigen Cream (стор.9)
• myPlex (стор.24)
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• Kristalevo Nourishing Lotion (стор.45)
• KeratinColor Oxigen Cream (стор.11)
• Kristal Basic Normalizing oil (стор.55)

Нанести
Порошок
White Meches
+ Активатор White Meches Plus

3
Залишити на 40 хв.
(час застосування може
змінюватись
в залежності від типу
волосся, бажаного тону
висвітлення та об’ємів
використаного oxygen)

bbcos.com.ua
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white meches

white meches

ПРОЦЕДУРИ ПІСЛЯ ЗНЕБАРВЛЕННЯ

YELLOFF – ЗАМІСТЬ ЖОВТОГО

Об'єми упаковки:
500 мл
250 мл

2
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СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
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Об'єм упаковки:
1000 мл
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Об'єм упаковки:
1000 мл

Сильні сторони:
• надає м’якість,
шовковистість та сяйво
• пігментація Acid Violet 43
для контрастування
жовто-помаранчевих
відтінків після фарбування
• для знебарвленого,
світло-русявого
та сивого волосся
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Сильні сторони:
• зволоження
• пігментація Acid Violet 43
для контрастування жовтопомаранчевих відтінків
після фарбування
• для знебарвленого,
світло-русявого
та сивого волосся
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ee
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ee

Сильні сторони:
• заспокійлива
та зволожуюча дія

Активні інгредієнти:
• екстракт квітків ромашки
• екстракт плодів чорниці

sili

Сильні сторони:
• надає м'якість,
шовковистість і блиск
• закислює шляхом
герметизації лусочок
за рахунок зменьшення
пористості волосяного
волокна

Активні інгредієнти:
• екстракт квіток ромашки
• екстракт плодів чорниці

e•

Активні інгредієнти:
• екстракт квітків ромашки
• екстракт плодів чорниці

• v
la eg

Активні інгредієнти:
• екстракт квіток ромашки
• екстракт плодів чорниці
• пантенол (провітамін В5)

pH 4.1/4.5

e • par
re

pH 4.7/5.3

Маска Yelloff

pH 4.7/5.0

• sal
ee

pH 6.1/6.5

Шампунь Yelloff

e • par
re

Маска для знебарвленого
волосся

• sal
ee

Шампунь для
знебарвленого волосся

e • par
re

B L E A C H I N G

Об'єми упаковки:
500 мл
250 мл

3

4

Залиште
на 1-5 хв.
Нанесіть шампунь на
вологе волосся голови

Ретельно промасажуйте
і змийте. Повторіть

4

5

Промокніть волосся
Нанесіть шампунь
на вологе волосся

6

5

Залиште на 3-4 хв.
Нанесіть маску по всій
довжині волосся та на
кінчики
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Ретельно промассажуйте
і змийте. Повторіть

6

7

Змийте

8

Залиште
на 1-5 хв.
Ретельно
промийте

Промокніть
волосся

Застосовуйте маску для всього
об’єму волосся. (Ми рекомендуємо
використання рукавичок)

Ретельно
змийте

bbcos.com.ua
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Art&Tech

ЕВОЛЮЦІЯ
У ТРЕНДАХ

Технічні дослідження BBCOS
завжди попереду для супроводження
та передбачення нових тенденцій у сфері
перукарського мистецтва

М

озговий штурм, ста
рі пропозиції, при
родні тенденції ... є
багато підказок для
виникнення нових ідей в перу
карському мистецтві. Творчі
шляхи слід неодмінно супровод
жувати, передбачати та живити
технічними продуктами, що по
стійно з’являються на ринку.
Ми вже забуваємо про постать
самотнього вченого в холодному
та стерильному середовищі, бо
дослідники BBCOS поєднують
свою величезну компетентність
з увагою до реальних потреб
й бажанням поділитися резуль
татами своєї роботи та поба

чити, з якою креативністю вони
будуть втілюватись у життя.
Таким чином, BBCOS знаходить
ся на передньому краї з новими
ексклюзивними рецептурами,
які випробувані в лабораторії,
де досліджують нові виміри ко
льору і форми, поважаючи при
цьому волосся і примножуючи
його красу. Технічні продукти
BBCOS не відстають та вдоско
налюють техніки та прикладні
технології, але перш за все вони
відкривають нові, нескінчен
ні шляхи стилю. У цьому про
цесі стає основоположним той
факт, що перукар-професіонал
є уважним, інформованим і до

питливим для того, щоб надати
своєму клієнтові не тільки бездо
ганний імідж, але і безпеку про
дуктів, які знаходяться на перед
ньому краї досягнень і поваги
до здоров'я волосся.

ТВОРЧІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЗНАННЯ:
НОВИЙ РУБІЖ
ПЕРУКАРСЬКОГО
МИСТЕЦТВА.

“

Крутий мисливець...
у пошуках тренду
Серед безлічі способів бути дослідниками, круті
мисливці заслуговують особливого місця. Буквально
"шукач тренду" є професіоналом, який подорожує по
світу і відвідує альтернативні місця в пошуках нових
віяній моди, тенденцій і способу життя. Коментарі
крутих мисливців стають джерелом інформації та
генератором креативних ідей для компаній і модних
брендів. Серед найпопулярніших крутих мисливців є
чимало італійців завдяки природженому почуттю стилю.

24

bbcos.com.ua

bbcos.com.ua

25

art & tech

art & tech

myplex
ВІДНОВЛЕННЯ ТА БЛИСК
Захисне відновлення
структури волосся тривалої
дії останнього покоління

MYPLEX IN COLOR* захищає волося від агресивного впливу лугів та окислюючих речовин
1

Об'єми упаковки:
myPlex 1 Bond creator 500 мл
з мірним ковпачком
+ myPlex 2 Bond refiner 500 мл
myPlex 1: 10 мл +
myPlex 2: 10 мл

myPlex 1 Bond creator
pH 5.3/5.7

100 г Innovationevo або
100 г KeratinColor
+ 150 г oxygen cream
+ 6% myPlex1

myPlex 2 Bond refiner
pH 4.3/4.7
1

Активні інгредієнти:
• сополімер малеїнової
кіслоти
• функціоналізований кератин
• природні зволожуючі
компоненти N.M.F.
(натрій PCA)

1

2
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ГЛИБОКЕ
ВІДНОВЛЕННЯ

e • par
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1
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Змийте і завершіть
процедуру

РІВНОМІРНЕ
ВІДНОВЛЕННЯ

2

2

4 СПОСОБИ
ЗАСТОСУВАННЯ

2

3

4

Вимийте волосся
шампунем.
Ми рекомендуємо
Kristalevo shampoo

Розпиліть засіб reKrea,
reclose & shine особливо
на пошкоджених
ділянках

3
Після звичайного
часу застосування,
промийте відповідним
шампунем для
волосся після
фарбування

* не перевищувати зазначені дози

Розподіліть myPlex 2
bond refiner
по всьому об’єму
волосся.
Час дії 10-15 хв.

• sal
ee

приклад
на 50 г знебарвника
8 мл myPlex1

приклад
на 100 г крем-фарби
6 мл myPlex1

alt fr
•s

50 г знебарвника
+ 100 г активатору
+ 15% myPlex1

Після звичайного часу
застосування, промийте
відповідним шампунем для
волосся після фарбування

4

* не перевищувати зазначені дози

MYPLEX IN DECOLORATION* захищає волося від агресивного впливу лугів та окислюючих речовин
1

3

При застосуванні засобу в чистому вигляді для відновлення структури волосся, регулюється
його пористість для досягнення більш рівномірних і стійких результатів під час виконання
таких процедур, як хімічна завивка та випрямлення волосся.

ens f
ab

Сильні сторони:
• спроможність стабільно
зв’язуватися зі структурою
волосся
• забезпечення як для
пошкодженого, так і для
натурального волосся:
відновлення, захисту, сяйва,
косметичного ефекту,
об’єму і міцності
• запобігання термічним
пошкодженням, викликаним
плойками та розпрямлячами
для волосся («прасками»)

2

Розподіліть
myPlex 2 bond refiner
по всьому об’єму
волосся.
Час дії 10-15 хв.

4

Застосуйте
Kristalevo Elixir
по всій довжині
волосся до кінчиків

5

Змийте і завершіть
процедуру
Змішайте
20 мл myPlex 1 з 20 мл myPlex 2.
Залиште на 10-15 хв. Промийте
та завершіть процедуру

За допомогою
пензлика нанесіть
суміш по всьому
об’єму волосся

Залиште на 10-15 хв.,
змийте та завершіть
процедуру

bbcos.com.ua

27

art & tech

art & tech

detoneup
remover&shine

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

2 тони висвітлення з DETONEUP

2

1

3

Кислотне виведення
кольору, яке розроблене для
видалення приблизно 2 тонів
кольору при окисленні.

СПІВВІДНОШЕННЯ 1:1
Підготуйте волосся,
вимив його шампунем
detoneUp

Вміст упаковки:

detoneUp phase 1
detoneUp phase 2
detoneUp shampoo
detoneUp neutralizer

4

neutralizer

shampoo

8

• sL

• sal
ee

e • par
re
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9

Нанесіть detoneUp
neutralizer
(нейтралізатор)

11

“

Залиште на 20 хв.
(можна під джерелом
тепла)

Змішайте detoneUp phase 1 з detoneUp phase 2,
зокрема окремо 50 мл detoneUp phase
1 + 50 мл detoneUp phase 2

6

Ретельно змийте
водою

7

Помийте голову
з використанням
шампуню detoneUp

Об'єм упаковки: 100 мл x 4

phase 2

fre
S

e

ree • s
tf

• sL
fre
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t free
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alt fr
•s

ens f
ab

e • par
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5

Нанесіть суміш
якомога швидше,
а потім одягніть
поліетиленову шапочку

phase 1

Сильні сторони:
• detoneUp діє на штучні
пігменти окисних барвників,
зменшуючи їх розмір
і полегшуючи їх вихід з
кутикули, але без істотної
зміни природної структури
волосся
• можливість досягти 2 тонів
висвітлення
• процедуру можна
послідовно повторювати
до 3 разів

Промокніть
зайву воду

Розчешіть
волосся

10

Промийте водою

Якщо Ви не досягли бажаного ефекту, процедуру можна послідовно
повторювати до 3 разів, щоб краще позбавитися від технічного
фарбування. В іншому випадку завершіть процедуру

Жінка більш схильна до барвистості відтінків
Якщо ваш чоловік не сприймає новий відтінок, який ви вибрали для вашого волосся, не
гнівайтесь: дослідження Університету Нью-Йорка стверджує, що жінки мають здатність
чіткіше сприймати кольорові відтінки. Чоловіки, з іншого боку, мають здатність
схоплювати деталі на ходу. Причини таких візуальних відмінностей між двома статями
поки не ясні: деякі стверджують, що важливу роль відіграють гормони, інші виступають
за те, що в давні часи, коли жінка мала збирати їстівні рослини та плоди, розвинулась
її здібність до розрізнювання більшої кількості відтінків кольору.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не діє ні на натуральний меланін волосся (природний колір), ні на прямі пігменти
(COLORTRIBE). DetonUp не замінює традиційних окисних знебарвників.
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rekrea

controlcolor
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Сильні сторони:
• відновлює баланс і насичує
пористість волосся
• глибоко проникає
в пошкоджені ділянки волосся
• сильна захисна дія
на структурному рівні

sili

e • pr

e • par
re

Об'єм упаковки: 250 мл

Активні інгредієнти:
• гідролізований кератин

e•

e

• sal
ee

fre

2. ІЗОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ
• Дозволяє використовувати різні
композиційні складові фарбування,
розміщуючи пасма в
безпосередньому контакті один
з одним, запобігаючи при цьому
перенесення кольору.
• Дозволяє розміщувати пофарбовані
локони поруч з нефарбованим
волоссям, за умови попереднього
змочування його controlColor.

Об'єм упаковки:
250 мл

• sL

e g ly

ol fr

n

1. ФУНКЦІЯ ЗАГУЩЕННЯ
Збільшує в'язкість технічного
продукту для задовільнення потреб
його використання.

e

cet

• sL

Продукт для технічних
багатофункціональних
процедур в поєднанні з
нейтральними і лужними
продуктами.

c

e

S

es fre
on

• silic
ee
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de fre
ri
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Цей регулятор пористості був
спеціально створений для роботи
при нейтральному рН завдяки
наявності добірних кератинів
з сильними адсорбуючими і
абсорбуючими властивостями.
Вони насичують лусочки кутикули
без потреби підкислення.

t free
al

alt fr
•s

e • par
re

нейтральний pH

e•

reKrea

on
rim iu

reclose&shine

e • par
re

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
Коли застосовувати
• звичайне використання перед укладкою
• використовуйте перед технічними
процедурами (фарбування,
знебарвлення або хімічна
завивка)

РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА
для innovationevo - KeratinColor - White Meches - White Meches cream - KeratinDeco:

1

2

3

Змішати

СПІВВІДНОШЕННЯ
10:1 (10%)

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

приклад 100 г Innovationevo + 150 г Oxigen + 10 г controlColor

1

2

Доза сontrolColor може бути розрахована виходячи з кількості крем-фарби або використаного
знебарвлюючого порошку.
РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА для Colortribe:

Розпиліть reKrea
на волосся

30
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Не змивайте і приступайте
до технічної процедури
(фарбування, знебарвлення
чи перманент)
або до сушіння волосся

СПІВВІДНОШЕННЯ
10:1,5 (15%)
приклад
100 г COLORTRIBE
з 15 г / 0,52 г controlColor

bbcos.com.ua
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NEUTRALCOLOR
reFIX&sTAY

Нейтралізатор лужності

Нейтралізує частину
аміаку, що міститься у
барвниках Innovationevo,
які таким чином можна
використовувати для
фарбування «тон в тон»
разом з oxygen (10 vol. 3%).
Ця характеристика робить
neutralColor ідеальним
засобом для тонування на
попередньо знебарвленому
волоссі.

Активні інгредієнти:
• пантенол (провітамін В5)

Об'єм упаковки:
100 мл

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
neutralColor спочатку потрібно змішати з крем-фарбою
перед додаванням окислювача, доза якого в свою чергу розраховується
тільки за кількістю крем-фарби.

2

3
Oxigen

1

співвідношення
1:1/2
Відміряйте 100 г
Innovationevo
та 50 г neutralColor
і змішайте

Відміряйте 150 г Oxigen
10 vol. 3% та додайте до
попередньо підготовленої
суміші

Нанесіть на волосся

neutralColor не змінює кількості разів застосування барвників Innovationevo.

32
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POSTCOLOR

засіб для ВИДАЛЕННЯ
ПЛЯМ ФАРБИ ЗІ ШКІРИ

ПІДСИЛЮЄ КОСМЕТИЧНЕ ФАРБУВАННЯ
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Об'єм упаковки: 250 мл
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Сильні сторони:
• більша тривалість
і яскравість кольору
• зміцнює волосся
• не обтяжує волосся

e • par
re

ens f
ab

Сильні сторони:
• глибоко живить волосся
після впливу хімічних
процедур
• функція 2 в 1 шампуню
для тонкого волосся
(шампунь / кондиціонер)

nes fr
co

Активні інгредієнти:
• гідролізований кератин
• амінокислоти шовку
• олія насіння льону
• вітамін E (ацетат)

e•

Активні інгредієнти:
• гідролізований кератин
• UV-фільтр
• суміш кондиціонерів

Захисна олія для
виведення плям фарби
зі шкіри. Він захищає шкіру
і м'яко видаляє залишки
барвників, присутніх
на епідермісі.

• v
la eg

pH 3.0/3.4

e • par
re

Нейтралізатор

pH 4.7/5.3

• sal
ee

Шампунь

Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл

e • par
re

Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

2

2 СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ

1

2

3
Нанесіть stainOut безпосередньо
на контур обличчя за допомогою
ватного тампону

Нанесіть post
Сolor shampoo
після процедури
фарбування

Ретельно помасажуйте,
змийте і при необхідності
повторіть процедуру

4

Розчешіть ретельно
і залиште на декілька хвилин

34
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Продовжіть наносити фарбу

Розподіліть pH
balancer по волоссю

1

5

Ретельно змийте

Для видалення залишків фарби зі шкіри, масуючими
рухами нанесіть продукт безпосередньо на ділянку,
на якій виконувалась процедура, та ретельно змийте

bbcos.com.ua
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КУЧЕРЯВА
ТА ЗАДОВОЛЕНА

Заворожуюча чарівність кучерів,
які мають абсолютно природний вигляд

В

олосся завжди є відблис
ком вашої особистості, і
ніщо так не збільшує жит
тєву силу і піднесеного на
строю, як форма завитка.
Заворожуюча чарівність,
яка є в кучерях, в сучасних модних
трендах зачісок ще більше підсилю
ється і їй додаються природні об’єми
та оригінальні деталі. Природність пе
ретворюється на мету, якої треба до
сягти, пам’ятаючи про те, що кожен
завиток має свою власну історію, свої
особливості, а спосіб реагування та
вибір стрижки і фарбування не може
бути нав'язаним, але має бути адапто
ваним до кожного завитку та його спо
собу виглядати живим.

“

Інноваційна система завивки, яка
розроблена в лабораторіях BBCOS,
ідеально підходить для пошуку при
родності, яка легко застосовується до
всіх типів волосся. Ідеальні результа
ти, досягаються шляхом "створення
системи" завдяки трьом продуктам
з трьома конкретними діями для
отримання чітко окресленого локону,
з ідеальною фіксацією і повною ува
гою до волокна волосся.

CURLISH - система
трьох кроків
ідеального
завитка

До кожної форми обличчя свій завиток
Кругле обличчя? За допомогою каскадних стрижок середньої довжини Ви зможете
зробити обличчя більш витонченим. Протилежного ефекту, отже, слід уникати при
занадто коротких і звичайних стрижках. Довгий боб, асиметричний або без застосування
філіровання - для об'ємного волосся завжди залишається правильним вибором.
Овальне обличчя може дозволити собі багато чого: довге, середнє, коротке волосся.
А що до коротких стрижок? Ризикований вибір для волосся з об’ємними кучерями, хоча
це може бути практичним та стильним рішенням для тих, у кого менш виражені кучері.
Ті, в кого квадратна форма обличчя, можуть пом’якшати його риси повними та об’ємними
стрижками, що згладжують риси обличчя. Для обличчя у формі серця, гармонійне
поєднання з вилицями є каноном, тому обирайте довгий боб та уникайте коротких
стрижок. Довге обличчя буде меньш видовженим з кучерявым волоссям в поєднанні
з бобом та короткими повними стрижками. Якщо Вам подобається довге та об’ємне
волосся, такий варіант також можливий, але уникайте занадто каскадних стрижок.
36
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CURLISH

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

2

1

Активні інгредієнти:
• екстракти рису
• екстракти бамбуку
• пантенол (провітамін В5)
• малеат

Об'єми упаковки:
15 мл
100 мл

Характеристика:
• не містить тіогліколей
• на основі цистеаміну
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3. Neutralizing serum
Нейтралізуюча сироватка
Діє в останній фазі
процедури, м'яко
відновлюючи природну
структуру волосся і
забезпечуючи тривалий
ефект.

Промокніть волосся
і видаліть залишки
вологи рушником

5

1. Plex protector
Засіб для захисту волосся
перед перманентною
завивкою
Готує волосся до процедури
й забезпечує найкращий
результат. Ексклюзивна
технологія MyPlex
Technology, що додає малеат
до рецептури, гарантує
максимальний захист
волосяного волокна та
захищає його від стресу під
час хімічної завивки.
2. Waving serum
Сироватка для завивки
волосся
Гарантує міцність і довготри
валість локона, до його
складу не входять тіогліколі,
щоб запобігти агресивного
впливу на волосся. Екстракти
рису та бамбуку надають
еластичності й зволожують,
забезпечуючи природний
рух, в той час як Cysteamine
робить продукт делікатним
і таким, що підходить до будьякого типу шкіри голови.

Вимийте волосся
м’яким
шампунем

9

Попередження!

Ретельно змийте

Продукти повинні
використовуватись окремо,
дотримуючись етапів,
які описані у способі
використання.
НЕ ЗМІШУЙТЕ ФАЗИ.

“

4

Нанесіть
Curlish PlexProtector
на весь об’єм
волосся

6

Залиште на 5-30 хв.
в залежності від
типу волосся, з
яким Ви працюєте,
для досягнення
бажаного результату.
Під час дії виконуйте
перевірку, щоб
оцінити процесс
реальних змін

КОМПЛЕКТ
НА ОДНУ ПРОЦЕДУРУ

3

Приступайте до накручування
бігудів та одночасно
застосовуйте Curlish waving
serum рівномірно по всіх бігудях,
одягніть поліетиленову шапочку

7

8
Залиште на 5 хв., потім
зніміть бігуді і залиште
волосся відпочити на
пару хвилин

Ретельно промийте.
Видаліть
залишки води

10

Нанесіть
кондиціонер,
залиште
на декілька хвилин

Нанесіть Curlish
serum neutralizing
рівномірно
на всі кучері

11

Промийте

12

Висушіть

Хто винайшов перманент?
Батьком сучасного перманенту (хімічної завивки) є німецький перукар Карл Людвиг
Несслер, який сам себе називав «французьким» Шарлем Нестле.
Методика була випробувана на його дружині Катаріні Лайбл, якій Несслер двічі обпік
волосся і шкіру голови, перш ніж успішно виконати перший «офіційний» перманент
в своєму салоні краси на Оксфорд-стріт в Лондоні. Це відбулося 8 жовтня 1906 року.
З початком Першої світової війни Несслер переїхав до Сполучених Штатів, і через кілька
років заснував імперію салонів краси, де також пропонував клієнтам інші винаходи:
накладні вії і набір для самостійного виконання перманенту вдома. Він втратив все під
час кризи 1929 року.
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Kristalevo and Kristal Basic

світло
в еволюції
Коли досконалість кристала
знаходить спосіб зростати

в

и б сказали, що кристал
живий? І все ж він росте,
розвивається. Ось одна з
багатьох магій, якими
Природа нас дивує. Тепер, коли ми
Вас заінтригували, можете пошука
ти в інтернеті різноманітні відео про
можливі експерименти, які можна
робити навіть в домашніх умовах,
щоб зачаруватися та розважитися,
спостерігаючи за зростанням криста
лів. Для нас це відправна точка, щоб
поговорити про еволюцію наших про
дуктів Kristals, які знають, як лінія
Kristal Basic зростає і розвивається
разом з Kristalevo. Заснована на ре
цептурі з рідких кристалів, обидві лі
нії продуктів підсилюють яскравість
та природню м’якість, надаючи сяй
во та можливість до легкого розчісу
вання навіть пофарбованому волос
сю та волоссю з перманентом.

40

bbcos.com.ua

ЇХ ОСОБЛИВА
ФОРМУЛА
СТВОРЮЄ БАР'ЄР,
ЯКИЙ ОБВОЛІКАЄ
ВОЛОССЯ, НЕ
ЗМАЩУЮЧИ І НЕ
ОБТЯЖУЮЧИ ЙОГО,
ЗАХИЩАЮЧИ
ВІД СПЕКИ І
НЕГАТИВНОГО
ВПЛИВУ ДОВКІЛЛЯ.

“

KENAZ:
любов до себе
Значення руни Кеназ полягає в
силі вогню, в його світлі і в теплі
тих, хто усвідомлює свої власні
зміни. Тому Kenaz є символом
любові до себе і нашої істинної
особистості.

До цієї дії Kristalevo додає переваги
лляного насіння, арганової олії та екс
тракту морських водоростей у повному
обсязі, що живлять і зволожують во
лосся природним і стійким способом.
Дві лінії наповнені продуктами, щоб
пристосуватися до різних потреб, так
само як кристал з його тисячею граней.
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K R I S TA L E V O

kristalevo

kristalevo

ЗДОРОВ'Я ВОЛОССЯ

ЗДОРОВ'Я ВОЛОССЯ

Процедури для всіх типів волосся
та частого миття

Еліксир діє в глибині
та пожвавлює структуру волосся
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Об'єм упаковки:
50 мл
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Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл
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Сильні сторони:
• функція шампуню 2 в 1
для тонкого волосся
(шампунь / кондиціонер)

Сильні сторони:
• пожвавлює структуру волосся,
заповнюючи пористі ділянки,
які роблять його матовим
• закриває кутикули та усуває
надлишок води
• відновлює природну
еластичність і блиск волосся,
полегшуючи їх сушіння
pyle

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• амінокислоти шовку
• вітамін E (ацетат)

o

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• суміш кондиціонерів
• протектор від УФ-променів

Супутні продукти
• Kristalevo Еліксир шампунь
і кондиціонер (стор. 40)
• Kristalevo Зволожуючий
шампунь і крем (стор. 42)
• Kristalevo Поживний шампунь
і маска (стор. 44)

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• олія зародків кукурудзи

ens f
ab

pH 4.8/5.3

e

pH 6.3/6.5

• v
la eg

Еліксир-кондиціонер

Еліксир шампунь-кондиціонер

e • par
re

K R I S TA L E V O

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

sili

Об'єми упаковки:
1000 мл
300 мл

Сильні сторони:
• протидіє стресу, в якому волосся перебуває щоденно
• постачає поживні речовини
• легко розчісується та надає сяйва
• захист від електростатичного розряду і негативного впливу довкілля

1

3

2

Залиште на 5-10 хв.
бажано під джерелом тепла

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
Після шампуню Kristalevo
просушіть волосся,
залишивши його вологим

1

2

3

Нанесіть Elixir масажними
рухами на пошкоджену
ділянку

4
4

Нанесіть Еліксир
шампунь-кондиціонер
на вологе волосся
й утріть в волосся
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Промийте

Нанесіть Еліксиркондиціонер
та ретельно утріть
в волосся

5

Залиште на декілька
хвилин та змийте
Нанесіть кондиціонер
від лінійки продуктів
Kristalevo. Залиште на 5-10 хв.

Промийте волосся
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kristalevo

kristalevo

ЗДОРОВ'Я ВОЛОССЯ

ЗДОРОВ’Я ВОЛОССЯ

Терапія для сухого
та зневодненого волосся

Терапія для ламкого волосся
та після салонних процедур

• v
la eg

e•

sili
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Нанесіть
Зволожуючий крем
на волосся
та ретельно
промасажуйте

Нанесіть продукт на
вимите вологе волосся,
промасажуйте

4

Залиште на декілька
хвилин та промийте

“
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Промийте

3
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Нанесіть Зволожуючий
шампунь
на вологе волосся
та промасажуйте

2
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СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
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formu
an

Сильні сторони:
• відновлює волосся, зміцнюючи його
• надає шовковистість і блиск
• не обтяжує

ens f
ab

Об'єм упаковки:
12 мл x 12 флаконів

Об'єми упаковки:
1000 мл
300 мл
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Сильні сторони:
• живіть та зволожує
пошкоджене волосся
• надає об’єм і сяйво
та неперевершену легкість
розчісування
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Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл
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Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• екстракти морських водоростей
(aphanizomenon flos-aquae,
chlorella pyrenoidosa,
spirulina maxima)
• екстракт центели азіатської
• вітамін E ацетат

sili

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• екстракти морських
водоростей
(aphanizomenon flos-aquae,
chlorella pyrenoidosa,
spirulina maxima)

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• екстракти морських
водоростей (aphanizomenon
flos-aquae, chlorella
pyrenoidosa, spirulina maxima)
• протектор від УФ-променів

Зволожуючий лосьйон

e•

pH 4.8/5.2

pH 6.1/6.5

• v
la eg

Зволожуючий крем
для волосся

Зволожуючий шампунь
для волосся
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K R I S TA L E V O

2

Залиште на 2-3 хв.
Приступайте до укладання
без ополіскування

Шампунь, масаж ... релаксація
Масаж шкіри голови під час нанесення шампуню викликає приємне почуття та водночас
це дуже корисно для волосся, за умови його правильного використання. Перш за все його
слід виконувати дуже лагідно, без надмірного тертя та уникаючи ніжної області скронь.
Масажуйте шкіру голови, здійснюючи кругові рухи, починаючи з боків голови і рухаючись
до верхівки.
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kristalevo

kristalevo

ЗДОРОВ'Я ВОЛОССЯ

ЗДОРОВ’Я ВОЛОССЯ

Ідеально для волосся після салонних процедур

Процедура після салонних процедур
та для сухого волосся
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Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл
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Сильні сторони:
• функція шампуню 2 в 1
для тонкого волосся
(шампунь / кондиціонер)

Сильні сторони:
• ідеально для пофарбованого,
знебарвленого волосся
та волосся після хімічної
завивки для зняття набряків
шкіри та видалення
залишків лужних процедур
• надає живлення та сяйво,
полегшує розчісування

e • par
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Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• амінокислоти шовку
• молочні білки
• вітамін E ацетат

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• молочні білки
• суміш кондиціонерів
• протектор від УФ-променів

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• молочні білки

sili

pH 4.7/5.2

pH 6.2/6.4

Живильний лосьйон

e•

Поживна маска
для волосся

Поживний шампунь
для волосся
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e • par
re

Об'єми упаковки:
1000 мл
300 мл

Сильні сторони:
• глибоко живить волосся, відновлюючи баланс PH до правильного фізіологічного стану
• надає еластичність і яскравість
• не обтяжує

СПОСІБ ЗАСТОcУВАННЯ

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Нанесіть
Поживний шампунь
на вологе волосся
та промасажуйте
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2

Промийте

3

Нанесіть
Поживну маску на
волосся та ретельно
промасажуйте

4

Залиште на декілька
хвилин та промийте

1

Після миття
шампунем,
промокніть
волосся

2

Обережно
розподіліть
лосьон
по волоссю

3

Залиште на
4-5 хв.
та промийте
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K R I S TA L E V O

kristalevo

kristalevo

finishing ideas

finishing ideas

Продукти цієї серії живлять та зволожують
навіть саме ламке волосся

Формує
та живить кучеряве волосся

Рідкі кристали

Крем для кучерявого волосся
pH 4.8/5.2
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Поживний крем для кучерявого
волосся. Його особливий склад
глибоко живить волосся,
ущільнює структуру та надає силу.
Забезпечує гарний завиток, усуває
ефект кучерявості.
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Сильні сторони:
• природний бар'єр,
що захищає від спеки
й агресивних впливів
довкілля
• живильні речовини
надають блиск, м'якість,
шовковистість,
полегшують розчісування
• не роблять
волосся жирним
• не обтяжують волосся

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• провітамін B5 (пантенол)
• UV filter

СПОСІБ
ЗАСТОCУВАННЯ
1

Нанесіть необхідну
кількість продукту
на долоні, розподіліть
рівномірно по всьому
об’єму волосся

2

• v
la eg

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону

e • par
re

Об'єми упаковки:
250 мл

Об'єм упаковки:
50 мл

Не змивайте,
продовжуйте сушіння
феном чи дифузором

СПОСІБ ЗАСТОcУВАННЯ

1

Може застосовуватись як на сухе так і вологе волосся
Налийте необхідну кількість продукту на долоні
та розподіліть його по всій довжині й на кінчиках волосся
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“

Скільки росте волосся?
Волосся постійно відновлюється і на його зростання впливають етнічна належність,
стать, вік, ритми і повсякденний спосіб життя. У середньому волосся відростає на
1 мм за день. Його зріст прискорюється влітку завдяки високим температурам. У азіатів
волосся росте приблизно на 1,3 см за місяць, у європейців – на 1,2 см, а у африканців –
на 1 см за місяць. З роками ріст волосся зменшується, воно росте (приблизно з
50 років) на 0,25 см за місяць. Останній фактор, який впливає на ріст – це стать: жіноче
волосся росте швидше за чоловіче.
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Ефект вологого волосся
та сильна фіксація

Своя фіксація
на кожен випадок

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• сорбіт
• алое барбаденсис
• протектор
від УФ-променів

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• сорбіт
• алое барбаденсис
• протектор
від УФ-променів

Сильні сторони:
• вологе волосся
• підходить для всіх стилів
і типів зачіски
• надає силу, еластичність
та сяйво
• не залишає слідів
• змивається шампунем

Сильні сторони:
• сильна фіксація
• довготривалість
• підходить для всіх стилів
і типів зачіски
• не пошкоджує волосся
• не залишає слідів
• змивається шампунем
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Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• амінокислоти шовку

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• пантенол (провітамін B5)
• амінокислоти шовку

Ідеальне рішення
для сухого
та ламкого волосся

Для сильної фіксації.
Надає вашому
волоссю живлення
та зволожує його

Мус для легкої
фіксації волосся

Мус для потужної
фіксації волосся

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• гідролізовані
білки пшениці

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• пантенол (провітамін B5)
• амінокислоти шовку

Розроблений для
легкої фіксації.
Він забезпечує
м'яку і ніжну
фіксацію зачіски

Надміцна фіксація.
Надовго фіксує кожен
вид зачіски,
зміцнюючи волосся
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Об'єми упаковки:
250 мл

e • par
re

form
an

• v
la eg

e•

cet

ens f
ab

V

Мус для сильної
фіксації волосся

ens f
ab

e • par
re

Об'єми упаковки:
250 мл

a • veg
ul

formu
an

V

ens f
ab

e • par
re

a • veg
ul

formu
an

ens f
ab

de fre
ri

hl
mc o

Живильний мус

ens f
ab

Гель сильної фіксації
волосся

on
rim iu

Гель з ефектом
мокрого волосся

e • par
re

K R I S TA L E V O

Об'єми упаковки: по 300 мл

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Налийте невелику кількість гелю на долоні,
нанесіть на вологе або сухе волосся
і сформуйте їх відповідно до бажаного стилю
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СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Добре струсіть
перед
використанням

2

Переверніть
та розподіліть продукт
на Вашій долоні

3

Нанесіть на волосся
та просушить його
феном

bbcos.com.ua
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K R I S TA L E V O

kristalevo

kristalevo

finishing ideas

finishing ideas

Для природної фіксації (без газу)

Сильна фіксація
довготривалої дії

Спрей проти кучерей

Спрей сильної фіксації

Лак для сильної фіксації волосся

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону

Високоефективний екологічний
лак для волосся без стисненого
газу. Легка фіксація

Високоефективний екологічний
лак для волосся без стисненого
газу. Сильна фіксація

Лак для волосся сильної фіксації.

Сильні сторони:
• захищає волосся від негоди
• не залишає слідів на одязі
• робить волосся сяючим
та шовковистим

Сильні сторони:
• захищає волосся від негоди
• не залишає слідів на одязі
• робить волосся сяючим
та шовковистим
• фіксує зачіску природним
шляхом для довготривалої дії

form
an

form
an

pyle

a • veg
ul

form
an

e

o

Розпиліть по краю
зачіски на відстані
близько 30 см

V

• v
la eg

pyle

• v
la eg

e • pr

ens f
ab

o

ens f
ab

e • par
re

e • par
re

e

pyle

e • pr

o

e

e • pr

ens f
ab

• v
la eg

e • par
re

20/25 cm
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30 cm

Об'єм упаковки: 150 мл

2

Розпиліть на відстані
20-25 см від голови

V

formu
an

e g ly

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

a • veg
ul

formu
an

n

ol fr

e • par
re

e g ly

Об'єм упаковки:
300 мл

c

Утворює захисну плівку, яка
підсилює сяйво волосся без
зайвого обтяження.

ens f
ab

СЯЮЧЕ ВОЛОССЯ

Активні інгредієнти:
• олія насіння аргани
• олія насіння льону
• вітамін E ацетат

Об'єм упаковки:
300 мл

n

ol fr

V

Добре струсіть
перед використанням

2
e • par
re

c

a • veg
ul

formu
an

ol fr

n

e g ly

c

ens f
ab

e • par
re

СПОСІБ
ЗАСТОCУВАННЯ
1

Сильні сторони:
• надає сильну фіксацію
всьому волоссю
• захищає від негоди
• не залишає слідів на одязі

ens f
ab

Об'єми упаковки:
300 мл
150 мл
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K R I S TA L E V O

Швидко висихає та може бути
видалено декількома рухами
щітки для волосся

“

Таємниця єгипетських жінок
Лак в тому сенсі, як ми його розуміємо, було винайдено в США, і вперше він з’явився
на ринку в 1948 році. Але проблема фіксації зачіски була добре відома ще в давнину.
Було виявлено, що стародавні єгиптяни використовували суміш яловичого жиру,
касторової олії, бджолиного воску та соснової смоли з можливим додаванням, за
бажанням, ароматичної фісташкової олії. Чи працювало це? Дивлячись на деякі мумії,
ми можемо побачити зачіски, які залишаються незмінними після 3500 років.
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K R I S TA L

B A S I C

K R I S TA L

kristal basic

kristal basic
Лосьйон для сухого, пошкодженого волосся
та волосся після салонних процедур

a • veg
ul

form
an

ens f
ab

form
an

e

o

• v
la eg

e • pr

ens f
ab

• silic
ee

V

formu
an

e • par
re

es fre
on

Сильні сторони:
• знезаражує шкіру і усуває
домішки і залишки лужної обробки
• насіння льону надає живлення,
сяйво волоссю
та полегшує розчісування

ens f
ab

V

formu
an

a • veg
ul

e • par
re

e g ly

ol fr

n

c

ens f
ab

e • par
re

nes fr
co

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону

pyle

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону

sili

Нормалізуюча олія

e•

Рідкі кристали

• v
la eg

Посилюють блиск
та надають природну м’якість

Сильні сторони:
• надають сяйво й полегшують
догляд за фарбованим волоссям
та волоссям після хімічної завивки
• особлива формула створена для
захисту від термічних і зовнішніх
атмосферних впливів
• не залишає жирних слідів
• не обтяжує волосся

B A S I C

e • par
re

Об'єм упаковки: : 10 мл x 12 флаконах

Об'єм упаковки:
50 мл

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Можна наносити на сухе або вологе волосся.
Нанесіть необхідну кількість на долоні та
розподіліть по всій довжині та кінчиках волосся
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СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Після миття
шампунем
видаліть
залишки
води

2

Розподіліть
продукт,
утворюючи легку
емульсію

3

Залиште
на 3-4 хв.
та промийте

bbcos.com.ua
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K R I S TA L

kristal basic

kristal basic

Ідеальне рішення для балансування рівню pH
волосся після салонних процедур

Ідеально підходить для всіх типів волосся

Маска з мигдалевим
молочком

Шампунь з мигдалевим
молочком

pH 5.5/6.5

pH 6.3/6.7

Нанесіть Regenerating
mask, рівномірно
розподіліть на вимитому
та просушеному
рушником волоссі,
ретельно промасажуйте

nes fr
co

ens f
ab

pyle

o

ens f
ab

form
an

• v
la eg

e•

nes fr
co

e • par
re

sili

ens f
ab

e • pr

e • par
re
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pyle

e • par
re

o

sili

ens f
ab

form
an

e•

nes fr
co

• v
la eg

e • pr

e
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Залиште на волоссі,
промийте і повторіть
процедуру

3

V

formu
an

Нанесіть
Regenerating
shampoo на вологе
волосся, ретельно
промасажуйте

2

a • veg
ul

e g ly

ol fr

Об'єми упаковки:
10 л
5л
1500 мл
500 мл

Об'єми упаковки:
1500 мл
500 мл

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

n

c

V

ens f
ab

a • veg
ul

formu
an

• silic
ee

es fre
on

ens f
ab

Об'єми упаковки:
1500 мл
500 мл

e • par
re

• silic
ee

es fre
on

e • par
re

e

e g ly

ol fr

Об'єми упаковки:
10 л
5л
1500 мл
500 мл

n

Сильні сторони:
• висока потужність
для легкого розчісування
• живлення та зволоження

Сильні сторони:
• м’яко очищує
• надає блиск та м’якість
навіть дуже сухому
та ламкому волоссю

c

V

ens f
ab

e • par
re

a • veg
ul

formu
an

• silic
ee

es fre
on

ens f
ab

e • par
re

Сильні сторони:
•висока потужність для
легкого розчісування
• живлення та зволоження

e • par
re

Сильні сторони:
• м’яко очищує
• надає блиск та м’якість
навіть дуже сухому
та ламкому волоссю

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• екстракт мигдалю

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• пантенол (провітамін B5)
• екстракт мигдалю

sili

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• амінокислоти шовку
• вітамін E (ацетат)

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• пантенол (провітамін B5)

form
an

pH 5.1/6.1

pH 5.8/6.8

• v
la eg

Регенеруюча маска

Регенеруючий шампунь

B A S I C

e•

K R I S TA L

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

4

Залиште на 3-4 хв.
та ретельно промийте

1

Нанесіть Almond Milk
shampoo на вологе
волосся, ретельно
масажуючи

2

Залиште на волоссі,
промийте
та повторіть
процедуру

3

Нанесіть Almond Milk
cream рівномірно
на вимите та злегка
підсушене волосся,
ретельно масажуючи

4

Залиште на 3-4 хв.
та ретельно промийте
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B A S I C

K R I S TA L

kristal basic

B A S I C

kristal basic

Ідеально підходить для частого миття жирного волосся
Ідеально підходить
для фіксації зачісок
Фруктовий шампунь

М'ятний шампунь

pH 6.3/6.7

pH 6.3/6.7

Мус сильної фіксації

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• пантенол (провітамін B5)
• екстракт лимону
• екстракт манго

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
• пантенол (провітамін B5)
• ментол
Сильні сторони:
• глибоко очищує шкіру
голови та волосся,
залишаючи приємне
відчуття свіжості

Сильні сторони:
• завдяки вмісту вітамінів,
він дбайливо ставиться
до волосся під час
кожного миття

V

V

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону
Сильні сторони:
• надає силу та блиск волоссю
• сильна фіксація
• надає волоссю об’єм
без обтяження

Об'єм упаковки: 500 мл

Об'єми упаковки:
10 л
5л
1500 мл
500 мл

Об'єми упаковки:
10 л
5л
1500 мл
500 мл
.

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Нанесіть шампунь,
глибоко масажуючи
шкіру голови

60
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2

Промийте
та повторіть
процедуру

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Струсіть балончик
та витисніть
невеличку кількість
продукту

2

Розподіліть
рівномірно
на волоссі та
розчешіть

3

Приступайте
до процедури
сушіння
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K R I S TA L

kristal basic
Надає ефективну
й тривалу
фіксацію
всій зачісці

Стайлінг фіксатор

sili

form
an

ens f
ab

nes fr
co

e•

e • par
re

form
an

V

2
Об'єм упаковки: 250 мл

• v
la eg

e

e • pr

Об'єми упаковки:
750 мл
500 мл

Приступайте до бажаної
укладки

СИЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Об'єм упаковки: 500 мл

1

2

Перед
використанням
добре струсіть

bbcos.com.ua

Розпиліть по краю зачіски
на відстані 30 см

Сильні сторони:
• фіксує навіть самі екстремальні зачіски
на тривалий час, не пошкоджуючи волосся
• живить, що робить волосся блискучим
і більш яскравим
a • veg
ul

V

formu
an

30 cм

Характеристика:
• Сильний фіксуючий гель

form
an

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону

СПОСІБ
ЗАСТОCУВАННЯ
1

Нанесіть невелику кількість
гелю на долоні, розподіліть
на сухе або вологе волосся
та зробіть бажану укладку

• v
la eg

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ
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Вимийте волосся.
Розпиліть продукт на
відстані приблизно 10 см

• v
la eg

ol fr

pyle

a • veg
ul

10 cm

formu
an

a • veg
ul

• silic
ee

es fre
on

ens f
ab

e • par
re

formu
an

c

o

1

Сильні сторони:
• забезпечує об'єм,
легкість розчісування й блиск
• природним шляхом
на тривалий час фіксує зачіску

Сильні сторони:
• надає блиск і захищає
зачіску від впливів довкілля
• легко видаляється
декількома рухами
щітки для волосся

V

СПОСІБ
ЗАСТОCУВАННЯ

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону

Активні інгредієнти:
• олія насіння льону

e g ly

kristal basic
Для полегшення
укладання волосся

Лак для волосся

n

B A S I C
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“

Trichological line

Більш життєздатні та
здорові разом з рослинами

ПРИРОДА–
МАТір КРАСИ

Незалежно від того, розмовляєте ви з ними чи ні,
життя поруч з рослинами позитивно впливає на
наше здоров'я. Окрім того, що рослини грають
декоративну роль і оточують нас красою,
насправді рослини: очищують повітря завдяки
фотосинтезу, який поглинає вуглекислий газ і
виділяє кисень; підвищують настрій, тому що
садівництво – це вид відпочинку; поглинають
шум, діючи як захисний екран, та приглушають
звуки, особливо в маленьких замкнутих місцях;
підтримують вашу енергійність.

Відновлювальна магія рослин
на межі науки та життя

Ц

і невідомі стовбу
рові клітини... Але
тільки не для BB
COS, яка почала
ретельно вивчати
відновлення рослин та змогла
визначити та використати
їх потужні регенеративні
можливості. BBCOS бере участь
у дослідженнях стовбурових
клітин рослин: глобальний
етичний вибір, про який ніколи
не слід забувати. Якщо сказати
простіше, стовбурові клітини є

«материнськими клітинами»,
з яких походять всі інші види
клітин більш специфічного
призначення та які можуть
замінити «старі» клітини, коли
ті більш не функціонують або
відмирають, відновлюючи
слабі або пошкоджені тканини
та структури. Для догляду за
волоссям стволові клітини,
після процесу очищення,
який вирізняє їх дорогоцінну
спадкоємність з точки зору
функціональних речовин, мо

жуть бути використані з ве
личезною користю у багатьох
сферах. BBCOS виділяє ці
клітини (Сертифікати Eco
cert і Natrue) з коріння,
стебл а та листя Морського
фенхелю, якій відіграє вели
чезну роль у відновленні
тканин шкіри голови та бага
тий антиоксидантами, про
тизапальними та протиб ак
теріальними речовинами,
такими як фенольна та хло
рогенна кислоти.

ПРОДУКТИ ЛІНІЇ MERISTEMA
Є ЕКСКЛЮЗИВНИМ
ДЕТОКСИКАЦІЙНИМ ЗАСОБОМ
ДОГЛЯДУ З КОРИСНИМИ
ОЧИЩУЮЧИМИ ТА ЗМІЦНЮЮЧИМИ
ЕФЕКТАМИ.
ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
БОРОТЬБИ З ВИПАДІННЯМ
ВОЛОССЯ, ЛУПОЮ
Й НАДЛИШКОМ ШКІРНОГО САЛА.
64
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tricholo g ical

line

tricholo g ical

meristema
Міцелярна терапія
Активні інгредієнти:
• сорбіт *
• олія з виноградних кісточок
• конопляна олія **
• критмум морський
• ментол
nes fr
co

sili

ree • s
tf

• silic
ee

e•

• sal
ee

ens f
ab

Усуває забруднення і
готує поживний грунт,
ідеально підходить для
здорового росту волосся.
Його особливо ніжна
рецептура, завдяки
використанню
емульгаторів, що
походять з цукру і овочів,
робить процедуру також
придатною для більш
чутливої шкіри.

e • par
re

form
an

fre

V

formu
an

S

fre

Система Roll-on
з оздоровчою дією
на шкіру голови

Освіжаюча терапія
нейтральний pH

Флакон, який
відновлює епітелій

Активні інгредієнти:
• критмум морський
• метіл нікотинат

Об'єм упаковки:
6 мл x 6 флаконів

Його формула створена
на водній основі та
низькому вмісту спирту
для проникнення
крізь шкірний бар’єр
та прискорення
відновлення епітелію.
Таким чином він зміцнює
шкіру голови, зменшує
дратівливі запальні
стани.

a • veg
ul

• sL

*

• v
la eg

e

S

meristema

es fre
on

ens f
ab

e

t free
al

alt fr
•s

e • par
re

line

**

GMO

KOSHER

Free

• sL

Об'єм упаковки:
15 мл x 6 кулькових аплікаторів

form
an

V

• v
la eg

ens f
ab

e•

nes fr
co

e•

e • par
re

sili

ree • s
tf

nes fr
co

sili

on
rim iu

e•

• sal
ee

cet

form
an

nes fr
co

form
an

ens f
ab

on
rim iu

cet

• v
la eg

ens f
ab

e•

e • par
re

fre

a • veg
ul

V

Активні інгредієнти:
• водний розчин
екстракту мальви лісової
• гіалуронат натрію
• N.M.F. фактори природного
зволоження (PCA натрію)
• N.M.F. фактори
природного
зволоження (сечовина)
• екстракт таволги в’язистої
• трегалоза
*лактобактерії закваски
*полікватерніум-51
Розроблена у водному розчині
мальви, що використовується
у поєднанні зі стовбуровою
клітиною меристеми,
освіжаюча терапія, зменшує
активність сальних залоз, також
перешкоджає злущуванню,
відновлюючи захисні функції шкіри.

a • veg
ul

formu
an

e

S

hl
mc o

• silic
ee

• v
la eg

e • par
re

Розроблена у водному розчині
мальви, що використовується
у поєднанні зі стовбуровою
клітиною меристеми, освіжаюча
терапія покращує фактори росту
та вироблення клітинної енергії.
Ізолюючи кутикулу і покращуючи
структуру волокон за допомогою
багатої суміші мінералів, вона
робить волосся більш стійкими
до щоденного стресу.

e • par
re

formu
an

• silic
ee

es fre
on

• sL

bbcos.com.ua

*

hl
mc o

de fre
ri

fre

V

formu
an

S

a • veg
ul

Об'єми упаковки:
500 мл
100 мл в комплекті для
роздрібної торгівлі
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e • par
re

Активні інгредієнти:
• водний розчин екстракту
мальви лісової
• ферментована гострим
червоним перцем
• ферментована мідь
• ферментоване залізо
• ферментований магній
*ферментований кремній
• ферментований цинк

нейтральний pH

es fre
on

• silic
ee

ens f
ab

• sL

Пом'якшує волосся і
дає видиме відчуття
шовковистості, не обтяжуючи
його. Підходить для будьякого типу шкіри голови, має
подвійну корисну функцію детоксикацію шкіри і зміц
нення цілісності шкірного
бар'єру.

es fre
on

ens f
ab

e

t free
al

alt fr
•s

e • par
re

Активні інгредієнти:
• олія Ши
• критмум морський
• бамбукове вугілля
• Біс (Ізостеароіл /Олеоіл
Ізопропіл) Димонія
Метосульфат *

Очищаюча есенція

нейтральний pH

de fre
ri

Спеціально розроблений для
м’якої дії на шкіру, здатний
глибоко зволожувати волосся
та збагачувати його текстуру
поверхнево-активними
речовинами на основі
природних амінокислот.
Шампунь 2 в 1
(Шампунь-кондиціонер).

pH 4.1/4.5

Активізуюча есенція

ens f
ab

Активні інгредієнти:
• критмум морський
• бетаїн *
• ментол
• бамбукове вугілля *
• двонатриєвий коко глутамат *

Шовкова терапія

sili

pH 6.1/6.5

Шампунь + крем
для зміцнюючого
ефекту

e•

Терапія зволоження

Об'єми упаковки:
30 мл

Об’єм упаковки:
30 мл

Об'єми упаковки:
500 мл
100 мл в комплекті для
роздрібної торгівлі
bbcos.com.ua
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tricholo g ical

line

tricholo g ical

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

Міцелярна терапія
1

2

line

ОСВІЖАЮЧА ТЕРАПІЯ + АКТИВІЗУЮЧА ЕСЕНЦІЯ
3

4

11 a

Energizing
Essence

12 a

13 a

14 a

RefReshing
TheRapy

Змочіть шкіру
голови

Акуратно розподіліть
засіб по всій шкірі,
не потрібно енергійно
масажувати

Залиште на 3 хв.,
легкий тиск

Ретельно промийте

Терапия зволоження
5

Візьміть активізуючий
активний інгредієнт
та застосуйте його
безпосередньо в
Освіжаючій терапії

Струсіть
для перемішування

Використовуйте
спеціальний носик
для нанесення
на шкіру

Не змивайте після
застосування

ОСВІЖАЮЧА ТЕРАПІЯ + ОЧИЩАЮЧА ЕСЕНЦІЯ

6

11 b

Purifying
Essence

12 b

13 b

14 b

Refreshing
Therapy

Нанесіть шампунь
на вологе волосся

Промийте і за необхідністю
повторіть процедуру

Візьміть очищаючий
активний інгредієнт
та застосуйте його
безпосередньо в
Освіжаючій терапії

Шовкова терапія
7

8

Нанесіть крем на вологе
волосся, починаючи з
кінчиків і потім по всій
довжині

“
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Промийте та повторіть
за необхідністю

9

Розчешіть ретельно
та залиште на 2-5 хв.

Струсіть для
перемішування

Використовуйте
спеціальний носик
для нанесення на шкіру

Не змивайте після
застосування

10

Ретельно промийте

Останнє ополіскування холодною водою? Так, але...
Звичайна холодна вода має багато переваг, які варті того, щоб їх використовували:
вона запечатує лусочки капілярного стрижня, який розгладжує та робить волосся
блискучим, а також утримує воду всередині волосин, зберігаючи їх зволоженими.
Крім того, холодна вода активізує мікроциркуляцію шкіри голови, сприяючи більш
сильному і життєвому росту волосся.
Щоб максимально використати ці переваги, після миття голови змийте шампунь
спочатку теплою, а потім холодною водою.

bbcos.com.ua

MERISTEMA НАБІР У 2 ВАРІАНТАХ
• активізуюча терапія
• очищаюча терапія

bbcos.com.ua
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Curative line

СВІТЛО
В ЕВОЛЮЦІЇ

М

и все більше і більше
за екологічне життя!
Ми
відчуваємо
потребу бути все
більш і більш на одній
хвилі зі всією планетою у всіх наших
повсякденних діях: органічна
їжа, енергозбереження, творче
відновлення, догляд та природна
косметика. Нам подобається вести
спосіб життя, який дбайливо
ставиться до природи, ми любимо
отримувати всі вигоди нашого
природного здоров’я. Квіти і рос
лини та природні компоненти,
які гармонійно поєднані в лінійці
професійних лікуючих продуктів,
розроблені для задовільнення
потреб як жінок, так і чоловіків.
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Ефективні і лагідні рецептури для
тих, хто робить дбайливе ставлення
до навколишнього середовища
своїм щоденним явищем. Все це,
звичайно, і є BBCOS 'Green Care
Essence.
Все більше і більше кращим ви
бором здається природний, і BBCOS
вибирає найкраще з природи для
своєї лінії Green Care Essence.

Подбай
про природу,
яка зцілює

“

Здорова їжа для
здорового волосся
Ми є те, що ми їмо. Це правило також стосується волосся. Деякі продукти фактично, роблять великий
вклад в здоров’я та красу нашого
волосся. Зелені листові овочі, такі
як шпинат, салат, і брокколі забезпечують здоровий запас вітамінів
і мінералів, таких як залізо і кальцій. Також корисні продукти, що
містять Омега-3, наприклад, риба,
сухофрукти і фрукти, багаті вітаміном С, такі як ківі і цитрусові. Для
росту волосся рекомендуються
яйця, жовтий перець, лосось, авокадо, насіння соняшнику і мигдаль.

bbcos.com.ua
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green care essence

Об'єм упаковки:
8 мл x 12 флаконів

V

form
an

a • veg
ul

V

Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл

Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл

a • veg
ul

V

ens f
ab

a • veg
ul

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

formu
an

e • par
re

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

form
an

ens f
ab

form
an

• v
la eg

Об'єми упаковки:
1000 мл
250 мл

e • par
re

e • par
re

formu
an

V

Сильні сторони:
• часте застосування
продукту може зменшити
утворення лупи
• нормалізує шкіру голови

Сильні сторони:
• ретельно очищає шкіру
і вбирає надлишки
шкірного сала
• надає м’якість
всьому волоссю
formu
an

a • veg
ul

Активні інгредієнти:
• ментол
• екстракт шавлії лікарської
• екстракт кропиви
• екстракт м'яти перцевої
• цинк-піритіон

Активні інгредієнти:
• ментол
• екстракт лимону
• екстракт лаванди
* екстракт розмарину
* екстракт шавлії лікарської
* екстракт прополісу

ens f
ab

Делікатна формула
лосьйону підтримує
природний фізіологічний
баланс волосся і шкіри
голови, здійснюючи
консервативну дію і
підтримуючи її енергію.

formu
an

ens f
ab

e • par
re

ЛОСЬЙОН З
ПІДТРИМУЮЧИМ
ЕФЕКТОМ

Допоможе подбати про шкіру
голови та позбавить від лупи
з першого ж застосування.

ens f
ab

Сильні сторони:
• очищує, захищає
та укріплює волосся
• відновлює життєву силу,
здоров’я і сяйво волосся.

Об'єм упаковки:
8 мл х 6 флаконів

pH 6.3/6.7

Для жирного волосся
та шкіри голови.

form
an

Активні інгредієнти:
• ментол
• екстракт гірської арніки
• екстракт календули
• екстракт папайї
• екстракт ромашки
• екстракт мальви
• пантенол (провітамін B5)

Концентрована формула
лосьйону, яка викликає
поліпшення щільності
капілярів, зміцнює во
локно волосся, роблячи
його більш стійким і про
довжуючи його життя.

Шампунь проти лупи

pH 6.3/6.7

ens f
ab

Активні інгредієнти:
• пантенол
(провітамін B5)
• ментол
• похідні амінокислот
• екстракт гірської
арніки
• екстракт календули
• екстракт папайї
• екстракт ромашки
• екстракт мальви
• екстракт прополісу

Зменшує випадіння волосся
через його ламкість.

Шампунь для
жирного волосся

e • par
re

pH 6.3/6.7

ЛОСЬЙОН ПРОТИ
ВИПАДіННЯ
ВОЛОССЯ
ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ

• v
la eg

Лікувальні
лосьйони

green care essence

e • par
re

Шампунь від випадіння
волосся

line

• v
la eg

curative

• v
la eg

1

2

3

4

1

2

3

Залиште
на декілька хвилин
Нанесіть шампунь,
глибоко масажуючи
шкіру голови

Залиште на декілька
хвилин.
Промийте і повторіть
процедуру

Нанесіть лосьон
на шкіру голови

Промасажуйте
ретельно, але
делікатно.
Не змивайте

Нанесіть шампунь,
глибоко масажуючи
шкіру голови

Промийте та повторіть
процедуру

ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДАННЯ ВОЛОССЯ ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ слід використовувати двічі або тричі на тиждень.
Потім продовжуйте застосовувати ЛОСЬЙОН З ПІДТРИМУЮЧИМ ЕФЕКТОМ двічі на тиждень.
При меньш значних проблемах - один раз на тиждень.
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curative

green care essence

green care essence

зміцнення ТА ОЧИЩЕННЯ для чоловіків

УКРІПЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

Шампунь

Лосьйон

Тонік

pH 6.3/6.7

pH 7.8/8.2

pH 5.5/5.9

Активні інгредієнти:
• ментол
• таурин
• орнітин
• екстракт арніки
• екстракт календули
• екстракт папайї
• екстракт ромашки
• екстракт прополісу
• екстракт мальви
• рослинні стовбурові
клітини
• піритіон цинку

Активні інгредієнти:
• бетаїн
• пантенол
• гідролізований кератин
• ментол

form
an

hl
mc o

Об'єм упаковки: 100 мл

formu
an

V

on
rim iu

e • par
re

a • veg
ul

Об'єм упаковки: 250 мл

e • par
re

de fre
ri

Сильні сторони:
• зміцнення та очищення
• проти лупи, випадіння
волосся й
утворення жиру

ens f
ab

Сильні сторони:
• зміцнення та очищення
• проти лупи, випадіння
волосся й проти
утворення жиру

ens f
ab

form
an

• v
la eg

ens f
ab

V

e • par
re

a • veg
ul

formu
an

ens f
ab

e • par
re

Сильні сторони:
• надає свіжості
• приємне відчуття здорової
шкіри голови та волосся
• надає об’єму і форми
волоссю, ослабленому
в його кератиновій
структурі.

cet

Таурин сприяє відновленню
фази анагена (фази відростання)
цибулини, перебудові зовнішніх
клітин кутикули стрижня. Піритіон
цинку видаляє і зменшує лупу.
Рослинні стовбурові клітини
виконують регенеративну дію на
рівні клітин волосяної цибулини.

e•

Активні інгредієнти:
• ментол
• таурин
• орнітин
• екстракт арніки
• екстракт календули
• екстракт папайї
• екстракт ромашки
• екстракт лимона
• екстракт мальви
• рослинні стовбурові
клітини*
• піритіон цинку

line

• v
la eg

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

Нанесіть шампунь,
м’яко масажуючи
шкіру голови

2

Промийте та повторіть
процедуру

Для ефективного лікування застосовуйте
тонік і лосьйон по черзі.
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3 a

Об'єм упаковки: 100 мл

Нанесіть лосьон Reinforcing & purifing
(укріплення та очищення) прямо на
шкіру голови і м’яко промасажуйте.
Переходьте до сушіння без змивання

3 b

Нанесіть тонік Reinforcing & purifing
(укріплення та очищення) прямо на
шкіру голови і м’яко промасажуйте.

“

Спорт та здоров’я волосся
Спорт має велике значення для здорового способу життя ... навіть для волосся.
Тренуючись, тіло потіє і разом з потом виходять токсини, при цьому шкіра голови також
виграє: корені волосся відкриваються і це надає місце для росту нового волосся.
Більш того, спорт також поліпшує циркуляцію крові в шкірі голови, яка постачає більше
живильних речовин та кисню. Також пам'ятайте що спорт зменшує рівень стресу, який,
як ми знаємо, є визначальним фактором для здоров’я волосся.

bbcos.com.ua
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Revitalization

re v i t a l i z a t i on

ENIGMA
Оновлення та живлення

Шампунь
ревіталізуючий

Маска
ревіталізант

Активні інгредієнти:
• гіалуронова кислота
• екстракт граната
• амінокислоти

Активні інгредієнти:
• гіалуронова кислота
• екстракт граната
Сильні сторони:
• відновлення та живлення
• блиск та шовковистість
• збереження кольору
• створення захисту
від агресивного
впливу зовнішнього
середовища

Сильні сторони:
• глибоке зволоження
• очищення та блиск
• запобігання ламкості
та посіченню кінчиків
волосся
Об'єм упаковки: 1000 мл

Об'єм упаковки: 1000 мл

ENIGMA

“

Почути жінку, коли вона мовчить

Ультраживильний
шампунь, який
використовується
для пошкодженого
та ламкого волосся.
Поєднання регенеруючої
сили гіалуронової
кислоти, що відновлює
та додає блиск
волоссю, з природними
властивостями граната,
антиоксидантів і
вітамінів.

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

1

2

2

1

В жінці завжди є щось загадкове, притаманне тільки ій – погляд, жест, посмішка…
В буремному житті це можна й не помітити - іноді не вистачає часу, інколи
сміливості або ще чогось. А може нехай ця нерозгаданість залишається, щоб дати
змогу домалювати її образ, як картину, вибираючи тільки свої улюблені фарби.
Спробуйте це зробити з Enigma, щоб до цієї таємниці підібрати ключі…

Залиште на кілька
хвилин

Нанесіть шампунь
на вологе волосся,
помасажуйте

76

bbcos.com.ua

СПОСІБ ЗАСТОCУВАННЯ

Змийте

Нанесіть маску на
вимите волосся,
розподіляючи
продукт по всій
довжині, уникаючи
коренів волосся.

3

Змийте

bbcos.com.ua

77

Вдосконалення професіоналізму
Компанія БЕЛЛА ДОННА
проводить навчальні заходи
з колористики, трихології
та реконструкції волосся
а також авторські семінари
для перукарів-стилістів.
Майстер-класи проводяться
в Києві, в сучасній навчаль
ній Студії БЕЛЛА ДОННА
за адресою: вул. Почайнин
ська, 70, оф. 1. Наші тренери
також їздять по всій Україні,
щоб поділитися своїми знан
нями та практичним досві
дом у використанні косме
тики BBCOS.

Заходи проводять сертифіковані тренери BBCOS.
На наших майстер-класах професіонали ді
ляться формулами власного успіху, моделі своїми відчуттями, учасники - враженнями.

Розклад заходів можна знайти на:
#bbcos_ukraine

#bbcos_ukraine

Записатися на семінар або залишити заявку для
організації заходу у Вашому місті можна за тел.:
(044) 425 91 71
(067) 448 33 74
(095) 271 58 44

bbcos.com.ua

bbcos_ukraine

ТОВ БЕЛЛА ДОННА
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Щекавицька, 37/48, оф. 3-а
Тел.: (044) 425 91 71,
(067) 448 33 74, (095) 271 58 44
belladonna.com.ua
info@belladonna.com.ua
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