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Kemon to włoska firma rodzinna, która od lat 50. XX wieku produkuje 
profesjonalne kosmetyki do włosów. Powstają one w zakładzie w San 
Giustino w Umbrii, a do ich produkcji, obok nowoczesnych rozwiązań 
kosmetologicznych, wykorzystywane są naturalne składniki roślinne 
pochodzące z lokalnych upraw organicznych. Produkty te tworzą pełną 
gamę kosmetyków, koniecznych dla zdrowych i pięknych włosów.

Każdy produkt jest starannie dopracowany w laboratoriach Kemon. 
Od lat firma zachowuje standardy jakości i bezpieczeństwa. Co roku 
przeprowadzane są nowe badania, mające na celu zminimalizowanie 
negatywnego wpływu produkcji kosmetyków na środowisko naturalne. 
Dzięki regularnym pracom badawczym nad formułami i składnikami 
produkty są wyjątkowo skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane przez 
włosy oraz skórę.

Marka Kemon przeprowadzając szereg badań na roślinach leczniczych, 
wyselekcjonowała i opatentowała specyficzną mieszankę o niespotykanych 
dotąd właściwościach i wysoce skutecznym działaniu na włosy. Velian 
Complex to mieszanka ekstraktów roślinnych: dziewanny, lnu, rumianu 
żółtego i kocanki. Składnik ten jest sukcesywnie dodawany do kolejnych 
produktów marki Kemon.
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CRAMER COLOR
Koloryzacja, która „towarzyszy nam przez całe życie”.

Klasyczna farba będąca symbolem włoskiej koloryzacji to idealny wybór dla stylistów. 
CRAMER COLOR SYSTEM to dwie technologie – permanentna oraz ton w ton, które pozwalają:

•  uzyskać różne stopnie krycia siwizny – od pełnej po naturalną,

•  wykonać koloryzację na odroście, długości i końcach, która zagwarantuje zdrowy wygląd 
włosów, ich blask i trwały efekt,

• na tonowanie dostosowane do potrzeb i podtrzymujące refleks,

•  na rozjaśnianie do 5 tonów bez użycia rozjaśniacza.

Dzięki zawartości Velian Complex (mieszanki wyselekcjonowanych roślin:
dziewanny, kocanki, lnu i rumianu żółtego) koloryzacja  staje się  zabiegiem 
pielęgnacyjnym, a włosy pozostają jedwabiste i miękkie w dotyku.

pojemność: 100 ml

aktywatory: UNI.COLOR OXI 1,8/3/4,8/6/9/12%
pojemność: 1000 ml
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Badania wykazały, że „specjalna mieszanka ekstraktów z dziewanny, kocanki, lnu 

i rumianu żółtego, wyhodowanych z użyciem technik uprawy organicznej przez 

Kemon Open Lab, posiada silne właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne 
i antyoksydacyjne”, oraz iż opatentowana mieszanka Velian Complex posiada 
silne właściwości, których rezultaty przewyższają efekty, jakich można by 
oczekiwać po zsumowaniu sposobów działania poszczególnych ekstraktów.

Nowy Cramer Color System został wzbogacony o ten drogocenny składnik, dzięki 

czemu jego działanie ochronne jest silniejsze wobec skóry głowy w trakcie całego 

zabiegu koloryzacji.

 Patent 

Od lewej – suszone rośliny lecznicze  
z upraw organicznych, wchodzące  
w skład Velian Complex: dziewanna, 
len, rumian żółty, kocanka

MIESZANIE I CZAS DZIAŁANIA 

* Działanie rozjaśniania można wydłużyć do 60 minut.

Czas trzymania:

3% (10 VOL.) ton w ton 30 minut

6% (20 VOL.) 1–2 tony 35 minut

9% (30 VOL.) 2–3 tony 40 minut

12% (40 VOL.) 3–4 tony 50 minut

12% (40 VOL.) 4–5 tonów w serii Super Rozjaśniające 50 minut*

12% (40 VOL.) do 5 tonów w serii Ultra Rozjaśniające 50 minut*

Czas trzymania:

w zależności od wykonywanego zabiegu od 5 do 25 minut

Proporcje mieszania CRAMER COLOR (koloryzacja permanentna):

1:1 z UNI.COLOR OXI 3/6/9/12%

1:1 z serią Super Naturalne z UNI.COLOR OXI 9%

1:1,5 z serią Super Rozjaśniające z UNI.COLOR OXI 12%

1:2 z serią Ultra Rozjaśniające z UNI.COLOR OXI 12%

Proporcje mieszania CRAMER COLOR (koloryzacja ton w ton):

1:1,5 z UNI.COLOR OXI 1,8/4,8%

Od lewej – suszone rośliny lecznicze  
z upraw organicznych, wchodzące  
w skład Velian Complex: dziewanna, 
len, rumian żółty, kocanka.

Badania wykazały, że specjalna mieszanka ekstraktów z dziewanny, kocanki, lnu 

i rumianu żółtego, wyhodowanych z użyciem technik uprawy organicznej przez 

Kemon Open Lab, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i antyoksydacyjnie 
oraz iż opatentowana mieszanka Velian Complex posiada silne właściwości, 
których rezultaty przewyższają efekty, jakich można by oczekiwać po zsumowaniu 
sposobów działania poszczególnych ekstraktów.

Nowy CRAMER COLOR został wzbogacony o ten drogocenny składnik, dzięki 

czemu jego działanie ochronne jest silniejsze wobec skóry głowy w trakcie całego 

zabiegu koloryzacji.

 Patent 

1110



NAYO
Farba do włosów na bazie jogurtu. Nie zawiera amoniaku. Jest całkowicie 
bezwonna, charakteryzuje się kremową i aksamitną konsystencją. 
Zapewnia perfekcyjne krycie siwych włosów oraz umożliwia rozjaśnianie 
o 4–5 tonów za pomocą superrozjaśniaczy. Gwarantuje jednolity kolor 
i wyjątkowo trwały efekt koloryzacji. Zawiera Velian Complex, oparty na 
mieszance 4 roślin: dziewanny, kocanki, lnu i rumianu żółtego, dobranych 
ze względu na swoje właściwości zmiękczające i ochronne.

proporcje mieszania: 1:1,5 z kremem aktywującym NAYO 3/6/9/12%
proporcje mieszania: 1:2 tylko z serią superrozjaśniaczy z kremem 
aktywującym NAYO 12%

czas trzymania:
każda seria kolorystyczna: 35 minut
seria superrozjaśniaczy: 50 minut

pojemności: 50 ml / kolory naturalne: 100 ml

aktywatory: NAYO krem aktywujący 3/6/9/12% 
pojemność: 1000 ml
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YO COND
Koloryzacja i pielęgnacja w jednym. YO COND to produkt, który odświeża kolor między 
dwoma koloryzacjami. Zawiera wyciąg z jogurtu, bambusa oraz proteiny pszenicy. Zapewnia 
intensywny, lśniący i trwały kolor. Dzięki kremowej konsystencji głęboko odżywia włosy 
i jednocześnie je koloryzuje w zaledwie 3 minuty. Produkt przeznaczony do wszystkich 
rodzajów włosów. Zawiera Velian Complex, oparty na mieszance 4 roślin: dziewanny, 
kocanki, lnu i rumianu żółtego, dobranych ze względu na swoje właściwości zmiękczające 
i ochronne.

czas trzymania YO COND na włosach naturalnych: od 3 do 10 minut
czas trzymania YO COND CLEAR: 3 minuty

pojemność: 250 ml

YO HAND CREAM
Ekskluzywny krem do rąk wzbogacony o ekstrakt z jogurtu oraz Velian Complex. Zapewnia 
wyjątkowe nawilżenie i miękkość. Łatwo się wchłania, nie natłuszcza dłoni i sprawia, że stają 
się aksamitne w dotyku.

pojemność: 60 ml
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ACTYVA COLORO
Rewolucja w koloryzacji włosów.

ACTYVA COLORO to farba półpermanentna, która intensywnie rozświetla i wygładza włosy. Posiada certyfikat Green & Clean 
Cosmetics oraz zawiera składniki pochodzenia naturalnego. Jest wegańska i testowana dermatologicznie. Jej formuła została 
wzbogacona o olej kokosowy i Velian Complex, czyli ekstrakty z łagodzących, organicznych roślin leczniczych, które zapewniają 
wyjątkową delikatność wobec skóry głowy i  włosów. Innowacyjna żelowa konsystencja umożliwia szybką i  łatwą aplikację, 
zapewniając naturalnie wyglądający i  pełen blasku efekt. ACTYVA COLORO pozwala wprowadzić wiele usług koloryzacji 
w  salonie, zarówno dla włosów naturalnych, jak i  po zabiegach chemicznych. Sprawdzi się także u  osób, które potrzebują 
maskowania siwizny i zminimalizowania odrostu.

EFEKT WYBRANY 
ODCIEŃ KURACJA

KREM 
AKTYWUJĄCY 1,95% (6,5 vol.)

wysoka intensywność 45 ml 15 ml 60 ml

średnia intensywność 30 ml 30 ml 60 ml

niska intensywność 15 ml 45 ml 60 ml

AKTYWATOR PROPORCJE MIESZANIA REZULTAT CZAS DZIAŁANIA

3% (10 vol.) 1:1
intensywny odcień, 

maskowanie siwizny do 60%
do 35 minut

1,95% (6,5 vol.) 1:1
tonowanie, przywracanie głębi i refleksów 

włosom farbowanym i rozjaśnianym
do 20 minut

farba ACTYVA COLORO + aktywator ACTYVA COLORO

ACTYVA	COLORO	GLOSS
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Technologia	MpH	modulująca	pH

Przedstawiamy nową technologię MpH, która moduluje pH mieszanki koloryzującej w zależności od użytego aktywatora.

Oznacza to, że ten sam produkt pozwala na osiągnięcie wielu efektów i spełnienie różnych potrzeb:

•  naturalnie wyglądające maskowanie siwizny przy jednoczesnym zminimalizowaniu odrostu,
•  nadanie blasku i długotrwałych refleksów włosom naturalnym,
•  przywrócenie głębi koloru i refleksów włosom farbowanym oraz nadanie im jedwabistej gładkości i połysku.

Aby uzyskać takie rezultaty, laboratoria badawczo-rozwojowe firmy Kemon opracowały dwa różne aktywatory, stworzone 
w synergii z koloryzacją:

1)  Rozświetlający aktywator w  kremie ACTYVA COLORO CREAM ACTIVATOR  3% (10 vol.) został stworzony na potrzeby 
włosów naturalnych. Pozwala uzyskać nieznacznie zasadową mieszankę, która nie zmienia poziomu koloru włosów. 
Umożliwia maskowanie siwizny do 60% przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowo naturalnych i  lśniących efektów. 
Sprawia, że odrost jest zminimalizowany oraz nadaje włosom naturalnym połysk i długotrwałe refleksy.

2)  Rozświetlający aktywator w  kremie ACTYVA COLORO CREAM ACTIVATOR 1,95% (6,5  vol.) został stworzony na potrzeby 
włosów po zabiegach chemicznych. Pozwala uzyskać mieszankę o  zasadniczo neutralnym pH, która wzmacnia głębię 
koloru, pozostawiając włosy pełne blasku, odżywione, z intensywnymi refleksami.

Green&Clean	Cosmetics

ACTYVA COLORO to linia potwierdzająca kierunek, w  którym zmierzamy –  tworzenie coraz bardziej zaawansowanych, 
skutecznych i  zrównoważonych kosmetyków profesjonalnych. Wszystkie formuły* posiadają certyfikat Green&Clean 
Cosmetics, który wyznacza bardzo wysokie standardy dla naszych badań i dla rozwoju każdego produktu. Wytyczne 
te opierają się na trzech filarach: przejrzystości, formułach Green&Clean, a  także zrównoważonym rozwoju 
i bezpieczeństwie dla środowiska oraz konsumentów.

Przejrzystość

Naszym celem jest komunikowanie się w sposób jasny i przejrzysty. Z tego powodu wybraliśmy opakowania z czytelnymi 
etykietami, które dzięki nadrukowanym symbolom w prosty sposób informują konsumenta o linii produktów i ich właściwościach.

Aby jeszcze dokładniej przedstawić naturalność naszych kosmetyków, zdecydowaliśmy się wyróżnić w tekście kolorem 
zielonym ekstrakty roślinne oraz składniki pochodzenia naturalnego, a  gwiazdką oznaczyć te pochodzące z  upraw 
organicznych. Pozostałe, zapisane kolorem czarnym, są wynikiem badań naukowych i zostały starannie dobrane 
w  celu stworzenia mieszanek substancji czynnych, działających w  sposób synergiczny i  tym samym zwiększających 
skuteczność formuły.

coloro

* Z wyjątkiem odcieni 4.7, 9.77 i Violet.
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COLORO
Półpermanentna, rozświetlająca farba do włosów, bogata w odżywczy 
olej kokosowy. Zmieszanie z aktywatorem pozwala na uzyskanie żelowej 
konsystencji, dzięki której aplikacja jest łatwa, przyjemna i szybka. Nie kapie i nie 
plami. Testowana dermatologicznie. Zawiera Velian Complex.

Jej specjalna formuła i technologia MpH są w pełni bezpieczne dla włosów 
i pozwalają na uzyskanie ekstremalnego połysku i długotrwałych rezultatów.

Rezultaty

• od naturalnego wyglądu do intensywnych i żywych odcieni
• gwarancja maksymalnego połysku
• jedwabiście miękkie, widocznie piękne i zdrowe włosy
• maskowanie siwych włosów do 60% bez konieczności  

dodatkowego farbowania odrostów
• idealne tonowanie
• neutralizacja niepożądanych refleksów
• wyjątkowe odcienie

Dostępna w butelce z rPET o pojemności 60 ml.

coloro

amoniaku, soli amonowej siarczanu alkoholu laurylowego, ekstraktu z pestek grejpfruta, HFC 152A w aerozolach, składników pochodzących od zwierząt, jeśli 
zwierzęta na tym cierpiały, metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu, metanodiolu, nanomateriałów, parabenów, p-Fenylenodiaminy, pochodnych 
p-Fenylenodiaminy, wazeliny, olejów i wosków parafinowych, mikrogranulek z PE/PP/PET/PMMA/Nylonu, retinolu, SLES, SLS, triklosanu.

* Zgodnie z wytycznymi Green&Clean Cosmetics nie należy stosować następujących składników:

Formuły Green&Clean

Pozbawione niebezpiecznych lub potencjalnie szkodliwych składników*

Nasze wytyczne proceduralne zawierają listę składników, które wyeliminowaliśmy 
z  naszych produktów, mimo że są dozwolone do stosowania w  kosmetykach. 
Uważamy, że nawet jeśli istnieje tylko podejrzenie szkodliwego działania, to jest to 
dla nas za duże ryzyko narażające środowisko oraz zdrowie konsumentów.

Składniki pochodzenia naturalnego

ACTYVA COLORO zawiera do 84% składników pochodzenia naturalnego: 
jest to wartość obliczona zgodnie z  normą techniczną ISO 16128 po zmieszaniu 
półpermanentnej farby ACTYVA COLORO z  aktywatorem ACTYVA COLORO CREAM 
ACTIVATOR.

Formuły certyfikowane Vegan

Certyfikat Vegan gwarantuje, że zarówno w składnikach, jak i w całym cyklu produkcyjnym 
kosmetyków z  linii Actyva nie są stosowane żadne surowce, substancje pomocnicze 
ani środki pochodzenia zwierzęcego i  GMO. To oznaczenie daje także pewność 
najwyższych standardów produkcji i higieny pracy.

Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo konsumentów

Formuły testowane dermatologicznie

Składniki o łagodnym działaniu i wysokiej tolerancji przez skórę.

Pudełka wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska

Opakowania aktywatorów ACTYVA COLORO CREAM ACTIVATORS są wykonane 
z  zielonego PE, innowacyjnego, odnawialnego, nieropopochodnego materiału 
pozyskiwanego z trzciny cukrowej, który przyczynia się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.

Opakowania farby ACTYVA COLORO i  kuracji ACTYVA COLORO GLOSS są 
wykonane z rPET, materiału pochodzącego z recyklingu, uzyskanego w procesach 
odzysku. Stosowanie tego typu tworzywa powoduje znaczne zmniejszenie ilości 
odpadów sztucznych i emisji CO2.

Czysta energia

Używamy czystej energii z odnawialnych źródeł, aby zmniejszyć negatywny wpływ 
na naszą planetę.

COLORO GLOSS
Bezbarwna, rozświetlająca kuracja o działaniu odżywczym, bogata w olej 
kokosowy. Idealna do stosowania na dwa sposoby. Samodzielnie – sprawia, 
że włosy stają się bardziej lśniące i widocznie zdrowsze, nie zmieniając 
przy tym ich koloru. W połączeniu z dowolnym odcieniem farby ACTYVA 
COLORO – moduluje intensywność tonu, wzmacniając połysk. Testowana 
dermatologicznie.

Rezultaty

• ekstremalny połysk
• widocznie piękne i zdrowe włosy
• personalizowana koloryzacja

Dostępna w butelce z rPET o pojemności 250 ml.

coloro
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LUNEX SYSTEM
Świadoma koloryzacja blond.

Rozjaśnianie i koloryzacja poza granicami kreatywności.

Profesjonalny i  kompletny system do rozjaśniania każdego rodzaju włosów. Produkty te 
zapewniają delikatne oddziaływanie na strukturę włosa i natychmiastowy rezultat: włosy 
są zdrowe, a  efekt końcowy wyrazisty i  podkreślony. Umożliwiają rozjaśnienie włosów 
(zachowując przy tym naturalny efekt), tworzenie pasemek i pojaśnień oraz bardzo silnych 
rozjaśnień.

Za pomocą produktów LUNEX SYSTEM możemy także lekko zredukować lub całkowicie 
usunąć kolor kosmetyczny. Rozjaśnianie włosów oraz wszelkie efekty, które dzięki tej linii 
możemy uzyskać, to najbardziej popularne i dochodowe usługi w salonie fryzjerskim.

2322



LUNEX LIGHT FAST
Szybko działający produkt do rozjaśniania włosów przy użyciu 
prostownicy. Umożliwia tworzenie pasemek oraz innych 
efektów rozjaśnienia na suchych włosach naturalnych lub 
farbowanych. Stopień rozjaśnienia zależy od ilości przeciągnięć 
prostownicą po włosach.

Rozjaśnia	do	2	tonów.

pojemność: 2 butelki po 200 ml

LUNEX LIGHT
Produkt do delikatnego rozjaśniania włosów. Umożliwia 
uzyskanie subtelnego oraz naturalnego efektu na włosach.

Rozjaśnia	do	2	tonów.

pojemność: zestaw 270 ml  
– rozjaśniacz 90 ml oraz aktywator 180 ml

LUNEX ULTRA CREAM
Rozjaśniacz w kremie do stopniowego rozjaśniania włosów, bez 
efektu żółtych tonów. Idealny do rozjaśniania bezpośrednio 
przy skórze głowy. Dzięki zawartości wyciągu z rumianku ma 
właściwości nawilżające, zmiękczające i ochronne.

Rozjaśnia	do	ponad	7	tonów.

pojemność: 300 g

LUNEX COLORFUL
Krem koloryzujący, który odżywia i rozświetla włosy. Paleta kolorów 
obejmuje 12 odcieni, w  tym 8 jaskrawych, 3 pastelowe i  1 Clear. 
To wyjątkowo kremowa farba do włosów wzmacniająca kolor pasm 
lub służąca do wykonania całkowitej koloryzacji. Dodatkowo w skład 
linii wchodzi Clear – odżywka doskonale modulująca refleksy. LUNEX 
COLORFUL wzbogaci i upiększy włosy, nadając im nowy, oryginalny 
wygląd. Produkt jest łatwy i  prosty w  użyciu oraz nie wymaga 
mieszania z emulsją utleniającą.

W skład linii wchodzą kolory:
pomarańczowy
granatowy
zielony
turkusowy
żółty
fuksja
różowy
szary
niebieski
clear – czysty

czas trzymania: 15 minut

pojemność: 125 ml
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LUNEX CLAY POWDER
Puder rozjaśniający do technik „wolnej ręki”. Dzięki zawartości 
białej glinki ma wyjątkowo kremową i  równomierną strukturę, 
co pozwala na doskonałe przyleganie do włosów. Produkt 
został wzbogacony o  Bond Creator Complex (BCC) – kompleks 
naturalnie występujących cząsteczek, które odbudowują wiązania 
dwusiarczkowe we włosach, pomagają je chronić i  utrzymywać 
zwartą strukturę podczas rozjaśniania.

Rozjaśnia	do	6	tonów.

pojemność: 2 opakowania po 400 g

LUNEX ICE TONER SHAMPOO
Szampon niwelujący żółty odcień. Produkt jednocześnie oczyszcza   
i  tonuje włosy. Fioletowy pigment neutralizuje niepożądane żółte 
tony i nadaje włosom lśniący, neutralny odcień. Zapewnia czystość 
koloru i naturalny wygląd. Nie zawiera silikonu.

pojemność: 1000 ml

LUNEX DECAP SUPER
Rozjaśniacz w proszku na bazie olejków kosmetycznych  
i niebieskiego pigmentu. Neutralizuje ciepłe tony.  
Produkt bezwonny.

Rozjaśnia	do	6	tonów.

pojemność: 2 opakowania po 400 g

LUNEX RESTORE
Regenerujący płyn micelarny do włosów o  działaniu ochronnym, 
przeznaczony do użytku podczas rozjaśniania. Działa synergicznie 
z produktami do rozjaśniania LUNEX – DECAP SUPER, ULTRA CREAM 
oraz ULTRA POWDER. Sprawia, że włosy stają się mocniejsze, mniej 
łamliwe oraz bardziej błyszczące i  odżywione. Nie wpływa na 
właściwości rozjaśniające produktu, do którego jest dodawany.

pojemność: 500 ml
(posiada dozownik umożliwiający stopniowanie aplikacji)

LUNEX ULTRA POWDER
Kompaktowy rozjaśniacz w  proszku o  silnym działaniu, który 
zapewnia intensywne rozjaśnienie i  wyjątkową ochronę włosów. 
Idealny do usuwania koloru kosmetycznego włosów oraz do 
pracy przy użyciu dowolnego narzędzia: folii, pasków papieru 
samonagrzewającego, czepków. Jest nielotny, nie pęcznieje i  nie 
ścieka. Silnie działa przeciw niepożądanym żółtym odcieniom. 
Zawiera hydrolizowaną keratynę, która wzmacnia strukturę 
włosa oraz Velian Complex, który ma właściwości zmiękczające 
i łagodzące.

Rozjaśnia	do	9	tonów.

pojemność: 2 opakowania po 400 g
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AKTYWATORY

UNI.COLOR OXI
Emulsje utleniające o różnym stężeniu procentowym 
(1,8 / 3 / 4,8 / 6 / 9 / 12%), niezbędne w procesie koloryzacji 
przy użyciu CRAMER COLOR. Ich główne zalety to 
niezawodność działania, sprawdzone rezultaty oraz 
utrzymanie dobrego stanu włosów i skóry głowy.

pojemność: 1000 ml

NAYO CREAM
Kremy aktywujące o różnym stężeniu procentowym 
(3 / 6 / 9 / 12%), niezbędne w  procesie koloryzacji przy 
użyciu farb NAYO. Są delikatne dla skóry głowy i włosów 
oraz gwarantują niezawodne efekty.

pojemność: 1000 ml

UNI.COLOR
Produkty techniczne niezbędne w  procesie koloryzacji: szampon 
podtrzymujący efekt koloryzacji, przywracający odpowiednie pH 
włosów, krem ochronny do użytku na linii włosów w celu uniknięcia 
zabrudzeń podczas koloryzacji oraz serwetki usuwające ze skóry 
pozostałości farby. 

UNI.COLOR SHAMPOO szampon techniczny: 1000 ml
UNI.COLOR BARRIER krem ochronny: 100 ml
UNI.COLOR ERASER serwetki usuwające zabrudzenia: 25 sztuk

ACTYVA COLORO
Rozświetlające aktywatory w kremie o różnym stężeniu 
procentowym (1,95% oraz 3%), niezbędne w procesie 
koloryzacji przy użyciu farb ACTYVA COLORO. Zostały 
wzbogacone o Velian Complex, dzięki czemu wykazują 
działanie odżywcze i kondycjonujące wobec włosów.

pojemność: 1000 ml

coloro
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#UNAMYSYSTEM

Doctor Wave & Miss Straight 

Profesjonalne produkty do usługi trwałej lub półtrwałej. Wyjątkowo proste w użyciu i bezpieczne dla struktury włosa.  
Gwarantują efekt doskonale gładkich i zdyscyplinowanych włosów lub skręconych, z wyraźną objętością.

Zmień fryzurę, zmień styl.

UNAMY SYSTEM
Linia profesjonalnych produktów do wykonywania trwałych lub półtrwałych zabiegów 
na włosach. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom chronią strukturę włosów, 
zapewniając im miękkość i  elastyczność. Ponadto gwarantują efekt doskonale gładkich 
i zdyscyplinowanych włosów lub skręconych z wyraźną objętością. 

Produkty UNAMY SYSTEM nie zawierają formaldehydu, dzięki czemu są bezpieczne 
w stosowaniu i nie naruszają naturalnej struktury włosa.

PROSTOWANIE WŁOSÓW

SKRĘCENIE WŁOSÓW UNAMY WAVEUNAMY TEXTURE

UNAMY LISSUNAMY CONTROL

USŁUGA  
TRWAŁA 

USŁUGA  
PÓŁTRWAŁA 
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Zabieg półtrwałej ondulacji, bez konieczności użycia utrwalacza. W jednym 

prostym kroku uzyskujemy naturalny efekt na czas ok. 4–6 tygodni. Wyjątkowa 
receptura do włosów naturalnych, farbowanych lub wrażliwych. 

1. O PRODUKCIE

ZESTAW UNAMY TEXTURE

Skład zestawu:

START SHAMPOO, szampon usuwający pozostałości po koloryzacji – saszetka 2 x 20 ml

UNAMY TEXTURE, płyn do półtrwałej ondulacji – 125 ml 

UNAMY TEXTURE
Zabieg do usługi półtrwałej. Nie wymaga użycia utrwalacza. W jednym 
prostym kroku gwarantuje naturalny efekt na czas ok. 4–6 tygodni. 
Przeznaczony do włosów naturalnych, farbowanych lub wrażliwych.

Skład zestawu:
START SHAMPOO szampon usuwający pozostałości po koloryzacji:  
2 x 20 ml (saszetki)
UNAMY TEXTURE płyn do usługi półtrwałej: 125 ml

20

Zabieg półtrwałej ondulacji, dyscyplinujący włosy, przeznaczony do 

zapobiegania ich puszeniu się, gwarantujący pełną kontrolę i podkreślający 

kształt włosów. Pozwala uzyskać lśniące, jedwabiste i łatwe do układania włosy. 

Unamy Control jest dostępny w dwóch wariantach – Intensive oraz Light – do 

stosowania w zależności od poziomu uwrażliwienia włosa. 

1. O PRODUKCIE

ZESTAW UNAMY CONTROL

Skład zestawu Control Intensive:

CONTROL PRE-TREAT, środek myjący przed zabiegiem – 250 ml

CONTROL INTENSIVE, intensywny zabieg dyscyplinujący – 400 ml

CONTROL MASK, maska zapewniająca jedwabistość i kontrolę – 500 ml 

Skład zestawu Control Light:

CONTROL PRE-TREAT, środek myjący przed zabiegiem – 250 ml

CONTROL LIGHT, zabieg dyscyplinujący łagodny – 400 ml

CONTROL MASK, maska zapewniająca jedwabistość i kontrolę – 500 ml

UNAMY CONTROL
Zabieg dyscyplinujący (lekki lub intensywny). Wygładza włosy, zapobiega ich puszeniu się 
oraz gwarantuje pełną kontrolę nad fryzurą. Pozwala uzyskać lśniące, jedwabiste i łatwe 
do układania włosy na okres 10–12 tygodni. Zabieg jest dostępny w dwóch wariantach: 
INTENSIVE oraz LIGHT – do stosowania w zależności od poziomu uwrażliwienia włosa. 

Skład zestawu CONTROL INTENSIVE:
CONTROL PRE-TREAT środek myjący przed zabiegiem: 250 ml
CONTROL INTENSIVE zabieg dyscyplinujący intensywny: 400 ml
CONTROL MASK maska zapewniająca jedwabistość i kontrolę: 500 ml

Skład zestawu CONTROL LIGHT:
CONTROL PRE-TREAT środek myjący przed zabiegiem: 250 ml
CONTROL LIGHT zabieg dyscyplinujący łagodny: 400 ml
CONTROL MASK maska zapewniająca jedwabistość i kontrolę: 500 ml

10

Zabieg trwałej ondulacji, pozwalający uzyskać miękkie, podkreślone i elastyczne 

loki. Wyjątkowa receptura do włosów naturalnych, farbowanych lub wrażliwych.

1. O PRODUKCIE

ZESTAW UNAMY WAVE

Skład zestawu:

START SHAMPOO, szampon usuwający pozostałości po koloryzacji – saszetka 2 x 20 ml

WAVE EQUALIZER, płyn wyrównujący porowatość włosów – 50 ml

WAVE LOTION, płyn do trwałej ondulacji – 125 ml

WAVE NEUTRALIZER, neutralizator kończący działanie płynu do trwałej – 250 ml

UNAMY WAVE
Zabieg do usługi trwałej. Gwarantuje uzyskanie miękkich, podkreślonych i elastycznych 
loków. Przeznaczony do włosów naturalnych, farbowanych lub wrażliwych.

Skład zestawu:
START SHAMPOO szampon usuwający pozostałości po koloryzacji: 2 x 20 ml (saszetki)
WAVE EQUALIZER płyn wyrównujący porowatość włosów: 50 ml
WAVE LOTION płyn do trwałej: 125 ml
WAVE NEUTRALIZER utrwalacz kończący działanie płynu do trwałej: 250 ml

14

Zabieg trwałego wygładzania włosów, zapewniający długotrwały efekt 

perfekcyjnie prostych włosów. Produkt przeznaczony do włosów naturalnych 
i odpornych na zabiegi.

1. O PRODUKCIE

ZESTAW UNAMY LISS

Skład zestawu:

START SHAMPOO, szampon usuwający pozostałości po koloryzacji – saszetka 2 x 20  ml

LISS CREAM, krem wygładzający – 250 ml 

LISS NEUTRALIZER, utrwalacz – 250 ml

24

Skład zestawu:

UNAMY HOME CARE SHAMPOO, szampon podtrzymujący uzyskany kształt 

włosów – 250 ml. Delikatnie myje włosy, które stają się jedwabiste, lśniące i łatwe 

do ułożenia.

Sposób użycia: Rozprowadź równomiernie na skórze i zwilżonych włosach. 

Dokładnie wmasuj i obficie spłucz włosy wodą. W razie konieczności czynności 

te należy powtórzyć.

HOME CARE MASK, maska podtrzymująca kształt – 200 ml. Rozplątuje, eliminuje 

puszenie i nadaje włosom jedwabistość, bez ich obciążania.

Sposób użycia: Nałoż na poszczególne pasma umytych i osuszonych ręcznikiem 

włosów, a następnie wmasuj we włosy. Pozostaw na 5–10 minut, po czym zemulguj 

i dokładnie spłucz.

Produkty do pielęgnacji włosów w domu, gwarantuje przedłużenie rezultatu 

uzyskanego w salonie po profesjonalnych zabiegach ondulacji lub prostowania.

1. O PRODUKCIE

ZESTAW HOME CARE

UNAMY LISS
Zabieg trwałego prostowania włosów. Gwarantuje uzyskanie wyjątkowo gładkiej fryzury. 
Przeznaczony do włosów naturalnych i odpornych na zabiegi. 

Skład zestawu:
START SHAMPOO szampon usuwający pozostałości po koloryzacji: 2 x 20 ml (saszetki)
LISS CREAM krem wygładzający: 250 ml
LISS NEUTRALIZER utrwalacz: 250 ml

UNAMY HOME
Produkty do pielęgnacji włosów w domu. Gwarantują przedłużenie 
rezultatu uzyskanego po profesjonalnych zabiegach UNAMY SYSTEM 
wykonywanych w salonie fryzjerskim.

Skład zestawu:
HOME CARE SHAMPOO szampon podtrzymujący
uzyskany kształt włosów: 250 ml
HOME CARE MASK maska podtrzymująca uzyskany
kształt włosów: 200 ml
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PIELĘGNACJA
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ACTYVA
Linia produktów do kompleksowej pielęgnacji włosów, skóry głowy i  ciała, będąca 
połączeniem tradycji i  innowacji oraz funkcjonalności nauki i   delikatności natury. 
ACTYVA to ponad 40 składników pochodzenia naturalnego, dobranych tak, aby dbać 
zarówno o skórę głowy, włosy, jak i o środowisko.

Linia powstała w San Giustino, w Umbrii, nazywanej zielonym sercem Włoch. To 
ekskluzywne produkty do pielęgnacji włosów, przeznaczone do użytku w salonach 
fryzjerskich. Kuracje i  zabiegi o  najwyższym standardzie jakości zapewniają firmie 
rozwój i wyróżniają ją na tle innych przedsiębiorstw obecnych na rynku. Na przestrzeni 
lat ACTYVA urosła do rangi światowej linii kosmetyków stosowanych i sprzedawanych 
w najbardziej prestiżowych salonach fryzjerskich w ponad 15 krajach na całym świecie.
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ACTYVA DISCIPLINA

poskromienie kręconych i nieposłusznych włosów

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	kręconych,	puszących	się	i	nieposłusznych.	
Dyscyplinują, zapewniają naturalny skręt, blask oraz ułatwiają układanie fryzury.

DISCIPLINA SHAMPOO szampon dyscyplinujący do kręconych i nieposłusznych włosów: 30/250/1000 ml
DISCIPLINA MASK maska dyscyplinująca, odżywiająca i wygładzająca: 30/200/1000 ml
DISCIPLINA CRYSTAL FLUID krystaliczny fluid wygładzający: 125 ml
DISCIPLINA ANTI-FRIZZ CREAM krem przeciw puszeniu się włosów: 125 ml
DISCIPLINA INTENSA PREP SHAMPOO szampon wstępnie oczyszczający: 1000 ml
(do	użytku	wyłącznie	w	salonie	fryzjerskim	przed	zabiegiem	Disciplina	Intensa)
DISCIPLINA INTENSA TREATMENT zabieg dyscyplinujący: 12 x 30 ml (do	użytku	wyłącznie	w	salonie	fryzjerskim)

disciplina nutrizione

NUTRIZIONE SHAMPOO szampon nawilżający do włosów przesuszonych: 250/1000 ml
NUTRIZIONE RICCA SHAMPOO szampon odżywiający i nawilżający do włosów bardzo suchych: 30/250/1000 ml

NUTRIZIONE COND odżywka nawilżająca do włosów przesuszonych i wrażliwych: 150/1000 ml
NUTRIZIONE RICCA MASK maska intensywnie nawilżająca do włosów bardzo suchych: 30/200/1000 ml

NUTRIZIONE HYDRATING MILK mleczko nawilżające do włosów suchych: 125 ml

ACTYVA NUTRIZIONE / NUTRIZIONE RICCA

odżywienie suchych włosów

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	przesuszonych	lub	suchych.	
Zapewniają miękkie, lśniące i łatwe w rozczesaniu włosy, a przy regularnym 
stosowaniu przywracają naturalną równowagę odżywczą.
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COLORE BRILLANTE SHAMPOO szampon chroniący kolor do włosów farbowanych: 30/250/1000 ml
COLORE BRILLANTE MASK maska wzmacniająca blask koloru: 30/200/1000 ml
COLORE BRILLANTE CREAM krem wygładzający: 125 ml
COLORE BRILLANTE SPRAY spray ochronny: 200 ml
COLORE BRILLANTE SHAMPOO szampon neutralizujący żółty odcień o działaniu rewitalizującym: 250 ml
COLORE BRILLANTE BOOSTER wzmacniacz neutralizujący żółty odcień o działaniu rewitalizującym: 50 ml

colore brillante

ACTYVA COLORE BRILLANTE

żywy, bardziej trwały kolor

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	farbowanych. 
Zapewniają blask i  głębię koloru. Ponadto wzmacniają efekt koloryzacji  
i chronią włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

NUOVA FIBRA SHAMPOO szampon odbudowujący do włosów zniszczonych: 30/250/1000 ml
NUOVA FIBRA MASK maska odbudowująca i wzmacniająca: 30/200/1000 ml

NUOVA FIBRA CREAM krem odbudowujący: 125 ml
NUOVA FIBRA SERUM serum odbudowujące: 12 x 30 ml (do	użytku	wyłącznie	w	salonie	fryzjerskim)

ACTYVA NUOVA FIBRA

zdrowe włosy ponad wszystko

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	starszych,	osłabionych	i	uszkodzonych.
Utrzymują spójność włókien włosowych mimo upływu czasu, odbudowują wiązania  
dwusiarczkowe wewnątrz włosów, przywracając tym samym ich jednolitość, zdrowy wygląd i gęstość.

nuova fibra
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ACTYVA BELLESSERE

pielęgnacja wszystkich rodzajów włosów

Produkty	do	codziennej	pielęgnacji	włosów	i	ciała.	
Wzbogacone o  olejek arganowy i lniany, zapewniają miękkie, lśniące włosy 
i aksamitnie gładką skórę o delikatnym zapachu.

bellessere

BELLESSERE OIL olejek – Nektar Piękna: 50/125 ml
BELLESSERE SHAMPOO szampon do każdego rodzaju włosów i ciała: 30/250/1000 ml
BELLESSERE BALM balsam do włosów i ciała: 30/150/1000 ml
BELLESSERE BUTTER masło do ciała: 30 ml
BELLESSERE NIGHT TREATMENT odżywka na noc: 125 ml
BELLESSERE HAND CREAM krem do rąk: 50 ml
BELLESSERE HEAT PROTECTION spray termoochronny: 200 ml
BELLESSERE HAIRSPRAY lakier do włosów średnio utrwalający: 200 ml

volume e corposità

VOLUME E CORPOSITÀ SHAMPOO szampon do włosów cienkich bez objętości: 30/250/1000 ml
VOLUME E CORPOSITÀ COND odżywka zwiększająca objętość: 30/150/1000 ml

SPRAY VOLUME E CORPOSITÀ spray nadający objętość: 125 ml
VOLUME E CORPOSITÀ DRY SPRAY suchy spray nadający objętość: 200 ml

ACTYVA VOLUME E CORPOSITÀ

grube, sprężyste włosy

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	delikatnych,	bez	objętości.
Zapewniają grubość, odżywienie, witalność i  lekkość. Włosy pozostają 
miękkie i puszyste aż po same końce.
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PUREZZA SHAMPOO szampon przeciwłupieżowy: 30/250/1000 ml
PUREZZA CONCENTRATE koncentrat przeciwłupieżowy: 50 ml, do użytku wyłącznie w salonie fryzjerskim
EQUILIBRIO SHAMPOO szampon do przetłuszczającej się skóry głowy: 30/250/1000 ml
EQUILIBRIO CONCENTRATE koncentrat do przetłuszczającej się skóry głowy: 50 ml, do użytku wyłącznie w salonie fryzjerskim
BENESSERE SHAMPOO szampon do wrażliwej skóry głowy: 30/250/1000 ml
BENESSERE CONCENTRATE koncentrat do wrażliwej skóry głowy: 50 ml, do użytku wyłącznie w salonie fryzjerskim
BENESSERE IALU CONCENTRATE koncentrat do suchej i napiętej skóry głowy: 50 ml, do użytku wyłącznie w salonie fryzjerskim
CUTE SANA GEL BASE regenerujący żel z prebiotykami: 500 ml, do użytku wyłącznie w salonie fryzjerskim

specifici

ACTYVA SPECIFICI

piękne włosy zaczynają się od zdrowej skóry głowy

Produkty	do	pielęgnacji	problematycznej	skóry	głowy.	
Dzielą się na trzy kategorie dopasowane do konkretnych dolegliwości:
PUREZZA – linia do skóry głowy z łupieżem, oczyszczająca i odświeżająca.
EQUILIBRIO – linia do przetłuszczającej się skóry głowy, nadająca przyjemny zapach.
BENESSERE – linia do wrażliwej skóry głowy, delikatnie oczyszczająca i przynosząca ulgę.

P FACTOR SHAMPOO szampon przeciw wypadaniu włosów: 30/250/1000 ml
P FACTOR SCALP kuracja przeciw wypadaniu włosów: 30/150/1000 ml

P FACTOR INTENSIVE lotion przeciw wypadaniu włosów dla kobiet i mężczyzn: 12 x 6 ml/100 ml

ACTYVA P FACTOR

leczenie i zapobieganie wypadaniu włosów

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	narażonych	na	nadmierne	wypadanie. 
Przywracają zdrowie i  witalność skórze głowy i  włosom. Linia zawiera 
profesjonalną kurację opracowaną z  myślą o  potrzebach zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn.

p factor
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LINFA SOLARE SHAMPOO szampon do włosów i ciała po opalaniu: 30/250 ml
LINFA SOLARE MASK maska odżywcza po opalaniu: 30/200 ml
LINFA SOLARE AFTER SUN BODY BALM balsam do ciała po opalaniu: 150 ml
LINFA SOLARE PROTECTION MILK mleczko ochronne SPF 10: 125 ml
LINFA SOLARE PROTECTION OIL olejek ochronny SPF 6: 125 ml
LINFA SOLARE DRY SPRAY suchy spray ochronny: 125 ml
LINFA SOLARE SEA SALT spray teksturyzujący z solą morską: 125 ml

linfa solare

ACTYVA LINFA SOLARE

do skóry i włosów skąpanych w słońcu

Produkty	do	pielęgnacji	włosów	i	skóry	głowy	po	ekspozycji	na	słońce.
Zapewniają ochronę, odbudowę i wzmocnienie. Posiadają składniki 
odżywcze oraz filtry UV.

COLORE BRILLANTE spray ochronny: 200 ml
BELLESSERE HEAT PROTECTION spray termoochronny: 200 ml

BELLESSERE HAIRSPRAY lakier do włosów średnio utrwalający: 200 ml
DISCIPLINA ANTI-FRIZZ CREAM krem przeciw puszeniu się włosów: 125 ml

DISCIPLINA CRYSTAL FLUID krystaliczny fluid wygładzający: 125 ml
VOLUME E CORPOSITÀ DRY SPRAY suchy spray nadający objętość: 200 ml

NUTRIZIONE HYDRATING MILK mleczko nawilżające do włosów suchych: 125 ml
LINFA SOLARE SEA SALT spray teksturyzujący z solą morską: 125 ml

ACTYVA STYLING

Stylizacja	i	pielęgnacja	w	jednym, innowacja prosto z Włoch, która podbija serca 
stylistów na całym świecie. Produkty powstały z myślą o połączeniu nieskazitelnie 
dopracowanych fryzur z  niezwykłą mocą natury i  naturalnych składników. 
ACTYVA STYLING to linia stworzona z myślą o wzbogaceniu poszczególnych serii 
pielęgnacyjnych ACTYVA o  produkty, które uzupełnią ofertę, będą działały 
w synergii z pielęgnacją oraz pozwolą idealnie wykończyć lub podkreślić każdą 
stylizację.
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LIDING
Produkty do pielęgnacji włosów o prostym i skutecznym działaniu. Linia składa się 
z profesjonalnych kosmetyków gwarantujących natychmiastowe rezultaty. To produkty 
idealne do codziennej pielęgnacji w kilku prostych krokach – zwłaszcza dla kobiet, które 
żyją w biegu i mają mało czasu dla siebie.

LIDING pozwala odkryć przyjemność dla zmysłów każdego dnia, a dzięki wyjątkowym 
zapachom i przyjemnej konsystencji pielęgnacja włosów, zarówno w salonie, jak i w domu, 
staje się niezwykle komfortowa. Wszystkie szampony LIDING nie posiadają SLES i SLS, 
dzięki czemu delikatnie oczyszczają skórę głowy, nie zmieniając jej pH. Podaruj sobie 
chwilę relaksu oraz wyjątkowe i nieskazitelne efekty.
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BAHIA
Linia	produktów	do	każdego	typu	włosów	oraz	ciała.
Idealna do użytku po ekspozycji na słońce. To gwarancja 
rezultatów i  pełna ochrona włosów potrzebujących 
szczególnej pielęgnacji. LIDING BAHIA składa się z dwóch 
produktów, idealnych do łatwej, szybkiej i  skutecznej 
regeneracji.

LIDING BEAUTY OIL
BEAUTY OIL to wyjątkowy olejek do włosów, stworzony na 
bazie 4  drogocennych olejków: kameliowego, arganowego, ze 
słodkich migdałów i lnu. Produkt ten tworzy warstwę ochronną 
na włosach, sprawiając, że stają się one jedwabiste, wygładzone 
i pełne blasku.

BAHIA chłodzący szampon po opalaniu: 30/250 ml
BAHIA chłodzący spray do włosów i ciała: 200 ml

BEAUTY olejek podkreślający piękno włosów: 100 ml
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ENERGY
Linia	produktów	do	włosów	podatnych	na	wypadanie.
Zawiera wysoce wydajne składniki pochodzenia naturalnego, 
znane ze swoich właściwości wzmacniających. Wyciąg z żeń-
-szenia stymuluje i  tonizuje skórę głowy, natomiast kofeina 
pobudza mikrokrążenie krwi i  wzmacnia włosy u  nasady, 
powodując, że stają się one zdrowsze, mniej podatne na 
uszkodzenia i wypadanie.

COLOR
Linia	produktów	do	włosów	farbowanych.	
Kosmetyki te odżywiają i  zachowują blask oraz piękno mimo 
upływu czasu. Oksydacja, promienie UV, smog oraz wiele innych 
czynników działają szkodliwie na nasze włosy, sprawiając, że ich 
kolor blaknie. LIDING prezentuje linię, która oferuje dwa szybkie 
i  proste kroki dedykowane włosom farbowanym. Wysoce 
ochronne właściwości wyciągów z  kwiatu rumianku i  lilii, 
zawartych w  tych produktach, pozwalają cieszyć się pięknym 
kolorem na dłużej.

ENERGY energetyzujący szampon: 30/250/1000 ml
ENERGY energetyzująca odżywka: 30/200/1000 ml
ENERGY energetyzujący lotion: 12    x    6 ml/100 ml

COLOR rozświetlający szampon do włosów farbowanych: 30/250/1000 ml
COLOR rozświetlająca maska do włosów farbowanych: 30/200/1000 ml
COLOR COLD rozświetlający szampon do włosów blond: 250 ml
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NOURISH 
Linia	produktów	do	włosów	suchych	i	łamliwych.
Włosy trudne do zdyscyplinowania i ułożenia mają 
niejednolitą strukturę i łatwo się plączą. Dzięki zawartości 
masła shea produkty z linii NOURISH głęboko odżywiają 
i chronią włosy, pozostawiając je miękkie oraz łatwe do 
rozczesania i stylizacji.

VOLUME 
Linia	produktów	do	włosów	cienkich.	
Cienkie i słabe włosy są podatne na elektryzowanie się oraz są 
bardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne, przez co szybciej się 
niszczą. Do ich pielęgnacji stworzono linię VOLUME z proteinami 
pszenicy i soją. To dzięki tym składnikom, w dwóch prostych 
krokach, odżywimy włosy oraz dodamy im objętości i lekkości.

NOURISH szampon odżywczy: 30/250/1000 ml
NOURISH maska odżywcza: 30/200/1000 ml

NOURISH odbudowujące serum odżywcze: 12 x 8 ml (do użytku wyłącznie w salonie fryzjerskim)
NOURISH spray odżywczy dwufazowy: 200 ml

VOLUME szampon nadający objętość: 30/250/1000 ml
VOLUME spray nadający objętość: 200 ml
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HEALTHY SCALP 
Linia	produktów	do	włosów	i	skóry	głowy	z	łupieżem	oraz	
nadmiernym	wydzielaniem	sebum.	
Produkty te powstały z  myślą o  pielęgnacji problematycznej 
skóry głowy. Ukierunkowane zabiegi pomogą w prosty sposób 
pozbyć się uciążliwych dolegliwości oraz przywrócą piękno 
i lekkość włosów, a także zdrową skórę głowy.

HEALTHY SCALP VC szampon przeciwłupieżowy 30/250/1000 ml
HEALTHY SCALP VC peeling przeciwłupieżowy 12 x 25 ml
HEALTHY SCALP VC szampon oczyszczający 30/250/1000 ml
HEALTHY SCALP VC glinka oczyszczająca 12 x 25 ml 
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KIDDING GUM
Wosk do stylizacji włosów przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia. 
Zapewnia średnie utrwalenie z  naturalnym efektem. Idealny do 
tworzenia wielu kreatywnych stylizacji. 

53%	składników pochodzenia naturalnego

pojemność: 50 mlKIDDING
Linia stworzona z myślą o najmłodszych. To produkty do 
włosów i ciała opracowane specjalnie dla dzieci, do użytku 
od 3. roku życia, wzbogacone o  organiczne substancje 
aktywne i  zawierające do 93% składników pochodzenia 
naturalnego. 

Kosmetyki te mają słodki, owocowy zapach, a ponadto są 
wolne od 26 najbardziej uczulających alergenów, dzięki 
czemu są idealne dla skóry maluchów. Wszystkie produkty 
zostały przetestowane na wrażliwej skórze.

KIDDING SHAMPOO HAIR&BODY
Łagodny szampon dla dzieci, przeznaczony do mycia włosów i ciała. 
Nie podrażnia nawet wrażliwej skóry. Dzięki specjalnej formule „nie 
szczypie w  oczy” nie powoduje łzawienia. Przeznaczony dla dzieci 
powyżej 3. roku życia.

93% składników pochodzenia naturalnego

pojemności: 30/200 ml

KIDDING DISTRICANTE SPRAY
Spray bez spłukiwania, ułatwiający rozczesywanie włosów. 
Przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia. Skutecznie i delikatnie 
pomaga rozplątać nawet długie włosy. 

92%	składników pochodzenia naturalnego

pojemność: 200 ml
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STYLIZACJA
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AND
AND to profesjonalna linia do stylizacji włosów, zapewniająca maksymalną swobodę 
podczas układania fryzur. Innowacyjne receptury zawarte w  produktach posiadają 
certyfikaty ICEA	 VEGAN i  LOVE	 NATURE. Kosmetyki zostały wzbogacone o  aktywne 
składniki przeciwutleniające oraz filtry UV, dzięki którym chronią włosy, nie pozostawiając 
widocznych osadów. Produkty dzielą się na 3 kategorie: przygotowanie / stylizacja / 
wykończenie.

LOVE NATURE – certyfikat związany ze zobowiązaniem się marki Kemon do ochrony 
środowiska i  zdrowia konsumentów. Z  naszych produktów wyeliminowaliśmy szereg 
składników, nawet tych, wobec których istniało tylko podejrzenie, że mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Gwarantem certyfikacji jest ICEA, renomowana 
międzynarodowa instytucja, ciesząca się największym światowym autorytetem w branży.

ICEA	 VEGAN – certyfikat będący gwarancją, że ani w  składnikach, ani w  całym cyklu 
wytwarzania produktów AND nie są wykorzystywane surowce, dodatki i  substancje 
pomocnicze pochodzenia zwierzęcego i/lub pochodzące z organizmów GMO.
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OZNAKOWANIE PRODUKTU 

Każdy produkt z  linii AND oznaczony jest dwiema cyframi, wskazującymi na stopień utrwalenia  

i połysku.

Kolory linii, w  połączeniu z  prostą grafiką, podkreślają styl i  elegancję, a  zarazem stanowią kod, 

po którym rozpoznamy, do czego służy produkt:

PODZIAŁ
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STOPIEŃ
UTRWALENIA

STOPIEŃ
POŁYSKU

brak

miękkie i lekkie

naturalna kontrola

średnie i elastyczne

wyraźne i precyzyjne

sztywne i wyrzeźbione

ekstremalne

ekstramatowy

matowy

satynowy

naturalny

średni

mocny

ekstremalny

PRZYGOTOWANIE Produkty używane jako ujednolicająca baza, 
przygotowująca włosy do ich układania i wykończenia fryzury. Działają 
synergicznie z  innymi produktami AND oraz utrwalają i nadają połysk. 
Można je stosować na każdym etapie stylizacji.

STYLIZACJA Produkty, które pomagają uzyskać każdy kształt i  styl 
fryzury. Przeznaczone do stosowania przed suszeniem włosów.

WYKOŃCZENIE Produkty do stosowania w  końcowym etapie 
układania włosów w celu utrwalenia i wykończenia stylizacji.

PRZYGOTOWANIE 
Produkty używane jako ujednolicająca baza, przygotowująca włosy do ich 
układania i wykończenia fryzury. Działają synergicznie z innymi produktami 
AND oraz utrwalają i nadają połysk. Można je stosować na każdym etapie 
stylizacji.

SEAL SERUM 05 serum wygładzające: 100 ml
HEAT SPRAY 13 spray termoochronny: 200 ml

Procyjanidyny z pestek winogron

Zapobiegają powstawaniu	wolnych	rodników w wyniku działania 
promieni UV, łagodzą podrażnienia skóry i  spowalniają proces 
starzenia komórkowego.

Kwas ferulowy

Naturalna substancja uzyskiwana z  ryżu, posiadająca właściwości	
przeciwutleniające. Stanowi doskonały	filtr	UV.

Linia AND została wzbogacona o  składniki aktywne, które chronią włosy przed starzeniem komórkowym oraz zewnętrznymi 
czynnikami uwrażliwiającymi. Codzienne stosowanie produktów chroni strukturę włosa i pozwala zapewnić jego zdrowy wygląd.
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STYLIZACJA  
Produkty, które pomagają uzyskać każdy kształt i styl fryzury. 
Przeznaczone do stosowania przed suszeniem włosów.

SMOOTH CREAM 15 krem wygładzający: 200 ml
TONIC CREAM 24 krem nadający witalność: 150 ml
STYLE FOAM 53 pianka mocno utrwalająca: 200 ml

WYKOŃCZENIE 
Produkty do stosowania w końcowym etapie układania włosów  

w celu utrwalenia i wykończenia stylizacji.

SHINE SPRAY 06 spray zwiększający połysk: 200 ml
MATTE PASTE 31 pasta do modelowania matująca: 50 ml

VAMP SPRAY 44 lakier mocno utrwalający: 100/300/500 ml
DRY POWDER 40 matujący puder zwiększający objętość: 5 g

FIX GEL 54 żel mocno utrwalający: 200 ml
HOLD SPRAY 55 lakier mocno utrwalający bez aerozolu: 300 ml
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HAIR MANYA
HAIR MANYA to linia produktów do profesjonalnej stylizacji włosów, opracowana z myślą 
o  pobudzaniu kreatywności zarówno stylistów, jak i  użytkowników oraz oferowaniu 
niezliczonych sposobów stylizacji i personalizacji fryzury. Linia posiada oddzielną kategorię 
produktów dla mężczyzn.

Produkty dla kobiet wyróżniają się żywymi kolorami i orzeźwiającymi zapachami, które 
zachęcają do eksperymentowania. Nadają się szczególnie do: kontrolowania i definiowania 
bardzo kręconych, falowanych lub puszących się włosów, nadawania włosom objętości 
i  grubości, ułatwiania stylizacji dowolnych fryzur, nadawania włosom tekstury z  efektem 
połysku lub matu oraz utrwalania i definiowania fryzury.

Produkty	dla	mężczyzn wyróżniają się czarnym kolorem i są idealne do: golenia, pielęgnacji 
brody, stylizacji męskich cięć, definiowania każdego typu fryzur, zarówno codziennych, jak 
i mocno wyszukanych.
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Czytelne, proste grafiki charakteryzują każdy produkt pod względem mocy utrwalenia i stopnia 
nabłyszczenia. Każdy wypełniony romb oznacza dodatkowy punkt na skali, w której minimalna 
wartość wynosi 0, a maksymalna 6.

UTRWALENIEstopnie

sztywne i wyrzeźbione

ekstremalne

zdefiniowane i precyzyjne

średnie i elastyczne

naturalne

miękkie i lekkie

brak utrwalenia

bardzo mocne

wyjątkowo silne

mocne

naturalne

satynowe

matowe

bardzo matowe

NABŁYSZCZENIE

PODZIAŁPODZIAŁ

PRZYGOTOWANIE 
Aby osiągnąć pożądaną stylizację, najpierw należy przygotować włosy, 
używając odpowiednich produktów z tego segmentu. Produkty te 
stosowane są głównie na mokre włosy i dzielą się na dwie kategorie.

HI DENSITY CURL krem definiujący do włosów kręconych: 200 ml
MACRO spray nadający objętość: 200 ml

MARVEL MOUSSE pianka w musie zwiększająca objętość: 250 ml
DIRECTIONAL VOLUMIZER pianka zwiększająca objętość: 250 ml 

HI DENSITY CONTROL krem zwiększający objętość: 200 ml
HI DENSITY RECHARGE spray przywracający witalność: 200 ml

Pozwalają unieść włosy od nasady 
i zwiększyć ich grubość, a także 

przygotować je do stylizacji fryzur 
o dużej objętości.

Idealne do okiełznania i zdefiniowania 
włosów kręconych lub puszących się 
oraz do gładkich lub falowanych, lecz 

kontrolowanych fryzur.
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STYLIZACJA
Aby osiągnąć perfekcyjne utrwalenie, dopracowanie lub wykończenie 
fryzury, należy zastosować produkty z  tego segmentu. Kosmetyki te 
stosowane są głównie na suche włosy.

FREESHAPE pasta modelująca: 100 ml
ADRENALINE lakier w sprayu bardzo silnie utrwalający: 200 ml
DIAMOND SPRAY nabłyszczacz: 250 ml
DREAMFIX lakier silnie utrwalający: 100/300/500 ml
DREAMFIX PLUS lakier do włosów extra   mocny: 300/500 ml

KAŻDY ETAP STYLIZACJI 
Aby nadać włosom teksturę oraz uzyskać pożądaną fryzurę, należy 
zastosować produkty z tego segmentu. Można ich używać na każdym 
etapie stylizacji.

SEA SALT spray z solą morską: 200 ml
DRY SHAMPOO suchy szampon: 100 ml

MEMORY THERMO PROTECTION spray termoochronny: 250 ml
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LINIA MĘSKA
Produkty dedykowane mężczyznom, podzielone w sposób praktyczny 
i  funkcjonalny w  oparciu o  ich zastosowanie. Wyróżniają się czarnym 
kolorem i  są idealne do: golenia, pielęgnacji brody, stylizacji męskich 
cięć oraz do definiowania wszelkiego typu fryzur, zarówno tych 
codziennych, jak i mocno wyszukanych.

MYCIE
SHAMPOO HAIR&BODY szampon do włosów i ciała: 250 ml
GOLENIE
AFTER SHAVE spray po goleniu: 100 ml
BEARD OIL olejek do pielęgnacji brody: 100 ml

WYKOŃCZENIE
RAIN GEL żel nadający efekt mokrych włosów: 150 ml

HELMET GEL płynny żel ultra mocno utrwalający: 150 ml
FIX GUM pomada modelująca: 100 ml

ZERO GRAVITY pasta ultra mocno utrwalająca: 100 ml
MATTE FULL matująca pasta modelująca: 100 ml

ACTYVE WORK lakier bez aerozolu bardzo mocny: 300 ml
BUILD FOAM pianka extra mocna: 250 ml
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dolnośląskie / lubuskie  691 487 515

kujawsko-pomorskie  691 487 522

lubelskie  691 487 509

łódzkie  691 487 520

małopolskie  691 487 529

mazowieckie  691 487 034

mazowieckie / kujawsko-pomorskie  691 487 523

opolskie  601 439 453

podkarpackie  691 487 510

podlaskie  691 487 506

pomorskie  691 487 503

śląskie  691 487 513

warmińsko-mazurskie  691 487 504

wielkopolskie  691 487 518

zachodniopomorskie  691 487 501

Kemon
True Visionary Beauty Sp. z o.o.

ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz
tel. 52 325 20 40
www.kemon.pl

kemon@kemon.pl
#kemonpolska

Skontaktuj się  
z Regionalnym Opiekunem Marki Kemon

   Kemon(PL)   kemonpolska   Kemon Polska
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KZ50000
Katalog produktów Kemon

Katalog dostępny
także w wersji on-line


