
ІННОВАЦІЇ. СИЛА. СЯЯННЯ. 
ВИ – У ЦЕНТРІ УВАГИ!

СУЧАСНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 
ВОЛОССЯМ НЕ ПРОСТО РОБЛЯТЬ ЙОГО 
ЧИСТИМ, БЛИСКУЧИМ І СЛУХНЯНИМ. 
ВОНИ ДАРУЮТЬ УПЕВНЕНІСТЬ, ЯСКРАВИЙ 
ІМІДЖ, ПІДКРЕСЛЮЮТЬ КРАСУ 
ТА ПОЛІПШУЮТЬ НАСТРІЙ!

Ми поєднали сучасні технології, інноваційні, природні 
та професійні компоненти, щоб запропонувати вам 
нове покоління продуктів для догляду за волоссям 
Siberian Wellness, з якими ви будете у центрі уваги!

НОВЕ 
ПОКОЛІННЯ 
ПРОДУКТІВ  
ДЛЯ ДОГЛЯДУ  
ЗА ВОЛОССЯМ 



ВІДНОВЛЕННЯ

НОВИНКИ!

РОЗКІШ. 
КРАСА. 
ЗДОРОВЕ 
СЯЯННЯ



416046 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНА
 • Маска з біологічно активними 

компонентами відновлює та 
наповнює волосся життєвою 
силою, робить його м'яким 
і шовковистим.

 • Розумна формула з рослинним 
кератином вибірково відновлює 
пошкоджені ділянки ламкого, 
тьмяного та фарбованого 
волосся, надає еластичності 
й гладкості.

 • Олії та екстракти забезпечують 
глибоке живлення й зволоження, 
знижують ламкість і кількість 
посічених кінчиків.

 • Рослинні воски захищають 
зачіску від перепадів температур, 
УФ-променів, хлорованої води 
та інших негативних чинників 
навколишнього середовища.

 • Підходить для всіх типів волосся, 
насичує життєвою енергією, 
повертаючи здоровий блиск, 
гарний і доглянутий вигляд.

200 мл 210 грн

Мікропротеїни пшениці   
(Gluadin WLM Benz) — ЗАХИЩАЮТЬ 
І ВІДНОВЛЮЮТЬ ПОШКОДЖЕНЕ ВОЛОССЯ, ГЛИБОКО 
ПРОНИКАЮЧИ В СТРИЖЕНЬ. ЗМІЦНЮЮТЬ 
І ЗНИЖУЮТЬ ЛАМКІСТЬ ВОЛОССЯ БІЛЬШ НІЖ НА 80%. 



ВІДНОВЛЕННЯ

НОВИНКИ!

РОЗКІШ. 
КРАСА. 
ЗДОРОВЕ 
СЯЯННЯ



416044 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
Живильний шампунь із протеїнами 
та ліпідами пшениці делікатно очи-
щає й відновлює пошкоджене та 
фарбоване волосся, роблячи його 
еластичним і слухняним. Розумна 
формула знижує ламкість на 80%, 
надає гладкості й блиску, закрі-
плює та зберігає колір фарбовано-
го волосся.
250 мл 180 грн

416045
КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
Кондиціонер із рослинним кера-
тином і ліпідами пшениці миттєво 
відновлює пошкоджене волосся, 
зміцнюючи його зсередини. Запо-
бігає втраті кольору фарбованого 
волосся, запечатуючи кутикулу. На 
80% знижує ламкість і пористість 
волосся, надає йому еластичності й 
природного блиску.
250 мл 195 грн

Інноваційний компонент Kerestore 2.0,  
що імітує кератини волосся людини, забезпечує 
розумне відновлення тільки пошкоджених ділянок без 
зайвого обважнювання. ЗБІЛЬШУЄ ДІАМЕТР ВОЛОСА, 
НАДАЮЧИ ЗАЧІСЦІ ГУСТОТИ Й ОБ'ЄМУ.



РІСТ І СИЛА ВОЛОССЯ

НОВИНКИ!

СИЛЬНЕ 
ТА ГУСТЕ 
ВОЛОССЯ



* При застосуванні не допускати потрапляння 
в очі – можливе подразнення слизових. 

417704 
ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ
Шампунь ефективно очищає та 
стимулює кровообіг у шкірі голови, 
сприяє зміцненню й зростанню 
сильного, здорового волосся. Жи-
вильні компоненти й вітаміни зни-
жують ризик ушкоджень і ламкість 
при укладанні та сушінні феном.
250 мл 180 грн

Екстракт червоного 
перцю ПОЛІПШУЄ КРОВООБІГ 
У ШКІРІ ГОЛОВИ, ПОСИЛЮЄ 
ЗРОСТАННЯ ВОЛОССЯ, ЗМІЦНЮЄ 
ВОЛОСЯНІ ЦИБУЛИНИ. Волосся 
одержує більше поживних речовин, 
починає краще зростати, стає сильним, 
блискучим і шовковистим.



ЗВОЛОЖЕННЯ

НОВИНКИ!

БЛИСКУЧЕ, 
ГЛАДКЕ 
ВОЛОССЯ
БЕЗ 
ОБВАЖНЮВАННЯ. 
ЩОДНЯ!



416039 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ
М'який шампунь ефективно та дбай-
ливо очищає волосся й шкіру голови, 
надовго зволожує, сприяє зміцнен-
ню волосся, робить його гладким і 
еластичним. Знижує електризацію 
волосся, роблячи його менш пух-
настим, а також нормалізує роботу 
сальних залоз, зменшуючи лущення 
й відчуття стягнутості.
250 мл 180 грн

416040 
КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ
М'який зволожувальний кондиціо-
нер із соком алое і D-пантенолом 
полегшує розчісування й укладання 
сухого та вологого волосся, віднов-
лює його ослаблені ділянки, знімає 
електростатичну напругу, підтри-
мує еластичність і надає блиску без 
обважнювання.
250 мл 195 грн

Сік алое ЗВОЛОЖУЄ 
ВОЛОССЯ ТА ШКІРУ ГОЛОВИ, 
ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ ЛУПИ, 
СПРИЯЄ ВІДНОВЛЕННЮ ПІСЛЯ 
ПОШКОДЖЕНЬ.



ОБ'ЄМ ВОЛОССЯ

НОВИНКИ!

СИЛЬНЕ 
ТА ГУСТЕ 
ВОЛОССЯ



Гідролати шавлії та чебрецю — 
ПОТУЖНІ АНТИОКСИДАНТИ, ТОНІЗУЮТЬ ШКІРУ 
ГОЛОВИ, МАЮТЬ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ, 
ЗМЕНШУЮТЬ ЖИРНІСТЬ ШКІРИ ТА КОРЕНІВ ВОЛОССЯ.

416042 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ
М'який шампунь із амінокислота-
ми сої та пшениці ефективно та 
дбайливо очищає волосся й шкіру 
голови, сприяє зменшенню жир-
ності. Надає волоссю помітного 
об'єму, відновлюючи гідрофобність 
зсередини та збільшуючи товщину 
кожного волоса без обважнювання. 
Підтримує еластичність волосся та 
знижує ламкість.
250 мл 180 грн

416043
КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ОБ'ЄМУ 
ВОЛОССЯ
Кондиціонер з амінокислотами сої 
та пшениці збільшує об'єм і підви-
щує еластичність волосся, знижує 
його ламкість і втрату. Регулює 
жирність шкіри голови, не обваж-
нює, допомагаючи зберігати прико-
реневий об'єм протягом усього дня. 
Волосся виглядає пишним, гладень-
ким і блискучим.
250 мл 195 грн



Екстракт лишайника
ЗАВДЯКИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ 
І ПРОТИГРИБКОВИМ 
ВЛАСТИВОСТЯМ ЕФЕКТИВНО 
УСУВАЄ ПРИЧИНИ ПОЯВИ 
ЛУЩЕННЯ ТА ПОДРАЗНЕННЯ 
ШКІРИ ГОЛОВИ.

ПРОТИ ЛУПИ

НОВИНКИ!

НІЧОГО 
ЗАЙВОГО

418873
ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ
Ефективний шампунь з екстрактом 
лишайника, оліями ялівцю і туї очи-
щає волосся та шкіру голови, усува-
ючи причини появи лупи. Зменшує 
секрецію шкірного сала, запобігає 
подразненню й лущенню шкіри, до-
зволяючи надовго зберегти відчуття 
свіжості та легкості після миття.
250 мл 170 грн


