HAIR PROFESSIONAL

Formule îmbunătăţite
Produse noi
Ingrediente top-quality
(keratină, uleiuri de argan, jojoba, migdale, macadamia, morcov, cocos,
extracte vegetale, extract de miere, lăptişor de matcă, vitamine)

Raport calitate/pret imbatabil
EUROGAMMA FLAVORS & FRAGRANCES

Produse
„must-have”
pentru un păr
strălucitor şi
sănătos !

HAIR PROFESSIONAL

protecţie pentru orice tip de păr
SERUM protector 10in1 pentru păr
flacon cu pulverizator 45ml
Ingrediente active principale: ulei de macadamia, ulei de morcov, beta-caroten, vitamine şi panthenol.
Efect: Uleiul de macadamia produce o revitalizare profundă, uleiul de morcov ajută la fortifierea firului de
păr, repară capetele despicate şi îngrijeşte scalpul. De asemenea, părul devine mult mai uşor de pieptănat.
Aplicare: Agitaţi bine înainte de utilizare. Se aplică pe întreaga lungime
a firului de păr. Nu se clăteşte. Apoi se poate coafa.

SERUM reparator 6in1 cu ulei de ARGAN
flacon cu pulverizator 50ml
Ingrediente active principale: ulei de argan, ulei de macadamia,
ulei de nucă de cocos, extract frunze de rozmarin.
Efect: protecţie şi regenerare a structurii firului de păr, îngrijire bogată, hidratare
intensă, aspect lucios, sănătos.
Aplicare: pe părul uscat sau umed. Nu se clăteşte. Excelent
pentru îngrijirea firelor de păr, cu precădere firele despicate şi prevenirea
despicării. Apoi se poate coafa.

FORMULĂ
BOGATĂ

CREMĂ REPARATOARE pentru păr,
tub 75ml
Ingrediente active principale: keratină, ulei de argan, ulei de migdale.
Efect: formula cu concentraţie mare de ingrediente active asigură o îngrijire
profundă a părului, regenerează şi protejează părul împotrivă uscării şi a despicării
firelor de păr. Este foarte adecvat părului uscat, deteriorat şi vopsit repetat.
Aplicare: pe părul uscat sau umed, după care se piaptănă. Parfum foarte plăcut
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STRONG

KERATIN LAC FIXATIV STRONG pentru păr,
flacon cu pulverizator 200ml
Ingrediente active principale: keratină, vitamina E, extract de papaya.
Efect: puternic şi de durată. Permite o coafare pretenţioasă.
Nu îngraşă părul, nu îl face lipicios sau cu aspect uleios.
Aplicare: se pulverizează pe păr de la o distanţă de cca 20cm.

KERATIN STYLING LOŢIUNE pentru coafat

MEDIUM
STRONG

întăritor înlocuitor de spumă, eco-friendly (nu conţine agent propulsor)
flacon cu pulverizator 200ml sau flacon 5L
Ingrediente active principale: keratină, extract de urzică, extract de miere, provitamina B5.
Efect: mediu/puternic, de durată şi cu volum. Permite o coafare uşoară cu bigudiuri sau perie.
Nu îngraşă părul, nu îl face lipicios şi nu îl usucă.
Aplicare: se pulverizează de la o distanţă de cca 20cm pe părul umed, după care se
coafează.

Cu
vitamine,
pentru
păr gras

Cu
vitamine,
pentru
păr uscat

GEL HAIR STYLING „VERDE”, cutie 250ml
Ingrediente active principale: extracte naturale de urzică şi de salvie, provitamina B5.
Efect: are textură plăcută, fortifică structura firului de păr, conferă aspect frumos, cu strălucire. Nu îngraşă,
părul nu devine lipicios şi nu colorează părul, permite pieptănarea şi asigură durabilitate aranjării părului.
Aplicare: se pune o cantitate mică în palme şi se aplică pe părul umed sau uscat, după care se să forma dorită.

GEL HAIR STYLING „GIALLO”, cutie 250ml

Ingrediente active principale: extract natural de muşeţel, provitamina B5.
Efect: regenerează părul subţire şi fragil, hidratează părul, previne despicarea firelor de păr.
Nu îngreunează şi nu colorează părul. Asigură durabilitate coafurii.
Aplicare: se pune o cantitate mică în palme şi se aplică pe părul umed sau uscat, după care se să forma dorită.
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ŞAMPOANE la 1Litru şi 5 Litri şi BALSAM la 5 Litri

ŞAMPON KERATIN (keratină) 1 Litru

reparator şi conferire de volum
Ingrediente active: keratină, complex regenerant (extract miere, lăptişor de matcă) şi provitamina B5.
Efect: penetrează în structura firului de păr şi repară daunele datorate vopsitului, decolorării, permanentului. Conferă o strălucire
naturală, părul devine uşor de coafat şi capătă volum.

ŞAMPON NETTLE (urzică) 5 Litri
seboreglator şi împotriva căderii părului
Ingrediente active: extract de urzică, biotină. Efect: reducerea căderii părului şi fortifiere. Degreseaza scalpul, reglează secreţia de
sebum, fortifică structura firului de păr, previne căderea timpurie.

ŞAMPON & GEL DUŞ CRANBERRY (merişoare) 5 Litri
îngrijire luxuriantă pentru orice tip de păr sau piele.
Ingrediente active: provitamina B5. Efect: penetrează în structura firului de păr, fortifiindu-l şi păstrând-ul puternic, sănătos,
strălucitor. Este şi un foarte bun gel de duş.

ŞAMPON KERATIN (keratină) 5 Litri
reparator şi conferire de volum
Ingrediente active: keratină, complex regenerant şi provitamina B5. Efect: penetrează în structura firului de păr şi repară daunele
datorate vopsitului, decolorării, permanentului. Conferă o strălucire naturală, părul devine uşor de coafat şi capătă volum.

BALSAM KERATIN (keratină) 5 Litri
regenerant pentru părul vopsit, deteriorat
Ingrediente active: keratină şi provitamina B5. Efect: penetrează în structura firului de păr şi repară adânc structura firului de păr,
hidratează intens, măreşte elasticitatea şi volumul. Permite o coafare uşoară şi menţinerea pe lungă durată a culoarii părului vopsit.

MEN BEARD
Balsam pentru barbă şi mustaţă
cu ulei de jojoba, cocos şi macadamia, panthenol.

Ceară modelatoare pentru barbă şi mustaţă
cu ceară de albine, unt de shea, ulei de argan şi de jojoba.

EUROGAMMA FLAVORS & FRAGRANCES,
reprezentant exclusiv: AFRODITA COSMETICS, Slovenia.

Sediu: Piata Alba Iulia 5, bloc I-4, et 7, ap 32, sector 3, Bucureşti 031103.
COMENZI la birou: Tel. 021 319 64 47, 031 40 11 372, 0771 637 935, office@eurogamma.ro
Consultanţă de specialitate: farm. Mariana-Mara Grigorescu, director farmaceutice & cosmetice – 0767017040, 0735127147

