


LAKMÉ - CREAT DE CATRE STILISTI 
PENTRU STILISTI
Lakmé crede în stiliști și în talentul lor
Ei reprezintă motivul pentru care noi cercetăm, dezvoltăm și distribuim produse de înaltă 
calitate pentru frumusețea și îngrijirea părului.
Datoria noastră este să colaborăm cu stiliștii și să le punem la dispoziție uneltele de care au 
nevoie ca să-și lase imaginația liberă și să atingă maximul potențialului lor ca profesioniști.
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• Acoperire 100%
• Strălucire
• Culoare durabilă

Chroma
Culoare permanentă fără amoniac

1CULOARE
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Collage este culoare permanentă, asigură acoperire 100% a părului alb, pe orice nivel de bază. Formula sa extrem de blândă, pe 
baza unor proteine din soia (Soy Protein Complex) respectă echilibrul fibrei capilare și menține părul sănătos, strălucitor și 
luminos, asigurând culori intense, uniforme și de lungă durată.

COLLAGE | CULOARE

CULOARE

• Culoare intensă și luminoasă, 
acoperire 100%

• Conținut redus de amoniac, 
respectă fibra capilară

Collage
vopsea cremă

Tub 60 ml
Ref. 21001 - 29947

• Acoperire maximă a firului 
de păr alb

• Culori intense cu rezultate 
de durată

Collage+
vopsea cremă intensă

Tub 60 ml
Ref. 24081 - 29949

• Crește intensitatea nuanțelor  
și neutralizează tonurile  
nedorite

• Pot fi create culori fanteziste 
prin aplicare directă

Collage Mix
intensificator de culoare

Tub 60 ml
Ref. 29991 and 20021 - 20701

• Recomandat pentru  
intensificarea tonurilor de 
roșu Collage. Culori intense 
și vibrante.

• Pentru obținere de meșe 
aplicat pe păr natural

Collage Red Motion
vopsea cremă

Tub 60 ml
Ref. 20941, 20951 and 20991

• Deschide 4-5 trepte fără  
decolorare

• Repară fibra capilară, conferă 
păr mătăsos și strălucitor

Collage Clair
vopsea cremă superblond 

Tub 60 ml
Ref. 28811 - 29983

Amestec 1:1.5, acționare 30’-40’ Amestec 1:1.5, acționare 30’ Amestec 1:1.5, acționare 30’

Amestec 1:1.5, acționare 30’ Amestec 1:2, acționare 45’
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• Deschidere o treaptă
• Intensitate maximă a culorii

Collage Hydrox 10V (3%)
oxidant cremă stabilizat

Flacon 90 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 42511 / 42501

Collage Hydrox este un oxidant cremă cu miros plăcut, care intensifică rezultatul colorării. Formula stabilizată asigură menținerea 
concentrației timp îndelungat iar conținutul de Boswellia reduce iritațiile și protejează scalpul.

COLLAGE | OXIDANȚI

• Deschidere 2 trepte 
• Perfect pentru acoperire fir 

alb 

Collage Hydrox 20V (6%)
oxidant cremă stabilizat

Flacon 90 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 42211 / 42201

• Deschidere 3 trepte

Collage Hydrox 30V (9%)
oxidant cremă stabilizat

Flacon 90 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 42311 / 42301

• Deschidere 4 trepte

Collage Hydrox 40V (12%)
oxidant cremă stabilizat

Flacon 120 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 42411 / 42401

CULOARE
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Gloss este o culoare ton pe ton fără 
amoniac ce reface fibra capilară și  
acoperă până la 80% păr alb.  
 
Îmbogățește culoarea naturală cu  
reflexe luminoase, conferind catifelare 
și luciu părului datorită conținutului de 
ulei de jojoba.

GLOSS
CULOARE DEMI-PERMANENTĂ

CULOARE

• Acoperă 80% păr alb, culori 
naturale intensificate 

• Poate fi folosit pentru  
împrospătarea culorii Collage 
sau Chroma

Gloss 
Color Rinse

Tub 60 ml
Ref. 30201 - 39991

Amestec 1:2, acționare 20-40’

• Nu deschide părul  
natural

• Culori durabile și  
rezistente

Gloss Emulsie  
Long Lasting 6V

Flacon 120 ml /  
Flacon 1000 ml
Ref. 42611 / 42601

Emulsia revelatoare Gloss este o soluție 
de peroxid de hidrogen de concentrație 

scăzută, care garantează dezvoltarea 
corectă a culorii.  

 
În timpul colorării,  

culoarea bazei rămâne neschimbată.

GLOSS 
EMULSIE REVELATOARE

• Deschide cu 1 treaptă 
părul natural

Gloss Emulsie 9V

Flacon 120 ml /  
Flacon 1000 ml
Ref. 42111 / 42101
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Chroma reprezintă culoare permanentă fără amoniac, ce conferă părului strălucire extremă și culori vibrante împreună cu acoperire 
100% a părului alb. Formula conține OF5 - intensificator de culoare care generează nuanțe intense, pure și luminoase, dovedind în 
acelasi timp respect maxim față de fibra capilară.

CHROMA | CULOARE PERMANENTĂ FĂRĂ AMONIAC

CULOARE

• Acoperire 100%
• Strălucire
• Culoare durabilă

Chroma
Culoare permanentă fără amoniac

Tub 60 ml
Ref. 70021 / 79991

• Blând cu scalpul
• Catifelare
• Parfum discret

Amestec 1:1, acționare 30’
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• Pentru împrospătarea culorii pe  
lungimi și pe vârfuri

Chroma Developer O   6V (1,8%)
• Deschide 3 trepte

Chroma Developer O   28V (8,4%)
• Deschide 2 trepte, perfect pentru 

acoperire păr alb

Chroma Developer O   18V (5,4%)

Flacon 60 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 72211 / 72201

Flacon 60 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 72311 / 72301

Flacon 120 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 72111 / 72101

Oxidant cremă ce protejează părul și scalpul datorită conținutului de Betafin, un ingredient activ cu proprietăți hidratante și de 
îngrijire. Textura sa cremoasă ajută la amestecare și obținerea de rezultate optime.

CHROMA | DEVELOPER O

CULOARE

Amestec 1:1, acționare 30’

2

2 2 2
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K. blonde reprezintă o cremă pudră decolorantă care îngrijește și catifelează firul de păr. 
Datorită formulei sale cu germeni de grâu, este posibilă o deschidere reală până la 8 trepte în același timp cu protecția și îngrijirea 
firului de păr.

K.BLONDE | DECOLORARE

CULOARE

• Deschide până la 8 trepte cu  
respect maxim față de păr

• Poate fi folosită la orice tehnică

K.blonde pudră-cremă compactă / 
K.blonde plic
Pudră-cremă decolorantă compactă

Cutie 500gr sau 24 plicuri x 20 gr./ plic
Ref. 41121 / 41130

Amestec 1: 2 cu Collage Hydrox 20V, 30V or 40V. 
Acționare 30-45’

• Textură consistentă, cleioasă, care aderă  
foarte bine la păr 

• Permite folosirea oricărei tehnici 
• Deschide până la 6 trepte 

K.blonde argilă decolorantă
Pentru tehnici freehand

Pungă 450 g
Ref. 41123

Amestec 1:2 cu Collage Hydrox de 10V, 20V, 30V, 40V 
sau cu Gloss Emulsion Long Lasting 6V. 
Acționare 20-40’

• Calități cosmetice sporite 
• Poate fi folosită cu orice tehnică 
• Deschide până la 7 trepte 
• Testat dermatologic 

K.blonde cremă 
decolorantă fără amoniac

Tub 200 g
Ref. 41124

Amestec 1:1 cu Collage Hydrox de 10V, 20V, 30V, 40V 
sau cu Gloss Emulsion Long Lasting 6V. 
Acționare 30-40’

• Neutralizează tonurile neplăcute 
după decolorare, simultan cu 
îngrijirea fibrei capilare 

• Rezultă un păr blond luminos, 
strălucitor, perfect 

K.blonde Silver Toner / 
K.blonde Pearl Toner 
Pentru tehnici freehand

Tub 60 ml
Ref. Silver 41141 / Pearl 41151

Amestec 1:2 cu Gloss Emulsion Long Lasting 6V. 
Actionare 2-5’
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2TRATAMENTE
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K.therapy reprezintă o linie de tratament pentru păr și scalp. Aduce confort și stare de bine datorită  
componentelor sale SPA și aromelor special selectate. Combinația de ingrediente naturale preparate cu 
apă pură din ghețarul Zermatt redau sănătatea firului de păr și scalpului. Produse testate dermatologic.

TRATAMENTE

K.THERAPY | ACTIVE

Active Prevention șampon
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43012 / 43013

Active Fortifying mască
Recipient 250 ml / recipient 1000 ml
Ref. 43062 / 43063

Active Shock Concentrate
8 fiole 6 ml
Ref. 43022

Active Prevention loțiune
Flacon 125 ml
Ref. 43032

Active este o linie de produse concepute împotriva căderii părului 
și pentru părul slăbit, fragil și fără viață. Conține Procapil™, un 
extract din frunze de măslin și diverse vitamine, care acționează 
pe diferite paliere împotriva căderii părului.

K.THERAPY | SENSITIVE

Sensitive șampon
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43112 / 43113

Sensitive Relaxing  
balsam cremă
Flacon de 300 ml / Flacon de 1000 ml
Ref. 43142 / 43143Sensitive Relaxing Night Drops

Flacon de 30 ml
Ref. 43132

Sensitive tratează scalpurile sensibile. Formula sa, cu peptide 
din bumbac, Aloe Vera și Bisabolol, are proprietăți calmante care 
aduc imediat senzația de confort.
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TRATAMENTE

K.THERAPY | PEELING

Peeling șampon păr uscat
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43712 / 43713

Peeling șampon păr gras
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43612 / 43613

Peeling Shock Gel
6 tuburi 15 ml
Ref. 43622

Peeling tratează problemele mătreții, eliminând microorganis-
mele care provoacă exfolierea și reapariția ei. Conține Octopirox™ 
și extract de rozmarin și santal, care curăță și tonifică scalpul.

K.THERAPY | PURIFYING

Purifying Matt mascăPurifying Balancing șampon
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43212 / 43213

6 tuburi 15 ml
Ref. 43222

Purifying reprezintă gama de produse care tratează părul gras. 
Conține Sebaryl™, o moleculă care reglează secreția de sebum  
și extracte de bambus și brusture care au proprietăți astringente.
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TRATAMENTE

K.THERAPY | REPAIR

Repair este linia de produse concepute pentru părul 
uscat și foarte uscat. Produsele sunt formulate cu 
Aqua-oil complex, care combină uleiuri naturale de 
Babassu și Macadamia cu proprietătile de hidratare 
profundă a Hydromanil™.

Repair Nourishing mască
Recipient 250 ml / recipient 1000 ml
Ref. 43442 / 43443

Repair Revitalizing șampon
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43412 / 43413

Repair Conditioning Fluid
Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43512 / 43513

8 fiole 8 ml
Ref. 43422

Repair Shock Concentrate

Repair Repairing Gel
Flacon 30 ml
Ref. 43432
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TRATAMENTE

BIO-ARGAN
Bio-argan reprezintă o gamă de produse realizate folosind ulei de argan 100% organic, un ingredient bogat 
în vitamina E și Omega 6, care actionează ca agent protectiv, anti-ageing și antioxidant. 
Aduce hidratare intensă, profundă, care face părul ușor de coafat. Potrivit oricărui tip de păr.

Bio-argan ulei

Flacon 125ml
Ref. 43002

Bio-argan șampon

Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml
Ref. 43004 / 43009

Ulei tratament intensiv pentru păr 
cu ulei de argan 100% organic. 
Previne pierderea elasticității și 
ruperea firului de par.

Șampon hidratant cu ulei de argan 
100% organic. Nu conține sulfați, și 
este astfel foarte delicat cu scalpul 
și cu pigmentul de culoare. 

Bio-argan mască

Recipient 250 ml / Recipient 1000 ml
Ref. 43005 / 43010

Macă hidratantă cu ulei de argan 
100% organic. Conține complexul 
Ceramide III, cu efect anti-ageing și 
de protecție împotriva factorilor de 
agresiune din mediu.
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3ÎNGRIJIRE
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ÎNGRIJIRE

Color Stay are un pH acid, pentru a proteja firul de păr vopsit de 
agresiunea factorilor externi și a prelungi viața culorii. 
Conține un extract antioxidant din semințe de floarea soarelui.

Color Stay tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml /  
Recipient 1000 ml
Ref. 47533 / 47532 / 47531

Color Stay șampon Sulfate-free
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml /  
Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47543 / 47542 / 47541 / 47544

Color Stay Conditioner
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml /  
Recipient 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47523 / 47522 / 47521/ 47524

TEKNIA | COLOR STAY

Teknia reprezintă o linie de îngrijire a părului, preparată cu ingrediente naturale atent selectate. Teknia conține un complex 
natural de hidratare WAA™, care asigură nivelul maxim și optim de hidratare pentru orice tip de păr și îi readuce frumusețea 
lui naturală.

Curl Up, cu pH acid, hidratează și îngrijește părul ondulat. 
Conține miere de albine, care hidratează profund și repară vârfurile 
degradate.

Curl Up Conditioner Leave-In
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47423 / 47422 / 47421

Curl Up șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47413 / 47412 / 47411 / 47414

TEKNIA | CURL UP
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ÎNGRIJIRE

Deep Care are o mare concentrație de ceramide și Abyssinian Oil. 
Restructurează părul uscat sau degradat. 
Hrănește și hidratează în profunzime.

Deep Care tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47733 / 47732 / 47731

Deep Care șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47713 / 47712 / 47711 / 47714

Deep Care Conditioner
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Recipient 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47723 / 47722 / 47721 / 47724

Flacon 100 ml
Ref. 47743

Deep Care Drops

TEKNIA | DEEP CARE

Body Maker conține cheratină naturală din grâu, pentru a da volum si 
textură părului fin sau lipsit de vitalitate. Întărește fibra capilară dinspre 
interior și îmbunătățește rezistența la rupere.

Body Maker tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47633 / 47632 / 47631

Body Maker șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml / Canistra 5000 ml
Ref. 47613 / 47612 / 47611 / 47614

TEKNIA | BODY MAKER
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ÎNGRIJIRE

Gentle Balance este un șampon pentru uz frecvent sulfat free, conține 
extract de acai organic, care previne deshidratarea și protejează culoarea 
părului. Potrivit oricărui tip de păr.

Gentle Balance șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47113 / 47112 / 47111 / 47114

TEKNIA | GENTLE BALANCE

Straight conține ceramide și ulei de meadowfoam, pentru 
a conferi moliciune, luciu și elasticitate firului rebel. 
Restructurează și întărește fibra capilară.

Straight tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47833 / 47832 / 47831

Straight șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml / Canistra 5000 ml
Ref. 47813 / 47812 / 47811 / 47814

Straight Thermal Protector 
protecție termică
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml
Ref. 47823 / 47822

Flacon 100 ml / Flacon 300 ml
Ref. 47843 / 47842

Straight Gel

TEKNIA | STRAIGHT
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ÎNGRIJIRE

Extreme Cleanse este conceput cu acizi din fructe și ceai verde, 
pentru curățire intensă a părului, împrospătare și eliminarea tuturor 
reziduurilor.

Extreme Cleanse șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47313 / 47312 / 47311 / 47314

TEKNIA | EXTREME CLEANSE

Suncare este îmbogățit cu vitamina E și ulei de Monoï pentru 
a repara firul de păr și a-l proteja de efectele nedorite ale soarelui, 
conferind instantaneu strălucire și catifelare.

Sun Care tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml /  
Recipient 1000 ml
Ref. 47933 / 47932 / 47931

Sun Care șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml
Ref. 47913 / 47912 / 47911

Sun Care Protection Spray
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml
Ref. 47923 / 47922

Flacon 100 ml
Ref. 47943

Sun Care Serum

TEKNIA | SUN CARE
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ÎNGRIJIRE Sistemul Ultra Refresh constă într-un șampon pentru împrospătarea culorii și un tratament mască. 
Se recomandă să fie folosite împreună ca un serviciu complet pentru îngrijirea părului colorat. 
Fiecare dintre aceste două produse aduce o cantitate bine dozată de pigment și se completează reciproc.

Şampon şi mască pentru refacerea, protecţia şi compensarea pierderii 
culorii îmbogățite cu pigment extras din alge coralline, asigură părului 
vopsit în nuanţe de roşu o culoare vibrantă, de durată.

Ultra Red tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient1000 ml
Ref. 47063 / 47062 / 47061

Ultra Red șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml
Ref. 47043 / 47042 / 47041

TEKNIA | ULTRA RED

Şampon şi mască pentru refacerea, protecţia şi compensarea pierderii 
culorii îmbogățite cu pigment extras din perle şi sidef, asigură părului 
vopsit în nuanţe de blond o culoare vibrantă, de durată.

Ultra Clair tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml /  
Recipient 1000 ml
Ref. 47033 / 47032 / 47031

Ultra Clair șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml /  
Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 47013 / 47012 / 47011 / 47014

TEKNIA | ULTRA CLAIR
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ÎNGRIJIRE

Şampon şi mască pentru refacerea, protecţia şi compensarea pierderii 
culorii îmbogățite cu pigment extras din şofran, asigură părului vopsit în 
nuanţe de cupru o culoare vibrantă, de durată. 

Ultra Copper tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47093 / 47092 / 47091

Ultra Copper șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml
Ref. 47073 / 47072 / 47071

TEKNIA | ULTRA COPPER

Şampon şi mască pentru refacerea, protecţia şi compensarea pierderii 
culorii îmbogățite cu pigment extras din cacao, asigură părului vopsit în 
nuanţe de şaten şi ciocolatiu o culoare vibrantă, de durată.

Ultra Brown tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47053 / 47052 / 47051

Ultra Brown șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml
Ref. 47023 / 47022 / 47021

TEKNIA | ULTRA BROWN

Șamponul de împrospătare culoare compensează estomparea culorii, sporește echilibrul de culori și pregătește 
părul pentru aplicarea ulterioară a măștii. Masca, datorită sistemului de reconstrucție cu ceramide 
(Ceramide Rebuild system) are efecte de tratament, reparare și protecție. 
Aduce părului nutrienți, completează depozitul de culoare și prelungește intensitatea culorii.
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ÎNGRIJIRE

Şampon şi mască pentru refacerea, protecţia şi compensarea pierderii 
culorii îmbogățite cu pigment extras din lavandă, asigură părului vopsit în 
nuanţe de violet o culoare vibrantă, de durată.

Ultra Violet tratament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47233 / 47232 / 47231

Ultra Violet șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml
Ref. 47223 / 47222 / 47221

TEKNIA | ULTRA VIOLET

Şampon şi mască pentru refacerea, protecţia şi compensarea pierderii 
culorii îmbogățite cu pigment extras din ambră, asigură părului vopsit în 
nuanţe de auriu o culoare vibrantă, de durată.

Ultra Gold tra tament
Tub 50 ml / Tub 250 ml / 
Recipient 1000 ml
Ref. 47333 / 47332 / 47331

Ultra Gold șampon
Flacon 100 ml / Flacon 300 ml / 
Flacon 1000 ml
Ref. 47323 / 47322 / 47321

TEKNIA | ULTRA GOLD
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• Gel fixare puternică, luciu și control al 
detaliilor

• Nu lasă reziduuri

Lift
Super Strong Hold Gel

• Spumă cu fixare puternică și control 
ferm

• Nu lasă reziduuri

Power
Extreme Hold Mousse

• Fixare fermă de durată
• Uscare rapidă

Hard
Extreme Hold Spray

Spray 300 ml
Ref. 46113

Spuma 300 ml
Ref. 46123

Tub 150 ml
Ref. 46132

Fix Plus este o gamă concepută pentru fixare puternică.  
Construiește folosind uneltele supreme împotriva gravitației.K.STYLE | FIX PLUS

5 4 4

STYLING
K.style reprezintă o gamă de produse pentru a genera volume, a da luciu și textură, care stabilește trenduri în întreaga lume. 
K.style conține un sistem natural de apărare care protejează ceramidele și cheratina din păr – Complex antioxidant din 
semințe de struguri ( Grape Seed™ Antioxidant Complex).
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• Spumă fixare flexibilă, îngrijește și  
descâlcește

• Conferă volum flexibil părului

Natural Boost
Flexible Mousse

• Loțiune de coafare cu fixare flexibilă
• Poate fi folosit la orice tehnică de 

coafare

Shape
Brushing Lotion

Atomizer 250 ml 
Ref. 46413

Spumă 300 ml
Ref. 46423

Thick & Volume reprezintă produse pentru a conferi volum și textură părului fin. 
Volum care nu va trece neobservat!

K.STYLE | THICK & VOLUME

STYLING
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• Spray protecție termică până 
la 220º

• Fixare flexibilă medie spre 
tare

i-Tool
Heat Protector Spray

Atomizer 250 ml
Ref. 46313

Style Control sunt produse pentru textură și control maxime. 
Diferitele grade de fixare îți lasă control deplin pentru orice finisare.

K.STYLE | STYLE CONTROL

3

• Spray cu fixare instantanee de 
durată, cu controlul mișcării

• Se îndepărtează ușor prin 
periere

Crunchy
Instant-Hold Working Spray

Spray 300 ml
Ref. 46343

• Păstrează părul mătăsos, cu 
aspect natural

• Se îndepărtează ușor prin 
periere

Pliable
Natural Hold Spray

Spray 300 ml
Ref. 46333

• Obtineți bucle de durată, are 
efect de memorie

• Hidratează părul, previne 
electrizarea lui

Rings
Curl Activator Balm

Tub 150 ml
Ref. 46362

3 2 2

STYLING
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• Gel de îndreptare cu protecție termică
• Control perfect al îndreptării
• Nu lasă reziduuri

Smooth
Straightener Gel

• Conferă luciu și moliciune părului
• Difuzează în particule fine, acțiune 

de durată

Polish
Sheen Spray

Atomizer 250 ml
Ref. 46413

Mousse 300 ml 
Ref. 46423

Smooth & Shine aduce textură mătăsoasă și luciu extrem, 
făcând trecerea de la un păr frumos la unul senzațional.

K.STYLE | SMOOTH & SHINE

3 2

STYLING
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• Împrospătează între spălări, absoarbe 
uleiurile fără reziduuri albe vizibile

• Accentuează textura și conferă volum

Brush Up
Dry Shampoo

• Zece beneficii într-un singur produs
• Finisarea perfectă pentru părul sănătos

Top-Ten
Style-Care Balm

• Separă și definește părul, control 
flexibil

• Aspect natural umed

Water-Touch
Flexible Gel-Wax

Cutie 100 ml
Ref. 46611

Flacon 150 ml
Ref. 46632

Atomizer 200 ml
Ref. 46653

Cool – reprezintă ultimul trend în produsele pentru volum, luciu si textură. 
Coafuri îndrăznețe, generatoare de trenduri

K.STYLE | COOL

3 1

STYLING
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• Conferă textură, structură, volum și 
luciu

• Hidratează, îngrijește și catifelează

Body Shaper
Volume Cream

• Fixare ultra puternică de durată, luciu 
deosebit și control

• Rezistent la umezeală

X-Treme
Ultra Strong Hold Gel

• Separă, definește și dă formă cu un 
subtil efect mat

• Fixare puternică pentru păr fin, nu îl 
încarcă

Texture Putty
Working Paste

Cutie 100 ml
Ref. 46621

Tub 150 ml
Ref. 46642

Flacon 250 ml
Ref. 46663

3 35

K.STYLE | COOL

STYLING
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• Definiție, hidratare și elasticitate  
pentru bucle

• Efect de memorie

Curl Action
Curl Activator Gel

• Efect mat
• Fixare flexibilă

Matter
Pliable Matt Wax

Recipient 50 ml
Ref. 46521

Tub 150 ml
Ref. 46512

Hottest sunt produse pentru creații extreme. 
Texturi surprinzătoare și forme inovative pentru cele mai căutate look-uri de azi.

K.STYLE | HOTTEST

3 4

STYLING

34



• Efect puternic de texturare
• Conferă volum extrem aplicat direct 

pe rădăcină

Fiber Paste
Fibrous Elastic Paste

• Îngroașă părul fin, ideal pentru a crea 
texturi

• Finisare mată

Sea Mist
Sea Spray

• Volum accentuat și flexibilitate
• Efect natural mat “nepieptănat”

Chalk
Matt Powder

“Solniță” 10 gr
Ref. 46571

Atomizer 150 ml
Ref. 46532

Recipient 100 ml
Ref. 46561

3 1 2
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TRATAMENTE ÎN SALON

AURA
AURA este primul tratament biotehnologic pentru păr, cu ingredienți organici care întăresc și catifelează fibra capilară și 
îmblânzesc părul (efect anti-frizz). Intensifică luciul natural și duce la nivelul optim sănătatea și frumusețea părului.
AURA reprezintă cheia pentru a obține păr ușor de coafat, mai rapid de uscat, ce consumă mai puțin timp zilnic pentru styling. 
Rezultatul durează 4-6 luni.
AURA este un tratament exclusiv, unic și sigur. Nu generează vapori sau mirosuri și nici mâncărimi. AURA este testat dermatologic.

AURA’01
ȘAMPON MICELAR

Flacon 1000 ml
Ref. 49111

Curăță părul profund, dar
blând, prin intermediul 
micelelor care ajută la 
îndepărtarea murdăriei fără 
să afecteze fibra capilară. 
Îmbogățit cu un complex 
premium de acid hialuronic 
pentru menținerea hidratării.

ÎN SALON

AURA’02
TRATAMENT ACTIV

Flacon 1000 ml
Ref. 49121

Îndreaptă și înmoaie părul,
elimină electrizarea și
dezordinea. 
Formulat cu acid
hialuronic premium și
complex organic cu pH 2.

ÎN SALON

AURA’03
MASCĂ HIALURONICĂ

Flacon 1000 ml
Ref. 49131

Conferă hidratare intensă,
rezistență la rupere, luciu și
barieră anti poluare. 
Formulat cu acid hialuronic 
premium și uleiuri organice 
de monoi și babassu.

ÎN SALON
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i.plex este un tratament anti-ageing inovativ și complet, în trei pași, care începe în salon și se încheie acasă. i.plex este formulat cu 
un complex unic de cheratină KERATEC™, care sfidează trecerea timpului. 
i.plex RESTRUCTUREAZĂ și PROTEJEAZĂ părul în timpul tratamentelor chimice din salon (colorare, decolorare, ondulare permanentă, 
îndreptare permanentă) și ÎNTĂREȘTE fibra capilară, reducând vizibil ruperea părului.

I.PLEX
TRATAMENTE ÎN SALON

Contine Keravis™, o moleculă
capabilă să penetreze adânc fibra 
capilară și să o întărească dinspre 
interior.

1
PREMIUM BOND
ÎNTĂRITOR DE LEGĂTURI

Flacon 500 ml
Ref. 49011

• Crește rezistența la rupere cu 44%

Întărește și reconstruiește fibra 
capilară într-un mod unic, fiind 
formulată cu un derivat natural al 
keratinei, Keratec™.

2
KERATECH I.POWER
TRATAMENT RECONSTRUCTIV

Flacon 500 ml
Ref. 490211

• Reconstruiește profund legăturile interne 
în păr (94%)

• Protejează și aduce luciu, catifelare și 
hidratare

Repară și protejează profund. 
Acționează gradual, natural, cu efect 
de durată. Pentru acasă.

3
HAIR PERFECTION
MASCĂ PROTECTOARE

Flacon 100 ml
Ref. 49033

• Prelungește efectele tratamentului din 
salon

ÎN SALON ÎN SALON ACASĂ
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• Păr ondulat sănătos, de 3 ori mai puternic
• Întărește cuticula dinspre interior

K·Wave 0 / K·Wave 1 / K·Wave 2
Kit ondulare permanentă

Loțiune ondulare 80 ml + Loțiune neutralizantă 100 ml
Ref. 48801 / 48811 / 48821

K·Wave și K_Straight sunt kit-uri de ondulare permanentă și îndreptare permanentă care răspund ultimelor tendințe în 
texturi. Ambele conțin Keravis™ Active Care Complex, un ingredient activ care împiedică ruperea legăturilor interne ale 
părului și îi reface structura dinspre interior.

K·WAVE | PERMANENT

TRATAMENTE ÎN SALON

K·Wave kit profesional pentru ondulare permanentă care 
creează bucle elastice de durată.
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• Bucle relaxate, păr sănătos, de 3 ori mai puternic
• Restructurează și repară fibra capilară

Cremă îndreptare bucle 200 ml /
Balsam neutralizant 200 ml
Ref. 48101 / 48111

K_Straight 0 / K_Straight 1
Kit relaxare bucle

K_STRAIGHT | CURL REMOVING AND STRAIGHTENING
K_Straight kit profesional pentru relaxarea buclelor (K.Straight), 
respectiv îndreptare permanentă de durată (K.Straight Ionic)

• Bucură-te de păr indreptat permanent, de 3 ori mai puternic !
• Restructurează și repară fibra capilară

K_Straight Ionic 0 / K_Straight Ionic 1
Kit îndreptare permanentă

Cremă de îndreptare 200 ml /
Balsam neutralizant 200 ml /
Loțiune protecție termică 100 ml
Ref. 48201 / 48211

TRATAMENTE ÎN SALON
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Master reprezintă o linie de produse absolut necesare, concepute să acopere toate necesitățile uzuale ale unui salon, 
potrivite oricărui tip de păr.  Toate produsele Master au pH acid și lucrează pe principii electrostatice, astfel produsul 
recunoaște, hidratează și repară zonele unde părul are nevoie.

MASTER
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• Formulă echilibrată și blândă, pentru 
uz zilnic

• Părul devine sănătos, strălucitor și 
mătăsos

Șampon

Flacon 1000 ml / Canistră 5000 ml
Ref. 45021 / 45024

MASTER | HAIRCARE

TRATAMENTE ÎN SALON

• Face părul moale și manevrabil, ușor 
de pieptănat

• Hidratează, conferă părului luciu și 
dinamică

Balsam Conditioner

Flacon 1000 ml
Ref. 45301

• Mască restructurantă cu efect imediat 
pentru părul fragil, uscat și casant

• Conferă luciu, sigilează vârfurile

Restructuring Hair Mask

Flacon 1000 ml
Ref. 45401
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• Lac fixare puternică, aspect natural
• Conferă luciu și elasticitate părului

Lak Natural Style

Flacon 500 ml
Ref. 45461

MASTER | STYLING

TRATAMENTE ÎN SALON

• Lac fixare extrem de puternică
• Creează imagini, cocuri și finisări bine  

definite

Lak X-Strong

Flacon 500 ml / Flacon 750 ml
Ref. 45441 / 45431

• Spray non-aerosol, fixare naturală
• Nu încarcă părul, conferă luciu și  

catifelare

Eco Lak

Flacon 300 ml
Ref. 45471
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MASTER | STYLING

• Balsam bi-fazic cu efect 
instantaneu

• Descâlcește imediat părul, 
ajută la pieptănare

LAK-2 Conditioner

Atomizer 100 ml / Atomizer 300 ml
Ref. 45511 / 45501

• Soluție ondulare  
permanentă pentru bucle 
elastice, uniforme, de durată

• Conține ingredienți activi 
care protejează zonele  
sensibile ale părului

Perm 0 / Perm 1 / Perm 2

Flacon 500 ml
Ref. 45701 / 45711 / 45721

• Gel extra-puternic, rezistent 
la umiditate

• Păr moale și strălucitor, fără 
reziduuri

Fixing Gel

Recipient 1000 ml
Ref. 45411

• Neutralizator soluție  
permanent, restructurează 
părul dinspre interior

• Hidratează și înmoaie părul

Perm Neutralizer

Flacon 1000 ml
Ref. 45751

MASTER | FORM
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• Ulei restructurant, hrănește și  
hidratează părul fără viață

• Readuce luciul natural și îngrijește 
fibra capilară

Care Oil

24 fiole x 15 ml
Ref. 45601

MASTER | CARE

TRATAMENTE ÎN SALON

Recomandare: după vopsire aplicați pe 
părul spălat, masați ușor și clătiți după ce 
acționează 5 minute

• Loțiune pentru reglarea porozității 
părului

• Protejează zonele degradate și  
uniformizează porozitatea în timpul 
colorării sau permanentului

Care Lotion

Atomizer 100 ml
Ref. 45613

Recomandare: pulverizați pe păr, apoi lucrați 
normal pentru colorare sau permanent

• Tonic dermo-protector pentru scalp
• Protejează scalpul în timpul colorării 

sau permanentului

Care Tonic

24 fiole x 15 ml
Ref. 45621

Recomandare : aplicați pe scalp, apoi lucrați 
normal pentru colorare sau permanent
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• Protejează părul împotriva iritațiilor, 
mâncărimii sau roșeții în timpul colorării

• Aduce confort, înmoaie și hidratează 
scalpul

Care Scalp Protector

Flacon 100 ml
Ref. 45811

Recomandare: aplicați produsul pe scalp 
înaintea colorării

• Loțiune pentru curățarea pielii după 
vopsire

• Respectă echilibrul natural al pielii

Care Stain Remover

Flacon 100 ml
Ref. 45801

Recomandare: folosiți la spălător; după clătire 
și spălat părul, aplicați pe un tampon de vată 
și curățați locurile pătate
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Unic distribuitor autorizat Romania
TERTIA cosmetic SRL Oradea

www.tertia.ro
www.professionalshop.ro


