
ItalIan lIfestyle
Egy exkluzív szépségápoló termékcsalád 

férfiaknak, a kifinomultság, az elegancia és 
az olasz stílus jegyében.

Színváltoztató, ápoló és hajformázó termékek: 
egy komplett kínálat, amely minden 

modern férfi igényeit kielégíti.



Pro-Age Color & Pro-Age Color 
ACtivAtor 

AMMÓNIA MENTES, gél alapú színezô, mely 5 perc alatt befedi az ôsz 
hajszálakat. ABSZOLÚT TERMÉSZETES; látszani engedi a hajtincsek 
természetes módon különbözô árnyalatait a festés után is. 

6 természetes árnyalat: 2, 3, 4, 5, 6 és 7
keverési arány:  1:1 a Pro-Age Color Activator-ral
gyors és takarékos: 5 perc a fejmosónál. 
    (Egészítsd ki a kezelést az Energetic Samponnal  

és Energetic Kondícionálóval)

Uomo mAn 

PRO-AgE SZíN TERMÉkCSALád

- Többszörös-hasznú szolgáltatás
- Az ôsz haj elfedése
- A rostok egészségét visszaállító kezelés. 

Azoknak a férfiaknak a számára, akik EL AKARJÁK FEDNI 
ÔSZ HAJSZÁLAIKAT annak érdekében, hogy fiatalabbnak 
tûnjenek.
Használati idô:   5 (a szín hatóideje) 
              + 5 perc ( kezelés)



energetiC SAmPon

Tisztítja a hajat és a fejbôrt, miközben energiával 
tölti fel azt. Friss hatás. Mindennapi használatra 
ideális.

kiszerelés: 200 ml

energetiC kondiCionáló

kondícionáló krém, mely fokozza a haj puhaságát, 
miközben erôsíti a hajrostokat. Frissítô hatásával 
nyugtatja a fejbôrt.

kiszerelés: 200 ml

energetiC tonik

Hajban maradó tonik. Tónust ad a hajnak és a 
fejbôrnek egyaránt. Erôsíti a haj szerkezetét és segít 
stimulálni a mikro-keringést. Friss hatás.

Alkalmazás: használja nedves vagy száraz hajon 
közvetlenül a fejbôrön eloszlatva és masszírozza be. 
Ne öblítse ki!

kiszerelés: 125 ml

energetiC SAmPon Silver

Fényt tükrözô sampon. Megszünteti az ôsz haj 
sárgás tükrözôdését, ragyogó ezüst fényt hozva 
ezzel létre. Tisztítja a hajat és a fejbôrt, miközben 
energiával tölti fel azt. Friss hatás.

Használati mód: Hagyja a hajban 3-5 percig, majd 
öblítse ki!

Célcsoport: azok a férfiak, akik a szép ôsz színt 
festés nélkül szeretnék elérni. Javasolt felhasználása 
két festés között, a természetes hatás fenntartására 
és maximalizálására.

kiszerelés: 200 ml

Uomo áPoláS 
ENERgETIC TERMÉkCSALád
Vitalitás, energia és erô a hajnak és fejbôrnek.

gYORS és kellemes professzionális termékcsalád, melyet azoknak a 
férfiaknak szánnak, akiknek szükségük van egy adag energiára hajuk 
és fejbôrük számára.



mAtte PASte

Erôs tartás és matt hatás; textúrát és szerkezetet 
ad a hajnak. Ideális rugalmas tartású frizurák 
kialakítására.

kiszerelés: 70 g

Wet gel

közepes tartás rugalmas frizurákhoz. Meghatározza 
a haj stílusát, enyhe nedves hatást adva neki. 

kiszerelés: 150 ml

Uomo HAjformázáS 


